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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. 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 2018/2019 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.
Město Letohrad jako zřizovatel uzavřelo na základě § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání s obcemi
Mistrovice, Šedivec a Nekoř Dohodu o vytvoření společného školského obvodu
základní školy.

V roce 2018/2019 jsme vyučovali podle Školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání „Pomáháme dětem vkročit do života.“

1

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
Zahájení školního roku

3. září 2018

Konec prvního pololetí

31. ledna 2019

Konec druhého pololetí

28. června 2019

Podzimní prázdniny

25. a 26. října 2018

Vánoční prázdniny

23. prosince 2018 až 2. ledna 2019

Pololetní prázdniny

1. února 2019

Jarní prázdniny

4. až 10. února 2019

Velikonoční prázdniny

18. dubna 2019

Hlavní prázdniny

1. července a 31. srpna 2019
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ÚVOD
Prostředí, které naše základní škola nabízí žákům, je otevřené, inspirující, vstřícné a
bezpečné. Vztahy uvnitř i vně školy jsou založeny na vzájemné spolupráci a důvěře
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, 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.
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ČINNOST ŠKOLY

Školní rok byl slavnostně zahájen v pondělí 3. září. Ředitelka přivítala společně
s panem místostarostou Jiřím Chalupníkem 35 prvňáků a jejich rodiče tentokrát
v tělocvičně 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.
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. Pro
tuto příležitost a pro své budoucí spolužáky vyrobili různé dárky. Také připravovali
Pohádkový les pro děti Mateřské školy U Dvora.
V projektu pokračovali od září v devátých třídách. Potkávali se spolu při různých
aktivitách během školního roku.
Toto propojení věkových kategorií pomáhá dlouhodobě budovat dobré, zdravé klima
školy.
Dlouhodobě rodičům nabízíme, ať se přijdou podívat na výuku svých dětí přímo do
třídy. Chtěli jsme to ještě více podpořit, a proto jsme vyhlásili pro první stupeň
„Duben – měsíc otevřených hodin“. Zájem rodičů byl nebývalý. Cenná pro nás byla
zpětná vazba, kterou jsme dostávali jednak na vyučovací proces a jednak na naši
práci. Podnětné byly i postřehy rodičů k jejich vlastním dětem. Po vyhodnocení jsme
se rozhodli, že budeme tuto nabídku opakovat i příští školní rok.

Naše škola je od února 2017 zapojena 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 televizního pořadu
Zázraky přírody.
Projekt se zaměřuje na kolegiální podporu pedagogů v oblasti přírodních věd. Jeho
cílem je vzájemné sdílení zkušeností formou on-line webinářů a účastí na
pravidelných projektových, badatelských odpoledních. Tato připravujeme pro své
žáky a pro kolegy z okolí.
V každé zapojené škole pracují tři učitelé při realizaci projektu. U nás to jsou Mgr.
Roman Nožka, Mgr. Veronika Koubová a Mgr. Martina Vévodová.
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Ze společného odpoledne vznikají pracovní listy a další materiály, popř. výrobky.
Z každého programu je také zpracováván krátký medailonek.
Nová laboratoř, kterou jsme vybudovali, bude jistě sloužit i potřebám tohoto
projektu. Především však jsme tento prostor vytvořili pro hodiny přírodopisu, chemie
a fyziky. Tedy pro to, aby se žáci ještě častěji dostali do situací spojených s realitou a
s praktickým využíváním vědeckých poznatků.
Do hodin angličtiny se zapojuje rodilá mluvčí. Vede žáky druhého stupně. Pracuje
v naší škole pravidelně každý čtvrtek.
Využíváme i kratších, jednorázových příležitostí. V prosinci navštívili naši školu dva
mladí lidé z Ladakhu v Indii, kde působí nezisková organizace Brontosauři. S žáky
mluvili o tamějším školství, ale nejen o něm. V květnu s námi dva dny ve škole
strávila mladá Američanka.
Zahradní slavnost byla svým způsobem vyvrcholením našeho školního roku. Ve
škole jsme prezentovali různé výukové metody (čtenářské dílny, činnostní učení,
kritické myšlení apod.), školní kroužky (robotika, výtvarná dílna atd.), prostory, nové
vybavení (školní dílny atd.), žákovské práce i celou jednu novou učebnu. Pro
pohoštění sloužila kavárna, kam zákusky napekli zaměstnanci školy.
Hlavní program probíhal v Kulturním domě. Jeho spojovacím prvkem bylo téma
Hollywood. Vše bylo honosné, třpytivé, noblesní. Jednotlivá vystoupení tříd naplnila
téma do sytosti. Na mnohých představeních se podíleli žáci více tříd, spolupracovalo
více učitelů. Zaměstnanci školy se představili vystoupením „V pytli“.
Velký podíl na vydaření tohoto důležitého dne měli Mgr. Veronika Koubová, Mgr.
Milena Moravcová, Mgr. Alena Boháčová, Mgr. Eva Hanzlíčková a Mgr. Roman
Nožka. Do chystání a realizace se však zapojili úplně všichni – škola, družina,
jídelna.

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. Třídní učitelé se zaměřili převážně na aktivity
upevňující třídní kolektiv, na společné hry. Některé třídy strávily den ve škole a
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v jejím okolí, jiné se vydaly na kratší, či delší procházky (nejčastěji Letohradem, nebo
jeho okolím). Dopoledne mnohdy ukončili opékáním buřtů.
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.
Školní rok přinesl dva celoškolní projekty.
První z nich byl Den Země. Jeho cílem je jednak navázání spolupráce mezi žáky
různých ročníků, jednak prohloubení znalostí, či dovedností v dané problematice.
Druhým velkým projektem byla výše zmíněná Zahradní slavnost.
Jako každý školní rok jsme připravili projekt zaměřený na tematiku ekologie. Pod
tradičním názvem Den Země jej připravili žáci 8. ročníku pod vedením Mgr. Veroniky
Koubové. Akce proběhla v dubnu. Tentokrát jsme využili biatlonového areálu. Jedná
se o jednodenní projekt. Žáci pro své spolužáky připravili stanoviště, která se
zaměřovala převážně na spolupráci. Ekologickou tematiku naplňovaly úkoly, jejichž
správná řešení pro žáky znamenaly odměny v podobě jednotlivých kousků obrazu.
Cílem bylo získat všechny dílky a sestavit z nich „vitrážové okno“.
Mediální výchova je součástí našeho školního vzdělávacího programu. Žáci osmé
třídy se po celý rok starali o předávání příspěvků o činnosti školy na webové stránky
školy a do Letohradského zpravodaje.
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 vedly a podporovaly Mgr. Hana Pavlíčková a Mgr. Taťána Dolečková Sýkorová.
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.
Druhým projektem tohoto období je Bavíme se navzájem. Pro poslední den před
vánočními prázdninami 8. ročník zorganizoval pro druhý stupeň soutěže v různých
disciplínách. Vše mělo společný motiv zimních olympijských her.
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Na tento tradiční program se přicházejí podívat i naši bývalí žáci.
Vánoční vystoupení prvňáků pro rodiče se už stalo pevnou součástí našeho
školního roku. V půlce prosince svým blízkým představili krátká vystoupení, která
shrnovala, kolik věcí se za necelých pět měsíců ve škole už naučili.
Pátek 15. února patřil Karnevalu. Pořádá jej pro celý 1. stupeň 5. ročník. Přehlídku
masek, soutěže, tanec si děti radostně užily. Program proběhl tradičně v tělocvičně.
4. a 5. ročník se každý rok zaměřuje od března do května 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
předem za doprovodu městské policie, a proto při vlastní „zkoušce“ všichni obstáli.
Letos potřetí se 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. Předčítali
především rodiče a prarodiče našich žáků. Tento projekt mezi nimi našel velikou
podporu. U Dvora se tohoto úkolu ujaly vychovatelky školní družiny. V následujícím
školním roce v něm budeme pokračovat.
Společný závěr školního roku se konal v Orlovně den před rozdáváním vysvědčení,
tj. 27. června. Tradičně jej měli v režii žáci 9. ročníku.
Odměnou jsme poděkovali těm, kteří významně reprezentovali školu v rámci
vědomostních, sportovních nebo uměleckých soutěží).
Slavnostní rozloučení s absolventy školy proběhlo odpoledne v obřadní síni
letohradského zámku za účasti starosty města pana Petra Fialy. Přítomni byli také
rodiče žáků. Absolventi základní školy obdrželi tradiční upomínkový dárek.

7

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.
Přehled základních exkurzí, přednášek a divadelních představení

téma exkurze

předmět,
ke kterému se
exkurze vztahuje

Místo

ročník

měsíc

Městská knihovna

Letohrad

Čj

1.

březen

Pasování prvňáků na
čtenáře

Letohrad –
knihovna

Čj

1.

červen

Villa Nova

Uhřínov

ČLS

4.

červen

Praha

Praha

ČLS

5.

Červen

Archeopark

Všestary

D

6.

říjen

Hvězdárna

Hradec
Králové

Z

Knihovna

Letohrad

Čj

6.

leden

Městské muzeum

Ov

Kompostárna, areál Zera

Letohrad

Ov

7.

září

Botanická a zoologická
zahrada

Praha

Př, Z

7.

květen

Návštěva kompostárny

Letohrad

Ov

7.

září

Rádio Černá hora

Hradec
Králové

Čj

8.

Duben

Science centre VIDA

Brno

Př, Z

8.

prosinec

Budyšín (Goethe-Zentrum
Pardubice)

Německo

Nj, Čj

8., 9.

říjen

D, Z

9.

duben

Osvětim, Wieliczka, Krakov Polsko
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přednášky, besedy

místo konání

Předmět

ročník

měsíc

Jak se píše kniha – spisovatelka Jitka
Vítová

třídy ZŠ

Čj

1. – 5.

únor

Veselé zoubky

třídy ZŠ

ČLS

1.

únor

Aljaška, Kanada (v angličtině)

třídy ZŠ

Aj, Z

6. – 9.

březen

Jeden svět na školách

Orlovna, Letohrad

ČLS, Ov, Z

4. – 9.

duben

Včely a jejich život

třídy ZŠ

Vv, ČLS

4.

červen

divadelní představení

Místo

Předmět ročník

měsíc

Káťa a Škubánek

KD (divadlo D5 Praha)

Čj

1.- 3.

říjen

Rocková krabička

KD – hudební pořad

Hv

1.- 9.

listopad

Coco

KD – filmová pohádka

1.- 9.

prosinec

Vánoční koncert ZUŠ

KD

Hv

1.- 9.

prosinec

Listování

KD

Čj

1.- 9.

únor

Čarodějnická pohádka

KD – Animo Žamberk

Čj

2.

březen

Výchovný koncert ZUŠ

KD – ZUŠ Letohrad

Hv

1.- 2.

květen

Jack London: Bílý tesák

HK, Divadlo Drak

Čj

7.

duben

Richard III.

HK, Klicperovo divadlo

Čj

8.

listopad

ADHD

La Putyka Praha

Čj

8., 9.

březen

V říši tance

KD – Taneční škola Letohrad

Tv, Hv

4. – 6.

Perníková chaloupka

Letohrad, Orlovna

Čj

1.- 5.
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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. Podařilo se jim vybrat
9.623,- Kč.
Akci zaštiťuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky
(SONS). Garantem v naší škole je Mgr. Hana Hanáková.
I nadále podporuje naše škola v rámci projetu Adopce na dálku vzdělávání
konkrétního chlapce v Indii. V rámci této aktivity jsme spolupracovali s Diecézní
katolickou charitou v Hradci Králové.
Ve školním roce 2018/2019 se naše škola stala adoptivním rodičem indického
chlapce Prajwala z oblasti Bangalore. Chlapci je 10 let a pochází z početné rodiny,
která nemá dostatek financí na jeho další vzdělávání.
Garantem Adopce na dálku se stal školní parlament, resp. Monika Čadová, jež jej
vede.
Běháme pro… podporuje každý rok jednu z příspěvkových organizací města, nebo
okolí. Pro Lesní klub běžely za naši školu tradičně děti ze školní družiny.
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.
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ŽÁCI
Zápis do 1. tříd
Zápis budoucích žáků do 1. ročníku proběhl v pátek 12. dubna 2019 v hlavní budově
školy. V rámci zápisu se tradičně prezentoval místní hokejbalový klub.
Do prvního ročníku bylo zapsáno celkem 46 dětí, 11 zákonných zástupců požádalo o
odklad školní docházky. Žádostem bylo vyhověno. Ve školním roce 2019/2020 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.
Cílem Dne otevřených dveří 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,
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“. Letos jsme to ve spolupráci
s mateřskou školou U Dvora obohatili o Putování se sovičkou. Osmáci prošli se
svými budoucími „svěřenci“ trasu po Letohradu, v rámci níž plnili společně úkoly.
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 případnou nejistotu a obavy ze
vstupu do základní školy, kterou mohou některé z nich pociťovat.

Podpora žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
Podpora žáků se specifickými vzdělávacími potřebami je jednou z kompetencí
výchovné poradkyně. Tou je Mgr. Monika Čadová.
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Jejím úkolem je příprava individuálních vzdělávacích plánů (IVP) pro žáky se
specifickými vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané.
V tomto školním roce jsme měli v naší škole na základě vyšetření v pedagogickopsychologické poradně (PPP) vedeny čtyři žáky mimořádně nadané, žáků se
zdravotním postižením, tj. s prokázanými specifickými poruchami učení, bylo dvacet
osm, osm žáků mělo zdravotní znevýhodnění. Tato kategorie zahrnuje poruchy
pozornosti. Šest žáků mělo sociální znevýhodnění. Jednalo se o děti v pěstounské
péči a dvě děti ze sociálně slabých rodin, které potřebovaly pomoc a podporu.
Individuální vzdělávací plán využívalo pro své vzdělávání dvacet žáků. V jedné čtvrté
třídě pomáhal jednomu žáku v jeho práci asistent pedagoga. V šesté třídě měli dva
žáci sdíleného pedagogického asistenta a pomoc pedagogického asistenta využíval i
žák v deváté třídě. Asistent pedagoga pomáhal i jednomu žákovi v první třídě a
jednomu žákovi ve druhé třídě. Celkem tedy v naší škole působili čtyři asistenti.
U šesti žáků byla 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.
Naši školu navštěvovali také čtyři talentovaní žáci, kterým vycházíme vstříc úpravou
rozvrhu. Žáky školy byli čtyři žáci mongolské národnosti. Na zlepšení jejich
jazykových dovedností se podíleli jak třídní učitelé, tak využívali pomoci školního
asistenta. Úzce jsme spolupracovali s organizacemi MOST Pardubice a Organizací
na podporu integrace cizinců, kteří nám pomáhali s tlumočením do mongolštiny a s
překlady.
Je samozřejmostí, že se učitelé individuálně věnují nejen žákům se speciálně
vzdělávacími potřebami, ale i žákům ostatním.
Výchovná poradkyně nabízí konzultace nejen rodičům, jejichž děti potřebují
zvýšenou péči, ale i těm, kteří chtějí poradit s nějakým problémem či prodiskutovat
nastalou situaci.
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Zároveň má v kompetenci problematiku přijímacího řízení žáků na střední školy,
poskytuje tedy konzultace i v této oblasti. V letošním roce jsme se zapojili do
programu k Profesnímu šetření pro volbu povolání COMDI, které finančně zaštiťuje
MAS ORLICKO, z s. Tento program pomáhá žákům 8. tříd nahlédnout do svých
reálných možností, kam se dále profilovat při studiu na střední škole či odborném
učilišti. Výsledek daného programu poskytuje dostatečně širokou paletu informací,
jež může dětem pomoci při jednom ze zatím nejdůležitějších rozhodnutí jejich života.

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. Jedním ze základních kamenů této oblasti je
realizace třídnických hodin. Na druhém stupni probíhají v každé třídě jednou týdně.
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
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. Alena Boháčová, Mgr. Milena
Moravcová a Mgr. Tomáš Pačínek. Tým vždy doplnil třídní učitel.

13

V obou případech pracuje se třídou část pobytu také Pedagogicko-psychologická
poradna Ústí nad Orlicí.

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.
Čtvrtý ročník trénuje své dovednosti v Lanškrouně na tamějším dopravním hřišti pod
vedením paní M. Kůrkové (BESIP). V simulovaných dopravních situacích se učí
správně odbočovat, dávat přednost, zařazovat se do pruhů, jezdit na kruhovém
objezdu i na křižovatce se semafory. Vše stojí na základech pravidel silničního
provozu, které doplňujeme o vědomosti ze zdravovědy.
Nově jsme využili nabídky společnosti Volvo Group Česká republika – STOP LOOK
WAVE (stůj, podívej se a zamávej). Žáci 1. až 3. ročníku se prostřednictvím
interaktivního programu seznámili s prací řidiče kamionu – jak naloží zboží, za jak
dlouho přiveze např. z Řecka do České republiky melouny, kde se stravuje a spí, a
především, jaký má výhled z kabiny, co musí udělat, aby bezpečně dojel apod.
Zjistili, jak je důležité pro chodce na přechodu navázat oční kontakt s řidičem
osobního auta nebo kamionu a klidně mu i zamávat, aby se oba ujistili, že se
navzájem vidí. Všechny děti si vyzkoušely zatáčet s modelem kamionu a snažily se
nenajet na chodník ani nezranit chodce. Na závěr programu mohli vystoupat do
kabiny opravdového kamionu a zažít tak, jaké to ve skutečnosti opravdu je.
V oblasti primární prevence dlouhodobě a pravidelně spolupracujeme se dvěma
externími organizacemi.
První z nich je výše zmíněná 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, záhy
po jejich vzniku.
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V tomto školním roce jsme využili jejich následující nabídku pro tyto třídy:
5. ročník
6. ročník
7. ročník

Líbí, nelíbí – téma: prevence sexuálního zneužívání
Před tabulí, za tabulí – téma: zlepšení a rozvoj
vzájemných vztahů ve třídě
Do dna? – téma: prevence závislosti na alkoholu

Druhá z nich je nezisková organizace ACET Chrudim. Do tříd převážně druhého
stupně přicházejí lektoři preventivních programů, a to dvakrát za školní rok do každé
z nich. Program trvá 2 až 3 vyučovací hodiny.
Pro ročníky volíme vždy taková témata, která odpovídají věku žáků a pojednávají o
tématech, jež jsou pro daný věk postojově klíčová:
4. ročník

Piráti útočí (online)

6. ročník

Bolest – nemoc jménem šikana

6. ročník

Skrytá nebezpečí internetu I

7. ročník

Sex, AIDS, vztahy

7. ročník

Skrytá nebezpečí internetu II

8. ročník

Jak se nenechat podvést?

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 ceněná. Velmi dobře
promyšlenou strukturou vtáhnou žáky emočně do problematiky. Vliv na jejich
přemýšlení o daných tématech a následně na chování je tedy vysoký.
Dlouhodobě spolupracujeme se Střední zdravotnickou školou Ústí nad Orlicí. Ti
přicházejí s tématem prevence rizikového sexuálního chování (např. pohlavní
choroby, antikoncepce). Program Hrou proti AIDS cílí na žáky 9. ročníku. Akce má
velký význam mj. proto, že informace předávají studentky jen o pár let starší než naši
žáci – tzv. peer program.
Do preventivních aktivit patří spolupráce s kurátorkou pro mládež z Městského úřadu
Žamberk a s Amaltheou Ústí nad Orlicí.
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Kurzy
Plavecký výcvik probíhal tradičně v podzimních měsících (září až listopad)
v bazénu v Ústí nad Orlicí pod vedením tamější Plavecké školy. Předplavecký kurz
byl určen pro žáky druhého ročníku, základní pro žáky třetího ročníku a
zdokonalovací pro žáky čtvrtého ročníku. Každá skupina absolvovala 10 lekcí po 90
minutách.
Díky dotačnímu titulu MŠMT, který jsme podali pod názvem Budou z nás plavci II,
měli žáci dopravu z větší části hrazenou.
Jazykového sportovního kurzu se zúčastnilo 25 žáků z osmého a devátého
ročníku. Kurz se konal již podruhé v Říčkách v Orlických horách v týdnu od 7. 1. do
11. ledna. Vedla jej Mgr. Alena Boháčová. Dalšími zapojenými pedagogy byla Mgr.
Ondřej Padalík a Mgr. Hana Kotlářová. Program kurzu je náročný. Část dne se žáci
totiž věnují lyžování, část dne prohlubování jazykových dovedností. Vynikající znalost
jazyka však není podmínkou. Důležité je, aby se dítě chtěla angličtině věnovat,
rozvíjet se v ní. Tématem, které spojovalo všechny aktivity, byl Titanic.
Lyžařského kurzu v obvyklé destinaci v Říčkách v Orlických horách žáci sedmého
ročníku. 7. A vyrazila do hor 11. února. Jejich výcvik skončil 16. února. 7. B
absolvovala šestidenní výcvik v termínu od 4. do 9. března. Výuka se zaměřuje na
lyžování, běžkování a snowboarding.
Tento kurz připravili Mgr. Tomáš Pačínek, Mgr. Martina Vévodová a Mgr. Štěpánka
Röszlerová. Se svou třídou 7. A vyrazila na kurz Mgr. Alena Boháčová. Sněhové
podmínky byly výborné.

Kroužky
Ve školním roce 2018/2019 nabízela naše škola svým žákům šest různých kroužků.
o akvaristika (R. Nožka)
o angličtina hrou (A. Schmiedová, D. Veselá)
o basketbal (R. Nožka)
o jóga (A. Schmiedová)
o sportovní hry – dívky (M. Vévodová)
o zájmová výtvarná výchova (P. Mebrouk)
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Soutěže
Recitační a pěveckou soutěž jsme uspořádali v listopadu. Ti, kteří zvládli nápor
trémy a přednesli svůj text osobitě, postoupili do soutěže „Nebojte se klasiků“, která
je určena žákům všech letohradských škol. Na galavečeru pobavily naši žáci
z prvního i druhého stupně. Pro přednes zvolili jak poezii, tak prózu.
Recitační soutěže Dětská scéna – přehlídka dětských recitátorů, která se konala v
březnu v Ústí nad Orlicí, se zúčastnilo 6 žáků 1. stupně pod vedením Mgr. Petry
Bednaříkové. Přednesem básně zabojovala také žákyně 6. ročníku.
Žákům naší školy nabízíme účastnit se olympiád v různých oblastech. V daném
školním roce se uskutečnila olympiáda v:
o anglický jazyk (okresní kolo)
o český jazyk (okresní kolo)
o český jazyk (krajské kolo)
o dějepis (okresní kolo)
o německý jazyk (okresní kolo)
o německý jazyk (krajské kolo)
o zeměpis (okresní kolo)
Naši žáci se také zapojili do mnoha výtvarných soutěží a výstav. Účastníme se
jich, abychom zapojili žáky do výtvarného tvoření, které přesahuje hranice naší
základní školy. Jde nám o povzbuzení výtvarných talentů, které se v našich žácích
skrývají. Volíme takové soutěže, které mají zajímavá a inspirativní témata, nebo
soutěže, které se přímo vztahují k našemu městu.
Tento rok jsme se zapojili do následujících:
Mezi tradiční patří ta, kterou pořádá letohradský Český zahrádkářský svaz. Letošním
tématem bylo Moje oblíbená rostlina. Do soutěže se velmi nápaditě zapojili žáci 4. A,
7. B a 8. B. Nikdo se nenechal příliš pobízet, protože téma soutěže mělo jasné znění.
Všechny výtvarné práce byly vystaveny v arkádách letohradského zámku spolu
s pracemi dalších škol. Kromě ocenění pětice nejlepších, jejichž práce se odesílají na
celorepublikové kolo do Prahy, vnímáme i velký přínos v možnosti vidět své dílo
vystavené a podělit se o něj s blízkými a rodinou.
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Středisko volného času Bájo v České Skalici vyhlásilo výtvarnou soutěž Kočka leze
dírou, pes oknem, nebude-li pršet, nezmoknem´. Soutěže se zúčastnili žáci a
žákyně, kteří navštěvují kroužek Zájmové výtvarné výchovy. Samotný název soutěže
a motivy zvířátek byly velmi inspirativní, technika zpracování byla libovolná, a proto
každý zvolil osobité pojetí. Velmi nás potěšilo, že se podařilo získat žákyni ze 4. B
čestné uznání.
Střední škola vizuální tvorby v Hradci Králové opět připravila soutěž „Art floral
design“. Velmi zajímavé téma Virtuální svět se týkalo naší moderní doby, kterou
ovládá technika počítačového světa. A jak to bude dál… Tím se inspirovali žáci a
žákyně 7. A a 7. B. Pracovali jednotlivě i ve skupinách. Svět, který je oklopuje, jim
poskytl dostatek výtvarných podnětů, a proto vznikly velmi zajímavé práce. Milým
překvapením bylo získání prvního místa v kategorii Kresba a malba prací s názvem
„Iluze“ dvěma žáky ze 7. A.
Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave
společně pořádaly výtvarnou soutěž, které se účastní základní školy z Čech a
Slovenska. Cílem projektu je navázat komunikaci a další spolupráci mezi jednotlivými
školami v obou zemích. Tento rok nabídl téma Pohádky, bajky, pověsti a příběhy
neznají hranice. Zapojili se do něho žáci a žákyně ze tříd 3. C, 4. B, 6. A a 6. B.
Samotné tvoření probíhalo radostně a dětem se jejich výtvory velmi povedly. Mírné
zklamání nastalo, když jsme obdrželi záložky ze slovenské Základní školy v
Mošovcích. Naše očekávání nebylo naplněno, nicméně jsme projekt „Záložka spojuje
školy“ uzavřeli s tím, že naše výtvarná práce bude příkladem pro druhé a budeme se
těšit na další ročník.
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.
Přehled sportovních aktivit
soutěž
Přespolní běh
(pořádáme)

Úroveň
okresní kolo

Přespolní běh

krajské kolo

místo konání
Letohrad

umístění
1. místo –

datum
září

družstvo (chlapci)

1., 2. místo –
jednotlivci

Pardubice

1.místo
družstvo (chlapci)
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září

Přespolní běh
Florbal (dívky)
6. – 7. ročník
Florbal (dívky)
8. – 9. ročník
Florbal (chlapci)
6. – 7. ročník
Florbal (chlapci)
8. – 9. ročník
McDonald´s cup
(chlapci) 1. – 3. ročník
McDonald´s cup
(chlapci) 4. – 5. ročník
McDonald´s cup
(chlapci) 1. – 3. ročník
McDonald´s cup
(chlapci) 4. – 5. ročník
Turnaj v přehazované
(dívky) 7. - 9. ročník
Olympijský víceboj
5. – 9. ročník
Olympijský víceboj
6. – 9. ročník
Běh údolím
J. A. Komenského
(6. – 9. ročník)

republikové
kolo
okrskové kolo

Malšova Lhota 12. místo

říjen

družstvo (chlapci)

3. místo

prosinec

okrskové kolo

Jablonné nad
Orlicí
Lanškroun

2. místo

listopad

okrskové kolo

Žamberk

2. místo

listopad

okrskové kolo

Libchavy

3. místo

listopad

okrskové kolo

Letohrad

1.místo

duben

okrskové kolo

Letohrad

1.místo

duben

okresní kolo

Ústí nad Orlicí

3. místo

květen

okresní kolo

Ústí nad Orlicí

3. místo

květen

---

Žamberk

6. místo

květen

okresní kolo

Klášterec nad
Orlicí
Moravská
Třebová
Brandýs n.
Orlicí

1., 2., 6.
místo
11. místo

duben

2., 3. místo

květen

krajské kolo
---

květen

Zapojili jsme se také do aktivity Českého olympijského výboru. Za celou akcí stojí
Mgr. Martina Vévodová.
Za aktivní účast naší školy, kterou podpořili všichni pedagogové učící tělesnou
výchovu jak na prvním, tak na druhém stupni, naše škola obdržela Stříbrný certifikát.
Do projektu se podařilo zapojit 91 % všech žáků školy.

Výsledky vzdělávání
Na konci školního roku prospělo s vyznamenáním 229 žáků, 185 prospělo a 10 žáků
neprospělo. Dva žáci byli hodnoceni 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.
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Výsledky přijímacího řízení
Školní docházku ukončilo ve školním roce 2018/2019 celkem 47 žáků z 9. ročníku, 2
žáci z 8. ročníku. Na osmiletá gymnázia bylo přijato 8 žáků.
odcházející žáci
na konzervatoř a obory s talentovou zkouškou

6

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

4
23
8
8

Celkem

Přijímací zkoušky organizuje pro celou republiku CERMAT – Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělávání.
Žáci naší školy v nich obstáli dobře. Jak v matematice, tak v češtině dosáhli lepšího
výsledku než je republikový průměr.

Parlament
Na naší škole funguje Školní parlament. Členy jsou dva zástupci z každé třídy od 4.
do 9. ročníku, kteří jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku. Parlament
se scházel jednou za tři týdny. Vedoucí úlohu mají deváté ročníky. Pomáhala jim
výchovná poradkyně Mgr. Monika Čadová.
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.
V letošním školním roce se také uskutečnil adaptační pobyt pro členy žákovského
parlamentu v Bartošovicích v Orlických horách. Dva dny se parlamenťáci a dva
vyučující snažili formou prosociálních her a společných aktivit navzájem se poznat,
společně řešit situace, rozdělit si role a činnosti související s žákovským
parlamentem. Pro fungování školního parlamentu byl pobyt přínosem, což pozitivně
hodnotili žáci i koordinátor parlamentu.
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V květnu zástupci parlamentu odjeli na Konferenci žákovských parlamentů, která se
konala v Pardubicích pod záštitou místního Krajského úřadu. Zde se mohli inspirovat
aktivitami a projekty okolních školních parlamentů, spolupracovat s nimi na posteru
s nápady a podněty k další činnosti, které by vedly k zlepšování prostředí a života
nejen v rámci školy, ale i v rámci komunity či obce.
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PEDAGOGOVÉ
Pedagogický sbor
Pedagogický sbor tvořilo 28 učitelů a 5 vychovatelek školní družiny. Stabilizoval se
počet asistentů pedagoga. V daném školním roce v naší škole pracovali čtyři. Jeden
působil v první třídě, druhý ve druhé, třetí v šesté třídě a čtvrtý v deváté. Jejich práce
vychází z doporučení pedagogicko-psychologické poradny.
Od srpna 2017 jsme zřídili funkci školního asistenta. Využíval se především jako
administrativní podpora pro učitele, jako pomoc ve třídě, nebo pro práci s žáky –
cizinci.
Náboženství vyučovala Bc. Jana Skalická a Bc. Jana Andrášová.
Funkci výchovného poradce vykonávala prvním rokem Mgr. Monika Čadová.
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.

Pedagogické rady
Pedagogická rada se sešla během školního roku celkem 13 x.
Vzdělávání učitelů
Ve školním roce 2018/2019 vycházela všechna absolvovaná školení z aktivity
pedagogů a z jejich aktuálních potřeb, požadavků.

název semináře
Čtenářské hrátky pro rozvoj četby
Dětská gymnastika
Inspirace pro zkvalitňování výuky
přírodovědných předmětů a
matematiky
Konference pro učitele 1. stupně
Poruchy pozornosti u dítěte v MŠ a ZŠ
Sebepoškozování žáků
Škola v pohybu
Výuka řečových dovedností při výuce
Aj na 1. stupni ZŠ

učitelé
Organizátor
1. stupně
1
CCV Ústí nad Orlicí
1
AŠSK
1

ČŠI

2
1
1
1

nakladatelství Fraus
CCV Ústí nad Orlicí
PPP Ústí nad Orlicí
FAČR Pardubice

1

Jazyková škola AKCENT
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Zápis do 1. třídy

2

název semináře

učitelé
organizátor
2. stupně

Cizinec – dítě se sociokulturní
odlišností
COMDI
Evropa ve 21. století – geografické
aspekty vývoje
Financování regionálního školství

Tvořivá škola

1

NIDV Pardubice

1

MAS Orlicko

1

UP Olomouc

1

Krajský úřad Pardubice

Jak učit moderní dějiny

2

ÚSTR Litomyšl

Jak rozmluvit žáky (německý jazyk)

1

Slezská univerzita

Komplexní výcvik prevence

1

Život bez závislostí

Konference Bakaláři

2

Bakaláři

Konference Laborky.cz

1

Boxed

Konference žákovských parlamentů

1

Krajský úřad Pardubice

Koučink pro učitele
Média jako zrcadlo doby aneb Jak se
neztratit v záplavě informací
Metodika výuky Aj na 2. stupni
Ohrožené dítě a jeho včasná detekce
ve školním prostředí
Otevřený kurz Triády

1

Akademie Libchavy

1

CCV Pardubice

1

Tvořivá škola

1

NIDV Pardubice

1

Akademie Libchavy

Přehlídka středních škol

1

Setkání metodiků prevence

1

PPP Ústí nad Orlicí

Správa počítačové učebny (SW Vision) 1
Školení ICT metodiků (Zoner studio)
Vedení hodnoticích a motivačních
pohovorů
Vybraná současná témata geografie

1

Pardubice

1

Olchavová Praha

1

UP Olomouc

3 D Expo – veletrh 3 D technologií

1

3Dexpo s.r.o.

název semináře

asistenti
pedagoga

organizátor

(Mlu)vím, tedy jsem

1

Olchavová Praha

název semináře

Vychovatelé ŠD

organizátor

Praktická asertivita
Právní vědomí vychovatele ŠD

1
1

CCV Ústí nad Orlicí
CCV Ústí nad Orlicí

Naplňovali jsme také projekt OP VVV, tzv. šablony I. Tento školní rok jsme
především navštěvovali školy, které jsou pro nás v něčem inspirací. Do aktivity se
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během dvouletého projektu zapojilo celkem pět pedagogů. Tématy byla metoda CLIL
ve výuce žáků na druhém stupni, pedagogický směr Začít spolu, možnosti
v hodinách tělesné nebo výtvarné výchovy, nebo Montessori pedagogika.
Nabídli jsme školení pro MAS Orlicko s tématem Tutorské čtení. Máme s ním
bohatou a především velice dobrou zkušenost. Program vedla Mgr. Petra
Bednaříková. Dalšího sdílení zkušeností vedl Mgr. Roman Nožka. Tématem byla
práce ve školních dílnách, jejich vybavení atd.
Rádi jsme se podělili o své představy, o svou praxi s pedagogy ze základních škol
v našem regionu.
Od roku 2015 funguje ve škole supervize jak pro tým pedagogů, tak pro vedení. Tým
je rozdělen na dvě supervizní skupiny. Jednu vede Bc. Miroslav Zavadil, DiS., druhou
Bc. Tomáš Žák. Tuto možnost využívá čtrnáct pedagogů. Supervizorem pro vedení
školy je Mgr. Pavel Plaček.
Každá skupina se během školního roku setkala 5 x.

EKONOMICKÝ ÚSEK
O účetnictví školy se stará Irena Faltejsková. V její kompetenci je jednak účetnictví
organizace, a to včetně školní jídelny, jednak mzdová agenda.
Pravidelně se vzdělává. Daný školní rok se zaměřila na legislativní novinky
v pracovním právu, v oblasti daní, zdravotního, nemocenského, důchodového a
sociálního pojištění
Každoročně ve škole probíhá veřejnosprávní kontrola. Provádí jej firma HB
AUDITING, s.r.o.
Kopie výkazu zisku a ztrát za rok 2018, Přehled hospodaření prostředky zřizovatele,
MŠMT, FKSP za rok 2018 jsou přílohou tohoto dokumentu.
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Realizované 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 II – příspěvek státu na dopravu dětí
absolvujících plavecký kurz v jiném městě
externí finanční zdroj: MŠMT
výše dotace: 44.880,- Kč
spoluúčast: 0,- Kč
celkový rozpočet projektu: 44.880,- Kč
Strategie řízení
doba trvání projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
externí finanční zdroj: MAS Orlicko, z. s.
výše dotace:
spoluúčast: 0,- Kč
celkový rozpočet projektu:
Nadační fond
Při škole je zřízen Nadační fond. I díky jeho příspěvku jsme vybudovali laboratoř pro
přírodní vědy. Poskytuje také finanční podporu sociálně slabým žákům a financuje
některé školní aktivity. Dále fond hradil dopravu žáků na soutěže, odměny pro žáky
apod. Finančně se zapojil do hrazení adaptačního pobytu členů školního parlamentu.
Tuto podporu vnímáme jako velmi vítanou.
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SPOLUPRÁCE S MĚSTEM LETOHRAD, RODIČI A VEŘEJNOSTÍ
Spolupráci s městem hodnotíme pozitivně. Aktuální problémy, pokud nastanou a je
třeba je se zřizovatelem řešit, jsou 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., paragraf 168 pracuje při škole Školská
rada. Má devět členů. Zastoupení v ní mají škola, zřizovatel a zákonní zástupci žáků.
V listopadu 2017 proběhly po třech letech volby do školské rady. Kandidovalo šest
uchazečů z řad rodičů. Voleb se účastnilo 68 % zákonných zástupců.
Pracovala ve složení:
-

předseda Školské rady: Petra Foglová

-

členové z řad rodičů: Hana Bartošová, Jana Třetinová

-

členové z řad učitelů: Kamila Náglová, Taťána Dolečková-Sýkorová, Miroslava
Veselá

-

členové delegováni městem: Jiří Chalupník, Magdaléna Navrátilová, Miloš
Štěpán

Školská rada se sešla v tomto školním roce dvakrát. Schválila Výroční zprávu,
vyjadřovala se k novému Školnímu řádu platnému od 1. 9. 2019. Prodiskutovala také
závěry Šetření české školní inspekce.
Byla jim představena nově vybudovaná reedukační učebna a byli seznámeni s jejím
účelem.
Řešily se podněty týkající se obalování učebnic, osobního prostoru pro děti v jejich
vlastní třídě apod.
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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).
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 postupně vybavujeme velikostně variabilním nábytkem.
Škola má jedenáct zařízených odborných učeben v hlavní budově. Některé z nich
jsou však zároveň kmenovými učebnami.
o cvičná kuchyňka
o dílny
o domácnost
o hudebna
o jazyková učebna
o knihovna
o počítačová učebna
o reedukační učebna
o tělocvična
o učebna přírodních věd
o zeměpisná učebna
Reedukační učebna se využívá teprve druhým rokem. Slouží především pro
reedukaci žáků. Je to však také příjemný prostor pro komunikaci s rodiči. Tým
pedagogů jej využívá i jako vhodné prostředí pro supervizní setkání.
Během školního roku jsme vybudovali novou odbornou učebnu – laboratoř přírodních
věd. Pro školní rok 2019 – 2020 je připravena pro práci s žáky na jednoduchých
pokusech při fyzice či chemii, na mikroskopování při přírodopise. V rámci projektu
MAS Orlicko ji plánujeme v nadcházejícím roce vybavit kvalitním vybavením
především pro fyzikální pokusy.
Prostorové podmínky pro výuku v základní škole jsou na obou pracovištích,
vzhledem ke stávajícímu počtu žáků, dostačující.
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Školní družina
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.
Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo všech pět oddělení školní družiny 118 dětí.
Kapacita byla téměř zcela naplněna.
Školní družina nemá dostatek vlastního prostoru. Jak U Dvora, tak na Orlici
využíváme pro tuto činnost třídy prvního stupně. Dvě z oddělení U Dvora a jedno na
Orlici obývala prostory kmenových.
Všechna tři oddělení školní družiny U Dvora tráví čas pravidelně jednou týdně
v tělocvičně. Jednou týdně mají možnost využít prostory učebny výtvarné výchovy. U
Dvora nadále probíhal kroužek angličtina hrou. Na Orlici jsme dětem nabídli tento
kroužek také. Dále mohly navštěvovat tanec a jógu.
Přestože se snažíme situaci nedostatečného prostoru školní družiny řešit, i nadále
platí, že by pro nás 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 16:00 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.
Vedoucí školní jídelny je paní Miroslava Motyčková.
Pokračuje nastavený trend obohacování jídelníčku o zdravé pokrmy a nová jídla.
Jídelna stravuje i cizí strávníky (v průměru 60 lidí denně).
Během letních prázdnin jídelna stravuje dětské tábory. V daném školním roce to byl
tábor evangelické církve a akademie tenistů a fotbalistů a tábor karatistů.
28

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. Tuto aktivitu zaštitoval Školní parlament.
Na základě požadavků vedoucí školní jídelny je v rámci rozpočtu školy pravidelně
obměňováno drobné vybavení (např. pracovní stoly, nádobí).
Tento školní rok poprvé fungovala školní jídelna s funkčním rekuperační jednotkou.
Tato výrazná investice zřizovatele zvýšila kvalitu podmínek při vaření. A pomohla tak
naplňovat hygienické normy na tyto provozy.
V horizontu dvou až tří let bude také nutné koupit nový konvektomat, varný kotel a
vyměnit nerezové mycí stoly. Prioritní potřebou je myčka na nádobí.

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. V důsledku plánování nákupu
nových počítačů do odborné učebny jsme museli posunout jiné plány.
Opravy realizované v době letních prázdnin.
o dokončení budování školní laboratoře – stavební práce, výmalba, vybavení
nábytkem
o nákup skříně na chemikálie
o výmalba prostoru kanceláří vedení a dvou kmenových tříd
Problémem jsou díry ve fasádě školy po útocích a hnízdění ptactva v předchozích
letech. 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 bezbariérovosti školy (bezbariérový vstup do
školy, bezbariérové WC) z projektu MAS. Žádost o dotaci jsme podali
prostřednictvím zřizovatele v roce 2018.
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ŠETŘENÍ ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Šetření České školní inspekce proběhlo na naší škole v době od 6. do 8. listopadu.
Předmětem její činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání, včetně naplňování školních vzdělávacích programů. Provedena byla také
kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a
školských služeb.
Kladně byla hodnocena např.:
o oblast primární prevence
o oblast výchovného a kariérového poradenství
o účelnost učebny pro individuální práci se žáky
o podmínky pro relaxaci o přestávkách
o spolupráce učitelů s asistenty pedagoga
o převaha jazykových hodin vedených v cizím jazyce
o účelné využívání digitální techniky
o úspěšná účast v soutěžích
o práce žákovského parlamentu
o příjemná atmosféra mezi žáky a pedagogy založená na vzájemné důvěře a
respektu
Nedostatky byly spatřeny např. v:
o neúplnosti školního řádu
o výstupech školního vzdělávacího programu pro školní družinu
o spotřební koš
Dlouhodobě pracujeme na zlepšení např. v následujících oblastech:
o sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků
o závěrečné hodnocení hodiny
Závěry inspekční činnosti byly projednány na pedagogické radě. Přistoupili jsme
k adekvátním nápravám. Vše také diskutovala školská rada na svém setkání.
Česká školní inspekce provádí ve školách mj. elektronická zjišťování. Zapojení škol
je povinné. Takové šetření nahrazuje inspekční činnost na místě. V tomto školním
roce jsme se zapojili do následujícího šetření:
o dopravní výchova (listopad 2018) – 9. ročník
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ZÁVĚR
Školní rok 2018/2019 byl rokem plynoucím. Společně jsme jej naplnili obsahem.
Přemýšlení, učivo, dovednosti, potkávání se, názory, údiv, pochopení.
Ze strany nás pedagogů byl – stejně jako každý – naplněn snahou poskytnout co
nejlepší vzdělání a ze strany většiny žáků pak snahou něco se naučit, někam se
posunout, něco objevit.
Byl to bohatý rok. A pokud pracujete v kolektivu lidí, kteří působí u nás U Dvora, je
taková práce radostí. Díky všem zaměstnancům – jak pedagogickým, tak
nepedagogickým – je naše škola taková, jaká je. Je to prostě místo, kde se dětem
„pomáhá vkročit do života“.

V Letohradě 19. 09. 2019

Hana Pavlíčková
ředitelka školy
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Použité zkratky
CCV – Centrum celoživotního vzdělávání
CLIL – Content and Language Integrated Learning (tj. obsahově a jazykově
integrované učení)
ČŠI – Česká školní inspekce
FKSP – fond kulturních a sociálních potřeb
IROP – Integrovaný regionální operační program
IVP – individuální vzdělávací 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 2018
2. Přehled hospodaření prostředky zřizovatele za rok 2018
3. Přehled hospodaření prostředky MŠMT za rok 2018
4. Přehled hospodaření FKSP za rok 2018
5. Učební plán 2018/2019
6. Přehled žáků ve školním roce 2018/2019
7. Stav zaměstnanců 2018/2019
8. Fotografie z akcí školy

příloha č. 2 Přehled hospodaření prostředky zřizovatele za rok 2018

Poskytnutá dotace zřizovatele: 2 750 000, - Kč

Náklady:
501

spotřeba a nákup materiálu

502

spotřeba vody

140 040,-

spotřeba plynu

337 565,-

spotřeba el. energie

555 087,-

2 422 006,-

504

čipy vrácené

511

opravy

512

cestovné

6 741,-

513

náklady na reprezentaci

1 748,-

518

služby

719 980,-

521

mzdové prostředky, OON

166 000,-

524

soc. + zdrav. pojištění, zák. poj.

58 619,-

549

poj. majetku, ostatní

49 055,-

551

odpisy

42 575,-

558

pořízení DDNM, DDHM

15 492,211 524,-

237 529,-

Výnosy:

601

tržby, uč. pomůcky, sešity

602

tržby, pronájem, ostatní

603

tržby z pronájmu MŠ

20 841,-

604

čipy prodané

13 650,-

648

zúčtování fondů

649

jiné ostatní výnosy

V Letohradě dne 25. 09. 2019
Vypracovala: Faltejsková Irena

7 261,1 935 953,-

50 000,157 949,-

příloha č. 3 Přehled hospodaření prostředky MŠMT za rok 2018

Dotace ÚZ 33 353

21 527 552,- Kč

Náklady:
501

spotřeba a nákup materiálu

512

cestovné

56 223,-

518

služby

68 913,-

528

náhrada nemoc

51 301,-

521

mzdové náklady + OON

524

soc.+ zdrav. pojištění

118 774,-

15 505 573,5 225 429,-

525

zákonné pojištění

527

odvod do FKSP, semináře, prev. prohlídky 367 642,-

558

pořízení DDHM

64 551,-

69 146,-

Účelové finanční prostředky:
ÚZ 33 070

/doprava plavecká výuka/

Rozpočtováno:

44 880,- Kč

V Letohradě 25. 09. 2019
Vypracovala: Faltejsková Irena

z toho:

ONIV

44 880,- Kč

příloha č. 4 Přehled hospodaření FKSP 2018

Náklady:
412 030

Příspěvek na závodní stravování

412 040

Příspěvek na rekreaci a zájezdy

65 880,-

412 050

Kulturní a společenské akce

29 750,-

412 070

Životní jubilea

100 303,-

4 000,-

Výnosy:
412 000

Příděl do fondu (odvod z mezd)

317 510,-

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2018

162 666, 43 Kč

Konečný zůstatek k 31. 12. 2018

280 243, 43 Kč

V Letohradě dne 25. 09. 2019
Vypracovala: Faltejsková Irena

příloha č. 5 Učební plán platný od školního roku 2018/2019

Vzdělávací oblasti

Vzdělávací obory

Jazyk a

ČESKÝ JAZYK

jazyková komunikace

CIZÍ JAZYK - AJ

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

6 7 8 9

9

VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Matematika

MATEMATIKA

a její aplikace

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ

Člověk a jeho svět

ČLOVĚK A SVĚT

4

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

5

1

1

1

5

24

4

4

4

4

1
2

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

10 8

DRUHÝ CIZÍ JAZYK - NJ
Informační a komunikační techn.

∑

2

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

2

2

2

2

2

10

Volitelné předměty
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

příloha č. 6 Přehled žáků ve školním roce 2018/2019
(ke dni 31. 6. 2018)
počet žáků

dívky – chlapci

třídní učitel/ka

1.A

19

10 – 9

Irena Veselá

1.B

16

9–7

Eva Dolečková

2. A

26

13 – 13

Jitka Faltusová

2. B

22

16 – 6

Marcela Müllerová

3. A

24

14 – 10

Miroslava Veselá

3. B

17

7 – 10

Jana Moravcová

3. C

23

12 – 11

Petra Bednaříková

4. A

20

14 – 6

Marie Novotná

4. B

17

11 – 6

Anna Macanová,
Hana Dolečková

5. A

26

12 – 14

Ivana Chládková

5. B

25

11 – 14

Zuzana Králíková

6. A

27

12 – 15

Eva Hanzlíčková

6. B

24

9 – 15

Taťána Dolečková Sýkorová

7. A

24

11 – 13

Alena Boháčová

7. B

26

12 – 14

Milena Moravcová

8. A

23

12 – 11

Veronika Koubová

8. B

18

8 – 10

Martina Vévodová

9. A

22

11 – 11

Hana Hanáková

9. B

25

16 – 9

Roman Nožka

celkem

424

220 – 204

Počet žáků plnících povinnou školní docházku v zahraničí: 4 žáci

příloha č. 7 - Stav zaměstnanců – školní rok 2018/2019 (06/2019)
jméno

1
2

Bednaříková Petra Mgr.

Pedagogičtí pracovníci

Boháčová Alena Mgr.
3 Čadová Monika Mgr.
4 Dolečková Eva Mgr.
5 Dolečková Hana Mgr.
6 Dolečková Sýkorová Táňa Mgr.
7 Faltusová Jitka Mgr.
8 Hanáková Hana Mgr.
9 Hanzlíčková Eva Mgr.
10 Hubinková Hana Mgr.
11 Chládková Ivana Mgr.

12 Koubová Veronika Mgr.
13 Králíková Zuzana Mgr.
14 Maříková Anežka
15 Mebrouk Pavlína Mgr.
16 Moravcová Jana Mgr.
17 Moravcová Milena Mgr.
18 Műllerová Marcela Mgr.

ŠJ

ŠD

AP

19 Náglová Kamila Mgr.
20 Novak Margarita Toni
21 Novotná Marie Mgr.
22 Nožka Roman Mgr.
23 Pačínek Tomáš Mgr.
24 Pavlíčková Hana Mgr. Bc.
25 Röszlerová Štěpánka Mgr.
26 Urbanová Andrea Mgr.
27 Veselá Irena Mgr.
28 Veselá Miroslava Mgr.
29 Vévodová Martina

1
2
3
4
1
2
3
4
5
AP
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5

Adamcová Tereza
Formánková Andrea
Klimošová Růžena
Kulaxidisová Zuzana
Eliášová Kateřina
Hrdinová Hana
Jakešová Kateřina
Klubertová Markéta
Schmiedová Adéla
Stejskalová Stanislava
Kulaxidisová Zuzana
Faltejsková Irena
Faltejsek Vojtěch
Celarová Jaromíra
Fajfrová Alena
Krejsová Marie
Sudíková Romana
Vychytilová Jitka
Motyčková Miroslava
Faltejsková Irena
Kacálková Eva
Krejsová Blanka
Machová Eva

úvazek

skutečnost
přep. úvazek
celkem

rozpočet
přep. úvazek

celkem

1
1
0,89
1
1

0,96
1
0,82
1
0,5
1
1
1
0,73
0,68
1
1
1
1
0,27
1
1
1
1

27,194
28,74

29,584

1
0,5

46,06

1
1
1
0,5
0,64
0,75
0,5
0,5

1
0,5
0,57
0,5
1
0,25

43,742

2,39

0,5

0,5

3,82

3,106

5,8

6,613

3,106

1,2
1
0,43

1
0,43
0,85
0,9
1
0,2
1
1
1

13,443

7,2

6,830

6
7

Matyášová Lenka
Šlezingrová Helena

1
1

8

Valdová Zdeňka

1

Dohody o provedení práce
Skalická Jana
Andrášová Jana
Veselá Dominika

Náboženství
Náboženství
Angličtina hrou

Mateřská, rodičovská dovolená
Hejtmánková Lucie Mgr.
Hubálková Jana
Keprtová Pavlína Mgr. et Mgr.
Macanová Anna Mgr.
Oravec Jitka

Výroční zpráva byla schválena:

o Pedagogickou radou školy dne 7. října 2019
o Školskou radou dne 8. října 2019
o Radou města dne 16. 10. 2019

