ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY
DOLNÍ LIBCHAVY 153
561 16 LIBCHAVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

Údaje o zařízení
Druh školy :

základní a mateřská

Právní forma :
Zřizovatel :
IČO :

příspěvková organizace
Obec Libchavy
75017890

Identifikátor zařízení : 600 104 796

Součásti subjektu : Základní škola

IZO : 102 642 991

kapacita : 240

Mateřská škola

IZO : 107 589 354

kapacita :

79

Školní družina

IZO : 118 000 357

kapacita :

67

Školní jídelna MŠ

IZO : 102 930 651

kapacita :

79

Školní jídelna ZŠ

IZO : 102 930 368

kapacita : 240

Adresa :

Základní škola a mateřská škola Libchavy
Dolní Libchavy

č.p. 153

PSČ : 561 16

Mateřská škola Dolní Libchavy č.p.111
Mateřská škola Horní Libchavy č.p.140
Telefon :

ZŠ
ŠD
ŠJ
MŠ/HL
MŠ/DL

E-mail :

ZŠ
MŠ/HL
MŠ/DL

Internetové stránky :

465 582203
465 582474
465 582475
465 582220
465 582217

zsdlibch@libchavy.cz
mshl@libchavy.cz
msdl@libchavy.cz
www.zslibchavy.cz

Ředitelka :
Mgr. Marie Linhartová
Zástupkyně ředitelky : Mgr. Veronika Vaňousová
Ved. učitelka MŠ/HL : Eva Musilová
Ved. učitelka MŠ/DL : Soňa Schulzová, od 28. 2. 2014 Alena Pulkrábková
Ved. školní jídelny
: Markéta Kopsová /Erika Nováková – na MD, RD/
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Organizační schéma školy

Ředitelka školy

Marie Linhartová

Řídí

Vedoucí
Zástupce
Ředitele
Veronika Vaňousová

školní
jídelny
Markéta Kopsová

Vedoucí
Mateřské
školy HL
Eva Musilová

Vedoucí
Mateřské
školy DL
Soňa Schulzová

školník
Pavel Martinec

Alena Pulkrábková /28.2./

Řídí
učitele

kuchařky

školní jídelny

zaměstnance

MŠ/HL

Zástupce ředitelky
Veronika Vaňousová

Mzdová účetní : Kotrlová Ivana
Účetní :
Jabůrková Jana
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zaměstnance

MŠ/DL

uklizečky

Na škole působí :
 2 výchovné poradkyně : Mgr. Eva Krummer /Integrovaní žáci /
PaedDr. Hana Šťovíčková /volba povolání/






metodik prevence patologických jevů : PaedDr. Hana Šťovíčková
metodik informačních a komunikačních technologií : p. Jindřich Bielčik
koordinátor v oblasti environmentální výchovy : Mgr. Petr Kulhavý
projekt ŠIC : Mgr. Veronika Vaňousová
projekt EU peníze školám : Mgr. Marie Linhartová

-

zdravotníci :

Hana Šťovíčková – ZŠ
Petr Kulhavý - ZŠ
Eva Musilová – MŠ/H
Petra Králová – MŠ/H
Alena Pulkrábková – MŠ/D
Soňa Schulzová – MŠ/D
Gabriela Bucháčková – MŠ/D
Lenka Ludvíčková – ZŠ
Eva Krummer - ZŠ

-

instruktoři lyžování :

PaedDr.. Hana Šťovíčková
Mgr. Petr Kulhavý

Poradní orgány ředitele školy a jeho partneři
Zástupce ředitele, vedoucí školní jídelny, vedoucí obou MŠ, výchovní poradci, metodik
prevence patologických jevů, koordinátor environmentální výchovy, metodik inf. a
komun.technologií, účetní, mzdová účetní, JUDr. Václav Felgr - právník
 pomáhají při řešení koncepčních věcí školy
 rozhodují o důležitých dokumentech školy
 řeší organizační věci
 projednávají pedagogické dokumenty
 starají se o pracovně právní záležitosti
 připravují návrh rozpočtu
 plánují rozvoj školy
 navrhují a pomáhají při realizaci doplňkové činnosti školy
Pedagogická rada – pedagogové a vychovatelky školní družiny
 řeší výukové a výchovné problémy
 řeší organizační záležitosti
 koordinuje práci třídních učitelů
 vyjadřuje se k základním dokumentům, především pedagogického charakteru
Správci sbírek, kabinetů, učeben
 pečují o sbírky a kabinety a odborné učebny
 provádějí inventarizaci
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podávají návrhy na zakoupení a využívání učebnic a pomůcek
podávají návrhy na vyřazení pomůcek ze sbírek
vytvářejí řády učeben

Výchovní poradci a metodik prevence
 předkládají plány práce na daný školní rok a jejich hodnocení na klasifikačních
radách a na konci šk. roku
 provádí kontrolní činnost
 zajišťují učebnice a pomůcky
 zajišťují besedy a návštěvy
 stanovují pravidla pro hodnocení
 pomáhají pedagogům při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
 předávají informace a poradenskou pomoc rodičům
 pomáhají při řešení problémů ve třídách
Metodik informačních a komunikačních technologií
 spravuje počítačovou učebnu
 realizuje a aktualizuje školní www stránky
 odpovídá za nákup technického a programového vybavení, odborných publikací a
učebnic
 vede seznam legálně nabytého software
 poskytuje odborné konzultace učitelům
 koordinuje požadavky učitelů na využití počítačů ve škole
 zpracovává ICT plán
Koordinátor environmentální výchovy
 vytváří, ve spolupráci s ostatními pracovníky školy, školní program EVVO
 dbá, aby byl školní program EVVO v souladu s další dokumentací školy
 koordinuje realizaci EVVO na škole
 organizuje sběrové dny a týdny
 průběžně zvyšuje svou odbornost a metodickou připravenost pro aktivity EVVO
 poskytuje ostatním pracovníkům školy konzultace a podporu v začlenění EVVO do
jejich činností
 koordinuje další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO
 iniciuje spolupráci s dalšími partnery v oblasti EVVO
Ředitelka, zástupce ředitele, školník
 připravují návrh rozpočtu
 zajišťují plynulý chod školy
Ředitelka, zástupce ředitele, mzdová účetní, účetní
 zajišťují pracovně právní záležitosti
 připravují rozpočet, čerpání rozpočtu
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pí KULHAVÁ

kabinety
učebnice I.st.

pí MARTINCOVÁ

kabinet I.st.

odpovědnost

výzdoba I.st./okna/, klub čtenářů,
nástěnka ARTUR
nákup knih pro nejlepší žáky I.st
plavání

pí KRUMMER
sborovna I.st.
zdravotník
výchovná poradkyně – int.žáci

strom – výzdoba,

pí LUDVÍČKOVÁ
zdravotník

Sportovní a jiné akce na I.st.,
dopravní vých. na I.st.,
sledování lékárniček v nové
budově, nákup léků,

pí KITTLITZ

Recitace a kulturní akce I.st.
oddychový koutek, sběr kůry a
a odpad na I.st.

pí PLEVÁKOVÁ

AJ, D
knihovna

soutěže Aj, recitační soutěž II.st.
Ruben-adopce, důvěrník FKSP

pí ŠŤOVÍČKOVÁ
Tv, Ov,Rv, Př
zdravotník
výchovná poradkyně- volba povolání
metodik prevence

výchovný poradce - nástěnka
sport. soutěže, předseda ŠSK,
sport.nástěnka, květiny na II.st.

pí VAŇOUSOVÁ V.
koordinátorka ŠIC

výzdoba na II.st., okna, vstupní
dveře

p.BIELČIK

Vv
učebna Vv
F, Informatika,
učebna F,CH
kuchyňka,

soutěže F, správce poč.učebny
elektr. přístoje na II.st.

p. KULHAVÝ
Z, M, sklad učebnic
zdravotník
koordinátor environmentální výchovy
sběrový referent

dopravní výchova na II.st.,
sportovní akce, sběr kůry,
Z olympiády /okr./, sledování
lékárniček na hřišti a v Tv

pí BAŤKOVÁ

soutěže Čj, recitační soutěž II.st
kulturní akce, pokladník ŠSK
sborovna II.st.

Čj

pí LINHARTOVÁ

Hv

Zlatý slavík- pěvecká soutěž na I.st.

pí ČERMÁKOVÁ

ŠD

vedoucí vych.,sledování
lékárniček na staré budově
pěvecká soutěž na I.st.
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Charakteristika školy z hlediska kapacity,
účelnosti a vybavení
-

Základní škola Libchavy leží ve středu obce Libchavy.
 V roce 1997 byla přistavěna nová budova a rekonstruována stará budova školy.
 Podle § 13a odst. 2 a § 13b odst. 3 a odst. 9 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a
samosprávě ve školství bylo změněno zařazení do sítě škol s platností od 1.1.2003.
 S platností od 1.1.2003 je škola samostatným právním subjektem a hospodaří jako
příspěvková organizace.
 Od 1.1.2006 došlo ke změně názvu organizace : Základní škola a mateřská škola
Libchavy
 S platností od 4. 9. 2009 došlo k navýšení kapacity v mateřské škole na 70 dětí.
 S platností od 12. 2. 2010 se provedl výmaz ze školského rejstříku místa
poskytovaného vzdělávání – Dolní Libchavy 78 /tělocvična/
 S platností od 1. 9. 2010 došlo k navýšení kapacity ve školní družině na 67 žáků.
 S platností od 1. 9. 2011 došlo k navýšení kapacity v mateřské škole na 75 dětí
 S platností od 1. 9. 2013 došlo k navýšení kapacity v mateřské škole na 79 dětí
 S platností od 1. 9. 2014 dojde k navýšení kapacity ve školní družině na 75 žáků

- Škola je plně organizovaná, tvoří ji 2 budovy :
1.budova /rekonstruovaná část/ :
I.patro - 1 kmenová třída I.stupně /5. třída/, 2 oddělení školní družiny, učebna cvičné
kuchyně, chemická učebna, kabinety Ch, Př, M, F, kabinet ŠD
Přízemí - dílny, školní kuchyně a jídelna, sklady a kancelář vedoucí ŠJ, šatna kuchařek,
sprchy
Sklep – kotelna
2.budova /nová část/ :
II. patro – ředitelna, knihovna, učebny – počítačová, Vv - Aj, Hv, toaleta, sprchy, archiv
I. patro – kmenové třídy II. stupně, sborovna, kabinet Z, sklad učebnic II. st., lehátko první
pomoci
Přízemí – kmenové třídy I.st., kabinet I. stupně – sklad učebnic a pomůcek
Sklep – dílna školníka, šatna školníka a uklizečky, sprchy, učebna s interaktivní tabulí /ŠIC/
Spojovací krček
Šatny I. a II. stupně, sklad


K počátku školního roku 2013/2014 škola disponovala 9 kmenovými třídami, 3
samostatnými odděleními školní družiny, 6 učebnami a školní knihovnou

- Při pracovních činnostech se staráme o zeleň kolem školy.
- Při hodinách Tv využíváme tělocvičnu, kterou máme pronajatou od OÚ na dopolední a
část odpoledních hodin, doskočiště na školním dvoře a atletický stadion v Libchavách /tzv.
umělku/
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Pro činnost školní družiny jsou v provozu 3 prostorné učebny. ŠD dále využívá
počítačovou učebnu, cvičnou kuchyň, tělocvičnu a školní dvůr.
- Technický stav budov je dobrý
Školní jídelna /k 30. 6. 2014/
 Žáci mohou odebírat svačiny - I. st. svačí po 1.vyučovací hodině
Svačinu tvoří 1x týdně sladké pečivo, další dny – pečivo s pomazánkami, zelenina,
mléčné výrobky. V ceně je zahrnut i pitný režim.
 cena obědů a svačiny : 1. 9. 2012
svačina : 10,- Kč
oběd :
22,- Kč pro žáky 7 – 10 let
24,- Kč pro žáky 11 – 14 let
26,- Kč pro žáky 15 let a dospělé
 obědy se hradí přes účet školy 181 813 229/0300
 Vařili jsme pro 24 zaměstnanců a 30 cizích strávníků, cena oběda - 55,- Kč,
Svačiny odebíralo – 124 žáků / I.stupeň -71, II.stupeň – 53/ 7 zaměstnanců
Obědy odebíralo – 203 žáků /I.stupeň – 113, II.stupeň – 90/, 24 zaměstnanců

8

Ve školním roce 2013/2014 /k 30. 6. 2014/ navštěvovalo školu celkem 203 žáků
/ 90 dívek, 113 chlapců/, průměrná naplněnost 23 žáků/ třídu
Z toho
Školní družina

5 tříd I.stupně /1. – 5. ročníku/
4 třídy II.stupně /6. – 9. ročníku/
3 oddělení /žáci 1. - 3.tř./
provoz 3. oddělení – po, stř, pá
/1.tř. – 29 ž., 2.tř. – 19 ž., 3.tř. – 19 ž./

114 žáků / 53 d, 61 ch/
89 žáků / 37 d, 52 ch/
67 žáků / 26 d, 41 ch/

Škola vyučovala :
V 5. třídě podle Školního vzdělávacího programu č.j. 61/2007/RE
v 1.-4. a 6.-9. třídě podle Školního vzdělávacího programu č.j. 61/2007/RE, verze č.1
Byl zaveden druhý cizí jazyk /německý/ od 7.tř.
/7.tř. – 2 vyuč. hodiny, 8.tř. – 3 vyuč. hodiny, 9.tř. - 0/
1.třída se půlila na český jazyk a matematiku

Volitelné předměty : Míčové hry 7. – 9. třída
Anglická konverzace 7.- 9. třída
Nepovinné předměty : Sborový zpěv 4. – 9. třída pí Linhartová
Zájmové kroužky :
ARTUR 1.tř. – výtvarný kroužek pí Martincová
ARTUR 2. třída – výtvarný kroužek pí Martincová
Pohybové a sportovní hry 2. – 3.tř. pí Ludvíčková
Anglický jazyk 1. třída pí Soušková, od 1. 2. pí Semirádová
Anglický jazyk 2. třída pí Soušková, od 1. 2. pí Semirádová
Kroužek vaření na I., II. stupni p. Bielčik
Šachový kroužek na I. a II. stupni p. Bielčik
Dance Fitness 1. – 9.tř. pí Soušková /do 30.1./
Florbalový kroužek 1. – 5.tř. p. Ilgner
Florbalový kroužek 6. - 9. tř. pí Šťovíčková
Sportovní hry na II. stupni p. Kulhavý
Florbalový kroužek na I.st. p. Ilgner
Stolní tenis p. Šmétka
Dále žáci navštěvovali :

Informační centrum /spolupráce počítač. učebny a knihovny /
/ pí Šťovíčková, pí Pleváková/
Školní knihovnu / pí Pleváková/

Další služby pro rodiče s dětmi, veřejnost :
Patchwork pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé – pí Veronika Vaňousová, pí
Kuraková, pí Burešová
Hudební škola BRAVO - pí Švecová
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Údaje o pracovnících školy
Změny u pedagogických a nepedagogických pracovníků
pracovní poměr zahájili :
 Mgr. Jana Soušková /od 26. 8. 2013 do 30. 1. 2014/ - učitelka na ZŠ
 Petra Vanšurová /16. 9. 2013 / - vychovatelka ŠD
 Miluše Folková /11. 11. 2013/ - vychovatelka ŠD
 Monika Frimlová /6. 1. 2014/ - vychovatelka ŠD
 Mgr. Radka Antošová /od 1. 2. 2014 / - učitelka na ZŠ, vychovatelka ŠD
 Mgr. Jana Semirádová /od 1. 2. 2014/ - učitelka na ZŠ
 Petra Schauerová /od 1. 9. 2013/ - uklízečka ZŠ /stará budova/
 Martina Kalousková /od 1. 9. 2013/ - uklízečka ZŠ /stará budova/
 Jiřina Hamanová /10. 3. 2014/ - uklízečka ZŠ /stará budova/
 Alena Hodrová /5. 5. 2014/ - uklízečka ZŠ /stará budova/
Pracovní poměr ukončili :
 Mgr. Petra Mikulová /10. 11. 2013/ - vychovatelka ŠD
 Miluše Folková /20. 12. 2013/ - vychovatelka ŠD
 Monika Frimlová /31. 1. 2014/ - vychovatelka ŠD
 Monika Frimlová /28. 2. 2014/ - učitelka MŠ/DL
 Mgr. Jana Soušková /30. 1. 2014/ - učitelka na ZŠ
 Mgr. Radka Antošová /30. 6. 2014/ - učitelka na ZŠ, vychovatelka ŠD
 Mgr. Jana Semirádová /30. 6. 2014/ - učitelka na ZŠ
 Petra Vanšurová /30. 6. 2014/ - vychovatelka ŠD
 Petra Schauerová /9. 3. 2014/ - uklízečka ZŠ
 Jiřina Hamanová /25. 4. 2014/ - uklízečka ZŠ
 Alena Hodrová /30. 6. 2014/ - uklízečka Z
Naše škola má 37 zaměstnanců školy, z toho jsou 2 na mateřské dovolené nebo rodičovské
dovolené /stav k 30. 6. 2014/
Základní škola : 14 pedagogů, 3 vychovatelky + 1 MD
5 provozní zaměstnanci
MŠ/HL :
3 pedagogové
1 provozní zaměstnanec
MŠ/DL :
3 pedagogové
1 provozní zaměstnanec
ŠJ :
4 ZŠ , 2 MŠ + 1 MD
Pí Papáčková je v tabulce uvedena 2x – ve ŠJ – pomocná kuchařka, u ZŠ jako provozní
zaměstnanec. V celkovém počtu je započítána 1x. Na staré budově uklízí na úvazek 0,500 - 2
uklízečky, jsou uvedeny 2x, pí Antošová je započítána u ZŠ i u ŠD, v celkovém počtu je
uvedena 1x
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přepočtení na plně zaměstnané
fyzické osoby
zaměstnané
___________________________________________________________________________
ZŠ
učitelé
14
12,774
vychovatelky
3
1,740
provozní zaměstnanci
5
3,187
MŠ/H učitelé
3
2,700
provozní zaměstnanci
1
1,000
MŠ/D učitelé
3
3,000
provozní zaměstnanci
1
1,000
ŠJ
ZŠ
4
3,000 + 0,250 /HČ/
MŠ /H,D
2
2,000

Pí Papáčková je uvedena 2x – 1- ŠJ/ZŠ, 1- provozní ZŠ, pí Antošová je uvedena 2x – 1ZŠ, 1-ŠD

Mateřská dovolená, rodičovská dovolená k 30. 6. 2014
Zuzana Novotná
Erika Nováková

od 19. 7. 2011 učitelka II. stupně
od 11. 3. 2007 vedoucí školní jídelny

Věková struktura pedagogického sboru /ZŠ +1 MD/
/včetně 3 vychovatelek – pí Antošová započítána 1x/
35 – 50 let
muži
ženy

Do 35 let
muži
ženy
0

5 + 1 MD

2

50 let a více
muži
ženy

6

0

3

důchodci
muži
ženy
0

0

Věková struktura pedagogického sboru /MŠ + 1 MD/
35 – 50 let
muži
ženy

Do 35 let
muži
ženy
0

3

0

50 let a více
muži
ženy

2

0

1

Kvalifikovanost – aprobace
I.stupeň
II. stupeň

6
6

+ 1 MD

+ ředitelka
+ zástupkyně ředitelky
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důchodci
muži
ženy
0

0

Nekvalifikovaní
II.stupeň – 1 /p. Bielčik/
Anglický jazyk
Český jazyk
Dějepis
Občanská nauka
Matematika
Zeměpis
Fyzika
ŠD

2
2 + 1 MD
1 + 1 MD
1
1
0
0
2

Německý jazyk
0
Výtvarná výchova
0
Tělesná výchova
3
Hudební výchova
1
Pracovní činnosti
0
Přírodopis
0
Chemie
0
Základy společenských věd 1

Přehled pracovníků
a/ Třídní učitelé
I.stupeň
1. Mgr. Lenka Ludvíčková
2. Mgr. Zdenka Martincová
3. Mgr. Eva Krummer
4. Mgr. Iva Kittlitz
5. Mgr. Radka Kulhavá

II.stupeň
6. Mgr. Hana Pleváková /Čj, Aj, Nj, D/
7. PaedDr. Hana Šťovíčková
/D, Ov, Př, Pč, Tv, VkZ, Míč.hry/
8. Jindřich Bielčik /M, Inf, F, Ch/
9. Mgr. Petr Kulhavý /M, D, Z, Tv, VkZ, Míč.hry/

b/ Další pedagogičtí pracovníci:
ZŠ – Mgr. Jana Soušková, Radka Antošová /od 1. 2. 2014/ - půlená M, Čj v 1.třídě, Mgr.
Jana Soušková, Jana Semirádová /od 1. 2. 2014/ - Nj, Aj, Mgr. Naděžda Baťková – Čj,
Aj, Mgr. Veronika Vaňousová - M, Vv, Mgr. Marie Linhartová – Hv, Pěvecký sbor
MŠ – Eva Musilová, Petra Králová, Monika Frimlová /do 28. 2./, Gabriela Bucháčková,
Soňa Schulzová, Pavlína Vodáková, Alena Pulkrábková /od 1. 3./
c/ Vychovatelky :

Daniela Čermáková, Petra Vanšurová, Radka Antošová /krátce učily – Monika Frimlová,
Miluše Frimlová, Petra Mikulová/
d/ Provozní zaměstnanci :
ZŠ – Pavel Martinec, Alena Jansová, Anna Papáčková, Martina Kalousková, Alena
Hodrová, /krátce uklízely – Petra Mužíková, Jiřina Hamanová/
MŠ – H – Helena Mazurová, D – Jana Novotná
e/ Zaměstnanci školní jídelny :
ZŠ – Markéta Kopsová – vedoucí ŠJ, Jana Hodrová, Iva Pinkavová – vedoucí kuchařka,
Anna Papáčková – pomocná kuchařka
MŠ – H – Monika Dvořáková, D – Marie Egydyová
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se v roce 2013/14 zúčastnilo hrazeného
z rozpočtu KÚ – 5 zaměstnanců /9 seminářů/ a semináře hrazené z projektu EU peníze školám
13 zaměstnanců /16 seminářů/
Semináře hrazené z rozpočtu KÚ – 6 100,- Kč





Veronika Vaňousová – Matematika v běžném životě
– Dějiny 20. století –ISMY jasně a přehledně
- Netradiční techniky ve výtvarné výchově
Marie Linhartová – Změny právních předpisů ve školství od 1. 1. 2014
- Zákoník práce a jeho novela od 1. 1. 2014 v souvislosti s novým OZ
- Hudební obrození
Lenka Ludvíčková – Respektovat a být respektován – Tresty
- Respektovat a být respektován - Odměny
Zdenka Martincová – Jak lépe učit češtinu v I.období ZŠ

Projekt EU – peníze školám – 13 760,- Kč
 Naděžda Baťková – Tvorba digitálních učebních materiálů pro výuku cizích jazyků
 Eva Krummer – Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky
- Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s inter. tabulí
 Hana Pleváková – Jak pracovat s žáky s poruchou učení při výuce němčiny
- Jak na nástroje interaktivních tabulí
 Iva Kittlitz – Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s inter. tabulí
 Marie Linhartová – Jak na nástroje interaktivních tabulí
 Zdenka Martincová – Jak na nástroje interaktivních tabulí
 Jana Soušková – Jak na nástroje interaktivních tabulí
 Veronika Vaňousová – Využití programu GeoGebra ve výuce matematiky
- Počítač jako pomocník /nejen/ve výuce matematiky
 Radka Kulhavá – Využití ICT v EVVO a ve výuce přírodovědných předmětů
 Hana Šťovíčková - Využití ICT v EVVO a ve výuce přírodovědných předmětů
 Lenka Ludvíčková - Počítač jako pomocník /nejen/ve výuce matematiky
 Jindřich Bielčik - Počítač jako pomocník /nejen/ve výuce matematiky
 Petr Kulhavý - Počítač jako pomocník /nejen/ve výuce matematiky
Koučink akademie Libchavy – projekt EU „V zemi Komenského“
- učitelé i vedení absolvovali každý 8 dnů školení
Ředitel koučem
 Marie Linhartová
 Veronika Vaňousová
Učitel koučem
 Lenka Ludvíčková, Eva Krummer, Iva Kittlitz, Radka Kulhavá, Hana Pleváková,
Hana Šťovíčková, Naděžda Baťková, Petr Kulhavý

Péče o pracovníky


Zaměstnancům jsou poskytovány ochranné pomůcky dle směrnice o Poskytování
ochranných pomůcek.
13

V tomto školním roce byly nakoupeny pomůcky v hodnotě 12 901,- Kč.
 Zaměstnanci navštěvují smluvního lékaře v rámci pravidelných preventivních prohlídek
/1x za 3 roky/ – MUDr. Blanaře. V tomto školním roce bylo uhrazeno 2 800,- Kč za
zaměstnance ZŠ /350,- Kč na osobu /
 FKSP – Fond je tvořen 1% z platu zaměstnanců. Byla upravena pravidla pro čerpání :
rok 2014 – 800,- Kč/zaměstnance.
Tuto částku mohou využít dle svého výběru a uvážení – jako příspěvek na dovolenou, na
masáže, na permanentky do plaveckého bazénu, do posilovny. Bylo pozastaveno čerpání
půjček. Příspěvek na obědy /9.- Kč/ a na pracovní a životní výročí se nemění. Dále byl
schválen příspěvek 2 000,- Kč na střediska k nákupu zboží pro vylepšení pracovního
prostředí.
Fond kulturních a sociálních potřeb hospodaří dle stanovených pravidel. U příležitosti Dne
učitelů se pravidelně scházíme na schůzi FKSP, kde jsou zaměstnanci seznámeni
s čerpáním fondu a s rozpočtem na další rok.
Důvěrníkem FKSP je paní Hana Pleváková.

Údaje o žácích
Počty žáků k 30. 6. 2014

Třída

Celkem

Dívky

Chlapci

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
celkem

29
19
24
23
19
20
29
20
20
203

11
9
10
10
13
7
12
7
11
90

18
10
14
13
6
13
17
13
9
113

Noví žáci : Ester Sarah Novotná 2.tř. /14. 4. 2014/, Filip Foltýn 5.tř. /2. 9. 2013/, Šimon
Hrčka 5.tř. /21. 10. 2013/, Daniel Labudík 5.tř. /14. 4. 2014/, Patrik Svoboda 6.tř. /1. 9. 2013/,
Ondřej Nastoupil 7.tř. /24. 9. 2013/,
Odešli : Michal Lukeš 9.tř. /6. 1. 2014/ na sportovní ZŠ a MŠ Mladá Boleslav
Odstěhovali se : -
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků školy
I.pololetí
I.stupeň

Pochvaly
Napomenutí TU
Důtka TU
Důtka ŘŠ
Chování
2
3

68
13
1
1
0
-

26
10
11
4
2
-

Prospělo
S vyznamenáním
Neprospělo

17 žáků
94 žáků
1 žák

II.pololetí
Pochvaly
Napomenutí TU
Důtka TU
Důtka ŘŠ
Chování
2
3

131
4
1
1
-

Prospělo
S vyznamenáním
Neprospělo
Ročník opakují
Neklasifikován /Tv/
I. a II. pololetí
Zameškané hodiny
- nejvíce hodin
- nejméně
Neomluvené hodiny

II.stupeň

57 žáků
27 žáků
3 žáci

39
15
10
5
6
-

22 žáků
89 žáků
3 žáci
2 žáci

8 406
1.třída
2.třída
-

61 žáků
26 žáků
2 žáci
1 žák
9 801
7.třída
6.třída
-

 Nejlepší žáci
1.- Tereza Kalousková, 2. – Matyáš Adamec, 3. – Tobiáš Vacek, 4. – Tereza Diblíková, 5.
– Viola Škrobánková, 6. – Lucie Aubusová, 7. – Kristýna Strnadová, Jakub Tesařík, 8. –
Nela Hoderová, 9. – Aleš Horníček
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Pochvala ředitelky školy

Růžena Škrobánková – za dlouhodobě
vynikající prospěch, za reprezentaci školy ve
zpěvu a ve sportu, za kvalitní působení ve
vědomostních soutěžích

Jakub Petrlák – za pracovitost a ochotu, za práci
pro třídu, za organizování akcí pro spolužáky, za dlouhodobou práci při sběru papíru, za
dobrý přístup k plnění školních povinností

Přijímací řízení



Na střední školy a odborná učiliště se hlásilo celkem 20 vycházejících žáků z 9. třídy
Na víceleté gymnázium se hlásily 2 žákyně z 5. třídy – nebyly přijaty

Třída

9.

Počet žáků

20

gymnázia

studijní obor
s maturitou

0

12

výuční obor

8

Integrovaní žáci
Mezi integrované žáky byli zařazeni celkem 4 žáci / 1 žák na I.stupni, 3 žáci na II.
stupni/.
Vyučující pro ně vypracovali individuální vzdělávací plány pro dané předměty, na které se
vztahuje integrace. S tímto plánem byli seznámeni žáci i jejich zákonní zástupci.
Žáci s poruchami učení, nebo žáci, kterým je v hodinách věnována zvýšená péče bylo
celkem 20 – 11 žáků na I. stupni, 9 žáků na II. stupni. Navštěvovali pravidelně PPP a
v hodinách jim byla věnována speciální péče, popřípadě úlevy, dle pokynů z PPP.
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Školní úrazy
V tomto školním roce bylo zaevidováno celkem 23 školních úrazů.
Bylo odškodněno 6 úrazů. Celková výše náhrady škody byla 17 928,- Kč, spoluúčast obce je
1 000,- Kč na jeden úraz. Z pojistné smlouvy bylo uhrazeno 11 928,- Kč.
- 5 úrazů se stalo v hodinách tělesné výchovy
- 4 úrazy se staly na školním hřišti, umělce
- 3 úrazy se staly ve třídě
- 4 úrazy se přihodily na chodbě školy
- 3 úrazy se přihodily na schodech
- 2 úrazy v zájmovém kroužku /sportovní hry, vaření/
- 2 úrazy na školních akcích konaných mimo naši školu
Všichni žáci byli vždy po úrazu znovu poučeni o bezpečnosti.

Statistika ve školní knihovně ve školním roce 2013/2014
Na konci školního roku 2013/2014 bylo v knihovně 2 528 knih. Byla rozšířena o nově
zakoupené tituly a darované knihy. Darované knihy jsou od učitelů, žáků a dalších obyvatel
obce.
Počet knih v žákovské knihovně: 2126
počet knih v učitelské knihovně : 402
Příjem - zakoupené knihy: 44
příjem – zakoupené knihy : 1
Příjem - darované knihy: 52
příjem – darované knihy : 0
Celkem příjem: 97
Celkem knih ve školní knihovně: 2528
Statistika školní knihovny, školní rok 2013/2014
Výpůjčky:
1. třída: 112
6. třída: 22
2. třída: 130
7. třída: 39
3. třída: 0
8. třída: 30
4. třída: 59
9. třída: 32
5. třída: 9
celkem: 310
celkem : 123
učitelé: 12
Celkem výpůjček (žáci včetně učitelé): 445

Školní družina
Školní družina letos poprvé otevřela 3 oddělení. Toto oddělení bylo umístěno v učebně ŠIC a
v provozu bylo jen 3 dny v týdnu /pondělí, středa, pátek/.
V 1.oddělení bylo zapsáno 26 žáků / 1.tř. – 15, 3.tř. – 11/, ve 2.oddělení také 26 žáků /1.tř. –
14, 2.tř. – 12/, do 3.oddělení chodilo 15 žáků /2.tř. – 7, 3.tř. – 8/
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Žáky v družině provázela celoroční hra
„Městečko – Libchavy“. Tento program
byl vypracován podle časopisu Pastelka a
upraven dle podmínek naší obce. Cílem
hry bylo poznat historii i současnost naší
obce, seznámit se s důležitými profesemi
a lidmi, kteří zde pracují.
Poznali jsme Obecní úřad, poštu,
konzum, školu, policii, zdravotnictví,
umění, služby, banku, sport.
Každý měsíc byl zaměřen na
jednu profesi a na konci měsíce
jsme pozvali ne besedu hosta,
který v dané profesi pracuje.
Pozvali jsme paní starostku
Janu Hodovalovou, vedoucí
pošty paní Ivetu Frimlovou,
vedoucí Konzumu paní Alenu
Venclovou. Besedovali jsme
s policistou Jiřím Čermákem,
s Janou Loudovou jsme si
povídali o bance. Hudební a
výtvarné
umění
nám
představila paní ředitelka Marie
Linhartová a paní učitelka Iva Kittlitz.
O zdravotnictví si s námi povídala a
také si zacvičila paní Jindrová.
Zajímavá
beseda
byla
s našimi
kuchařkami. O službách jsme si
povídali s paní vychovatelkou Danielou
Čermákovou. Na besedu o sportu jsme
pozvali
trenéra
našich
malých
fotbalistů, pana Petra Vaňouse.

Na besedy jsme si zvali lidi. Kteří v Libchavách
bydlí, nebo pracují. O minulosti naší vesnice jsme
čerpali z knihy „Libchavy“ a z knihy „Na
přástkách“ od pana Karla Urbana.
Vytvořili jsme si mapu naší obce, kam si každé dítě
vlepilo fotografii svého domu.
V každém oddělení probíhaly soutěže sportovní,
hudební, zábavné, s dopravní i zdravotní tématikou.
Podnikali jsme společné – již tradiční – akce:
- Návštěva Vánoční výstavy U Džbánu
- Vystoupení na Vánoční výstavě na Obecním úřadě
- Den otevřených dveří spojený s vánoční besídkou
a rozdáváním dárků
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- Družinový ples a spaní ve družině
- Návštěva Velikonoční výstavy U Džbánu
- Společné vyhodnocení celoroční hry, předání diplomů a odměn
Vyhodnocení žáků ŠD za ochotu pomoci, pracovitost a kamarádství :
1. oddělení – Honzík Blažek, Káťa Kulhavá, Filípek Vítek
2. oddělení – Anetka Krýzlová, Petruška Sedláčková, Nikolka Bednářová
3. oddělení – Adam Kubát, Tobík Vacek, Míša Karpíšková

Hudební škola BRAVO
V loňském školním
roce započala Hudební škola
BRAVO sedmý rok vzájemné
spolupráce se Základní školou
Dolní Libchavy, za
velké
podpory
Mgr.
Marie
Linhartové.
Celkem docházelo na
hudební kurzy 26 dětí, z toho 4
předškoláci. Největší zájem byl
jako obvykle o obor klávesové
nástroje.
Tento
obor
navštěvovalo 13 dětí, dále
kytara (3), zobcová flétna (3),
zpěv (3) a kombinované
předměty 4 děti.
Hudební
škola
prezentuje při kulturních a společenských příležitostech dovednosti svých studentů . V
rámci toho její sólisté a instrumentální soubor vystoupili na:
- vánočním vystoupení pro MŠ a ZŠ Osík,
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-

vánočním koncertě pro rodiče a veřejnost v ZŠ Dol. Libchavy,
vystoupení k Mikulášskému jarmarku pro ZŠ České Libchavy,
vánočním koncertě zpěváka Bohuše Matuše v Seči,
Netradičním setkání pořádaném ZŠ Dolní Libchavy,
závěrečném koncertě pro rodiče a veřejnost v ZŠ Libchavy.
Do budoucna plánujeme zařazení výuky dechových nástrojů, zejména klarinet,
saxofon, trubka, tuba a pozoun.
Bohumila Franková
Hudební škola BRAVO Chrudim
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Výuka na I.stupni :
1.

třída
Louka byla symbolem pro prvňáčky po celý školní rok. Průvodkyně 1. třídou beruška
Marcelka přinesla dětem pokaždé nové písmenko. Třídní výzdoba se nesla v duchu květů a
všeho, co na louce můžeme vidět. Děti sbíraly „ smajlíky“, které si razítkovaly do velkých
květů. Smajlík bylo ocenění za zadanou práci, pomoc, ale také za pěkné chování, pokrok a
snahu ve škole. Za 5 smajlíků každý obdržel velkou zlatou jedničku do žákovské knížky. Po
celý školní rok se děti také učily sebehodnocení pomocí kolíčků, které umísťovaly na 3
obličeje. Smajlík, škleboun nebo „normální“ obličej. Sebehodnocení jsme využívali na řešení
momentálních situací, ale také jako sebereflexi za uplynulé období nebo za splněný úkol.
2. třída
Průvodcem žáků ve 2. třídě byl opět veselý klaun Bertík. K němu přibyli dva kamarádi Ája a
Tom.
Žáci soutěžili individuálně nebo ve skupinách. Řešili zajímavé úlohy /hádanky, rébusy,
doplňovačky, či křížovky/ z matematiky, českého jazyka a prvouky. Velmi oblíbená byla
týdenní matematická soutěž Král a Královna Matematiky. Absolutními vítězi se stali Matyáš
Adamec a Terezka Oláhová.
Během školního roku proběhlo celkem 6 projektových dnů – Halloween, Můj hrdina
z oblíbené knížky, Masopust v Libchavách, Jaro v Libchavách, Mezinárodní den Dětské
knihy, Návštěva zahradnictví pí Kaplanové.
Během školního roku jsme navštívili statek U Čadů a zahradnictví u Šťastných v Ústí nad
Orlicí.
Žáci vyrobili 11 výtvarných prací, které jsme odevzdali do Městské knihovny a kterými bude
vyzdobeno Dětské oddělení. Zde také byli pasování na čtenáře. Kromě toho navštěvovali žáky
každý měsíc i školní knihovnu.
Oblíbenou hrou v tělesné výchově jsou soutěže Atletický podzim a Atlatické jaro. Soutěží se
ve skoku z místy, skoku do dálky, běhu na 50m, na 60m a 200m, v hodu míčkem. Nejlepšími
atlety se stal Anetka Krýzlová a Antonín Borovička.
3.třída
Školní rok byl ve třetí třídě zaměřen na seriálovou postavičku Garfielda a jeho věrného psího
kamaráda Odieho. Dozvěděli jsme se, kdo je autorem knihy, co je to komiks, jak se tvoří a
také jsme si „náš“ komiks zkusili vytvořit. Během práce jsme zjišťovali, jaké vlastnosti má
hlavní seriálová postavička a zjistili jsme, že nejsou vždy pozitivní. A samozřejmě nesmělo
chybět ani zhlédnutí filmu.
Za aktivitu, za práci v hodinách, sběr a různé zajímavosti si žáci tiskali do vytvořených archů
razítka Garfielda. Pravidelně po měsíci byla jejich práce vyhodnocována a s nadšením
postupovali po obřím kresleném Garfieldovi. Ten, kdo dorazil do cíle, si mohl z pokladnice
vybrat malou odměnu.
S věrným kamarádem Odiem se žáci setkávali při týmových pracích, kdy sbírali „Odíky“.
Skupinky po 4 - 5 dětech jsme v dvouměsíčních intervalech losováním měnili a také průběžně
vyhodnocovali jejich práci.
Celým rokem ve třídě probíhala soutěž „Mladý čtenář“, která byla zaměřena na zvýšení
čtenářské gramotnosti žáků. Děti pravidelně nosily své přečtené knihy do třídy a v besedách je
představovaly svým spolužákům. Ti pak měli možnost se s knihou seznámit a doplňujícími
otázkami se na cokoliv zeptat.
Během školního roku jsme měli zařazeno i několik projektových dnů na různá témata.
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4.třída
Indiáni temného kmene
Celoroční hra byla v indiánském duchu. Žáci si v září vymysleli název kmene a každý se
pojmenoval indiánským jménem. Malí indiáni ze 4. třídy nám zdobili dveře naší třídy.
Během roku sbírali samolepky na své totemy, např. za pomoc kamarádovi, za povedenou
práci, za bystré počítání, za sportovní výkony, za nasušenou kůru, za ukázkové předměty do
výuky apod.
Hra byla vždy po třech měsících vyhodnocena. První tři
,,sběrači“ samolepek byli sladce ohodnoceni. Aby hra byla
vyrovnaná a nevěděl se do poslední chvíle vítěz, hráli jsme
také ,,šťastnou ruku“. Jedná se o losování zlaté nebo stříbrné
samolepky, které měly několikanásobnou hodnotu. Ale také si
žáci mohli vylosovat samolepky nulové hodnoty. Tím se nám
opět zamíchalo pořadí. Hra byla obohacena hádankami ,,Pálí
vám to?“, přičemž se také daly získat body navíc. Na konci
školního roku byl vyhlášen
absolutní vítěz za všech 9
měsíců.
V průběhu roku jsme
dostávali
dopisy
od
indiánského
náčelníka
z kmene Siouxů. Bylo jich
celkem dvanáct. Úkoly, které
byly v dopisech, jsme pilně
plnili. Poslední úkol nám
přijel náš náčelník dát osobně. Měli jsme si vyrobit amulet
Slunce. I ten se nám na závěr roku podařil. Všechny úkoly
jsme si zakreslovali do velké indiánské mapy, která nám celý
rok zkrášlovala třídu.
Hra byla velice pestrá a žáky moc bavila.

5.třída
Společně jsme pracovali s motivační soutěží „Jsme pilní jako mravenci“, která se zakládá na
bodovacím systému podle známek. Soutěž vymysleli a výtvarně zrealizovali žáci již na závěr
předešlého roku. Jedná se o soutěž jednotlivců a žáci jsou hodnoceni tak, žák s horší známkou
na vysvědčení získá větší počet bodů za úspěšnou práci než žák s lepší známkou, protože jeho
to stálo větší úsilí. Páťáci také pracovali ve skupinách, kdy tým skupiny za úspěšnou práci
dostával motivační razítko. Tuto skupinovou soutěž jsme vyhodnocovali jednou za měsíc a
posléze se členové skupin losováním měnili.
Třída absolvovala 2 exkurze do Prahy. V první se žáci seznámili s pražskými památkami a
navázali tak na téma učiva ve vlastivědě. Druhá navazovala na téma vesmír a žáci navštívili
letiště, Muzeum létání a Planetárium. Taktéž absolvovali v rámci hodin Tv výuku bruslení a
v rámci hodin přírodovědy absolvovali vycházku s myslivce v místním lese.
Páťáci se zúčastnili všech soutěží, které pořádala naše škola. Navíc se zúčastnili výtvarné
soutěže MŠMT „Namaluj svého ideálního učitele“
V testování pěti vesnických škol obsadili žáci 1.místo v českém jazyce, 2.místo v matematice
a 3.místo v anglickém jazyce. Celkově se umístili na 2.místě.
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Akce naší školy
Cirkus ve škole
Žáci naší školy se v týdnu od 23.
– 27. září účastnili úžasné akce,
kterou pořádalo město Ústí nad
Orlicí ve spolupráci s německým
družebním městem Neuköln.
Do města přijel cirkus MONDEO!!!
Nebylo by na tom nic divného,
kdyby místo zkušených „cirkusáků“
v manéži nevystupovali žáci. Během
týdne se naši žáci zdokonalili
v těchto disciplínách : cvičení na
visuté hrazdě, trampolíně, pozemní
akrobacii, žonglování, hula hop,
orientální show, drezúře koní,
moderování a někteří žáci se
proměnili v klauny!
Každý účastník si domů odnesl 4
volné vstupenky!! Cirkusová manéž
se tak v sobotu 28. září zaplnila a
žáci v kostýmech, pěkně nalíčení a
za úžasného osvětlení, které celé
vystoupení neuvěřitelně pozvedlo,
předvedli svým rodičům a známým
vynikající výkony.
Byl to neuvěřitelný zážitek! Vidět,
co všechno jsou žáci schopni se
naučit za 1 týden!! Německá
přesnost a šikovnost našich žáků
slavila velké úspěchy.
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Návštěva Moniky Leové – 2. vícemiss ČR 2012
Naše škola byla vybavena novým
osvětlením, které zajišťovala a
prováděla firma Global Lighting
zastoupená panem Janem Vavřínem –
naším bývalým žákem. Osvětlení je
velmi příjemné a hlavně úsporné. Na
slavnostní „otevření osvětlení“ byla
pozvána i 2. vícemiss ČR 2012 Monika
Leova. Přijela už v dopoledních
hodinách a přivezla s sebou korunku i
šerpu. Postupně navštívila všechny
třídy – žáci jí kladli nejrůznější otázky,
ona sama jim i vyprávěla, jak se jí
změnil život a jaké to byla na volbě
Miss. Nejvíc se všem líbilo, že se
mohli s Monikou vyfotit a vyzkoušet si
šerpu i korunku.
Odpoledne navštívili naši školu starostové a ředitelé okolních obcí a prohlédli si nové
osvětlení. Pan Vavřín jim objasnil přednosti a hlavně úsporu osvětlení. Pro hosty připravil i
malé občerstvení.
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Barevný týden
Druhý týden nového školního roku se na 1. stupni nesl ve znamení barev. Pro každý den
byla určena barva, ve které všichni žáci i jejich učitelé přijdou oblečeni. Žluté pondělí, modré
úterý, červená středa, zelený čtvrtek a pyžamový pátek, takový byl celý pestrý týden. Pro
všechny bylo zajímavé pozorovat, kolik odstínů dané barvy lze vidět pohromadě. Pro děti byl
určitě nejveselejší pátek, kdy hořely zvědavostí, zda i paní učitelky dodrží slib a přijdou do
školy v pyžamech. No a my jsme děti nezklamaly.

Adaptační kurz žáků 6. třídy
21. 10. 2013 - 25. 10. 2013
Celý jeden týden byla šestá třída na adaptačním kurzu, který se konal v Ekocentru Paleta v
Oucmanicích. Doprovázely je třídní učitelka Hana Pleváková a paní Renata Nováčková. Žáci
byli celý týden provázeni lektory
programem Ekodům. Naučili se hodně
užitečných dovedností, např. výrobu sýru,
másla, pečení housek, mletí mouky,
dozvěděli se, jak se staví a funguje
ekologický dům a v čem spočívají jeho
výhody. Na konci týdne byli schopni
prezentovat ekologické domy, které
vymysleli podle nově získaných znalostí a
které splňovaly jejich představy dokonalých
domů. Kurzu se také zúčastnily tři žákyně

9. třídy, Jana Mudruňková, Míša
Rohlenová a Nikola Vopařilová, které pro
žáky připravily večerní programy. Bylo
velmi pěkné sledovat pokrok celého
našeho kolektivu. Začali spolu lépe
spolupracovat, učili se řešit rozpory,
utužila se přátelství. Adaptační kurz
přispěl k dobré atmosféře ve třídě.
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Indiánská škola v přírodě – žáci 4. třídy
V týdnu od 2. 6. – 6. 6. Se konala škola v přírodě v Říčkách v Orlických horách na chatě TJ
Sokol. Zúčastnilo se jí 22 žáků 4. třídy s pedagogickým dozorem tř. učitelkou Ivou Kittlitz
/Zpívající vodopád/, zdravotnicí Gabrielou Bucháčkovou /Rychlá střela/ a externistkami
Barborou Vaškovou /Matka vlčice/a Karolínou Vaškovou /Úsměv slunce/.
Týdenní program se nesl v duchu indiánů. Žáci dostávali během celého týdne dopisy od
náčelníka kmene. Všechny úkoly, které náčelník napsal, zdárně plnili.
První den po ubytování je čekala cesta k lesu, kde přísahali, že se v přírodě budeme chovat
jako správní indiáni. V lese pak jednotlivé kmeny – Rysové, Ještěrky, Medvědi, Orlové a
Sovy stavěly své totemy. Naučili se novou indiánskou písničku, tanec, hru ČE-RO-KY a Na
bizona. Večer se uskutečnila přehlídka masek.
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Další dny poznávali písmo indiánů a
rostliny, žáci museli rozšifrovat zprávu,
projít stezkou odvahy a přitom nevyrušit
šamana v meditaci, nabatikovat tričko,
ukázat své síly v lanovém parku,
orientovat se v prostoru bez zraku a
správně mířit na cíl, aby si mohli ulovit
bizona. To vše a mnoho dalších zážitků si
žáci po týdnu odvezli domů spolu
s několika odměnami.
Chata TJ SOKOL je prostorná v rodinném
duchu – pouze pro nás, venku s hřištěm,
ohništěm, loukou a blízko lesa. Akce
proběhla bez zranění a všem velmi
chutnalo.
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Školička před školou
Ve dnech 15. 4., 16. 5. a 3. 6. 2014 probíhala na naší škole již tradiční akce Školička před
školou pro budoucí prvňáčky. Jednotlivé lekce byly zaměřeny na rozvoj pozornosti a
orientace, výcvik smyslů, rozvoj vyjadřování a matematických představ.
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Budoucí žáci tak měli možnost seznámit se s prostředím školy, se svými budoucími
učitelkami a spolužáky.
Na závěr se uskutečnila 5. 6. 2014 schůzka s rodiči těchto budoucích žáků naší školy
za přítomnosti paní učitelky třídní, paní vychovatelky a vedoucí školní jídelny.
Vládce nebes
Naše škola se zapojila do celostátního turnaje v hodu papírovou vlaštovkou, který pořádal již
podruhé časopis ABC.
V základním kole se mohli zapojit všichni žáci, kteří zvládli složit model vlaštovky podle
návodu v časopise ABC. Autoři deseti nejdelších hodů postoupili do semifinále.
I. st.:1. místo - Jaroslav Škrobánek - 11,80 m II. st.:1. místo - Dominik Chládek - 14,40 m
2. místo - Sandra Nutzová - 11,40 m
2. místo - Ondřej Kirchner - 11,00 m
3. místo - Jan Semirád - 10,30 m
3. místo - Erik Šalda - 10,40 m
I když naši "borci" nedosáhli
výkonů mistrů, ani světových
rekordů, turnaj jsme si užili a
naučili jsme se skládat nové modely
papírových vlaštovek.
Držitelem světového rekordu v
hodu papírovou vlaštovkou je
američan
Joe
Ayoobe,
který vrhl papírový
model
do
vzdálenosti 69,139 m.
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Den otevřených dveří v 1. třídě
Stalo se již tradicí, že vždy týden před
zápisem do 1. třídy navštíví naši školu –
I. stupeň děti – předškoláci
z mateřských škol. Nejinak tomu bylo i
letos.
V úterý 14. ledna dorazili předškoláci,
jejich paní učitelky a rodiče do 1. třídy. A
protože máme 2 první třídy /půlíme
matematiku a český jazyk/, tak se školky
mohly rozdělit – jedna zhlédla výuku u
paní učitelky Jany Souškové a druhá zase
u paní učitelky Lenky Ludvíčkové. Paní
učitelky zapojily předškoláky do výuky mohli si vyzkoušet, jak se sedí ve školní
lavici a prváčci jim ukázali, co
všechno se již za půl roku naučili.
Na závěr dostali od prváčků drobný
dáreček a společně s pí ředitelkou si
prošli všechny třídy na I. stupni.
Každá třída si pro ně nachystala
krátké vystoupení a dárek. Prohlédli
jsme si i obě školní družiny.
Na úplný závěr čekalo předškoláky
občerstvení ve školní jídelně – paní
kuchařky jim nabídly svačinu –
chleba s pomazánkou, moučník, pití
a ovoce.
Cílem této návštěvy je i to, že za
týden – k zápisu – nepůjdou děti do
úplně cizího prostředí.
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Zápis do 1. třídy
V úterý 21. ledna od 14 do 18 hodin se
uskutečnil zápis do 1. třídy. Děti a jejich rodiče
vítali u vstupu Šmoulové – žáci z 5. třídy a hned
jim vysvětlili, co je čeká – do které třídy půjdou
jako první. Informace si mohli rodiče přečíst i na
informační tabuli.
Čekání si mohly děti zpříjemnit namalováním
postavy, vymalováváním omalovánek, nebo
mohly navštívit „kino“ v učebně ŠIC, kde se
promítaly pohádky. Rodiče zatím vyplnili žádost
o přijetí do školy. Ve vedlejší třídě už na děti
čekaly paní učitelky Martincová a Ludvíčková,
které zjišťovaly znalosti předškoláčků – ti
poznávali geometrické tvary, číslice, počty,
barvy a pohádky. Paní učitelky také sledovaly
správnou výslovnost dětí.
Poslední zastávka byla u pí ředitelky, kde rodiče
odevzdali žádost o přijetí do školy a vyplněný
dotazník. Paní ředitelka jim předala informace o
školičce před školou a schůzce s rodiči
předškoláků a potom se už věnovala dětem. Ty si
ze zápisu odnášely spoustu dárků, které pro ně
vyrobili starší spolužáci, kytičku od paní Lucie Kaplanové a tašku plnou vitamínů od firmy
Movos. Každý předškolák dostal na krk
i symbolický klíč od školy.
K zápisu se dostavilo 28 dětí
z Horních, Dolních i Českých Libchav
a ze Sopotnice. Třídní učitelkou bude
paní Zdenka Martincová.
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Vánoční jarmark
V úterý 10. prosince se ve škole konal
tradiční vánoční jarmark. Žáci i
zaměstnanci školy vytvořili pro rodiče
a veřejnost příjemné prostředí ve
třídách I. stupně a na chodbě před
učebnami II. stupně. Žáci nabízeli ve
stáncích
množství
zajímavých
vánočních dekorací, které buď sami
vyráběli nebo jim je darovali rodiče a
další příbuzní. Bylo opravdu z čeho
vybírat – přáníčka, jmenovky, ozdoby
z papíru, dřeva, textilu, svícny, svíčky,

vánoční aranžmá, adventní svícny a drobné
dárky. Vůně svařeného vína se linula
z kavárničky, kde se návštěvníci mohli
občerstvit výborným medovníkem ze
školní jídelny, kávou, čajem a dospěláci i
zmíněným svařákem, a lákala k posezení a
povídání s přáteli a známými.
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Mikulášská nadílka na I.stupni
Jako každý rok i letos se žáci 9.třídy
přestrojili za Mikuláše, anděly a čerty a
postupně navštívili všechny třídy na I.
stupni. Paní učitelky si pro své děti
připravily povídání o třídě, které přečetl
Mikuláš a samozřejmě i sladkou nadílku.
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Návštěva žáků z Českých Libchav v 5. třídě
12. března 2014 žáci z 5. třídy ZŠ Libchavy
netrpělivě očekávali příjezd svých budoucích
spolužáků a spolužaček z Českých Libchav.
Ti přijali naše pozvání a přijeli si prohlédnout
naši školu, poznat svoji budoucí třídní
učitelku i ostatní pedagogy a především své
budoucí spolužáky. Celkem přijelo 11 dětí se
svojí paní učitelkou.
Pro žáky z obou škol jsme připravili zajímavý
a zábavný program, který byl zaměřený

především na vzájemné seznamování.
Společně si zahráli hry, které vyžadovaly
vzájemnou spolupráci, a ačkoli se děti
mnohdy viděly prvně, dokázaly plnit
zadané úkoly s úsměvem na tváři.
Nechybělo ani soutěžení a znalostní hry,
kde žáci prokazovali své schopnosti a
znalosti
např.
z přírodovědy
nebo
angličtiny. Přichystáno bylo i malé
občerstvení v podobě výborné svačinky,
kterou si všichni velice pochvalovali.
Žáci z Českých Libchav odjížděli nadšení a spokojení. Už aspoň trošku vědí, co na ně v září
čeká, a můžou se těšit na nové spolužáky. My se těšíme také.
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Plavecký výcvik
Ve školním roce 2013/2014 se plavecké výuky
zúčastnila 1. - 4. třída v termínu od 28.1. do
16.4.2014 v počtu 88 žáků.
Během 10ti lekcí se žáci učili základním
plaveckým dovednostem například splývání,
potápění, pády a skoky do vody, adaptaci na vodní
prostředí, základy plaveckých způsobů prsa, kraul
a znak.
Výuka probíhala ve 25 m dlouhém bazénu a

hloubce 105 – 107 metrů. Každá lekce
trvala 2 x 45 minut s krátkou
přestávkou.
Za absolvování plaveckého výcviku
žáci získali mokré vysvědčení (Želva,
Kapr, Úhoř, Žralok a Delfín) a
společnou fotografii.
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Akce školní jídelny
 Vaření na přání
Pro zpestření jídelníčku již několik let zařazujeme Vaření na přání. Od října si třídní učitelé
vyberou měsíc, kdy společně s žáky své třídy vymyslí 4 jídla – mohou si přinést svůj recept,
nebo vybírají z oblíbených jídel naší jídelny. Následně jídla prokonzultují s vedoucí školní
jídelny. Každá třída si vyzdobí jídelnu – objevují se plakátky se zdravou výživou, květiny na
stolech apod.
Nejoblíbenější jídla našich žáků jsou – bramborová roláda plněná uzeným a zelí, svíčková na
smetaně, vdolky, řízek a bramborová kaše, Boloňské špagety, pečené kuřecí stehýnko,
bramborová kaše. Z moučníku se nejčastěji objevovaly - medovník, nepečená tvarohová
střecha, kakaové řezy, Míša řezy.
Nově byly zařazeny do jídelníčku tato jídla – kynuté knedlíky plněné nutelou, vepřový plátek
se žampiony a smetanou a opečený brambor, čočková rýže.
Vítězem se v tomto školním roce stala 1.třída za recept : vepřový plátek se žampiony a
sýrem, zalité smetanou, pečený brambor, salát Coleslaw, moučník - Kinder mléčný řez.
Celá třída byla na konci školního roku odměněna vedoucí ŠJ paní Kopsovou drobným dárkem
– ozdobné prkénko a sladkostí.
 Slavnostní oběd s žáky 9. třídy
Poslední červnové Vaření na přání patří
již tradičně žákům 9. třídy. Je
zakončeno
slavnostním
obědem
společně s třídním učitelem panem
Petrem Kulhavým a pí ředitelkou Marií
Linhartovou.
Paní kuchařky společně s pí vedoucí
vždy připraví deváťákům slavnostní
tabuli – květinová výzdoba, ovoce,
zákusek, šampaňské /dětské/ na
přípitek. U slavnostního oběda nechybí
ani obsluha, což deváťáci ocenili.
Za výborné jídlo – kuřecí plátek
s broskví a sýrem, hranolky, zeleninová
obloha, medovník
- a velmi pěknou
výzdobu si paní
kuchařky
vysloužily
poděkování
od
celé 9.třídy.
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Výtvarné akce
Kamenosochařská dílna v Ústí nad Orlicí
V rámci výuky výtvarné výchovy navštívili
šesťáci ve čtvrtek 5.června Městské muzeum v
Ústí nad Orlicí.
Prohlédli si zajímavou výstavu věnované
ústeckému výtvarníkovi Zdeňkovi Brožkovi,
expozici nazvanou Ústí v pohlednicích, doplněnou
o výstavu historických fotoaparátů a výstavu
věnovanou sochaři Quido Tomášovi Kocianovi. S
nadšením se shledala také výstava historických
technických hraček.
Rozděleni do dvou skupin poté absolvovali
kamenosochařskou dílnu, kde si mohli na vlastní
kůži vyzkoušet náročnou práci s kameny, dláty a
kladívkem. Poznali, že kameny mají různou
tvrdost, ale současně jsou křehké. Pracovali s
vápencem a leštěným mramorem, do kterého si
každý vytesal vlastní námět, a s velkým kusem
pískovce, který se společnými silami pokusili
proměnit v sochu.
Děkujeme ústeckému muzeu a jeho pracovníkům
za zajímavé povídání a výstavách a nezapomenutelný zážitek při "sochání".

Patchwork
Škola organizovala tři zájmové kurzy šití patchworku pro veřejnost – pro začátečníky
(lektorovala Veronika Vaňousová, 8 účastnic), pro mírně pokročilé (lektorovaly Markéta
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Burešová a Miloslava Kuraková, 13 účastnic) a pro pokročilé (lektorovala Veronika
Vaňousová, 8 účastnic).
Kurzy se setkaly s velkým ohlasem jak u účastnic, tak u veřejnosti, která měla možnost vidět
a zakoupit atraktivní výtvory účastnic kurzů na vánoční a velikonoční výstavě. Obě výstavy
se konaly v zasedací místnosti obecního úřadu.

Hudební a kulturní akce
Vítání občánků
Již tradičně se naši žáci – sólisté společně s dětmi z obou mateřských škol účastní Vítání
občánků na Obecním úřadě. V tomto školním roce bylo vítání 2x a žáci vystoupili celkem 4x
/vždy po dvou vystoupeních/
Novým občánků zazpívaly sólistky – Markéta Šaldová, Adéla Urbanová a Michaela Kůstová.
Na závěr jsou všichni účastníci sladce odměněni.
Rozsvěcení vánočního stromku
Stalo se již tradicí, že první pondělí v prosinci se sejdou obyvatelé Libchav před Hůrkou
k slavnostnímu rozsvěcení stromečku. Pro malé děti jsou zde připraveny soutěže, pro všechny
pak občerstvení. Po projevu pí starostky zazpívají naši žáci od 5. do 9. třídy. Vánoční písně a
koledy nacvičují v hodinách hudební výchovy. Za varhanního doprovodu pí učitelky
Krummer a pod vedením pí ředitelky Linhartové zazpívají 4 písně. Odměnou je jim krásný
ohňostroj.
Vánoční koncert v kostele sv. Mikuláše
V úterý 17. prosince se konal již
tradiční Vánoční koncert v kostele
sv. Mikuláše.
Koncert zahájil Sbor libchavských
učitelů ve složení Iva Kittlitz, Eva
Krummer, Lenka Ludvíčková,
Petra Vanšurová, Eva Adamcová,
Marek
Adamec
a
Marie
Linhartová, malé ale krásné sólo si
zazpívala Dorotka Kittlitz.
Dále vystoupil Libchaváček se
svými sólistkami – Markétou
Šaldovou a Růžou Škrobánkovou.
Z bývalých žáků zazpívala Eva
Aubusová a pozvání přijali Iveta
Jiruchová, Lili Vuová, která
přicestovala z Prahy, a z Brna přijel na naše vystoupení i Martin Kurc, finalista Superstar.
Ozvučení již tradičně zajišťoval pan Luzar a Tomáš Hodr, který doprovodil učitele u jedné
písně na buben. Na varhany doprovázel Dan Kittlitz a videozáznam pořídil Mirek Linhart.
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Vystoupení Libchaváčku
1. Domov důchodců – před vánocemi potěšil náš pěvecký sbor obyvatele domova
důchodců. Zazpívali jsme jim vánoční písně a koledy a na závěr si s námi zazpívali
nejznámější koledy i všichni účastníci. Žáci byli sladce odměněni, největší odměnou
však byla velmi příjemná atmosféra a prostředí.
2. Přehlídka amatérských souborů – 1. ročník se konal se 20. května na Malé scéně
v Ústí nad Orlicí, kde se představili i amatérské soubory ze ZUŠ, taneční soubory.
3. Noc kostelů – tato celorepubliková
akce probíhala i v našem kostele sv.
Mikuláše v pátek 23. května. Po
vystoupení
Libchaváčku
se
návštěvníci mohli poslechnout
historii kostela od pana Víta
Horáka.
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4. Město v pohybu – ve čtvrtek 5. 6. vystoupil Libchaváček a jeho sólisté Markéta
Šaldová a Růža Škrobánková na již tradiční akci Město v pohybu. Počasí nám letos
přálo a přišlo se na nás podívat a poslechnout si nás hodně diváků.
Na kytaru doprovázel Mirek Linhart.
Netradiční setkání
Letošní 19. ročník se konal 11. června a po předběžném zájmu z Vaší strany jsme se rozhodli
uspořádat ho v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí. Největší zásluhu na tom měli žáci 9.třídy
v čele s panem učitelem Petrem Kulhavých, který se zaměstnanci divadla vše domluvil a
zajistil. Bez jejich iniciativy a aktivity bychom do toho nešli. Naši deváťáci se k tomu
postavili velmi zodpovědně a sami oslovili sponzory, kteří jim vyšli vstříc – Ekola České
Libchavy, Obec Libchavy, REJA sluchadla pro život, Urban Technik, Ace Trade, Koučink
Akademie a truhlářství U Čerta – DĚKUJEME!!
Poděkování patří i všem návštěvníkům. Jsme hrdí na to, že se nám podařilo prodat celé
divadlo!!!
A co bylo k vidění – program byl jako vždy velmi pestrý. Žáci si pod vedením svých učitelů
nacvičili velmi pěkná a kvalitní vystoupení – představili se všechny třídy, Libchaváček ,
sólová pěvecká a hudební vystoupení, gymnastika. Někteří žáci si přivedli i své hosty –
taneční skupinu The Angels a šermířskou skupinu SHŠ Medieval. Jako překvapení jsme pro
hosty připravili taneční vystoupení učitelů.
Zahájení Netradičního setkání patřilo letos poprvé loučení předškoláčků s Mateřskými
školami a závěr NS patřil již tradičně loučení žáků 5.třídy s I. stupněm a loučení žáků 9.třídy
se školou.
Všechna vystoupení měla velmi vysokou úroveň, žáci předvedli svou šikovnost nejen nám,
ale hlavně Vám, rodičům. Pokud můžu mluvit za většinu oslovených, tak nám v paměti asi
nejvíc utkvěla reportáž televize Stara - BIO rizoto z naší školní kuchyně….. už se na něho
všichni v novém školním roce těšíme!!!!
Všem žákům děkujeme za vynikající výkony, všem učitelům děkuji za přípravu vystoupení a
za pomoc při organizaci a pí Plevákové za organizaci.
Těšíme se už na příští rok – na 20. ročník Netradičního setkání!!
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Ples SRPŠ
Letošní ples SRPŠ se konal v pátek 7. února. Příprava plesu byla proto pro členky SRPŠ
náročnější – ceny do tomboly balily ve čtvrtek odpoledne a jednohubky připravovaly v pátek
odpoledne.
Na plese bylo letos hned několik novinek – tou první bylo, že kuchyně vařila do 23 hodin,
kromě vynikajících jednohubek se prodávaly i balíčky s koláčky a poslední novinkou byla
hlavní tombola – lístky do této tomboly se prodávaly zvlášť.
Díky všem sponzorům byly obě tomboly velmi bohaté a ceny opravdu hodnotné. Jména
sponzorů si hosté mohli přečíst na seznamech, které měli na stolech. Všem sponzorům
děkujeme za jejich ochotu a vstřícnost!!!
K tanci hrála i letos skupina SONG, jejíž členkou je i naše bývalá žákyně Iveta Jiruchová.
Kapela byla skvělá a parket byl stále zaplněný. Příznivce této kapely upozorňuji, že bude hrát
na plese SRPŠ i v dalších letech!!!!
Školní ples již tradičně zahajují žáci naší školy s tanečním vystoupením. Letos vystoupení
zajišťovala paní učitelka Jana Soušková s děvčaty z tanečního kroužku Dance Fitness.

Volba povolání
Návštěva úřadu práce
„Osmáci“ již tradičně navštěvují úřad práce v Ústí nad Orlicí. Nejdříve proběhne beseda a
potom si každý žák vyplní zájmový test, který jej nasměruje na vhodné budoucí povolání či
zaměstnání.
Schůzka s rodiči žáků 9. třídy
Informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků je již tradiční na naší škole. Rodiče jsou
výchovnou poradkyní pí učitelkou Hanou Šťovíčkovou seznamováni s novými možnostmi
v dalším vzdělávání, jak vyplnit přihlášku ke studiu, jak naložit se zápisovým lístkem. Žáci
jsou s tímto seznamováni v hodinách Občanské výchovy a prostřednictvím nástěnky.
Spolupráce se Střední školou umělecko průmyslovou v Ústí nad Orlicí
 8. 10. 2013
V rámci projektu k propagaci technických oborů probíhá spolupráce středních škol se
základními školami, kterou realizuje i Střední škola uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí,
jsme navštívili se žáky z 8. a 9. třídy dílny a učebny, ve kterých probíhá výuka studentů této
školy.
 25. 11. 2013
Celkem 39 žáků z 8. a 9. třídy již podruhé navštívilo Střední školu
uměleckoprůmyslovou v Ústí nad Orlicí. Bylo zde vytvořeno pět pracovních skupin, které
se seznamovaly se třemi obory - Základy strojírenské výroby, které vedli pan ing. Klouda
a P. Mudruněk, Základy výroby oděvů a plošných textilií byly v kompetenci lektorek L.
Skokanové a I. Francové, Základy výroby obalů proběhly pod dohledem paní ing.
Hotmarové a R. Michňové. V průběhu dvou 3 hodinových bloků se naši žáci mnohému
naučili a vytvořili zajímavé výrobky.
 5. 3. 2014
Celkem 36 zájemců o praktickou činnost ze 7. a 8. třídy pracovalo ve třech skupinách.
První pracovní vyučování Základy výroby oděvů a plošných textilií měly na
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starost lektorky Bc. J. Marková a I. Francová. Pod jejich vedením se děvčata seznámila s
vyšíváním a tkaním. Druhé pracovní vyučování – Základy výroby obalů vedená lektory B.
Habrmanovou a Mgr. Karbulkou – žáci zvládli vyrobit papírovou tašku a ozdobit ji pomocí
sítotisku. Mezi hochy byl největší zájem o třetí pracovní vyučování – Základy strojírenské
výroby a ICT technologií, kterou vedli lektoři ing. Sahliger a V. Novák. Žáci již dokázali
naprogramovat rukojeť od pilky v programu 3D a za pomoci studentů 2. ročníku oboru
Nástrojař i vytvořit kovovou součást z pilky.
 19. 6. 2014
Poslední návštěva Střední školy uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí v tomto školním roce
měla úplně jinou náplň než předcházející exkurze. Žáci sedmé a osmé třídy pracovali již s
novými sadami pro přírodovědné vzdělávání a robotickými stavebnicemi Merkur.
Tříhodinové bloky s experimentálními sadami vedli lektoři paní B. Vomáčková a ing. Hroch.
Lektoři pan ing. Salinger a ing. Rössler rozvíjeli technické vzdělávání žáků při
sestrojování autíček a jejich ovladačů.
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Pracovní činnosti na I. i II. stupni
V rámci předmětu PRACOVNÍ ČINNOSTI
je
umožněno
našim
žákům
vykonávat "pěstitelství" na pozemcích a to
díky
ochotě
a
vstřícnosti paní
Lucie Kaplanové. Při návštěvě předvedla
žákům podzimní práce, též vázání věnců a
výrobu vánočních svícnů na Vánoční
jarmark.
Žáci z I. stupně si mohli vyzkoušet zasazení
květin do květináče a pí Kaplanová jim
ukázala prostory a povyprávěla o květinách.
TECHNOhrátky v Žamberku
12. 11. 2013
150 žáků ze základních škol navštívilo v úterý TECHNOhrátky, které v rámci projektu na
podporu řemesel pořádal Pardubických kraj na Střední škole obchodu, řemesel a služeb v
Žamberku.
I naši žáci z 8. a 9. třídy si nenechali tuto příležitost ujít. Svoji zručnost a dovednost zúročili
v praktických úkolech v oboru zedník, instalatér, truhlář, kuchař - číšník, cukrář a prodavač.
V dílnách
prokazovali
své
manuální
schopnosti při spojování plastových trubek,
řezání ytongu, hoblování, míchání nealkoholických nápojů, zdobení perníků a vyzkoušení si
práce v obchodě.
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Preventivní programy
Dopravní výchova na 1. stupni
Letošní rok probíhala výuka dopravní
výchovy s pomocí nových pracovních sešitů.
Celý první stupeň pracuje s ucelenou řadou
sešitou společnosti BESIP, kdy jednotlivé
sešity na sebe navazují. Využívali jsme také
interaktivní učebnice. Novinkou jsou 4 nové
koloběžky, které jsme mohli zakoupit díky
sběru papíru. Koloběžky si děti poprvé
vyzkoušely na „Branném a dopravním dni“,
který se uskutečnil 20.6. Žáci 9. třídy
připravili pro 1. stupeň jízdu zručnosti, ale
také zásady první pomoci a základní
obvazovou techniku.
Den Země na I.stupni
V pátek 25. 4. proběhl na 1. stupni
Den Země. Po deštivém čtvrtku se
počasí umoudřilo a žáci z 1. - 5. třídy
strávili příjemné dopoledne v místních
lesích. Průvodci jim byli zástupci
správy Kolowratských lesů pan
Kejzlar a pan Hromádko. Zajímavé
vyprávění bylo doplněno o praktické
ukázky. Celé dopoledne se všem moc
líbilo, odnesli jsme si spoustu nových
a zajímavých informací.

Den Země na II. stupni
30. 4. 2014
Tak konečně nám vyšlo počasí a vyrazili jsme do
přírody! Zatím co deváťáci připravovali trasu Fáboráčku
pro své mladší spolužáky, tak jsme nezaháleli a v našich
regionech směrem na Klopoty a v Oborách posbírali
různorodý odpad, který sem opravdu nepatří. Děkujeme
vedení firmy EKOLA jak za poskytnutou pomoc při
odvozu již plných igelitových pytlů, ale i za peněžní
dotaci na ceny pro vítězné hlídky orientačního běhu
Fáboráčku.
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Nebezpečí AIDS a antikoncepce
17. ledna 2014 navštívily naše
"deváťáky" studentky ze Střední
zdravotnické školy z Ústí nad Orlicí
pod vedením p. uč. Mgr. Kateřiny
Novákové. Při besedě se žáci
dozvěděli další informace o střední
zdravotnické škole, o novém oboru
Sociální činnost a kritériích,
která budou
vyžadována při
příjímacím řízení. V druhé části
proběhla témata „Nebezpečí AIDS“
a „Antikoncepce“. Přednáška i
praktické činnosti jsou přínosem do
budoucího života našich žáků, kterým se mimo jiné velmi líbilo vystupování a přednes
studentek této střední školy.
Besedy ve třídách
Všechny programy, besedy a akce směřují k pozitivnímu klimatu na škole s minimem
kázeňských a jiných problémů u našich žáků.




Pan Ing. Petr Kadlec – Etika mezi světy
 6. třída – Mediální džungle, Bolest - nemoc jménem šikana
 7. třída – Moderní je nekouřit, Rodina – nezastupitelná složka v životě dítěte
 8. třída – Moderní je nekouřit
 9. třída – Moderní je nekouřit
Středisko výchovné péče Mimóza Ústí nad Orlicí
 7. třída – Soudržnost kolektivu
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Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí
 4. třída – Krok za krokem
 6. třída – 3 programy: vrstevnické vztahy, šikana, vztahy v třídním kolektivu
Pan Bc. Daniel Dostrašil – společnost ACET
 9. třída – Náboženské sekty
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Další akce
 6. třída – adaptační kurz v Oucmanicích /viz akce školy/
Během pobytu v SEV rozvíjeli žáci své doposud získané znalosti, dovednosti a postoje v
oblasti životního prostředí. Veškerá výuka byla doplňována pobytem v přírodě, kde žáci
ověřovali své čerstvě nabyté znalosti v konkrétním pozorování a názornou činností.
Bloková výuka umožnila poznávání přírody v reálném prostředí, s možností hlubšího
porozumění environmentálních souvislostí. Při pobytu žáci lépe poznali nejen přírodu, ale
i sebe navzájem, protože součástí celého programu byly také aktivity zaměřené na
stmelení nově vzniklého třídního kolektivu žáků 6. třídy naší školy.


5. – 9. třída – festival dokumentárních filmů „Jeden svět“

Český den proti rakovině – Květinový den
Ve středu 14. 5. se uskutečnila veřejná sbírka Květinový den. V rámci celostátního Českého
dne proti rakovině, žáci 8. a 9. třídy prodávali v Libchavách žluté kvítky měsíčku lékařského
a také rozdávali informační letáky o prevenci rakoviny. Letošní ročník je zaměřen na prevenci
rakoviny plic a na osvětu ohledně negativních následků kouření.
Veřejnou sbírku organizuje od roku 1997 Liga proti rakovině a její výtěžek, který je
každoročně několik milionů korun, je věnován na zlepšení života nemocných, na nákup
diagnostických přístrojů a na preventivní programy této zhoubné nemoci. V předchozích pěti
letech získali žáci naší školy do projektu částku přesahující 35 000,- Kč.
V letošním roce se jim podařilo prodat 340 kytiček, za které utržili 6 894,- Kč.

Environmentální výchova
Environmentální výchova probíhající v rámci běžných vyučovacích hodin (viz. školní plán
EVVO) je na naší škole doplněna soustavou praktických aktivit, jež mají žákům utvářet
návyky, které jsou většinou západní společnosti na počátku 21. století chápány jako nutné ve
vztahu k našemu životnímu prostředí.
V následující zprávě bude vždy písmenem P označena aktivita a písmenem R informace o její
realizaci
A) Aktivity dlouhodobé, opakující se každý školní rok
P - třídění odpadu ve třídách, sborovnách, kabinetech, chodbách, školní družině, školní
jídelně třídíme papír, plast, hliník, ve školní jídelně navíc sklo a nápojové kartony
R – vše probíhá bez problémů
P - sběr papíru – získané prostředky směřujeme do projektu Adopce na dálku, na ceny pro
jednotlivce i třídy, na vylepšení vybavení školy
R - V letošním školním roce jsme ve škole sesbírali rekordních 26 912 kilogramů starého
papíru. Průměr na jednoho žáka naší školy tak činí téměř 130 kilogramů. Toto množství je
opět výrazně vyšší, než v loňském rekordním školním roce. Recyklace, tedy znovunavrácení
do oběhu, takového množství papíru znamená záchranu přibližně 1 620 stromů v naší
přírodě (1 tuna recyklovaného papíru nahradí přibližně 60 stromů). V souvislosti s vývojem
na trhu, kdy se výkupní ceny druhotných surovin drží na stabilně vysoké úrovni, můžeme také
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z hlediska financí hovořit o nejúspěšnějším roce ve sběru papíru. Letos jsme sběrem starého
papíru vydělali pro naši školu 40 368,- Kč.
Pořadí soutěže na naší škole: - určuje se podle průměru na jednoho žáka třídy
- v závorce je celkové množství odevzdané třídou
Třídy:
1. stupeň
2. stupeň
1. 2. třída 278,5 kg (5292)
1. 6. třída 75,8 kg (1516)
2. 1. třída 120,5 kg (3494)
2. 7. třída 73,8 kg (2140)
3. 4. třída 108,9 kg (2504)
3. 9. třída 71,1 kg (1422)
4. 3. třída 89,4 kg (2056)
4. 8. třída 15,2 kg (304)
5. 5. třída 73,5 kg (1173)
Jednotlivci:
1. stupeň
1. Krýzlová Aneta 2.tř. 728 kg
2. Adamec Matyáš 2.tř 706 kg
3. Vaňous Jiří 4.tř 582 kg
4. Marčíková Nikola 1.tř 380 kg
5. Žďárský Adam 2.tř. 324 kg

2. stupeň
1. Schulz Denis 9.tř. 350 kg
2. Motyčka Matěj 7.tř. 328 kg
3. Kulhavý Filip 6.tř. 263 kg
4. Mudruňková Jana 9.tř 235 kg
5. Fricová Eliška 7.tř. 201 kg

Recyklace surovin na naší škole – novinka
Naše škola se stala sběrným místem tonerů a cartridgí. Dlouhodobě se snažíme přispívat k
tomu, aby lidé recyklovali co nejvíce věcí a surovin. Snažíme se tak snižovat zátěž, které je
vytavováno naše životní prostředí. Nově se tak naše škola stává sběrným místem, kde mohou
všichni odevzdávat použité cartridge a tonery ze svých tiskáren. My zajistíme jejich recyklaci,
případně ekologickou likvidaci. A důvod? Ročně se vyhodí zhruba 500 milionů cartridgí a
tonerů na skládky s nebezpečným odpadem, přičemž při výrobě tonerové kazety se spotřebuje
přibližně 3,5 litru ropy. Plasty, ze kterých jsou vyrobeny, se na skládce budou rozkládat 450 –
1 000 let. Nádobu na sběr naleznete ve vstupní části školy, hned vedle nádoby na drobná
elektrozařízení.
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Recyklace hrou
Ve středu 21. 5. proběhl ve škole program Recyklace hrou. Žáci 1. i 2. stupně se hravou
formou dozvěděli jednak o negativních vlivech starých elektrozařízení a přenosných baterií na
životní prostředí - pokud jsou vyhazovány na nevhodná místa, a jednak pochopili, že
recyklací dnes už dokážeme vysloužilému zařízení dát další šanci, jak posloužit lidem i
přírodě. Každá třída školy pracovala pod vedením lektora s modely elektrozařízení i s dalšími
vhodnými metodickými pomůckami. Celá akce byla součástí naší snahy vést děti k šetrnému
vztahu ke světu kolem sebe a k důsledné celoživotní recyklaci surovin.
Etické spotřebitelství
Konalo se v září v 9. tř. (tedy program pro 20 žáků). Jedná se o ekologicko - výchovný
program realizovaný Společností pro zvířata. Během dvouhodinového programu se žáci
zamýšleli nad způsoby přístupu člověka ke zvířatům, seznámili se s přístupem označovaným
jako etické spotřebitelství. Zaobírali se zejména oblastí potravin a kosmetiky.

Další školní akce a exkurze
 Návštěva Prahy – 5.třída
 Návštěva knihovny – 1.,2.,3.,4. třída
 Výuka stolování na zámku Loučeň –
5.třída
 Martinovo poselství – lampionový
průvod
 Stavebnice GEOMAG na I.stupni
 Den otevřených dveří v 1. třídě
 Masopust
 Bruslení – 5.třída
 Návštěva Muzea řemesel – 7.třída
 Návštěva zahradnictví u Šťastných 2. –
4.třída
 Návštěva statku u Čadů
 Jízda zručnosti – 5.třída
 Branný den- I.stupeň
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Divadelní představení a filmová představení






Planeta Země – II.stupeň
Kdo je na světě nejmocnější – balet – I.stupeň
Divoká stvoření jižních krajin – II.stupeň
České divadlo 20. Století
Bajky pana Ezopa – I. stupeň

Školní výlety

 TONGO v Hradci Králové –
1.,3. třída
 Praha – 5.třída
 Olomouc – 6.třída
 Toulovcovy maštale – 7.třída
 Pálava, Moravský kras –
9.třída
 Dolní Čermná – kemp –
8.třída
 Muzeum řemesel – Letohrad
– 2.třída
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Úspěchy žáků naší školy
Pěvecké, recitační a literární soutěže
Pěvecká soutěž na I. stupni – školní kolo
Ve středu 23. 4. 2014 jsme se sešli v prostorách školní družiny, abychom ve školním kole
pěvecké soutěže vybrali ty zpěváky, kteří nás budou reprezentovat na Zlatém slavíku v
Kerharticích.
V porotě zasedly: pí řed. Linhartová, pí uč. Kittlitz, pí uč. Krummer a pí uč. Antošová.
Celkem nám zazpívalo 24 zpěváčků. Soutěžilo se po jednotlivých třídách a porota vybrala
tyto vítěze:
1. třída - 1. místo
2. třída - 1. místo
3. třída - 1. místo
2. místo
3. místo
4. třída - 1. místo
2. místo
3. místo
5. třída - 1. místo
2. místo
3. místo

Pavlínka Semirádová
Štěpánka Čadová
Dorotka Kittlitz
Anička Kalousková
Káťa Kulhavá
Bětuška Hájková
Honza Šmejdíř
Deniska Pávková
Sandra Nutzová
Vaneska Rojková
Karolína Hodrová

Každý zpěváček si odnesl diplom a odměnu.
Pěvecká soutěž Zlatý slavík
Ze školního kola postoupili na pěveckou soutěž Zlatý slavík do Kerhartic tito žáci:
1. třída – Pavlínka Semirádová
2. třída – Štěpánka Čadová
3. třída – Šárka Novotná, Dorotka Kittlitz, Kačka
Kulhavá, Anička Kalousová,
Radim Urban
5. třída – Vaneska Rojková, Dominika Pecháčková,
Sandra Nutzová, Violka
Škrobánková, Katka Frimlová
V Kerharticích soutěžilo 46 žáků ze ZŠ Bří Čapků,
Komenského, Kerhartic a Libchav. Vyhlášeno bylo
vždy pět prvních míst v každé kategorii. Naši školu
reprezentovalo 12 výše uvedených žáků, kteří se po
velice vyrovnaných výkonech umístili následovně:
II. kategorie /2.,3.třída/
3. místo – Dorotka Kittlitz
5. místo –Štěpánka Čadová
III. kategorie /4.,5.třída/
3. místo – Sandra Nutzová
5. místo – Vaneska Rojková
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Ústecká hitparáda
Letos se v Ústí nad Orlicí konal 1. ročník Ústecké hitparády, do které se mohli přihlásit
sóloví zpěváci, pěvecké skupiny nebo hráči na nástroj – jednotlivci i skupiny. Pořadatelkou
této soutěže byla paní prof. Lenka Janyšová, profesorka z Gymnázia v Ústí nad Orlicí.
Účast na 1. ročníku byla velmi malá, ale to vůbec nemělo vliv na 5 kvalitních vystoupení,
které hosté Malé scény mohli zhlédnout.
Naši školu reprezentovala 2 děvčata v sólovém zpěvu – Markéta Šaldová z 8. třídy, kterou na
kytaru doprovázel Mirek Linhart a Růžena Škrobánková z 9. třídy, která se na varhany
doprovázela sama.
Odborná porota nakonec udělila tři místa :
3.místo získala Růža Škrobánková a klavírista Honza Černý ze ZUŠ
2.místo si vyzpívala Markéta Šaldová a pěvecký kvartet studentů z Gymnázia ÚO
1.místo zaslouženě obsadilo Leschingerovo smyčcové kvarteto
Všichni účastníci dostali sladkou odměnu a trička nebo vlaječky s logem Ústecké hitparády.
Vítězové se podělili o šek v hodnotě 500,- Kč.
Recitační soutěž na I. stupni
Ve čtvrtek 27. 3. nám žáci I. stupně předvedli pěkné výkony v recitaci básniček. Své
dovednosti též ukázali moderátoři - žáci 4. třídy.
I. kategorie:
1. Nikolka Marčíková 1. tř.
2. Honzík Blažek 1. tř.
3. Tomášek Honzík 1. tř.
III. kategorie
1. Ráďa Doleček 4. tř.
2. Káťa Frimlová 5. tř
3. Markétka Kalousková 4. tř.

II. kategorie
1. Štěpánka Čadová 2. tř.
2. Pepík Blažek 3. tř.
3. Kubík Aubus 3. tř.
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Mladý Demosthenes – školní kolo
Jak je to již zvykem, konalo se u nás školní kolo řečnické soutěže Mladý Demosthenes =
Young Demosthenes, tentokrát s podtitulem mezinárodní soutěž v řečnickém umění. Opět,
stejně jako v minulých letech, soutěžily dvě kategorie:
mladší žáci (6. a 7. třída) – 7 soutěžících a starší žáci (8. a 9. třída) – 11 soutěžících
Hodnotila porota: paní ředitelka Linhartová, paní učitelka Baťková a paní učitelka Pleváková.
Mladší kategorie:
Starší kategorie:

1. místo: Adéla Urbanová (7. třída)
2. místo: Kateřina Velínská (6. třída)
3. místo: Tereza Šimková (7. třída)
1. místo: Kristýna Remešová (8. třída)
2. místo: Jakub Petrlák (9. třída)
3. místo: Erik Šalda (8. třída)

Mladý Demosthenes – regionální kolo
V reprezentativním sále Krajského úřadu Pardubického kraje se konalo regionální kolo
soutěže Young Demosthenes, do kterého postoupily 2 naše žákyně: Adéla Urbanová (7. třída)
a Kristýna Remešová (8. třída). Celou soutěží provázela Jana Adámková, autorka tohoto
projektu (bývalá rosnička v TV). Celou akci natáčela a komentovala regionální televize. Obě
naše žákyně byly úspěšné.
2. místo v mladší kategorii - Adéla Urbanová bojovala v mladší kategorii
3. místo ve starší kategorii - Kristýna Remešová
Komenský a my
V lednu se u nás konalo školní kolo soutěže Komenský a my. Žáci II. stupně se zúčastnili
literárně-historické části slohovou prací na téma: Co mi dává tělesná výchova a sportování
kromě tělesné zdatnosti?
Z celého II. stupně byli vybráni nejlepší práce těchto autorů: Adéla Urbanová (7. třída),
Dalibor Praus (7. třída), Kateřina Velínská (6. třída), Matěj Hodr (8. třída) a Sára
Bielčiková (9. třída). Těchto pět prací bylo posláno do okresního kola.
Z I. stupně byly vybrány 4 výtvarné práce. Nikdo z našich žáků v Brandýse nad Orlicí
neuspěl.
Požární ochrana očima dětí – výtvarná a literární soutěž
I v tomto školním roce se žáci naší školy účastnili tradiční soutěže pořádané Sdružením
hasičů Čech, Moravy a Slezska.
 Školní kolo :
1. - 3. ročník (výtvarné práce):
1. místo - Nikola Marčíková
2. místo - Matěj Papáček
3. místo - Valentýna Petříčková
4. - 5. ročník (výtvarné práce):
1. místo - Viola škrobánková
2. místo - Eliška Pražáková
3. místo - Markéta Kalousková
4. - 5. ročník (literární práce):
Denisa Pávková, Jan Šmejdíř, Jan Semirád, Markéta
Kalousková, Jiří Vaňous, Tereza Diblíková, Alžběta Hájková
8. - 9. ročník (literární práce):
Sabina Habrová, Jakub Kubíček
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Celkem jsme do okresního kola odeslali 24 výtvarných a 9 literárních prací a byli jsme
úspěšní!!
 Okresní kolo :
Denisa Pávková - 1. místo v literární soutěži pro
4. -5. třídu
Tereza Diblíková - 2. místo v literární soutěži pro
4. -5. třídu
Markéta Kalousková - 3. místo v literární soutěži
pro 4. -5. třídu
Sabina Habrová - 2. místo v literární soutěži pro
8. - 9. třídu
Jakub Kubíček - 3. místo v literární soutěži pro 8.
- 9. třídu
Adam Kacálek - 2. místo ve výtvarné soutěži pro
1. - 3. třídu
 Práce Terezy Diblíkové získala ocenění
také v krajském kole soutěže!!!

Výtvarné soutěže
Výtvarná soutěž Městské knihovny Ústí nad Orlicí
Žáci 2. třídy se zúčastnili výtvarné soutěžě, kterou vyhlásila Městská knihovna v Ústí nad
Orlicí na téma: Můj hrdina z oblíbené knížky.
Bylo vybráno 11 obrázků od těchto malých malířů:
Anetky Krýzlové, Kačky Fricové, Štěpánky Čadové, Petry Sedláčkové, Sáry Videnské,
Anežky Kalábové, Tondy Borovičky, Matyáše Adamce, Adama Kacálka, Terky Oláhové a
Terky Novotné.
Výše jmenovaní žáci obdrželi za svůj obrázek malou pozornost. Jejich práce byly vystaveny v
Ústí na Orlicí v Městské knihovně na Dětském oddělení.

Vánoce a Betlém
 Školní kolo
I letos se žáci naší školy zúčastnili mezinárodní výtvarné soutěže, kterou pořádá Městské
muzeum v Ústí nad Orlicí. Ve školním kole jsme ocenili 12 prací.
1.-3. třída:
4.-5. třída:
1. místo - Tereza Novotná
1. místo - Aneta Gapková
2. místo - Natálie Jindrová
2. místo - Nela Horynová
3. místo - Aneta Krýzlová
3. místo - Radim Doleček
6.-7. třída:
8.-9. třída:
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1. místo - Tereza Šimková
2. místo - Ondřej Zítka
3. místo - Zita Daňková

1. místo - Růžena Škrobánková
2. místo - Natálie Vopařilová
3. místo - Kristýna Remešová

 Mezinárodní kolo
Do muzea jsme předali celkem 33 soutěžních
prací. Ve 20. ročníku mezinárodní výtvarné
soutěže získaly naše žákyně cenná umístění.
- V kategorii B - 1. místo Tereza Novotná ze 2.
třídy.
- V kategorii D - 1. místo Růžena Škrobánková
z 9. třídy
- Cena veřejnosti - Aneta Gapková ze 4. třídy
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Komenský a my – „Vzduch a jeho obyvatelé“
 Školní kolo
1. kategorie
2. kategorie
1. Natálka Jindrová - 1. tř.
1. Dorotka Kittlitz - 3. tř.
2. Nelinka Jindrová - 1. tř.
2. Terezka Novotná - 2. tř.
3. Ondra Horníček - 1. tř.
3. Anetka Krýzlová - 2. tř.
3. kategorie
1. Terezka Diblíková - 4. tř.
2. Violka Škrobánková - 5. tř.
3. Simča Zatřepálková - 4. tř.
V celostátní výtvarné soutěži Komenský a my,
která proběhla v ZŠ J. A. Komenského v
Brandýse nad Orlicí, se nikdo z žáků naší školy
neumístil.
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Vědomostní soutěže
Olympiáda v českém jazyce 40. ročník – okresní kolo v Ústí nad Orlicí
 Školní kolo - Nikola Vopařilová
 Okresní kolo – Nikola Vopařilová – 12. místo
Šachový turnaj
Ve středu 5. prosince se žáci 3. a 4. třídy, Jára Škrobánek, Honza Semirád, Štěpán Šmétka a
Radim Urban, zúčastnili tradičního šachového turnaje družstev, který se konal na Základní
škole v Kerharticích. Každý z nich odehrál 4 šachové partie a v přestávkách bojoval v turnaji
o nejlepšího hráče v dámě.
Po vyrovnaném boji se naše škola umístila na 1. místě a v dámě obsadil Radim Urban třetí
místo.
Zeměpisná olympiáda
 Školní kolo si vyzkoušeli všichni žáci z druhého stupně naší školy. Pracovali ve třech
kategoriích - 6. třída - 7. třída - 8. + 9. třída - vítěz každé kategorie postoupil do
okresního kola. Ostatní úspěšní řešitelé byli oceněni dobrou známkou v rámci výuky
zeměpisu. Vítězem v 6. třídě se stal Ondra Kulhavý, v kategorii 7. třída zvítězil Jakub
Tesařík a ve společné kategorii osmáků a deváťáků zvítězila Růžena Škrobánková z 9.
třídy.
 Okresní kolo
Do naší školy, která byla pořadatelem, přijelo celkem 58 žáků základních škol a 5 studentů
škol středních. Jednalo se o 17 zúčastněných ZŠ a 5 gymnázií.
Soutěže se zúčastnili také tři zástupci naší školy, vítězové školního kola zeměpisné
olympiády. V kategorii A (6. tř.) Ondra Kulhavý obsadil výborné 5. místo ze 20
zúčastněných! Další dva naši reprezentanti, Jakub Tesařík a Růža Škrobánková, obsadili
místa ve druhé polovině startovní listiny.

Matematické
Matematická olympiáda v 5. ročníku
 Školní kolo
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Ve školním kole bylo jejich úkolem řešit šest obtížných úloh
Nejlepší řešitelé : Denisa Jindrová, Matyáš Holub a Nela Švecová
 Okresní kolo
Denisa Jindrová – 4. místo
Matyáš Holub – 12. místo
Pythagoriáda
 Školní kolo
Školního kola matematické soutěže určené žákům 5., 6., 7.a 8. ročníků základních škol se
účastnilo 31 přihlášených soutěžících. Každý měl za úkol co nejlépe vyřešit 15
matematických úloh.
Vítězi v jednotlivých ročnících se stali:
5. ročník – Denisa Jindrová
6. ročník – Petr Fogl
7. ročník – Filip Horníček
8. ročník – Nela Hoderová
 Okresní kolo
Filip Horníček obsadil 12. místo a Nela Hoderová 6. místo.
Matematický KLOKAN
Žáci 2. - 5. ročníku se v pátek 21.března 2014 zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický
klokan.
Tato soutěž vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí
Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí
našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v
Paříži. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s
Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.
Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 5 kategorií:
Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. 2. ročník SŠ) a Student (3. - 4. ročník SŠ).
Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci a studenti absolvují
školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích
soutěžící řeší 24 testových úloh, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení.
Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává
soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící
nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku 24 bodů, takže lze tedy získat
maximálně 120 bodů. V kategoriích Klokánek, Benjamin a Kadet je na řešení vymezeno 60
minut čistého času, v kategoriích Junior a Student je doba řešení 75 minut.
Nejúspěšnější řešitelé v jednotlivých kategoriích:
Cvrček : Denis Frau 79 b., Antonín Borovička 62 b., Tereza Novotná 61 b.
Klokánek : Kateřina Frimlová 97 b., Karolína Hodrová 89 b., Lucie Kaplanová 84 b.
Benjamínek : Ondřej Zítka 80 b., Eliška Fricová 74 b., Adéla Urbanová, Radim Svoboda,
Matěj Motyčka, Aleš Friml 53 b.
Kadet : Nela Hoderová 65 b., Petr Rauš 54 b., Thomas Swarttouw 51 b.
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Matematická olympiáda
Základní škole Komenského v Ústí nad Orlicí okresní kolo matematické soutěže pro žáky 6. 8. ročníků.
Naši školu reprezentoval jediný úspěšný řešitel školního kola - sedmák Matěj Motyčka.
Čekaly na něj tři obtížné a komplikované slovní úlohy, které měl vyřešit za dvě hodiny. Matěj
se svého úkolu zhostil se ctí - ve velké konkurenci žáků sedmých ročníků a studentů gymnázií
- obsadil 25. místo.

Sportovní soutěže
Atletika
Štafetové běhy Emila Zátopka na II. stupni
1.místo – 8.třída
2.místo – 9.třída
3.místo – 7.třída
4.místo – 6.třída
Výsledková listina jednotlivců:
Kategorie dívek
1. Růžena ŠKROBÁNKOVÁ
1:17,1 min
2. Natka LUKEŠOVÁ
1:19,6 min
3. Týna REMEŠOVÁ
1:20,1 min
Kategorie ml.chl.
1. Kuba TESAŘÍK
1:10,1 min
2. Michal BOŠTÍK
1:17,1 min
3. Filip HORNÍČEK
1:19,4 min
Kategorie st.chl.
1. Michal LUKEŠ
58,5 sec ŠKOLNÍ REKORD
2. Petr NASTOUPIL
1:07,8 min
3. Dominik CHLÁDEK
1:08,1 min
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Štafetové běhy E. Zátopka na I. stupni – 4.,5. třída
1.místo – 4. třída 6:56,17 min.
Matěj Diblík, Tereza Diblíková, Romana Fikejsová, Běta Hájková, Markéta Kalousková,
Denisa Pávková, Lukáš Říha, Honza Semirád, Patrik Svatoš a Štěpán Šmétka.
2.místo – 5. třída 6:58,39 min.
Karolína Hodrová, Sabina Marčíková, Dominika Pecháčková, Sandra Nutzová, Andrea
Lorenčíková, Vanesa Rojková, Filip Foltýn, Viktor Stránský, Matěj Holub a Marek Šrom.
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Výsledky jednotlivců:
Dívky : 1. A. Lorenčíková, 2. S. Marčíková, 3. B.
Hájková
Chlapci : 1. M. Šrom 36,16s ŠKOLNÍ REKORD,
2. J. Semirád, 3. F. Foltýn

Žabák
Tradiční soutěž 1. stupně „ Žabák „ - skok daleký. Na základě třídních kol byli vybráni žáci
do kola školního. Soutěžilo se ve třech kategoriích.
I. kategorie - 1. třída
1. Terezka Kalousková 181 cm
1. Tomášek Vopařil 242 cm
2. Kačenka Lukešová 172 cm
2. Tomášek Honzík 215 cm
3. Nikolka Marčíková 169 cm
3. Matýsek Krčál 207 cm
II. kategorie - 2. - 3. třída
1. Kačka Kulhavá 282 cm
2. Dorotka Kittlitz 260 cm
3. Šárka Novotná 248 cm
III. kategorie - 4.-5. třída
1. Domča Pecháčková 252cm
2. Sabča Marčíková 250cm
3. Deniska Pávková 244 cm
3. Karolínka Hodrová 244cm

1. Radim Urban 325 cm
2. Jára Škrobánek 307 cm
3. Toník Borovička286 cm
1. Honzík Semirád 326 cm
2. Marek Šrom 298cm
3. Jirka Vaňous 292 cm
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Libchavský atletický čtyřboj
I za nepříznivého počasí přijela 3 družstva vesnických škol na 7. ročník Libchavského
atletického čtyřboje k nám na „umělku“ - ZŠ Dolní Dobrouč, Brandýs nad Orlicí i Lhoty u
Potštejna.
Ve čtyřech kategoriích plnili závodníci 4 disciplíny.
Naše týmy mladší chlapci, starší chlapci a starší dívky - 2. místa. Mladší dívky – 3. místo

ml.D

60m

body

skok

body

hod

body

600m

body

Kristýna Strnadová
Monika Pokorná
Míša Kůstová

10,15
9,58
10,28

252
369

261
349
300

130

198
107

20,8
17,5
21,6

02:33,4
02:29,4
0

131
165

ml.Ch
Jakub Tesařík
Filip Horníček
Michal Boštík

60m
9,12
9,03
10,09

body
233
253

skok
361
415
352

body
146
230

hod
40,9
38,1
36

body 800m body
232 02:47,4 322
209 02:56,0
02:55,5 254

st.D
Týna Remešová
Růža Škrobánková
Šárka Fryčová

60m
9,44
9,07
10,35

body
413
482

skok
347
373
334

body
194
248

vrh
475
600
600

body

st.Ch
Michal Šrom
Dominik Chládek
Michal Lukeš

60m
9,07
9,07
8,09

body
233
233
465

skok
385
386
418

body

vrh
820
680
880

body 1 000m body
379 03:38,4
03:19,6 485
414 03:13,3 540

184
235
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139

272
272

800m body
03:21,9 196
03:16,7 226
00:00,0

Štafetové běhy na I. stupni
30. 5. proběhly na umělce štafetové běhy dětí z 1. stupně. V každé desetičlenné štafetě byli
zástupci z 1. – 5.ročníku – vždy 1 dívka a 1 chlapec. Díky nepříznivému počasí nakonec
všechny děti běžely pouze 1 kolo, tj. 200 m.
1. místo štafeta č. 1 – Pája Semirádová, Matěj Krčál, Štěpánka Čadová, Matyáš Adamec,
Lucka Pirklová, Matěj Beran, Bětuška Hájková, Matěj Diblík, Vaneska Rojková, Matěj
Holub- čas 7:19,23
2. místo štafeta č. 2 – Terezka Kalousková, Domča Kalous, Terezka Novotná, Toník
Borovička, Šárka Novotná, Radim Urban , Nela Horynová, Lukáš Říha, Ája Lorenčíková,
Šimon Hrčka – čas 7.23,69
3. místo štafeta č. 5 – Natálka Jindrová, Ondra Horníček, Petruška Sedláčková, Bobeš
Kalousek, Dorotka Kittlitz, Kuba Aubus, Deniska Pávková, Štěpán Šmétka, Sandra Nutzová,
Viky Stránský –čas 7:27,80
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Atletický trojboj na I. stupni
Žáci soutěžili ve třech disciplínách – běh na 60m, hod míčkem a běh na 200 m ( 1. – 3. třída ),
400 m ( 4.+5. třída ). V každé disciplíně byl maximální možný zisk 10 bodů. Děti, které se
umístí na předních příčkách, se mohou chlubit titulem nejvšestrannější atlet/ atletka na 1.
stupni .
1.třída
1.Kačka Lukešová, 1. Pavlínka Semirádová, 2. Anička Macháčková, 3. Terezka Kalousková,
3. Nikolka Marčíková
1. Tomášek Vopařil, 2. Tomášek Honzík, 3. Ondra Horníček
2.+3. třída
1. Kačka Kulhavá, 2. Anetka Krýzlová, 3. Lucinka Pirklová
1. Jára Škrobánek, 2. Robin Morávek, 3. Radim Urban

72

4.+.5. třída
1. Sabina Marčíková, 2. Terezka Diblíková, 3. Andrea Lorenčíková
1. Honzík Semirád, 2. Lukáš Říha, 3. Marek Šrom
Nejvyšší získaný počet bodů obhájila Kačka Kulhavá – 29b
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Vánoční laťka
20 výškařů předvedlo dva styly při překonávání vánoční laťky - nůžky a krásně provedený
zádový způsob skoku FLOP.
Mladší dívky
1.místo – Monika Pokorná 125 cm, 2. – Míša Kůstová 120cm, 3. – Natka Nováčková
Mladší chlapci
1.místo – Filip Horníček 130cm, 2. – Jakub Tesařík 130cm, 3. – Lukáš Suchý 120cm
Starší dívky
1.místo – Růžena Škrobánková - ŠKOLNÍ REKORD 145 cm, 2. – Jana Mudruňková
125cm, 3. – Týna Remešová 120 cm
Starší chlapci
1.místo – Nikolas Hubálek – ŠKOLNÍ REKORD 156 cm, 2. – Petr Rauš 150cm, 3. – Petr
Nastoupil 145cm

Gymnastika
I.stupeň
Gymnastika na 1. stupni
Předvedly se děti z celého prvního stupně a dokázaly, že máme mezi sebou mnoho šikovných
a pružných dětí. Gymnastické sestavy si starší děti připravovaly samy, těm mladším pomáhaly
paní učitelky.
Kategorie 1. třída
1. Anička Macháčková
1.Adam Folk
2. Terezka Kalousková,
2. Filípek Vítek
3. Kačka Lukešová
3. Honzík Blažek
Kategorie 2.+3.třída
1. Dorotka Kittlitz
2. Šárka Novotná
3. Anežka Kalábová

1. Jára Škrobánek
2. Radim Urban
3. Matyáš Adamec

Kategorie 4.+5. třída
1.Violka Škrobánková
1.Vaneska Rojková
3. Kája Hodrová

1. Radim Doleček
2. Štěpán Šmétka
3. Patrik Svatoš

Skupiny
2.+3. třída
1. Kačka Kulhavá+ Šárka Novotná
2. Sára Leierová + Míša Karpíšková
3. Dorotka Kittlitz+ Anička Petrová+Lucka Pirklová
4.+5. třída
1. Škrobánková Violka+ Rojková Vaneska
2. Hájková Bětuška+Fikejsová Romana
3. Krásová Kačka + Kaplanová Lucka+ Nutzová Sandra
1. Honzík Semirád+ Jirka Vaňous
2. Lukáš Říha+ Matěj Diblík+ Dan Boušek
3. Marek Šrom+Viktor Stránský
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II.stupeň - XIII. ročník
Výsledková listina:
Přeskok přes kozu
1. Šárka Fryčová
2. Míša Kůstová
3. Míša Rohlenová
Sestava na hrazdě
1. Natka Nováčková
2. Týna Remešová
3. Ajka Jebousková
Kruhy
1. Míša Rohlenová
2. Denča Trejtnarová
Sestava na koberci
1. Adéla Urbanová
2. Kačka Velínská
3. Jana Mudruňková

1. Jirka Nuska
2. Ondra Nastoupil
3. Kuba Tesařík

1. Jirka Nuska
2. Kuba Petrlák

1. Jirka Nuska
2. Kuba Tesařík
3. Kuba Petrlák
1. Kuba Tesařík
2. Jirka Nuska
3. Ondra Nastoupil

Sestava ve dvojicích: Monča Pokorná a Kristýna Strnadová
Víceboj – gymnastka Růžena Škrobánková
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Sestava na kladině
1. Adéla Urbanová
2. Šárka Fryčová
3. Monika Pokorná
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Ostatní
Vánoční turnaj v bowlingu
Deset žáků reprezentovalo naši školu na Vánočním turnaji ústeckých škol v bowlingu.
Chlapci – 4. místo
Dívky – 3. místo
Růža Škrobánková, Nikča Vopařilová, Míša Rohlenová, Natka Lukešová a nejmladší hráčka
týmu Kristýna Remešová byla vyhlášena nejúspěšnější hráčkou turnaje se ziskem 114
bodů.
Vánoční bruslení na II. stupni
Na zimním stadionu v Ústí nad Orlicí se sešla rekordní čtyřicítka bruslařů.
Rychlobruslení :
1. - Dominik Chládek, 2. – Michal Šrom, 3. – Marian Čeman
1. – Monika Pokorná, 2. – Nela Hoderová, 3. – Denisa Trejtnarová
Krasobruslení : Jednotlivci či páry měli předvést čtyři základní prvky ve své volné jízdě.
1.- Růža Škrobánková, 2. – Jakub Tesařík, Matěj Krčmář, 3. – Katka Velínská, Katka
Ulrichová
Fáboráček
Tento orientační běh je součástí akce Den Země na II. stupni. Zatímco žáci 9. třídy se
připravují na jednotlivých stanovištích, ostatní třídy sbírají odpad na určených místech
v Libchavách.
Dívčí hlídky:
1. Pokorná Monika, Adéla Urbanová
172b
2. Jiskrová Tereza, Velínská Katka
158b
3. Remešová Týna, Habrová Sabina
149,5b
Chlapecké hlídky:
1. Kubíček Jakub, Boštík Michal
191b
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2. Chládek Dominik, Kubišta Jakub
188b
3. Čeman Marian, Fogl Pavel
186b
Chodící hlídky:
1. Nastoupil Ondra, Zítka Ondra
88b
2. Charvátová Denisa, Aubusová Lucie
79b
3. Lokrová Kristýna, Fricová Eliška
76b
Děkujeme našim "deváťákům" za dobře zorganizovaný a zajímavě připravený Fáboráček.
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Město v pohybu – 2. – 5. června 2014
V rámci akce Město v pohybu jsme se zúčastnili některých sportovních klání a podařilo se
nám obhájit 2 loňská prvenství a to v plavecké štafetě a ve florbalovém turnaji starších
chlapců.
 Stolní tenis - 1. místo : Jakub Kubíček a Marian Čeman
 Běžecké štafety na 6x200m - 2. místo
 Bowling ml. chlapci – 2. místo
 Bowling – jednotlivci – 1. místo : Petr Nastoupil 134 b.
2. místo : Růžena Škrobánková 120 b.
 Florbal ml. chlapci – 2. místo

Plavání
Pod záštitou Rady města Ústí nad Orlicí proběhlo první kolo pilotního ročníku okresní školní
ligy O pohár Krytého plaveckého bazénu. Přihlásilo se 11 škol a plavalo 172 dětí.
„Okresní školní liga má přivést děti k plaveckému sportu, povzbudit jejich soutěživost a odměnit jejich
úsilí. Každý plavec si proto odnese nějakou drobnou odměnu od našich partnerů. První cenou je
bezplatná návštěva Aquaparku v Ústí nad Orlicí pro vítěznou školu, přičemž cenu si může škola vybrat
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postupně, například po jednotlivých třídách“ vysvětlila Veronika Krajová, ředitelka soutěže a vedoucí
úseku Rekreační služby v městské společnosti TEPVOS, spol. s r.o.

Soutěž probíhá ve štafetách čtyřčlenných družstev, kde musí být zastoupena aspoň jedna
dívka, ve čtyřech kategoriích – 6.třída, 7.třída, 8.třída a 9.třída.
1. kolo
2. místo : 7.třída - Jakub Tesařík, Filip Horníček, Míša Kůstová a Matěj Motyčka
2. kolo
2. místo : 7.třída - Jakub Tesařík, Filip Horníček, Matěj Motyčka a Míša Kůstová.
3. místo : 9.třída - Jirka Nuska /9.tř./, Petr Rauš, Erik Šalda /8.tř./, Míša Kůstová /7.tř./ se
střídala s Denisou Charvátovou /9.tř./
4. místo : 8.a 6.tř. - Dominik Chládek, Jakub Kubíček, Michal Šrom, Nela Hoderová a Denisa
Charvátová, Natka Nováčková, Ondra i Filip Kulhavý
Bodové ohodnocení štafet:
1. místo
Gymnázium Ústí nad Orlicí

54 b.

2. místo

ZŠ Bratří Čapků

42 b.

3. místo

ZŠ 28. října Žamberk

38 b.

4. místo

ZŠ Dolní Libchavy

29 b.

4. místo

ZŠ Svatopluka Čecha Choceň

29 b.

6. místo

ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí

24 b.

7. místo

Gymnázium Žamberk

12 b.

8. místo

ZŠ Třebovská Hylváty

10 b.

9. místo

ZŠ Nádražní Žamberk

8 b.

10. místo

ZŠ Komenského Letohrad

6 b.

11. místo

Gymnázium Letohrad

3 b.

Hlavní cenu, putovní pohár ve tvaru skleněné kapky, předal starosta města Ústí nad Orlicí
Petr Hájek.

Florbal a halová kopaná
Halová kopaná
 Okrsek - pořadatelé
V listopadu výborně zabodovali chlapci z 8. a 9. třídy v turnaji v halové kopané. Po
přesvědčivých vítězstvích (12:0 a 9:4) na týmy ze ZŠ Třebovská a Gymnáziem Letohrad
jsme postoupili do okresního finále.
 okresní kolo
Klukům se tuto soutěž podařilo vyhrát již před dvěma lety, proto odjížděli do Chocně s
odhodláním tento skvělý úspěch zopakovat. A nechybělo mnoho, aby se jim to podařilo a to
i přesto, že náš tým byl početně jednoznačně nejmenší a střídat jsme mohli pouze dva hráče.
Po třech vyrovnaných zápasech (3:2, 1:2 a 2:2) jsme obsadili třetí místo a pouhý jeden gól
chyběl k celkovému vítězství.
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Poděkování za velmi bojovný výkon a gratulace k pěknému sportovnímu úspěchu míří do 9.
třídy k Nikolasovi Hubálkovi, Michalovi Lukešovi a do 8. třídy k Dominikovi
Chládkovi, Michalovi Šromovi, Eriku Šaldovi, Matějovi Hodrovi a Jakubovi
Kubíčkovi.

Florbal
Starší chlapci - okrsek - pořadatelé
Sešlo se celkem šest vyrovnaných týmů – Gymnázium ČT, Gymnázium ÚO, ZŠ Klášterec
nad Orlicí, ZŠ U Dvora Letohrad a ZŠ Dolní Dobrouč.
2. místo - Dominik Chládek, Erik Šalda a Honza Hnátnický, útočníci Michal Lukeš a
Denis Schulz, gólman Nikolas Hubálek a Michal Šrom
Mladší chlapci
 okrsek – pořadatelé
1.místo – gólman Karel Aubus a Matěj Motyčka, Michal Boštík, Filip Horníček,
útočník Honza Haman. Druhou řadu našich vedl Petr Fogl, kterému sekundovali dva
Lukášové – Hájek a Suchý a střídající Patrik Schulz.
 okresní kolo
6.místo – jediným střelcem gólu byl Michal Boštík. Posilou za nemocného Honzu Hamana
byl Jakub Tesařík a Patrik Svoboda
10 dní florbalu v České Třebové
1. stupeň
Již tradiční akci " 10 dní florbalu" si nenechali ujít chlapci
ze 3. - 5. třídy. Sehráli 6 zápasů a v silné konkurenci
okolních škol obsadili celkově 7. místo. Za celý turnaj
jsme vstřelili 21 gólů.
Nejdůraznějšími střelci byli Lukášek Říha, Marek Šrom a
Jirka Vaňous.V bráně nás podržel skvělý Matěj Holub.
Ale také Štěpán Šmétka, Dan Boušek, Kuba Kristl, Matěj
Diblík a Kuba Aubus podali skvělé výkony.

II.stupeň
 Družstvo mladších chlapců obsadilo 7. místo v konkurenci 12 týmů.
Z "šesťáků" podal vynikající výkon obránce Patrik Svoboda a útočník Petr Fogl, který
jako první vstřelil gól soupeři. Nejvíce kilometrů naběhal útočník Michal Boštík s
Jakubem Tesaříkem. Obránce Filip Horníček a velká pochvala patří gólmanovi Matěji
Motyčkovi, který podal vynikající výkon a dokázal nahradit Karla Aubuse.
 Družstvo starších chlapců nepostoupilo ze své skupiny.
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Projekty
1.projekt

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Školní
informační centrum
Koordinátorka : pí Veronika Vaňousová
Statutární zástupce : pí Marie Linhartová
Projektová manažerka : pí Renáta Ulmannová
Správci učebny ŠIC : p. Jaromír Nezdařil, p. Jindřich Bielčik,
Rozpočet projektu činil 2 774 670,- Kč
Konec projektu - červen 2012
Projekt Školní informační centrum ve školním roce 2013/2014
Ve školním roce 2013/2014 pokračoval projekt Školní informační centrum v rámci pětileté
udržitelnosti těmito aktivitami:
 Učebna ŠIC byla využívána při výuce, byla zde realizována řada přednášek a besed.
 Žáci 5. a 9. ročníku realizovali expedice na zajímavá místa v ČR – páťáci dvakrát
navštívili Prahu a deváťáci objevovali zajímavosti Moravského krasu a Pálavy.
Náklady na realizaci expedic byly hrazeny rodiči žáků, cestovní náhrady pedagogů z
prostředků organizace.
 Dne 23.6.2014 byly výstupy všech expedic prezentovány žákům školy, pedagogům a
v odpoledních hodinách také veřejnosti v rámci projektového dne.
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2. projekt

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost –
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách - EU
Peníze pro ZŠ Libchavy
Koordinátorka : pí Marie Linhartová
Rozpočet projektu činí 1 055 543,- Kč
Je plánován od 1. 10. 2011 do 31. 3. 2014
Klíčové aktivity :
 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační
gramotnosti
/žáci budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím
interaktivní výuky/
Učitelé vytvořili 72 výukových materiálů /36 materiálů pro český jazyk – na podporu
čtenářské gramotnosti a 36 materiálů pro výuku prvouky, přírodovědy a vlastivědy/.
 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků
Dvě pí učitelky byly proškoleny v cizím jazyce – anglický a německý jazyk
 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT /vybavení počítačové učebny,
zakoupení interaktivních tabulí/
Učitelé byli vybaveni 10 notebooky, které jim sloužili při vytváření DUMů /digitálních
učebních materiálů/ - vytvořili 420 DUMů. Třídy I. stupně byly vybaveny 5 interaktivními
tabulemi, 5 projektory, 5 pojezdy a křídly tabulí s popisem křídy, na II. stupni - 4
interaktivními projektory a 4 projekčními tabulemi. Byla vybudována Wi-fi síť a vybavena
počítačová učebna – server, 13 PC stanic, 13 monitorů, řídící SW, 25 klientských
přístupových licencí a sluchátka s mikrofonem.
IT technika – 941 180,- Kč
Z rozpočtu projektu 795 343,- Kč, Obecní úřad Libchavy přispěl částkou 145 837,- Kč
z Rezervního fondu naší organizace
 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií
Učitelé absolvovali 22 školení. Celkem bylo proškoleno 14 učitelů.
Projekt byl ukončen v řádném termínu schválením 4. monitorovací zprávy. Dne 17. 6. 2014
byla uzavřena Licenční smlouva mezi MŠMT ČR a Základní školou a mateřskou školou
Libchavy.
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3.projekt
Spolupráce s partnerskou školou v Kuropatníku v rámci projektu
Obce Libchav – „Partnerství nadevše“
Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu
Glacensis
Ve dnech 4. – 5. října 2013 navštívili naši školu žáci a učitelé z přátelské školy v polském
Strzeline v rámci projektu Partnerství nade vše. Na naše hosty čekal bohatý program.
V pátek po přivítání a malém občerstvení ve škole navštívili chovatelskou stanici
Teracentrum v Dolní Čermné, kde měli možnost zblízka poznat řadu plazů a hlodavců.
Z Dolní Čermné jsme se přepravili autobusem na Hory do České Třebové, kde byl připraven
pro naše hosty oběd.
Po obědě se vypravili v doprovodu žáků naší školy na poznávací stezku Údolím
Skuhrovského potoka. Ve večerních hodinách započaly přípravy na sobotní program – české i
polské děti byly rozlosovány do týmů,
které se
společně
utkaly na
„olympiádě“, každý tým si vytvořil
vlajku a stmelil se díky společným
týmovým hrám v tělocvičně.
V sobotu se konala olympiáda, kde
týmy bojovaly pod svými vlajkami –
Česko, Polsko, Kanada, Brazílie, Indie
a Velká Británie. Olympiáda byla
zahájena slavnostním nástupem států
s vlajkonosiči a slavnostním zapálením
olympijského ohně. Soutěžilo se v pěti
disciplínách: běh 60m, skok daleký,
vrh koulí, hod míčkem a vytrvalostní
běh.
Sportovní
klání
zpestřilo
vystoupení
rodiny
Cejpových
s rodeovými koňmi. O bohatý catering se po celý den vzorně staraly kuchařky ze školní
jídelny. V podvečer odjížděli spokojení a pestrými zážitky znavení hosté domů.
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4.projekt
Vzdělávací pobyt žáků ve středisku ekologické výchovy
Paleta Oucmanice pro školní rok 2013/2014
Hlavní řešitel : Mgr. Petr Kulhavý
Požadovaný rozpočet : 47 242,- Kč
/27 242,- Kč - vlastní zdroje, 20 000,- Kč – požadováno/
Termín : listopad 2012 – říjen, listopad 2013
Náplň : V rámci školy se snažíme klást důraz na environmentální vzdělávání a jeho možné
dopady na chod školy. Jde nám o ekologizaci školy. Předchozí pobyty již pomohly v motivaci
dětí a jejich zájmu o toto téma. Své získané znalosti, postoje a dovednosti by si vyzkoušely
přímo v přírodě a dále by se inspirovaly, jak vše uplatnit v provozu naší školy.
Schválený rozpočet : 14 000,- Kč
V týdnu od 21. 10. do 25. 10. 2013
se uskutečnil pobyt žáků 6. třídy
naší školy ve středisku ekologické
výchovy PALETA Oucmanice –
středisku ekologické výchovy
Pardubického kraje. Týdenního
ekologicko
–
výchovného
programu se zúčastnilo 22 žáků
naší školy. Část nákladů na jejich
pobyt byla hrazena z grantu
Pardubického kraje. Konkrétně se
jedná o 34 % pobytových nákladů.
/více
viz
Akce
školy,
Environmentální výchova/

Vzdělávací pobyt žáků ve středisku ekologické výchovy
Paleta Oucmanice pro školní rok 2014/2015
Hlavní řešitel : Mgr. Petr Kulhavý
Požadovaný rozpočet : 47 242,- Kč
/27 242,- Kč - vlastní zdroje, 20 000,- Kč – požadováno/
Termín : listopad 2013 – říjen - listopad 2014
Náplň : V rámci školy je kladen důraz na environmentální vzdělávání a jeho možné dopady
na chod školy. Žáci se, prostřednictvím různých projektů, snaží o ekologizaci provozu školy.
V současné době je nově vybudován zookoutek. Při pobytu budou prostřednictvím
výchovného programu rozvíjeny doposud získané znalosti, postoje a dovednosti, to vše
reálnou zkušeností přímo v přírodě. Celý pobyt by měl být doplněním školní výuky a také
motivací žáků pro jejich další práci ve škole.
Schválený rozpočet : 13 000,- Kč
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5.projekt
Spolupráce se Střední školou uměleckoprůmyslovou Ústí nad
Orlicí

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách
v Pardubickém kraji realizovaného v rámci operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Koordinátorka spolupráce na ZŠ I. : pí Hana Šťovíčková
Zahájení spolupráce : 4. 9. 2013 /podpis Dohody o spolupráci/ na 23 měsíců
Zúčastněné školy : ZŠ Dolní Dobrouč, ZŠ Dolní Čermná, ZŠ a MŠ Libchavy, ZŠ
Komenského Ústí nad Orlicí
Náplň : vzájemná spolupráce a společný postup při plnění klíčových aktivit zaměřených na
sdílení učeben, dílen a laboratoří pro povinnou výuku ZŠ v oblasti přírodovědného a
technického vzdělávání a na pravidelné volnočasové aktivity žáků v oblastech, jejichž
obsahová náplň bude navazovat na ŠVP ZŠ a dále je rozvíjet
Propagace projektu : pan ředitel Ing. Zdeněk Rössler navštívil jarní třídní schůzky na naší
škole a rodičům žáků II. stupně celý projekt přiblížil. Na ukázku přivezl i některé robotické
pomůcky a nabídl možnost účasti žáků na prázdninovém soustředění v jejich škole.
Ve školním roce proběhly celkem 4 návštěvy
 8. 10. 2013
S žáky 8. a 9.třídy jsme navštívili dílny a učebny, ve kterých probíhá výuka studentů této
školy.
 25. 11. 2013
Celkem 39 žáků z 8. a 9. třídy bylo rozděleno do pěti pracovních skupin, které se
seznamovaly se třemi obory - Základy strojírenské výroby, které vedli pan ing. Klouda a
P. Mudruněk, Základy výroby oděvů a plošných textilií byly v kompetenci lektorek L.
Skokanové a I. Francové, Základy výroby obalů proběhly pod dohledem paní ing.
Hotmarové a R. Michňové. V průběhu dvou 3 hodinových bloků se naši žáci mnohému
naučili a vytvořili zajímavé výrobky.
 5. 3. 2014
Celkem 36 zájemců o praktickou činnost ze 7. a 8. třídy pracovalo ve třech skupinách.
První pracovní vyučování Základy výroby oděvů a plošných textilií měly na
starost lektorky Bc. J. Marková a I. Francová. Pod jejich vedením se děvčata seznámila s
vyšíváním a tkaním. Druhé pracovní vyučování – Základy výroby obalů vedená lektory B.
Habrmanovou a Mgr. Karbulkou – žáci zvládli vyrobit papírovou tašku a ozdobit ji pomocí
sítotisku. Mezi hochy byl největší zájem o třetí pracovní vyučování – Základy strojírenské
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výroby a ICT technologií, kterou vedli lektoři ing. Sahliger a V. Novák. Žáci již dokázali
naprogramovat rukojeť od pilky v programu 3D a za pomoci studentů 2. ročníku oboru
Nástrojař i vytvořit kovovou součást z pilky.
 19. 6. 2014
Žáci sedmé a osmé třídy pracovali již s novými sadami pro přírodovědné vzdělávání a
robotickými stavebnicemi Merkur. Tříhodinové bloky s experimentálními sadami
vedli lektoři paní B. Vomáčková a ing. Hroch. Lektoři pan ing. Salinger a ing. Rössler
rozvíjeli technické vzdělávání žáků při sestrojování autíček a jejich ovladačů.
Prázdninové soustředění 30. 6. – 4. 7. 2014
Soustředění se zúčastnilo 75 žáků druhého stupně ZŠ spolupracujících na realizaci projektu.
Naši žáci spolupracovali v osmi pracovních skupinách se žáky ze ZŠ Komenského z Ústí nad
Orlicí, ZŠ Vincence Junka z Dolní Čermné a ZŠ Dolní Dobrouče, kde aktivně vykonávali
činnosti a vytvářeli výstupy v oblastech:
 technických manuálních dovedností,
 automatizace a robotiky,
 základů programování CNC zařízení,
 konstrukčních systémů,
 přírodních věd,
 tvarování papíru a lepenky,
 tiskové techniky,
 řemeslné textilní techniky,
 oděvní výroby,
 základy fotografování, úpravy fotografií a příprava tisku.
Vítaným zpestřením byly další volnočasové aktivity zaměřené na sportovní činnost, případně
ovládání RC modelů.
Výrobky, které mladí technici a přírodovědci vytvořili na jednotlivých pracovištích, si
odnášeli domů. Rodičům, sourozencům a kamarádům se mohli pochlubit například
vlastnoručně vyrobenou univerzální modelářskou pilkou, ušitým či sítotiskem vyzdobeným
tričkem, výrobky z lepenky a papíru, fotografiemi, řemeslnými textilními výrobky. K
výstupům patří i jednoduchý program na CNC soustružení, výsledky chemických a
fyzikálních pokusů i sestavení a oživení jednoduchých robotů.
Lektoři a jejich asistenti byli překvapeni vysokým zájmem účastníků soustředění.

Projekt – adopce na dálku
Naše škola je aktivní v projektu Adopce na dálku, kterou
organizuje Diecézní charita Hradec Králové.
Rubena Raye - indického chlapce - jsme adoptovali v jeho
deseti letech, v roce 2008. V dubnu roku 2014 oslavil již své
16. narozeniny. Pochází z velké rodiny, má 12 sourozenců,
někteří z nich jsou již ženatí a vdané. Žije se svou matkou a
sourozenci, otec zemřel v roce 2013.
Naše škola přispívá na: školní pomůcky, uniformu, školní
brašnu, školné, cestovní výdaje, stravu a základní zdravotní
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péči. Od každého žáka a všech zaměstnanců školy (pedagogických i nepedagogických)
vybíráme 10,- Kč, dále přispíváme částkou ze sběru (papíru, hliníku atd.) a celkem posíláme
5000,- Kč. Ruben nám posílá každoročně vysvědčení s dopisem, ve kterém píše, jak se mu a
jeho celé rodině daří. Učí se dobře (na vysvědčení je B i C). Rád by studoval dál, chtěl by se
stát učitelem, protože si uvědomuje důležitost vzdělání a vzdělávání druhých.

Údaje o provedených kontrolách na naší škole
1. Průběžná veřejnosprávní kontrola – 16. 9. 2013
Předmět kontroly : hospodaření s peněžními prostředky přijatých v rámci vzájemných
finančních vztahů mezi zřizovatelem a zřízenou PO, se zaměřením na správnost zaúčtování,
úplnost a doloženost finančních vztahů ke dni 30. 6. 2013
Závěr : Při kontrole nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky
2. Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a
při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a přispěvku na státní politiku
zaměstnanosti – 21. 10. 2013
Předmět kontroly a kontrolní zjištění od 1. 3. do 30. 9. 2013
- Plnění ohlašovacích a oznamovacích povinností, kontrolováno 229 pojistných vztahů
Nedostatky nebyly zjištěny
- Plnění povinností v nemocenském pojištění, kontrolováno 229 pojistných vztahů
Nedostatky nebyly zjištěny
- Plnění povinností v oblasti pojistného, kontrolováno 229 případů
Nedostatky nebyly zjištěny
- Plnění povinností v důchodovém pojištění, kontrolováno 229 pojistných vztahů
Nedostatky nebyly zjištěny
3. Průběžná veřejnosprávní kontrola – 9. 12. 2013
Předmět kontroly : hospodaření s peněžními prostředky, se zaměřením na správnost
zaúčtování, úplnost a doloženost namátkově vybraných účetních dokladů včetně pokladních
za měsíc září 2013.
Závěr : Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Účetnictví PO je vedeno přehledně,
průkazným způsobem, účetní doklady splňují náležitosti platného zákona p účetnictví.
4. Předběžná veřejnosprávní kontrola – únor 2014, při přípravě rozpočtu obce na
rok 2014
Zpráva o průběhu kontroly : na základě předloženého rozpočtu nákladů a výnosů na rok
2014 ředitelkou PO byl posouzen rozpočet zpracovaný dle jednotlivých středisek – ZŠ, MŠ
HL, MŠ DL, ŠD, ŠJ. Výše příspěvku bude stanovena příspěvkové organizaci závazným
ukazatelem.
5. Následná veřejnosprávní kontrola – 3. 3. 2014
Předmět kontroly : hospodaření s peněžními prostředky přijatých v rámci vzájemných
finančních vztahů mezi zřizovatelem a zřízenou PO, se zaměřením na provedení inventarizace
majetku a závazků ke dni 31. 12. 2013
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Cíl kontroly : ověření, zda účetnictví PO a účetnictví zřizovatele v roce 2013 ke dni 31. 12.,
týkající se uvedených vybraných úseků, odpovídá závazným právním předpisům.
Závěr : Závažné nedostatky nebyly při kontrole zjištěny.

Testování žáků
1. Testování vesnických škol
Již čtvrtým rokem se naše škola zúčastňuje testování 5. a 9. třídy vesnických škol – ZŠ
Brandýs nad Orlicí, ZŠ Rokytnice v Orlických horách, ZŠ Dolní Dobrouč, ZŠ a MŠ
Skořenice a naše škola.
V letošním roce byla tvůrcem testů ZŠ Brandýs nad Orlicí.
Výsledky :
5.třída /pět základních škol/
- Matematika – 2. místo /1.místo 75,40%, naše škola 68,83%/
- Český jazyk – 1. místo /77,29%/
- Anglický jazyk – 3. místo /1.místo 80,86%, naše škola 74,35%/
Celkové pořadí :
1. ZŠ a MŠ Skořenice 75,89%
2. ZŠ a MŠ Libchavy 73,49%
3. ZŠ Brandýs nad Orlicí 69,33%
4. ZŠ Dolní Dobrouč 68,71%
5. ZŠ Rokytnice v OH 62,70%
9.třída /čtyři základní školy/
- Matematika – 2. místo /1.místo 55,45%, naše škola 52,67%/
- Český jazyk – 4. místo /1.místo 64,09%, naše škola 46,38%/
- Anglický jazyk – 2. místo /1.místo 59,89%, naše škola 59,06%/
Celkové pořadí :
1. ZŠ Rokystnice v Orlických Horách 57,48%
2. ZŠ a MŠ Libchavy 52,70%
3. ZŠ Dolní Dobrouč 52,65%
4. ZŠ Brandýs nad Orlicí 45,66%
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Spolupráce s organizacemi a lidmi v regionu
 DDM v Ústí nad Orlicí a v České Třebové – pořádání a účast na soutěžích
 Pedagogicko – psychologická poradna v Ústí nad Orlicí – informace pro žáky, učitele,
pro rodiče, pomoc při řešení problémů, programy pro třídy
 Výchovné středisko MIMOZA – programy pro žáky, nabídnutí pomoci rodičům při
řešení problémů jejich dětí
 Odbor sociálních věcí Městského úřadu v ÚO – pan Chládek, pí Matoušková – řešení
složitých rodinných situací
 Policie ČR, Městská policie v Ústí nad Orlicí
 Úřad práce – pravidelné návštěvy žáků 8. třídy – k volbě povolání
 Kulturní centrum – návštěvy divadelních a filmových představení, vystoupení
 Střední školy a učiliště v regionu – k volbě povolání, přednášky pro žáky
 Základní školy – sportovní soutěže,
 Testování vesnických škol
 Pravidelná setkávání ředitelů v Ústí nad Orlicí
 Děkanství v Ústí nad Orlicí – pan děkan Vladimír Brokeš – návštěvy kostela, vánoční
koncerty, besedy
 Pan Ing. Karel Urban – historie Libchav
 Spolupráce s Českými Libchavami – návštěvy kulturních akcí, návštěvy žáků 5. třídy
v naší škole sponzorské dary Obce České Libchavy, Ekola
 Ekocentrum Paleta Oucmanice
 Zahradnictví p. Šťastný v Ústí nad Orlicí
 Městské muzeum v Ústí nad Orlicí – soutěže, výstavy, besedy
 Koučink akademie Libchavy
 Plavecký bazén Ústí nad Orlicí
 Ski areál Peklák
 Sběrné suroviny Žamberk – Jaromír Plundra
 Městská knihovna Ústí nad Orlicí
 Roškotovo divadlo Ústí nad Orlicí
 Správci Kolowratských lesů /p. Kejzlar, p. Hromádko/
 Společnost ACET p. Daniel Dostrašil – besedy pro žáky
 Pan Petr Kadlec – programy pro žáky

Spolupráce s Obecním úřadem
 Projekt „Partnerství nadevše“ – spolupráce nad projekt s polským Střelínem a
Kuropatníkem
 Spoluorganizace kulturních akcích obce – Masopust, Rozsvěcení stromečku, Setkání
s důchodci /mateřské školy/, Velikonoční výstava, Vánoční výstava
 Ekologická akce – Den Země
 Sportovní akce – atletika s okolními školami o „Pohár starostky“
 Předávání informací všech akcí školy libchavským občanům – příspěvky do
Libchavského zpravodaje, hlášení místního rozhlasu
 Vystoupení na Vítání občánků
 Pomoc při řešení problémů
 Spolupráce při tvorbě rozpočtu
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Spolupráce s rodiči







Vánoční Jarmark – velká pomoc při tvorbě výrobků
Sponzorské dary
Masopust
Ples SRPŠ
Spolupráce s pí Kaplanovou – zahradnictví
Netradiční setkání

 SRPŠ
Na škole pracuje výbor SRPŠ, členy jsou zástupci za třídy a zástupci za obě mateřské školy.
Předsedkyní je paní Andrea Kalábová, pokladníkem paní Marcela Pokorná. Od rodičů se
vybírá poplatek 150,- Kč za žáka na školní rok.
- Příprava a organizace Plesu SRPŠ
- Příprava a organizace Drakiády
- Příprava rozsvěcení stromečku
- Masopust
Členové výboru se pravidelně schází na schůzkách, kde se připravují akce /viz výše/. Na
konci školního roku se členové rozloučí s odcházejícími členy poděkováním za jejich
obětavou práci a kytičkou.
Z fondu se hradí hlavně nákup cen pro vítěze za jednotlivé soutěže, které škola pořádá. Dále
dostává každá třída i oddělení MŠ 50,- Kč na žáka. Jejich využití je v kompetenci třídních
učitelů. Příspěvek 1 500,- Kč dostává každé oddělení ŠD.
Přehled čerpání za školní rok 2013/2014 :
 Příjmy
Příjmy od rodičů ZŠ
32 700,- Kč
Příjmy od rodičů MŠ/HL
5 250,- Kč
Příjmy od rodičů MŠ/DL
6 600,- Kč
Sponzorský dar Obce Libchavy
2 000,- Kč
Výtěžek z Masopustu
9 050,- Kč
Výtěžek z Rodičovského plesu
41 225,- Kč
Příjmy celkem
96 825,- Kč
 Výdaje
Příspěvky na třídy
Příspěvek do MŠ/DL
Příspěvek do MŠ/HL
Příspěvek do ŠD

11 150,- Kč
2 950,- Kč
1 750,- Kč
4 500,- Kč

Drakiáda – 1 500,- Kč, Martinovo poselství – 379,- Kč, speciální výukový program pro ZŠ –
1 750,-Kč, soutěže, hry, ceny, odměny, ostatní – 21 147,-Kč, příspěvek na Masopust – 659,Kč, příspěvek od obce – 2 000,- Kč, Rodičovský ples – 14 787,-Kč.
Výdaje celkem
62 572,- Kč
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 Rodiče jsou zváni 2x ročně na třídní schůzky. Paní učitelky na I. stupni, hlavně v
1.třídě pořádají třídní schůzky častěji. Pro rodiče vycházejících žáků se pořádá krátká
informační schůzka, kde jsou jim poskytnuty informace výchovnou poradkyní k volbě
povolání- viz výše. Výchovná poradkyně si zve rodiče vycházejících žáků i k převzetí
zápisových lístků.
 V červnu se scházíme s rodiči předškoláků, kde jsou jim poskytnuty informace pro
nastávající školní rok. Informace předávají kromě třídní učitelky i vedoucí školní
družiny, vedoucí školní jídelny a paní ředitelka.
 V červnu se koná šerpování předškoláků za přítomnosti rodičů – v tomto školním roce
proběhlo v rámci akce „Netradiční setkání“ v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí.
 Během školního roku mohou rodiče kdykoliv kontaktovat učitele /výchovné
poradkyně/ a domluvit si schůzku
 Pořádáme Dny otevřených dveří v 1.třídě
 S rodiči se setkáváme na společných akcích – Ples SRPŠ, Vánoční koncert v kostele sv.
Mikuláše, Vánoční besídky ve třídách, besídky ve školní družině, Vánoční jarmark,
Netradiční setkání, projektové dny ŠIC.

Informovanost rodičů














Libchavský zpravodaj, který vyšel 4x za školní rok 2013/2014
Webové schránky – www.zslibchavy.cz
E-mailová komunikace
libchavský rozhlas
Třídní schůzky
Třídní schůzka pro rodiče vycházejících žáků
Třídní schůzka pro rodiče budoucích prváčků
Třídní schůzky rodičů předškoláků
Učitelé I.stupně píší čtvrtletní hodnocení
Na II. stupni zapíší třídní učitelé zprávu pro rodiče jen těm žákům, kteří mají během
měsíce nějaké problémy – výchovné, výukové a domluví si s nimi schůzku
Informace výchovných poradkyň – kdykoliv po telefonické domluvě
Informace v žákovské knížce
Zápisy nebo nalepené informace v žákovské knížce

Školská rada
Školská rada má 6 členů. Za školu – paní Hana Šťovíčková, pan Petr Kulhavý, za obec – pan
Aleš Motyčka, pan Daniel Videnský, za rodiče – paní Soňa Charvátová, pan Jindřich Kaplan.
Schvalují úpravy ve Školním a Klasifikačním řádu, Výroční zprávu, rozpočet školy.
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Spolupráce s mateřskými školami









Den otevřených dveří pro předškoláky
Návštěvy žáků 1. třídy v MŠ
Návštěva paní učitelky a paní ředitelky z 1.třídy u předškoláků
účast učitelek MŠ na klasifikačních radách
pravidelné schůzky vedoucích učitelek s pí ředitelkou
školička před školou
Netradiční setkání – loučení s předškoláky
akce – Drakiáda, Martinovo poselství, Masopust a další akce v obci

Praxe vykonávané na naší škole






Lenka Langerová – studentka Vyšší odborné školy pedagogické a Střední
pedagogické školy v Litomyšli – 14 dní na Základní škole v 1. třídě
Gabriela Bucháčková - studentka Vyšší odborné školy pedagogické a Střední
pedagogické školy v Litomyšli – 5 dní ve Školní družině
Zdeňka Stárková - studentka Vyšší odborné školy pedagogické a Střední
pedagogické školy v Litomyšli – 1 týden v Mateřské škole Dolní Libchavy
Lucie Kasalová - studentka Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické
školy v Litomyšli – 1 týden ve Školní družině
Zuzana Šedová – studentka University Karlovy v Praze, Pedagogická fakulta,
Katedra primární pedagogiky – 5 dní na Základní škole ve 3. třídě

Doplňková činnost
Okruhy doplňkové činnosti jsou vymezeny ve Zřizovací listině Základní školy a mateřské
školy Libchavy.
Ve školním roce 2013/2014 naše škola realizovala :
 Hostinskou činnost ve školní jídelně – stravování cizích strávníků
 Vedení kroužků

Navýšení kapacity


Na základě žádosti z 22. 5. 2013 rozhodl KÚ Pardubického kraje o Navýšení kapacity
ve Školní družině na 75 žáků s platností od 1. 9. 2014

Materiálně technické zajištění
Základní škola
2013
 Kompresor
 Nové umyvadlo – zapojení , odpad v učebně ŠIC
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3 000,- Kč /dotace OÚ/
19 170,- Kč












Nábytek do školní družiny – jedno oddělení
65 448,- Kč
Instalace zabezpečovacího zařízení
2 171,95 Kč
2014
Komunikátor – ochrana školy
2 783,- Kč
Pila, shrnovač
1 417,- Kč
Knihy do žákovské knihovny
8 000,- Kč
Židle do počítačové učebny
18 287,- Kč
Regál do Vv
5 648,- Kč
Instalatérské úpravy /výměna baterií aj./
3 283,- Kč
Koloběžky pro I.stupeň na dopravní výchovu
4 760,- Kč /hrazeno ze SRPŠ/
Sušák na výkresy
3 400,- Kč
/hrazeno z dotace OÚ České Libchavy/

Mateřská škola Dolní Libchavy
2013, 2014
 Mateřská škola Horní Libchavy
2013
 Televize, přehrávač
 Lehátka, přikrývka, povlečení
 Dveře, lišty, botník, vestavěná skříň do Tv, police
 Povlečení, nábytek
 Anténa – instalace
 Prostěradla
 Záclony
 Žíněnka
2014
 Oprava toalet
 Nábytek
 Notebook, přenesení dat
Školní jídelna
2013
 Nádobí
 Opravy
 Nákup lednice, konvice
 Myčka /MŠ/DL/
2014
 Opravy
 Podnosy
 Váhy /MŠ/DL/
 Nádobí
 Žaluzie

9 494,- Kč
30 150,- Kč
13 200,- Kč
19 978,- Kč
3 440,- Kč
7 200,- Kč
2 214,50 Kč
2 450,- Kč
10 208,- Kč
21 383,- Kč
7 597,- Kč

16 438,- Kč
9 452,- Kč
6 789,- Kč
13 057,- Kč
14 273,- Kč
6 189,- Kč
5 252,- Kč
7 941,- Kč
2 720,- Kč
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 Stavební práce – obložení
ŠJ, oprava rampy a vstupu na hřiště
52 843,- Kč

Rozpočet školy
1/ Normativní rozpis neinvestičních výdajů na přímé náklady na vzdělávání
pro školy a školská zařízení zřízené obcemi /Krajský úřad Pardubice/
2013
Účelové finanční prostředky :
 ÚZ 33 353
Celkem NIV po poslední úpravě k 25. 11. 2013 : 11 454 000,- Kč
Z toho :
- na platy – 8 092 000,- Kč
- OON – 232 000,- Kč
- Odvody – 2 831 000,- Kč
- FKSP –
81 000,- Kč
- ONIV –
218 000,- Kč /v tom náhrady za nemoc, přímé náklady/
- Přepočtený počet zaměstnanců – 31, 25
Příspěvky na přímé náklady byly z KÚ zasílány na dva měsíce. Celkem došlo během roku
2013 ke čtyřem úpravám rozpočtu /1x beze změn/. U platů došlo k navýšení o 207 000,- Kč.
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2014
Účelové finanční prostředky:
 ÚZ 33 353
1/ celkem NIV k 20. 2. 2014 : 11 676 000,- Kč
Z toho :
- Na platy – 8 345 000,- Kč
- OON – 120 000,- Kč
- Odvody – 2 878 000,- Kč
- FKSP –
83 000,- Kč
- ONIV –
250 000,- Kč !!!!
/přímé náklady – 206 461,- Kč, náhrady za nemoc – 43 593,- Kč/
- Přepočtený počet zaměstnanců : 32,74
2/ 1. úprava – rozpuštění rezervy - celkem NIV k 11. 4. 2014 : 11 831 000,- Kč
Z toho :
- Na platy – 8 460 000,- Kč
- OON – 120 000,- Kč
- Odvody – 2 917 000,- Kč
- FKSP –
84 000,- Kč
- ONIV –
250 000,- Kč !!!!
/přímé náklady – 206 461,- Kč, náhrady za nemoc – 43 593,- Kč/
- Přepočtený počet zaměstnanců : 32,74
Příspěvky na přímé náklady na vzdělávání jsou z KÚ zasílány vždy na 2 měsíce.

2/ Příspěvek na provozní náklady /Obec Libchavy/
2013
20. 2. 2013 – 2 268 000,- Kč
Z toho : závazné ukazatele nepodléhající finančnímu vyrovnání :
Mateřská škola Horní Libchavy 314 000,- Kč
Mateřská škola Dolní Libchavy 277 500,- Kč
Závazné ukazatele podléhající finančnímu vyrovnání :
Na 0,6 úvazku mzdy kuchařek
102 000,- Kč
/čerpáno 101 751,- Kč, vráceno 249,- Kč/
Na činnost sportovního oddílu, sboru a autobusu do Polska
18 000,- Kč
/čerpáno 11 286, vráceno 6 714,- Kč/
Částka na autobus do Polska nebyla využita na cestu do Polska – ta se nekonala. Peníze byly
využity na uhrazení týdenní autobusové dopravy do cirkusu Mondeo v ÚO a zpět – 5 700,Kč.
25. 2. 2013 – příspěvek Obce Libchavy na činnost SRPŠ ve výši 2 000,- Kč
Úpravy rozpočtu :
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Do rezervního fondu bylo za rok 2013 převedeno 26 228,20 Kč / v březnu 2014/
Stav rezervního fondu k 31. 12. 2013 : 268 156,- Kč
 Z výsledků hospodaření : 12 526,36 Kč
 Z ostatních titulů : 268 156,- Kč
Z toho : 238 962 – EU peníze, 28 194 – dary

2014
12. 3. 2014 – 2 268 000,- Kč
Z toho : závazné ukazatele, které nepodléhají finančnímu vyrovnání :
Mateřská škola Horní Libchavy
283 000,- Kč
Mateřská škola Dolní Libchavy
240 000,- Kč
Závazné ukazatele, které podléhají finančnímu vyrovnání :
Na 0,6 úvazku na mzdy kuchařek
105 000,- Kč
Na činnost sportovního oddílu, sboru a autobusu do Polska 18 000,- Kč

3/ Neinvestiční příspěvek Obce České Libchavy
2013
 14. 3. 2013 – částka 8 000,- Kč – stojan na výkresy do učebny Vv, nákup atlasů
/čerpáno 8 000,- Kč/

2014
 17. 2. 2014 – částka 8 000,- Kč – stojan na výkresy na I. stupeň, nákup výukového
programu pro dyslektiky a pro výuku hudební výchovy
/čerpáno 8 000,- Kč/

4/ Sponzorské dary za rok 2013
 6 000,- Kč /včetně obou MŠ/

Záměry a perspektivy školy
 Udržet si rodinného prostředí školy a stále jej vytvářet
 Vytvářet ve škole přátelskou, klidnou a otevřenou atmosféru mezi žáky a učiteli
 Vytvářet ve škole přátelskou atmosféru mezi zaměstnanci školy, nezbytnou pro
kvalitní výkon práce /účast pedagogů na koučinku/
 Kvalitní přípravu žáků ke studiu na všech typech škol
 Individuální přístup k žákům vyžadujících zvláštní péči, práci s integrovanými žáky
 Věnovat péči nadaným žákům
 Zařazovat do výuky práci na interaktivních tabulích
 Postupně vybavovat školu interaktivními učebnicemi
 Podporovat vědomostní soutěže – vzbudit zájem u žáků o tyto soutěže
 Působit na žáky v oblasti prevence a návykových látek, násilí, šikaně a kyberšikaně
 Vést žáky k třídění odpadu
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 Vést žáky k šetrnému přístupu k životnímu prostředí
 Vést žáky k udržování pořádku ve škole /soutěže v úklidu tříd/ a k odpovědnosti za
škodu a ke vztahu k majetku
 Vést žáky k ohleduplnému a slušnému chování
 Udržet zájem o zájmové kroužky
 Podporovat a oceňovat kvalitní práci a iniciativu
 Podporovat u zaměstnanců a žáků pocit hrdosti na školu, ve které působí
 Spolupracovat i nadále s rodiči při řešení problémů jejich dětí
 Ohleduplně a důsledně řešit problémy žáků s rodiči
 Podporovat další vzdělávání učitelů
 Vylepšování výzdoby školy /hlavně školní jídelny/
 Naplňovat ŠVP
 Přivést rodiče do školy – udržet zavedené akce – Jarmark, Netradiční setkání, koncerty
 Pokračovat ve spolupráci se školou v polském Kuropatníku
 Pořádat Dny otevřených dveří v jiných třídách, než jen v 1.třídě
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Pedagogický sbor a pracovnice školní jídelny 2013/2014

Zleva spodní řada : pí Linhartová Marie, pí Krummer Eva, pí Vanšurová Petra, pí Baťková
Naděžda, pí Kulhavá Radka,
Zleva druhá řada : pí Ludvíčková Lenka, pí Pleváková Hana, pí Martincová Zdenka, pí
Šťovíčková Hana
Zleva třetí řada : pí Semirádová Jana, pí Papáčková Anna, pí Antošová Radka
Zleva čtvrtá řada : pí Čermáková Daniela, pí Hodrová Jana, pí Pinkavová Iva
Zleva pátá řada : pí Kittlitz Iva, pí Vaňousová Veronika, pí Petr Kulhavý, pí Bielčik Jindřich,
pí Kopsová Markéta
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