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

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015
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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 :

75

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 /od 25. 5. 2015 na MD/
Ved. učitelka MŠ/HL : Eva Musilová, od 1. 7. 2015 Soňa Schulzová
Ved. učitelka MŠ/DL : Alena Pulkrábková
Ved. školní jídelny
: Markéta Kopsová
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Organizační schéma školy

Ředitelka školy

Marie Linhartová

Řídí

Vedoucí
Zástupce
Ředitele
Veronika Vaňousová

školní
jídelny
Markéta Kopsová

Vedoucí

Vedoucí

Mateřské
školy HL
Eva Musilová
Soňa Schulzová
/od 1. 7. 2015/

Mateřské
školy DL
Alena Pulkrábková

školník
Pavel Martinec

Řídí
učitele

kuchařky

školní jídelny

zaměstnance

zaměstnance

MŠ/HL

MŠ/DL

Mzdová účetní : Kotrlová Ivana
Účetní :
Jabůrková Jana
Sekretářka :
Erika Nováková /od 8. 3. 2015/
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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 : pí Lenka Řehounková
koordinátor v oblasti environmentální výchovy : Mgr. Petr Kulhavý
projekt ŠIC : Mgr. Veronika Vaňousová
projekt EU peníze školám : Mgr. Marie Linhartová
projekt OP VK Výzva 51 :Mgr. Veronika Vaňousová

-

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
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Správci sbírek, kabinetů, učeben
 pečují o sbírky a kabinety a odborné učebny
 provádějí inventarizaci
 podávají návrhy na zakoupení a využívání učebnic a pomůcek
 podávají návrhy na vyřazení pomůcek ze sbírek
 vytvářejí řády učeben
Výchovný poradce, kariérní poradce 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
strom – výzdoba,

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

Sportovní a jiné akce na I.st.,
dopravní vých. na I.st.,
sledování lékárniček v nové
budově, nákup zdravotnického mater.
Recitace a kulturní akce I.st.
oddychový koutek, odpad na I.st.

pí KITTLITZ
pí PLEVÁKOVÁ

AJ, D, NJ
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.

Vv
učebna Vv

výzdoba na II.st., okna, vstupní
dveře

pí ŘEHOUNKOVÁ

F, Informatika,
učebna F,CH
kuchyňka, dílny

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

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

pí LINHARTOVÁ
pí ČERMÁKOVÁ

Čj

dopravní výchova na II.st.,
sportovní akce, sběr kůry,
Z olympiády /okr./, sledování
lékárniček na hřišti a v Tv
soutěže Čj, recitační soutěž II.st
kulturní akce, pokladník ŠSK
sborovna II.st.
Zlatý slavík- pěvecká soutěž na I.st.

Hv
ŠD

vedoucí vych.,sledování
lékárniček na staré budově
pěvecká soutěž na I.st.
kuchyňka
učebna ŠIC

pí ROUBÍČKOVÁ
pí BUCHÁČKOVÁ
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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.
 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 došlo 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 /4. 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 uklízečky, učebna s interaktivní tabulí /ŠIC/ - 3.
oddělení ŠD
Spojovací krček
Šatny I. a II. stupně, sklad


K počátku školního roku 2014/2015 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.
- Na chodbě I. a II. stupně byly vybudovány čtenářské koutky.
- Technický stav budov je dobrý
Školní jídelna /k 30. 6. 2015/
 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
svačina : 12,- 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 35 cizích strávníků, cena oběda - 55,- Kč,
Svačiny odebíralo – 141 žáků 9 zaměstnanců
Obědy odebíralo – 219 žáků 24 zaměstnanců
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Ve školním roce 2014/2015 /k 30. 6. 2015/ navštěvovalo školu celkem 218 žáků
/ 100 dívek, 119 chlapců/, průměrná naplněnost 24 žáků/ třídu
Z toho

5 tříd I.stupně /1. – 5. ročníku/
4 třídy II.stupně /6. – 9. ročníku/

Školní družina

3 oddělení /žáci 1. - 3.tř./
provoz 3. oddělení – po, stř, pá
1.oddělení – 28 žáků ze 2.třídy
2.oddělení – 23 žáků z 1.třídy
3.oddělení – 24 žáků /3.tř.-18, 4.tř.-5 /

121 žáků / 58 d, 63 ch/
97 žáků / 42 d, 55 ch/
75 žáků /40 d, 35 ch/

Škola vyučovala :
v 1.-9. třídě podle
Školního vzdělávacího programu č.j. 61/2007/RE, verze č.1 platná od 1. 9. 2013

Volitelné předměty : Míčové hry 7. – 9. třída
Anglická konverzace 7.- 9. třída
Nepovinné předměty : Sborový zpěv 4. – 9. třída pí Linhartová
Zájmové kroužky :
Pohybové a sportovní hry 2. – 3.tř. pí Ludvíčková
Anglický jazyk 1. třída p. Grus, od 1. 3. 2015 pí Kubišová
Anglický jazyk 2. třída pí Baťková
Holčičiny 4. -7.tř. pí Vaňousová
Tvořeníčko 1. – 3.tř. pí Vaňousová, od 11. 2. 2015 pí Martincová
Florbalový kroužek 4. – 6.tř. p. Kulhavý
Florbalový kroužek 7. - 9. tř. pí Šťovíčková
Taneční kroužek I. a II.st. pí Pleváková
Přírodovědný kroužek pí Šťovíčková
Dále žáci navštěvovali :

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

Další služby pro rodiče s dětmi, veřejnost :
Patchwork – pí Veronika Vaňousová, pí Kuraková, pí Burešová
Hudební škola BRAVO - pí Franková
Náboženství – pí Vaňousová
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Údaje o pracovnících školy
Změny u pedagogických a nepedagogických pracovníků
pracovní poměr zahájili :
 Světlana Roubíčková /1. 8. 2014 / - vychovatelka ŠD
 Lukáš Grus /25. 8. 2014/ - učitel ZŠ
 Jan Vychytil /1. 9. 2014/ - správce ICT /DPP/
 Ing. Lenka Řehounková /1. 9. 2014/ - učitelka ZŠ
 Andrea Kalousová /1. 9. 2014/ - pedagogická asistentka
 Gabriela Novotná /1. 9. 2014/ - vychovatelka ŠD
 Marie Škrabanová /10. 11. 2014/ - uklízečka
 Jana Kalousková /1. 1. 2015/ - uklízečka
 Eva Aubusová /2. 1. 2015/ - pracovnice poskytující ostatní osobní služby
 Mgr. Martina Kubišová /1. 3. 2015/ - učitelka ZŠ
 Helena Nováková /1. 6. 2015/ - pracovnice poskytující ostatní osobní služby
 Lucie Šponarová /1. 7. 2015/ - učitelka MŠ/HL
 Mgr. Eva Adamcová /1. 8. 2015/ - učitelka ZŠ
 Miluše Holomková /17. 8. 2015/ - kuchařka MŠ/DL
Z MD a následné RD se vrátila :
 Erika Nováková /8. 3. 2015/ sekretářka
Pracovní poměr ukončili :
 Martina Kalousková 31. 12. 2014 uklízečka
 Lukáš Grus 28. 2. 2015 učitel ZŠ
 Andrea Kalousková 30. 3. 2015 pedagogická asistentka
 Eva Musilová 30. 6. 2015 vedoucí učitelka MŠ Horní Libchavy – odchod do důchodu
 Gabriela Novotná 30. 6. 2015 vychovatelka ŠD
 Jana Kalousková 30. 6. 2015 uklízečka
 Eva Aubusová 30. 6. 2015 pracovnice poskytující ostatní osobní služby
 Helena Nováková 30. 6. 2015 pracovnice poskytující ostatní osobní služby
 Marie Egydyová 16. 8. 2015 kuchařka MŠ/DL – odchod do důchodu
Na MD odešla :
 Veronika Vaňousová 24. 5. 2015 zástupkyně ředitelky
Naše škola má 38 zaměstnanců školy, z toho jsou 2 na mateřské dovolené
/stav k 30. 6. 2015/
Základní škola : 12 pedagogů, 3 vychovatelky + 2 MD
Externista : 1 /IT – Jan Vychytil/
Sekretářka : 1
Pracovnice poskytující ostatní osobní služby : 2
MŠ/HL :
MŠ/DL :
ŠJ :

3 pedagogové
3 pedagogové
4 ZŠ , 2 MŠ

5 provozní zaměstnanci

1 provozní zaměstnanec
1 provozní zaměstnanec
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 Pí Papáčková je v tabulce uvedena 2x – ve ŠJ – pomocná kuchařka, u ZŠ jako
provozní zaměstnanec. V celkovém počtu je započítána 1x.
 Pí Novotná Gabriela je v tabulce uvedena 2x – v ŠD – vychovatelka, v MŠ - pedagog

Mateřská dovolená, rodičovská dovolená k 30. 6. 2015
Zuzana Novotná
Veronika Vaňousová

od 19. 7. 2011 učitelka II. stupně
od 24. 5. 2015 učitelka II. stupně

Věková struktura pedagogického sboru /ZŠ +2 MD/
/pí G. Novotná započítána jen v MŠ/
35 – 50 let
muži
ženy

Do 35 let
muži
ženy
0

2 + 1 MD

1

8

50 let a více
muži
ženy

+ 1MD

0

důchodci
muži
ženy

3

0

0

Věková struktura pedagogického sboru
35 – 50 let
muži
ženy

Do 35 let
muži
ženy
0

2

0

50 let a více
muži
ženy

3

0

1

Kvalifikovanost – aprobace
I.stupeň
II. stupeň

5
6

+ 1 MD

+ 1 - ředitelka
+ 1 - zástupkyně ředitelky - MD

Nekvalifikovaní
II.stupeň – pí Roubíčková – Vv /od 25. 5. – po dobu MD pí Vaňousové/
I.stupeň – pí Roubíčková – 3 hodiny /týden – Hv, Pč, Vv
- pí Čermáková – 2 hodiny/týden – Hv, Pč

11

důchodci
muži
ženy
0

0

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

II.stupeň
6. Mgr. Naďa Baťková /Čj, Aj, Nj, Vv/
7. Mgr. Hana Pleváková /Čj, Aj, Nj, D, Ov/
8. PaedDr. Hana Šťovíčková
/D, Ov, Př, Pč, Tv, VkZ, Míč.hry/
9. Mgr. Petr Kulhavý /M, D, Z, Tv/

b/ Další pedagogičtí pracovníci:
ZŠ – Lukáš Grus /nekvalifikovaný/, od 1. 3. 2015 Mgr. Martina Kubišová – Aj, Ing.
Lenka Řehounková – M, Inf, Ch, Pč, M – od 25. 5. 2015, Mgr. Veronika Vaňousová - M,
Vv, Mgr. Marie Linhartová – Hv, Pěvecký sbor, Daniela Čermáková /nekvalifikovaná/ –
I.st. – Hv, Pč, Světlana Roubíčková /nekvalifikovaná/ – I.st. – Hv, Pč, Vv, Vv 6. – 8.tř. od
25. 5. 2015
MŠ – Eva Musilová, Petra Králová, Gabriela Novotná, Soňa Schulzová, Pavlína
Vodáková, Alena Pulkrábková, Lucie Šponarová – od 1. 7. 2015
c/ Vychovatelky :
Daniela Čermáková, Světlana Roubíčková, Gabriela Novotná
d/ Provozní zaměstnanci :
ZŠ – Pavel Martinec, Alena Jansová, Anna Papáčková, Martina Kalousková, Jana
Kalousková, Marie Škrabanová /krátce uklízela Eva Horníčková/, 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, od 17. 8. 2015 Miluše Holomková
f/ sekretářka – Erika Nováková
g/ externista – IT služby (2hodiny/týden) Jan Vychytil
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Za Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo v roce 2014/15 uhrazeno z rozpočtu
KÚ – 9 260,- Kč
Semináře hrazené z rozpočtu KÚ
- Veronika Vaňousová – Finanční matematika pro běžný život
- Petr Kulhavý – Práce s chybou v hodině matematiky
- Lenka Ludvíčková – Respektovat, být respektován 1. díl
- Lenka Ludvíčková – Respektovat, být respektován 2. díl
- Marie Linhartová – Veselé písničky
- Petr Kulhavý – Specializační studium pro koordinátory EVVO na rok 2015/16 – 5 000,- Kč
- Marie Linhartová – Odměňování pracovníků ve školství
- L.Ludvíčková, S.Roubíčková – doškolovací kurz ČČK /zdravotník zotavovacích akcí,
základy první pomoci/
- Petr Kulhavý – Klíčové kompetence
Projekty EU
 Výzva 51 – Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách
Oblast podpory : Další vzdělávání pracovníků škola a školských zařízení Operačního
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost
Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školách a školních zařízení
pro využívání ICT ve výuce
V průběhu realizace projektu jsme absolvovali semináře :
 pedagogický sbor - 5 seminářů : Zapojení ICT do výuky
 metodik ICT -pí Řehounková - 1 seminář - Správa e-learningového prostředí a cloudu
 vedení školy – pí Linhartová, pí Vaňousová - 2 semináře - Moderní směry cloudového
řešení služeb a řešení veřejných zakázek.
 Koučink akademie Libchavy – projekt EU „V zemi Komenského“
– od září do prosince 2014
- 7 učitelů i vedení/2/ absolvovali každý 4 dny školení
Ředitel koučem - vedení týmu
 Marie Linhartová
 Veronika Vaňousová
Učitel koučem
 Lenka Ludvíčková, Eva Krummer, Iva Kittlitz, Radka Kulhavá, Hana Šťovíčková,
Naděžda Baťková, Petr Kulhavý
Ředitel koučem – tvůrčí dílna ředitelů – od ledna do června 2015
 Marie Linhartová 3dny
 Veronika Vaňousová 1 den
 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
Hana Šťovíčková – účast na dvoudenní konferenci
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Další školení, návštěvy pro inspiraci pro zlepšení výuky
Hana Pleváková – Nj – učitelství pro 2.stupeň (od 2014/2015 na 2 roky), program
celoživotního vzdělávání
M. Linhartová, V. Vaňousová – školení NIQES
M. Linhartová, V. Vaňousová – návštěva ZŠ Slatina
M. Linhartová, V. Vaňousová, p. P. Kulhavý, pí L. Ludvíčková – návštěva ZŠ
Mozaika, Rychnov n.Kněžnou
Všichni pedagogové – celodenní návštěva ZŠ Mozaika, Rychnov n.K.
Všichni pedagogové – celodenní školení „SPU – dysgrafie, dysortografie, dyslexie“
školení probíhalo ve škole – lektorka pí L. Bínová – PPP Brno
Výchovné poradkyně :
Eva Krummer – setkání výchovných poradců v PPP Ústí nad Orlicí
Hana Šťovíčková – dvoudenní seminář pro kariérní poradce
Marie Linhartová – dvoudenní setkání ředitelů na Seči
- porada ředitelů v Ústí nad Orlicí
- MAS Orlicko

Péče o pracovníky


Zaměstnancům jsou poskytovány ochranné pomůcky dle směrnice o Poskytování
ochranných pomůcek.
V tomto školním roce byly nakoupeny pomůcky v hodnotě 14 180,- Kč – je včetně obou
MŠ, ŠJ, ZŠ.
 Zaměstnanci navštěvují smluvního lékaře v rámci pravidelných preventivních prohlídek
– MUDr. Blanaře. V tomto školním roce bylo uhrazeno 4 550,- Kč za zaměstnance ZŠ
/350,- Kč na osobu /, vstupní prohlídky si noví zaměstnanci hradí sami.
 FKSP – Fond je tvořen 1% z platu zaměstnanců. Byla upravena pravidla pro čerpání :
rok 2014 – 800,- Kč/zaměstnance, rok 2015 – 900,- Kč
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 – do konce roku 2014.
Fond kulturních a sociálních potřeb hospodaří dle stanovených pravidel. Společně se
všichni zaměstnanci scházíme pravidelně 2x ročně – při Vánočním posezení a u
příležitosti Dne učitelů, kde jsou zaměstnanci seznámeni s čerpáním fondu a s rozpočtem
na další rok.
Důvěrníkem FKSP je paní Hana Pleváková.
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Údaje o žácích
Počty žáků k 30. 6. 2015

Třída

Celkem

Dívky

Chlapci

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

23
28
20
25
25
28
20
30
19
218

17
11
9
11
10
15
7
13
7
100

6
17
11
14
15
13
13
17
12
118

Noví žáci : Dominik Cindr /3.tř./, Tereza Sklenářová /4.tř./, Matěj Vítek /5.tř./, 6.tř. David Javůrek, Kristýna Jeništová, Josef Malinský, Michal Malinský, Jakub Motyčka,
Patrik Šalda, Matouš Vojtíšek, Anna Vávrová, Erik Zikmund, Michaela Žežulová /8.tř./
Odešli : Zuzana Honzíková /2. 2. 2015/, Jan Semirád /31. 8 2015 - Gy Letohrad/, Andrea
Lorenčíková /19. 7. 2015/, Anna Vávrová /31. 8. 2015/, Dominik Chládek /2. 9. 2014 – ZŠ
Mladá Boleslav/
Odstěhovali se : Dodatečný odklad : David Roller /3.11.2014 – vrácen do MŠ Dolní Libchavy/
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků školy
I.pololetí
I.stupeň

II.stupeň

Pochvaly
Napomenutí TU
Důtka TU
Důtka ŘŠ
Chování
2
3

73
6
0
6
0
-

S vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo

97 žáků
24 žáků
1 žák

33 žáků
57 žáků
7 žáků

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

127
4
0
1
-

38
2
8
11
1
-

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

30
8
3
8
4
-

87 žáků
33 žáků
1 žák
3 žáci

6 635
5.třída
3.třída
-

31 žáků
63 žáků
3 žáci
1 žák

9 540
9.třída
8.třída
-

 Nejlepší žáci
1.- Eva Jiřelová, 2. – Jakub Kadava, 3. – Petra Sedláčková, 4. – Lucie Pirklová, 5. –
Markéta Kalousková, 6. – Kateřina Frimlová, Dominika Pecháčková, 7. – Kateřina
Velínská, 8. – Adéla Urbanová, Ondřej Zítka, 9. – Jakub Kubišta
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Pochvala ředitelky školy

Nela Hoderová – za dlouhodobě
vynikající prospěch, plnění školních
povinností a přístup k mimoškolním
aktivitám

Matěj Hodr – za dlouhodobě kvalitní sportovní
reprezentaci školy
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Přijímací řízení



Na střední školy a odborná učiliště se hlásilo celkem 19 vycházejících žáků z 9. třídy
Na víceleté gymnázium se hlásili 2 žáci z 5. třídy – 1 žák byl přijat

Třída

Počet žáků

gymnázia

9.

19

0

5.

25

1

studijní obor
s maturitou

10

výuční obor

9

Integrovaní žáci
Mezi integrované žáky bylo zařazeno celkem 6 žáků / 3 žáci 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 22 – 13 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.



Pedagogická asistentka – v 1. třídě u žákyně vyučující se dle ŠVP – příloha pro žáky
s LMP – do 2. 2. 2015
Pracovnice poskytující ostatní osobní služby /hrazeno z ÚP/ - 2 pracovnice : ve
3.třídě, v 7.třídě

Školní úrazy
V tomto školním roce bylo zaevidováno celkem 16 školních úrazů.
Bylo odškodněno 6 úrazů. Z pojistné smlouvy bylo uhrazeno 21 444,- Kč.
- 10 úrazů se stalo v hodinách tělesné výchovy
- 2 úrazy se staly na školním hřišti, umělce /1 v ŠD/
- 1 úraz se přihodil na chodbě školy /ŠD/
- 1 úraz se přihodil na schodech
- 2 úrazy na školních akcích konaných mimo naši školu /1 – exkurze, 1 – plavecký bazén/
Všichni žáci byli vždy po úrazu znovu poučeni o bezpečnosti.
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Statistika ve školní knihovně ve školním roce 2014/2015
Počet knih v žákovské knihovně: 2168
počet knih v učitelské knihovně : 401
Příjem - zakoupené knihy: 139
Statistika školní knihovny, školní rok 2014/2015
Výpůjčky:
1. třída: 54
6. třída: 29
2. třída: 85
7. třída: 36
3. třída: 17
8. třída: 42
4. třída: 23
9. třída: 31
5. třída: 0
celkem: 179
celkem : 138
učitelé: 44
Celkem výpůjček (žáci včetně učitelů): 361


Byly vytvořeny knihovničky na
chodbách I. a II. stupně. Obsahují
knihy, časopisy a encyklopedie, které
přinesli žáci.
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Školní družina
Každé oddělení má svoji vlastní třídu, III. oddělení má třídu v učebně ŠIC.
Provoz ŠD je ráno od 6.30 a odpoledne do 16.00 hodin.
Celoroční hra školní družiny "Deset výprav proti času" nás zavedla do pravěku za
dinosaury a do doby ledové. Seznámili jsme se s vynálezci a objeviteli. Podívali jsme se do
pohádky a do středověku na středověký hrad a do středověké školy. Poslední dva měsíce
školního roku jsme trávili u indiánů. V každé výpravě jsme plnili různé úkoly a aktivity,
které jsme si zaznamenávali do herního plánu. Každou výpravu jsme podnikli díky
kouzelnému mobilu, který nás přenesl v čase. Těšili jsme se na každou novou sms zprávu, ze
které jsme se dozvěděli, jaké úkoly, soutěže a činnosti nás čekají.
V každém oddělení probíhaly soutěže sportovní, hudební, zábavné, s dopravní i zdravotní
tematikou.
Naučili jsme se nové pohybové hry, nové písničky, tanečky. Poznali jsme naší vesnici na
společných vycházkách.
Často jsme využívali nejen školní hřiště , ale i hřiště za farou.
Denně jsme četli pohádky a příběhy na pokračování. Půjčovali jsme si knížky i ze sousedské
knihovny.
Podnikali jsme společné / již tradiční/ akce:
3. 12. 2014 - Vánoční zdobení stromečku a vánoční přání
s koledami, společně s rodiči
17. 12. 2014 - Vánoční nadělování - rozdávání dárků
20. 3. 2015 - Pohádková noc s Večerníčkem, pyžamový
ples a spaní ve družině
24. 6. 2014- Společné vyhodnocení celoroční hry,
předání diplomů a odměn
Vyhodnocení žáků ŠD - ochota pomoci , pracovitost,
kamarádství:
I. oddělení - Honzík Blažek, Filip Vítek, Macháčková
Anička a Kubík Kadava
II. oddělení- Sabinka Krýzlová, Adélka Kubíčková,
David Urban a Natálka Šmídová
III. oddělení- Petra Sedláčková, Sára Videnská, Tereza
Novotná a Adam Kubát
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Hudební škola BRAVO
Ve školním roce 2014-15 nabízela Hudební škola BRAVO Chrudim již osmý ročník
hudebních kurzů pro děti v Základní škole v Dolních Libchavách.
O hru na hudební nástroje a zpěv projevilo zájem celkem 20 dětí. Na kytaru docházelo
8 žáků, na klávesy 9, dvouoborový předmět klávesy - kytara navštěvovaly 2 děti a 2 žákyně se
přihlásily na zpěv.
Již tradičně se žáci Hudební školy účastnili veřejných vystoupení, na kterých zazněly
evergreeny i současná moderní tvorba. Sólisté a instrumentální soubor složený z pokročilých
žáků vystoupili například při těchto příležitostech:
 Vítání občánků v Dolních Libchavách
 Rozsvícení vánočního stromu v Českých Libchavách
 Vánoční koncert pro rodiče a veřejnost v Dolních Libchavách
 Netradiční setkání žáků a rodičů v Dolních Libchavách
 Závěrečný koncert pro rodiče a veřejnost v Dolních Libchavách
Děkuji za spolupráci vedení ZŠ Dolní Libchavy, všem žákům a jejich rodičům!
Bohumila Franková
Hudební škola BRAVO Chrudim
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Výuka na I.stupni :
1.

třída
Žáky v 1. třídě provázely celým školním rokem 2 postavičky – Anička a Toník.
Postupně je seznamovaly s jednotlivými písmeny abecedy, pomáhaly jim při skládání slov,
vět, při čtení a také při poznávání číslic do 20 a počítání. Za splněné úkoly dostávali žáci
body, které si zaznamenávali každý měsíc na nástěnku do jednotlivých obrázků. Každý měsíc
bylo vyhodnoceno 5 žáků, kteří získali nejvíc bodů a samolepku
Každý týden se v matematice volil král – královna matematiky. Ti měli právo nosit celý
týden zlatou korunku. Absolutním Králem se stal Davídek Vacek a Královnou Evička
Jiřelová.
Velmi oblíbená byla u žáků jarní soutěž Atletické jaro. Soutěžili v běhu na 50, 60 m, ve
skoku dalekém a hodu míčkem. Vítězové - Jolanka Pávková a Davídek Vacek obdrželi na
konci roku diplom a sladkou odměnu.
Ve 2. pololetí proběhly 3 projektové dny : 1. Moje oblíbená kniha, 2. Jaro máme rádi, 3.
Náš školní výlet.
Zdena Martincová

2. třída
Celý školní rok byl ve 2. třídě ve znamení Čtyřlístku. Známé postavičky se staly maskoty
naší třídy. Děti soutěžily samy za sebe, ale také se učily spolupracovat a komunikovat
v týmech, které jsme pravidelně měnili.
Děti pracovaly v 5 týmech: Šikulové, Všeználkové, Chytrolíni, Koumáci a Prófové.
Po celý školní rok měl každý žák vlastní badatelskou kartičku, do které sbíral čtyřlístky za
různé činnosti, úspěchy a zlepšení. Za 5 čtyřlístků každý obdržel zlatou 1 do Notýsku.
Čtyřlístky také sbíraly výše uvedené týmy. Ty si čtyřlístky vždy vysloužily za povedený úkol,
dobrou spolupráci, společný projekt, atd……
Pro všeobecný přehled ve třídě probíhala soutěž“ Zvídálek“. Tato aktivita byla čistě
dobrovolná a opět děti mohly získat čtyřlístek za splněný úkol. Na každý týden jsme měli 1
téma a úkolem dětí bylo vyhledat pomocí internetu, knih nebo popovídání si s rodiči odpověď
na zadanou otázku. Odpovědi děti během týdne vhazovaly do krabičky. Na konci vždy
proběhlo vyhodnocení a zadání další otázky.
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Na podporu čtenářské gramotnosti a zájmu o knihy jsme zavedli tzv. „Knihomola“ – opět
možnost získání čtyřlístků. Opět dobrovolná akce, kdy děti přečtou knihu a do čtenářské
kartičky napíší základní údaje o přečtené knize. Vše odprezentují před třídou a kartičku založí
do čtenářské kartotéky. Tato aktivita se stala velice oblíbenou součástí hodin čtení a díky ní
máme velkou zásobu nápadů na zajímavé knihy pro ostatní děti, které v kartotéce rády listují.
Lenka Ludvíčková

3.třída
Práci žáků třetího ročníku provázela celoroční hra ,, Sbíráme rubínky“.
Třeťáčci sbírali body za správnou práci v českém jazyku a matematice. Za patřičný počet
bodů získali rubínek a ten si přilepili do pokladu u svého hradu. Podle počtu získaných
rubínků byly děti odměněny pololetně a na závěr roku i celoročně.
Odměněny byly děti celoročně i v anglickém jazyce, kdy za správnou práci v těchto
hodinách si mohly vybarvit políčko s nápisy barev a čísel v angličtině na připravených
hracích listech. Následně podle počtu vybarvených políček jsme vyhodnotili nejpracovitějšího
žáka v hodinách anglického jazyka.
Žáci také soutěžili ve správném a slušném chování, kdy za pěkné chování při hodinách, o
přestávkách či jeden k druhému získávali samolepky autíček, kterými tzv. dojeli na svůj hrad.
Tuto soutěž jsme vyhodnocovali měsíčně. Stejně tak jsme vyhodnocovali měsíčně práci
skupin, které jsme si pak měnili náhodným losováním.
Žáci si také mohli vybrat sami aktivitu do hodin dle svého zájmu a zkusit si s větším či
menším úspěchem, vždy však s nadšením, roli učitele.
Radka Kulhavá

4.třída
Školní rok byl ve 4. třídě zaměřen na cestování časem.
Žáci se teleportovali v projektových dnech do období, které si sami vybrali /dinosauři, pravěk,
budoucnost/. O jednotlivých obdobích jsme se snažili dozvědět toho co nejvíce. Děti se také s
chutí pouštěly do příprav aktivit pro své spolužáky „tzv. učení nanečisto“ a vyměnili si tak se
mnou roli učitele.
Za aktivitu, za práci v hodinách, sběr a různé zajímavosti si žáci mohli tisknout do
vytvořených archů razítka – tzv. „spirálky času“. Pravidelně po měsíci byla jejich práce
vyhodnocována a s nadšením postupovali po obřím hracím plánu spirály času. Ten, kdo
dorazil do cíle, si mohl z pokladnice vybrat malou odměnu.
Ve třídě žáci spolupracovali při skupinkových pracích a plnili úkoly na různá témata. Za
správnost byli odměňováni kompasy. Skupinky po 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
představovaly svým spolužákům. Ti pak měli možnost se s knihou seznámit a doplňujícími
otázkami se na cokoliv zeptat.
Eva Krummer

24

5.třída
Téma celoroční hry „MIMONI – pomocníci“ si žáci vybrali sami.
Každý žák dostal obrázek mimoně, na který sbíral body (samolepky), a to za pomoc
kamarádovi, za povedenou práci, za bystré počítání, za sportovní výkony, za sběr
pomerančové kůry, citrónové kůry, hliníku a víček, za ukázkové předměty týkající se výuky.
3x během roku byli nejlepší ,,sběrači“ sladce odměněni.
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 10 měsíců.
Hra se žákům velmi líbila.
Iva Kittlitz

Akce naší školy
Barevný týden
Zvesela a barevně
zahájili žáci na 1.
stupni školní rok.
Každý den přišli
žáci
a
učitelé
oblečeni v různých
odstínech
jedné
barvy - pondělí bylo
modré,
úterý
červené,
středa
zelená, čtvrtek bílý.
Papouškový pátek,
kdy
se
sešly
všechny
barvy
dohromady,
zakončil celý týden,
který se stal na naší škole týdnem
tradičním.

Mikulášská nadílka
V pátek 5. 12. navštívili I. stupeň
naší školy Mikuláš s andělem a čerti.
Mikuláš každou třídu zhodnotil –
přečetl, kdo byl hodný, kdo se musí
zlepšit, jak se kdo chová, co se mu
daří a co by měl zlepšit. Čerti
vypadali opravdu hrozivě, takže
k prváčkům a druháčkům jen
nakoukli do třídy a hned se zase
schovali. V ostatních třídách se
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někteří žáci před čerty schovali radši do bezpečí k paní učitelkám. Nakonec všichni dostali od
anděla mikulášskou nadílku.
Jarmark
V úterý 9. prosince ovládla naší školu
příjemná atmosféra. Třídy na I. stupni a
chodba na II. stupni byly vyzdobeny
výrobky žáků, rodičů a přátel školy.
Nechyběla ani kavárnička, kde si rodiče
mohli posedět a ochutnat jednohubky,
medovník, čaj, kávu a nesměl chybět ani
„svařák“. Malé děti se mohly zabavit
v provizorním kině, kde se promítaly
pohádky. O tom, že se akce povedla,
svědčila opravdu velká účast.
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Den otevřených dveří v 1. třídě
Vždy týden před zápisem navštíví
1. třídu předškoláci společně s paní
učitelkami a svými rodiči. Prváci se
těší, že svým mladším kamarádům
předvedou, co se již za půl roku ve
škole naučili. Paní učitelka Zdenka
Martincová zapojila do výuky i
budoucí prváčky , kteří za svou
odvahu získali sladkou odměnu a
obrázek. Z 1. třídy si všichni odnášeli
dáreček.
Po skončení vyučovací hodiny jsme
společně prošli všechny třídy I.
stupně. Každá třída si připravila
krátké vystoupení. Návštěvu jsme
zakončili ve školní jídelně, kde se děti občerstvily, aby jim cesta zpět do školky hezky
ubíhala.
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Zápis do 1. třídy
V úterý 27. ledna se uskutečnil zápis do 1.
třídy. Budoucí prváčky a jejich rodiče vítali žáci
4. třídy převlečení za pohádkové bytosti.
Rodiče s dětmi mohli využít při čekání práci na
interaktivní tabuli, vyrobit si sněhuláka nebo se
sportovně vyžít.
Své znalosti a dovednosti předvedli budoucí
prváčci u
pí učitelky
Lenky
Ludvíčkové a u pí učitelky Ivy Kittlitz, která bude
jejich třídní učitelkou.
Domů si děti odnášely spoustu dárků, které pro ně
vyrobili naši žáci, tašku s ovocem od firmy Movos a
kytičku ze zahradnictví od pí Lucie Kaplanové. Všem
děkujeme a velmi si vážíme Vaší podpory.
K zápisu se dostavilo 35 dětí.

Školička před školou
V měsících duben, květen, červen proběhla první setkání s budoucími prvňáčky.
Na prvním setkání se seznamovali nejen se svou třídní učitelkou Ivou Kittlitz, ale
zábavnou formou hráli hry na zapamatování jmen a žáci sotva postřehli, že se také učí počítat.
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Nechyběla ani stránka zručnosti, při které se stříhalo a lepilo. Naučili jsme se pozdrav na
uvítanou i na závěr hodiny.
Druhá školička proběhla v duchu
sportovním a slabikovém. Nejdříve žáčci
naslouchali četbě, u které si řádně zacvičili.
Pak jsme se přesunuli do lavic. Za pomoci
vytleskávání správně řadili obrázky podle
počtu slabik. Na tuto činnost si děti přinesly
obrázky a splnily tak svůj první domácí
úkol do školy.
Poslední školička pro předškoláky byla
částečně
cestovatelská
a
částečně
vzdělávací. S žáčky jsme putovali školou a
ukazovali jsme si, kde je například
knihovna, hudebna, výtvarna, počítačová
učebna, a které učebny budeme v dalších
letech
navštěvovat.
Nakonec
však
nejvíce žáky zaujala v naší třídě interaktivní
tabule, kde přiřazovali motýlky ke
květinám. Opakovali si barvy a čísla.
Rozloučili jsme se obvyklým pozdravem a těšíme se na sebe v září.
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Plavecký výcvik
Plavecké
výuky
se
zúčastnilo 94 žáků z 1. – 4.
třídy v termínu od 3. 2. do 15.
4. 2015. Společně v jeden den
jezdila 1. – 3. třída, 4. třída
jezdila v jiný termín.
Výuka probíhala ve 25m
dlouhém bazénu na hloubce
105 – 170 cm. Každá lekce
trvala 2 x 45 minut s krátkou
přestávkou. V poslední lekci si
žáci užili jízdu na tobogánu.
Zařazení žáků :
1.a 2. třída – přípravná plavecká výuka
3.a 4. třída – základní plavecká výuka
Během 10-ti lekcí se žáci učili základním plaveckým dovednostem, např. splývání, potápění,
pády a skoky do vody, adaptace na vodní prostředí, základy plaveckých způsobů /prsa, kraul,
znak/
Na závěr získali mokrá vysvědčení : Vodníka – 1, Želvu – 15, Kapra – 18, Úhoře – 24,
Žraloka – 19, Delfína – 9 žáků. Účastnický list získalo 8 žáků.
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Škola v přírodě
Škola v přírodě se konala
v Deštném
v Orlických
horách
v penzionu Verner.
Zúčastnilo se jí 25 žáků 4. třídy
s pedagogickým
dozorem
tř.
učitelkou
Evou
Krummer
/zdravotnice/,
Světlanou
Roubíčkovou a externistkou Andreou
Kalousovou.
Denní program byl v duchu plnění
bobříků.
První den po ubytování a seznámení
s okolím chaty nás čekala cesta
k lesu, kde žáci splnili bobří přísahu, že bobříky budou plnit svědomitě a poctivě. Zároveň
postavili domečky z přírodnin a splnili prvního bobříka zručnosti. Naučili se také píseň, která
nás provázela celým týdnem /Když jde malý bobr spát/ a večer děti čekala stezka odvahy.
V průběhu dalších dní žáci navštívili muzeum s výkladem o sklářské tradici, zažili jízdu na
koních na koňské farmě i s opékáním párků a dokázali zdolat nástrahy lanového parku
v juniorském okruhu. Vyšlápli si na celodenní výlet přes Velkou Deštnou až na Šerlišský
mlýn. Celou trasu 15 km zvládli
na výbornou. V týdnu nechybělo
psaní deníčků, sportovní hry a
diskotéka. Děti se také mohly
osvěžit ve vyhřívaném bazénu.
Týden se velice vydařil, přinesl
dětem řadu nových zážitků a
prohloubil kamarádské vztahy
mezi nimi. Všichni jsme se v
pořádku vrátili domů a můžeme
vzpomínat na společné zážitky.
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Lyžařská školička Peklák
Každé pondělí od 5. 1. do 2. 2. 2015 během ledna odjíždělo 28 lyžařů z 1. stupně na
Peklák, kde pod vedením instruktorů z lyžařské školy trénovali a pilovali techniku jízdy.
Někteří stáli na lyžích úplně poprvé. Během této doby všichni zvládli jízdu na vleku a téměř
většina dětí sjížděla hlavní sjezdovku. Hravou formou si děti pobyt na čerstvém vzduchu
náramně užily a naučily se hodně nového. Na závěr proběhly závody a veselá pohádka na
malé sjezdovce.
Lyžařské školy se účastnili :
1. třída:
2 žáci
2. třída:
20 žáků
3. třída:
3 žáci
4. třída:
2 žáci
5. třída:
1 žák

32

Dotkni se 20. století
Ve středu 22. 10. navštívily hodinu deváťáků dvě pracovnice Národního muzea Praha.
Představily dětem svůj projekt Dotkni se 20. století!, který se snaží žákům a studentům
atraktivní a interaktivní formou zpřístupnit klíčové okamžiky dějin 20. století
(www.dvacatestoleti.eu). Představena byla také část projektu, která se jmenuje Muzejní
kufřík, kdy žáci pracují s dobovými věcmi a na základě tzv. malých dějin se seznamují s
významnými událostmi naší historie. Deváťáci pracovali s kufříkem z roku 1918, pro
následující práci nám ve škole zůstal kufřík z roku 1989.
Angličtina v praxi
V květnu proběhl na naší škole anglický jazykový konverzační kurz s rodilým mluvčím Ryaen je sympatický mladý muž z Chicaga, kterého k nám vyslala agentura Talktalk.sk, se
kterou naše škola spolupracuje. Žáci tak dostali příležitost v praxi uplatnit znalosti a
dovednosti získané ve škole, zbavit se ostychu při komunikaci v cizím jazyce a v neposlední
řadě si uvědomit důležitost a potřebnost znalosti cizího jazyka. Kurz probíhal celkem 4 dny
pro dvě skupiny. Děti se s Ryaenem loučily milým dárečkem a slovy, že se těší a doufají, že
do Libchav opět příští rok přijede.

Studenti z Brazílie a Taiwanu ve škole
Žáci se těšili na studenty z Brazílie a Taiwanu. Cílem všech těchto
návštěv je zprostředkovat dětem co nejvíce příležitostí k reálnému využití svých jazykových
znalostí, opustit ostych při komunikaci v angličtině a seznámit se s kulturou a životním
stylem jiných národů. Studenti přijeli představit své prezentace v angličtině a následovaly
série otázek od našich dětí.
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Plazi a veverky u nás ve škole
5. 3. 2015
Praktická výuka přírodopisu proběhla od 1.
až po 9. třídu. Z Teracentra z Dolní Čermné
přijel opět pan Stanislav Pecháček, který s
sebou přivezl nejen plazy, ale i nový přírůstek
nádherných veverek. Škoda, že veverky
nebyly ještě krotké, mohli bychom si
je pohladit. Chameleon, leguán i agama se stali
ihned miláčkem všech žáků. Třímetrová
anakonda budila u všech přítomných respekt.
Korálovku a užovku hladkou si již
mnozí pohladili.

Ukázka dravců – SEIFEROS
Po delší době k nám 13. 3. zavítali
členové Seiferos - stanice pro handicapované
dravce a sovy. Přivezli s sebou ukázku
dravců od těch nejmenších až po největší.
Žáci mohli vidět například lov lišky. Velmi
poutavým a vtipným vyprávěním si vyslechli
zajímavosti o každém jednotlivém dravci.
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Pohádkový les
Závěr školního roku byl doslova
pohádkový. Žáci 5. třídy převlečení za
pohádkové bytosti připravili pro ostatní
žáky I. stupně sportovní i vědomostní hry.
To vše se odehrávalo v lese, kde jsme díky
příjemnému počasí nasáli čerstvý vzduch,
energii a dobrou náladu. Všichni se
pobavili a zasoutěžili si. ,,Páťáci“ se
rozloučili s I. stupněm a předávají štafetu
mladším.
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Timedance
Ve čtvrtek 8.1. navštívila naši školu
zástupkyně
"street
dancové"
skupiny
Timedance z Pardubic. Během celého
dopoledne si téměř všichni žáci naší školy
vyzkoušeli na známou a chytlavou hudbu
různé
streetové
sestavy,
které
byly
přizpůsobeny věku žáků.
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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.
 Žáci si nejčastěji volili tato jídla
- 8 x kuřecí nebo vepřový řízek, bramborová kaše
- 5 x svíčková na smetaně
- 4 x kuřecí nebo masový špíz, bramborová kaše
- 2 x bramborová roláda s uzeným a zelí
 Z dezertů nejvíce chutnal
- medovník
- muffina
- Be Be střecha s banánem
Nejlepším receptem na přání byl vyhlášen recept z 5.třídy, který přinesl Matěj Diblík :
Pečené kuřecí stehýnko, těstovina tarhoňa.
Celá třída byla na konci školního roku odměněna vedoucí ŠJ paní Kopsovou drobným dárkem
a sladkostí.

 Vaření s šéfkuchařem
Dne 21. 4. navštívil naší školní
kuchyni šéfkuchař pan Roman Jányš,
který vařil v Obecním domě v Praze,
v Pivovaru Hylváty, v Pivovaru Faltus
v České Třebové.
Našim žákům za pomoci kuchařek
školní jídelny připravil toto menu :
Polévka
:
Karotkový
krém
s kokosovým mlékem
Hlavní jídlo : Plněná kuřecí kapsa se
špenátem a ricottou, halušky přelité
jemnou
houbovou omáčkou
Salát : Coleslaw s jablky
Dezert : Pannacotta s jahodovým
toppingem
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 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 vždy ocení.
Za výborné jídlo – kuřecí plátek, hranolky, zeleninová obloha,
nepečená střecha z Be Be sušenek s banánem - a velmi pěknou
výzdobu si paní kuchařky vysloužily poděkování od celé 9. třídy.
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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 3x
a žáci vystoupili celkem 6x /vždy po dvou
vystoupeních/
Novým občánků zazpívaly sólistky – Markéta
Šaldová, Adéla Urbanová, na hudební nástroje
doprovázely Monika Pokorná a Kristýna Strnadová.

Za doprovodu pí Linhartové zazpívali i Matyáš
Adamec a Honza Šmejdíř.
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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. V tomto roce nám nepřálo počasí a celé vystoupení silně pršelo.
Vánoční koncert v kostele sv. Mikuláše
V úterý 16. prosince se konal již tradiční Vánoční
koncert v kostele sv. Mikuláše.
Koncert zahájil Sbor libchavských učitelů ve složení
Iva Kittlitz, Eva Krummer, Lenka Ludvíčková, Světlana
Roubíčková, Eva Adamcová, Marek Adamec a Marie
Linhartová.
Dále vystoupil Libchaváček se svými sólistkami –
Markétou Šaldovou, Míšou Kůstovou, Ajkou
Jebouskovou, Dominikou Pecháčkovou, Matyášem
Adamcem, Honzou Šmejdířem a Kačkou Kulhavou.
Z bývalých žáků zazpívaly Eva Aubusová a Marie
Hájková.
Ozvučení již tradičně zajišťoval pan Tomáš Hodr. Na
varhany doprovázela paní učitelka Helena Klosová a
videozáznam pořídil Mirek Linhart.
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Druhé Vystoupení Libchaváčku
 Domov důchodců – před vánocemi 17. 12. 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.

Music band from Manchester /Eng/ in our school
V úterý 24. 2. navštívila naši školu britská hudební kapela Cenacle z Manchestru.
Hudebníci trávili týden v Ústí nad Orlicí, kde objížděli střední školy jako podpora programu
primární prevence Exit tour. Podařilo se nám využít jejich volné dopoledne a pozvat je k nám
do školy. Hudebníci a jejich doprovod strávili dvě hodiny v osmé a dvě v deváté třídě. Žáci
tak měli možnost prověřit svou angličtinu v konfrontaci s rodilým mluvčím, zazpívat si v
angličtině a dozvědět se mnohé zajímavosti o životě svých „skoro“ vrstevníků na Britských
ostrovech. Kapela nakonec zahrála pro téměř všechny žáky naší školy. Mnohé naše žáky
zaujala natolik, že navštívili také jejich koncert v Malé scéně v Ústí. Děkujeme nejen
hudebníkům, ale i Danielovi Dostrašilovi, který jejich návštěvu v Ústí i v Libchavách
organizoval.
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NETRADIČNÍ SETKÁNÍ
Ve čtvrtek 11. června se konal v Roškotově divadle jubilejní XX. ročník Netradičního
setkání se školou.
K vidění byla velmi pěkně připravená a nápaditá vystoupení všech tříd naší školy a
předškoláků z obou našich mateřských škol.
Na setkání se bohužel i loučíme. První loučení absolvují předškoláci, kteří se loučí
s mateřskou školou a deváťáci je zároveň pasují na školáky. Druhé loučení patří žákům
5.třídy, kteří odcházejí na II. stupeň, a závěrečné loučení absolvují deváťáci, kteří opouští naši
školu.
Celým programem nás skvěle provázeli moderátoři Lucka Aubusová, Matěj Motyčka a Kuba
Tesařík.
Moc děkuji celému pedagogickému sboru ze školy a školek za přípravu krásného a bohatého
programu, za jejich nápaditost a trpělivost. Někdy bylo opravdu těžké skloubit nácvik
s výukou, obojí se muselo stíhat.
Jmenovitě děkuji pí uč. Lence Řehounkové a p. uč. Petru Kulhavému za organizaci a velký
dík patří řežisérce celého NS – pí učitelce Haně Plevákové.
Jmenovitě musím vyzdvihnou i některé žáky – poděkování si zaslouží Jakub Tesařík za
profesionální zpracování většiny hudebních nahrávek a dále Lucka Aubusová, Matěj Motyčka
a opět Kuba Tesařík, kteří si připravili podklady pro svá moderátorská vystoupení.
Z finanční podpory sponzorů – URBAN TECHNIK, EVROMAT, EKOLA, STAVONA ACE
TRADE, SOR MEDITE KOUČINK AKADEMIE, PANÍ Markéta Kalousková a pan
Svatoslav Štěrba jsme zakoupili 3
porty a mobilní řečnický systém,
který využijeme při kulturních a
sportovních akcích naší školy.
Všem Vám moc děkujeme, velmi
si Vaší podpory vážíme.
Jsem moc ráda, že máme stále
plnou školu šikovných žáků,
většina žáků se i podílela i na
přípravě vystoupení nebo na
organizaci - za to patří poděkování
jim i Vám – jejich rodičům –
děkujeme.
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Ples SRPŠ
Letošní ples SRPŠ se konal v sobotu 7. února. Příprava plesu členkami SRPŠ – ceny do
tomboly a jednohubky se uskutečnila v sobotu dopoledne, kde už všichni mají rozdělené své
úkoly.
Navázali jsme na novinky z minulého roku – kuchyně vařila do 23 hodin a kromě
vynikajících jednohubek nechyběla ani 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 to byla dvě
vystoupení – děvčata z 8.třídy Monika Pokorná a Kristýna Strnadová s vlastní choreografií a
žáci z tanečního kroužku pí Plevákové.

Volba povolání
 Návštěva úřadu práce
V letošním školním roce jsme návštěvu museli přesunout na začátek školního roku 2015/2016
– 3. 9. 2015 z důvodů nedostatku volných termínů.
 Burza středních škol v České Třebové

Ve dnech 8. – 10. 10. Se každoročně koná v České Třebové burza středních škol. Žáci ji
navštěvují individuálně se svými rodiči. Burzy se účastní i kariérová poradkyně.

 Informativní schůzka pro rodiče vycházejících žáků
Každoročně se v říjnu sejdou rodiče žáků vycházejících žáků s kariérovou poradkyní. Paní
učitelka předá nové informace k přijímání žáků na střední školy – počet přihlášek, zápisové
lístky, termíny pro vyplnění a podání přihlášek apod.
 Setkání zástupců středních škol s žáky 9. třídy
Během podzimních měsíců navštíví naši školu několik zástupců středních škol, kteří přijedou
představit své školy žákům 9. třídy.
 Vyplňování přihlášek
V rámci předmětu Pracovní činnosti se žáci 9. třídy učí vyplňovat přihlášky na střední školy
 SCIO testy
U žáků 8. třídy, dle jejich zájmu, nabízíme možnost testování z českého jazyka, matematiky a
OSP. Po vyhodnocení získají žáci i jejich rodiče doporučení ke studiu na příslušný typ školy.
 Projekt EU – Podpora technického a přírodovědného vzdělávání
Pokračujeme v projektu se Střední školou umělecko-průmyslovou v Ústí nad Orlicí.
VIZ PROJEKTY
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 Pomoc rodičům
Kariérová poradkyně nabízí rodičům pomoc
- při vypracování odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí do studijního nebo učebního oboru
- při rozhodování nad výběrem vhodného oboru
 DVPP
Paní učitelka Hana Šťovíčková se pravidelně zúčastňuje porady výchovných poradců
s tématikou Volba povolání, na kterých jsou informování o aktuálních změnách.


Návštěvy středních škol

1. TECHNOhrátky na ISŠT ve Vysokém Mýtě
V rámci podpory technických oborů u žáků základních
škol se naši deváťáci 3. 10. 2014
zúčastnili TECHNOhrání na Integrované střední škole
technické ve Vysokém Mýtě. Program nabídl školákům
podrobné seznámení s šesti zajímavými profesemi.
Učitelé odborného výcviku a žáci ISŠT Vysoké Mýto je
na jednotlivých stanovištích zasvětili do
oborů
autolakýrník, automechanik, čalouník, karosář, nástrojař a
strojní mechanik. V průběhu dne plnili také nejrůznější
manuální úkoly. Vyzkoušeli si například výměnu
pneumatik na čas, nástřik podle šablony, demontáž a
montáž šroubového spojení a další činnosti.
2. TECHNOhrátky na ISŠT ve Vysokém Mýtě
Ve středu 28. 1. 2015 navštívili Integrovanou střední
školu technickou ve Vysokém Mýtě naši "osmáci"
společně s dalšími šesti vybranými základními školami. Po oficiálním zahájení
TECHNOhrátek jsme navštívili 6 stanovišť, kde probíhaly nejen praktické ukázky vybraných
oborů, ale i zapojení samotných žáků do praktických úkolů měřených na čas.
Proběhla i zábavná soutěž HEJ TY, VÍŠ TO?
Naši žáci byli nejúspěšnější v praktických činnostech a za 1. místo byli odměněni oříškovým
dortem, v zábavné soutěži skončili na pěkném 4. místě
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3. Technické hry v Letohradě
Průmyslová střední škola v Letohradě úspěšně pokračuje v propagaci technického
vzdělávání mezi žáky osmých tříd některých ZŠ. Letošních Technických her se - 9. 6.
2015 zúčastnili z naší školy čtyři žáci – Lukáš Hájek, David Lehmden, Filip Kaplan a
Luděk Kočí. Zábavnou formou se seznámili s možnostmi a perspektivou studia technických
oborů jak na čtyřletém maturitním typu studia - stavebnictví a geodézie, tak na tříletém
učebním typu studia - strojírenství a elektrotechnika.

Preventivní programy
Screening – měření sluchu
Jedná se o program na kontrolu
sluchu, kterou v naší škole provedla
společnost REJA ve spolupráci
s Orlickoústeckou a Pardubickou
nemocnicí.
Společnost
REJA
disponuje špičkovou poslechovou
technologií.
Kontrola a měření sluchu představuje
prevenci před důsledky, které by
mohly výrazně ovlivnit úspěšné
uplatnění dítěte v budoucnosti. „Dítě
se učí mluvit tak, jak slyší“.
Vyšetření je bezplatné, trvá
krátkou dobu a bezbolestné. Proběhlo u žáků 1.,4. a 6.třídy. Rodiče byli s výsledky šetření
písemně informováni.
Používám mozek
Naši žáci z 5. až 9. třídy se zúčastnili
zábavného pořadu Používám mozek, kterým nás
provázel pan Vladislav Zezula. Během
programu se děti aktivně zapojovaly a získávaly
poznatky z přírodopisu, fyziky, matematiky i
občanky. Na velkých rekvizitách jsme např.
shlédli průběh impulzů v mozku pro
zapamatování
si
informací,
předávání
zvukových vln mezi kůstkami ve středním uchu,
optické klamy, způsoby učení i jak vzniká
strach, .......aj. Pobavili jsme se i zároveň
něčemu přiučili.

51

Jeden svět
Filmový festival dokumentárních filmů, který oslovuje mladé lidi a přispívá k ochraně
lidských práv. Koordinátorem projektu je v Ústí nad Orlicí náš kolega Petr Kulhavý. Festival
navštěvuje každoročně několik škol, mezi nimi i naše škola. Letos se projekce zúčastnili
kromě žáků II. stupně i žáci 4. a 5.třídy.
Beseda na téma HIV a AIDS
V pátek navštívil naši školu pan Martin Hornych, který absolvoval dvě dvouhodinové besedy
s našimi osmáky a deváťáky. Martin je zaměstnancem České společnosti AIDS pomoc, se
kterou spolupracujeme již několik let. V rámci preventivního programu Art for Life vyprávěl
Martin našim žákům svůj osobní příběh. Popisoval svou závislost na pervitinu i to, jak se
nakazil virem HIV. Martin je pozitivní již 13 let a svému osudu zatím úspěšně čelí. Svým
vyprávěním se snaží varovat mladé lidi před rizikovým chováním, podává také informace o
tom, jak se zachovat, pokud už k rizikovému chování dojde. Věříme, že setkání s autentickým
lidským příběhem může děti dobře upozornit na možná rizika spojená s virem HIV. V
prosinci naši žáci projekt opět podpoří prodejem červených stužek, v rámci světového dne
bije proti AIDS.
Květinový den
Ve středu 13. 5. probíhala v Libchavách, a stejně tak i v celém Česku, veřejná sbírka
organizace Liga proti rakovině s názvem Květinový den. V rámci českého dne proti rakovině
se již tradičně prodávala kvítka měsíčku lékařského, přičemž výtěžek sbírky je věnován na
boj s touto zákeřnou chorobou. Všichni, kdo si kytičku koupili, zároveň obdrželi informační
leták, upozorňující na možnosti aktivní prevence rakoviny. Podle odborných statistik zvyšuje
včasné odhalení nemoci šanci na její vyléčení o 60%!
Již sedmý rok prodávali kytičky žáci z 9. třídy naší školy. Podařilo se jim prodat všech 400
kytiček, za které utržili 8 990,- Kč. Každoroční výtěžek sbírky se pohybuje mezi 12 a 15
milióny korun, peníze slouží k nákupu přístrojů do nemocnic, k výzkumu rakoviny a k péči o
smrtelně nemocné v hospicových zařízeních. Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich ochotu
pomoci a také všem, kdo si kytičku koupili.
Festival outdoorových filmů
Ve středu 22. 10. navštívili kluci z osmé a deváté třídy festival outdoorových filmů, který
se prvním rokem koná v Malé scéně v Ústí nad Orlicí. Kluci si vybrali kolekci osmi filmů, ve
kterých mohli sledovat osudy zajímavých lidí, kteří své aktivity směřují k adrenalinovým
sportovním aktivitám. Cyklistický ultramaratonec, lyžař sjíždějící extrémní svahy hor,
horolezci, jezdci na horských kolech, extrémní kajakáři, ti všichni se ve filmech dělili o své
motivace, názory, myšlenky a emoce. Přesto, že běžný člověk často nechápe riziko, které tito
lidé dobrovolně podstupují, byly mnohé jejich myšlenky velmi inspirativní. Vše bylo
doplněno záběry z míst, o kterých většina z nás nikdy neslyšela. Těšíme se na další ročník.
Charitativní projekt Červená stužka
1. prosinec je vyhlášen za Světový den boje proti AIDS, kdy si mnozí lidé na celém světě
připínají na klopu červenou stužku a dávají tak na vědomí, že podporují lidi HIV pozitivní
v jejich nelehkém osudu. Charitativní sbírky Červená stužka se v letošním roce ujali žáci 9.
třídy naší základní školy. Podařilo se jim prodat 120 červených stužek a získat částku 2 538,Kč, kterou podpoří fungování Domu světla, který poskytuje potřebné služby HIV pozitivním
a také preventivní činnost České společnosti AIDS pomoc, která charitativní sbírku pořádá.
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V rámci projektu se obšírně seznámili s riziky spojenými s HIV, ve druhé polovině školního
roku ještě proběhne přednáška a beseda s hostem ze společnosti AIDS pomoc. Poděkování
patří všem žákům, kteří i přes deštivé a mrazivé počasí vytrvale oslovovali kolemjdoucí v Ústí
i v Libchavách a samozřejmě všem, kteří si od nich stužku koupili.
Každoročně rostoucí počet nakažených virem HIV dokládá, že naše společnost toto riziko
podceňuje, a to přesto, že se stále jedná o nemoc nevyléčitelnou. Nechceme tuto hrozbu
podcenit a skrze projekt Červená stužka upozorňujeme naše žáky na tuto hrozbu a na způsoby
rizikového chování.

Příběh malé Justýnky a poděkování za víčka
Narodila jsem se v srpnu roku 2009 jako krásná, zdravá holčička...
Poprvé si maminka všimla, že něco není v pořádku, když jsem v půl roce zvracela sunar a
nepřibírala, spinkala a nedělala věci jako jiné děti.
Po měsíci, kdy mě konečně hospitalizovali, zjistili, že mám moc vápníku v krvi a zúženou
plícnici, ale tak se to prý stává a pustili mě domů.
Mamince to ale nedalo a náhodou objevila stránky o Williamsově syndromu a měla jsem víc
než polovinu příznaků...jenže mi odmítli udělat testy, že jsem moc hezká, abych syndrom
měla ...
V květnu jsme se dostali na genetickou kliniku v HK, kde provedli speciální test a ten
Williams-Beuren syndrom potvrdil.
Jsem další a jedna z mála z 10.000-20.000 zdravých dětí, co se
s tímto genetickým onemocněním narodí, nikdy nevymizí, a je
mi osudem na celý můj život.
A co mě ve spojitosti s tímto provází ?
Centrální hypotonie - málo svalstva a nutnost cvičit
Mozečkový syndrom - narušená rovnováha
Hypermobilita
Mentální retardace - lehká až středně těžká mentální retardace
Astigmatismus - oční vada
Hyperakusis - citlivost na hluk a zvuky
Zubní problémy - vysoká kazivost a špatné postavení zubů
Hypothyreoza - onemocnění štítné žlázy a léky na celý život
Neprospívání
Poruchy metabolismu kalcia - hlídaný příjem vápníku
Zužená aorta a plícnice
Celiakie - doživotní nesnášenlivost lepku, bezlepková dieta
Synostoza kostí - srůstání předloketní kosti - v tuto chvílí už
neotočím ruce dlaněmi vzhůru
Nefrokalcinoza - prorostlé ledviny usazeninami vápníku a
jednu mám menší
Ne vždy je to jednoduché, ale díky všem, co mě milují, pomáhají a podporují, to zvládnu s
úsměvem... S díky jedna malá Williamsová
Děkujeme za víčka, ochotu a pomoc a přejeme krásné a pohodové prázdniny.
Justýnka s rodinou

53

Programy ve třídách
Všechny programy, besedy a akce směřují k pozitivnímu klimatu na škole s minimem
kázeňských a jiných problémů u našich žáků.
2.třída
 Naše plavba /2 bloky ve dvou
dnech/
3.třída
 Naše plavba /2 bloky ve dvou
dnech/
4.třída
 Škola v přírodě
 Festival dokumentárních filmů
Jeden svět
5.třída
 Používám mozek
 Návštěva stacionáře
 Festival dokumentárních filmů Jeden svět
6.třída
 Bolest, nemoc jménem šikana
 Život v mediální džungli
 Program SORAD – kolektivní vztahy
 Používám mozek
 Enviromentální a adaptační kurz
 Festival dokumentárních filmů Jeden svět
7.třída
 Vážíš si svého těla nebo ho zneužíváš?
 Skrytá nebezpečí internetu
 Kolektivní soudržnost
 Používám mozek
 LVVZ
 Festival dokumentárních filmů Jeden svět
8.třída
 Skrytá nebezpečí internetu
 Přátelství a láska
 Krása vs. sebepoškozování
 Používám mozek
 LVVZ
 Festival dokumentárních filmů Jeden
svět
9.třída
 Jak se nenechat podvést
 Světová náboženství, sekty
 Krása vs. sebepoškozování
 Používám mozek
 Červená stužka AIDS
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Květinový den
Festival dokumentárních filmů Jeden svět

Environmentální výchova

Den Země na I. stupni
Žáci 1. – 5. třídy
absolvovali v rámci Dne
Země exkurzi do Ekoly
v Českých Libchavách.

Den Země na II. stupni 24. 4.
2015
V pátek se na naší škole konal
Den Země a orientační běh
Fáboráček. Ráno se žáci II.
stupně vydali dvěma směry na
Mysliveckou chatu a sbírali odpad.
Pracovali opravdu pilně a nejlepším
pracantem byl vyhlášen Dominik
Rauš.

Ekokom - Tonda obal na cestách
V pondělí 16. 3. navštívili naši školu pracovníci firmy Ekokom s přednáškami na téma
třídění a recyklace surovin. Přednášky absolvovaly všechny naše třídy, žáci si připomněli, co
vše z našeho odpadu je dnes možné třídit a nevyhazovat tak zbytečně do směsného
komunálního odpadu. Dozvěděli se také o další cestě surovin, které vytřídíme, o jejich
recyklaci a znovuvyužití. Věříme, že získané informace nezůstanou pouze teoretické a že je
žáci začnou prosazovat i ve svých domácnostech.
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SBĚR




SUROVIN
11 sběrových týdnů
2 sběrové dny
Spolupráce se Sběrnými surovinami Žamberk – pan Jaromír Plundra

Pokračujeme ve sběru všech tradičních druhotných surovin.
Nadále se tak snažíme naše žáky vychovávat a přesvědčovat o tom, že recyklace surovin je
jednou z cest, kterými musí konzumní společnost jít, v rámci nakládání se svými odpady.
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V neposlední řadě je také naše snaha vydělat pro školu finanční prostředky, které následně
investujeme do rozvoje naší školy.
Žáci mohou ve škole odevzdat: použité baterie, hliník, vysloužilé cartridge a tonery, plastová
víčka od PET lahví starý papír – svázané noviny a časopisy.
Sběrový den – sběr papíru pro základní školu
Touto akcí doplňujeme pravidelný sběr papíru na naší škole, kdy sbíráme papír pravidelně
vždy týden na konci měsíce. Chceme takto oslovit občany obce, kteří nemají momentálně ve
škole žádné ratolesti, nebo nemají možnost papír do školy dopravit.
Smyslem sběru papíru na naší škole je vést děti k rozumnému nakládání se surovinami a
k ohledu na naše životní prostředí.
Závěrečné hodnocení
1. Sběr papíru
 Letos jsme sesbírali rekordních 30 028 kilogramů starého papíru.
 Průměr na jednoho žáka naší školy tak činí téměř 140 kilogramů. Toto množství
překonává loňský rekordní školní rok.
 Recyklace, tedy znovunavrácení do oběhu, takového množství papíru znamená
záchranu přibližně 1 800 stromů v naší přírodě (1 tuna recyklovaného papíru
nahradí přibližně 60 stromů).
 Letos jsme sběrem starého papíru vydělali pro naši školu 43 667,- Kč.
 Během dvou sběrových dnů jsme nasbírali 1,6 tuny papíru."
2. Sběr druhotných surovin
 1 032,- Kč za 103 kg sušené pomerančové a citrónové kůry,
 1 390,- Kč za 87 kg hliníku, který žáci sbírali v každé z našich tříd.
 47 kg baterií
 sběrem vysloužilých drobných elektrozařízení, kterých jsme odevzdali 20 kg,
 39 kusů použitých cartridgí a tonerů.
Za získané prostředky jsme letos pořídili:
míč pro kolektivní hru Kin-ball, kterou zpestřujeme hodiny tělesné výchovy, stolní fotbal pro
žáky 1. stupně, nádoby na třídění papíru do každé třídy, včetně tříd školní družiny, florbalové
vybavení, sedací soupravu na 2. stupeň, která na chodbě vytváří spolu s knihovnou čtenářský
koutek pro naše žáky. Samozřejmě jsme také ocenili žáky, kteří dopravili do školy největší
množství papíru. V obou pololetích obdrželi ceny v celkové hodnotě cca 5 tisíc korun.

Další školní akce a exkurze









Pasování na čtenáře 2.třída
Povídání o lese s panem Hromádkou 1. – 3.třída
Návštěva OÚ Libchavy a Apotheky 3.třída
Vycházka do lesa s myslivcem 4.- 5.třída
Zámek Potštejn – vánoční tématika 1. – 4.třída
Vánoční tvoření v zahradnictví u Šťastných 2., 5.třída
Návštěva knihovny a Stacionáře v ÚO 5.třída
Návštěva Městského muzea v ÚO 4.třída
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Geomag 1. – 5.třída
Dětský den v Cakli 1. – 5.třída
Pohádka na ledě – krasobruslení v České Třebové I.stupeň
Návštěva Městského muzea – Krysáci, Retrogaming 6. – 8.třída
Návštěva Slávy Janouška I.stupeň
Návštěva žáků 5.třídy v naší škole – adaptační program budoucích spolužáků
s jejich třídním učitelem
 Koncerty hudební školy Bravo – vánoční, závěrečný
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Akce pro předškoláky a jejich rodiče
Den otevřených dveří v 1.třídě
Schůzka pro rodiče předškoláků – před zápisem
Zápis do 1.třídy
Netradiční setkání - Pasování na školáky
Den pro předškoláky na školní zahradě – připravují žáci 9.třídy
Schůzka rodičů předškoláků – předání informací od ředitelky školy, třídní
učitelky, vychovatelky ŠD a vedoucí školní jídelny

60

Divadelní představení a filmová představení







Planeta Země – Indonésie, po stopách lidojedů
Putování s dinosaury I.stupeň
Na výletě v „I“ světě I.stupeň
Tančíme pro radost I.stupeň
3 pohádky na vánoce 1. – 3.třída
Film pro žáky II.stupně

Školní výlety






1. - 3.třída – ZOO Olomouc
6.třída – Pardubice – Aquapark
7.třída – Brno
4.třída – škola v přírodě
5.třída – v rámci projektu
ŠIC – pravěká osada
Křivolík
 8.,9.třída – v rámci projektu
se SŠUP NKP Ostrava –
Vítkovice,
Velký svět
techniky
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II.stupeň

Úspěchy žáků naší školy
Pěvecké, recitační, literární a výtvarné soutěže

Pěvecká soutěž – školní kolo
V pondělí 13.4.2015 se konalo školní kolo pěvecké soutěže „Zlatý slavík“. Celkem se
soutěže zúčastnilo 21 žáků z prvního stupně naší školy.
Porota to neměla vůbec jednoduché, výběr písniček byl pestrý a pěvecké výkony soutěžících
vyrovnané .
A nyní již naši vítězové : Adélka Kubíčková, Matyáš Adamec, Káťa Kulhavá, Šárka
Novotná a Denisa Pávková.
Pěvecká soutěž Zlatý slavík
Ve středu 29. dubna se 9 žáků z I. stupně zúčastnilo pěvecké soutěže Zlatý slavík na ZŠ
v Kerharticích. V opravdu velké konkurenci výborných pěveckých výkonů žáků ze ZŠ
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Komenského, ZŠ Bří Čapků a ZŠ Kerhartice získala naše škola 3 ocenění. Protože ve II. a III.
kategorii je vždy velký počet soutěžících a výkony jsou velmi vyrovnané, oceňuje se 1. – 5.
místo.
II. kategorie /2.,3.třída/
5.místo – Štěpánka Čadová
4.místo – Matyáš Adamec
III.kategorie /4.,5.třída/
5.místo – Denisa Pávková
Soutěže se dále účastnili : Lucinka Říhová a Terezka Oláhová z 1.třídy, Kačka Kulhavá a
Šárka Novotná ze 4.třídy, Honza Šmejdíř z 5.třídy.
Ústecká hitparáda
Letos se konal na Malé scéně již druhý ročník Ústecké hitparády. Se svými pěveckými
čísly zde vystoupili žáci a studenti škol z Ústí a okolí. Naši školu reprezentovala Markéta
Šaldová s písní od Anny Kendrick – Cups. S hrou na kelímek ji doprovázela Kateřina
Velínská a na kytaru Mirek Linhart. Markéta si vyzpívala krásné 2. místo.
Recitační soutěž na I. stupni
Poslední březnový den na naší škole proběhla recitační soutěž, která byla na velmi vysoké
úrovni. Porota neměla lehkou úlohu a nakonec rozhodla takto:
I. kategorie: žáci 1. třídy
1.Sabinka Krýzlová
2. Lucinka Říhová
3. Sabinka Zatřepálková
II. kategorie: žáci 2. a 3. třídy
1. Štěpánka Čadová
2. Terezka Kalousková
3. Sárinka Vídenská
III. kategorie: žáci 4. a 5. třídy
1. Radim Doleček
2. Markéta Kalousková
3. Pepík Blažek a Tomáš Pávek
 Zvláštní ocenění za procítěný projev získala Esterka Novotná ze 4.třídy a Romana
Fikejzová z 5.třídy.
Velké ocenění a poděkování též patří moderátorům této soutěže. Jsou to žáci páté třídy: Filip
Foltyn, a dvojice moderátorů Romča Fikejsová s Marky Kalouskovou, Elča Pražáková s Anet
Gapkovou, Luky Říha s Maty Diblíkem, Jířa Vaňous s Honzíkem Semirádem a Simča
Zatřepálková s Terkou Diblíkovou.
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Mladý Demosthenes – školní kolo
Dne 3. 12. 2014 se na naší škole konal již VIII. ročník školního kola mezinárodní řečnické
soutěže Young Demosthenes.
Žáci soutěžili ve dvou kategoriích: mladší (6. a 7. třída) – 5 žáků a starší (8. a 9. třída) – 14
žáků.
Porota zasedla v již standardní sestavě, paní ředitelka Linhartová, paní učitelka Baťková a
paní učitelka Pleváková. Rozhodování o vítězích bylo v tomto ročníku obzvlášť těžké.
Řečníci předvedli vyrovnané výborné přednesy.
Žák/ žákyně
Ondřej Kulhavý
Kateřina Velínská
Violka Škrobánková

kategorie
mladší – 6. třída
mladší – 7. třída
mladší – 6. třída

umístění
1. místo
2. místo
3. místo

Žák/ žákyně
Monika Pokorná

kategorie
starší – 8. třída

umístění
1. místo
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Nela Hoderová
Matěj Motyčka

starší – 9. třída
starší – 8. třída

2. místo
3. místo

Oba vítězové postupují do regionálního kola. Letos poprvé je toto kolo korespondenční,
Moničin i Ondřejův výstup byl natočen, DVD vypáleno a posláno pořadatelům soutěže.
Poděkování si určitě zaslouží Jakub Tesařík, žák 8. ročníku, který nám pomohl
zdokumentovat výkony obou řečníků.
Mladý Demosthenes – regionální kolo
Na základě natočených výstupů, které jsme zaslali do regionálního kola získali naši vítězové
velmi pěkná umístění ve svých kategoriích:
Ondra Kulhavý obsadil 5. místo a Monika Pokorná získala 1. místo. Oba dostali od
organizátorů poukázku na Demosthenovu školu řečnického umění.
Požární ochrana očima dětí – výtvarná a literární soutěž
 Školní kolo
Tradiční soutěž pořádaná Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Výtvarné práce :
1. - 2. tř.:
Eva Jiřelová
3. - 5. tř.:
Matěj Papáček
Natálie Jindrová
Tereza Oláhová
Sabina Krýzlová
Radim Urban
6. - 7. tř.:
Kateřina Ulrichová
8. - 9. tř.:
Adéla Urbanová
Karolína Hodrová
Nikola Sklenářová
Denisa Charvátová
Nela Hoderová
Literární práce :
4. - 5. tř.:
Nela Horynová
6. - 7. tř.:
Kristýna Jeništová
Aneta Gapková
Matouš Vojtíšek
Jan Šmejdíř
Lukáš Hoder
8. - 9. tř.:

Adéla Urbanová
Sabina Habrová
Nela Hoderová

 Okresní kolo
- počet zúčastněných škol : 10 /základních, mateřských/
- počet zúčastněných : 638 /žáků a dětí/
Literární práce
Kategorie L1
Kategorie L2
2. místo – Aneta Gapková
1.místo – Matouš Vojtíšek
3. místo – Nela Horynová
2.místo – Lukáš Hoder
3.místo – Kristýna Jeništová
Výtvarné práce
Kategorie ZŠ1
Kategorie ZŠ2
1.místo – Sabina Krýzlová
3.místo – Matěj Papáček
Kategorie ZŠ4
1.místo – Nela Hoderová
3.místo – Adéla Urbanová


Krajské kolo
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Kategorie L3
1.místo – Nela Hoderová

Kategorie ZŠ3
3.místo – Denisa Charvátová

- počet zúčastněných škol : 43 /základních, mateřských/
- počet zúčastněných : 2230 /žáků a dětí/
Literární práce
Kategorie L1
Kategorie L2
3.místo – Nela Horynová
1.místo – Matouš Vojtíšek
3.místo – Lukáš Hoder
Výtvarné práce
Kategorie ZŠ4
2.místo – Nela Hoderová
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Kategorie L3
3.místo – Nela Hoderová

Vědomostní soutěže
Přírodovědný klokan - 8. a 9 .třída
23. 11. 2014
Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006 v rámci projektu „STM – Morava“ číslo
2E060 Národního programu výzkumu II. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.
Žáci z 8. a 9. třídy uplatnili při vyplňování testu své znalosti z matematiky, zeměpisu, fyziky,
chemie a přírodopisu – tedy z věd přírodovědných.
Adéla Urbanová
69 b
Nela Hoderová
66 b
Kristýna Remešová 64 b
Ondřej Zítka
64 b
_________________________________
5.
Jakub Kubíček
63 b
6.
Sabina Habrová
61 b
Jan Haman
61 b
8.
Aleš Friml
60 b
9.
Kristýna Lokrová
57 b
10.
Markéta Šaldová
56 b
1.
2.
3.

Přírodovědná soutěž
Organizátorem regionálního kola Poznávání přírodnin a minerálů je každým rokem ZŠ
Habrmanova v České Třebové. Letos se poprvé do soutěže zapojili i naši přírodovědci
společně se 170 přihlášenými žáky z 18 škol z našeho regionu.
Soutěžící si vyzkoušeli své znalosti v oblasti rostlin nebo živočichů a též minerálů.
 V kategorii 8. – 9. tříd si nejlépe vedla Kristýna Remešová, která obsadila ze 43
soutěžících krásné 12. místo se ziskem 42 bodů, Nela Hoderová a umístila se na
pěkném 15. místě.
 V kategorie 6. – 7. tříd byl největší zájem o poznávání živočichů a minerálů. V
konkurenci 54 soutěžících Erik Zigmund získal 36 bodů a 16. místo. Poděkování
patří i Kačce Velínské za vzornou reprezentaci školy.
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Bobřík informatiky
Žáci 5., 6. a 7. ročníku a ukázali
svůj um v oblasti informatiky.
5. ročník (max. 192 bodů)
Matěj Diblík 153 b.
Štěpa Šmétka 150 b.
Ondra Kaplan 128 b.
6. ročník (max. 240 bodů)
Jakub Motyčka
210 b.
Viola Škrobánková
168 b.
Dominika Pecháčková 161 b.
7. ročník (max. 240 bodů)
Katka Velínská 215 b.
Petr Fogl
158 b.
Filip Kulhavý 152 b.

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo
V úterý 24. 2. 2015 pořádala naše škola okresní kolo zeměpisné olympiády. Přijelo
celkem 56 žáků základních škol a 5 studentů škol středních. Za těmito reprezentanty
jednotlivých škol skončilo ve školních kolech téměř 500 jejich spolužáků – ve školních
kolech zeměpisné olympiády se účastnilo celkem 545 dětí.
Okresního kola se zúčastnilo 15 základních škol a 5 gymnázií.
 V kategorii A (6. tř.) zvítězil Michal Klouček ze základní školy v Dolní Čermné,
Matouš Vojtíšek obsadil 9. místo ze šestnácti účastníků.
 V kategorii B (7. tř.) zvítězila Petra Suchá ze ZŠ Dobrovského v Lanškrouně, Ondra
Kulhavý byl na 9. místě z devatenácti soutěžících.
 Heřman Růžek z gymnázia v Lanškrouně zvítězil v nejvíce obsazené kategorii C (8. +
9. tř.) a získal nejvíc bodů ze všech účastníků – svou účast v okresním kole ozdobil
ziskem 95,5 bodů z celkových 100 možných bodů.
 Kategorii středních škol vyhrál Ladislav Semrád z gymnázia Vysoké Mýto.

Matematické
Matematická olympiáda v 5. a 6. ročníku
Žáci 5. a 6.třídy se zúčastnili tradiční matematické soutěže.
 Školní kolo - Tomáš Pávek a Romana Fikejsová z 5. třídy a Denisa Jindrová,
Dominika Pecháčková a Matouš Vojtíšek ze 6. třídy.
 Okresní kolo - Ústí nad Orlicí. Ve velké konkurenci vybojoval Matouš Vojtíšek 9.
místo, Domča Pecháčková 15. místo, Denisa Jindrová 21. místo.
Matematický klokan
Žáci 2. - 5. ročníku se v pátek 20. března 2015 účastnili mezinárodní soutěže Matematický
klokan.
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).
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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.
Nejúspěšnější řešitelé v jednotlivých kategoriích:
Cvrček :
Kateřina Fricová 57b.
Klokánek :
Petra Sedláčková 57b.
Štěpánka Čadová 56b.
Michal Vodehnal 53b.
Benjamín:

Lucie Aubusová 75b.
Lukáš Hoder 75b.
Petr Fogl 61b.

Štěpán Šmétka 75b.
Jan Doležal 72b.
Jakub Aubus 69b.
Radim Urban 69b.
Petr Rauš 61b.
Jakub Kubišta 55b.
Nela Hoderová 50b.

Kadet:

Sportovní soutěže
Atletika
Libchavský atletický čtyřboj vesnických škol
VIII. ročník Libchavského atletického čtyřboje se konal 30. 9. 2014 a byl pro naše atlety
úspěšným ročníkem. Celkově jsme obhájili 2. místo. Nejúspěšnějším tříčlenným týmem byla
starší děvčata, která vybojovala nádherné 1. místo. V ostatních kategoriích jsme
obsadili 2. místa. Děkujeme i našim deváťákům za pomoc při organizování atletických
závodů. Přikládáme tabulku se sportovními výkony a dosaženými body našich atletů.
ml.D

60m body skok body hod

Natka Nováčková
Sabča Marčíková
Ajka Lorenčíková

9,97 289
10,23 252
10,69 170

ml.CH
Michal Malínský
David Javůrek
Patrik Šalda
st.D
Monika Pokorná
Adéla Urbanová
Ajka Jebousková
st.CH
Matěj Hodr
Jakub Kubíček
Petr Rauš

9,49 161
10,12 75
8,99 253

8,65 582
9,53 391
10,56 185

322
275
282

395
365
392

385
348
360

146
67
78

198
152
193

274
196
220

body 600m

17,6 95
16,3 81
15,1 68

02:22,3 231
02:20,8 246
02:23,1

hod

800m

34,4 179
29,4 139
29,2 138

03:02,3 203
D
0
02:52,1 227

vrh

800m

705
484
685

339
199
326

vrh
8,32 413
8,62 340
8,62 340

420
407
439

239
214
271

body

912
805
910
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03:22,6 184
03:26,7 158
03:18,8 211
1000m

433
370
432

03:08,0 589
03:44,2 298
03:41,7 315
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Štafetové běhy E. Zátopka - II. stupeň
Počasí nám přálo, atmosféra třídních štafet byla opět fantastická a výsledky překvapivé.
Favorizovaná štafeta deváťáků byla poražena týmem osmáků. Družstvo sedmáků porazili
benjamínci soutěže ze šesté třídy. A všichni byli po zásluze odměněni díky sponzorovi této
tradiční akce panu Aleši Motyčkovi. Děkujeme!
V kategorii jednotlivců sice nebyly překonány časové rekordy v běhu na 400m, ale jak Albert
Bostan i Monča Pokorná se časům velmi přiblížili.
Výsledková listina:
dívky
1. Monika Pokorná
2. Ajka Lorenčíková
3. Adél Urbanová

1:15,2
1:24,0
1:26,2

ml.CH
Jára Gálik
1:17,0
Petr Fogl
1:17,1
Michal Malinský 1:17,2
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st.CH
Albert Bostan 1:02,0
Matěj Hodr
1:04,0
Jakub Tesařík 1:04,2
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Štafetové běhy E. Zátopka - I. stupeň
V běhu se utkali žáci 4. a 5. třídy.
Zvítězili žáci 5. třídy s celkovým časem 6:12,82 min - Terka Diblíková, Filip Foltyn, Bětka
Hájková, Marky Kalousková, Denča Pávková, Luky Říha, Honzík Semirád, Páťa Svatoš,
Štěpa Šmétka a Jířa Vaňous.
4. třída doběhla s celkovým časem 6:54,83 min - Jára Škrobánek, Šárka Novotná, Tobík
Vacek, Ester Novotná, Robin Morávek, Lucka Pirklová, Denis Frau, Kačka Kulhavá, Matěj
Beran a Radim Urban.
Výsledky jednotlivců:
Dívky
1. Bětka Hájková 5. tř. 36,91 s
2. Terka Diblíková 5. tř. 38,75 s
3. Denča Pávková 5. tř.
38,86 s
Chlapci
1. Honzík Semirád 5. tř. 34,40 s
2. Jířa Vaňous
5. tř. 35,73 s
3. Robin Morávek 4. tř. 35,81 s
Rekord tratě v kategorii dívek stále drží Natka Nováčková s časem 36,62 s.
ŠKOLNÍ REKORD v kategorii chlapců patří Honzíkovi Semirádovi s časem 34,40 s.
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Žabák – skok daleký
1. třída
1. Říhová Lucinka 204cm
2.Dolečková Verunka 190 cm
3.Krýzlová Sabinka 184 cm
3. Šmídová Natálka 184 cm

1. Vacek Davídek 228 cm
2. Jankele Petr
182 cm
3. Roller Davídek 118 cm

2. - 3. třída
1.Krýzlová Anetka 262 cm
2. Čadová Štěpánka 261 cm
3. Sedláčková Péťa 254 cm

1. Cindr Dominik 293 cm
2. Honzík Tomáš 260 cm
3. Folk Adámek 256 cm

4. - 5.třída
1.Novotná Šárka 280cm
2.Pávková Deniska 269 cm
3. Hájková Bětuška 253 cm

1. Urban Radim 337 cm
2. Škrobánek Jára 328 cm
3. Říha Lukáš
318 cm
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Smíšené běžecké štafety.
Všichni závodníci běželi 1 kolo na umělce, tj. 200 m. Rozdíly byly opravdu velmi těsné.
Výsledky:
1. místo : Barunka Hubálková, Péťa Jankele, Pája Semirádová, Ondra Horníček, Štěpánka
Čadová, Domča Svatoš, Lucka Pirklová, Robin Morávek, Romča Fikejsová, Honzík
Semirád…čas.6:47:72
2.místo: Verča Dolečková, Davídek Vacek, Kačka Lukešová, Matěj Krčál, Péťa
Sedláčková, Bobeš Kalousek, Kačka Kulhavá, Kuba Aubus, Denisa Pávková, Filip
Foltyn……čas 6:53:69
3. místo: Natálka Šmídová, Davídek Vacek, Niky Jindrová, Tom Vopařil, Nikolka
Bednářová, Maty Adamec, Esterka Novotná, Radim Urban, Bětuška Hájková, Matěj
Diblík…..čas 6:59:55

75

Gymnastika
Mikulášská gymnastika na I. stupni.
Žáci soutěžili ve třech kategoriích. Viděli jsme pěkné sestavy jak od jednotlivců, tak od
skupinek. Všem soutěžícím patří velká pochvala za odvahu a píli při nacvičování.
1. třída:
1. Lucinka Říhová
2. Jolanka Pávková
3. Verunka Dolečková
2.- 3. třída:
1. Štěpánka Čadová
1. Domča Svatoš
2. Anežka Kalábová
2. Adam Kubát
3. Petruška Sedláčková
3. Matěj Krčál
Skupinky:
1. Naty Štěpánková, Nela Jindrová
2. Terezka Kalousková, Niky Marčíková
3. Anetka Krýzlová, Niky Bednářová, Anežka Kalábová
1. Josef Kalousek, Toník Borovička
4. - 5. třída
1. Šárka Novotná
2. Dorotka Kittlitz
3. Anička Kalousová

1. Radim Urban
2. Jára Škrobánek
3. Kuba Aubus

Skupinky:
1. Kačka Kulhavá, Šárka Novotná
76

2. Dorotka Kittlitz, Anička Kalousová
3. Marky Kalousková, Romča Fikejsová
1. Jirka Vaňous, Honzík Semirád
2. Luky Říha, Matěj Diblík, Dáda Boušek
3. Patrik Svatoš, Filip Foltyn
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Gymnastika na II.stupni - XIV. ročník
Porota - pí uč. Iva Kittlitz, p. uč. Petr Kulhavý.
Společně jsme zhlédli 47 cvičení na 5 nářadích. Děvčata předvedla ve svých sestavách
ladnost pohybu, obratnost a rovnováhu, chlapci zaujali silovými prvky na hrazdě i kruzích a
také mrštností a smyslem pro hravost ve svém trio vystoupení na koberci. Profesionálně
provedené sestavy předvedla gymnastka Viola Škrobánková, která s Natkou
Nováčkovou jako jediné zvládly všechny sestavy na nářadích.
Výsledková listina :
Přeskok přes kozu
1. Natka Nováčková
1. Jakub Tesařík
2. Míša Kůstová
2. Matěj Motyčka
3. Sandra Nutzová
3. Filip Horníček
Kladina
Kruhy
1. Adéla Urbanová
1. Petr Rauš
2. Natka Nováčková
2. Matěj Hodr
3. Nela Hoderová
3. Jakub Kubíček
Hrazda
1. Týna Remešová
1. Jakub Kubíček
2. Markét Šaldová
2. - 3. Aleš Friml
3. A.Jebousková, N.Nováčková
Petr Rauš
Koberec
1. Adél Urbanová
2. Markét Šaldová
3. Kačka Velínská, Kristýna Strnadová
Trio - Ondra Nastoupil, Matěj Motyčka a Jakub Tesařík – pochvala
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Florbal, kopaná
Florbal – okrsek
 mladší žáci
6.,7.třída – 2. místo. Postup do okresu z pěti zúčastněných týmů zaslouženě
vyhrálo družstvo ze ZŠ U Dvora Letohrad.
Nejlepším gólmanem turnaje byl vyhlášen náš Jára Gálik, který byl velkou oporou našeho
týmu.
Nejlepší
střelec Patrik Schulz osm branek. Po čtyřech
gólech
nastříleli skvělí
útočníci Petr Fogl a Lukáš
Suchý. Shodně 2 góly
vstřelili Patrik Svoboda
a Marek
Šrom. První
zkušenosti získali společně
s Markem šesťáci Matyáš
Holub, Patrik Šalda a
David Javůrek.

 Starší žáci
8.,9.třída – 5.místo. Starším florbalistům se v okrskovém kole moc nedařilo. Ve své skupině
prohráli těsně oba zápasy 1:2.
Složení týmu - gólman Karel Aubus, kapitán Erik Šalda, Honza Hnátnický, Filip Horníček,
Michal Šrom, Matěj Hodr a Petr Rauš.
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10 dní florbalu v České Třebové
 I.stupeň
V pondělí 11. května odjelo osm hráčů ze 4. a 5. třídy na zimní stadion do České Třebové
Chlapci hráli v silně obsazené skupině, ze které nakonec postoupili ze 3.místa.
Během dopoledne odehráli 5 zápasů, kdy zažili dvě výhry, dvě prohry a jednu remízu.
V konkurenci 13 škol z širokého okolí nakonec vybojovali celkově 8. místo.
Složení týmu: Kuba Aubus, Tobík Vacek, Robin Morávek, Luky Říha, Dan Boušek, Jirka
Vaňous, Matěj Diblík, Honzík Semirád
 II.stupeň - mladší chlapci
Úterý bylo ve znamení mladších žáků ze 6. a 7.tříd, kteří vybojovali 5.místo z 12
družstev.
Ve své skupině po třech výhrách a dvou prohrách skončili na 3.místě.
Složení týmu :kapitán Petr Fogl, gólman Jára Gálik, Lukáš Suchý, Patrik Schulz a Marek
Šrom, Patrik Svoboda, Matyáš Holub
 II.stupeň – starší chlapci
Ve středu odjeli na florbalový turnaj starší chlapci z 8. a 9.třídy. 13 týmů bylo rozděleno
do tří skupin a hráli kratší čas. Utkání byla hrána ve vysokém tempu Ze 3. místa ve skupině
jsme hráli "jen" o 7. - 9.místo. Nakonec remíza a jedno vítězství rozhodlo o konečném 8.
místě.
Složení týmu : Erik Šalda, Petr Rauš, Jan Hnátnický, Matěj Hodr, Michal Šrom, Filip
Horníček a gólman Karel Aubus.
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Minikopaná – okresní finále
V pátek 10. 4. pořádala naše škola okresní finále v minikopané. Sešli se vítězové
okrskových kol - ZŠ a Gymnázium Králíky, ZŠ Jiráskova z Vysokého Mýta, ZŠ Smetanova
z Lanškrouna a ZŠ Libchavy
Vítězem se stala ZŠ Smetanova z Lanškrouna a postoupila do krajského kola.
Hlavním soupeřem o postup jim byli naši žáci, kteří uhráli dvě vítězství a s pozdějším
vítězem remizovali 3:3. Postup jim nakonec unikl pouze vinou horšího skóre, chyběly jim
dva góly a obsadili 2. místo.
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Složení týmu : Michal Šrom, Matěj Hodr, Petr Rauš, Filip Horníček, Michal Boštík, Matěj
Motyčka, Jakub Tesařík / Erik Šalda a Jakub Kubíček se v prvním zápase zranili/
Mc Donald’s cup
Ve čtvrtek 7. 5. se fotbalisté ze 4. a 5. třídy zúčastnili tradičního turnaje Mc Donald‘s cup.
Na umělce v Ústí nad Orlicí čekaly chlapce čtyři týmy z okolních základních škol. Stejně
jako minulý rok nestačili pouze na Základní školu Komenského. Po třech výhrách a jedné
prohře se nakonec náš tým umístil na výborném 2. místě!
Složení týmu: Radim Urban, Tobík Vacek, Jára Škrobánek, Denis Frau, Kuba Aubus, Matěj
Diblík, Jirka Vaňous, Dan Boušek, Lukáš Říha, Patrik Svatoš
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Plavání
Okresní školní liga – 1. kolo
I.ročník okresní školní ligy O pohár Krytého plaveckého bazénu proběhl v Krytém
plaveckém bazénu v Ústí nad Orlicí pod záštitou Rady města Ústí nad Orlicí.
Naše stafety si vyplavaly 24 bodů a společně se štafetou ze ZŠ Sv. Čecha Choceň se dělí
po prvním kole o 2. místo. Zaslouženě vyhrál tým ze ZŠ 28. října Žamberk s 32 body. Na
dalších místech s 22 body se umístily štafety ZŚ Komenského ÚO a se 14 body ZŠ Nádražní
Žamberk.
K úspěchu přispěly třídní plavecké štafety :
6.třída -Vanesa Rojková, Patrik Šalda, Marek Šrom a Pepa Malinský vyplavali 4 body.
7.třída - Denisa Charvátová, Natka Nováčková, Ondra Kulhavý a Dominik Rauš získali 4
body,
9.třída - Nela Hoderová, Jakub Kubíček, Michal Šrom a Petr Rauš získala 6 bodů.
8.třída - Míša Kůstová, Jakub Tesařík, Matěj Motyčka a Filip Horníček nádherným
časem 3:03,9s – 1.místo - 10 bodů !!!!
Okresní školní liga – 2. kolo
V úterý 24. 3. 2015 se v plaveckém bazénu v ÚO uskutečnilo 2. Kolo plaveckých štafet.
Tohoto sportovního klání se zúčastnilo 6 škol:
ZŠ Bří Čapků, ZŠ Komenského ÚO, Gymnázium ÚO, ZŠ a MŠ Libchavy, ZŠ 28.října
Žamberk, ZŠ Sv. Čecha Choceň
Soutěž probíhala ve štafetách čtyřčlenných družstev ve čtyřech kategoriích. Závodníci
podávali skvělé výkony a užívali si krásné vodní dopoledne.
Výsledky:
1. místo ZŠ 28. října Žamberk
2. místo ZŠ a MŠ Libchavy
3. místo ZŠ Bratří Čapků
4. místo ZŠ Sv. Čecha, Choceň
5. místo ZŠ Komenského UO
6. místo Gymnázium UO
7. místo ZŠ Nádražní, Žamberk

52 b.
41 b.
36 b.
36 b.
32 b.
28 b.
14 b.

Výsledky nejlepších štafet za obě dvě kola podle dané kategorie:
KATEGORIE A
1. ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí
2. ZŠ Sv. Čecha Choceň
3. Gymnázium Ústí nad Orlicí

2:43,2
3:15,5
3:36,8

KATEGORIE B
1. ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí
2. ZŠ 28. října Žamberk
3. Gymnázium Ústí nad Orlicí

3:02,4
3:06,5
3:18,5

KATEGORIE C
1. ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí

2:41,2
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2. ZŠ a MŠ Libchavy
3. Gymnázium ústí nad Orlicí

2:56,6
3:00,0

KATEGORIE D
1. Gymnázium Ústí nad Orlicí
2. ZŠ 28. října Žamberk
3. ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí

2:50,3
2:53,6
2:56,3

Hlavní cenu, putovní pohár ve tvaru skleněné kapky, předal pan starosta města Ústí nad
Orlicí Petr Hájek.
Město také připravilo plakety pro první, druhé a třetí místo, které byly předány vítězným
školám. Každý soutěžící dostal pozornost od partnerů soutěže.
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Okresní školní liga – SUPERFINÁLE
Superfinále se konalo 15. 5. 2015 v Litomyšli.
Naše úspěšné plavecké kvarteto Míša Kůstová, Jakub
Tesařík, Matěj Motyčka a Filip Horníček dokázalo
zlepšit svůj dosavadní čas o 4s ve štafetě na 4 x 50 m.
Čas 2minuty 52 sekund stačil "jen" k získání 6.
místa v kategorii 8. tříd.
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Ostatní
Vánoční turnaj v bowlingu
Koncem kalendářního roku 2014 jsme byli opět pozváni na vánoční turnaj ústeckých škol v
bowlingu. Náš dívčí i chlapecký tým si shodně "vykoulel" 2. místa. Z dívek si nejlépe
vedla Kristýna Strnadová, po ní Týna Remešová, Kristýna Lokrová, Míša Kůstová a Monča
Pokorná. Jakub Tesařík byl nejúspěšnějším z chlapců, po něm Matěj Motyčka, Jakub
Kubíček, Matěj Krčmář a Petr Rauš.
Vánoční laťka – XII. ročník
Zúčastnilo se celkem 24 žáků. Padl rekord v počtu závodníků.
Výsledková listina :
Mladší dívky, chlapci
1. Natka Nováčková
115 cm
1. Pavel Fogl
2. Petr Fogl
3. Jaroslav Gálik
4. Patrik Šalda

130 cm
125 cm
125 cm /2 neplatné pokusy/
125 cm /3 neplatné pokusy/

Starší dívky, chlapci
1. Monika Pokorná
125 cm
2. Veronika Šnajdrová 120 cm
3. Týna Remešová a Míša Kůstová

120 cm /1 neplatný pokus/

1. Petr Rauš
154 cm
2. Jakub Tesařík
148 cm
3. Filip Horníček
140 cm /1
neplatný pokus/
4. Erik Šalda a Matěj Hodr 140 cm/2
neplatné pokusy/

Vybíjená
V úterý 14. 4. 2015 se nejlepší žáci 5. třídy ve vybíjené utkali s výběry českotřebovských
škol. Po urputných míčových výměnách a soubojích si vybojovali 3. místo.
Složení týmu: Dáda Boušek, Terka Diblíková, Maty Diblík, Ráďa Doleček, Filip Foltyn,
Ondra Kaplan, Tom Pávek, Denča Pávková, Luky Říha, Honzík Semirád a Síma
Zatřepálková.
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Den Země - Fáboráček
V pátek 24. 4. 2015 se na naší škole konal Den Země a orientační běh Fáboráček. Žáci
II.stupně se setkali u chaty, kde se losem rozdělili šesťáci, sedmáci a osmáci do tříčlenných
hlídek. Do školy už běželi po vyznačené trase a na stanovištích plnili úkoly připravené námi
deváťáky.
Výsledková listina
1.
E.Zigmund, Petr Fogl, J.Tesařík 118 b
2.

D.Charvátová,M.Šrom,K.Aubus

3.

A.Urbanová,J.Malínský,D.Lehmden 116 b

116,5 b

- běželo 67 žáků, jen 3 žáci trasu procházeli
- rozdíl času mezi první a poslední hlídkou jen 11 minut
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Město v pohybu
Od 1. do 7. června probíhala kulturně sportovní akce v ÚO „Město v pohybu“, kterého se
pravidelně zúčastňuje i naše škola.
1. místo
Letos byl nejúspěšnějším družstvem florbalový tým mladších chlapců. Zaslouženě vyhrál
oba zápasy a získal pohár za 1.místo .
Složení týmu - Petr Fogl, Jára Gálik, Patrik Svoboda, Patrik Schulz, Lukáš Suchý, Marek
Šrom, Patrik Šalda a Matyáš Holub.
2.místo
- Přehazovaná – dívky : z 9.třídy Sabina, Týna, Nela, Ajka, Kristýna a Kačka ze 7.třídy
- Běžecká štafeta na 6x200 m starší žáci - Matěj Hodr, Karel Aubus, Jakub Tesařík a
žákyně - Monika Pokorná, Kristýna Remešová, Adéla Urbanová
- Plavecká štafeta na 20x50 m a starší žáci ve
- Florbalovém turnaji starších chlapců - Karel Aubus, Matěj Hodr, Petr Rauš, Filip
Horníček, Matěj Krčmář, Radim Svoboda a Honza Haman.
3.místo
- Přehazované - dívky z 8.třídy - Monika Pokorná, Kristýna Strnadová, Veronika Šnajdrová
Adéla Urbanová, Míša Kůstová a Michaela Žežulová.
- Běžecká štafeta – žáci 4. a 5. třídy – Kačka Kulhavá, Terezka Diblíková, Míša Krausová,
Filip Foltyn, Honzík Semirád a Jirka Vaňous
4.místo
- Běžecká štafeta – žáci 3. a
4.
třídy
Terezka
Kalousková,
Petruška
Sedláčková,
Terezka
Oláhová, Tomáš Honzík,
Dominik Cindr a Toník
Borovička
.
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LVVZ – od 7. do 13. 3. 2015
Na chatu Severku za nádherného slunečného počasí vyrazilo 35 žáků, 24 osmáků a 11
sedmáků.
Cílem každého kurzu je naučit začátečníky sjet kopec, zvládnout oblouky a vyjet vlekem na
lyžích či na snowboardu. Družstvo pana učitele Petra Kulhavého se snažilo zdokonalit svůj
lyžařský styl a pokusili se o carvingový oblouk. Tým „lachtanů“- snowboarďáků vedl
zkušený instruktor Michal Švihálek.
Takovým bonusem je na našem lyžáku zvládnout i běh na běžkách. Všichni jsme si to
zkusili a předposlední den závodů se 20 "běžkařů" postavilo na startovní čáru.
Po výcviku jsme zvládli odborné přednášky a užili si zábavné večery. Abychom jsme si
zazávodili i bez lyží, konal se I. ročník ZOH na Severce. Týmy k nám přijely z celého světa
a v pětiboji ukázaly přesnou mušku v biatlonu, sílu v hodu polenem, odvahu při skoku o
běžkařských holích, taktiku při jízdě na sáňkách a obratnost v překážkové dráze.

Výsledkové listiny závodů
Závod v běhu na běžkách
DÍVKY
1. Adél Urbanová
7:29min
2. Kiky Strnadová
7:45min
3. Kačka Velínská
7:59min

CHLAPCI
1. Michal Boštík
2. Matěj Motyčka
3. Jakub Tesařík
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5:25min
5:50min
6:13min

Sjezd na lyžích
CHLAPCI
1. M. Motyčka 27,80
2. O. Kulhavý 28,67
3. M. Boštík
29,51
4. L. Hájek
30,61

DÍVKY
D. Charvátová
A. Urbanová
K. Velínská
N. Nováčková

30,54
31,09
34,27
34,64

SNOWBOARD
P. Schulz 35,32s
J. Tesařík 37,42s
M. Krčmář 41,22s
K. Strnadová 43,98s

Sazka Olympijský víceboj – 1. ročník
Sazka Olympijský víceboj je jedním z klíčových projektů Českého olympijského výboru
v rámci dlouhodobé kampaně na podporu sportu a zdravého životního stylu – Česko
sportuje. Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin
tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků všech stupňů základního vzdělávání na základní
škole, na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia a zároveň děti motivovat k
tomu, aby sportovaly i ve svém volném čase.
V letošním školním roce se poprvé zapojili i žáci ze všech tříd naší školy. Během roku
plnili osm disciplín zaměřených na testování různých pohybových dovedností (síla,
rychlost, ohebnost, vytrvalost). Na základě svých výsledků obdrží na konci školního roku
žáci Sportovní vysvědčení, které jim ukáže, jaký mají dominantní pohybový typ, dozvědí se
srovnání s výkony všech vrstevníků, odborníci jim doporučí, které sportovní oddíly se pro
ně jeví jako vhodné na rozvoj kterých schopností by se měli zaměřit.
Příští rok budeme v projektu pokračovat, takže žáci budou mít možnost sledovat vývoj
svých sportovních dovedností v čase. Jako škola se pokusíme také získat návštěvu tzv.
olympijské hlídky, tedy jednoho ze známých olympioniků, kteří jsou sportovními garanty
celého projektu.
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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, Ing. Lenka Řehounková
Rozpočet projektu činil 2 774 670,- Kč
Konec projektu - červen 2012
Projekt Školní informační centrum ve školním roce 2014/2015
Ve školním roce 2014/2015 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 – 5.třída navštívila
dvakrát Pravěkou osadu Křivolík. Na první návštěvě se seznámili s teorií – jak se dříve
žilo a při druhé návštěvě si vše vyzkoušeli v dílnách. V rámci projektu navštívila i
Prahu. 9. třída navštívila Kutnou Horu a elektrárnu Chvaletice.
Náklady na realizaci expedic byly hrazeny rodiči
žáků, cestovní náhrady pedagogů z prostředků
organizace.


Dne 27. 6. 2015 byly výstupy všech expedic
prezentovány žákům školy, pedagogům a v
odpoledních hodinách také veřejnosti v rámci
projektového dne.
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2.projekt
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 : 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,Pobyt žáků ZŠ a MŠ Libchavy ve středisku ekologické výchovy PALETA Oucmanice
V týdnu od 13. 10. do 17. 10. 2014 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 24 žáků naší školy. Část
nákladů na jejich pobyt byla hrazena z grantu Pardubického kraje. Konkrétně se jedná o 26 %
pobytových nákladů.
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.
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3.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
 10. 11. 2014
Sedmáci navštívili Střední školu umělecko průmyslovou v ÚO. Seznámili se nejen
teoreticky, ale i prakticky s obory, které střední škola nabízí absolventům základních škol.
 16. 12. 2014
Druhý projektový den navštívili SŠUP v ÚO osmáci. Probíhal ve velmi pěkném prostředí
zmodernizovaných učeben. Žáci pracovali s experimentálními sadami Pasco z oblasti fyziky
- elektřina a magnetismus a s experimentálními sadami Helago v přírodovědném vzdělávání
v oblasti obnovitelných zdrojů. Rozvíjeli své dovednosti při experimentech z fyziky
a chemie
 18. 3. 2015
Třetí projektový den navštívili SŠUP sedmáci. Dopolední i odpolední tří hodinová výuka
probíhala ve třech zaměstnáních a žáci si mohli vybrat, kde chtějí pracovat.
- První skupina - zkoumala s experimentálními sadami Pasco hustotu vody a jiných kapalin,
trajektorii pohybu atd.
- Druhá skupina - se věnovala výrobě růže
- Třetí skupina zvládla tkaní na tkalcovském stavu a ušila nádherné jehelníčky.
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Po dobrém obědě, jenž je financován dětem z projektu, pokračovaly skupinky v jiném
zaměstnání.
- První skupina pracovala s experimentálními sadami Pasco zaměřené na elektřinu a
magnetismus.
- Druhá skupina pracovala s experimentálními sadami Helago pro obnovitelné zdroje sestrojili větrnou elektrárnu a měřili vytvořenou energii.
- Třetí skupina ve strojírenských dílnách, kde se učila číst z technického výkresu a snažila
se podle něho pracovat s kovem.
 16. 6. 2015
Čtvrtý projektový den se na SŠUP sešly všechny zúčastněné školy - žáci a žákyně
z Dolních Libchav, Dolní Dobrouče, Dolní Čermné a Základní školy Komenského
Každá škola vytvořila 2 družstva /družstvo A, B/ a v osmi technických, vědomostních i
sportovních disciplínách soutěžili celé dopoledne.
Během slavnostního vyhlášení čekaly ceny na každého účastníka.
Soutěž družstev :
1.ZŠ Dolní Čermná A
2.ZŠ Dolní Dobrouč A
3.ZŠ Libchavy A
Soutěž škol :
1.ZŠ Libchavy
2.ZŠ Dolní Dobrouč
3.ZŠ Dolní Čermná
„Smyslem soutěže nebylo určit vítěze, ale v závěru školního roku a projektu dát žákům ZŠ
možnost se pobavit a přitom aktivně využít znalosti a dovednosti, které dosud získali. Ostatně
minimální bodové rozdíly dokazovaly, že vítězem jsou všichni, kteří se dokážou bavit a
přitom i vzdělávat,“ těmito slovy zakončit poslední projektový den ředitel školy SŠUP pan
Zdeněk Rössler.
Exkurze v rámci projektu :
 28. 4. 2015 - Chvaletice, Kutná Hora, Sedlec, žáci 8.,9. třídy
 1. 6. 2015 – NKP Ostrava – Vítkovice, Velký svět techniky
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4.projekt

Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách
VÝZVA 51

Koordinátorka : pí Veronika Vaňousová
Statutární zástupce : pí Marie Linhartová
Rozpočet projektu : 17 923 136,32 Kč
z toho pro naši školu : 477.400,- Kč.
(Do projektu bylo zapojeno 50 základních a středních škol z celé ČR. Projekt realizovala
společnost VŠEI o.p.s. Praha.)
Zahájení projektu : 1. 10. 2014
Ukončení projektu : 31. 7. 2015
 Klíčové aktivity:
Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou
pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce.
Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky.
Evaluace.

asistence

při

V průběhu realizace projektu jsme absolvovali semináře :
 pedagogický sbor - 5 seminářů : Zapojení ICT do výuky
 metodik ICT - 1 seminář - Správa e-learningového prostředí a cloudu
 vedení školy - 2 semináře - Moderní směry cloudového řešení služeb a řešení
veřejných zakázek.

Pro pedagogy byly zakoupeny tablety v celkové hodnotě 176.055,- Kč a SW aplikace
v celkové hodnotě 42.762,71 Kč.
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5.projekt

Podpora jazykové komunikace
VÝZVA 56

Celková částka : 544 619,- Kč
Zahájení projektu : červenec 2015
Ukončení projektu : 31. 12. 2015
Koordinátor : Mgr. Marie Linhartová


Klíčová aktivita č.1

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti –
227 024,- Kč
Popis klíčové aktivity : učitelé vytvoří celkem 8 ročních tematických plánů Čtenářských dílen
pro různé ročníky v rozsahu 80 dílen /10 dílen pro každý ročník/. Škola zakoupí minimálně
400 knih.
Výstup : učitelé vytvoří celkem 8 ročních tematických plánů Čtenářských dílen pro různé
ročníky v rozsahu 80 dílen /10 dílen pro každý ročník/. Zpráva o průběhu a zkušenostech z
realizace 6 čtenářských dílen v hodinách Čj a literatury ve dvou ročnících. Celkem bude
ověřeno 24 čtenářských dílen na I. stupni a 24 čtenářských dílen na II. stupni. Seznam
pořízené literatury a dalších pomůcek. Škola zakoupí minimálně 400 knih.



Klíčová aktivita č.2

Zahraniční jazykový kurz pro učitele – 317 595,- Kč
Popis klíčové aktivity : učitel absolvuje jazykový kurz v trvání minimálně 10 pracovních dnů
zaměřený na zlepšení jazykových kompetencí nebo na speciální přípravu pro učitele cizích
jazyků.
Výstup : osvědčení/certifikát o absolvování zahraničního jazykového kurzu, zpráva ze
zahraničního kurzu
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6.projekt

Rozvoj technických dovedností žáků
VÝZVA 57

Celková částka : 212 481,- Kč
Zahájení projektu : červenec 2015
Ukončení projektu : 31. 12. 2015
Koordinátor : Mgr. Marie Linhartová


Klíčová aktivita č.1

Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy – 204 112,- Kč
Popis klíčové aktivity : do tvorby výrobků se zapojí minimálně 15 žáků II. stupně. Pro práci
budou žákům poskytnuty pracovní listy s nákresem výrobku a popisem postupu práce.
Z průběhu realizace zpracuje každý žák žákovské portfolio, které bude obsahovat
sebehodnocení a formativní hodnocení učitele. Učitel bude pořizovat průběžně fotografický
záznam. Bude vybavena školní dílna.
Výstup : Vybavená dílna, 15 žákovských portfolií, plán rozvoje technických dovedností žáků
a vyhodnocení účinnosti plánu.


Klíčová aktivita č.2

Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických
dovedností žáků základní školy – 8 369,- Kč
Popis klíčové aktivity : vzdělávání učitelů v práci s technickými materiály, zaměřené na
rozvoj technických dovedností žáků ZŠ v polytechnické výchově.
Výstup : osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu, záznam v profesním portfoliu učitele
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Projekt – adopce na dálku
Desetiletého Rubena Raje jsme adoptovali v roce 2008 v rámci projektu Adopce na dálku
Diecézní katolické charity Hradec Králové.
Podporovali jsme ho ve studiu, posílali jsme jednou ročně 5000,- Kč. Tento příspěvek byl
použit na školní pomůcky, školné, školní brašnu a uniformu, cestovní výdaje, stravu a
základní zdravotní péči. Žáci i zaměstnanci přispívali 10,- Kč, dále jsme přispívali ze sběru.
S Rubenem si naši žáci dopisovali 2x ročně a to v anglickém jazyce, posílali si vzájemně
obrázky. Ruben po celou dobu pilně studoval, po ukončení 10. třídy vystudoval ještě roční
studium v oboru výpočetní techniky a tím završil své vzdělání. Ruben si našel práci v oboru.
Žáci 7. ročníku: Ondřej Kulhavý, Filip Kulhavý, Denisa Charvátová a Lucka Aubusová si o
Rubenovi připravili krátké povídání a to přednesli žákům všech ročníků ZŠ. Vytvořili
nástěnný obraz plný fotografií, vysvědčení a jeho dopisů.
Tento obraz byl součástí jejich prezentace. Je svědectvím Rubenova života, jeho úspěchů i
dopisování si s našimi žáky. Všem tím sedmáci připomněli začátek adopce Rubena Raje,
všechny důležité jeho životní i studijní momenty.
Na závěr své prezentace seznámili žáky s ukončením spolupráce s Diecézní charitou
Hradec Králové v rámci projektu Adopce na dálku a s Rubenovým úspěšným završením
studia.
Tím naše podpora končí a jsme velmi rádi, že jsme mohli Rubenovi pomoci zlepšit jeho
životní úroveň. Děkuji žákům za pěknou prezentaci a všem za podporu Rubena Raje.
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Údaje o provedených kontrolách na naší škole
1. Průběžná veřejnosprávní kontrola – 1. 10. 2014
Předmět kontroly : Hospodaření PO k 30. 6. 2014, včetně dodržení vzájemných finančních
vztahů mezi zřizovatelem a zřízenou PO v roce 2014
Závěr : Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky
2. Předběžná veřejnosprávní kontrola – 15. 1. 2015
Předmět kontroly : Neinvestiční příspěvek na provoz a dotace na investice na rok 2015
Závěr : pouze posouzení
3. Následná veřejnosprávní kontrola – 5. 3. 2015
Předmět kontroly : Hospodaření zřízené příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2014
Závěr : Žádné nedostatky nebyly při kontrole zjištěny.
4. Průběžná veřejnosprávní kontrola – 5. 3. 2015
Předmět kontroly : Rozpočet PO na rok 2015, včetně dodržení vzájemných finančních
vztahů mezi zřizovatelem a zřízenou PO v roce 2015
Závěr : Při kontrole nebyly zjištěny závažné nedostatky.
5. Krajská hygienická stanice
 Mateřská škola Horní Libchavy – 10. 9. 2014
Kontrola prostor mateřské školy.
Závěr : Nebyly zjištěny nedostatky
 Mateřská škola Dolní Libchavy – 20. 4. 2015
Kontrola prostor mateřské školy.
Závěr : Nebyly zjištěny nedostatky
 Školní jídelna při MŠ Dolní Libchavy – 20. 4. 2015
Poskytování informací o alergenech v pokrmech - dle nařízení EU č. 1169/2011
Závěr : Nebyly zjištěny nedostatky
6. Kontrola BOZP a PO – 15. 5. 2015
Kontrola hasicích přístrojů a hydrantů
7. ČŠI – řešení stížnosti – 25. – 27. 5. 2015
Stížnost pana Koláře – jednatele Penzionu Hůrka, který požaduje úhradu oprav spojených
s dětským koutkem a plotem ve výši 34 973,- Kč a řeší chování žáků školy v době mimo
vyučování po ZŠ Libchavy.
ČŠI řeší stížnost na podnět MŠMT, kam byla doručena dne 14. 5. 2015 stížnost p. Koláře
Závěr : Stížnost je nedůvodná
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Testování žáků
 ČŠI - Výběrové zjišťování výsledků žáků na úrovni 9. ročníku ZŠ a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií
 SCIO testy – dobrovolné testování žáků 8. třídy z matematiky, českého jazyka a
OSP. Žáci obdrželi písemně zpracované výsledky.
 Testování vesnických škol
Pátým rokem se naše škola zúčastňuje testování 5. – 9. třídy vesnických škol – ZŠ Brandýs
nad Orlicí, ZŠ Rokytnice v Orlických horách, ZŠ Dolní Dobrouč, ZŠ a MŠ Skořenice a ZŠ
Probluz /pouze I.stupeň/
V tomto školním roce vytvářela testy ZŠ Dolní Dobrouč.
Výsledky :
5.třída /šest základních škol/
- matematika – 53,20 %
- český jazyk – 85,05 %
- Anglický jazyk – 59,65 %
Celkové pořadí :
1. ZŠ Probluz
2. ZŠ Dolní Dobrouč
3. ZŠ a MŠ Libchavy
4. ZŠ a MŠ Skořenice
5. ZŠ Brandýs nad Orlicí
6. ZŠ Rokytnice v OH
9.třída /čtyři základní školy/
- matematika – 43,59 %
- český jazyk – 45,57 %
- Anglický jazyk – 48,47 %
Celkové pořadí :
1. ZŠ Brandýs n. O.
2. ZŠ Dolní Dobrouč
3. ZŠ Rokytnice v OH
4. ZŠ a MŠ Libchavy
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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
 Spoluorganizace kulturních akcích obce – Masopust, Rozsvěcení stromečku, Setkání
s důchodci /mateřské školy/, Velikonoční výstava /mateřské školy/, 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
Martinovo poselství
Příprava rozsvěcení stromečku
Masopust
Členové výboru se pravidelně schází na schůzkách, kde se připravují akce /viz výše/. Na
konci školního roku se členové rozloučí kytičkou a poděkováním za jejich obětavou práci s
odcházejícími členy.
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 2014/2015 :
 Příjmy
Příjmy od rodičů ZŠ
34.250,- Kč
Příjmy od rodičů MŠ/HL
7.000,- Kč
Příjmy od rodičů MŠ/DL
6.600,- Kč
Sponzorský dar Obce Libchavy
2.000,- Kč
Výtěžek z Masopustu
2.605,- Kč
Výtěžek z Rodičovského plesu
39.735,- Kč
Příjmy celkem

92.190,- Kč

 Výdaje
Příspěvky na třídy a družiny
Příspěvek do MŠ/DL
Příspěvek do MŠ/HL
Masopust
Martinovo poselství
Příspěvek od Obecního úřadu
Rodičovský ples
Lyžařský výcvik 2 třídy a nákup lyží
Soutěže, hry, ceny, odměny, ostatní
Výdaje celkem

19.851,- Kč
2.150,- Kč
2.300,- Kč
3.000,- Kč
330,- Kč
2.000,- Kč
14.487,- Kč
21.197,- Kč
11.407,- Kč

76.722,- Kč
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Rodiče jsou zváni 2x ročně na třídní schůzky, v tomto roce poprvé na tzv. triády –
rodič, žák, učitel. 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“ opět 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 2014/2015
Webové schránky – www.zslibchavy.cz
E-mailová komunikace
Libchavský rozhlas
Třídní schůzky
Triády
Třídní schůzka pro rodiče vycházejících žáků
Třídní schůzka pro rodiče budoucích prváčků
Třídní schůzka 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
Na třídních schůzkách – dne 4. a 6. 11. 2014 proběhly na škole volby do školské rady.
Z navržených kandidátů (p. Jindřich Kaplan, pí Soňa Charvátová, pí Markéta Kalousková, p.
Jindřich Petříček, p. Zdeněk Sedláček, p. René Škrobánek) byli na základě hlasování vybráni
členové – zástupci za rodiče. 2 členy navrhlo zastupitelstvo Obce Libchavy. Ve škole
proběhla volba z pedagogického sboru.
Složení školské rady :
Zástupci rodičů - pí Soňa Charvátová, pí Markéta Kalousková
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Zástupci OÚ – p. Daniel Videnský, p. Vojtěch Louda
Zástupci za školu – pí Hana Šťovíčková, p. Petr Kulhavý
Ustavující schůze se konala 22. 1. 2015.

Spolupráce s mateřskými školami










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

Praxe vykonávané na naší škole




Dominika Petrláková – studentka 4. ročníku Vyšší odborné školy pedagogické a
Střední pedagogické školy v Litomyšli – Mateřská škola Dolní Libchavy 7. – 28.
11.2014
Terezie Čepová – studentka 2. ročníku Střední školy umělecko-průmyslové – ZŠ
Libchavy 18. – 29. 5. 2015 v hodinách Vv
Michaela Richtrová – studentka 2. ročníku Vyšší odborné školy pedagogické a
Střední pedagogické školy v Litomyšli – Mateřská škola Horní Libchavy 1.- 12. 6.
2015

Doplňková činnost
Okruhy doplňkové činnosti jsou vymezeny ve Zřizovací listině Základní školy a mateřské
školy Libchavy.
Ve školním roce 2014/2015 naše škola realizovala :
 Hostinskou činnost ve školní jídelně – stravování cizích strávníků
- vařili jsme pro 35 cizích strávníků
- cena oběda : 55,- Kč


Vedení kroužků
- sportovní – 150,- Kč
- výtvarné – 150,- Kč
- jazykové – 180,- Kč
(Ceny jsou za pololetí a 1 vyučovací hodinu)
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Navýšení kapacity



Na základě žádosti ze dne 22. 5. 2013 rozhodl KÚ Pardubického kraje o Navýšení
kapacity ve Školní družině na 75 žáků, s platností od 1. 9. 2014
Na základě žádosti ze dne 26. 5. 2015 rozhodl KÚ Pardubického kraje o Navýšení
kapacity v Mateřských školách na 85 dětí, s platností od 1. 9. 2015

Materiálně technické zajištění
Základní škola
2014
 žebřík, překážky, míče, švihadla do Tv /dotace OÚ Libchavy/ 8 215,- Kč
 stolní fotbálek na I. stupeň
5 689,- Kč sběr
 míč KIN – BALL
7 370,- Kč sběr
 tiskárna
15 645,- Kč
 radiopřehrávač 2ks
5 400,- Kč
 úklidový vozík s příslušenstvím
5 978,- Kč
 ohřívač vody do učebny Vv
7 044,- Kč
 fotoaparát
7 438,- Kč
 křesla do ředitelny
7 960,- Kč
 křesla a stolek do jednací místnosti, kancelářské židle do tříd II. stupně, 2 kan. židle do
ředitelny, sedačka na I.stupeň
24 454,- Kč
 židle do školní jídelny
83 134,- Kč
 zařízení pro skok vysoký
4 000,- Kč
2015
 plastové odpadkové koše na papír – do tříd
5 856,- Kč
sběr
 knihy – nepovinná četba
3 600,- Kč Dotace ČL
 sedačka na II. stupeň
14 700,- Kč sběr
 kompresor
1 218,- Kč Jarmark
 lyžařské vybavení
10 700,- Kč SRPŠ
 notebook
3 500,- Kč
 židle do učebny Hv
53 317,- Kč
 řečnický systém
14 670,- Kč NS
 vodoinstalační práce
36 896,- Kč
 nábytek do sborovny II. stupně
75 020,- Kč
Školní družina
2014
 Vestavěná skříň do třídy
5 989,- Kč
2015
 Nábytek do třídy /II. oddělení/ 17 944,- Kč
 Počítač
7 999,- Kč
Školní jídelna
2014
 Nerezový stůl do výdejny

9 079,- Kč
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Váhy
Pojízdná stolička
Ubrusy
2015
Smažící elektrická pánev

7 248,- Kč
11 917,- Kč
3 840,- Kč
106 021,- Kč
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Dotace OÚ
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Rozpočet školy
1/ Normativní rozpis neinvestičních výdajů na přímé náklady na vzdělávání
pro školy a školská zařízení zřízené obcemi /Krajský úřad Pardubice/
2014
Účelové finanční prostředky :
 ÚZ 33 353
Celkem NIV po poslední úpravě k 19. 11. 2014 : 12 050 000,- Kč
Z toho :
- na platy – 8 568 000,- Kč
- OON – 175 000,- Kč
- Odvody – 2 972 000,- Kč
- FKSP –
85 000,- Kč
- ONIV –
250 000,- Kč /v tom náhrady za nemoc, přímé náklady/
- Přepočtený počet zaměstnanců – 32, 88
Příspěvky na přímé náklady byly z KÚ zasílány na dva měsíce. Celkem došlo během roku
2014 ke třem úpravám rozpočtu - navýšení.
Další dotace:
 ÚZ 33 047 – Podpora výuka dalšího cizího jazyka pro ZV - 26. 6. 2014
Celkem 5 100,- Kč – nákup interaktivních učebnic pro německý jazyk
 ÚZ 33 051 – Zvýšení platů pedagogických pracovníků – 11. 11. 2014
Celkem 22 756,- Kč
 ÚZ 33 052 – Zvýšení platů pracovníků regionálního školství – 24. 11. 2014
Celkem 57 196,- Kč

2015
Účelové finanční prostředky:
 ÚZ 33 353
1/ celkem NIV k 19. 2. 2015 : 12 176 000,- Kč
Z toho :
- Na platy – 8 695 000,- Kč
- OON –
126 000,- Kč
- Odvody – 2 999 000,- Kč
- FKSP –
87 000,- Kč
- ONIV –
269 000,- Kč
/přímé náklady – 224 208,- Kč, náhrady za nemoc – 44 724,- Kč/
- Přepočtený počet zaměstnanců : 33,87
2/ 1. úprava – rozpuštění rezervy
celkem NIV k 9. 4. 2015 : 12 323 000,- Kč
Z toho :
- Na platy – 8 804 000,- Kč
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OON –
126 000,- Kč
Odvody – 3 036 000,- Kč
FKSP –
88 000,- Kč
ONIV –
269 000,- Kč
Přepočtený počet zaměstnanců : 33,87

3/ 2. úprava – přesuny mezi závaznými ukazateli platy a OON
celkem NIV k 12. 6. 2015 : 12 322 000,- Kč
Z toho :
- Na platy – 8 738 000,- Kč
- OON –
192 000,- Kč
- Odvody – 3 036 000,- Kč
- FKSP –
87 000,- Kč
- ONIV –
269 000,- Kč
- Přepočtený počet zaměstnanců : 33,61
Příspěvky na přímé náklady na vzdělávání jsou z KÚ zasílány vždy na 2 měsíce.
Další dotace:
 ÚZ 33 052 – Zvýšení platů pracovníků regionálního školství – 10. 2. 2015
Celkem 287 256,- Kč
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2/ Příspěvek na provozní náklady /Obec Libchavy/
2014
13. 3. 2013 – 2 268 000,- Kč
Z toho : závazné ukazatele nepodléhající finančnímu vyrovnání :
Mateřská škola Horní Libchavy 283 000,- Kč
Mateřská škola Dolní Libchavy 240 000,- Kč



Závazné ukazatele podléhající finančnímu vyrovnání :
Na 0,6 úvazku mzdy kuchařek
105 000,- Kč
/čerpáno 102 160,- Kč, vráceno 2 840,- Kč/
Na činnost sportovního oddílu, sboru a autobusu do Polska
18 000,- Kč
/čerpáno 11 286, vráceno 6 714,- Kč/

Závazný ukazatel č.1/2014 ze dne 25. 9. 2014
 Na činnost sportovního oddílu a školení pedagogů
18 000,- Kč
Peníze byly využity na uhrazení celodenního školení pedagogů v naší škole SPU –
dysgrafie, dysortografie, dyslexie“ – 7 100,- Kč
/čerpáno 18 000,- Kč/
Úpravy rozpočtu :
 11. 12. 2014 schváleno čerpání z rezervního fondu ve výši 70 000,- Kč
/Nákup židlí do ŠJ, doplatek energií za rok 2013 v MŠ/HL/
Stav rezervního fondu k 31. 12. 2014 : 429 920,80 Kč
 Z výsledků hospodaření : 177 877,55 Kč
 Z ostatních titulů : 252 043,- Kč
/EU peníze, dary, sběr/

2015
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2015 : 429 920,80 Kč
Z roku 2014 převedeno : 0,- Kč
29. 1. 2015 – 2 396 000,- Kč
Z toho : závazné ukazatele, které nepodléhají finančnímu vyrovnání :
Mateřská škola Horní Libchavy
298 000,- Kč
Mateřská škola Dolní Libchavy
256 000,- Kč
Účelové prostředky, které podléhají finančnímu vyrovnání :
Na 0,6 úvazku na mzdy kuchařek
105 000,- Kč
Na činnost sportovního oddílu, sboru a autobusu do Polska
20 000,- Kč
Pořízení smažící pánve
126 000,- Kč
Úpravy rozpočtu :
 Závazný ukazatel č.1 ze dne 16. 4. 2015 – změna rozpočtu
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Na provozní náklady 2015 - 2 270 000,- Kč
Investiční finanční prostředky – 126 000,- Kč (smažící pánev)

 29. 1. 2015 schváleno čerpání z rezervního fondu ve výši 161 000,- Kč
/pořízení nábytku k vedoucí ŠJ, nábytku do sborovny II. stupně, židlí do učebny Hv/
 Závazný ukazatel č.2 ze dne 25. 6. 2015 – navýšení provozních nákladů 55 000,- Kč
 Osobní asistence 14 000,- Kč
 MŠ/HL
14 000,- Kč navýšení kapacity
 MŠ/DL
27 000,- Kč navýšení kapacity
 Závazný ukazatel č.3 ze dne 25. 6. 2015
Přidělena účelová dotace v částce 14 000,- Kč na Vzdělávací pobyt žáků 6. třídy ve
středisku ekologické výchovy Paleta Oucmanice.
Stav rezervního fondu k 30. 6. 2015 : 206 465,80 Kč
 Z výsledků hospodaření : 177 877,55 Kč
 Z ostatních titulů : 28 588,25 Kč

3/ Neinvestiční příspěvek Obce České Libchavy
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/

2015
 1. 6. 2015 – částka 8 000,- Kč – na nákup mimočítankové četby pro I. stupeň a nákup
knih do školní knihovny.
/k 30. 6. 2015 čerpáno 3 600,- Kč – mimočítanková četba pro I. stupeň/

4/ Sponzorské dary za rok 2014
 8 420,- Kč /včetně obou MŠ/
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Záměry a perspektivy školy
 Udržet si rodinné prostředí školy a stále jej vylepšovat
 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 příprava žáků ke studiu na všech typech škol
 Učit se mimo školu – vycházky, exkurze, projektové dny, kulturní akce školy
 Individuální přístup k žákům vyžadujícím zvláštní péči, práci s integrovanými žáky
 Věnovat péči nadaným žákům
 Využívat při výuce interaktivní tabule a tablety
 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
 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
 Rozvíjet osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet a svobodně se
rozhodovat, aby byl odpovědný za své jednání v míře přiměřeně svému věku.
 Udržet zájem o zájmové kroužky
 Návštěva Pardubického divadla – pro zájemce v odpoledních hodinách, mimo výuku
 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
 Naplňovat ŠVP
 Přivést rodiče do školy – udržet zavedené akce – Jarmark, Netradiční setkání, Vánoční
koncerty, triády
 Pořádat Dny otevřených dveří
 Úspěšně zakončit práci na projektech EU z programu OP VK – Výzva 56, Výzva 57
 Zahájit práci na vizi školy – společná práce učitelů
 Rozšířit komunikaci s rodiči pomocí webových stránek
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Pedagogický sbor a pracovnice školní jídelny 2014 / 2015
1.řada /sedící/ zleva : pí Jana Hodrová, pí Hana Pleváková, pí Hana Šťovíčková, pí
Radka Kulhavá, pí Iva Kittlitz, pí Naďa Baťková
2.řada /uprostřed/ zleva : p. Petr Kulhavý, pí Iva Pinkavová, pí Markéta Kopsová, pí
Lenka Řehounková, pí Martina Kubišová, pí Marie Linhartová
3.řada /nahoře/ zleva : pí Anna Papáčková, pí Veronika Vaňousová, pí Zdenka
Martincová, pí Světlana Roubíčková, pí Eva Krummer, pí Lenka Ludvíčková

Zpracovala : Mgr. Marie Linhartová
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