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

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

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 :

70

Školní druţina

IZO : 118 000 357

kapacita :

50

Školní jídelna MŠ

IZO : 102 930 651

kapacita :

70

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
ZŘ :
Mgr. Veronika Vaňousová
Ved.učitelka MŠ/HL : Eva Musilová
Ved.učitelka MŠ/DL : Alena Pulkrábková
Ved.školní jídelny
: Markéta Kopsová

Organizační schéma školy

Ředitelka školy

Mgr. Marie Linhartová

Řídí
Zástupce
Ředitele

učitele

Veronika Vaňousová

Vedoucí

Vedoucí

Vedoucí

školní
jídelny

Mateřské
školy/HL

Mateřské
školy/DL

Markéta Kopsová

Eva Musilová

Alena Pulkrábková

školník
Pavel Martinec
/od 1.7.2009/

Řídí
kuchařky

Školní jídelny

Zástupce ředitleky
Mgr. Veronika Vaňousová

Mzdová účetní : Kotrlová Ivana
Účetní :
Jabůrková Jana

zaměstnance

zaměstnance

MŠ/HL

MŠ/DL

uklizečky

Na škole působili :
-

2 výchovné poradkyně : Mgr.Eva Krummer /Integrovaní ţáci/ - do 5.3.2010
Mgr.Zdenka Martincová /Integrovaní ţáci/ - od 8.3.2010
PaedDr. Hana Šťovíčková /volba povolání/

 metodik prevence patologických jevů : PaedDr. Hana Šťovíčková
 metodik informačních a komunikačních technologií : pí Ing. Zdenka Pávková
Michal Švihálek od 4.12.2010, Jakub Krátký od 1.2.2010, Mgr.Zuzana Vaňousová od
1.2.2010
 koordinátor v oblasti environmentální výchovy : Mgr. Petr Kulhavý /od 5.1.2009
 projekt COMENIUS : Zuzana Šedová, Dis.
-

zdravotníci :

Daniela Čermáková – ŠD
PaedDr. Hana Šťovíčková – ZŠ
Mgr. Eva Krummer – ZŠ
Mgr. Petr Kulhavý
Eva Musilová – MŠ/H
Petra Králová – MŠ/H
Alena Pulkrábková – MŠ/D
Soňa Schulzová – MŠ/D
Mgr. Lenka Ludvíčková

-

instruktoři lyţování :

Hana Šťovíčková
Petr Kulhavý
Lenka Ludvíčková
Michal Švihálek /snowboard/- externista

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
 pomáhají při řešení koncepčních věcí školy
 rozhodují o důleţitých dokumentech školy
 řeší organizační věci
 projednávají pedagogické dokumenty
 starají se o pracovně právní záleţitosti
 připravují návrh rozpočtu
 plánují rozvoj školy
 navrhují a pomáhají při realizaci doplňkové činnosti školy
Pedagogická rada – pedagogové a vychovatelé školní druţiny
 řeší výukové a výchovné problémy
 řeší organizační záleţitosti
 koordinuje práci třídních učitelů
 vyjadřuje se k základním dokumentům, především pedagogického charakteru

Správci sbírek, kabinetů, učeben
 pečují o sbírky a kabinety a odborné učebny
 provádějí inventarizaci
 podávají návrhy na zakoupení a vyuţívání učebnic a pomůcek
 podávají návrhy na vyřazení pomůcek ze sbírek
 vytvářejí řády učeben
Výchovní poradci a metodik prevence
 předkládají plány práce na daný školní rok
 provádí kontrolní činnost
 zajišťují učebnice a pomůcky
 zajišťují besedy a návštěvy
 stanovují pravidla pro hodnocení
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 poţadavky učitelů na vyuţití 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
 průběţně 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 záleţitosti
 připravují rozpočet, čerpání rozpočtu

Správci kabinetů, učeben
Zdeňka Martincová

Radka Kulhavá
Zuzana Šedová

klub čtenářů, výzdoba I.stupně-okna,
nákup knih pro nejlepší ţáky, Nová školanákup pracovních sešitů,nástěnka ARTUR
plavání
učebnice na I.st.
kabinet I.stupně

květiny na I.st., COMENIUS,koordinátor
EKO školy pro I.stupeň
Eva Krummer
sportovní akce a akce na I.st., vybavení
lékárniček na nové budově, nákup léků,
výzdoba stromu na chodbě, pěvecká
soutěţ na I.st.
Lenka Bédi
dopravní výchova na I.st., recitační soutěţ,
kulturní akce I.st.- Klubcentrum
Oddychový koutek – ve výzdobě se střídají pí Martincová, pí Šedová
Hana Pleváková
Aj, knihovna,
soutěţe Aj, Čj, recitační soutěţe II.st.
Hana Šťovíčková
Tv, Ov, Rv, Př
sportovní akce II.st., nástěnky –chodbasportovní, vých.poradenství
lékárničky v Tv, hřiště
Zuzana Vaňousová
D, ČJ,
kulturní akce II.st., soutěţe Čj,
Sborovna na II.st.
recitační soutěţe
Z. Pávková,
F, informatika,
počítačové soutěţe,
dílny,Ch,učebna Ch
správce počítačové učebny,učebny s
interaktivní tabulí, SIPVZ, elektr.
přístroje
Petr Kulhavý
Z, M, sklad učebnic učebnice II.st.,sportovní akce, sportovní
nástěnka, květiny na II.st., dopravní
výchova
Marie Linhartová
Hv
pěvecké soutěţe na II.st.
Veronika Vaňousová
Vv, učebna Vv
výzdoba chodeb a oken-II.st,vstupní dveře
Markéta Fadrná
kuchyňka
Daniela Čermáková
kabinet ŠD
výzdoba chodeb ŠD, lékárničky na staré
budově,
Iva Kittlitzová
výzdoba chodeb ŠD,
L.Řehounková
F,Ch, učebna Ch, dílny
J.Krátký
Informatika
správce počítačové učebny

Charakteristika školy z hlediska kapacity,
účelnosti a vybavení
-

Základní škola Libchavy leţí ve středu obce Libchavy.
 V roce 1997 byla přistavěna nová budova a rekonstruována stará budova školy.
 Podle § 13a odst. 2 a § 13b odst. 3 a odst. 9 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a
samosprávě ve školství bylo změněno zařazení do sítě škol s platností od 1.1.2003.



S platností od 1.1.2003 je škola samostatným právním subjektem a hospodaří jako
příspěvková organizace.
 Od 1.1.2006 došlo ke změně názvu organizace :
Základní škola a mateřská škola Libchavy
- Škola je plně organizovaná, tvoří ji 2 budovy :
1.budova /rekonstruovaná část/ :
I.patro - 1 kmenová třída I.stupně /3.třída/, 2 oddělení školní druţiny, učebna cvičné kuchyně,
chemická učebna, kabinety Ch,Př,M,F, kabinet ŠD
Přízemí - dílny, 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.st – sklad učebnic a pomůcek
Sklep – dílna školníka, šatna školníka a uklizečky, sprchy, učebna s interaktivní tabulí /ŠIC/
Spojovací krček
Šatny I. a II.stupně
 K počátku školního roku 2009/2010 škola disponovala 9 kmenovými třídami, 2
samostatnými odděleními školní druţiny a 7 učebnami.
Při pracovních činnostech se staráme o zeleň kolem školy.
Při hodinách Tv vyuţíváme tělocvičnu, kterou máme pronajatou od OÚ na dopolední a
část odpoledních hodin, doskočiště na školním dvoře a atletický stadion /tzv. umělku/
Pro činnost školní druţiny jsou v provozu 2 prostorné učebny. ŠD dále vyuţívá
počítačovou učebnu, cvičnou kuchyň, tělocvičnu a školní dvůr.
Vnitřní technický stav budov není zcela v pořádku, problémy jsou se zatékáním vody
při dešti /kolem oken ve třídách, střešními okny v učebnách, střechou – nová budova, světlíky
ve spojovacím krčku/. Dalším problémem je zamrzání okapů v zimě na staré i nové budově.
Školní jídelna
 Ţáci mohou odebírat svačina v hodnotě 8.-Kč /I.st. svačí po 1.vyučovací hodině/
Svačinu tvoří rohlík s pomazánkovým máslem – vţdy v pondělí, 1x týdně sladké,
další dny – chleba s pomazánkami, zelenina. V ceně je zahrnut i pitný reţim.





cena obědů a svačiny:
/od 1.5.2008/
svačina – 8,- Kč
19,- Kč pro ţáky 7 – 10 let
21,- Kč pro ţáky 11 – 14 let
23,- Kč pro ţáky 15 let a dospělé
obědy se hradí přes účet školy
Vaříme pro 30 cizích strávníků, cena oběda je 46,- Kč

Svačiny odebíralo – 83 ţáků, obědy odebíralo – 168 ţáků

Ve školním roce 2009/2010 /k 30.6.2010/ navštěvovalo školu celkem 169 ţáků
/85 chlapců, 84 dívek/, průměrná naplněnost 18,77 ţáka/ třídu
Z toho
Školní druţina

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

89 ţáků / 50 d, 39 ch/
80 ţáků / 35 d, 45 ch/
50 ţáků

Škola vyučuje :
Ve 4.-5. a 9. třídě podle vzdělávacího programu Základní škola č.j. 16847/96-2.
V 1.-3. a 6.-8. třídě podle Školního vzdělávacího programu č.j. 61/2007/RE
Volitelné předměty : Informatika / 9.třída ch + d/
Zdravý ţivotní styl /8.tř./
Domácnost / 9.třída d/
Míčové hry /8.tř.–1/2, 7.tř./
Přírodovědná praktika /9.třída-ch,7.tř./ Estetický seminář /8.tř.–1/2/
Dějepisný seminář /9.tř./
Nepovinné předměty : Sborový zpěv II.stupeň – p.Linhartová
Zájmové krouţky :
Angličtina hrou 1.tř. pí Šedová
Anglický jazyk 2.tř. pí Vaňousová Z.
Anglická konverzace 6.,7.tř. pí Vaňousová Z.
Anglická konverzace 8.,9.tř. pí Pleváková
Německý jazyk II.st. pí Pleváková
Výtvarný krouţek ARTUR 1.-3.tř. pí Martincová
Florbalový krouţek pí Šťovíčková
Sportovní hry 6.-9.tř. p.Kulhavý
Dále ţáci navštěvují :

Internet /pí Vaňousová Z./
Informační centrum /spolupráce počítač. učebny a knihovny /
/pí Pávková, pí Řehounková, pí Pleváková/
Školní knihovnu / pí Pleváková/

Další sluţby pro rodiče s dětmi, veřejnost : Výtvarná dílna – pí Vaňousová V.
Patchwork – pí Kuraková

Údaje o pracovnících školy
Změny u pedagogických a nepedagogických pracovníků
pracovní poměr zahájili :
 Ing. Zdenka Pávková /25.8.2009/ - učitelka II.st.
 Ing. Lenka Řehounková /1.12.2009/ - učitelka II.st.
 Michal Švihálek /4.12.2009/ - učitel II.st.
 Jakub Krátký /1.2.2010/ - učitel II.st.
 Mgr. Lenka Ludvíčková / 22.3.2010/ – nástup po MD a RD – učitelka I.st.
 Pavel Martinec /1.7.2010/ - školník

Pracovní poměr ukončili :
 Ing. Zdenka Pávková /30.11.2009/
 Michal Švihálek /31.1.2010/
 Markéta Fadrná /30.6.2010/
 Jakub Krátký /30.6.2010/
 Lenka Bédi /30.6.2010/
Na mateřskou dovolenou odešly :
 Mgr. Eva Krummer /5.3.2010/
Naše škola má 37 zaměstnanců školy, z toho jsou 3 na mateřské dovolené nebo
rodičovské dovolené /stav k 30.6.2010/
Základní škola : 14 pedagogů, 3 vychovatelky + 2 MD
5 provozních zaměstnanců
MŠ/HL :
3 pedagogové
1 provozní zaměstnanec
MŠ/DL :
3 pedagogové
1 provozní zaměstnanec
ŠJ :
4 ZŠ , 2 MŠ + 1 MD
 u provozních ZŠ a ŠJ zastává pí Novotná dvě funkce – uklizečka, pom.kuchařka
 u vychovatelek zastává pí Frimlová funkci vychovatelky a zároveň učitelky MŠ/HL

přepočtení na plně zaměstnané
fyzické osoby
zaměstnané
___________________________________________________________________________
ZŠ
učitelé
14 + 2 vych.
12,228 + 0,364
Vychovatelky
3
1,625
Provozní zaměstnanci
5
3,187
MŠ/H učitelé
3
2,700
Provozní zaměstnanci
1
1,000
MŠ/D učitelé
3
2,700
Provozní zaměstnanci
1
1,000
ŠJ
ZŠ
4
2,990 + 0,470 /HČ/
MŠ /H,D
2
2,000

pí M.Novotná je uvedena 2x – 1x ŠJ/ZŠ, 1x provozní ZŠ
pí Frimlová je uvedena 2x – 1x vychovatelka, 1x učitelka MŠ/HL

Mateřská dovolená, rodičovská dovolená
od 5. 3.2010 učitelka I.stupně
od 23.11.2005 učitelka II.stupně
od 11.3.2007 vedoucí školní jídelny

Eva Krummer
Blanka Tomášová
Erika Nováková

Věková struktura pedagogického sboru /ZŠ +2 MD/
/včetně 2 vychovatelek/
35 – 50 let
muţi
ţeny

Do 35 let
muţi
ţeny
2

8 + 2 MD

0

50 let a více
muţi
ţeny

7

0

1

důchodci
muţi
ţeny
0

0

Věková struktura pedagogického sboru /MŠ/
Do 35 let
muţi
ţeny
0

3

35 – 50 let
muţi
ţeny
0

2

50 let a více
muţi
ţeny
0

1

důchodci
muţi
ţeny
0

0

Aprobovanost
I.stupeň
Český jazyk
Dějepis
Občanská nauka
Matematika
Zeměpis
Fyzika
ŠD

4 +1 MD
2 +1 MD
2
1
1
0
0
2

Anglický jazyk
0
Výtvarná výchova
0
Tělesná výchova
2
Hudební výchova
1 MD
Pracovní činnosti
0
Přírodopis
0
Chemie
0
Základy společenských věd 1

Přehled pracovníků
a/ Třídní učitelé
I.stupeň
II.stupeň
Mgr.Eva Krummer, Mgr. Lenka Ludvíčková 1. Mgr. Zuzana Vaňousová
Mgr. Zdenka Martincová
2.
PaedDr. Hana Šťovíčková
Mgr. Radka Kulhavá
3.
Mgr. Hana Pleváková
Zuzana Šedová, Dis.
4.
Mgr. Petr Kulhavý
Lenka Bédi
5.

6.
7.
8.
9.

b/ Další pedagogičtí pracovníci:
ZŠ – Ing. Zdenka Pávková /F, Ch, Infor., Pč,/, Ing. Lenka Řehounková /Z, F, Ch, Pč/,
Markéta Fadrná /D a D seminář, Pč, Vedení domácnosti/ , Michal Švihálek, Jakub
Krátký /Inform./, Mgr. Marie Linhartová /Hv/, Mgr. Veronika Vaňousová /M,Vv,
Estet.seminář/
MŠ – Eva Musilová, Petra Králová, Monika Frimlová, Alena Pulkrábková, Soňa
Schulzová, Pavlína Vodáková /od 15.9.2009/
c/ Vychovatelky :

Daniela Čermáková, Iva Kittlitzová
d/ Provozní zaměstnanci :
ZŠ – Pavel Martinec, Alena Jansová, Marie Martincová, Anna Schulzová, Marie
Novotná
MŠ – H – Helena Mazurová, D – Jana Novotná
e/ Zaměstnanci školní jídelny :
ZŠ – Markéta Kopsová , Anna Papáčková, Iva Pinkavová – vedoucí kuchařka, Marie
Novotná
MŠ – H – Monika Dvořáková, D – Marie Egydyová

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se nemohlo zúčastnit tolik zaměstnanců,
kolik by mělo zájem, protoţe nebyl dostatek financí . I letos jsme se snaţili vyuţít nabídky
CCV Pardubice a NIDV.
Částka přidělená na DVPP - 11 950,- Kč, tj. 50,- Kč na ţáka /ZŠ a MŠ/– není to závazný
ukazatel . V tomto školním roce se proškolilo 16 pedagogů / z toho 6 z MŠ/ v celkové
hodnotě 12 850,- Kč


Eva Krummer absolvovala doplnění studia pro kvalifikované výchovné poradce –
speciální pedagogické vzdělání /62,5 vyučovacích hodin/



Petra Králová a Alena Pulkrábková
normu zdravotnických znalostí



Zuzana Vaňousová a Hana Pleváková absolvovaly 68 lekcí na 1.jazykové škole
v Ústí nad Orlicí, kterou úspěšně zakončily testem a získaly Certifikát. Toto
vzdělávání si obě zaměstnankyně uhradily .

absolvovaly doškolovací kurz Základní

Péče o pracovníky


Zaměstnancům jsou poskytovány ochranné pomůcky dle směrnice o Poskytování
ochranných pomůcek. V tomto školním roce byly nakoupeny pomůcky v hodnotě 8 347,Kč.







Zaměstnanci navštěvují smluvního lékaře v rámci preventivních pravidelných prohlídek
/1x za 3 roky/ – MUDr. Blanaře. Letos bylo uhrazeno 1 750,- Kč za zaměstnance /350,Kč na osobu /
FKSP – v tomto školním roce jsme nevylepšovali pracovní prostředí. Kaţdý zaměstnanec
měl nárok na částku 2 500,- Kč /počítáno 250,- Kč na měsíc/. Tuto částku mohl kaţdý
zaměstnanec vyuţít dle svého výběru a uváţení – jako příspěvek na dovolenou, na
masáţe, na permanentky do plaveckého bazénu, do posilovny/. O půjčku na vybavení
domácnosti si nikdo neţádal. Z fondu se zaměstnancům připlácí 9,- Kč na obědy ve
školní jídelně/od dubna 2009/
Fond kulturních a sociálních potřeb hospodaří dle stanovených pravidel. U příleţitosti
Dne učitelů se pravidelně scházíme na schůzi FKSP, kde jsou zaměstnanci seznámeni
s čerpáním fondu a s rozpočtem na další rok.
Důvěrníkem FKSP je paní Daniela Čermáková

Údaje o žácích
Počty ţáků k 30.6.2010

Třída

Celkem

Dívky

Chlapci

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

16
17
24
17
15
16
21
25
18
169

13
8
12
8
9
7
7
12
9
85

13
9
12
9
6
9
14
13
9
84

Noví ţáci : Denisa Charvátová /2.třída – 1.9.2009/, Roman Musil /6.třída – 1.9.2009/, Matouš
Nečekal /6.třída – 1.9.2009/, Dominika Vítková /6.třída – 1.9.2009/, Daniel Suchý /6.třída –
19.10.2009/, Vendula Hnátnická /7.třída – 1.9.2009/, Jakub Beran /7.třída – 31.11.2009/
Odstěhovali se : Roman Musil /6.třída 30.9.2009/

Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků školy

I.pololetí
I.stupeň

Pochvaly
Napomenutí TU
Důtka TU
Důtka ŘŠ
Chování
2
3

23
6
3
2
-

Prospělo
S vyznamenáním
Neprospělo

18 ţáků
71 ţáků
-

II.stupeň

28
18
6
2
1
51 ţáků
27 ţáků
1 ţák /9.tř. – 1/

II.pololetí
Pochvaly
Napomenutí TU
Důtka TU
Důtka ŘŠ
Chování
2
3
Prospělo
S vyznamenáním
Neprospělo
Ročník opakují

70
1
1
2
18 ţáků
71 ţáků
-

58
2
5
7
2
56 ţáků
21 ţáků
2 ţáci /7.tř.- 1, 8.tř. - 1/
-

I. a II. pololetí
Zameškané hodiny
- nejvíce
- nejméně
Neomluvené hodiny

5 224
2.třída
5.třída
-

8 328
8.třída
7.třída
-

 Nejlepší ţáci
1. – Dominika Pecháčková, 2. – Kateřina Velínská, 3. – Veronika Malínková, 4. –
Dagmar Prášilová, 5. – Jana Mudruňková, 6. – Sabina Stránská, 7. – Tomáš Pirkl, 8. –
Jakub Klusoň, 9. – Lenka Langerová

 Pochvala
ředitelky
školy
Marcela Diblíková – za
dlouhodobou
reprezentaci
školy ve vědomostních a
sportovních soutěţích, za
reprezentativní vystupování a kvalitní školní práci
Darek Prášil – za dlouhodobou úspěšnou reprezentaci školy ve sportu a překonání školních
rekordů v atletice
Ţáci obdrţeli poukázku do jimi vybrané prodejny v hodnotě 500,- Kč / z fondu SRPŠ/

Přijímací řízení

Na střední školy a odborná učiliště se hlásilo celkem 18 vycházejících ţáků
z 9.třídy, 1 ţák z 8.třídy

Na víceleté gymnázium se hlásila 1 ţákyně z 5.třídy /Gymnázium Ústí nad Orlicí/ nebyla přijata
Třída

Počet ţáků

9.

18

8.

1

gymnázia

0

studijní obor
s maturitou

13

učební obor
na SOU

učební obor
na OU

5

0

__________________________ __1__________ _______

Individuálně integrovaní ţáci
Mezi integrované ţáky byli zařazeni celkem 8 ţáků, 7 ţáků má výukové problémy /4
ţáci – I.stupeň, 3 – II.stupeň/ a 1 ţák je nadaný /II.stupeň/.
Všem byl vypracován individuální plán pro dané předměty, na které se vztahuje integrace.
S tímto plánem byli seznámeni ţáci i jejich zákonní zástupci.

Školní úrazy
V tomto školním roce bylo zaevidováno celkem 17 školních úrazů. 3 úrazy byly pojišťovnou
/Kooperativa/ odškodněno v celkové výši 4 200,- Kč.
- 8 úrazů se stalo v hodinách tělesné výchovy
- 1 úraz se stal ve školní druţině
- 1 úraz se přihodil na schodech
- 2 úrazy ve třídě
- 1 úraz před školou při cestě do tělocvičny
- 1 úraz na školní akci
- 1 úraz v jídelně
- 1 úraz na chodbě školy
Všichni ţáci byli vţdy po úrazu znovu poučeni o bezpečnosti .

Statistika ve školní knihovně ve školním roce 2009/2010
Školní knihovna byla otevřena dvě hodiny týdně po vyučování a o jedné velké
přestávce. Ţáci měli moţnost vybrat si celkem z 2173 titulů, mezi které patří knihy, CD, DVD
a časopisy a mají kaţdoročně moţnost v době otevření knihovny si dělat své referáty a další
práce do školy na počítačích, které jsou pro ně a pro další ţáky k dispozici v tutéţ dobu.
Celkem si ţáci vypůjčili 419 knih. I. stupeň si vypůjčil 199 titulů, II. stupeň 220 titulů.
Oproti loňskému školnímu roku se na I. Stupni půjčilo 76 knih méně, na II. stupni o 43 knih
více. Nejvíce si půjčovali děti z 6. třídy, celkem 89 knih. Na druhém místě se ve vypůjčování
knih umístila 5. třída s 76 knihami. 3 místo získala 1. třída s 61 tituly.

Školní druţina
Ve školní druţině a v 1.třídě se zabydlel Večerníček – paní vychovatelky připravily hru
„Putování s pohádkou aneb 10 krát večerníček“.Ţákům přinesl kaţdý měsíc novou pohádku
doplněnou o 5 úkolů, různé soutěţe a zajímavé příběhy – všichni sbírali jako odměnu
keramické hvězdičky. Ke kaţdé pohádce se naučili písničku, hru, nakreslili obrázek a
vytvořili výrobek.
Na závěr školního roku proběhlo hodnocení a odměňování – kaţdý si domů odnesl deníček
s obrázky, diplom s večerníčkem a sladké odměny.
Vítězi se stali:
I.oddělení
1. třída – 1. Karolínka Hodrová 2. Violka Škrobánková 3. Sandra Nutzová
3. třída – 1. Monča Pokorná
2. Míša Kůstová
3. Verča Benešová
II. oddělení
2. třída – 1. Domča Rauš
3. třída – 1. Míša Boštík

2. Káťa Ulrichová
2. Matěj Motyčka

3. Natálka Nováčková
3. Filip Horníček

Další akce ve školní druţině :
 Pohádková noc
Letos se konala jiţ po čtvrté
Kouzelná noc s pohádkami.
Celým večerem nás provázela
pohádka Malá čarodějnice –
čarovalo se, zpívalo, vyráběly
se čarodějnice
,
stavěly
čarodějovy věţe a soutěţilo se.
Nechyběl ani let na koštěti, kde
se měřil čas a zručnost.

Nejrychleji létalo koště Sabince Marčíkové Natálce
Nováčkové, Michalu Boštíkovi a Štěpánku Šmétkovi.
 Zimní olympiáda
 Bobování
 Vaříme s pejskem a kočičkou

 Vánoční posezení s rodinnými
příslušníky – setkání nad
čajem a vánočním cukrovím,

společně si pohráli a vyráběli papírové stromečky

Akce naší školy
Mikulášská nadílka na I.stupni
V pátek 4.prosinec dopoledne dorazila do
školy vzácná návštěva - Mikuláš, andílek,
čertice a čert. Prošli všemi třídami a
zkontrolovali, jestli máme skutečně hodné děti.
S výsledkem byli spokojeni a těm nejhodnějším
přinesli
nadílku.
Děkujeme
šikovným
deváťákům za zajištění této oblíbené akce.
Cesta do pohádky
Ke Dni dětí připravila 5. třída pro ţáky 1.
stupně netradiční dopoledne na téma
PRINCEZNA ZE MLEJNA. Pohádkové
postavy ( mlynář, čarodějnice, vodník,
čertík, zvířátka, …) si pro ţáky nachystaly
zábavné úkoly a hádanky. Na konci trasy
na všechny čekala sladká odměna od
Elišky a Jindřicha. Cesta pohádkou byla
pěkným zpestřením školního roku.

Den Země
Ţáci 2. a 5. třídy navštívili 29.4.2010 pštrosí farmu
u Lukešů. Strávili zde dvě vyučovací hodiny a poté
se připojili k ostatním třídám 1. stupně, společně
pak ve škole sestavovali z přinesených víček od
PET lahví různé obrázky. Ty byly vystavené ve
vestibulu naší školy.
Vaření na přání
Kaţdé úterý se u nás vaří na přání. Na začátku
školního roku si třídní učitelé vyberou měsíc, ve
kterém bude jejich třída sestavovat jídelníček. Ţáci mohou donést své vlastní recepty nebo
vybírají podle oblíbenosti – takţe se skoro kaţdý měsíc můţeme těšit na svíčkovou na
smetaně. Sestavený jídelníček přijdou prokonzultovat s vedoucí školní jídelny a s kuchařkami
a vyzdobí si jídelnu.
Na závěr roku ocenily paní kuchařky nejlepší recepty, které ţáci přinesli.
Vařečku z rukou paní vedoucí školní jídelny získala :
Pavla Janďourková ze 6.třídy za Kuře v kabátě /kuřecí maso zalité směsí ze strouhanky,
mléka a vajec/
Denisa Weisová ze 6.třídy za Těstoviny s ananasem, posypané ořechovou posýpkou.
Celá 6. třída dostala sladkou odměnu za přípravu jídelníčku. Blahopřejeme a těšíme se na
nové recepty !!!
Vaření se šéfkuchařem
Jak zpestřit jídelníček? Tuto otázku si poloţila i
vedoucí školní jídelny a pozvala do školy šéfkuchaře
pana Lukáše Andrlíka, který vaří za společnost
Extrudo Bečice.
Tato společnost z jiţních Čech se zaměřuje na výrobu
produktů bez přidaných látek, konzervantů a barviv.
Jídlo, které připravovaly paní kuchařky pod vedením
pana šéfkuchaře, bylo vybráno z nabídkového
katalogu této společnosti. Pochutnali jsme si na :
Krémové polévce, bramborové kaši s listovým
špenátem a kuřecím masem obaleném v římském
těstíčku.
Pan
Lukáš
Andrlík je šéfkuchařem v BIO restauraci U
Černé Věţe v Českých Budějovicích. Vařil
v hotelích v Anglii, Irsku. Jejich restauraci
navštěvují i známé osobnosti – např. zpěvák
Karel Gott, herec David Vávra nebo hokejisté
z NHL.
V naší jídelně se mu moc líbilo, u výdeje
dětem naléval polévku a na závěr rozdal i
několik podpisů.
Pro velký úspěch a kladné ohlasy od našich
ţáků jsme pana Andrlíka pozvali ještě jednou,
tentokrát nám připravil : polévka kari, bio masové lasagne, jáhlové kuličky s kokosem.

Výtvarné akce
Výtvarné dílny
V průběhu školního roku byly organizovány tradiční výtvarné dílny, které navštěvuje řada
našich ţáků, jejich rodičů a zájemci z řad veřejnosti. Účastníci měli moţnost vyzkoušet
zajímavé výtvarné techniky – malování na hedvábí, nešitý patchwork, decoupage, leptání skla
i výrobu stojánku na tuţky či obrázku z lékařských špachtlí. Za pomoc při zajištění
výtvarných dílen děkujeme paní Haně Šmídové, která nás učila malovat hedvábné vitráţe a
malování na hedvábí realizovala i se zahraničními učiteli z projektu Comenius.
Patchwork
Jiţ druhým rokem dochází do školy řada dívek a ţen, které se pod vedením paní Milušky
Kurakové a paní Markéty Burešové věnují stále rozšířenější technice textilní tvorby. O jejich
šikovnosti a řemeslné zručnosti se mohli přesvědčit návštěvníci výstavky, která byla ve škole
instalována v červnu u příleţitosti oslav obce.

Pletení z pedigu
Díky ochotě paní Mudruňkové, maminky našich ţáků, bylo moţné i v tomto roce dvakrát
zorganizovat sobotní odpolední pletení z pedigu. V předvánočním čase tvořili zájemci z řad
učitelského sboru a veřejnosti zvonky, nádherné anděly a rybky, na jaře potom krásné
kytičky. Paní Mudruňková představila techniku pletení z pedigu také zahraničním kolegům ,
kteří naši školu navštívili v rámci projektu Comenius.

Hudební a kulturní akce
Vánoční vystoupení Libchaváčku a Racing Singers
 První vystoupení se konalo 30.listopadu při rozsvěcení vánočního stromečku
v Libchavách.
 15.prosince jsme vystoupili na akce Ústecké vánoce v Ústí nad Orlicí. I přes velký
mráz se na náměstí sešlo hodně posluchačů, kteří shlédli více neţ hodinové Ve čtvrtek
17.prosince nás čekalo poslední vánoční vystoupení v kostele sv.Mikuláše
v Libchavách. I zde si spousta
posluchačů
udělala
čas
v předvánočním shonu a přišla
si
poslechnout
naše
vystoupení. Ozvučení kostela
zajistil pan ….. a pan Tomáš
Hodr.
Společně
s Libchaváčkem
vystoupili i letos naši bývalí
ţáci a jejich host, kteří si říkají
Racing Singers – Pavlína
Uhlířová, Iveta Jiruchová,
Lili Vuová, Tomáš Dvořák a
Martin Kurc/host/. Jejich
profesionální výkony se všem velmi líbily.

Letní vystoupení Libchaváčku a Racing Singers
 V úterý 11.května jsme vystoupili v kostele sv.Mikuláše v Libchavách. Tento koncert
byl zároveň součástí programu, který jsme

připravili pro naše hosty ze zahraničí
v rámci projektu Comenius. Naše
hosty a obyvatele z Libchav přišel
pozdravit i pan Vladimír Brokeš.
 V pondělí 7.června jsme zahájili naším vystoupením tradiční akci v Ústí nad Orlicí
Město v pohybu. Počasí nám přálo a účast byla veliká.

Závěrečný
koncert
hudební
školy
BRAVO
V pátek 25. 6. v odpoledních hodinách se
uskutečnil koncert našich ţáků, kteří
navštěvují hudební školu BRAVO. Scházeli
se kaţdé úterý a pod vedením paní učitelky
Švecové se učili zpívat, hrát na varhany a
flétnu.
Na koncertě vystoupilo 19 ţáků a rodiče
mohli posoudit, co se jejich děti za tento
školní rok naučili. Slyšeli jsme velmi pěkná
vystoupení, která se všem dětem moc a moc
povedla.
Děkuji paní Švecové za kvalitní vedení
našich ţáků. Tato spolupráce bude pokračovat i v příštím školním roce. Kromě zpěvu, hry na
varhany a na flétnu vyučuje paní Švecová i hru
na kytaru a připravuje ţáky a studenty na
přijímací zkoušky z hudební výchovy.

Šermíři
Hosté ze Šermířského spolku Jeseník nás
přenesli do 9.století, do doby Velké Moravy.
Průvodci se nám stali kníţe Svatopluk a jeho
syn Mojmír. Ukázali nám, jak ve své době

ţili, co musely děti v tehdejší době umět i to, ţe to s nimi jejich rodiče neměli jednoduché.
Předvedli nám zbraně, které tehdy bojovníci pouţívali a podívali jsme se na ukázku boje.
Dozvěděli jsme se také, proč se Velká Morava rozpadla.
Na závěr bylo pro nás připraveno překvapení – módní přehlídka, kterou předvedli naši
deváťáci oblečení do dobových kostýmů.

Ples SRPŠ – taneční
vystoupení
Ples SRPŠ patří jiţ mezi
tradiční akce, kterou pořádá
výbor rodičů. Naši ţáci si
vţdy
připraví
taneční
vystoupení. Letos si pro nás
své
taneční
vystoupení
připravili ţáci 9.třídy. Na
parketu jsme obdivovali
nejen
taneční
výkony
v rytmu polonézy, ale i
krásné róby našich děvčat a
muţná
vzezření
našich
chlapců. Jejich proměna byla
aţ neuvěřitelná!

Netradiční setkání
Letos se uskutečnilo jiţ 15.netradiční setkání se školou. Jiţ tradičně se konalo v restauraci U
Dţbánu. Programem provázeli ţáci 9.třídy – Darek Prášil a Marcela Diblíková, kteří pak
předali slovo nové moderátorské dvojici Filipu Motyčkovi a Nikole Koubkové. Celkem bylo
připraveno 23 vystoupení. Kaţdá třída měla nacvičeno minimálně 1 vystoupení. Rodičům se
představily i děti ze školní druţiny a ţáci z hudební školy Bravo. Vyvrcholením celého
programu pak bylo rozloučení ţáků 5.třídy s I.stupněm a závěrečné vystoupení ţáků 9.třídy.
Zvlášť dojemné pak byly jejich závěrečné proslovy a hodnocení, které si o sobě navzájem
napsali.
Celé vystoupení natáčela Šárka Cvrkalová a ozvučení zajistil Tomáš Hodr.
Oslavy 650. let výročí zaloţení naší obce
V sobotu a v neděli – 5. a 6.června 2010 se konaly v naší obci velké oslavy- 650. let od první
zmínky Libchav. Na realizaci oslav
byl ustanoven tým lidí, který se
pravidelně scházel a spolupracoval
na přípravách.
Naše škola se také ve velké míře
podílela na přípravě a realizaci – ve
třídách
na
I.stupni
byly
nainstalovány výstavy. V jedné
třídě byla k vidění vernisáţ prací
bývalých a současných ţáků a
pedagogů školy, nejvíce hostů se
zdrţelo a zavzpomínalo ve třídě se
starými školními fotografiemi,
v dalších třídách vystavovali hasiči
z Horních a Dolních Libchav, TJ
Sokol, myslivci a druţební město Kuropatník. Zručnost místních ţen – patchwork – techniku
textilní tvorby - obdivovali návštěvníci v kabinetě I.stupně.
Návštěvníci si také mohli prohlédnout všechny prostory naší školy a obou školek na Dni
otevřených dveří.

Pozvaným hostům se podával oběd ve školní jídelně, kde je obsluhovala děvčata z 9.třídy pod
odborným vedením vedoucí školní jídelny.
Pro obyvatele Libchav a další hosty si připravily všechny třídy a obě mateřské školky kulturní
program.
Členové výtvarného krouţku Artur pod vedením paní učitelky prodávali znaky Libchav z
hlíny, které si v krouţku vyrobili /razničku jim zhotovil pan Urban/. Zájemci si mohli svůj
znak i sami vyrazit.

Volba povolání
Projekt k Volbě povolání
Naše škola se letos zúčastní projektu VOLBA POVOLÁNÍ pořádaného Krajskou
hospodářskou komorou Pardubického kraje, který je zaměřen na dotované exkurze do firem,
jeţ jsou ochotny přijmout školní exkurze a připravit ţáky na své budoucí povolání.
V rámci tohoto projektu byly vyhlášeny dvě soutěţe pro 8. a 9.třídy - literární a o nejlepší
vlastní výrobek v praktickém vyučování. Ze školního kola postupují tři práce různých
slohových útvarů na téma Volba povolání. 1.místo získala Marcela Diblíková s prací
"Šokující ţivot šroubu", na 2.místě skončil Radim Kovařík s technickým postupem výroby
ledadla P30 . Terka Kulhavá se svojí
prací "Strach z prohry" zaslouţeně
skončila na 3.místě. Práce našich ţáků
jsou k nahlédnutí na našich web.str. dokumenty.
První místo v soutěţi o nejlepší výrobek
získal Dominik Dvořák se svojí ptačí
budkou a Radim Kratochvíl obsadil
2.místo. Na 3.místě s ptačím krmítkem
skončil Jára Folk.
V okresním kole zaznamenali naši ţáci
velký úspěch v literární soutěţi, kdyţ
Tereza Kulhavá obsadila 1. místo a
Marcela Diblíková 4. místo.
Exkurze na VOŠ a SOŠ technické v Litomyšli
V rámci předmětu -projektu Volba povolání ţáci 9. a 8.třídy navštívili v listopadu Střední
odbornou školu technickou v Litomyšli. Škola vzdělává a vychovává ţáky v oboru
Mechanizace a sluţby ve čtyřech zaměřeních 4-letého maturitního studia. . I dívky zde
najdou uplatnění ve 4-letém studiu oborů Ekonomiky a účetnictví technických oborů nebo
Administrativy dopravy a logistiky.
Exkurze do firem
Ve čtvrtek 8.dubna jsme s "osmákama" a p.uč.Jakubem Krátkým vyjeli na dotovanou exkurzi
po vybraných firmách v rámci projektu Volba povolání . Nejdříve jsme navštívili velkou
firmu Brück, která sídlí nedaleko Vysokého Mýta v Zámrsku. Hlavním oborem činnosti
Brück AM je obrábění. Pro tuto specializaci jsou vybaveni špičkovými stroji,
vyuţívají nejnovější poznatky v technologii třískového obrábění kovů. Druhou zastávkou byla
menší firma Bellazi company v Heřmanově Městci zabývající se výrobou a prodejem
širokého sortimentu nábytku do kosmetických, kadeřnických salónů a nehtových studií. Ţáci
mohli porovnat pracovní podmínky ve dvou odlišných firmách a vidět co obnáší různé profese
v praxi.

Návštěva Úřadu práce v Ústí nad Orlicí
V rámci předmětu Volba povolání jsme s ţáky 8.třídy navštívili Úřad práce v Ústí nad Orlicí.
Informační a poradenské středisko pro volbu povolání na úřadu práce pořádá kaţdým rokem
program pro ţáky základních škol. Získali jsme zde plno nových informací, zpracovali
zájmové testy a zhlédli krátké informativní videofilmy o jednotlivých profesích včetně ukázek
konkrétního pracovního prostředí. Důleţitou informací pro nás byla téţ moţnost uplatnění
absolventů jednotlivých oborů v praxi.

Návštěva Střední uměleckoprůmyslové školy v Ústí nad Orlicí
Ve čtvrtek 18. 3. 2010 navštívili ţáci 8. třídy Střední školu uměleckoprůmyslovou v Ústí nad
Orlicí. Podívali se na výstavu výtvarného umění Plenér Červený Kláštor a po výstavě si
prohlédli ateliéry této školy a získali zajímavé komentáře k ateliérům samotným i k moţnému
studiu na této škole.
Návštěva SORu
Ve čtvrtek 12. 11. 2009 se ţáci osmého ročníku podívali do firmy SOR. Ve firmě je provázel
pan Diblík, který pro ně měl připravenou úvodní přednášku o chodu firmy, o výrobě autobusů
a o samotném výrobním procesu. Poté se osmáci mohli podívat přímo do výrobních hal.
Procházeli halami postupně, aby viděli výrobu od počátku aţ do finálního produktu. Prohlídka
trvala zhruba jednu hodinu. Pak byla pro ţáky připravena ještě menší beseda s pí Jasanskou,
mzdovou účetní a personalistkou. Ta všem vysvětlila, jak je důleţité vybrat si střední školu a
obor, který bude mít uplatnění na trhu práce, o pracovních podmínkách a o profesních
moţnostech v této firmě, byly to všechno uţitečné rady z praxe, které našim studentům
pomohou najít správnou cestu v hledání střední škol.

Prevence
Kriminalita mládeţe
V rámci Minimálního preventivního programu naší školy proběhly besedy se ţáky z 8. a 9.
třídy na téma PREVENCE KRIMINALITY. Paní Sichrové z Informačního centra Policie v
Ústí nad Orlicí si pro naše ţáky připravila
zajímavou a velmi
přínosnou přednášku.
Dopravní výchova na I.stupni
I v letošním školním roce jsme na 1. stupni procvičovali během celého školního roku
pravidla silničního provozu, bezpečnou cestu do školy, význam dopravních značek, první
pomoc, vzájemnou kázeň a ohleduplnost, správné chování na místě spolujezdce a
v dopravních prostředcích.
V pravidelných měsíčních testech nebo výtvarném zpracování ( mladší ţáci) byli
nejšikovnější:
1. tř. Pecháčková Dominika
2. tř. Fogl Petr
3. tř. Malínková Veronika
4. tř. Hodr Matěj
5. tř. Škrobánková Růţena

AJAX – dopravní výchova ve 2.třídě
2. ročník se věnoval, ve spolupráci s Policií ČR, preventivně informačnímu programu Ajaxův
zápisník, kde se děti seznámily s pravidly mezilidských vztahů ( práva dětí, osobní bezpečí,
šikana, trestné činy), správnou péčí o zdraví ( škodlivost návykových látek a hazardních her).
V květnu navštívila 2. třídu mluvčí Policie ČR por. Lehká z Ústí nad Orlicí. Společně s ţáky
besedovala o projektu. Dále pak hovořili na téma Moje kolo a dopravní značky. Na závěr
besedy ji ţáci předali výtvarné práce a příběhy, které napsali na probírané téma AJAX - Můj
kamarád.
21.6. byla celá 2.třída pozvána POLICIÍ ČR do Ústí nad Orlicí na vyhodnocení celoročního
projektu AJAX. Ţáci během celé akce navštívili různá stanoviště ( ukázka policejních zbraní,
vozidla policie, výcvik psů, otisky prstů). Na závěr bylo vyhodnocení výtvarné soutěţe
BEZPEČNÉ PRÁZDNINY S AJAXEM. V soutěţi zvítězili Filip Kulhavý a Patrik Schulz.
Květinový den
Ve středu 14. 5. probíhala, stejně jako po celé České republice, v Libchavách veřejná
sbírka organizace Liga proti rakovině s názvem Květinový den. V rámci českého dne proti
rakovině se jiţ tradičně prodávala kvítka měsíčku lékařského, přičemţ výtěţek sbírky je
věnován na boj s touto zákeřnou chorobou. Všichni, kdo si kytičku koupili, zároveň obdrţeli
informační leták, upozorňující na prevenci rakoviny prostaty a na moţnost bezplatných
preventivních vyšetření u lékaře. Podle odborných statistik zvyšuje včasné odhalení nemoci
šanci na její vyléčení o 60%!
Jiţ třetí rok prodávali kytičky ţáci z 9. třídy naší školy, kteří tentokrát přišli dobrovolně
pomoci i v den ředitelského volna. Podařilo se jim prodat 274 kytiček, za které utrţili
5 884,- Kč. Kaţdoroční výtěţek sbírky se pohybuje mezi 12 a 15 milióny korun, peníze slouţí
k nákupu přístrojů do nemocnic, k výzkumu rakoviny a k péči o smrtelně nemocné
v hospicových zařízeních.
Filmový festival Jeden svět
Ţáci II.stupně se v dubnu zúčastnili filmového festivalu Jeden svět, který probíhal na Malé
scéně v Ústí nad Orlicí. Festival lidsko-právních dokumentárních filmů organizuje o.p.s.
Člověk v tísni a jeho nedílnou součástí jsou dopolední filmové projekce pro ţáky středních a
základních škol.
Ţáci naší školy navštívili dvě projekce. 6. a 7. třída sledovala soubor čtyř krátkých
dokumentů, které, zejména pro učitele občanské a rodinné výchovy, otevírala témata
sociálního vyloučení, sexuální jinakosti a také sociální pomoci, integrace imigrantů a
fungování občanské společnosti. Po kaţdé projekci proběhla společná reflexe filmu formou
řízené diskuse.
Ţáci 8. a 9.třídy navštívili projekci filmu Chci být někdo, který byl v praţské části přehlídky
oceněn cenou studentů za nejlepší dokument v nabídce pro školy. Film velmi poutavou
formou ukázal ţákům realitu a způsob ţivota v dnešní Číně. Ukázka pracovitosti a nasazení
čínských středoškoláků můţe být pro naše mladé lidi v mnohém inspirativní.Projekci doplnila
beseda s pozvaným sinologem, který ţákům předal velké mnoţství dalších zajímavých
informací o největší zemi světa.

První pomoc
V rámci výuky Biologie člověka
v 8.třídě proběhl 14. ledna 2010
seminář k 1.pomoci. Tento kurz byl
zaměřen na praktickou činnost našich
ţáků při provádění současné nepřímé
srdeční masáţe a dýchání z úst do úst
na umělé figuríně. Téţ si zkusili
provést stabilizovanou polohu. Kurz
vedl zdravotní instruktor ČČK Martin
Hodoval.

Den bezpečnosti – evakuace ţáků
Náhodným kolemjdoucím, kteří v úterý 29.června
dopoledne procházeli kolem školy, se mohlo zdát, ţe
zde vybuchla bomba či řádil oheň.
Ale to se jen učitelé před prázdninami ve spolupráci se
záchrannými sloţkami pokoušeli zajímavou a poutavou
formu předat ţákům
informace
o
moţných
nebezpečích
a
situacích, se kterými
se děti mohou setkat.
Proběhla
cvičná
evakuace ţáků a
zaměstnanců školy,
viděli
jsme
nouzovou evakuaci
osob
z
budovy
pomocí ţebříku a slaňování, prozkoumali a doslova osahali

výbavu hasičských vozů, policisté
nám
odebírali
otisky
prstů,
vyzkoušeli
jsme
si
výstroj
policejního těţkooděnce, potěţkali
zbraně, zopakovali jsme si dýchání z
plic do plic a masáţ srdce, pokusili
jsme se ošetřit drobná poranění.
Velké poděkování patří hasičům ze
směny B Hasičského záchranného
sboru v Ústí nad Orlicí, policistům
pprap.Čermákovi, nstrţm. Jelínkovi a
nstrţm.Seidlmanovi , paní Preclíkové

a panu Kaláškovi, pracovníkům ČČK z Ústí nad Orlicí a v neposlední řadě také našim
absolventkám V.Čadové a K.Kulhavé, bez jejichţ pomoci bychom nemohli akci podobného
rozsahu uskutečnit.

Environmentální výchova
Environmentální výchova probíhající v rámci běţných vyučovacích hodin je na naší škole
doplněna soustavou praktických kroků, jeţ mají ţákům utvářet návyky, které jsou většinou
západní společnosti na počátku 21. století chápány jako nutné ve vztahu k našemu ţivotnímu
prostředí. Ve škole jsme posbírali a odevzdali k recyklaci 8 141 kg starého papíru, třídíme
papír, plast, hliník ( letos 20 kg) a bioodpad. Pouţíváme sešity z recyklovaného papíru,
tiskneme a píšeme oboustranně. Ke Dni Země uklízíme odpad pohozený v obci a jejím
blízkém okolí. Vybíráme a předáváme k odborné recyklaci pouţité baterie (101 kg) a
drobná elektrozařízení (58 kg). Sbíráme a prodáváme sušenou pomerančovou a
citrónovou kůru (110 kg). Za získané peníze podporuje 12 letého Rubena Raje z Indie
v programu Adopce na dálku. Zbylé finanční prostředky pouţíváme na vylepšení vybavení
naší školy. Letos jsme jiţ podruhé uspěli v grantovém řízení Pardubického kraje v oblasti
environmentálního vzdělávání a získali grant 30 000,- Kč na pobyt ţáků ve středisku
ekologické výchovy. V září tak opět vyjede 20 ţáků 6. a 5. třídy do Jizerských hor, kde se
budou učit o přírodě v přírodě.
Svět recyklace
V květnu nás navštívil Svět recyklace –
speciálně upravený přívěs – jako běţná česká
domácnost. Ţákům zábavně - vzdělávací formou
předali zajímavosti o recyklaci

jednotlivých domácích spotřebičů.
Program absolvovali ţáci 4.-9.třídy.
Sběr papíru
V letošním roce jsme odevzdali k recyklaci 8 141 kg starého papíru – tj. 51 kg na jednoho
ţáka. Za odevzdaný papír jsme získali 7 774 Kč. Tyto peníze byly pouţity na odměny pro
ţáky na 1. – 5.místě z I.stupně a 1. – 3.místě z II.stupně. Peněţní poukázky získala 1.,2.,3.,5. a
7.třída. O jejich pouţití se rozhodne třída sama po domluvě s třídním učitelem.
Pořadí soutěţe : určuje se podle průměru na jednoho ţáka, v závorce je celkové mnoţství
odevzdané třídou

I.stupeň
1. 1.třída
2. 2.třída
3. 5.třída
4. 3.třída
5. 4.třída

96,8 kg /1549/
74,4 kg /1414/
73,6 kg /1104/
72,0 kg /1728/
12,3 kg /209/

Jednotlivci:
I.stupeň
1. Michal Lukeš 5.tř. 1003 kg
2. Jakub Tesařík 3.tř. 642 kg
3. Matěj Motyčka 3.tř. 617 kg
4. Sabina Marčíková 1.tř. 595 kg
5. Kateřina Velínská 2.tř. 548 kg

II.stupeň
1. 7.třída 45,2 kg /950/
2. 6.třída 32,4 kg /518/
3. 9.třída 23,4 kg /422/
4. 8.třída 9,9 kg /247/

II.stupeň
1. Tomáš Horníček 6.tř. 210 kg
2. Marek Zahradník 7.tř. 202 kg
3. Přemek Pernica 9.tř. 182 kg
4. Pavla Janďourková 6.tř. 153 kg
5. Mirek Čada 8.tř. 137 kg

Další akce :
 Beseda s panem Kocůrkem
 Beseda s myslivcem
 Ukázka cvičených dravců a sov –
Seiferos Brno
 Halloween v 6.třídě
 4.třída – beseda s panem Urbanem
 Návštěva
kostela
Sv.Mikuláše
v Libchavách
 Planeta Země 3 000 – Indie – projekce
výukového programu
 Mikulášské a čertovské učení na
I.stupni
 Vánoční besídky pro rodiče a rodinné příslušníky – 3.,4. a 7.třída
 Vycházka do zimní přírody – krmení pro zvířátka a pozorování stop zvířat
 3D – AVATAR – Pardubice
 Filmová projekce Nicholas Winton –
9.třída
 Slavnostní oběd se ţáky 9.třídy

Exkurze:








Historická exkurze do Uhřínova – 7.třída
Praha – 4.třída
Pardubice – výstava Hry a klamy, 3D – Velké podmořské dobrodruţství –
II.stupeň
4.třída – exkurze po Libchavách – Urban Technik, Apotheke, Obecní úřad /setkání
se starostkou/
3.třída – exkurze po Libchavách – Obecní úřad, Apotheke, pan Rejman –včelař
Knihovna v Ústí nad Orlicí – 1.třída

Výlety :
1.,2.,5.třída – zámek Častolovice – mini
zoo, zámek Doudleby
4.třída – škola v přírodě
6.třída – Brno – hrad Špilberk, lanové
centrum

7.,8.třída – Krkonoše – v rámci projektu ŠIC ţáci
sledovali flóru a faunu Krkonoš
9.třída – Krkonoše – výlet na Sněţku, adrenalinové
aktivity a turistika

Programy Pedagogicko-psychologické poradny :
2.třída – vztahy ve třídě
5.třída – vztahy ve třídě
7.třída – interaktivní program

Výuka na I.stupni :
1.třída - Učíme se s Večerníčkem
Kaţdý měsíc ţáky provázela jiná postavička z oblíbených večerníčků – Rákosníček, pejsek a
kočička, krteček aj. Za aktivitu a práci navíc sbírají razítka. Za určitý počet razítek jsou
odměněni sladkostí. Začínají spolupráci ve skupinkách. Za neplnění povinností dostanou
citrónek. Celoroční projekt je spojen se školní druţinou.
2.třída – Z pohádky do pohádky
Vyuţívají pohádky z čítanky – O řepě, Čert a Káča, Perníková chaloupka. Děti si zavedly
časopis. Rozdělily se do čtyřech skupin a názvy si zvolily podle oblíbených pohádkových
postaviček. Za splněné úkoly získávají razítka
– vyhodnocení probíhá 1x za měsíc. Nejlepší
jsou oceněni sladkostí.
3.třída – Rumcajs
Projekt je spojen s mimočítankovou četbou.
Společně s Cipískem ţáci sbírají hvězdičky za
aktivitu, za kvalitní práci, za vědomosti nad
rámec učiva, za práci ve skupině, za práci
v třídní samosprávě. Za 10 hvězdiček dostanou

sladkost a posunou si svůj špendlík na nástěnce blíţe k pokladu. Kaţdý má svou cestu
k pokladu, kterou si namaloval a vyzdobil. K pokladu vede 24 políček.
4.třída – Máme rádi zvířata
Ţáci jsou odměňování za práci nad rámec
povinností, za práci v hodinách, za plnění sluţby
v třídní samosprávě – získávají razítko motýlka.
Pracují ve skupinách. Za 20 motýlků hází kaţdý
člen skupiny kostkou. Kolik hodí – tolik cm2
zaberou území, na kterém budou ţít jejich
zvířátka /mapa ve třídě/

5.třída – Planeta čtenářů
Ţáci pracují ve skupinách. V jednotlivých předmětech sbírají za práci rakety, kosmonauty a
planetky a zatím neví, co je za kolik bodů čeká. Kaţdý za sebe získává razítka – za 15 razítek
mohou dostat pro sebe sladkost, nebo pro skupinu kosmonauty, rakety. Nejvyšší cenou je
planeta.
Ve všech třídách na prvním stupni probíhají projektové a opakovací dny.

Den otevřených dveří
v 1.třídě
Stalo se jiţ tradicí, ţe pozveme naše
budoucí školáčky, pani učitelky a
rodiče do školy na Den otevřených
dveří. Konal se v úterý 2. února 2010.
Na tuto návštěvu se vţdy připravuje
a těší celý I.stupeň, nejvíce však naši
prváčci. S paní učitelkou Evou
Krummer
předvedli
dětem
z
mateřských školek jak umí číst, počítat,
své mladší kamarády vzali k sobě do
lavic, vysvětlili jim, co musí
mít nachystané na stole, co k
čemu slouţí a co jsou to
domácí
úkoly.
Děti
si
vyzkoušely psaní na tabuli a
dostaly i svůj první domácí
úkol.
S první třídou jsme se
rozloučili a postupně jsme
navštívili ostatní třídy z
I.stupně. V kaţdé třídě na děti
čekalo překvapení - krátký
program nebo ukázka učení a

malý dáreček. Nejvíce děti zaujala pohádka O Sněhurce, kterou si pro ně nacvičili ţáci
5.třídy.
Po náročném dopoledni uvítaly děti malé pohoštění ve školní jídelně - čaj a pomeranč. Na
závěr jsme si zamávali a všichni předškoláci se uţ těšili do svých školek na dobrý oběd.

Zápis do 1.třídy
Ve čtvrtek 4.2. nás budoucí školáci
navštívili znovu, tentokrát za doprovodu
rodičů a někdy i mladších nebo starších
sourozenců.
Postupně si prošli 3 třídy, do kterých je uváděli
naši klauni :
- v první třídě si s dětmi povídaly pani učitelky
o oblíbené kníţce, kterou si měly přinést k
zápisu, namalovaly pohádkovou postavičku a
ve volné chvíli si mohly vymalovávat obrázky.
Rodiče vyplnili Ţádost o přijetí do 1.třídy.
- ve druhé třídě předvedly děti své vědomosti
jazykové - poznávaly pohádky, zvířátka,
recitovaly básničku a ukázaly, jak umí stříhat a
vystřihovat,
matematické
určovaly
geometrické tvary, barvy, čísla a číselný počet.
- zápis uzavřela návštěva u paní ředitelky.
Rodiče obdrţeli Rozhodnutí o přijetí jejich
syna/dcery, seznam pomůcek v hodnotě 200,Kč, které hradí škola, seznam pomůcek, které si
zakoupí sami, a dále seznam zásad - co by mělo

dítě zvládnout před vstupem do školy. Děti
si vybíraly ze spousty dárečků, které pro ně
vyrobili ţáci z I. a II.stupně, dále dostaly
tašku s ovocem, kterou věnovala firma Fruit
a na krk si zavěsily symbolický klíč od
školy.
Zapsali jsme 23 dětí, 15 chlapců a 8
děvčat.

Škola v přírodě
14. června, i přes nepřízeň počasí zahájilo 15
ţáků ze 4.třídy cestu do pravěku. Putovali přes

„prahory“ do Jedlové v Orlických horách do penzionu U sv. Matouše.
Během týdne stihli bleskově procestovat prvohory, druhohory, třetihory a skončit ve
čtvrtohorách. Prozkoumali blízké okolí, zaloţili si deníčky, luštili pravěké šifry, stavěli lesní
obydlí a při noční hře objevili při svitu měsíce a baterek trilobita zahlédli i dinosaura.
Navštívili středověký skanzen Villa Nova v Uhřínově a dozvěděli se spoustu zajímavých
informací při interaktivním programu. Svoji odvahu vyzkoušeli v lanovém parku v jedlové a
vystoupili na nejvyšší vrchol Orlických hor – Velkou Deštnou v doprovodu stráţce CHKO
pana Kučery.
Domů si čtvrťáci kromě záţitků
odváţeli jednoho dinosaura a zuby
divokých zvířat, které sbírali během
celotýdenní hry.
Na cestě pravěkem ţáky doprovázela i
Gábina
Bucháčková,
studentka
4.ročníku SPgŠ Litomyšl.

Lyţařský kurz
Letošní Lyţařský výcvikový kurz
proběhl
za
velmi
příznivých
sněhových
podmínek
na
Severomoravské chatě ve dnech 16. –
22. ledna a zúčastnilo se ho 17 ţáků
ze 7.třídy, 8 ţáků z 8.třídy a 1 ţák
z 9.třídy, z toho 10 absolvovalo kurz
snowboardu a 16 na klasických
lyţích.
Zájem o výuku snowboardu stále
vzrůstá s my jsme rádi, ţe nám ho
vyučuje jiţ třetím rokem pan Michal
Švihálek.
Kromě
klasického
sjezdového lyţování se ţáci vyučují i
běhu na lyţích, které je zakončeno
celodenním výletem na Hedeč.
Kromě praktické části je součástí LVVZ také teoretická příprava – mazání lyţí, vybavení,
údrţba, novinky ve výstroji, zdravověda a nebezpečí hor.

O večerní zábavu se starají
jednotlivá druţstva.
Všech 26 účastníků zakončilo
zdárně kurz lyţařskými závody
ve slalomovém sjezdu na lyţích
nebo snowboardu. Soutěţilo se i
ve vytrvalostním běhu na
běţeckých
lyţích.
Nejrychlejšími lyţaři byli :
Sjezd
Chlapci – 1. David Moravec, 2.
Dominik Beran, 3. Honza
Pecháček
Dívky 1. Petrláková
Dominika,
2.
Vendula
Hnátnická, 3. Fiedlerová Marie
Snowboard - 1. Bára Nováčková, 2. Nikola Vejvodová, 3. Marie Hájková
Běh na lyţích – 1. Marie Hájková, Martin Cibulka, 3. Přemek Pernica
Velkou pomocí pro nás byla přeprava zavazadel panem Moravcem a zapůjčení vozidla firmou
SOR.

Plavecký výcvik
V pátky od 20.11. do 5.2. proběhl plavecký výcvik ţáků 1. – 4. třídy – celkem 74 ţáků.
Autobusem ČSAD byli přepravování do Plaveckého bazénu v Ústí nad Orlicí, kde se jim
věnovali plavečtí instruktoři. Na závěr kurzu byli všichni ţáci odměněni diplomem, který
získali na základě svých schopností.

Úspěchy ţáků školy
Pěvecké soutěže
Pěvecká soutěţ na I.stupni – školní kolo
Ve školní druţině se sešlo 21 ţáků a soutěţili o keramického slona.
1.třída : Vaneska Rojková , Violka Škrobánková
2.třída : Danielka Kotrlová, Katka Velínská
3.třída : Terezka Rejmanová, Adélka Urbanová, Veronika Šnajdrová
4.třída : Markétka Šaldová
5.třída : Růţenka Škrobánková, Šárka Fryčová, Aleš Horníček, Terezka Krásová
Zlatý slavík
10.ročník se konal opět v Základní škole v Kerharticích. Celkem soutěţilo 54 ţáků ze ZŠ
Komenského, Bří Čapků, Hylvát, Kerhartic a Libchav. Z důvodu velké účasti se ve 2. a 3.
kategorii oceňovalo 1.-5.místo
I. kategorie /1.třída/ 2.místo – Violka Škrobánková
II.kategorie /2.,3.třída/ 5.místo – Adélka Urbanová /3.tř./
III.kategorie /4.,5.třída/1.místo – Růţenka Škrobánková, 3.místo–Terezka Krásová /5.tř./

Vědomostní soutěže
Zeměpis
 Školní kolo – Daniel Suchý /6.třída/, Tomáš Horáček /7.třída/, Filip Motyčka
/8.,9.třída/
 Okresní kolo – 54 ţáků a studentů z 19 základních a středních škol, včetně 4 gymnázií.
Jan Pecháček – 9.místo, Tomáš Horáček – 13.místo /kat.B/, Filip Motyčka –
18.místo /kat.C/

Dějepis
Letošní téma dějepisné olympiády znělo : „Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské“.
Školního kola se zúčastnili všichni ţáci 8. a 9.třídy. Nejlepšího umístění dosáhla Marcela
Diblíková z 9.tř.
 Okresní kolo – konalo se v Ústí nad Orlicí, v konkurenci 41 ţáků obsadila Marcela
Diblíková 13. místo
Matematický KLOKAN
Tato matematická soutěţ vznikla před 30 lety v Austrálii a letošního ročníku se zúčastnili ţáci
základních škol na celém světě. Ţáci řeší celkem 24 /Cvrček 12/ netradičních úloh
zaměřených především na logické uvaţování.
Kategorie CVRČEK /2.a 3.třída/: 1.místo – Ondřej Zítka 49b., 2.místo – Matěj Motyčka a
Petr Fogl oba 38b., 3.místo – Eliška Fricová 34b.
Kategorie KLOKÁNEK /4.a 5.třída/ : 1.místo – Natálie Koubková 75b., 2.místo – Nikola
Koubková 69 b., 3.místo – Michal Lukeš a Vojtěch Velínský oba 62b.
Kategorie BENJAMÍN /6.a 7.třída/ : 1.místo – Vojtěch Biedla 89b., 2.místo – Tomáš
Horáček 86b., 3.místo – Pavel Rejent 75b.
Kategorie KADET /8.a 9.třída/ : 1.místo – Filip Motyčka 89b., 2.místo – Jana Rejentová
86b., 3.místo – Marcela Diblíková, Natálie Řeháková a Darek Prášil všichni 72b.
Pythagoriáda
 Školní kolo – řešila vţdy celá 6.a 7.třída,
6.třída – maximální počet bodů 12
1.Vojta Biedla 10b, 2. Kristýna Kropáčková, Denisa Weisová 7b
7.třída – maximální počet bodů 15
1. Vojta Šmíd 4b.
Vojta Biedla řešil také zadání 7.třídy a získal 12b !!
 Okresní kolo – 3.místo – Vojta Biedla /ze 36 soutěţících/

Jazykové soutěže
Mladý Demosthenes
Rétorická soutěţ, ţáci mají 1 – 2 minuty
na přednes na libovolné téma. Při
hodnocení
se
sleduje
přednes,
výslovnost, originalita tématu, jazykové
prostředky, neverbální prostředky a
spisovnost.
 Školní kolo – 8.,9.třída – Ivana
Jetonická /1.místo/, Simona
Krčmářová /2.místo/, Dominik
Ulmann /3.místo/
6.,7.třída – Vendula
Raušová /1.místo/

 Regionální kolo
Letos se konal v Pardubicích jiţ 3.ročník této soutěţe . Soutěţící byly rozděleni do dvou
regionů
–
Pardubický
a
Ústeckoorlický. Zakladatelkou a
zároveň členkou poroty je
moderátorka Jana Adámková,
která
je
i
ředitelkou
moderátorské
školy.
Letos
soutěţilo 77 regionů.
Kategorie ml.ţáků - Vendula
Raušová – 2.místo
Kategorie st.ţáků –
Ivana
Jetonická – 3.místo

Recitační soutěţ na I.stupni
Ţáci 5.třídy společně se svou třídní učitelkou paní Lenkou Bédi uspořádali školní kolo
recitační soutěţe. Celou akci si ţáci připravili sami a soutěţí nás skvěle provázela
moderátorská dvojice – Nikola Koubková a Šárka Fryčová.
I.kategorie /1.-3.třída/ : 1. Violka Škrobánková /1.tř./, Matěj Motyčka /3.tř./, Katka
Ulrychová /2.tř./
II.kategorie /4.,5.třída/ : 1. Natálka Koubková, 2. Šárka Fryčová, 3. Terezka Veličková
/5.tř./

Výtvarné soutěže
Vánoce a Betlém
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
vyhlásilo další ročník tradiční soutěţe
pro děti s tématikou Vánoc a betlémů.
Ţáci naší školy se této zajímavé soutěţe
účastní řadu let a jejich práce bývají
často hodnoceny jako velmi zdařilé.
Také v tomto ročníku sklidily ţákyně
naší školy mnohé úspěchy v konkurenci
185 prací dětí z České republiky,
Polska a Slovenska.
Klára
Ulmannová
a
Alena
Podsedníková
z 8.třídy
obsadily
1.místo v kategorii kolektivních prací
dětí od 13 do 15 let.
Samostatná práce Kláry Ulmannové byla vyhodnocena v kategorii jednotlivců od 13 do 15
let, získala 2.místo od odborné poroty a podělila se o 1.místo v hlasování návštěvníků s prací
Kamila Kozieła z Bystrzyce Kłodzkej.
Nikola Koubková a Jana Mudruňková z 5.třídy soutěţily v kategorii kolektivních prací
dětí od 10 do 12 let a získaly 2.místo.

Výtvarná soutěţ Kniha a já
Soutěţ pořádá kaţdoročně DDM Šumná – letos jiţ 19.ročník.
V kategorii ţáků 7. - 9.ročníku získala 3.místo práce Michala Fryče z 9.třídy s názvem
„Harry Potter“ a čestné uznání obdrţela za obrázek „Bájný jednoroţec“ Klára Ulmannová
z 8.třídy.

Sportovní soutěže
Okresní přebory ml. Ţactva v atletice
Běh na 60m : 1.místo – Marie Hájková 8,8s
Skok daleký : 3.místo – Marie Hájková 375 cm,
4.místo – Jára Boštík
Hod kriketovým míčkem : 6.místo – Jana Fleglová
Štafetové běhy E.Zátopka – 10 x 400m
1.místo – 9.třída
2.místo – 7.třída
3.místo – 8.třída
V kategorii jednotlivců :

Starší chlapci :
1.místo – Darek Prášil 1:02,0min REKORD ŠKOLY NA 400m
2.místo – Tomáš Kratochvíl
3.místo – Honza Blaţek
Mladší chlapci: 1.místo – Martin Cibulka
2.místo – Dominik Beran
3.místo – Matouš nečekal a Vojta Šisler
Děvčata: 1.místo – Jana Rejentová
2.místo – Marie Hájková
3.místo – Alena Podsedníková
Libchavský atletický čtyřboj
Konal se jiţ IV.ročník čtyřboje, který pořádáme a zúčastňují se ho ZŠ Dolní Dobrouč,
Sopotnice a Lhoty u Potštejna.
Naše 4 týmy – mladší i starší chlapci a dívky obsadily 2.místa
Jednotlivci :
1.místo – Darek Prášil, 2.místo –
Marie Hájková, 3.místo – Marcela
Diblíková
Smíšená štafeta 4x50m – 2.místo
Okresní přebory ve sprinterském
trojboji
V Ústí nad Orlicí se setkalo 155
běţců a běţkyň z 10-ti škol
2.místo – Darek Prášil
Vítězem této kategorie se stal Roman
Šafář, ţák ZŠ Třebovská ÚO, který je
mistrem republiky na 300m, kterého
Darek porazil v běhu na 50 a 60m.
Okrsek v malé kopané
Pořadatelem byla naše škola. Sjelo se 5
týmů. Druţstvo našich fotbalistů obsadilo
2.místo.
Okresní kolo ve florbalu starších
chlapců
V Brandýse nad Orlicí se sešlo 6 týmů,
které postoupily z okrskových kol. Náš
tým obsadil 4.místo.
Vánoční laťka
Konal se jiţ VII.ročník této oblíbené
soutěţe.
ml.dívky : 1.místo – Marie Hájková, 2.místo – Simona Leschingerová
ml.chlapci : 1.Dominik Marcinko, 2. Dominik Beran,
st.dívky : 1. Alena Podsedníková
st.chlapci : 1. Darek Prášil, 2. Michal Fryč

Vánoční bruslení
50 ţáků naší školy se sešlo na
zimním stadionu v Ústí nad Orlicí
a soutěţili o nejrychlejšího
bruslaře.
Dívky: 1. Nikola Vejvododová, 2.
Kristýna Kropáčková, 3. Natálie
Řeháková
Ml.chlapci : 1. \pavel Rejent, 2.
Jára Boštík, 3. Radim Ţidek
St.chlapci : 1. Tomáš Kratochvíl,
2. Jan Blaţek, Filip Motyčka

Turnaj v přehazované
Turnaj se pořádá společně s děvčaty ze ZŠ
Sopotnice.
1.místo – druţstvo našich děvčat z 9.třídy
2.místo – děvčata ze Sopotnice

3.místo – naše děvčata z 8.třídy

Přátelké setkání se ZŠ Sopotnice ve
florbale
Celkově jsme zvítězili 10 : 8 na body.
ml.chlapci : 1. Pavel Rejent, 2. Dominik
Marcinko, 3. Tomáš Horáček
st.chlapci : 3. Darek Prášil
děvčata : 1. Šárka Cvrkalová
Florbalový turnaj mladších ţáků
Turnaje se zúčastnili druţstva ze ZŠ

Třebovská a Dolní Dobrouče. Náš tým
skončil na 3. místě. V soutěţi o nejvíce
vstřelených gólů získal Petr Leschinger
2.místo.

Sportovní gymnastika – školní kolo
Letos se konal jiţ IX.ročník. Celkem se
předvedlo 52 gymnastických cvičení na
kladině, hrazdě, kruzích, koberci a přeskoku
přes kozu. Novinkou bylo cvičení na koberci v párech u děvčat a cvičení na doskočné hrazdě
u chlapců.
Přeskok:
1.Marie Hájková
1. Jana Rejentová
1. Radim Ţidek
2.Denisa Weisová
2. Marcela Diblíková
2. Michal Fryč
3.Dominika Vítková
3. Veronika Křikavová
3. Petr Leschinger
Kladina:
1.Marie Hájková
2.Ivana Jetonická
3.Simona Krčmářová, Jana Rejentová
Hrazda:
1.Karolína Kůstová
2.Simona Krčmářová
3.Marie Hájková
Prostná:
1.Michal Fryč
2.Filip Motyčka

Kruhy:
1. Michal Fryč
2. Radim Kratochvíl
3. Radim Ţidek
1. Radim Kratochvíl
2. Michal Fryč
3. Filip Motyčka

1. Marie Hájková
1. M.Diblíková, L.Langerová
2. Dominika Petrláková 2. K.Ulmannová, N.Volcov
3. Jana Fleglová
3. S.Krčmářová, R.Fikejzová

Nejvšestrannějšími gymnasty byli
vyhlášeni: Michal Fryč,
Marie
Hájková a Simona Krčmářová –
vítězka čtyřboje

Den Země – Fáboráček
Jiţ tradičně pořádají deváťáci
v rámci akce Den Země Orientační
běh pro své mladší spoluţáky. Na
jednotlivých stanovištích prověřují
soutěţící
své
znalosti
z přírodopisu, zeměpisu, ekologie
a zručnost a dovednost při
překonávání překáţek.
Kategorie neběţících:
1. Klára
Ulmannová
a
Nikola
Vejvodová
2. Pavel Rejent a
Tomáš Pirkl
3. Jakub Beran a Bára Nováčková

Kategorie běţících:
1. Vojta Šisler a
Simona
Leschingerová
2. Dominik Beran a
Klára Zítková
3. Luděk Šisler a
Pavla
Janďourková

10. dní florbalu v České Třebové
Náš tým ve sloţení T.Kratochvíl, L.Šisler, R.Kratochvíl, gólman D. Prášil, J.Blaţek,
F.Motyčka a D.Ulrych vybojovali v konkurenci 10 týmů pěkné 5.místo.
Město v pohybu – soutěţ ústeckých škol
Přehazovaná:
1.místo – T.Kulhavá, L.Langerová, B.Nováčková, K.Ulmannová, N.Volcov a M.Diblíková
/kapitánka
Bowling
1.místo – děvčata z 9.třídy – J.Rejentová, L.Langerová, M.Diblíková, N.Řeháková a
T.Kulhavá /celkem 561 bodů/
2.místo – děvčat z 8.třídy – 517 bodů
3.místo – chlapci z 8.třídy – 464 bodů
4.místo – chlapci z 9.třídy – 538 bodů
Florbal
2.místo – T.Kratochvíl-kapitán, M.Mikulecký-brankář, L.Šisler, R.Kratochvíl. J.Blaţek a
D.Ulrich – útok
Štafetové běhy
Kategorie 2.-3.třídy : Dominik Rauš, Jakub Tesařík, Michal Boštík
Lucka Aubusová, Michaela Kůstová, Veronika Šnajdrová
Kategorie 4.-5.třídy : Matěj Hodr, Michal Lukeš, Jakub Šnajdr
Kristýna Remešová, Natálka Lukešová, Růţenka Škrobánková
Kategorie 8.-9.třídy : Darek Prášil, Michal Fryč, Tomáš Kratochvíl
Marcela Diblíková, Nikola Vejvodová, Klára Ulmannová
Všechny kategorie obsadily 3.místo
Fotbalový turnaj
4.místo – Matěj Hodr a Vojta Velínský /brankáři/, Michal Lukeš, Aleš Horníček, Michal
Šrom, Miloš Lukeš, Jakub Kubíček, Denis Schulz, Michal Boštík
Školní florbalová liga
Soutěţilo 5 týmů. Prvenství si vybojovalo druţstvo Filipa Motyčky ve sloţení Mirek Čada,
Martin Horníček a Jára Boštík. Nejúspěšnějším střelcem byl vyhlášen Dominik Dvořák se 17
vstřelenými góly.

Projekty
1.projekt
COMENIUS II.
Projekt partnerství Comenius v rámci Programu celoţivotního
učení
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
Koordinátorka : paní učitelka Zuzana Šedová, Dis.
Rozpočet na 2 roky činí 13 000 eur.
V tomto školním roce proběhl poslední rok spolupráce se zahraničními základními školami.
Na podzim jsme navštívili Maďarsko a v květnu se konalo poslední setkání u nás
v Libchavách. Společným tématem projektu byly hlasy přírody.
Webové stránky projektu Comenius 2008/2009 – Hlasy přírody :
www.comenius08-cepta.blogspot.com
Během dvou let jsme spolupracovat se školami z těchto zemí:
Dánsko – město Esbjerk
616 ţáků ve věku 6 – 16 let
Belgie – město Brügge
124 ţáků ve věku 2,5 – 12 let
Irsko – město Galway
35 ţáků ve věku 4 – 12 let
Maďarsko - Törökszentmiklos
500 ţáků ve věku 6 – 15 let
Česko – Libchavy
160 ţáků ve věku 6 – 15 let
Kaţdá škola si zvolila svého maskota, který charakterizuje danou zemi, město nebo školu.
Maskot s dětmi absolvuje výlety a exkurze ze kterých se pořizují fotografie a vše, co maskot
uvidí, se zaznamenává do deníku, který společně s maskotem navštíví všechny výše
jmenované státy. Při kaţdém setkání jsme si maskoty s deníkem vyměňovali a v květnu při
posledním setkání se maskoti vrátili zpět, do vlastní země.
Naše škola si zvolila známou pohádkovou postavičku - Krtečka.
Den Comenius na I.stupni
Dne 18. 9. se konal Comenius den v
Cakli. Téma dne bylo vaření a hry v
přírodě. Děti z celého prvního stupně se
rozdělily do pěti skupin tak, aby se
mohly postupně vystřídat na pěti
stanovištích. Na čtyřech stanovištích si
mohly za pomoci paní učitelky zahrát
jednu hru z jiné země. Takţe si
vyzkoušely keltský fotbal, belgickou
hru nazvanou Lovící míč, dánskou hru
Králík a pes a českou hru Rybičky,
lovte se. Na posledním, pátém stanovišti
si děti opekly dánský Twistbread
(zatočený chléb) přímo na ohni. Dětem

se hry moc líbily, a jak vidíte z přiloţených fotek, i jídlo bylo překvapivě chutné.

Den Comenius na 2. stupni
Ve čtvrtek 17. září a v pátek 18.
září proběhl den Comenius na 2.
stupni. Ve čtvrtek se sedmá a
devátá třída vydaly do tábořiště
v Cakli, v pátek pak spojili své
síly šesťáci a osmáci a vyrazili na
Mysliveckou chatu. Nejprve si
děti
připravily jídla
podle
maďarských, irských, belgických,
dánských i českých receptů.
Vyzkoušeli jsme tak banány v
čokoládě či plněné brambory
v alobalu a také Twistbread chléb opékaný na klacku na ohni.
Nechyběla ani typicky česká jídla
jako špekáčky nebo nakládaný
hermelín. Zatímco se na ohni pekly
všechny
moţné
pochoutky,
vyzkoušeli jsme tradiční irské,
maďarské, belgické, dánské, ale i
české hry. Děti si tak zahrály
keltskou kopanou, hru Dva muţi a
vdova, ale také českou Rybičky,
lovte se i její belgickou obdobu
Čínská zeď.

Návštěva Maďarska
5. – 9. října pobývala skupina šesti ţáků
a tří učitelů na výměnném pobytu
v Maďarsku v rámci projektu Comenius.
Tento projekt
pomáhá ţákům lépe
poznávat země Evropské unie, nyní
především Maďarsko, Irsko, Belgii a
Dánsko. Ţáci se seznamují se zvyklostmi
jiţ zmiňovaných zemí, poznávají přírodu,
typické ţivočichy a rostliny.
Do Maďarska vycestovali tito ţáci: Michal
Šrom (4. třída), Natálie Koubková (5.
třída), Kristýna Kropáčková (6. třída),

Tomáš Pirkl (7. třída), Nikola
Vejvodová (8. třída), Natálie Řeháková
(9. třída). Z učitelů se zúčastnily: paní
učitelka Zuzana Šedová, která je hlavní
koordinátorkou projektu a paní učitelky
Radka Kulhavá a Hana Pleváková.
Naše česká výprava se v Maďarsku
setkala s dánskými ţáky, irskými a
samozřejmě maďarskými. Z ostatních
zemí přicestovali zástupci školy, učitelé,
kteří přivezli práce ţáků ze svých škol a
různé upomínkové předměty.
Všichni jsme navštívili hlavní
město Budapešť, prohlédli jsme si
tam krásné památky, dále jsme
byli v Národním parku Hortobágy,
v oblasti Puszta, kde chovají stáda
domestikovaných
původních
maďarských
ţivočichů,
v Enviromentálním vzdělávacím
středisku, kde jsme se dozvídali
zeměpisné
a
přírodovědné
informace o Maďarsku. Prohlédli
jsme si
také školu, její
vybavenost, byli jsme i součástí
výuky. To vše nám přineslo
mnoho nových informací, které
ţáci i učitelé budou předávat dál,
aby se o to více zúročily.

Výlet se vydařil, měli jsme pěkné počasí, maďarští ţáci i učitelé byli velmi přátelští a
pohostinní, přichystali pro nás výlety plné záţitků, na které budeme jistě dlouho vzpomínat.

Poslední setkání – ČR - Libchavy
V pondělí 10. května jsme ve večerních hodinách přivítali u nás v Libchavách 13
pedagogů /2 rodiče/ a 11 ţáků z Belgie, Dánska, Maďarska a Irska.
Ţáci a maminky byli ubytováni v rodinách a učitelé bydleli v penzionu Bakara. Počasí nám
přálo, tak jsme mohli bez problémů realizovat program, který jsme pro naše hosty připravili :

Úterý – učitelé - prohlídka školy, školek a návštěva obecního úřadu
odpolední aktivity – pletení z pedigu s paní Mudruňkovou a malování na
hedvábí s paní Šmídovou
ţáci - účast na výuce ve třídách
sportovní odpoledne
večer – koncert Libchaváčku a Racing Singers v kostele sv. Mikuláše
Středa – dopolední pobyt v Cakli /lodičky, horolezecká stěna, hry/
odpolední prohlídka Pardubic –
historické části, večeře a bowling
Čtvrtek – celodenní výlet – Toulovcovy
maštale /cesta za pokladem/, procházka
historickou částí Litomyšle
slavnostní večer na Habřince ,
kterého se zúčastnili také rodiny
ubytovávajících
ţáků a hosté – paní starostka J.
Hodovalová a pan starosta F. Šalda.
Kromě
dobrého jídla a pití jsme shlédli
předtančení našich ţáků a k tanci nám
hráli
manţelé Náglovi
V pátek 14. 5. se naši hosté rozjeli do
svých domovů. Skončila tak dvouletá
spolupráce. Za ty 2 krásné a náročné
roky jsme poznali spoustu bezvadných
lidí, viděli jsme zajímavá místa a
z kaţdé země jsme si přivezli velké
mnoţství záţitků. Věříme, ţe i naši
ţáci získali nové kamarády, se kterými
si budou psát nebo se moţná i
navštěvovat a procvičí si tak znalost
cizího jazyka.
Chtěla
bych
poděkovat
všem
sponzorům za věcné a finanční dary.
Bez jejich pomoci bychom nemohli
tuto náročnou akci tak úspěšně
zrealizovat
–
DĚKUJEME.
Poděkování patří i všem rodičům,
kteří se ujali zahraničních ţáků a
s velkou péčí se o ně starali . Děkuji
i svým kolegům a hlavně
koordinátorce celého projektu paní
Zuzaně Šedové za bezchybnou
přípravu
posledního
setkání
Comenia.
Skončil tak dvouletý projekt, do
kterého se aktivně zapojili všichni

učitelé a ţáci naší školy. Kromě
poznávání našich partnerských škol
ţáci pracovali na úkolech, které
jsme plnili mezi jednotlivými
setkáními. Největším přínosem však
pro ně bylo to, ţe pochopili, jak je
důleţité znát a ovládat cizí jazyk.
Jejich snahu o porozumění a
domluvu jsme mohli sledovat
zvlášť při našem závěrečném
setkání.
Navázali
spoustu
přátelských vztahů a dozvěděli se,
jak ţijí jejich vrstevníci v cizích
zemích.
Učitelé pracovali po celé 2 roky
s velkým nasazení. Společně se
podíleli na přípravě Dnů Comenius, na přípravě a realizaci jednotlivých setkáních a podařilo
se jim propojit vzájemnou spolupráci ţáků na I. a II.stupni.

2.projekt

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Školní
informační centrum
Koordinátorka pí Veronika Vaňousová
Rozpočet projektu činí 2 774 670,- Kč. Je plánován do června roku 2012.
Rozpočet byl schválen v plné výši
Cílem projektu je zvýšit motivaci a aktivní zapojení ţáků do vyučovacího procesu s vyuţitím
metod proţitkového a projektového vyučování.
Ţáci pod vedením pedagogů připraví, naplánují a zrealizují expedice na zajímavá místa
východních Čech, vybraná s ohledem na změny v ţivotním prostředí a jeho ochranu.. Získané
materiály dále zpracují a seznámí s výsledky práce, prostřednictvím interaktivní tabule, své
vrstevníky, pedagogy a rodiče .
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
1.projektový den – slavnostní otevření učebny Školního informačního centra
V rámci realizovaného projektu byla
pro naše ţáky zřízena nová učebna –
Školní informační centrum (ŠIC).
V prostorách dílny školníka a přilehlého
skladu byly provedeny drobné stavební
úpravy (vybourání příčky, úprava
elektroinstalace), byla poloţena nová
podlahová krytina a stěny byly
vymalovány
povzbudivými
tóny
oranţové. Do učebny byl zakoupen
nový nábytek, který umoţňuje variabilní
rozestavení lavic pro podporu práce ve
skupinách. Důleţitou součástí učebny je
interaktivní
tabule
SmartBoard
poskytující zcela nové moţnosti aktivit
ve vyučování. Ţáci a učitelé mají k dispozici tři notebooky s připojením na internet a příruční
knihovničku, která bude i nadále doplňována novými publikacemi.

Dne 21.dubna 2010 byl v učebně
uspořádán 1.projektový den, na němţ
byly prezentovány ţáky 4. a 9.
ročníku
výstupy
absolvovaných
expedic Ústí nad Orlicí a Po stopách
energií. Projektový den byl pojat jako
slavnostní
uvedení
Školního
informačního centra do provozu a
představení
celého
projektu
pozvaným představitelům institucí
z obce – paní starostka, i z blízkého
okolí /ředitelé okolních škol, zástupci
z pověřené obce - odbor školství/,
rodičům ţáků i široké veřejnosti. Na
slavnostní otevření přijala pozvání i regionální televize OIK – rozhovor s redaktorkou televize
absolvovala paní ředitelka a paní zástupkyně.

2. projektový den
1.,2. a 5.třída
Projektový den 1.,2. a 5.třídy se uskutečnil 22.6. 2010. Byl rozdělen do tří částí. V první
části nás páťáci seznámili s Pštrosí farmou u Lukešů. Vyprávěli nám zajímavosti o všech
zvířatech, které zde ţijí. Prváčci nám zase namalovali velmi pěkné obrázky domácích
zvířátek. Druháci od ledna pozorovali ptactvo v Libchavách. Dominik Rauš některé
namaloval a ţáci o nich napsali zajímavosti, které nám přečetli.
3.třída
Tohoto projektového dnu se zúčastnily i ţáci ze třetí třídy. Jejich vystoupení proběhlo za
podpory připraveného programu na interaktivní tabuli a prezentovali práci, které třeťáčci
odvedli za poslední rok v rámci projektu. Taktéţ seznámili své spoluţáky s absolvovanými
expedicemi do okolí školy a do přírodovědného muzea v Pardubicích. Jelikoţ děti chtěly svou
práci ukázat i svým rodičům, pochlubit se a udělat jim radost, konala se navíc i dne 29. 6.
narychlo svolaná prezentace pro rodiče třeťáků. První projekci pro děti moderovala
výborně Tereza Rejmanová s Jakubem Tesaříkem a druhou projekci pro rodiče moderovala

Veronika Malínková taktéţ s Kubou Tesaříkem. Nejen tyto jmenované děti si zasluhují
pochvalu, ale i všechny ostatní ţáci si zasluhují za svou práci pochvalu , která se jim dostala
v podobě velikého potlesku při obou projekcích.
6.třída
Šesťáci se se svými spoluţáky podělili o poznatky, které ţáci shromáţdili během expedice
za památnými stromy v Pardubickém kraji.
Exkurze
CESTA ZA ENERGIÍ
V rámci projektu Školní informační centrum se ţáci 9. třídy vydali na dvě exkurze
s názvem Cesta za energií. Během těchto dvou cest absolvovali prohlídky s odborným
výkladem na větrné elektrárně v Anenské Studánce, spalovně biomasy v Hlinsku,
fotovoltaické elektrárně ve Voděradech, vodní elektrárně Hradec Králové a tepelné elektrárně
Chvaletice. Krom toho také navštívili planetárium v Hradci Králové, informační centrum
Alternativní zdroje energie a také pivovar v Hlinsku. Na přípravě cest ţáci sami aktivně
pracovali, výstupem byla prezentace, kterou představili na projektovém dnu ostatním
spoluţákům a veřejnosti. Ty obsahovaly mnoho zajímavých informací o jednotlivých druzích
energie.

ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Ţáci 4. třídy se vypravili do nejbliţšího města Ústí nad Orlicí, kde navštívili řadu důleţitých
institucí jako jsou muzeum, knihovna, městský úřad a dokumentovali historické budovy a
prostory ve městě. Dále se o bývalé okresní město zajímali jako o centrum sportu a kultury.

LIBCHAVY
Ţáci I.stupně poznávali v rámci
projektu naši obec a její
bezprostřední okolí. Realizovali
několik vycházek do přírody se
zaměřením na poznávání rostlin a
domácích i divoce ţijících zvířat.
Ţáci navštívili zajímavá místa
v naší obci, obecní úřad, včelaře,
hospodářskou farmu a firmy, které
v obci podnikají a zaměstnávají
občany.

PARDUBICE
Dne 27. 4. se konala plánovaná exkurze do Pardubic, které se zúčastnili ţáci ze třetí a ze
sedmé třídy. Třeťáci si prošli Zelenou
bránu vedoucí k Perštejnskému náměstí,
kde vyhledali radnici a dům U Jonáše. Pak
se vydali směrem k Zámku, aby si
prohlédli expozici Příroda středního Polabí
a následně i výstavu hraček a autíček. Pak
si odpočinuli a proběhli v parku. Sedmá
třída zatím prošla naučnou stezku Viléma z
Perštejna a pak také absolvovala velmi
zajímavý
výukový
program
v
Přírodovědném muzeu. Společně jsme šli
na loď Arnošt, kde jsme poobědvali během
vyhlídkové plavby. Pak uţ byl čas na
návrat domů.Tak tak ţe jsme stihli
zakoupit dárečky v podobě pardubického

perníku jako vzpomínku na vydařený výlet. S dozorem pomohli i rodiče - paní Frimlová , paní
Hamanová a pan Boštík.
PAMÁTNÉ STROMY
Ve čtvrtek 3. června
vyrazili ţáci 6. třídy na svoji
první exkurzi v rámci
projektu "Školní informační
centrum". Vydali
se po
památných
stromech
východních
Čech.
Své
putování zahájili nedalekov Českých Libchavách- kde
pan
Papáček
zajímavě
popovídal o místní památné
hrušni. Poté putovali přes
Kunvald,
kde
viděli
bratrskou lípu, Pastviny, kde
se vyfotili u vůbec největší,
tzv. Vejdovy, lípy v České republice, do Ústí nad Orlicí, kde objevili překrásnou babyku.
Odpoledne pak patřilo programu v Arboretu ve Vysokém Chvojně, kde mohli vidět mnoho
zajímavých domácích, ale i exotických dřevin.
KRKONOŠE
V rámci projektu podnikli v úterý 8.6. ţáci 7. a 8. třídy cestu na nejvyšší horu Česka.
Cílem expedice Sněţka bylo vystoupat Obřím dolem z Pece pod Sněţkou na vrchol, coţ se 23
ţákům podařilo. Tento kvalitní sportovní výkon zvládli ve skvělém tempu za 2,5 hodiny.
Cílem bylo seznámit se s přírodou Krkonoš a také s historií a současností Krkonošského
národního parku. K tomu pomohla i beseda s vedoucím ochranářů a stráţců národního parku.

3.projekt
Vzdělávací pobyt ţáků ve středisku ekologické výchovy
Koordinátor p.Petr Kulhavý
Rozpočet činí – 37 438,- Kč
Přidělená dotace - 25 000,- Kč.
Pobyt ţáků ZŠ a MŠ Libchavy
v Ekocentru Oldřichov v Hájích
V týdnu od 19.10. do 23.10. 2009 se
uskutečnil pobyt ţáků 6. třídy naší školy
v Ekocentru Oldřichov v Hájích –
středisku
ekologické
výchovy
Libereckého
kraje
(STREVLIK).
Týdenního ekologicko – výchovného
programu se zúčastnilo 17 ţáků naší
školy. Část nákladů na jejich pobyt byla

hrazena z grantu Pardubického kraje.
Konkrétně se jedná o 73 % pobytových
nákladů. Škola podávala prostřednictvím
zřizovatele – Obec Libchavy grantovou
ţádost v rámci Programu pro vzdělávání,
výchovu a osvětu v oblasti ţivotního
prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2009,
se ţádostí uspěla a byla jí přidělena částka
25 000,- Kč.
Během pobytu v SEV ţáci a učitelé rozvíjeli
své doposud získané znalosti, dovednosti a
postoje v oblasti ţivotního prostředí.
V přírodovědné laboratoři zaţijeli netradiční
poznávání přírody. Bloková výuka umoţnila
poznávání přírody v reálném prostředí,
s moţností hlubšího porozumění environmentálních souvislostí. Věříme, ţe při pobytu lépe
poznali přírodu i sebe navzájem, protoţe
součástí celého programu byly také
aktivity zaměřené na stmelení nově
vzniklého třídního kolektivu ţáků 6. třídy
naší školy.

Projekt - Adopce na dálku
Jiţ druhým rokem
ţáci 9.třídy finančně podporují
indického chlapce RUBBANA RAJE, který se narodil
10.4.1998, má 7 sourozenců a je nejmladším dítětem
v rodině. Je velmi šikovný, chytrý a pohotový. Jeho otec
pracuje jako nádeník a matka je v domácnosti. Ruben Raj
by chtěl studovat a být učitelem. Příspěvek na studium činí
kaţdoročně 5 000,- Kč. Ţáci z 9.třídy se letos rozhodli
vybrat od kaţdého zaměstnance školy symbolickou částku
- 10,- Kč. Větší část – 3 180,- Kč jsme věnovali z peněz
získaných ze sběru starého papíru. Peníze jsou zasílány
Diecézní katolickou charitu v Hradci Králové. Kromě toho
jsme Rubenovi poslali dopis a vánoční přán z kaţdé třídy.
Na oplátku nám Ruben napsal něco o sobě:
Milí dárče!
Ahoj, Ruban Raj vám přeje vše nej a s láskou posílá
pozdravy. Jak se máte? Tady je vše fajn. Děkuji moc za finanční pomoc, kterou nám
poskytujete. Už od 4 let mi lidé z ČR pomáhají (naše škola 1 rok). Můj otec pracuje jako
rolník, má matka je žena v domácnosti. V našem domě je nás 8. Mám starší sestry, jedna
sestra chodí do 1. třídy, jiná studuje 8. ročník a já chodím do 6. třídy. Mám hodně snů o svém
studiu a o své budoucnosti. Do školy chodím bez problémů každý den. Mám doma krávu a
mám ji velmi rád. Vedle domu je zahrada, kde se pase kráva. Během letních prázdnin jsem byl
4 dny na táboře, který byl organizován ASHA sestrami, které o nás dobře pečovaly a učily nás
hodně věcí jako čistotě a pořádku a jak se modlit. V kempu jsem se hodně naučil. Obdržel
jsem vaše poslané peníze, s kterými jsem mohl koupit jídlo, pořídit knihy, boty, uniformu a
jiné školní potřeby. Ještě jednou vám děkuji za vaši pomoc, kterou poskytujete mně a mojí
rodině. Svůj dopis končím s láskou a posílám pusu
Váš milující RUBAN RAJ

Ţádosti o dotace
1/ Vzdělávací pobyt ţáků ve středisku ekologické výchovy
- grant z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci „Programu pro
vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti ţivotního prostředí v Pardubickém kraji pro rok
2010“
Autor projektu – pan učitel Petr Kulhavý
Poţadovaná částka – 43 032,- Kč
Dotace byla schválena ve výši 30 000,- Kč
Účel projektu je stejný jako v loňském školním projektu. Na týdenním pobytu by ţáci
prostřednictvím ekologicko-výchovného programu rozvíjeli své doposud získané znalosti,
postoje a dovednosti a také hlouběji porozuměli environmentálním souvislostem. V přírodní
laboratoři mohou zaţít netradiční poznání přírody. Na provozu střediska můţou získat
inspiraci pro uplatňování ekologicky šetrného provozu naší školy v programu Ekoškola.
Poznají i sami sebe navzájem. Cílová skupina - ţáci 6.třídy

Údaje o provedených kontrolách na naší škole dalšími orgány
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
 8. 10. 2009 – Mateřská škola Horní Libchavy – jídelna
bez závad
 18. 11. 2009 – školní jídelna
bez závad
 18. 11. 2009 – základní škola a školní druţina
bez závad
Kooperativa
 29. 10. 2009 –základní škola
Kontrolované skutečnosti : doklad o začlenění činnosti podle poţárního nebezpečí,
osoba odborně způsobilá PO a BOZP, poţární dokumentace v případě zvýšeného
nebezpečí, poţární odolnost staveb, způsob ohlášení poţáru a havárií, poţární voda
vnější, poţární voda vnitřní, hasicí přístroje, ostraha- revize, revize protipoţárních
zařízení, revize vyhrazených zařízení a komínů, vytápění – obsluha, školení
zaměstnanců PO a BOZP, varovné nápisy označení nouzových východů, přístup
k uzávěrům, vypínačům a bezpečnost únikových cest, volnost příjezdových
komunikací, technický stav budov
Zjištěné závady : prošlý termín revize elektrického zařízení
Odstranění závad : revize byla provedena panem Kubovým dne …..
Audit – ON-OK Libina s.r.o.
 13. 11. 2009 , kontrolované období : přelom roku 2008/2009, rok 2009
1/ Náklady a výnosy
2/ Pohledávky
3/ Závazky
4/ Pokladna
Bez závad
Pokladní limit
Překročení pokladního limitu
5/ Stavy účtů –běţný účet bez závad
-účet FKSP bez závad
6/ Bilanční kontinuita
Bez závad
7/ Fondy
Okruh majetkového fondu bez závad
Okruh FKSP bez závad
8/ Krytí fondů a dodrţení rozpočtových pravidel
Bez závad
9/ Cestovní náhrady
U dvou cestovních příkazů – není uvedeno datum ukončení cesty, chybí určený dopravní
prostředek
Ostatní bez závad
10/ Zásoby
Bez závad
11/ Darovací smlouvy a dary
Do smluv uvádět všechny obligatorní náležitosti /sídlo dárce, zastupující osoby
12/ Zákon 563/1991 Sb., v platném znění, náleţitosti účetních dokladů

Výdajové pokladní doklady bez závad
Příjmové pokladní doklady bez závad
Bankovní výpisy
upozornit banku na chybný název organizace /ZŠ a MŠ Libchavy/
Přijaté faktury
upozornit firmy na chybný název organizace, na jedné chybí IČ
Vydané faktury
bez závad
13/ Řídící kontrola
Bez závad

Spolupráce s organizacemi v regionu




s atletickým oddílem v Ústí nad Orlicí /vyhledávání talentů/



spolupráce s organizacemi zajišťujícími preventivní pomoc s ţáky s výchovnými
problémy – MIMÓZA. Při řešení problémů našich ţáků s rodiči je nabídnuta pomoc
formou návštěvy této organizace.



velmi dobrá spolupráce s odborem sociálních věcí Městského úřadu při řešení
sloţitých výchovných problémů našich ţáků – p.Chládek, pí Matoušková



spolupráce s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem a Městskou policií v Ústí nad
Orlicí /dopravní výchova, poznej svého policistu, Den bezpečnosti, besedy/



spolupráce s Úřadem práce v Ústí nad Orlicí v oblasti volby povolání vycházejících
ţáků a ţáků 8.třídy



spolupráce s kulturním centrem – nabídka kulturních pořadů, Ústí v pohybu, Ústecké
vánoce



spolupráce se školami v regionu – společné kulturní, sportovní akce pro ţáky i učitele,
návštěvy zástupců středních škol a učilišť v 9.třídě - nábory, setkání ředitelů



spolupráce s panem Ing. Janem Urbanem, který se zabývá historií Libchavy – besedy
ve třídách



spolupráce s místními firmami
– SOR s.r.o. – návštěva ţáků 8.třídy v rámci programu k volbě povolání,
- návštěva firme URBAN –Technik, Apotheke – výroba čajů,
- sponzorské dary na ples SRPŠ - tombola
- sponzorské dary k zabezpečení projektu Comenius



spolupráce s panem farářem Brokešem – koncerty v kostele sv.Mikuláše, návštěvy
kostela třídními kolektivy



spolupráce s Českými Libchavami – sponzorské dary - Obecní úřad, firma Ekola

spolupráce s DDM v Ústí nad Orlicí a České Třebové /olympiády, soutěţe/
velmi dobrá spolupráce s Pedagogickou – psychologickou poradnou / programy pro
ţákovské kolektivy, informace pro učitele, pomoc při řešení výchovných a
vzdělávacích problémů/

Spolupráce s Obecním úřadem










Příprava a realizace oslav obce
Projekt Comenius – závěrečné setkání v Libchavách
spolupráce při ekologické akci „Den
Země“
spolupráce při podávání projektů
spolupráce při konání Masopustu,
Drakiády, Rozsvěcení stromečku
spolupráce při konání sportovních
akcí pro školy – O pohár starostky
spolupráce při předávání informací o
všech akcích pořádaných školou –
Libchavský
zpravodaj,
obecní
rozhlas
vystoupení ţáků při Vítání občánků,
Zlaté svatby
 při řešení problémů
 návštěvy třídních kolektivů –
jak se pracuje na obecním
úřadě

Spolupráce s rodiči
Na škole pracuje výbor SRPŠ, který má 16 členů. Předsedkyní je paní Schulzová,
pokladníkem byla zvolena paní Pokorná Marcela. Kaţdoročně se vybírá od rodičů příspěvek
ve výši 100,- na ţáka.
SRPŠ se finančně podílí : při nákupu cen pro ţáky za všechny soutěţe pořádané školou,
přispívá na LVVZ – provoz vleku /5 000,-Kč/, na školu v přírodě /1 000,-Kč/, vítání nových
prváčků – nákup květin, ocenění nejlepších ţáků – kniţní odměny, odměna ředitele školy pro
ţáky /max 2/ 9.třídy – poukaz v hodnotě 500,-Kč, příspěvek třídám – 50,- Kč na ţáka a
příspěvek pro ŠD na nákup hraček 2 000,-Kč /1000,- Kč na oddělení/, příspěvek pro MŠ
Horní Libchavy /2 000,-Kč/, příspěvek pro MŠ Dolní Libchavy /2000,-Kč/, na Drakiádu /1
500,-Kč/. Výbor SRPŠ organizuje ples SRPŠ, organizuje a pomáhá při dalších akcích –
Drakiáda, Masopust .
Rodiče jsou zváni do školy na třídní schůzky dvakrát ročně /1.třída třikrát /. Pro rodiče
vycházejících ţáků je připravena i krátká informační schůzka, kde jsou jim poskytnuty
základní informace od výchovné poradkyně. Setkáváme se i s rodiči budoucích prváčků –
v měsíci červnu – vysvětlíme, co mají děti umět před vstupem do školy, co si mají připravit
do školy, představíme učebnice pracovní sešity a seznámíme je s tím, co a jak se budou ţáci
učit. Informační schůzky se účastní i vedoucí školní jídelny a vychovatelka ŠD.
Během roku mohou rodiče kdykoliv, po telefonické nebo písemné domluvě, přijít do
školy , navštívit výchovnou poradkyni, preventistku nebo třídní učitele a ostatní vyučující.
Rodiče budoucích prváčků mohou navštívit výuku v 1.třídě a školní druţinu při Dnu
otevřených dveří, konaném v lednu.
S rodiči jsme se setkali na dalších významných akcích – Vánoční koncert v kostele
sv.Mikuláše, ples SRPŠ, Letní zpívání v kostele sv.Mikuláše, Netradiční setkání v hospodě U
Dţbánu, výtvarných dílnách a při organizaci a realizaci závěrečného setkání v rámci projektu
Comenius, na projektových dnech v rámci projektu ŠIC a na Dni otevřených dveřích v rámci
oslav obce.

Informovanost rodičů






Libchavský rozhlas
Libchavský zpravodaj, který vychází minimálně 3x za školní rok
Třídní schůzky – 2x ročně, v 1.třídě – častěji, minimálně 3x ročně
učitelé I.stupně píší pravidelně měsíční hodnocení chování a prospěchu všech ţáků
na II.stupni písemně hodnotí třídní učitele kaţdý měsíc jenom ty ţáky, kteří mají
výchovné nebo vzdělávací problémy. Bliţší informace jsou podávány ústně.
informace ze strany výchovných poradkyň – kdykoliv dle telefonické nebo písemné
domluvy
informace v ţákovské kníţce
informace na internetových stránkách /prospěch, akce/ : www.zslibchavy.cz
zápisy nebo vlepení informací do ţákovských kníţek






Školská rada
Školská rada se v loňském roce scházela v tomto sloţení: p. Miroslav Velínský
/předseda/,p.Milan Beneš – zástupci rodičů, pí Hana Šťovíčková / místopředsedkyně/, pí
Daniela Čermáková – zástupci školy, p. Jan Urban, p. Josef Kalousek – zástupci obce.
Byla projednána a schválena výroční zpráva o činnosti školy. Členové rady byli seznámeni
s rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje s navýšením ţáků ve školní druţině. Byla
jim podána informace o projektu Školní informační centrum. Schválili dodatek k vnitřnímu
řádu školy a jednomyslně schválili finanční rozpočet školy na rok 2010.

Spolupráce s mateřskými školami









Den otevřených dveří pro předškoláky – účast na výuce v 1.třídě a ve školní druţině
návštěva budoucí učitelky 1.třídy a pí ředitelky v mateřských školách – ukázka práce
předškoláků
společná schůzka rodičů předškoláků a učitelek a vedoucích učitelek
setkání budoucích prváčků se svou třídní paní učitelkou
společné akce – Drakiáda, Masopust – kterou spoluorganizují s Obecním úřadem v
Libchavách
společná divadelní představení pro ţáky MŠ a ZŠ
návštěvy ţáků v MŠ
spolupráce v rámci SRPŠ

Praxe vykonávané na naší škole


Gabriela Bucháčková – studentka 4.ročníku Střední pedagogické školy v Litomyšli
Praxi vykonávala ve školní druţině u paní vychovatelky Daniely Čermákové od
30.11.2009 do 11.12.2009




Kateřina Motáková – studentka 3.ročníku Střední pedagogické školy v Litomyšli.
Praxi vykonávala v Mateřské škole Dolní Libchavy u vedoucí učitelky paní Aleny
Pulkrábkové od 24.5. do 28.5.2010 a od 14.6. do 18.6.2010.
Veronika Martincová – studentka 1.ročníku Vyšší odborné školy pedagogické
v Litomyšli. Praxi vykonávala v Mateřské škole v Horních Libchavách u vedoucí
učitelky paní Evy Musilové od 7.6. do 18.6.2010.

Doplňková činnost
Okruhy doplňkové činnosti jsou vymezeny ve Zřizovací listině Základní školy.
Ve školním roce 2009/2010 naše škola realizovala :
 Hostinskou činnost ve školní jídelně - stravování 30 cizích strávníků

Materiálně technické zajištění



Od roku 2006 jsou třídy vybaveny novými lavicemi a nábytkem
V roce 2006 byla zakoupena nová, kvalitní kopírka do ředitelny /KYOCERA
KM1650 – 64 650,- Kč/
 V roce 2007 se díky sponzorskému daru /10 000,- Kč/ zařídil oddychový koutek pro
ţáky na I.stupni
 V roce 2009 - zakoupen nový vrátník k hlavním vchodovým dveřím – 9 920,- Kč
 2 nové monitory – do školní druţiny, k zástupkyni ředitele a obnova serveru do
počítačové učebny – 25 000,- Kč
 nový stůl k zástupkyni ředitele – 10 300,- Kč
 nákup a instalace ochranných folií na skla dveří – 19 640,- Kč
 malování na nové budově, nátěry na chodby – 100 002,- Kč
 do školní druţiny byly v roce 2007 zakoupeny kvalitní varhany v hodnotě 12 080,- Kč
 Dotace v rámci SIPVZ
 rok 2006 – poskytnuta dotace na základě ţádosti ve výši 162 800,- Kč. Celková částka
byla pouţita na infrastrukturu /107 501,- Kč/, na programové vybavení / 8 803,5 Kč/,
na konektivitu – internet / 32 995,5 Kč/, na školení pedagogických pracovníků /13
500,- Kč/ , spoluúčast obce činila 7 427,6 Kč.
 rok 2007 - poskytnuta dotace na základě ţádosti ve výši 20 000,- Kč . Dotace mohla
být pouţita pouze na částečnou úhradu internetu / 4 000,- Kč/, na nákup nebo rozšíření
stávající infrastruktury ICT /8 000,- Kč/, na nákup elektronických výukových
materiálů /8 000,- Kč/
- Školní jídelna / ZŠ, MŠ/D, MŠ/H /
 v roce 2007 byla zakoupena nová lednička do MŠ/H v částce 10 290,- Kč
 V listopadu 2007 byla zakoupena do školní jídelny ZŠ nová fritéza v hodnotě 47 622
Kč, v roce 2008 nová chladnice v hodnotě 24 080,- Kč
 ubrusy do školní jídelny – 2 730,- Kč
 počítač do školní jídelny – 12 000,- Kč
- Mateřská škola Horní Libchavy, Dolní libchavy
 V mateřské škole Horní Libchavy – v roce 2005 byla vybavena novým nábytkem
v hodnotě 91 082,- Kč a byly provedeny nátěry a malování v hodnotě 13 790,- Kč.




V roce 2007 byl pořízen ze sponzorského daru dětský nábytek za 11 165,- Kč /dar
činil 10 000,- Kč/
V mateřské škole Dolní Libchavy se v roce 2007 provedla výměna oken a školka byla
vybavena novým nábytkem v celkové hodnotě 121 082,- Kč
V roce 2009 během června – srpna byla provedena celková rekonstrukce v Mateřské
školy v Dolních Libchavách ve výši – 6 709 723,50 Kč.

Školní rok 2009/2010
 Byl o pořízeno zábradlí ke schodům do školní druţiny – 3 000,- Kč
 Učitelky školní druţiny si zakoupily nové ţidle – 3 519,- Kč
 Byla provedena rekonstrukce prostor dílny pro školníka, kde byla vybudována nová
učebna pro Školní informační centrum –
- Pořízení nábytku do učebny – 65 330,- Kč /pouţity finanční prostředky
z rezervního fondu/
- Instalace ţaluzií - 3 701,- Kč
 Do školní jídelny pořízen ponorný mixér – 12 264,- Kč
MŠ/DL
 Tyče na záclony – 5 235,- Kč /2009/
 Zátěţový koberec – 1 768,- Kč /2009/
 Hračky – 7 765,- Kč /2009/
 Dřevěné sedáky na pískoviště – 1 437,- Kč /2010/
 Z dotace Obecního úřadu bylo nakoupeno chybějící lehátka, povlečení, stoly,
ţidle – 57 000,- Kč a úprava hřiště v hodnotě 49 454,- Kč v MŠ Dolní Libchavy
MŠ/HL
 Koberec do třídy – 4 389,- Kč /2009/
 Ţehlička – 2 090,- Kč /2009/
 Hračky – 14 774,- Kč /2009/
 Dřevěné sedáky na pískoviště – 1 160,- Kč /2010/
 Byla provedena rekonstrukce sklepních prostor v Mateřské škole Horní Libchavy
v a vznikla prostorná herna pro děti. Celkové sanační práce na této budově stály
zatím 968 316,30 Kč
Z projektu Comenius bylo pro školu zakoupeno:
- Nákup televize /LCD/ a DVD pro I.stupeň – 17 004,- Kč /pořízeno z projektu
Comenius/
- Náplně do tiskárny – 9 000,- Kč
- Papír do kopírky - 2 115,- Kč
- Padák /hra pro děti/ - 1 890,- Kč

Rozpočet školy
1/ Normativní rozpis neinvestičních výdajů na přímé náklady na vzdělávání pro školy,
školská zařízení zřízené obcemi /Krajský úřad Pardubice/
celkem NIV k 26.2.2009 : 9 249 000,- Kč
z toho: platy – 6 634 000,- Kč
OON –
60 000,- Kč
odvody – 2 276 000,- Kč
FKSP –
133 000,- Kč
ONIV –
146 000,- Kč /117 000 – přímé, 29 000 – náhrady za nemoc/
přepočtený počet zaměstnanců – 28,61
Po úpravách – účelově vázané finanční prostředky /navýšení pedagogickým pracovníků,
posílení úrovně nepedagogickým pracovníkům, úprava dle změn výkonů, školní vybavení pro
ţáky 1.třídy/ :
celkem NIV k 31.12.2009 : 9 465 000,- Kč
z toho: platy – 6 803 000,- Kč
OON –
50 000,- Kč
odvody – 2 330 000,- Kč
FKSP –
136 000,- Kč
ONIV –
146 000,- Kč /117 000 – přímé, 29 000 – náhrady za nemoc/
přepočtený počet zaměstnanců – 28,99
V tomto roce došlo k navýšení platů nepedagogických pracovníků /kuchařky, školník,
domovnice, uklizečky/. Byla zrušena jejich platová tabulka, jejich platy se stanovují podle
tabulky pedagogických pracovníků.
celkem NIV k 22.2.2010 : 9 986 000,- Kč
z toho: platy – 7 197 000,- Kč
OON –
50 000,- Kč
odvody – 2 464 000,- Kč
FKSP –
144 000,- Kč
ONIV –
131 000,- Kč /102 000 – přímé, 29 000 – náhrady za nemoc/
přepočtený počet zaměstnanců – 29,42
2/ Rozpočet na provozní náklady /Obec Libchavy/
Stav k 31.12.2009
26.2.2009 - 1 670 000,- Kč
11.6.2009 – navýšení rozpočtu o 57 000,- Kč
tyto finanční prostředky byly účelové vázány a slouţily k zakoupení lehátek,
stolů a ţidlí do MŠ Dolní Libchavy


Hospodářský výsledek za rok 2008 : 212 696,19 Kč
/z hlavní činnosti – 179 275,90 Kč , z hospodářské činnosti – 33 420,29 Kč /
16.4.2009 byl schválen obecním zastupitelstvem převod částky 212 696,19 Kč do fondu
rezerv




Stav fondu rezerv k 31.12.2009 – 543 810,97 Kč
/z toho 320 310,93 Kč – nepouţité prostředky z projektu ŠIC,
223 500,04,- Kč/
Školní sportovní klub – 8 000,- Kč
/na nákup sportovního náčiní a pomůcek/

z hlavní činnosti –

Rozpočet na rok 2010
celkem : 1 850 000,- Kč
Při tvorbě rozpočtu jsme ţádali zřizovatele o navýšení o částku na platy kuchařek – vaření pro
zaměstnance školy, které se musí hradit z rozpočtu obce. Tato částka činila 136 000,- Kč.
3/ Sponzorské dary /rodiče, organizace/
celkem : 80 675,- Kč
- Pan Jindřich Pernica – 8 000,- Kč /pro ţáky 9.třídy, kterou navštěvoval jeho
syn. Finanční částka byla pouţita na školním výletě a při návštěvě praţského
divadla/
- Pan Jiří Čermák – 16 000,- Kč /pouţito při rekonstrukci a vybavení nové
učebny ŠIC/
- Obec České Libchavy – 11 000,- /5 000,- Kčpouţito při nákupu venkovní
tabule, 6 000,- Kč vyuţito při realizaci projektu Comenius/
- EKOLA České Libchavy – 12 000,- Kč /10 000 vyuţito při nákupu
venkovního stolu na stolní tenis, 2 000,- Kč vyuţito při realizaci projektu
Comenius/
- Pan Zdeněk Sedláček – počítač a písek do pískoviště – MŠ Dolní Libchavy
- Kamel s.r.o. – 1 000,- Kč /pouţito při realizaci projektu Comenius/
- Pan Kulhavý Lubomír – 1 100,- Kč /pouţito při realizaci projektu Comenius/
- Firma ABV s.r.o. – 3 000,- Kč /Comenius/
- Firma SOR s.r.o. – 5 000,- Kč /Comenius/
- Videnský – 1 000,- /Comenius/
- Auto Ralik – 1 000,- Kč /Comenius/
- Firma Urban Technic – 5 000,- Kč /Comenius/
- Kraus – vodoinstalace – 1 000,- Kč /Comenius/
- Aubus – 1 000,- Kč /Comenius/
- ACE Trade – 4 000,- Kč /Comenius/
- Kaučink akademie – 2 000,- Kč /Comenius/
- SRPŠ – 8 575 Kč na venkovní stůl pro stolní tenis
- Rodiče z MŠ Dolní Libchavy – 3 297,- Kč – síť na pískoviště

Záměry a perspektivy školy





















kvalitní příprava ţáků ke studiu na všech typech škol
udrţení zájmu dětí o nepovinné a zájmové krouţky
individuálně pracovat s integrovanými ţáky
věnovat péči nadaným ţákům
působit na ţáky v oblasti prevence návykových látek , násilí a šikaně /besedy, zájmové
krouţky, akce školy/
vést ţáky ke třídění odpadu
vést ţáky k šetrnému přístupu k ţivotnímu prostředí
udrţovat pořádek ve škole a vést ţáky k odpovědnosti za škody a ke vztahu k majetku
vytvářet ve škole přátelskou, klidnou a otevřenou atmosféru mezi ţáky a učiteli
vytvářet přátelskou atmosféru mezi všemi zaměstnanci školy, nezbytnou pro kvalitní
výkon práce
podporovat a oceňovat /dle finančních moţností/iniciativu a kvalitní práci
podporovat u ţáků i pedagogů pocit hrdosti na školu, ve které působí
spolupracovat s rodiči při řešení problémů jejich dětí
podporovat další vzdělávání učitelů /dle finančních moţností/
prohloubit vzdělání učitelů v oblasti informatiky /práce s interaktivní tabulí/ a cizích
jazyků
umoţnit doplnění vzdělání nekvalifikovaným učitelům
vylepšování výzdoby školy
naplňovat Školní vzdělávací program
úspěšně pracovat na projektu ŠIC“ – zapojit do tohoto projektu všechny učitele, snaţit
se nadchnout ţáky pro práci v tomto projektu, přivést rodiče do školy
snaţit se i nadále získávat peníze z projektů – vyhlášených EU, Krajským úřadem
Pardubického kraje

