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

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012
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Údaje o zařízení
Druh školy :

základní a mateřská

Právní forma :
Zřizovatel :
IČO :

příspěvková organizace
Obec Libchavy
75017890

Identifikátor zařízení : 600 104 796

Součásti subjektu : Základní škola

IZO : 102 642 991

kapacita : 240

Mateřská škola

IZO : 107 589 354

kapacita :

75

Školní družina

IZO : 118 000 357

kapacita :

50

Školní jídelna MŠ

IZO : 102 930 651

kapacita :

75

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 : od 1. 1. 2011 Soňa Schulzová /Alena Pulkrábková – na MD, RD/
Ved. školní jídelny
: Markéta Kopsová /Erika Nováková – na MD, RD/
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Organizační schéma školy

Ředitelka školy

Marie Linhartová
Řídí

Vedoucí
Zástupce
Ředitele
Veronika Vaňousová

školní
jídelny
Markéta Kopsová

Vedoucí
Mateřské
školy HL
Eva Musilová

Vedoucí
Mateřské
školy DL
Soňa Schulzová

školník
Pavel Martinec

Řídí
učitele

kuchařky

Školní jídelny

zaměstnance

MŠ/HL

zaměstnance

MŠ/DL

Zástupce ředitelky
Veronika Vaňousová

Mzdová účetní : Kotrlová Ivana
Účetní :
Jabůrková Jana
Na škole působili :
 2 výchovné poradkyně : Mgr. Zdenka Martincová /Integrovaní žáci /
/Po dobu MD a následné RD pí Krummer/
PaedDr. Hana Šťovíčková /volba povolání/
 metodik prevence patologických jevů : PaedDr. Hana Šťovíčková
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uklizečky

 metodik informačních a komunikačních technologií : p. Jindřich Bielčik /od 25. 8.
2010/
 koordinátor v oblasti environmentální výchovy : Mgr. Petr Kulhavý
 projekt ŠIC : Mgr. Veronika Vaňousová
 projekt EU Peníze pro ZŠ Libchavy : Mgr. Marie Linhartová
-

zdravotníci :

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

-

instruktoři lyžování :

PaedDr.. Hana Šťovíčková
Mgr. Petr Kulhavý
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 důležitých dokumentech školy
 řeší organizační věci
 projednávají pedagogické dokumenty
 starají se o pracovně právní záležitosti
 připravují návrh rozpočtu
 plánují rozvoj školy
 navrhují a pomáhají při realizaci doplňkové činnosti školy
Pedagogická rada – pedagogové a vychovatelky školní družiny
 řeší výukové a výchovné problémy
 řeší organizační záležitosti
 koordinuje práci třídních učitelů
 vyjadřuje se k základním dokumentům, především pedagogického charakteru
Správci sbírek, kabinetů, učeben
 pečují o sbírky a kabinety a odborné učebny
4






provádějí inventarizaci
podávají návrhy na zakoupení a využívání učebnic a pomůcek
podávají návrhy na vyřazení pomůcek ze sbírek
vytvářejí řády učeben

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

kabinety
učebnice I.st.

odpovědnost

pí MARTINCOVÁ
výchovná poradkyně – Integ. žáci

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

pí ŠEDOVÁ

Květiny I.st., strom – výzdoba,
třídění odpadu na I.st

kabinet I.st.,
sborovna I.st.

pí LUDVÍČKOVÁ
zdravotník

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

pí KITTLITZ

Recitace a kulturní akce I.st.
oddychový koutek, plavání

pí PLEVÁKOVÁ

AJ, D
knihovna

soutěže Aj, recitační soutěž II.st.

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

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

pí VAŇOUSOVÁ V.
koordinátorka ŠIC

výzdoba na II.st., okna, vstupní
dveře

p.BIELČIK

Vv
učebna Vv

F, Informatika,
soutěže F, správce poč.učebny
učebna F,CH
učebny ŠIC /i květiny/
kuchyňka, učebna ŠIC elektr. přístroje na II.st.

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

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

pí BAŤKOVÁ

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

Čj

pí LINHARTOVÁ

Hv

pí ČERMÁKOVÁ
zdravotník

ŠD

vedoucí vych.,sledování
lékárniček na staré budově
důvěrník FKSP

pí TOMÁŠOVÁ
CH, dílny
/pí ŘEHOUNKOVÁ do 30. 1. 2012/
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Charakteristika školy z hlediska kapacity,
účelnosti a vybavení
-

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

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


K počátku školního roku 2011/2012 škola disponovala 9 kmenovými třídami, 2
samostatnými odděleními školní družiny,7 učebnami a školní knihovnou

- Při pracovních činnostech se staráme o zeleň kolem školy.
- Při hodinách Tv využíváme tělocvičnu, kterou máme pronajatou od OÚ na dopolední a
část odpoledních hodin, doskočiště na školním dvoře a atletický stadion v Libchavách /tzv.
umělku/
Pro činnost školní družiny jsou v provozu 2 prostorné učebny. ŠD dále využívá
počítačovou učebnu, cvičnou kuchyň, tělocvičnu a školní dvůr.
- Technický stav budov je dobrý
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Školní jídelna
 Žáci mohou odebírat svačiny - I. st. svačí po 1.vyučovací hodině
Svačinu tvoří 1x týdně sladké pečivo, další dny – pečivo s pomazánkami, zelenina,
mléčné výrobky. V ceně je zahrnut i pitný režim.





cena obědů a svačiny : 1. 5. 2008
svačina : 8,- Kč , od 1. 2. 2012 10,- Kč
oběd :
19,- Kč pro žáky 7 – 10 let
21,- Kč pro žáky 11 – 14 let
23,- Kč pro žáky 15 let a dospělé
obědy se hradí přes účet školy 181 813 229/0300
Vařili jsme pro 33 cizích strávníků,
cena oběda - 49,- Kč, od 1. 2. 2012 – 52,- Kč

Svačiny odebíralo – 108 žáků, 8 zaměstnanců
Obědy odebíralo – 176 žáků, 22 zaměstnanců

Ve školním roce 2011/2012 /k 30. 6. 2012/ navštěvovalo školu celkem 180 žáků
/ 83 dívek, 97 chlapců/, průměrná naplněnost 20 žáků/ třídu
Z toho
Školní družina

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

103 žáků / 49 d, 54 ch/
77 žáků / 34 d, 43 ch/
60 žáků

Škola vyučovala :
Ve 3.- 5. a 8.- 9. třídě podle Školního vzdělávacího programu č.j. 61/2007/RE
v 1.-2. a 6.-7. třídě podle Školního vzdělávacího programu č.j. 61/2007/RE, verze č.1

Volitelné předměty : Míčové hry 7. – 9. třída
Přírodovědná praktika 9. třída
Anglická konverzace 7.- 8. třída
Nepovinné předměty : Sborový zpěv 4. – 9. třída pí Linhartová
Zájmové kroužky :
ARTUR 1.tř. – výtvarný kroužek pí Martincová
ARTUR 2. třída – výtvarný kroužek pí Martincová
Pohybové a sportovní hry na I. stupni pí Ludvíčková
Anglický jazyk 1. třída pí Baťková
Anglický jazyk 2. třída pí Šedová
Německý jazyk na II. stupni pí Pleváková
Kroužek vaření na I., II. stupni p. Bielčik
Šachový kroužek na I. a II. stupni p. Bielčik
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Taneční kroužek na I., II. stupni pí Pleváková
Florbalový kroužek 6.,7. tř. pí Šťovíčková
Florbalový kroužek 8.,9. tř. pí Šťovíčková
Sportovní hry na II. stupni p. Kulhavý
Dále žáci navštěvovali :

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

Další služby pro rodiče s dětmi, veřejnost : Výtvarná dílna 1x za měsíc pí Vaňousová V.
Patchwork pro začátečníky pí Vaňousová V.
Patchwork pro pokročilé
pí Kuraková M.,
pí Burešová M.

Údaje o pracovnících školy
Změny u pedagogických a nepedagogických pracovníků
pracovní poměr zahájili :
 Mgr. Blanka Tomášová /1. 2. 2012/ - učitelka II. stupně
 Mgr. Petra Hegerová /27. 8. 2012/ - vychovatelka ŠD
/Uveden pouze nástup, do statistiky bude zahrnuta až ve šk. roce 2012/2013/
 Jana Hodrová /22. 8. 2011/ - kuchařka na ZŠ
 Anna Papáčková /1. 9. 2011/ - pomocná kuchařka na ZŠ
 Anna Papáčková /8. 8. 2011/ - uklizečka ve ŠJ, Tv
 Romana Horníčková /15. 8. 2012/ - uklizečka na ZŠ
Pracovní poměr ukončili :
 Ing. Lenka Řehounková /31. 1. 2012/ - učitelka II. stupně
 Hana Moravcová /30. 6. 2012/ - vychovatelka ŠD
 Marie Novotná /30. 6. 2011/ - pomocná kuchařka a uklizečka ve ŠJ
 Anna Schulzová /30. 6. 2012/ - uklizečka
 Anna Papáčková /30. 6. 2011/ - kuchařka na ZŠ
Na mateřskou dovolenou odešly :
 Zuzana Novotná 19. 7. 2011
/uveden pouze nástup, bude zahrnuta do statistiky školního roku 2011/ 2012
Naše škola má 36 zaměstnanců školy, z toho jsou 4 na mateřské dovolené nebo rodičovské
dovolené /stav k 30. 6. 2012/
Základní škola : 13 pedagogů, 2 vychovatelky + 2 MD
4 provozní zaměstnanci
MŠ/HL :
3 pedagogové
1 provozní zaměstnanec
MŠ/DL :
3 pedagogové + 1 MD
1 provozní zaměstnanec
ŠJ :
4 ZŠ , 2 MŠ + 1 MD
Pí Papáčková je v tabulce uvedena 2x – ve ŠJ – pomocná kuchařka, u ZŠ jako provozní
zaměstnanec. V celkovém počtu je započítána 1x.
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přepočtení na plně zaměstnané
fyzické osoby
zaměstnané
___________________________________________________________________________
ZŠ
učitelé
13 + 2 vych.
12,545 + 0,272
vychovatelky
2
1,741
provozní zaměstnanci
4
3,187
MŠ/H učitelé
3
2,700
provozní zaměstnanci
1
1,000
MŠ/D učitelé
3
3,000
provozní zaměstnanci
1
1,000
ŠJ
ZŠ
4
3,000 + 0,250 /HČ/
MŠ /H,D
2
2,000

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

Mateřská dovolená, rodičovská dovolená
Zuzana Novotná
od 19. 7. 2011 učitelka II. stupně
Alena Pulkrábková
od 1. 1. 2011 vedoucí učitelka MŠ
Eva Krummer
od 5. 3.2010 učitelka I. stupně
Blanka Tomášová
od 23.11.2005 do 30. 1. 2012 učitelka II. stupně
/je zahrnuta v této výroční zprávě už jako zaměstnanec/
Erika Nováková
od 11.3.2007 vedoucí školní jídelny

Věková struktura pedagogického sboru /ZŠ +2 MD/
/včetně 2 vychovatelek/
Do 35 let
muži
ženy
0

3 + 2 MD

35 – 50 let
muži
ženy
2

50 let a více
muži
ženy

6

0

4

důchodci
muži
ženy
0

0

Věková struktura pedagogického sboru /MŠ + 1 MD/
Do 35 let
muži
ženy
0

2 + 1 MD

35 – 50 let
muži
ženy
0

50 let a více
muži
ženy

3

0
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1

důchodci
muži
ženy
0

0

Kvalifikovanost – aprobace
I.stupeň
II. stupeň

4 + 1 MD
5 + 1 MD

+ ředitelka
+ zástupkyně ředitelky

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

1
3 + 1 MD
1 + 1 MD
1
1
0
0
2

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

Přehled pracovníků
a/ Třídní učitelé
I.stupeň
1. Mgr. Lenka Ludvíčková
2. Mgr. Zdenka Martincová
3. Zuzana Šedová, Dis.
4. Mgr. Iva Kittlitz
5. Mgr. Radka Kulhavá

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

b/ Další pedagogičtí pracovníci:
ZŠ –Ing. Lenka Řehounková /D, F, Ch, Pč do 31. 1. 2012/, Mgr. Blanka Tomášová /D, Z,
Pč, Ch od 1. 2. 2012/, Mgr. Marie Linhartová /Hv, Sbor. zpěv/, Mgr. Veronika Vaňousová
/M, Vv,/
MŠ – Eva Musilová, Petra Králová, Monika Frimlová, Gabriela Bucháčková, Soňa
Schulzová, Pavlína Vodáková
c/ Vychovatelky :

Daniela Čermáková /Hv 4/, Hana Moravcová /Pč 2, Pč 3, Vv 3, Vl 4, Pč 4 /
d/ Provozní zaměstnanci :
ZŠ – Pavel Martinec, Alena Jansová, Anna Schulzová, Anna Papáčková,
MŠ – H – Helena Mazurová, D – Jana Novotná
e/ Zaměstnanci školní jídelny :
ZŠ – Markéta Kopsová , Jana Hodrová, Iva Pinkavová – vedoucí kuchařka, Anna
Papáčková – pomocná kuchařka
MŠ – H – Monika Dvořáková, D – Marie Egydyová
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se opět nemohlo zúčastnit tolik pracovníků,
kolik by chtělo, protože částka na DVPP /součást ONIV/ opět nedostačovala. Zaměstnanci se
mohli zúčastnit DVPP, ale hradit si to museli ze svých prostředků. Ke konci školního roku si
museli nejen DVPP hradit ze svého, ale pokud chtěli jet mimo Ústí nad Orlicí, museli si vzít
dovolenou /cestovní náhrady se hradí také z ONIV/
Částka přidělená na DVPP - 12 300,- Kč, tj. 50,- Kč na žáka /ZŠ a MŠ/– není to závazný
ukazatel. V tomto školním roce se pedagogové na ZŠ zúčastnili 25 seminářů, školení a porad.












Petr Kulhavý - doškolovací kurz zdravotníka, Finanční gramotnost, Jak učit o
komunismu
Hana Šťovíčková – Volba povolání, Výchovní poradci – 2x,
Veronika Vaňousová – Výtvarné proměny odpadových materiálů, ICT ve výtvarné
výchově, Matematika - ICT
Radka Kulhavá – Finanční gramotnost
Iva Kittlitz – Čtenářská gramotnost
Zuzana Šedová – Práce na Googlu, Čtenářská gramotnost
Zdenka Martincová – výchovní poradci
Hana Pleváková – Kurz Aj
Naďa Baťková – Aj na I. stupni
Marie Linhartová – EU peníze školám, Změna pracovně-právních předpisů, Změny
v Zákoníku práce a Školském zákoně – p. Zeman, Změny v Zákoníku práce a ve
školském zákoně – p. Valenta – 2x, Kaučink, Porada ředitelů
Všichni zaměstnanci – školení BOZP a PO

Projekt ŠIC – hrazeno z prostředků Evropské unie
 Využití počítačů ve výuce – skupinová konzultace – Pardubice
Celková výše – 7 000,- Kč
 Využití digitální fotografie ve výuce – skupinová konzultace – Pardubice
Celková výše – 10 000,- Kč
Projekt EU – peníze školám
 Interaktivní tabule – pí Tomášová, pí Baťková
Celková výše – 2 000,- Kč

Péče o pracovníky




Zaměstnancům jsou poskytovány ochranné pomůcky dle směrnice o Poskytování
ochranných pomůcek. V tomto školním roce byly nakoupeny pomůcky v hodnotě 492,Kč.
Zaměstnanci navštěvují smluvního lékaře v rámci pravidelných preventivních prohlídek
/1x za 3 roky/ – MUDr. Blanaře. V tomto školním roce bylo uhrazeno 5 600,- Kč za
zaměstnance /350,- Kč na osobu /
FKSP – Fond je tvořen 1% z platu zaměstnanců. Byla upravena pravidla pro čerpání :
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rok 2012 – 800,- Kč/zaměstnance.
Tuto částku mohou využít dle svého výběru a uvážení – jako příspěvek na dovolenou, na
masáže, na permanentky do plaveckého bazénu, do posilovny. Bylo pozastaveno čerpání
půjček. Příspěvek na obědy /9.- Kč/ a na pracovní a životní výročí se nemění.
Fond kulturních a sociálních potřeb hospodaří dle stanovených pravidel. U příležitosti Dne
učitelů se pravidelně scházíme na schůzi FKSP, kde jsou zaměstnanci seznámeni
s čerpáním fondu a s rozpočtem na další rok.
Důvěrníkem FKSP je paní Daniela Čermáková

Údaje o žácích
Počty žáků k 30. 6. 2012

Třída

Celkem

Dívky

Chlapci

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

24
20
15
19
25
19
21
16
21
180

9
8
12
8
12
7
12
7
8
83

15
12
3
11
13
12
9
9
13
97

Noví žáci : Dorothy Emily Kittlitz 1. tř. /4. 1. 2012/, David Lehmden 5. tř. /2. 1. 2012/, Jan
Hnátnický 6. tř. /1. 9. 2011/, Jakub Kubišta 6. tř. /1. 9. 2011/, David Lukes 6. tř. /1. 9. 2011/,
Erik Šalda 6. tř. /1. 9. 2011/, Nikola Kotyzová 7. tř. /1. 9. 2011/, Jiří Nuska 7. tř. /1. 9. 2011/,
Thomas Swarttouw 7. tř. /1. 9. 2012/, Michaela Rohlenová 7. tř. /1. 2. 2012/,
Přešli na jinou školu : Marika Kalábová 5. tř. /29. 6. 2012/, Vojtěch Biedla 8. tř. /29. 6.
2012/
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků školy
I.pololetí
I.stupeň

Pochvaly
Napomenutí TU
Důtka TU
Důtka ŘŠ
Chování
2
3

86
1
1
-

II.stupeň

25
14
9
4
-

Prospělo
S vyznamenáním
Neprospělo

11 žáků
91 žáků
-

48 žáků
25 žáků
3 žáci

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

75
6
2
2
1
-

27
3
7
3
-

Prospělo
S vyznamenáním
Neprospělo
Ročník opakují

22 žáků
81 žáků
1 žák

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

7 754
4.třída
2.třída
-

45 žáků
27 žáků
5 žáků /7.tř.-2, 8.tř.-3/
-

7 698
9. třída
6. třída
-

 Nejlepší žáci
1.- Josef Blažek, 2. – Jiří Vaňous, 3. – Denisa Jindrová, 4. – Daniela Kotrlová, 5. –
Tereza Rejmanová, 6. – Nela Hoderová, 7. – Šárka Fryčová, 8. – Kristýna Kropáčková,
9. – Jan Pecháček
 Pochvala ředitelky školy
Marie Hájková – za práci pro třídní kolektiv, za pomoc třídnímu učiteli, za účast ve
vědomostních soutěžích, sportovní reprezentaci školy, reprezentaci školy ve zpěvu a
mimoškolní aktivity
Jaroslav Boštík – za práci pro třídní kolektiv, za pomoc třídnímu učiteli, za účast ve
vědomostních soutěžích a sportovní reprezentaci školy.
Žáci obdrželi poukázku do jimi vybrané prodejny v hodnotě 500,- Kč / z fondu SRPŠ/
14

Přijímací řízení

Na střední školy a odborná učiliště se hlásilo celkem 21 vycházejících žáků z 9.
třídy a 1 žák z 8. třídy

Na víceleté gymnázium se hlásilo 5 žáků z 5. třídy /3 - Gymnázium Ústí nad Orlicí, 1
– Gymnázium Žamberk, 1 – Gymnázium Letohrad/

Třída

Počet žáků

9.

21

8.
5.

1
5

gymnázia

studijní obor
s maturitou

2

učební obor
na SOU

učební obor
na OU

5

0

14

________________________
5

1___________ __________

Integrovaní žáci
Mezi integrované žáky bylo zařazeno celkem 5 žáků, z toho 1 žák nadaný / 2 žáci na
I.stupni, 2 žáci na II. stupni, nadaný žák na II. stupni/.
Všem byl vypracován individuální plán pro dané předměty, na které se vztahuje integrace.
S tímto plánem byli seznámeni žáci i jejich zákonní zástupci.
Žáků s poruchami učení bylo celkem 12 – 6 žáků na I. stupni, 6 žáků na II. stupni.
Navštěvovali pravidelně PPP a v hodinách jim byla věnována speciální péče, popřípadě úlevy,
dle pokynů z PPP.

Školní úrazy
V tomto školním roce bylo zaevidováno celkem 19 školních úrazů. 5 úrazů bylo pojišťovnou
/Kooperativa/ odškodněno.
Celková výše náhrady škody byla 17 350,- Kč, spoluúčast obce je 1 000,- Kč na jeden úraz.
Z pojistné smlouvy bylo uhrazeno 12 350,- Kč.
- 9 úrazů se stalo v hodinách tělesné výchovy
- 2 úrazy se staly ve školní družině /pobyt na školním hřišti/
- 4 úrazy se přihodily na chodbě školy
- 1 úraz v zájmovém kroužku /sportovní hry/
- 2 úrazy ve třídě
- 1 úraz na školním hřišti o polední přestávce
Všichni žáci byli vždy po úrazu znovu poučeni o bezpečnosti.
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Statistika ve školní knihovně ve školním roce 2011/2012
Ve školní knihovně bylo k 29. 6. 2012 celkem 2 270 knižních titulů. V žákovské knihovně –
1 873 knih, v učitelské knihovně – 397 knih. Ve školním roce bylo zakoupeno celkem 37 knih
– z toho 35 do žákovské knihovny a 2 do učitelské knihovny.
Celkový počet výpůjček byl 601 knih – o 165 knih více než v loňském roce!!
- I.stupeň si půjčil 446 knih. Prvenství získala 2. třída, která si půjčila 128 knížek.
Pochvalu si však zaslouží celý I. stupeň.
- Na II. stupni už není tolik čtenářů. Celkový počet výpůjček byl 155, prvenství získala 7.,8.
třída se 44 zapůjčenými tituly.

Školní družina
„ Pojďte s námi na hřiště“
„Do pohybu tělo dáme, je stvořeno k hýbání.
Na hřišti se rozhýbáme, to nám zdraví ochrání.
Na pár minut každý den hřišťátko si otevřem.
Co umíme poměříme se zvířecím maskotem.“
Od září každý měsíc jsme otevřeli vždy jedno hřišťátko na velkém hřišti. Na každém se dělo
něco jiného: od docela obyčejné / i neobyčejné/ chůze, běhání a skákání, přes sportovní tanec,
posilování, uklidňovací a uvolňovací cvičení, až po hry a hrátky s míčem, míčky a pohybové
hry. Naším cílem nebylo objevovat talenty, soutěžit o body a medaile, ale především se
pobavit.
Září – ŠLAPANDA
Krok, dvojkrok, bota jako měřidlo. Nezvyklé chození : chůze pozadu, po rukou. Chůze do
schodů. Chůze po čtyřech. Šikovné nohy( nohy jako ruce).
Říjen – BĚHÁRNA
Čtyřlístek honiček. Běh do schodů. Trojspřeží. Běžecké hry : Vyzývaná , chytaná. Chůze po
čtyřech. Štafety: Do dlaní, prolézačka.
Listopad – SKÁKANDA
Skákání panáka. Přeskakování ( koník). Přeskakování švihadla, lana. Hry se skákáním: Žáby
a čapi. Kohoutí zápasy. Speciální hra: Šlapák.
Prosinec – TANČÍRNA
Hra se zpěvem a tancem: Kolo mlýnský. Taneční hra. Mazurka. Country tanec. Koštětový
tanec.
Leden – POSILOVNA
Lov lana s přetahováním. Silové hry dvojic: Za čáru, přetlačovaná. Páka.
Silové hry: Zápasnické třídy. Přetah. Medvědář.
Únor – RELAX
Cvičení s velkým míčem. Uvolňovací cvičení s obručí. Uvolňovací a uklidňovací cvičení.
Uvolňovací hry: Eroplán, orchestr. Uvolňovací cvičení ( desítka).
Březen – MÍČOVNA
Dvojice s míčem. Hry s lehkým nafukovacím míčem. Velký gymnastický míč. Štafety
s míčem. Míčové hry: Pětkař, Bago.

Duben – MÍČKOVNA
Průpravná cvičení s malým míčkem. Cvičení s malým míčkem ve dvojicích. Míčová školka.
Chodící míček. Hra s míčkem pro celou třídu.
Květen – HERNA
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Kuličky. Drápky. Hra s míčem: Na národy. Hra bez pomůcek: Honzo, vstávej!
Školka se švihadlem.
Červen – DOMINO
Ponpony. Chození v obručích, Mraveniště. Skákaná. Dlaňovka. Výbíjená. Štrůdl. Zvířata:
opička, velbloud. Hry : Písař, Bonbonář a bonbonžrout
DEN DĚTÍ a pohádková noc
Stejně jako v předcházejících letech i letos čekala děti „Noc s pohádkami“. Skřítek
Naschválníček si pro děti nachystal i Cestu za pokladem.
Hudební vystoupení žáků školní družiny
 Vánoční výstavě U Džbánu a na Obecním úřadu
 Zahájení výstavy na Obecním úřadu - jaro
 Koncert flétniček a písniček pro rodiče ve školní družině

Hudební škola BRAVO
V tomto školním roce připravila pí
Bohumila Švecová ve spolupráci se
základní školou již 5. ročník kurzů pro
děti a dospělé.
O hudební kurzy projevilo zájem 22
místních dětí a 4 děti z přilehlých obcí.
Tradičně se největší oblibě těšily klávesy
– 15 dětí, dále potom flétny – 6 dětí,
kytara – 5 dětí, a zpěv – 1 dítě. Dva obory
současně navštěvovalo 1 dítě. Radost nám
dělali naši nejmenší – 2 prváčci a 1 předškolák.
Jako každý rok, tak i letos se Hudební škola zapojila do kulturního života školy a
prezentovala se na veřejnosti například samostatným vánočním koncertem. Několik žáků se
podílelo na přípravě vánočního představení pro ZŠ v Osíku a MŠ Srdíčko v Pardubicích.
Hudební škola se také každoročně podílí na Netradičním setkání, které organizuje škola. Zde
vystoupilo 6 žáků. Všech 26 dětí potom v červnu účinkovalo na závěrečném koncertu
věnovaném rodičům.
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Výuka na I.stupni :
1.třída – Všichni na jedné lodi
V první třídě byl celý školní rok ve znamení námořníků , ale především pocitu „všichni
táhneme za jeden provaz „. Celým rokem nás vezla námořní loď, na které všichni společně
projeli a propluli vše nové, ale také zvládli všechna úskalí, která se mohla objevit. Základem
byl hrací plán ve tvaru majáku, do kterého si děti dávaly razítka. Razítko získaly po nasbírání
3 žlutých kolíčků. Loď, na které byly fotky všech žáků, tvořila hlavní výzdobou naší třídy. Z
lodi však mohli také vypadnout, jestliže žák nasbíral 3 modré kolíčky. Samozřejmě měl
možnost se opět vrátit na palubu. Modré kolíčky žáci dostávali za časté zapomínání, nevhodné
chování aj.
Sebehodnocení
Pomocí smajlíků jsme používali také sebehodnocení. Každý žák měl svůj kolíček, který
posouval na ose se smajlíky, podle svého uvážení. Sebehodnocení jsme používali dlouhodobě
( hodnotili jsme celý týden),nárazově ( při řešení vzniklých problémů), atd……
Měsíční obrázky
Každý měsíc měl každý žák obrázek, který se tematicky vztahoval k danému měsíci. V
obrázku si vybarvoval jednotlivá políčka za podařené úkoly a za jedničky.
Práce v týmech
Během školního roku jsme do třídních aktivit zařadili další a tou byla práce v týmech. Každý
tým se skládal ze 4 dětí a po 6 týdnech jsme týmy losováním vyměnili. Cílem byla schopnost
spolupráce ve skupině, prosazení vlastního názoru, umění naslouchat, atd. Týmy mezi sebou
navzájem soutěžily a každý z týmů se snažil nasbírat co největší počet bodů. Na závěr byly 3
nejúspěšnější týmy vyhodnoceny a oceněny.
2.třída – Šmoulové
U žáků byly velmi oblíbené projektové dny – Abeceda není věda, Kdopak to straší, Duch a
jeho bratří, S čerty nejsou žerty, příprava vánoční výstavy do pardubické nemocnice,
Masopust ve třídě, Velikonoce. Do školy chodili oblečeni podle daného tématu – čertíci,
masopustní masky apod./. Pracovali ve skupinách pod vedením šmoulíka Nešiky. Ten jim
zadával úkoly z českého jazyka, matematiky, prvouky a výtvarné výchovy. Za splněné úkoly
od něho dostávali šmoulí známky – bonbóny.
Na závěr obdržel každý žák nějakou sladkou odměnu, kterou připravily ochotné maminky.
3.třída – Za včelími medvídky
Ve školním roce 2011-2012 zvolila pí učitelka pro celoroční práci ve třídě knihu Příhody
včelích medvídků /Jiří Kahoun/. Cílem bylo motivovat žáky ke vzdělávání, posilovat
spolupráci, toleranci, smysl pro poctivou hru, dodržování pravidel a rozvíjet jejich tvořivost.
V prvním školním týdnu si žáci společně vytvořili celoroční herní plán, vyzdobili dveře
/okno na dveřích/ a každý si založil svůj sešit. Během týdne získávali při vyučování, práci ve
skupinkách, plnění domácích úkolů i služeb razítka čmeláčka. Za 10 razítek obrázek včelích
medvídků, který opravňoval hráče k hodu kostkou a posunutí o daný počet políček na herním
plánu. Celý školní rok nás provázeli postavičky z příběhů všemi vyučovacími předměty –
například jsme zpívali jejich písničky, sledovali loutkové pohádky, vymýšleli básničky a
vlastní příběhy, povídali si o nich v prvouce…
Na závěr našeho projektu obdržel každý diplom a drobnou cenu. Ocenili jsme také první tři
vítěze, kteří doputovali na herním plánu nejdále.
S Čmeldou a Brumdou nám šlo učení lépe a bylo nám s nimi veseleji!
.
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4.třída - Putování se sovou Sofinkou
Ve školním roce 2011/12 čtvrtá třída poznávala města v různých krajích České republiky.
Žáci pracovali ve skupinách, přičemž každá skupina měla za úkol zjistit vše potřebné o daném
městě, vytvořit plakát, vyzdobit si jej mapkou a krom informací vyzdobit obrázky. K získání
dat měli žáci možnost pracovat s mapkami, encyklopediemi, knihami o městech
a internetem. Na konci školního roku jsme jeli tři města navštívit – Nové Město nad Metují,
Rychnov nad Kněžnou a Dobrušku. Za zpracovávání plakátu žáci získávali body a v červnu je
čekala sladká odměna. V novém školním roce nás čeká pokračování, tzn. práce s dalšími
městy v jednotlivých krajích.
5.třída – Barevný svět
V pátém ročníku pracovali žáci na celoročním projektu Barevný svět. Ve výtvarné výchově
zpracovávali různá témata a k nim při hodinách psaní a čtení četli a opisovali básničky. Do
projektu pí učitelka v některých případech zařadila i Pátráme po…, což byla soutěž dvojic,
kdy žáci plnili úkoly z českého jazyka, matematiky či vlastivědy a za jejich úspěšné řešení
dostali nápovědy, z nichž měli co nejrychleji uhodnout, po kterém spisovateli pátráme. A tak
vzniklo třeba téma Moje písmenko inspirováno textem O. Sekory, které jsme využili i při
seznamování s novými budoucími spolužáky ze ZŠ České Libchavy.
Na konci projektu byla zařazena i hodina tvůrčího psaní, kdy si děti sami zkusily rýmovat na
dané téma a vytvořit svou báseň. Nejlepší díla byla vyhodnocena a vítěznou báseň opsala celá
třída. V posledních hodinách projektu žáci texty seřadili a básně svázali. Výsledkem byla
kniha Barevný svět.

Akce naší školy

Mikulášská nadílka na I.stupni
Jako každý rok i letos se žáci 9.třídy
přestrojili za Mikuláše, anděly a čerty a
postupně navštívili všechny třídy na I.
stupni. Paní učitelky si pro své děti
připravily povídání o třídě, které přečetl
Mikuláš a samozřejmě i sladkou nadílku.

Vánoční Jarmark a Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 8. prosince se uskutečnil na škole
vánoční Jarmark. Kromě zakoupení vánočního
zboží, které žáci vyráběli, si hosté mohli
prohlédnout školní prostory a posedět a
občerstvit se v kavárničce. Žáci pod vedením p.
učitele Bielčika připravili jednohubky, paní
kuchařky upekly výborný zákusek – medovník.
Hostům nabízeli vedoucí kavárničky /p. Bielčik, p. Kulhavý/ a jejich pomocníci – žáci II.
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stupně – svařené víno, grog, čaj, kávu, koláčky.
Menší děti přivítaly minikino v učebně ŠIC, kde se
promítaly pohádky.

Vánoční les
Předvánoční vycházka do lesa je každoroční tradicí žáků 1.stupně. Tento rok zanesli
zvířátkům dobroty žáci z 1., 2., a 4. třídy. Jablka, mrkve, pečivo, ale také žaludy a bukvice teď
zdobí lesní stromky. Čtvrťáci výzdobu pojali jako prostřený stůl a pro zvířátka nachystali
"lesní" talíře, na které připravili jednotlivé dobroty.
Masopust
Měsíc únor byl pro žáky 5. třídy měsícem horečnatých příprav na vystoupení o Masopustu.
Po mnoha hodinách trénování tance sestavili program, který jsme nazvali ,,Vývoj tanců“.
Jednotlivé ukázky mapovaly změny hudebních a tanečních směrů ve 20. století. A tak mohli
diváci vidět variace polky, jivu, twistu a popu za doprovodu humorných básniček. Za své
perfektní vystoupení všech tančících párů sklidili tanečníci zasloužený aplaus jako
poděkování za jejich výkon.
Masopustní výzdoba
Již od ledna žáci I. i II. stupně a výtvarného kroužku ARTUR připravují masopustní
obrázky a masky. Veselé obrázky jste si mohli prohlédnout v den MASOPUSTU na statku
„U Urbanů“.
Lyžařský kurz
11. 2. 2012 - 17. 2. 2012
Lyžařský výcvik proběhl na
Severomoravské chatě nedaleko
nejvyšší hory Jeřábu – 1 000m n.m.
Kurzu se letos zúčastnilo 15
„sedmáků“, 4 žáci z 8.třídy a 5
„deváťáků, z pedagogů – pí učitelka
Šťovíčková /vedoucí kurzu/, p. učitel
Kulhavý/zdravotník/,
Michal
Švihálek /instruktor snowboardu/. Z
celkového počtu 24 žáků úspěšně
zakončilo kurz 7 snowboardistů a
17 lyžařů. Navíc se naše škola
specializuje na běžecký výcvik a závody na běžkách jsou, jak tvrdili sedmáci, LEGENDOU.
Během pobytu na horách jsme zažili všechny rozmary počasí. Od krásného slunečného
dne, mrazů kolem mínus deseti stupňů přes sněhovou vánici a hromady a hromady sněhu.
Lyžařský svah byl perfektně připraven až na jeden den, kdy nemohl chatař kvůli sněhu sjet
pro naftu do rolby, a tak jsme si zkusili i jízdu v hlubším sněhu. To se zamlouvalo nejvíce
snowboarďákům a my sjezdaři se těšili na upravený terén.
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Poděkování patřilo panu Moravcovi za ochotu odvézt nám naše věci na místo určení a
vedení SORu za zapůjčení vozidla. Také majiteli chaty panu Gažarovi za svoz báglů až do
Libchav.

Cesta do pohádky
Pohádkový les je tradiční akce, při které
se žáci 5. třídy symbolicky loučí s I.
stupněm. Konala se v pátek 22. 6. Páťáci,
převlečení za pohádkové postavičky,
připravili pro mladší spolužáky –
rozdělené do skupinek několik
jednoduchých úkolů a za jejich splnění
dostávali hodnotící razítka. Vyzkoušeli si
například ochutnávku jídel poslepu,
skládání puzzlí s trpaslíky, třídili zdravá
a nezdravá jídla pro Otesánka, Sněhurce
pomohli uklidit chaloupku a roztřídit
odpad, nebo zahnali vlka házením šipek
/na cíl/.
Za každý splněný úkol dostávali razítka. Skupinka, která sesbírala všechna razítka, byla
odměněna bonbony.
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Den otevřených dveří v 1. třídě
V pondělí 23. ledna 2012 se konal Den
otevřených dveří v 1. třídě. Paní učitelka
Lenka Ludvíčková ukázala budoucím
školákům, co se naši prváčci za půl roku
školní docházky již naučili. Předškoláci si
zase vyzkoušeli, jak se jim sedí ve školních
lavicích, pracovali na tabuli a naši prváci
jim pomohli se samostatnou prací.
Po přestávce jsme navštívili ostatní třídy z I.
stupně – každá třída si pro naše hosty
připravila krátké vystoupení a drobné
dárečky.
Také jsme si prohlédli obě
oddělení školní družiny. Den otevřených
dveří jsme zakončili ve školní jídelně, kde bylo připraveno malé občerstvení.

Zápis do 1. třídy
Ve čtvrtek 26. 1. 2012 se konal zápis do
první třídy. Ve 14 hodin začali přicházet
první rodiče se svými dětmi. U vstupu na I.
stupeň je vítali písničkou modří kamarádi –
Šmoulové a seznámili rodiče a děti s tím,
co je u nás čeká.
Paní učitelky zjišťovaly matematické,

jazykové a výtvarné dovednosti. Po splnění
všech úkolů získaly děti šmoulí medaile.
Zápis zakončily již tradičně u paní ředitelky a
domů si, kromě zážitků, odnášely spoustu
dárečků, které pro ně vyrobili naši žáci,
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symbolický klíč od školy, uvítací list a tašku s ovocem, které nám věnovala firma Fruit.
K zápisu se dostavilo 20 dětí.
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik probíhal každou středu
v čase od 9,30 hod do 11,00 hod v termínu od
8. 2. do 18. 4. 2012 v plaveckém bazénu
v Ústí nad Orlicí. Kurz byl rozdělen do 10

lekcí. Celkem se ho zúčastnilo 74 žáků – 22
žáků z 1. třídy, 19 žáků z 2. třídy, 15 žáků z 3.
třídy a 18 žáků ze 4. třídy. V jedné z lekcí
probíhalo testování žáků a na základě jejich
výsledků žáci obdrželi ,,Mokrá vysvědčení“ .

Školička před školou – těšíme se do školy !
Již druhým rokem pořádá paní učitelka budoucích prváčků 3 setkání dětí – předškoláčků ve
škole.
19. 4., 17. 5., a 21. 6. přivedly paní učitelky z mateřských škol děti a předaly je pí učitelce
Zdence Martincové. Ta si s nimi vyprávěla pohádky, cvičily paměť, uvolňování ruky –
zápěstí, správné držení tužky. Děti se navzájem poznávaly, vytvářely kolektiv a zvykaly si na
nové prostředí – svou budoucí třídu. Po hodinové spolupráci si je vyzvedli rodiče.
Akce školní jídelny
 Vaření na přání
Pro zpestření jídelníčku zařazujeme již několik let tzv. vaření na přání. Od října si třídní
učitelé vyberou měsíc, ve kterém jejich třída bude sestavovat jídelníček. Každé úterý se tak
můžeme těšit na nejoblíbenější jídla našich žáků nebo mohou obohatit jídelníček vlastními či
rodinnými recepty /od rodičů/ !
Sestavený jídelníček přijdou prokonzultovat s pí vedoucí školní jídelny a s vedoucí
kuchařkou. Každá třída si také pěkně vyzdobí školní jídelnu. Na stolech se objevují květiny,
jídelníčky, nebo cedulky s přáním dobré chuti.
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Díky této akci tak zjistíme, která jídla jsou mezi žáky nejžádanější – vede svíčková na
smetaně, bramborová roláda plněná uzeným masem a zelí, řízek a z moučníků - medovník.
Novinkou byl sýrový špíz.
Cenu – vařečku – za nejlepší nové jídlo získali – kolektiv žáků 6. třídy za sýrový špíz a
kolektiv žáků 7 .třídy za medovník.
 Slavnostní oběd s žáky 9. třídy
Poslední červnové Vaření na přání patří
vždy žákům 9.třídy. Je zakončeno
slavnostním obědem společně s pí učitelkou
třídní Hanou Šťovíčkovou a pí ředitelkou
Marií Linhartovou.
Paní Markéta Kopsová, vedoucí školní
jídelny a kuchařky nachystaly deváťákům
slavnostní tabuli. K jídlu se podávalo : kuřecí
plátek s broskví, hranolky, zákusek – ovocná
kostka, dle chuti – meloun, hroznové víno a
broskve. Nechybí ani společný přípitek –
dětské šampaňské.
Za výborné jídlo a velmi pěknou výzdobu si vedoucí ŠJ a paní kuchařky vysloužily od všech
přítomných potlesk.

Výtvarné akce
Výtvarné dílny
V tomto školním roce se uskutečnily pouze 3 dílny pro žáky, rodiče a veřejnost.
V říjnu se vyráběli inchies aneb inchové obrázky , v lednu barevná koupelnová sůl a v březnu
veselé jarní postavičky.
Patchwork
Učebnu výtvarné výchovy ve škole využívaly členky Patchwork klubu Libchavy ke svým
pravidelným schůzkám. V průběhu školního roku se naučily pod vedením paní M. Kurakové
a paní M. Burešové řadu nových postupů oblíbené techniky. Začátečníky vedla jednou za 14
dní pí učitelka V. Vaňousová. Díky spolupráci se školou a obcí mohly být uspořádány dvě
výstavy pro veřejnost – vánoční a velikonoční. Členky klubu přispěly žákům školy svými
výrobky u příležitosti vánočního jarmarku.
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Obrázky pro oddělení Neurologické kliniky Pardubické krajské nemocnice
Žáci 2. třídy rádi malují, proto jsme přijali nabídku namalovat obrázky s vánoční
tématikou pro Neurologické oddělení Pardubické nemocnice.
Od lékařů a sestřiček pak žáci obdrželi děkovný dopis a sladkosti. Toto ocenění je velmi
potěšilo, a tak s přicházejícím jarem začínali připravovat obrázky na jarní výzdobu tohoto
oddělení.
V březnu jsme poslali do nemocnice po paní Síčové, která zde pracuje jako zdravotní sestra,
asi 30 různých obrázků s jarní tématikou. Tyto obrázky zpříjemnily chodby kliniky.
Paní Síčová nám pak vykládala, jak se obrázky líbily hlavně starším pacientům, kteří si se
zájmem četli jména jednotlivých autorů.

Hudební a kulturní akce
Rozsvěcení stromečku v Libchavách
Již tradiční akce obce Libchavy. Naše škola zajišťuje kulturní vystoupení. Nezpívá jen
Libchaváček, ale všichni žáci 5. – 9. třídy. V hodinách hudební výchovy si nacvičí 5
vánočních písní a koled, které potom společně zazpívají při rozsvěcení vánočního stromečku
před Hůrkou.
Vánoční koncert v kostele sv. Mikuláše
Koncert se uskutečnil v úterý 20. prosince. Kromě Libchaváčku a jeho sólistů se představili i
bývalí žáci Iveta Jiruchová, Tomáš Dvořák.
Zájezd do polské družební školy v Kuropatníku
V pátek 1. 6. 2012 v 6 hodin ráno
vyrazilo 37 žáků a 3 učitelé na dvoudenní
zájezd do školy v Kuropatníku.
V 10 hodin nás přivítala paní ředitelka
Ela Bombas. Uvedla nás do školy, kde bylo
připraveno bohaté občerstvení. Poté jsme se
ubytovali ve třídách a v 11,45 začal
program.
Ve školní tělocvičně se sešli všichni žáci a
učitelé z Kuropatníku, pozvání přijala i paní
starostka ze Střelína a přišlo se podívat i
několik rodičů. Program zahájil náš pěvecký
sbor Libchaváček a jeho sólisté, další
vystoupení patřilo pěveckému sboru Triole.
Po pěveckých vystoupeních se soutěžilo – proti sobě se postavily dva česko-polské týmy –
učitelé a žáci. Soutěžilo se ve vědomostech, ve zručnosti a kreativitě. Celé zápolení dopadlo
nerozhodně 7 :7 !
Po obědě jsme se přesunuli na hřiště do Střelína, kde se konal fotbalový zápas a děvčata si
zahrála volejbal a přehazovanou. Po návratu do školy nás čekala bohatá večeře.
Večer se opět sportovalo – žáci si zahráli florbal, tancovalo se na diskotéce a o půlnoci
jsme se odebrali do tříd - spát.
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Druhý den nám naši hostitelé připravili návštěvu bazénu. Po návratu jsme se již těšili do
jídelny, kde po výborném obědě byly paní kuchařky odměněny potleskem za všechny
dobroty, které pro nás připravily. Vyfasovali jsme svačiny na cestu a ve 14 hodin jsme se
rozloučili a vyrazili k domovu.
Všichni jsme si odváželi spoustu pěkný zážitků. Někteří žáci navázali i nová přátelství a
proto se už těšíme na říjen, kdy k nám přijede pěvecký sbor a sportovci. Budeme jim tak
moci oplatit úžasnou pohostinnost a příjemnou a přátelskou atmosféru, kterou pro nás zajistili.
Poděkování patří všem našim žákům za
vzornou reprezentaci školy, mým kolegům –
pí učitelce Šťovíčkové, p. učiteli Kulhavému,
Mirkovi Linhartovi za kytarový doprovod,
Lucii Furikové za dokumentaci /foto, video/ a
nesmíme zapomenout ani na pana řidiče –
Otu Vinzense, který nás bezpečně dovezl

domů.
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Ples SRPŠ
Dne 28. 1. 2012 se konal Rodičovský ples pořádaný SRPŠ při Základní škole a mateřské
škole Libchavy. Zúčastnili se ho žáci ze 3., 5. a 7. třídy, kteří předvedli tance, které se za 1.
pololetí naučili v Tanečním kroužku, tj. jive, sambu, cha-chu a paso doble. Předtančení bylo
podařené a žáci byli odměněni nejen sladkostí, ale hlavně potleskem všech přítomných.
Netradiční setkání
Ve středu 27. 6. se uskutečnilo 17. Netradiční setkání se školou v hospodě U Džbánu.
Programem provázeli Nikola Vopařilová a Jakub Petrlák ze 7. třídy.
Jako každý rok, tak i letos se uskutečnila dvě vystoupení – pro žáky školy – dopoledne a
v podvečer pro rodiče a veřejnost.
Program byl skutečně pestrý :
Taneční vystoupení : zatančili žáci 3 třídy, Sabina Marčíkova a Denisa Charvátová předvedly
taneční vystoupení / navštěvují Taneční školu v České Třebové/, Sabča Habrová s Markétou
Šaldovou zatančily ve vlastní choreografii, taneční vystoupení pod vedením pí Ludvíčkové
– děvčata z 9.tř. /M. Hájková, E. Aubusová, V. Hnátnická/ - mix tanečních stylů, taneční
kroužek pod vedením pí Plevákové – samba, jive /5.třída/ samba, paso doble /7.tř., Š:
Fryčová, J. Petrlák/, páťáci nám předvedli Jak lidé řádili na parketu – vývoj tance 20. století.
Hudební a recitační vystoupení : pěvecký sbor Libchaváček, sólistky Eva Aubusová, Marie
Hájková, Markéta Šaldová, Růženka Škrobánková, beatbox nám ukázal Aleš Horníček,
vystoupili i žáci z Hudební školičky paní Švecové – na varhany K. Velínská, A. Urbanová, M.
Hodr, Violka Škrobánková/flétna/, R. Škrobánková, na klávesy zahrála i Marie Hájková, která
navštěvuje ZUŠ v Ústí n. O. Báseň Polednice od Jiřího Suchého přednesl J. Pecháček.
Sportovní vystoupení : gymnastické číslo si připravili pod vedením pí Šťovíčkové J.Biedla, J,
Tesařík, Š. Fryčová.
Co vše umí s diabolem nám ukázali Kuba Šnajdr a Nikolas Hubálek.
Vyvrcholením setkání je vždy loučení žáků 5. třídy s paní učitelkou a I. stupněm a hlavně
loučení žáků 9. třídy.
5. třída nacvičila taneční vystoupení pod vedením pí Linhartové. Deváťáci předvedli skvělou
scénku, kterou napsal žák Jan Pecháček a
upravil a s dětmi nacvičil p. uč. Petr
Kulhavý.
Na závěr si všichni vycházející žáci
nastoupili. Pí učitelka Hana Šťovíčková se
s každým rozloučila, o každém řekla

několik hezkých slov a to, kam míří po ukončení
povinné docházky. Velmi pěkně se rozloučili i
deváťáci s pedagogickým sborem.
Netradiční setkání připravila pí učitelka Hana
Pleváková, ozvučení zajistil Tomáš Hodr.
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Volba povolání
Naše škola se již třetím rokem zúčastní projektu VOLBA POVOLÁNÍ pořádaného
Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje. Tento projekt je zaměřen na dotované
exkurze do firem, jež jsou ochotny přijmout školní exkurze a připravit tak žáky na své
budoucí povolání, ale i na střední odborné školy, které spolupracují s firmami.
Exkurze 8. třídy v SORu Libchavy
V pondělí 7. 11. navštívili žáci 8.
třídy výrobní haly naší domovské firmy
SOR Libchavy. Žáci zhlédli výrobu
autobusu od počátku až po finální
produkt. Je velmi důležité vybrat si
střední školu nebo učiliště a vystudovat
obor, který bude mít uplatnění na trhu
práce. Tyto užitečné rady z praxe snad
našim studentům pomohou najít
správnou cestu v hledání středních škol.
Touto cestou děkujeme vedení SORu za
pěkně připravenou a přínosnou exkurzi.
Exkurze v CZ. LOKO Česká Třebová a ve firmě Brück v Zámrsku
Ve středu 30. 11. jsme s žáky z 8. a 9. třídy navštívili firmu CZ. LOKO Česká Třebová a
Brück v Zámrsku u Chocně.
Firma CZ. LOKO, a.s. se zabývá
projekcí,
konstrukcí,
výrobou,
modernizací a opravami železničních
kolejových vozidel. Též poskytuje
poradenství v oblasti provozu, údržby a
obnovy
železničních
vozidel
a
samozřejmě i jejich servis. Žáci zde
zhlédli pěknou prezentaci o historii
firmy a současných pobočkách závodu.
Byli též seznámeni s jednotlivými typy
lokomotiv. Po přednášce jsme si
prohlédli výrobní haly a také projekční
oddělení,
kde
nám
konstruktéři
předvedli práci na PC v programu 3D.
Hlavním oborem činnosti Brück AM je obrábění. Pro tuto specializaci jsou vybaveni
špičkovými stroji, využívají nejnovější poznatky v technologii třískového obrábění kovů.
Přední světoví výrobci a dodavatelé u nich testují a vyvíjejí své nové výrobky. Žáci zde prošli
celým procesem výroby od řezání, přes kovárnu až k CNC strojům.
Průmyslová střední škola v Letohradě a soukromá firma pana V. Šípka v Sopotnici
Žáci 8. a 9. třídy zhlédli ve Středním odborném učilišti v Letohradě dílny, kde se
mohou vyučit těmto oborům: Nástrojař, Strojní mechanik, Elektrikář slaboproud a silnoproud,
Elektromechanik pro zařízení a přístroje. Velmi zajímavou prohlídku těchto dílen
zprostředkoval zástupce ředitele pro praktickou výuku na SOU Ing. Josef Vencl.
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Dále exkurze pokračovala v
areálu Průmyslové střední školy, která
nabízí dva čtyřleté maturitní obory:
obor Geodézie a katastr nemovitostí a
obor Stavebnictví. Prohlédli jsme si
odborné učebny a závěrem jsme zhlédli
velmi pěknou prezentaci, našeho
průvodce zástupce ředitele Ing. Jiřího
Štěpánka, o studijních oborech
Průmyslové školy.
Poslední zastávkou naší exkurze
byla soukromá firma pana Václava
Šípka - Povrchová úprava letadel v
Sopotnici. Žáci měli možnost vidět

celý
technologický
postup
povrchové
úpravy
letadel
(konkrétně opravy laku na starších
větroních, či přímo výrobu laku na
nových
jednosedadlových
či
dvousedadlových kluzácích, ať již
s přídavným motorem nebo bez
něj, z výroby světoznámé firmy
SCHEMPP - HIRTH Flugzeugbau
GmbH, na které se firma
spolupodílí) a dozvěděli se další
informace k této zajímavé profesi.

Soutěž v rámci projektu
V rámci projektu VOLBA POVOLÁNÍ realizovaném Krajskou hospodářskou komorou
Pardubického kraje se naši žáci zúčastnili do dvou soutěží.
Do literární soutěže se zapojili žáci z 8. a 9. třídy. Zvítězila slohová práce Honzy Pecháčka, 2.
místo získal Tomáš Horáček a práce Pavla Rejenta skončila na 3. místě. Všechny vítězné
práce postoupily ze základního do okresního kola a můžete si je přečíst na našich webových
stránkách složce Volba povolání.
Soutěž o nejlepší výrobek vyhrál se svojí lodí Jakub Šnajdr, s technikou drátování uspěl
Vojtěch Šisler a hned za ním Sabina Stránská. Do základního kola byly dány výrobky žáků ze
7. a 8. třídy.
Návštěva úřadu práce
Naši "osmáci" navštívili Úřad práce v Ústí nad Orlicí. Úvodem pí Iva Tomšová - poradkyně
pro volbu povolání - seznámila žáky se systémem školství v ČR. Potom každý z žáků vyplnil
zájmový test, který ho nasměroval na vhodné budoucí povolání či zaměstnání. Osmákům se
exkurze velmi líbila a byla pro ně přínosem.
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Preventivní programy
Celoroční dopravní výchova na I. stupni
I ve školním roce 2011/2012 probíhala na 1.stupni dopravní výchova. V pravidelných
měsíčních intervalech dostávaly děti různorodé úkoly týkající se všeho z oblasti dopravní
výchovy. Každý měsíc jsme se zaměřili na jiné téma, které děti zpracovávaly formou testů,
kvízů, hádanek a ti nejmenší /1. a 2. třída/ formou obrázků, nebo jednoduchých pracovních
listů. 3 nejlepší byli každý měsíc odměněni drobnými cenami.
Letos jsme do dopravní výchovy zařadili také práci ve skupině, kdy za každou třídu byla
ohodnocena a vybrána ta nejúspěšnější skupina při tvorbě plakátů na zadané téma. První téma,
které děti zpracovávaly, byla cesta do školy, dále připomenutí dopravních značek v okolí
školy a bydliště, zásady správného pohybu na chodníku a vozovce, správné přecházení, slušné
chování v dopravních prostředcích. Velkou kapitolu jsme věnovali tématu „ vidět a být
viděn“, také výbavě cyklisty a základního vybavení jízdního kola. Velmi důležitou součástí
dopravní výchovy byla také zdravověda se zásadami první pomoci.
Dopravní výchova na II. stupni
V září proběhla cyklistická dopravní soutěž žáků 6. až 8. třídy. Již tradičně se skládala z jízdy
zručnosti a z testu dopravních pravidel. Trestné body z
obou disciplín se sčítali a pořadí nejschopnějších cyklistů
je následující: kategorie 6. třída: 1. Matěj Hodr, 2. Jakub
Kubíček, 3. Jan Vinecký a kategorie 7. + 8. třída: 1. Šárka
Fryčová, 2. Natálie Vopařilová, 3. Nikola Vopařilová.
Celkem si své schopnosti a dovednosti vyzkoušelo 55
žáků.

Den Země na I. stupni
V pondělí 7.5. se vydali žáčci 1. stupně na výpravu za poznáváním přírody. Na několika
stanovištích plnili úkoly, které pro ně připravily p. učitelky. Učili se o zvířatech, rostlinách i
neživých přirodninách. Za odměnu dostávali razítka a nakonec i něco sladkého. Děkuji
třeťáčkům za pomoc při organizaci a všem za hladký průběh celého dopoledního programu.
Přestože bylo zataženo, nepršelo. Nadýchali jsme se čerstvého vzduchu a voněli jsme lesem!
Den Země na II. stupni
I tento školní rok naši žáci oslavili Den Země brigádou. Každá třída má již vymezené území
pro sběr odpadu, který každopádně do přírody nepatří. Děti z 6. a 7. třídy posbíraly různorodé
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předměty ve směru na Klopoty, v
okolí posezení u orientační tabule
Geologického přírodního muzea a
autobusové zastávky. Žáci z 8. třídy
měli opět plno práce v Oborách a
„deváťáci“,
kteří
organizovali
orientační běh Fáboráček, vysbírali
odpadky kolem cesty na Mysliveckou
chatu. Děkujeme firmě Ekola za
každoroční svoz nasbíraného odpadu
a poskytnutí igelitových pytlů.

Branný den
Na úterý 26. června 2012 byl pro žáky připraven
výukový program zaměřený na přípravu pro mimořádné
události.
Vyzkoušeli jsme, jak bychom v případě nouze zvládli
evakuovat školu – žákům, učitelům i ostatním
zaměstnancům se podařilo opustit budovu školy a
shromáždit se určených stanovištích za necelé čtyři
minuty.
Zajímavou besedu absolvovali žáci s příslušníky
Armády české republiky – útvaru Nemocniční základna
Hradec Králové. Dozvěděli se řadu zajímavostí ze života
vojáků, kteří se účastnili operací v Kosovu a
Afgánistánu a o významu armády pro bezpečnost našeho
státu. Beseda byla doplněna velkým množstvím
fotografií.
Policisté z Ústí nad Orlicí přiblížili jejich práci, umožnili
jim zblízka si prohlédnout policejní výstroj i výzbroj.
Zejména
mladší
žáci
zvědavě
nahlíželi
do
policejního vozu a
pouštěli houkačku.
Ošetřování
drobných zranění si
žáci
vyzkoušeli
společně se členy
Českého červeného
kříže
a
paní
učitelkou
Šťovíčkovou.
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Nebezpečí náboženských sekt
Preventivní program o nebezpečí náboženských sekt se uskutečnil v 9.třídě. Besedu vedl
velmi poutavě pan Bc. Daniel Dostrašil, který byl mile překvapen rozhledem a aktivitou
našich deváťáků. Honza Pecháček byl prvním a asi posledním žákem, jenž jmenoval
přednášejícímu japonskou náboženskou sektu.
Projekt ČERVENÁ STUŽKA
 Charitativní sbírka
1.prosinec je vyhlášen za Světový den boje proti AIDS, kdy si mnozí lidé na celém světě
připínají na klopu červenou stužku a dávají tak na vědomí, že podporují lidi HIV pozitivní v
jejich nelehkém osudu.. Charitativní sbírky Červená stužka se v letošním roce ujali žáci 9.
Třídy naší základní školy. Podařilo se jim prodat 170 červených stužek a získat částku
3 869,- Kč, kterou podpoří fungování Domu světla, který poskytuje potřebné služby HIV
pozitivním a také preventivní činnost České společnosti AIDS pomoc, která charitativní
sbírku pořádá.
Poděkování patří všem žákům, kteří i přes mrazivé počasí vytrvale oslovovali kolemjdoucí v
Ústí i v Libchavách a samozřejmě všem, kteří si od nich stužku koupili
 Beseda o nebezpečí AIDS
V pátek 18. května 2012 v 9. třídě proběhla v rámci preventivního programu beseda o hrozbě
nebezpečí získání viru HIV a následného propuknutí onemocnění AIDS. Každým rokem
nám přednáší a diskutuje s žáky lektor ACETu pan Bc. Jan Dostrašil, který nás opět překvapil
velmi poutavým a poučným povídáním o tomto celosvětovém problému. Žáci byli aktivně
zapojeni do přednášky a též si zaslouží pochvalu za vzorné vystupování.
7. ročník projektu PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ
Naše škola se zapojila do sedmého ročníku projektu Příběhy bezpráví - měsíc filmu na
školách. Projekt organizuje společnost Člověk v tísni, jeho hlavním cílem je přispět ke
kvalitní výuce moderních dějin na našich školách. Projekt neusiluje pouze o pasivní přijímání
informací, ale pomocí filmových projekcí, které školy uspořádají, a následných besed se snaží
přimět žáky a studenty k přemyšlení a diskusi o stále živé etapě našich dějin.
Žákům 9. třídy jsme promítli dva dokumentární filmy z cyklu Příběhy železné opony,
speciálně zkrácené a upravené pro Příběhy bezpráví. Po obou filmech následovala beseda s
pozvanými hosty, kde dostali žáci příležitost ptát se na události z 50. let 20. stol., které
ovlivnili život všech obyvatel Československa. Hosty besedy byli pánové Jiří Kopřiva,
předseda pobočky konfederace politických vězňů z Litomyšle a pan Metiš, bývalý politický
vězeň. Oba byli odsouzeni ve svých 18 a 19 letech k dvěma, respektive pěti letům vězení z
naprosto absurdních důvodů. Žákům vyprávěli o hrůzách, které se děli v naší zemi v době
jejich mládí, o životě v koncentračním táboře Jáchymov a také o následném běžném životě
tzv. „občanů druhé kategorie“. Celá akce proběhla v pondělí 7. 11. od 9:30 ve Školním
informačním centru.
KVĚTINOVÝ DEN – veřejná sbírka
Ve středu 16. 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 již tradičně prodávala kvítka měsíčku lékařského, přičemž výtěžek sbírky je věnován na
boj s touto zákeřnou chorobou. Všichni, kdo si kytičku koupili, zároveň obdrželi informační
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leták, upozorňující na prevenci rakoviny ledvin a na možnost bezplatných preventivních
vyšetření u lékaře. Podle odborných statistik zvyšuje včasné odhalení nemoci šanci na její
vyléčení o 60%! Již pátým rokem prodávali kytičky žáci z 9. třídy naší školy. Podařilo se jim
prodat rekordních 350 kytiček, za které utržili 7 176,- Kč. Každoroční výtěžek sbírky se
pohybuje mezi 12 a 15 milióny korun, peníze slouží k nákupu přístrojů do nemocnic, k
výzkumu rakoviny a k péči o smrtelně nemocné v hospicových zařízeních. Děkujeme všem
dobrovolníkům za jejich ochotu pomoci a také všem, kdo si kytičku koupili
Hra MEMENTO
V pondělí 9. 1. 2012 žáci II. stupně ze 7., 8. a
9. třídy zhlédli divadelní představení jednoho
herce, který předvedl hru MEMENTO.
Autorem knižní předlohy je Radek John. Tato
akce je na naší škole realizovaná v rámci
Minimálního preventivního plánu.

Program KLÍČOVÝ ROK v 7.třídě
Týden od 18. do 22. 6. strávili sedmáci
na statku Bukáček, který se nachází na
okraji CHKO Žďárské vrchy na
Vysočině. Pobyt byl součástí projektu
Klíčový rok
neziskové
nevládní
organizace Prázdninová škola Lipnice.
Cílem pobytu byl osobnostní rozvoj
žáků, rozvoj jejich komunikačních
schopností a týmové spolupráce. To vše
se odehrávalo skrze projekt Můj hrdina,
kdy děti přemýšlely nad vlastnostmi a
osudy lidí, které si sami jako své hrdiny
vybraly. Celý kurz byl naplněn
programem, který běžel od osmi hodin ráno
do deseti hodin večer a byl plný velkého
množství her, aktivit a činností. Vše na
pobytu skvěle fungovalo, což byl výsledek
promyšlené a profesionální práce týmu pěti
instruktorů z PSL, kteří se o naše žáky starali.
I touto formou děkujeme ještě jednou Lucy,
Terce, Ditě, Charliemu a Fardovi za úžasný
přístup a za jejich práci. Součástí programu
Klíčový rok je také projektové vyučování, s
nímž se žáci na kurzu seznamují a které si
také sami vyzkouší. Na kurzu vytvořili návrhy
projektů, které by při úspěšné realizaci měly
změnit některé věci v jejich okolí. Tyto své projekty se pokusí během první poloviny osmé
třídy uskutečnit. Celý projekt je hrazen z evropských fondů a naši žáci tak za účast v
programu, který byl v hodnotě necelých 4 000,- Kč na jednoho žáka, zaplatili pouze 200,- Kč
za dopravu na pobyt.
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Škola zdravé pětky
V pondělí a úterý 16. a 17.dubna k nám
zavítala Škola Zdravé Pětky z Nadačního
fondu Albert.
Žáci 1. stupně usedli do školních lavic
v netradiční škole z ovoce a zeleniny.
Formou her a soutěží se lektoři tohoto
projektu snažili podnítit u dětí dobrý
vztah k ovoci a zelenině. Jeho hravá
forma nezdůrazňuje, že ovoce a zeleninu
musíme jíst, protože je zdravá. Zdravá
Pětka hledá způsob, jak změnit pohled
dětí na ovoce a zeleninu, aby je vnímaly
jako
přirozenou
součást
jejich
každodenní stravy. Hry, soutěže a
ochutnávky se žákům velice líbili.
Společnost Ahold, která provozuje v České republice supermarkety a hypermarkety Albert, si
jako potravinový maloobchod uvědomuje svoji zodpovědnost. Právě na ploše prodejny se
většinou spotřebitel rozhoduje o skladbě svého jídelníčku. V rámci strategie „Zodpovědnosti
vůči veřejnosti“ zahájil Ahold v září 2004 projekt zdravé výživy s jednoduchým názvem,
souvisejícím s doporučenou denní dávkou ovoce a zeleniny, projekt s názvem „Zdravá
Pětka“. Od září 2009 zastřešuje sociálně zodpovědné aktivity společnosti Ahold Nadační fond
Albert.
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První pomoc v 8. třídě
V rámci předmětu Biologie člověka proběhl nácvik
1.pomoci při zástavě dechu i srdeční činnosti.
Zdravotní instruktor z ČČK z Ústí nad Orlicí pan
Martin Hodoval naučil žáky, jak provést umělé
dýchání a nepřímou masáž srdce na figuríně tak
zastavení krvácení. Doufáme, že nabyté vědomosti
i dovednosti žákům pomohou při řešení
nenadálých životních situací.

Zubní hygiena – Dental Alarm
2 studenti medicíny si pro žáky školy
připravili program o zubní hygieně. Svým
poutavým programem zaujali všechny
přítomné.
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Programy ve třídách :
Pedagogicko-psychologická poradna
 Vztahy v 6. třídě /3 sezení/
 Vrstevnický program v 7. třídě
 Vztahy v 5. třídě
 Kyberšikana – 5. třída
 Šikana – 7. třída
MIMOZA
 Program pro žáky 8. třídy /3 sezení/
 Program pro žáky 1. – 4. třídy

Environmentální výchova
V letošním školním roce jsme sesbírali rekordních 20 170 kg starého papíru. Průměr na
jednoho žáka činí téměř 120 kg. Toto množství je výrazně vyšší než v loňském školní roce.
Recyklace, tedy znovunavrácení do oběhu, takového množství papíru znamená
záchranu přibližně 1 200 stromů v naší přírodě. /1 tuna recyklovaného papíru nahradí
přibližně 60 stromů/
V souvislosti s vývojem na trhu, kdy výrazně vzrostly výkupní ceny druhotných surovin,
můžeme i finančně hovořit o nejúspěšnějším roce ve sběru papíru. Letos jsme sběrem
papíru vydělali pro naši školu 30 777,- Kč. Připočteme-li k tomu zhruba 500,- Kč za 50 kg
sušené pomerančové a citronové kůry a za 25 kg hliníku, který žáci sbírali v každé třídě,
dostáváme se k sumě, která je pro školu velmi významná.
K ochraně prostředí kolem nás přispíváme také sběrem použitých baterií, kterých jsme letos
odevzdali 81 kg a také sběrem vysloužilých drobných elektrozařízení, kterých jsme
odevzdali 158 kg. Za získané body jsme obdrželi laserovou tiskárnu Epson, která již slouží
učitelům k jejich práci.
Ke zvýšení množství vybraného papíru přispěla také letošní novinka, kterou je zapojení dětí,
respektive jejich rodičů a učitelek z obou mateřských škol. MŠ/DL odevzdala 1 736 kg a
MŠ/HL 1 200 kg.
V průměru jsme letos za 1 kg papíru obdrželi 1,50 Kč a MŠ/HL tak obdrží sumu ve výši
1 800,- Kč a MŠ/DL 2 604 Kč.
Za získané finanční prostředky si můžeme dovolit setrvat již čtvrtým rokem v projektu
Adopce na dálku, kde částkou 5 000,- Kč /ze sběru 3 000,- Kč/ podporujeme indického
chlapce Rubena v jeho přístupu ke vzdělávání. Nejlepší třídy budou mít k dispozici celkovou
částku 2 000,- Kč k utracení dle vlastního uvážení. Nejaktivnější sběrači z I. a II. stupně
obdrží při závěrečném vysvědčení ceny v celkové hodnotě kolem 3 000,- Kč. Za 17 000,- Kč
jsme zakoupili kvalitní stolní fotbal na II. stupeň. Vzhledem k situaci financování
regionálního školství, kdy už dnes v podstatě nedostává škola peníze na obnovu učebnic či
zakoupení nových výukových pomůcek, budeme v budoucnu – pokud se situace nezlepší –
získané peníze využívat ke koupi pomůcek, které mohou pomoci zlepšit a zkvalitnit výuku na
naší škole.
Výsledky soutěže /určuje se podle průměru na jednoho žáka třídy, v závorce je celkové
množství odevzdané třídou/
Třídy :
I.stupeň
II.stupeň
1. 2. třída 226,2 kg /4524/
7. třída 92,9 kg /1950/
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2.
3.
4.
5.

4. třída 223,0 kg /4237/
5. třída 87,8 kg /2108/
3. třída 56,5 kg /847/
1. třída 50,1 kg /1103/

Jednotlivci :
I.stupeň
1.Kateřina Velínská 4.tř. 1 060 kg
2.Matěj Motyčka 5.tř. 675 kg
3.Jiří Vaňous 2.tř. 437 kg
4.Elikša Pražáková 2.tř. 348 kg
5.Ondřej Vašina 2.tř. 321 kg

9. třída 66,2 kg /1391/
8. třída 36,1 kg /577/
6. třída 26,2 kg /497/

II.stupeň
1. Michal Lukeš 7.tř. 696 kg
2. Jana Mudruňková 7.tř. 309 kg
3. Denis Schulz 7.tř. 304 kg
4. Jakub Šnajdr 7.tř. 203 kg
5. Pavla Janďourková 8.tř. 172 kg

Přednáška o recyklaci odpadů
Ve čtvrtek 6. 10. absolvovali všichni žáci
naší školy hodinovou přednášku s
pracovníky firmy Ekokom, zaměřenou
na nakládání s odpady. Firma navštívila
naší školu se svým vzdělávacím pořadem
Tonda obal na cestách a její lektoři
besedovali postupně se všemi třídami.
Vhodně tak doplnili dobře nastavené
nakládání s odpady v naší škole. V září
jsme sesbírali více než 2,5 tuny starých
novin a časopisů, dále sbíráme ve třídách
hliník a ve škole staré baterie a drobná
elektrozařízení. Vše mohou ve škole
odevzdávat všichni občané obce.

Další školní akce a exkurze


















Stavebnice GEOMAG pro I. stupeň
Návštěva vzdělávací akce pro II. stupeň – Planeta Země - Čína
Návštěva Městské knihovny v Ústí nad Orlicí /2. - 4.třída/
Vánoční besídky pro žáky i pro rodiče
Výtvarný den k Jarmarku
Spaní ve škole – 7.,8. třída
Zumba v hodinách Tv na II.stupni
Návštěva psilovny v rámci hodin TV na II. stupni
Vánoce – besedy s panem farářem Brokešem
Vánoční bruslení na II.stupni
Výstava hlodavců – 1. -9. třída
Draví ptáci – ukázky dravců na fotbalovém hřišti
Návštěva divadelních představení v Ústí nad Orlicí / I.stupeň – 3, II.stupeň – 5/
Hudební program manželů Kocůrkových
Projektové dny ve třídách na I. stupni – netradiční výuka
Lyžařská školička – Peklák
Sportovní dopoledne v Cakli – I.stupeň
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 Beseda s olympijským vítězem Jardou Kulhavým
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Akce pro žáky, děti, rodiče a veřejnost
 Schůzka s rodiči žáků 9. třídy k volbě povolání
 Schůzka s rodiči předškoláků /za přítomnosti třídní učitelky, pí ředitelky,
vychovatelky a vedoucí školní jídelny/
 Návštěva žáků 5. třídy ze ZŠ a MŠ České Libchavy ve výuce v naší 5.třídě

pí

Školní výlety a adaptační pobyt žáků 6. třídy







1.,3. – 5. třída – letiště Čáslav
2. třída – Nový Dvůr Letohrad
s programem
3. třída – Andrlův Chlum
5. třída – Praha
7. třída – statek Bukáček /blíže viz
Preventivní programy/
9. třída – Březová u Rokytnice nad
Rokytnou. Stejně jako loňská
devítka i ti letošní deváťáci navštívili toto osvědčení rekreační středisko. Absolvovali
vysokolanové centrum, překážky na
nízkých
lanech,
paintball,
vzduchovky, rambodráhu aj. Vše
zajistila společnost STAN

Adaptační kurz žáků 6. třídy
Třídenní pobyt – minitábor - nově
vytvořeného kolektivu žáků 6. třídy a
jejich třídního učitele p. Bielčika v Mlýnku
u Velin.
Žáci se učili tábornické dovednosti –
uzlování, , mapové značky a morseovku.
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Zkusili si uvařit buřtguláš v kotlíku nad ohněm. Hráli
jsme netradiční hry - lakros, softbal, přetahování lanem.
Nechyběla ani diskotéka a noční hra za diamantem.

Zájezd do Anglie a Francie
Naši žáci se podívali během velikonočních svátků do Belgie a Anglie. Jely s nimi pí uč.
Zuzana Šedová a Hana Pleváková. V Ústí se k nám přidali žáci ze Základní školy Bratří
Čapků a jejich dvě paní učitelky: Jana Semirádová a Jana Ešpandrová. Během tohoto výletu
celá výprava navštívila mnoho zajímavých míst: Brusel, Bruggy, Atomium, Canterbury,
křídové útesy Beachy Head, Brighton, Stonehenge, Winchester, Portsmouth a Londýn. Celým
zájezdem nás provázela paní Marcela Kvetoňová - naše průvodkyně, která nás s těmito místy
seznámila a ukázala nám je. Její znalosti z historie, geografie ad. oborů byly skvělé a určitě
byly pro naše cestování přínosem. Touto cestou jí děkujeme za poutavá vyprávění a výborný
doprovod po celou dobu zájezdu.

Úspěchy žáků naší školy
Pěvecké a recitační soutěže
 Školní kolo pěvecké soutěže na I. stupni – 16. 4.
Konalo se ve školní družině za účasti 24 žáků 1. – 5.třídy. Úroveň byla vysoká, ocenili jsme
hlavně žáky 1.třídy
1.třída: 1. Káťa Kulhavá, 2. Dorotka
Kittlitz, 3. Šárka Novotná
2.třída: 1. Štěpánek Šmétka, 2. Deniska
Pávková
3.třída: 1. Vaneska Rojková, 2. Violka
Škrobánková, 3. Karolínka Hodrová
4.třída: 1. Káťa Velínská, 2. Daniela
Kotrlová, 3. Monča Paukertová
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5.třída: 1. Tereza Rejmanová, 2.Adélka Urbanová, 3. Verča Malínková, Verča Benešová
 Zlatý slavík – Kerhartice - 25. 4.
Soutěžilo 44 žáků ze ZŠ Bří Čapků, Komenského, Kerhartic a Libchav. Naši školu
reprezentovalo 14 žáků. Poslední kategorie – 4.,5.třída je tradičně nejvíce obsazovaná, proto
se udělovalo 1.-5.místo. Výkony byly velmi vyrovnané.
I.kategorie /1.třída/
2. místo – Dorotka kittlitz
II.kategorie /2.,3.třída/
2. místo – Violka Škrobánková
3. místo – Karolínka Hodrová
III.kategorie /4.,5.třída/
2. místo – Terezka Rejmanová
5. místo – Adélka Urbanová

 Recitační soutěž na I. stupni – 2. 4.
Recitační soutěž pořádají vždy žáci pí učitelky Kittlitz. I letos se
této pořadatelské funkce zhostili velmi zodpovědně a zasloužili
velkou pochvalu za organizaci. Gratulace patřila samozřejmě i
soutěžícím.
I. kategorie
1. Dotoka Kittlitz /1.tř./, 2. Sára Leierová /1.tř./, 3. Radim Urban
/1.tř./
II. kategorie
1.Radim Doleček /2.tř./, 2. Štěpánek Šmétka/2.tř./, 3. Sabča
Marčíková/3.tř./
III. kategorie
1.Adélka Urbanová /5.tř./, 2. Káťa Velínská /4.tř./
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 Rétorická soutěž MLADÝ DEMOSTHENES – školní kolo
Ve čtvrtek 15. prosince 2011 se na naší škole konalo školní kolo celostátní soutěže v
komunikaci Mladý Demosthenes. Tato soutěž u nás probíhá již pátým rokem a vždy se těší
dobré účasti. Žáci soutěží ve dvou kategoriích: mladší žáci (6. a 7. třída) a starší žáci (8. a 9.
třída). V 5. ročníku řečnické soutěže se na naší škole sešlo 12 soutěžících v obou kategoriích.
Větší zastoupení měla kategorie mladších žáků. Soutěžním úkolem bylo přednést libovolný
text v délce 1-2 min. Soutěžící byli hodnoceni v několika disciplínách (intonace, správné
dýchání, artikulace, jazykové prostředky, neverbální projevy ad.). Žáky hodnotila tříčlenná
porota: paní ředitelka Linhartová, paní učitelka Baťková a paní učitelka Pleváková.
Mladší žáci :
1.Nikola Vopařilová /7.tř./, 2. Natálie Lukešová /7.tř./, 3. Kristýna Remešová /6.třída/
Starší žáci :
1.Sabina Stránská /8.tř./
 Rétorická soutěž MLADÝ DEMOSTHENES – regionální kolo
Pardubicích se konalo 30. ledna 2012 regionální kolo Mladého Demosthena. Celkem se ho
zúčastnilo 44 žáků - zástupci 2 kategorií (mladší i starší žáci základních škol) - z celého
Pardubického kraje. Naši školu reprezentovaly Sabina Stránská z 8. třídy a Nikola Vopařilová
ze 7. třídy. V porotě zasedl i známý herec Jaroslav Sypal. Obě děvčata vybojovala druhá
místa ve svých kategoriích, Sabina v kategori starší (8. a 9. třídy), Nikola v kategorii
mladší (6. a 7. třídy). Oběma soutěžícím gratulujeme k umístění a děkujeme za výbornou
reprezentaci školy.

Výtvarné soutěže
Vánoce a Betlém
Naše škola se zapojila do již
18.ročníku
tradiční
mezinárodní soutěže pořádané
Městským muzeem v Ústí nad
Orlicí. Do soutěže jsme
předali celkem 38 zdařilých
prací našich žáků.
Karolína Kůstová získala za
svou práci 2.-3. místo v
kategorii od 12 do 15-ti let a
zároveň
zvítězila
v
návštěvnickém hlasování.

Vědomostní soutěže
Zeměpis
 Školní kolo
Konalo se 9. 3. a zúčastnilo se jej celkem 16 žáků.
6.třída : 1. Jakub Kubíček, 2. Matěj Hodr
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7.třída : 1. Růžena Škrobánková, 2. Nikola Vopařilová, 3. Natka Vopařilová
8.,9.třída : 1. Jan Pecháček , 2. Pavel Rejent, 3. Tomáš Horáček /všichni 9.tř./
 Okresní kolo
Ve čtvrtek 22. 3. pořádala naše škola okresní kolo zeměpisné olympiády. Přijelo celkem 52
žáků základních škol a 11 studentů škol středních. Jednalo se o 14 zúčastněných ZŠ a 7
gymnázií. Soutěže se zúčastnili také čtyři zástupci naší školy, vesměs vítězové školního kola
zeměpisné olympiády.
V kategorii A (6. tř.) zvítězil Heřman Růžek z gymnázia v Lanškrouně, Jakub Kubíček
obsadil 10. místo ze 14 zúčastněných.
V kategorii B (7. tř.) zvítězil Jan Gregora, ze stejného gymnázia, Růžena Škrobánková
skončila na 10. místě ze 17 soutěžících.
Nejvíce obsazenou kategorii C (8. + 9. tř.), ve které bylo 24 soutěžících, vyhrál Jan Kašpar ze
ZŠ Komenského ÚO, Honza Pecháček obsadil 13. a Pavel Rejent 18. místo.
Kategorii středních škol vyhrál, stejně jako v loňském roce, Jan Sháněl z gymnázia Vysoké
Mýto.
Pythagoriáda
 Školní kolo
Žáci 5.-8.ročníku se zúčastnili matematické soutěže Pythagoriáda 2011 / 2012. Jejich úkolem
bylo v čase 60 minut správně vyřešit 15 logických úloh, které se lišily podle ročníků.
Úspěšným řešitelem se stali ti, kteří napsali správné řešení alespoň 8 úloh.
5.ročník :
1. David Frau - 13 bodů, 2. Ondřej Zítka – 9 bodů, 3. Aleš Friml a Filip Kaplan – 8 bodů
6. ročník :
1. Matěj Hodr – 7 bodů
7. ročník :
1. Šárka Fryčová – 5,5 bodů
8. ročník :
1. Vojta Biedla – 9 bodů
 Okresní kolo
Ve středu 18.ledna proběhlo na Základní škole Komenského v Ústí nad Orlicí okresní kolo
matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6.,7. a 8. tříd.
Naši školu reprezentovali:
Vojta Biedla z 8.třídy, který se umístil na krásném 2.místě (spolu s dalšími 3 účastníky)
Šárka Fryčová ze 7.třídy, která obsadila 13.místo (se 2 dalšími účastníky)
a Matěj Hodr ze 6.třídy, který si vysloužil 15.pozici (spolu se 2 dalšími účastníky)
Komenský a my
Již 10. ročník soutěže Komenský a my se konal na naší škole v prosinci 2011. Soutěž je
rozdělena na několik kategorií: Kategorie A = I. stupeň - výtvarné práce, Kategorie B = II.
stupeň - literárně-historická část soutěže, Kategorie C = odborné eseje žáků středních škol.
Žáci II. stupně psali 19. prosince literární (slohovou) práci na téma: Čteme, abychom
objevovali člověka a svět, toto téma mělo být sepsáno slohovým útvarem známým jako úvaha
- zamyšlení. Do okresního kola postupuje 5 nejlepších prací z celého II. stupně: 7. třída - Jana
Mudruňková, 8. třída - Denisa Weisová, 9. třída - Jan Pecháček, Pavel Rejent, Jakub Beran.
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Olympiáda v českém jazyce – školní kolo
V úterý 20. prosince 2011 se u nás konala Olympiáda v českém jazyce - školní kolo
mluvnické části. Kategorie byla vypsána pouze jedna a to pro 8. a 9. třídu. V mluvnické části
mohli získat žáci max 19 bodů. Slohová část byla na téma Za dveřmi je... a žáci jej mohli
sepsat libovolným slohovým útvarem. Maximální bodové ohodnocení slohové práce bylo 10
bodů.
Celkové výsledky: 1. místo: Natálie Doležalová a Dominik Marcinko - 23 bodů (13 ml. +
10 sl.) - 9. Třída
Okresního kola jsme se z důvodu nemoci nezúčastnili.
Šachové turnaje
 Orlická šachovnice
V sobotu 24. března se 12 členů šachového kroužku ZŠ Libchavy zúčastnilo šachového
turnaje Orlická šachovnice v Ústí nad Orlicí. Součástí turnaje byl také Krajský přebor žáků do
8 let.
Největšího úspěchu dosáhla Anetka Gapková, která obsadila mezi dívkami do 8 let
2. místo v Krajském přeboru Pardubického kraje. V chlapcích byl Štěpán Smétka sedmý a
Jára Škrobánek devátý.
V „Orlické šachovnici“, kde hrálo 75 mladých šachistů z celého kraje, se nejlépe umístili :
Petr Rauš (43. místo), Matěj Hodr (44. místo) a Jakub Kubíček (49. místo).
Mezi mladšími dívkami byla Katka Frimlová čtvrtá.
 Turnaj v Kerharticích
Ve středu 16. listopadu se žáci 1. stupně Dominik Rauš, Katka Frimlová, Karolína
Hodrová a Jára Škrobánek - zúčastnili
šachového turnaje družstev a turnaje
jednotlivců v dámě. Turnaj pořádala ZŠ
Kerhartice a byl to již 7. ročník. V
šachách obsadilo naše družstvo krásné
2. místo ze 4 účastníků a v dámě byli na
prvních dvou místech Dominik Rauš a
Jára Škrobánek.
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Archimediáda – velký úspěch !!
Ve středu 16. května se 3 žáci ze 7. třídy (Nikola Vopařilová, Růžena Škrobánková a Tomáš
Schwarttouw) zúčastnili okresního kola fyzikální soutěže ARCHIMEDIÁDA.
Na Základní škole B. Čapků v Ústí nad Orlicí soupeřili se sedmáky z dalších pěti škol v
několika fyzikálních úlohách a úkolech, které byly zadávány pomocí interaktivní tabule.
(skrývačky, doplňovačky, puzzle, hádanky,…) Museli si také vymyslet, předvést a
okomentovat jeden fyzikální pokus. Všechny úkoly zvládli výborně, a nakonec předčili i
gymnazisty z Letohradu a Vysokého Mýta.
POŘADÍ:
1. ZŠ Libchavy
2. Gymnázium Letohrad
3. GymnáziumVysoké Mýto
4. ZŠ B. Čapků Ústí nad Orlicí
5. ZŠ Dolní Dobrouč a ZŠ Třebovská Ústí nad
Orlicí

Matematický KLOKAN
 Kategorie Cvrček – 2.,3. třída
1.Dominika Pecháčková 2. Štěpán Šmétka 3. Nela Švecová
 Kategorie Klokánek – 4.,5. třída
1.Denis Frau 2. Veronika Malínková 3. Ondřej Zítka
 Kategorie Benjamín – 6.,7. třída
1.Jakub Kubíček 2. Sabina Habrová 3. Dominik Chládek
 Kategorie Kadet – 8.,9. třída
1.Vojtěch Biedla 2. Tomáš Horáček 3. Jan Pecháček

Sportovní soutěže
Trojskok
25. listopadu proběhla na 1. stupni soutěž v trojskoku – konkrétně ve 3 skocích z místa za
sebou. Žáci byli rozděleni do 3 kategorií. 1. kategorie -1. třída, 2. kategorie - 2.+3. třída, 3.
kategorie - 4.+5. třída.
1.kategorie:
1.místo: Kačka Kulhavá 452cm,Jára Škrobánek 534cm
2.místo: Anička Petrová 436cm, Radim Urban 516cm
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3.místo: Šárka Novotná 412cm, Robin Morávek 496cm
2.kategorie:
1.místo: Káťa Frimlová 518cm,Lukáš Říha 561cm
2.místo: Simonka Zatřepálková 465cm,Marek Šrom 543cm
3.místo: Lucka Kaplanová 463cm, David Šalda 511cm
3.kategorie:
1.místo: Verča Malínková 569cm,Jakub Tesařík 662cm
2.místo: Monika Pokorná 558cm, Aleš Friml 634cm
3.místo: Míša Kůstová 532cm,Jakub Biedla 602cm
Vítězům gratulujeme a ostatním děkujeme za výbornou sportovní atmosféru.
Okresní přebory mladšího žactva v atletice
21. 9. 2011 – Ústí nad Orlicí
Účast : Základní škola Sv. Čecha z Chocně, Třebovského a Bří Čapků z Ústí nad Orlicí
Mladší chlapci :
60m
1.místo Nicolas Hubálek a Michal Lukeš časem 8,6s
800m 1.místo Michal Lukeš časem 2:38,4
dálka 1.místo Nicolas Hubálek
výkonem 4,12 m
míček 3. místo Nicolas Hubálek
hodem 47,52 m
Mladší dívky
60m
4. místo Natka Lukešová časem 9,2 s
5. místo Růženka Škrobánková časem 9,4 s
výška 1. místo Natka Lukešová 123 cm
2. místo Růženka Škrobánková 123 cm
dálka 2. místo Natka Lukešová 372 cm
6. místo Růženka Škrobánková 354 cm
6. ročník Libchavského atletického čtyřboje vesnických
škol
23. 9. 2011 – Libchavy, umělka
1. místo ZŠ Dolní Dobrouč
2. místo ZŠ Libchavy
3. místo ZŠ Brandýs nad Orlicí
4. místo ZŠ Lhoty u Potštejna
1. místo - mladší děvčata - Natka Lukešová, Růžena
Škrobánková a Kristýna Remešová
1. místo - mladší chlapci - Michal
Lukeš, Nicolas Hubálek a Dominik
Chládek
2. místo - starší děvčata - Marie
Hájková, Karolína Kůstová a Jana
Fleglová
3. místo – starší chlapci - Martin
Cibulka, Petr Leschinger a Tomáš
Horáček

47

Štafetové běhy Emila Tátopka na I. stupni
27. 9. 2011 – Libchavy, umělka
V úterý 27. září se utkali proti sobě žáci 4. a 5. tříd ve sportovním štafetovém běhu Emila
Zátopka. Po urputném a napínavém boji zvítězili žáci 4. třídy a to v sestavě: Lucka Aubusová,
Pája Fogl, Péťa Fogl, Jára Gálik, Lukáš Hoder, Dáda Kotrlová, Filip Kulhavý, Natka
Nováčková, Domča Rauš a Lukáš Suchý.
Výsledky jednotlivců:
Dívky: 1. Monča Pokorná 5. tř.
37,71 s
2. Lucka Aubusová 4. tř.
39,42 s
3. Natka Nováčková 4. tř. 40,20 s
Chlapci: 1. Filip Horníček
5. tř.
34,84 s
2. Jakub Tesařík
5. tř.
35,31 s
3. Jakub Biedla
5. tř. 35,75 s

Štafetové běhy Emila Zátopka na II.stupni
27. 9. 2011 – Libchavy, umělka
Za pěkného počasí a v bouřlivé atmosféře proběhly na naší škole štafetové běhy Emila
Zátopka. Pro vítězství si doběhla štafeta "deváťáků", těsně před žáky z 8.třídy. Třetí místo
překvapivě vybojovala štafeta našich "šesťáků" a poslední do cíle doběhla štafeta ze 7. třídy.
Výsledky jednotlivých kategorií:
Dívky:
1. Lukešová Natka
7.tř.
1:10,1 min
2. Hájková Marie
9.tř.
1:13,4 min
3. Kůstová Kája
9.tř.
1:18,2 min
Mladší chlapci: 1. Lukeš Michal
7.tř.
1:07,1 min
2. Šrom Michal a Marian Čeman 6.tř.
1:07,7 min
3. Šalda Erik
6.tř.
1:18,7 min
Starší chlapci: 1. Cibulka Martin
9.tř.
1:06,6 min
2. Marcinko Dominik 9.tř. 1:08,4 min
3. Boštík Jaroslav
9.tř. 1:10,4 min
Děkujeme panu Aleši Motyčkovi za sponzorování této tradiční školní akce.
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Halová kopaná
 Okrskové kolo
Naše škola pořádal okrskové kolo v
halové kopané kategorie ćhlapců ze 6. a
7. tříd. Hostili jsme tři školy - ZŠ
Komenského a ZŠ Třebovská z Ústí nad
Orlicí a ZŠ Javornického z Vysokého
Mýta. Naši žáci podali výborný
bojovný výkon a v celém turnaji
zvítězili. Pochvala míří k brankáři
Nikolasovi Hubálkovi, který dokázal
tým několikrát podržet. Dalšími členy
týmu byli Erik Šalda, Dominik Chládek,
Michal Šrom, Matěj Hodr a Jakub
Kubíček ze 6. třídy a dále Aleš Horníček
a Michal Lukeš, náš nejlepší střelec, ze
7. třídy.
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 Okresní finále
Naše škola dosáhla velkého sportovního úspěchu - tým žáků 6. a 7. třídy ve složení Michal
Lukeš, Erik Šalda, Michal Šrom, Dominik Chládek, Matěj Hodr, Aleš Horníček a Jakub
Kubíček dokázal zvítězit v okrením finále turnaje v halové kopané.
Náš tým postupně porazil všechny zúčastněné vítěze okrskových kol, postupně mu podlehli
nejlepší školní týmy ze Žamberka, Lanškrouna a z Chocně. Každý náš soupeř měl za sebou
vítězství v okrskovém kole, kde za sebou nechali tři nebo čtyři školy ze svého města a okolí.
Nejlepším střelcem turnaje se, se čtyřmi góly, stal Michal Lukeš, dobře zachytal Matěj
Hodr, který dokázal zastoupit nemocného Nikolase Hubálka, který týmu vychytal postup v
okrskovém kole. Pochvalu za týmový a bojovný výkon si zaslouží všichni hráči. Tři vítězství
a nejlepší tým v okrese, gratulujeme a děkujeme za dobrou sportovní reprezentaci školy.
Okrsková kola ve florbalu
V měsíci listopadu jsme na naší škole uspořádali tři okrsková kola ve florbalu. V kategorii
starších chlapců se nám nedařilo a až poslední zápas jsme poznali jak chutná vítězství.
Florbalisté pod vedením kapitána Járy Boštíka však zaslouží pochvalu za bojovnost a
nasazení.
V kategorii starších dívek jsme dosáhli na 3. místo. V brance podala skvělý výkon Natka
Doležalová, v útoku zazářila Marie Hájková, Kája Kůstová, Vendy Raušová a Simona
Leschingerová. Skvěle úlohu obránce předvedla Vendy Hnátnická spolu s Evou Aubusovou.
Děvčata bojovala s velkým nasazením a zaslouží velkou pochvalu.
Posledního okrsku se zúčastnili mladší chlapci, kteří pod vedením Denise Schulze vybojovali
pěkné 3. místo. Bohužel opět nám chyběla brankářská jednička, a tak musel nastoupit gólman
Petr Rauš, dále nás reprezentovali Michal a Miloš Lukešovi, Aleš Horníček, Dominik
Chládek a Erik Šalda.
Gymnastika - 1.stupeň
Ve čtvrtek 2. února proběhl druhý ročník gymnastiky na 1. stupni. Soutěžilo se v sestavách na
koberci v jednotlivcích, ale i ve skupinách. Celou soutěž zahájila žákyně 7. třídy Růženka
Škrobánková, která se gymnastice od útlého dětství věnuje. Díky pečlivé přípravě všech
gymnastů a gymnastek měla soutěž vysokou úroveň a byly k vidění kvalitní výkony. Porota,
ve složení - paní ředitelka Marie Linhartová, pí uč. Šedová, pí uč. Šťovíčková - neměla
jednoduchý úkol.
Kategorie 1.třída:
DÍVKY: 1. Dorotka Kittlitz, 2. Šárka Novotná, 3. Anička Kalousová
CHLAPCI: 1. Jára Škrobánek, 2. Radim Urban, 3. Tobiáš Vacek
Kategorie 2.+3.třída:
DÍVKY : 1.Violka Škrobánková, 2. Vaneska Rojková, 3. Sabča Marčíková
CHLAPCI: 1. Lukáš Říha, 2. Marek Šrom, 3. Honzík Semirád
Kategorie 4.+5.třída:
DÍVKY: 1. Danielka Kotrlová
CHLAPCI: 1. Jakub Biedla, 2. Jakub Tesařík, Matěj Motyčka
SKUPINY:
Kategorie 3.třída:
DÍVKY: 1.Violka Škrobánková, Vaneska Rojková,2. Sabča Marčíková, Kačka Frimlová,
Lucka Kaplanová, 2. Domča Pecháčková, Kája Hodrová
CHLAPCI: Viktor Stránský, Marek Šrom
Kategorie 4.+5.třída:
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DÍVKY: 1. Natálka Nováčková, Pája Fogl, Katka
Velínská, 2. Verča Malínková, Anička Briolová, 3.
Verča Šnajdrová, Terezka Rejmanová
Všichni soutěžící předvedli opravdu velmi kvalitní
sestavy, kterými určitě motivovali své spolužáky na
další – 3. ročník této soutěže.

Gymnastika – II. stupeň
30. 3. 2012, Libchavy - XI. ročník
Porota: p. Václava Hornycha a p. Antonína Krčála, p. uč. Petr Kulhavý
Nejúspěšnější gymnastkou se stala Růžena Škrobánková, která ve cvičeních na všech
nářadí dosáhla maximálního ohodnocení 10 bodů hned 3x.
Výsledková listina :
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Přeskok přes kozu:
1. Jakub Petrlák
2. Radim Židek
3. Petr Leschinger
Hrazda:
1. Radim Židek
2. Petr Leschinger
3. Jakub Petrlák
Kladina:
1. Růžena Škrobánková
2. Marie Hájková
3. Vendula Raušová
Prostná:
1.Růžena Škrobánková
2. Marie Hájková

1. Růžena Škrobánková
2. Šárka Fryčová
3. Kristýna Kropáčková, Markéta Šaldová
1. Růžena Škrobánková
2. Markéta Šaldová
3. Kristýna Remešová

Vánoční laťka - II. stupeň 22. 12. 2011
Poslední týden v prosinci se konal již X. ročník
Vánoční laťky.
Starší chlapci:
1. Petr Leschinger výkonem 147 cm, 2.
Dominik Beran, 3. Tomáš Horáček
Mladší chlapci:
l. Petr Rauš – 130 cm, 2. Erik Šalda 3. Michal
Šrom, Jakub Kubišta a Matěj Hodr
Starší dívky:
1. Simona Leschingerová – 105 cm
Mladší dívky:
1. Růžena Škrobánková – 120 cm, 2. Natka
Lukešová, 3. Kristýna Remešová
Vánoční turnaj v bowlingu 20. 12. 2011
Naše bowlingové pětičlenné týmy se zúčastnily Vánočního turnaje v bowlingu ústeckých
základních škol.
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1. místo chlapci ze 7. třídy ve složení - Michal
Lukeš, Miloš Lukeš, Šnajdr Jakub, Aleš Horníček a
Nikolas Hubálek.
2. místa obsadila všechna naše družstva - ml. dívky
ze 7. třídy, st. dívky a st. chlapci z 9. třídy

Florbal
 O pohár ministra školství ve florbalu
V rámci celorepublikové soutěže jsme pořádali okresní kola dívek i chlapců v Libchavách a
to díky novým mantinelům. Děkujeme tímto libchavským florbalistům za možnost jejich
používání při turnajích.
28. 2. 2012 naše děvčata vybojovala 3.
místo. Vyhrála nad týmem ze Sopotnice 5:1,
prohrála 2:1 od dívek z Dolní Čermné a ve
třetím zápase remizovala 2:2 s družstvem z
Výprachtic.
Složení týmu: Natka Doležalová, Simča
Leschingerová, Marie Hájková, Kája
Kůstová, Vendula Hnátnická, Vendula
Raušová, Eva Aubusová, Adéla Papáčková
6. 3. 2012 jsme pořádali chlapecký turnaj,
kde se přihlásilo 5 týmů. Obsadili jsme
4.místo. Zaslouženě zvítězil tým ze ZŠ
Nádražní z ČT, který postoupil do dalšího kola. Rozhodl o tom až rozdíl branek ze všech
zápasů, a tak 2. místo "zbylo" na družstvo z Gymnázia z ČT. 3. místo obsadil tým ze ZŠ
Třebovská z ÚO. Poslední příčku obsadili chlapci ze Sopotnice.
Složení týmu: Petr Leschinger, Pavel Rejent, Martin Horníček, Radim Židek, Martin Cibulka,
Nicolas Hubálek a také zraněný Michal Lukeš.
 Florbalový turnaj pro žáky z 5. a 6. třídy
10. 4. - Libchavy
Na florbalovém turnaji jsme přivítali týmy z vesnické Základní školy Sopotnice a Lhot u
Potštejna.
Tým "páťáků" podal vynikající sportovní a kolektivní výkon a zaslouženě celý turnaj
vyhrál. 2. místo obsadila ZŠ Sopotnice a 3.místo – ZŠ Lhoty u Potštejna
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Fotbalový turnaj - Mc Donald´s cup
3.místem skončil fotbalový turnaj pro žáky 4. a 5. třídy – Mc Donalďs CUP 2012. Naši
fotbalisté podali pěkný výkon. Za školu hráli tito žáci : Michal Boštík, Kuba Biedla, Jan
Haman, Karel Aubus, Matěj Motyčka, Kuba Tesařík, Filip Horníček, Lukáš Suchý, Filip
Kulhavý a Petr Fogl.
Fáboráček
Součástí akce Den Země na II. stupni je již tradičně Fáboráček, který pro své spolužáky
připravují žáci 9. třídy. Start je u Myslivecké chaty a na jednotlivých stanovištích plní hlídky
úkoly s přírodní a ekologickou tématikou a během cesty překonávají různé překážky. Hlídky
dobíhají na školní dvůr. Hodnotí se čas a body za splněné úkoly.
1. místo
D. Chládek a N.
Vopařilová
2. místo M. Čeman a D. Suchý
3. místo M. Šaldová a J. Petrlák
4. místo
N. Lukešová a A.
Jebousková
5. místo T. Horníček a E. Šalda
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Město v pohybu
V letošním roce dosáhla naše škola rekordního úspěchu – vybojovala 3 poháry za
prvenství – florbal ml. žáci, plavecká štafeta a běžecká štafeta v kategorii 1.tříd.
Zástupci těchto disciplín si osobně převzali poháry pro vítěze v sobotu, při slavnostním
předávání na náměstí v Ústí nad Orlicí.
 Turnaj fotbalových nadějí
Ve středu 6. 6. odjela skupina fotbalistů do Ústí nad Orlicí na fotbalový turnaj. Skupina
čvrťáků a páťáků obsadila výborné 2. místo, kdy jedinou nepokořenou školou zůstává ZŠ Bří.
Čapků výsledkem 1:2. Školu reprezentovali : Filip Horníček, Michal Boštík, Kuba Tesařík,
Kuba Biedla, Jan Haman, Lukáš Suchý, Matěj Motyčka, Filip Kulhavý, Petr Fogl a
karel Aubus.
 Běžecké štafety 1. stupně
4. místem skončila štafeta 2. a 3. třídy ve složení : Marek
Šrom, Kája Hodrová, Sabča Marčíková,Lukáš Říha, Kačka
Frimlová a Jiřík Vaňous.
Na krásném 2. místě skončila štafeta 4. a 5. třídy : Kuba Tesařík,
Monika Pokorná, Michal Boštík,Lucka Aubusová, Adélka
Urbanová a Filip Horníček.
Obrovský úspěch si vychutnaly děti z 1. třídy, které ve své
kategorii porazily všechny ostatní školy a obsadily skvělé 1.
místo!!! Velká gratulace patří: Járovi Škrobánkovi, Dorotce
Kittlitz, Ráďovi Urbanovi, Lucince Pirklové, Kačce Kulhavé a
Kubovi Aubusovi.
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 4. 6. 2012 jsme se zúčastnili turnaje v přehazované.
Poprvé zde hrála děvčata ze 7. třídy, která skončila na třetím místě. Tým dívek z 8. a 9.
třídy vybojoval 3.místo v konkurenci 6 týmů. Nejúspěšnější hráčkou našeho družstva byla
Marie Hájková.
 Florbal mladší žáci
5. 6. 2012 jsme v libchavské tělocvičně
přivítali ústecké týmy ml. žáků na
florbalovém turnaji /ZŠ Bří Čapků, ZŠ
Komenského/.Náš
tým
vybojoval
vítězství Nejproduktivnějším střelcem
turnaje byl vyhlášen Dominik Chládek,
který vstřelil 3 branky, dalšími hráči byli
Michal Boštík, Michal Lukeš, Denis
Schulz a Aleš Horníček, Miloš Lukeš a
gólman Karel Aubus, který za svoje
záda pustil jen jediný gól
 Plavecká štafeta
6. 6. 2012 jsme se úspěšně proplavali s 20 člennou štafetou k vítězství v soutěži plaveckých
štafet na 20x50m. Porazili jsme jak plavce ze ZŠ Komenského tak ZŠ Bří Čapků. Naši
štafetu vytvořili žáci z 5. – 9. třídy a za zástupce dospělých – p. uč. Petr Kulhavý a Miroslav
Linhart.
 Běžecká štafeta
7. 6. 2012 běžecká štafeta ml.
žáků z II. stupně, která získala 2.
místo v konkurenci ústeckých škol.
Pochvalu si zaslouží Natka
Lukešová, která štafetu rozbíhala,
Růžena Škrobánková, Kristýna
Remešová, Michal Šrom, Marian
Čeman a finišman Michal Lukeš.

 Bowling
Na bowlingovém klání deváťáci – chlapci i dívky
vybojovali shodně 3. místa a nejúspěšnější hráčkou
byla vyhlášena Marie Hájková, která výkonem 129 bodů
obsadila 2. místo.
V kategorii 8. tříd skončilo družstvo dívek až na 4. místě a
tým chlapců na 3. místě.
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Projekty
1.projekt

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Školní
informační centrum
Koordinátorka : pí Veronika Vaňousová
Statutární zástupce : pí Marie Linhartová
Projektová manažerka : pí Renáta Ulmannová
Správci učebny ŠIC : p. Jaromír Nezdařil, p. Jindřich Bielčik
Rozpočet projektu činí 2 774 670,- Kč
Konec projektu - červen 2012
Čerpání od 1. 8. 2011 do 31. 7. 2012
 Předplatné časopisu 250,- Kč
 Publikace 813,- Kč
 Papírenské zboží 8 938,- Kč
 DVPP 29 130,- Kč
 Oprava projektoru 4 493,- Kč /doprava/
 Knihy do knihovny 1 888,- Kč
 Reklama v UN – 6 360,- Kč, ve Školství – 3 840,- Kč
 Školní zásobník – CD 3 606,- Kč
 Mzdová účetní - 19 200,- Kč
 Účetní – 48 000,- Kč
 Expedice – doprava – 38 039,60 Kč
 Expedice – občerstvení – 41 668,97 Kč

Seznam expedic:
 9.třída – hraniční opevnění
 1.,2.třída – Častolovice 3.10.
 9.třída – Geologické a vodní muzeum v přírodě /11.10./
 6.,7.třída – Hořice, Kuňka, dřevění kostelíky - Holice
 4.třída – cyklostezky
 5.třída – Hlinecko
 3.třída – Lozice /pečení chleba/ - ekofarmy
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1.,2. třída – Kostelec n. Orlicí, Doudleby n. Orlicí
6.třída – ZOO Dvůr Králové - Královédvorsko
4.třída – města východních Čech
9.třída – Kralický Sněžník - Kralicko
8.třída – Brandýs nad Orlicí - Poorličí

Projektové dny
 5. projektový den ŠIC
Ve středu 18. ledna se konal již pátý projektový den v rámci realizace projektu Školní
informační centrum, který naše škola realizuje od listopadu 2009 do června 2012.
V dopoledním vyučování prezentovali žáci výstupy ze svých expedic spolužákům z jiných
tříd, odpoledne jejich prezentace shlédli rodiče a další návštěvníci. Prvňáci a druhách
povídali o výpravě do Častolovic, kde viděli spousty zvířat v minizoo a navštívili zámek. Od
čtvrťáků se všichni dozvěděli, kam se vypravili společně s loutkami hudebníka Jaroslava
Kociana a jaké zapeklité matematické úlohy museli přitom vyřešit. O zvycích našich předků
vyprávěli páťáci, kteří po nich pátrali ve skanzenu na Veselém kopci. Šesťáci prezentovali
poznatky, které načerpali ne expedici do Holic a okolí. Sedmáci ukázali, jak mohou lidé
pomocí smyslů vnímat přírodu. Deváťáci referovali o expedici po hraničním opevnění z první
republiky, výpravě za geologickou minulostí našeho regionu a expedici na Náchodsko.
 6. projektový den 25.6. /pondělí/
Závěrečný projektový den – v dopoledních
hodinách předvedli zástupci tříd své prezentace
z expedic pro žáky školy. Seznámili nás s poznatky
z Ekofarmy, Kralicka, Královédvorska, Kostelce
n.O., Doudleb n.O. a Měst východních Čech.
V odpoledních hodinách – pro rodiče a veřejnost zahájila poslední projektový den pí ředitelka, která
ukončila projekt shrnutím všech akcí, činností a
dovedností, které v průběhu projektu realizovali
žáci a jejich učitelé.
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Přínos projektu pro naši školu:
 Zavádění nových forem a metod práce do výuky, aktivní zapojení žáků do procesu
vzdělávání
 Vytvoření učebny ŠIC s interaktivní tabulí
 Další vzdělávání pedagogů
 Školní zásobník – CD s 313 aktivitami ve vyučování podrobným metodickým
návodem – vytvořili pedagogové
 Celkem se uskutečnilo 28 expedic na zajímavá místa
Z expedic
Ekofarma – Lozice – 3.třída
6. expedice
V úterý ráno se vypravili žáčci
3.třídy na svou první expedici v
rámci projektu ŠIC v letošním
školním roce. Zkoumali život na
ekofarmě v Lozicích u Luže.
Dozvěděli se od pana Lechnýře, že
některé kozy vypadají jako
ovečky, čím se krmí, co ke svému
životu potřebují a proč je lidé
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chovají. Vyzkoušeli si také sami nadojit hrníček mléka, z kterého pod vedením zkušené paní
Lechnýřové vyráběli sýr, který hned ochutnali, ale také dovezli domů rodičům. Pozvala je i do
své malé sýrárny a vše jim vysvětlila.
Na zpáteční cestě se výletníci posílili
skvělým obědem, který pro nás
připravili v pizzerii Taverna v
Chocni.

7. expedice
V pondělí 26.3. se vypravili třeťáčci na 2.
expedici ŠIC - Ekofarmy opět do statku v
Lozicích. Tentokrát nás manželé Lechnýřovi
pozvali na "svou cestu chleba", kterou už 3
roky procházejí. V klidném a přátelském
prostředí jejich statku s dětmi prošli všemi
etapami ruční výroby domácího chleba. Od
ukázky a ochutnávky různých druhů obilí,
mlácení cepem, odplevování v historickém
dřevěném fukaru přes ruční zadělávání a
kynutí chleba až k pečení v 150 let staré peci.
Jako detektivové si žáčci všímali, jak se žije
na statku na jaře a zapisovali zjištěné informace do detektivních listů. A dařilo se jim!!!
Odváželi jsme si ještě horké bochníky
úžasně vonícího chleba, pocit dobře
vykonané práce i úctu k nelehkému, ale
smysluplnému životu na statku!

Hraniční opevnění – 9. třída
V rámci probíhajícího projektu Školní
informační centrum se žáci 9. třídy vydali za
poznání jedné z části československého
hraničního opevnění. Absolvovali prohlídku
tvrze Bouda a také návštěvu vojenského
muzea v Králíkách. Zde byla hlavní náplní
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práce s výstavou Osudové roky české státnosti. Vše vhodně doplnilo výuku dějin 20. století,
která je náplní dějepisu v 9. třídě.
Častolovice – 1.,2. třída
Na svou první expedici školního informačního centra vyrazila 3.října společně 1. a 2.třída. Pro
prvňáky to byl první školní výlet, a tak všichni odjížděli plni očekávání. Cílem byl nedaleký
zámek v Častolovicích, společně s minizoo a rozlehlou oborou. Prohlídka na zámku byla
poutavá, ale také trochu strašidelná. Děti byly pod neustálým dohledem "Černé paní", která
vystupuje z obrazu a na zámku straší. Během celé prohlídky měly děti úkol, a to počítat
všechny hvězdy, které jsou symbolem zámku. Avšak přítomnost, či nepřítomnost ,"Černé
paní" někoho natolik rozrušila, že počítání hvězd skončilo ještě rychleji, než začalo .Po
prohlídce zámku následovala návštěva minizoo, kde druháci zapisovali všechna zvířata, která
v minizoo žijí. A po zámecké oboře následoval zlatý hřeb celé expedice, a tím byl oběd v
penzionu Beseda, na kterém si všechny děti pochutnaly. Díky krásnému slunečnému počasí a
ochotě personálu na zámku i v restauraci
se celý výlet vydařil.
Geologická expedice – 9. třída
V úterý 11. 10. se uskutečnila motivační
expedice Geologickým a hydrologickým
přírodním muzeem v regionu Orlicko Třebovska. Žáky 9.třídy provázel 15
stanovišti sám autor naučných tabulí pan
RNDr. Svatopluk Šeda.
Expedice Holice – 6.,7. třída
Ve čtvrtek 20. října se žáci 6. a 7. třídy
vydali na další expedici. Jejich cílem
bylo seznámit se s dřevěnými církevními stavbami v našem regionu, dále pak město Holice s
památníkem dr. Emila Holuba. Součástí cesty byla také prohlídka hradu Kunětická hora.
První zastávkou byl krásný dřevěný kostelík v Dobříkově. Prostřednictvím výkladu měli žáci
šanci seznámit se s historií stavby, která sahá do 17. století a v částech dokonce až 15. století.
Pokračovali jsme k další národní památce, dřevěnému kostelu ve Velinách. Následovala
prohlídka na Kunětické hoře, doplněná výkladem a prohlídkou výstavy o architektuře v
současné krajině. Další zastávkou byly Holice. Památník a muzeum dr. Emila Holuba, tohoto
známého cestovatele a sběratele, někdy označovaného jako český Livingston, jsou bohužel z
důvodu rekonstrukce uzavřeny. Zůstalo tak pouze u výkladu vyučujících. Stejně jako na všech
ostatních zastávkách, i zde žáci vyplňovali své pracovní listy. Poslední zastávkou cesty byla
prohlídka kaple Panny Marie v Kozlově.
Cyklostezky – 4. třída
Poslední Matematická expedice - cyklostezky byla uskutečněná v pondělí 24. 10. Čtvrtá třída
si prošla cyklistickou trasu z Libchav do Ústí nad Orlicí a zpět. Žáci pozorovali značky,
počítali cyklisty a bruslaře. Vzhledem k období, počasí a dopolednímu času všedního dne
jsme byli překvapeni, kolik jsme jich potkali. Na 4 hodiny jsme ,,zakotvili" ve Sporthotelu v
ÚO, kde byl pro nás nejdříve připraven oběd a další čas byl využit k práci v jednotlivých
skupinách. Úkoly se týkaly jak jinak než cyklistiky. Žáci vyhledávali v mapách, určovali
vzdálenosti, psali, počítali, vyplňovali,... Krom dopravní výchovy procvičovali také český
jazyk, matematiku a výtvarnou výchovu.
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Byl to moc pěkný den a příjemné zakončení našeho cestování. Teď nás už čeká jen
zpracovávání nasbíraných materiálů, které bude průběžně probíhat v naší třídě.
Královédvorsko
Ve čtvrtek 3. května absolvovali žáci 6.
třídy další expedici, tentokrát do Dvora
Králové a na Kuks.
Na Kuksu si děti prošly celý hospitál a
klášter. Podívaly se na Braunovy sochy,
do staré barokní lékárny, do hrobky
rodu Šporků a nakonec shlédly České
farmaceutické muzeum i s ukázkami
výroby léků.
Další zastávka byla v ZOO ve Dvoře
Královém. Žáci si tady samostatně
prohlédli pavilon šelem, ptačí svět,
voliéry plameňáků a pelikánů, pavilony
hrošíků, žiraf, slonů, primátů a lvů.

Města a osobnosti východních
Čech – 4. třída
Ve čtvrtek 10. května jsme se
vydali poznávat tři města v
Královéhradeckém
kraji.
Jednalo se o Nové Město nad
Metují, Dobrušku a Rychnov
nad Kněžnou.
V jednotlivých městech jsme
navštívili památky a připomněli
jsme si osobnosti, které se tam
narodily nebo žily.

62

63

2.projekt

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost –
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách - EU
Peníze pro ZŠ Libchavy
Koordinátorka : pí Marie Linhartová
Rozpočet projektu činí 1 055 543,- Kč
Je plánován od 1. 10. 2011 do 31. 3. 2014
Klíčové aktivity :
 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
/žáci budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím
interaktivní výuky/
 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků
 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT /vybavení počítačové učebny,
zakoupení interaktivních tabulí/
 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

Projekt – adopce na dálku
Již pátým rokem naše škola podporuje vzdělávání indického chlapce Rubbena Raje v projektu
Diecézní katolické charity Hradec Králové – Adopce na dálku.
Celková částka na 1 rok činí 5 000,- Kč. Částku 2 970,- Kč jsme uhradili ze sběru starého
papíru a částka 2 030 Kč byla vybrána od žáků a zaměstnanců školy.
Rubben nám pravidelně posílá dopis, kde nás seznamuje s tím, co rád dělá a děkuje nám za
pomoc při studiu.

Projekt Klíčový rok
Týden od 18. do 22. 6. strávili sedmáci s panem učitelem Petrem Kulhavým na statku
Bukáček, který se nachází na okraji CHKO Žďárské vrchy na Vysočině. Pobyt byl součástí
projektu Klíčový rok neziskové nevládní organizace Prázdninová škola Lipnice. Cílem pobytu
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byl osobnostní rozvoj žáků, rozvoj jejich komunikačních schopností a týmové spolupráce. To
vše se odehrávalo formou projektového vyučování.
Celý projekt je hrazen z evropských fondů a naši žáci tak za účast v programu, který byl v
hodnotě necelých 4 000,- Kč na jednoho žáka, zaplatili pouze 200,- Kč za dopravu na pobyt.
Naše škola tak získala pro své žáky program v hodnotě přesahující 80 000,- Kč. /blíže viz
Preventivní programy/

Údaje o provedených kontrolách na naší škole
1. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
- Mateřská škola Dolní Libchavy – stravovací provoz – 4. 10. 2011
Zjištěné závady – ve skladu potravin a brambor byly potraviny /šťávy, krabic. mléka, pytle
brambor/ uloženy přímo na zemi.
Závada byla ihned odstraněna.
- Mateřská škola Dolní Libchavy – provoz – 4. 10. 2011
Zařízení je vedeno na velmi dobré úrovni a v souladu s platnou legislativou.
- Mateřská škola Horní Libchavy – stravovací provoz – 4. 10. 2011
Zjištěné závady
– zašedlé stěny, olupující se malba na stropě v úseku mytí stolního nádobí
Závada byla odstraněna během letních prázdnin.
- Odložený civilní oděv v kuchyni
Závada byla ihned odstraněna.
- Mateřská škola Horní Libchavy – provoz – 4. 10. 2011
Zjištěné závady – počet zapsaných dětí neodpovídá počtu hygienických zařízení / na 5 dětí
musí být 1 umyvadlo a 1 záchod/
Odstranění závady – dne 20. 10. 2011 podala ředitelka školy žádost o udělení výjimky. Dne
14. 12. 2011 nám byla udělena výjimka do 31. 8. 2014 /do tohoto data musíme zřídit 1
umyvadlo, 1 záchod/
2. Veřejnoprávní kontrola – následná – březen 2012
Předmět kontroly – hospodaření příspěvkové organizace za rok 2011
Vyžádané podklady
- Účetní výkaz PO – rozvaha sestavená ke dni 31. 12. 2011
- Účetní výkaz PO – výkaz zisku a ztráty, sestavený ke dni 31. 12. 2011
Pochybení nebylo zjištěno
3. Veřejnoprávní kontrola – předběžná – leden 2012
Předmět kontroly – rozpočet PO na rok 2012
Výsledek kontroly – bez nedostatků
4. Všeobecná zdravotní pojišťovna – 14. 6. 2012
Předmět kontroly – výsledek kontroly :
- Oznamovací povinnost – bez závad
- Dodržování termínů splatnosti pojistného – bez závad
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-

Stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného – bez závad
Odvod pojistného za zaměstnance – bez závad
Pracovní úrazy – žádný pracovní úraz
Přehled o platbě pojistného – bez závad

5. Česká školní inspekce – 8. – 10. 11. 2011
Předmět kontroly
- Zjišťování a hodnocení podmínek , průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného školou
a školským zařízením vykonávané podle § 174 odst. 2 písm. b/ zákona č. 561/2004 Sb
- Zjišťování a hodnocení naplnění ŠVP a jejich souladu s právními předpisy a RVP
vykonávané podle § 174 odst. 2 písm. c/ školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
- Monitoring využívání projektu ve škole vykonávaný podle § 174 odst. 2 písm. a/
školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
Bylo předloženo 52 dokladů a materiálů, o které se inspekční zjištění opíralo
Závěry a celkové hodnocení školy
- ZŠ a MŠ poskytuje vzdělávání v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a
školských zařízení a ve shodě se zásadami a cíli uvedenými ve školském zákoně
-

Škola přijímá opatření včetně preventivních k zajištění bezpečnosti a zdraví dětí a žáků,
k minimalizaci zdravotních a úrazových rizik. Promyšleně aplikované preventivní
strategie vytvářejí rovněž předpoklady k předcházení sociálně patologických jevů.

-

Materiálně technické a personální podmínky pro předškolní a základní vzdělávání
umožňují realizovat ŠVP. Pozitivní je, že prostorové a materiálové podmínky jsou ve
vzdělávacím procesu plně využívány.
Finanční zdroje, které měla škola ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné
k zabezpečení realizovaných vzdělávacích programů. Vedení školy na podporu činnosti
využívá mimo státní rozpočet a příspěvek zřizovatele další zdroje formou projektů.

-

-

Formy hodnotících procesů v MŠ neposkytují vedení dostatečné informace k tomu, aby
odborné řízení směřovalo k účinnému zvyšování kvality vzdělávacího procesu.
Uplatňované formy, metody převážně odpovídaly věkovým zvláštnostem dětí, přinášely
dětem uspokojení a přispívaly k jejich rozvoji. Klima bylo klidné, příznivé.

-

Výuka a uplatňované metody a formy žákům většinou umožňovaly v dostatečné míře
získávat a osvojit si potřebné znalosti, rozvíjet klíčové kompetence a funkční gramotnosti.
Realizování dalších mimoškolních činností a aktivit přispívá k rozvoji osobnosti žáků a
podporuje jejich úspěšný přechod na vyšší stupeň vzdělávání.

-

Mateřská škola je přirozenou součástí subjektu základní školy, kde má rovnoprávné
postavení z hlediska materiálního, finančního i organizačního. Vedení školy podporuje
pozitivní interpersonální vztahy a vzájemnou spolupráci.

-

Plánování a vedení školy je systematické, koncepční a účelné. Ředitelka analyzuje a
hodnotí všechny oblasti práce školy, stanovuje priority a záměry, které cíleně sledují
naplnění ŠVP. Spolupráce se zákonnými zástupci dětí a žáků, zřizovatelem a dalšími
partnery je účinná a napomáhá realizaci vzdělávacích cílů v MŠ i ZŠ
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6. BOZP a PO – průběžně každý měsíc
Kontroly zajišťuje firma Skala. Pravidelně každý měsíc je sledován stav a úroveň budov
z hlediska bezpečnosti /komín- spalinové cesty, hasicí přístroje, únikové cesty, požární
vodovod/. Případné závady jsou ihned odstraňovány. Vše bez závad.

-

7. Kontroly elektrozařízení a další kontroly týkající se bezpečného provozu
organizace
Elektrozařízení, hromosvody - p. Kubový
vrátník – zabezpečení budovy – firma Epimo
plyn – elektro – servis – Petr Šedý, Svitavy
TV nářadí – Odborné technické kontroly- Karel Kořízek
Expanzní nádoby – Lukáš Hynek
KHS – vodovody a kanalizace

Spolupráce s organizacemi v regionu














DDM v Ústí nad Orlicí, v České Třebové – dopravní hřiště, pořádání soutěží,
olympiády
Velmi dobrá spolupráce s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Ústí nad
Orlicí – programy pro žáky, informace pro výchovné poradce, učitele, pomoc při
řešení výchovných a vzdělávacích problémů.
Spolupráce s výchovným střediskem MIMOZA – programy pro žáky, nabídnutí
pomoci rodičům s jejich dětmi v případě problémů
Výborná spolupráce s Odborem sociálních věci Městského úřadu v Ústí nad Orlicí
– pí Matoušková, p. Chládek při řešení složitých situací v rodině žáků
Spolupráce s Policií ČR, Městskou policií v Ústí nad Orlicí
Spolupráce s Úřadem práce v ÚO – pravidelné návštěvy žáků 8. třídy k volbě
povolání
Spolupráce s kulturním centrem v ÚO – nabídky kulturně-vzdělávacích programů
pro žáky
Spolupráce se školami v regionu – sportovní akce, nábory,
Pravidelná setkání ředitelů v Ústí nad Orlicí
Spolupráce s děkanstvím v ÚO – panem Vladimírem Brokešem – vánoční a
velikonoční besedy, návštěvy kostela, koncerty v kostele
Spolupráce s p. Ing. Karlem Urbanem – historie Libchav
Spolupráce s místními firmami – SOR, Urban Technik, Apotheke
Spolupráce s Českými Libchavami – sponzorské dary – obec, firma Ekola
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Testování žáků
V závěru školního roku čekalo naše deváťáky a páťáky dvojí testování z matematiky,
českého jazyka a anglického jazyka.
1. Testování
Již druhým rokem je naše škola zapojena do testování škol, které mají přibližně stejný počet
žáků – ZŠ Brandýs nad Orlicí, ZŠ Dolní Dobrouč, ZŠ Rokytnice v OH a ZŠ Skořenice /pouze
5.tř./.
Testy vytváří, kontroluje a vyhodnocuje vždy jedna ze škol. Letos byla tvůrcem ZŠ Rokytnice
v OH. V příštím školním roce to bude naše škola.
Výsledky testování:

5. třída /pět základních škol/
Matematika – 1. místo /55,55%/
Český jazyk – 3. místo /1.místo-57,14%, naše škola – 45,29%/
Anglický jazyk – 3. místo /1.místo-67,89%, naše škola – 64,84%/
9.třída /čtyři základní školy/
Matematika – 1. místo /71,5%/
Český jazyk – 3. místo /1.místo-63,43%, naše škola – 62,27%/
Anglický jazyk – 3. místo /1.místo -66,53%, naše škola – 56,95%/
Pochvalu si zaslouží nejen naši žáci, ale i jejich učitelé.
2. Testování
V letošním roce probíhalo od 5. 5. 2012 – 8. 6. 2012 první povinné celoplošné testování
žáků 5. a 9. tříd. Záštitu nad touto akcí měla Česká školní inspekce, vyhlašovatelem byl
ministr školství – v souladu s příslušnými ustanoveními § 171 školského zákona, Program
zjišťování výsledků vzdělávání. Žáci vypracovávali testy na počítači a ty se ihned odesílaly ke
kontrole a dalšímu zpracování.

Matematika 5. třída
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Český jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník

Matematika 9. ročník
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Český jazyk 9. ročník

Anglický jazyk 9. ročník
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Školní sportovní klub
Školní sportovní klub sdružuje kroužky na I. stupni – pohybové hry, šachy, florbal, na II.
stupni – sportovní hry, florbal. Celkem je navštěvovalo 65 žáků.
Členský příspěvek činí 10,- Kč na rok na žáka. Za 650,- Kč jsme nakoupili 2 stopky a
florbalové míčky a míče.

Spolupráce s Obecním úřadem
 Spolupráce při vzájemné spolupráci s polskou školou v Kuropatníku
 Spolupráce při pořádání a účasti na akcích : Masopust, rozsvěcení stromečku, Setkání
s důchodci, velikonoční a vánoční výstavy na obci
 Spolupráce při ekologické akci Den Země
 Spolupráce při konání sportovní akce /atletika/ s okolními školami – O pohár starostky
 Spolupráce při předávání informací o všech akcích pořádaných školou – příspěvky do
Libchavského zpravodaje, hlášení místního rozhlasu
 Vystoupení na Vítání občánků
 Pomoc při řešení problémů
 Spolupráce při tvorbě rozpočtu

Spolupráce s rodiči
 SRPŠ
Na škole pracuje výbor SRPŠ, který má 16 členů /včetně zástupců z obou MŠ/. Předsedkyní je
paní Alice Schulzová, pokladníkem paní Marcela Pokorná. Od rodičů se vybírá poplatek 100,Kč na jednoho žáka na školní rok.
Členové výboru se pravidelně schází. Na schůzkách se připravují akce – Ples SRPŠ, pomoc
při organizaci a přípravě Masopustu, Drakiády, na závěr školního roku se členové výboru
rozloučí s odcházejícími členy /žáci ukončili 9 let školní docházky/ poděkováním za jejich
obětavou práci a kytičkou.
Z fondu se nakupují hlavně ceny pro vítěze školních soutěží. Vybraným žáků z 9. třídy se
uděluje Pochvala ředitelky školy za dlouhodobě kvalitní práci ve škole a reprezentaci a
poukaz v hodnotě 500,- Kč.
Z fondu byly odsouhlaseny pro rok 2011 / 2012 tyto příspěvky :
Příspěvek pro třídu - 50,- Kč na jednoho žáka /využijí třídní učitelé/
Školní družina - 1 500,- Kč na jedno oddělení /na hračky, papírenské zboží/
Příspěvek pro MŠ - 50 Kč na jednoho žáka
LVVZ - 7 000,- Kč /vlek/
Škola v přírodě - 1 600,- Kč /pomůcky, odměny pro žáky/
Drakiáda - 1 500,- Kč
Příspěvek na výukový program Drogy trochu jinak - 800,- Kč
Příjmy - 60 262,- Kč
- Výtěžek z Plesu SRPŠ - 28 180,- Kč /zisk 18 880,- Kč/
- Masopust – 6 482,- Kč
- Příspěvek od rodičů ZŠ – 18 100,- Kč
- Příspěvek od rodičů MŠ/DL – 4 000,- Kč
- Příspěvek od rodičů MŠ/HL – 3 500,- Kč
Výdaje – 53 145,- Kč
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Drakiáda /1 536,- Kč/, Martinovo poselství /1 000,- Kč/, Příspěvek na dítě v MŠ/DL /2 000,Kč/, příspěvek na dítě v MŠ/HL /1 820,- Kč/, Ples SRPŠ - hlavní ceny do tomboly, hudba,
provozní věci /9 300,- Kč/, nákup běžek /6 900,- Kč/, příspěvek na žáka v ZŠ /4 368,- Kč/,
výukový program trochu jinak /800,- Kč/, květina pro odcházející členy/115,- Kč/, ukázka
1.pomoci /356,- Kč/, nejlepší žáci 9. třídy /1 000,- Kč/, zástěna záchodky v MŠ/HL /1 840,Kč/
Odměny za soutěže – vánoční laťka, atletický čtyřboj, gymnastika, dopravní výchova, dárky
pro 1.třídu, trojskok, vánoční soutěže na I. a II.stupni, Pythagoriáda /jízdné a odměny/, halová
kopaná /jízdné a startovné/, Masopust, LVVZ, příspěvky na třídu, Zlatý slavík, matematický
Klokan, MC Donald´s Cup, recitační soutěž, florbalový turnaj, fáboráček, úklid tříd, knižní
ceny pro nejlepší žáky tříd, vybíjená, Noc s pohádkou /ŠD/, atletický trojboj, turnaj
v přehazované, VV soutěž, aj. – 23 016,- Kč
 Rodiče jsou zváni 2x ročně na třídní schůzky. Paní učitelky v 1. třídě pořádají schůzky
častěji – v tomto školním roce zavedla pí učitelka i konzultační hodiny. Pro rodiče
vycházejících žáků se pořádá krátká informační schůzka, kde jsou jim poskytnuty informace
výchovnou poradkyní pro volbu povolání.
 V červnu se setkáváme s rodiči předškoláků. Na třídní schůzce jsou přítomny pí
učitelka třídní, paní vychovatelka, vedoucí školní jídelny a pí ředitelka.
 Během školního roku mohou rodiče kdykoliv kontaktovat učitele /výchovnou
poradkyni/, popřípadě si telefonicky domluvit schůzku.
 Pořádáme Dny otevřených dveří v 1. třídě
 S rodiči se setkáváme na dalších významných akcích – Ples SRPŠ, Vánoční koncert
v kostele sv. Mikuláše, Vánoční besídky ve třídách, besídky ve školní družině, Netradiční
setkání v hospodě U Džbánu, výtvarné dílny, projektové dny ŠIC

Informovanost rodičů










Libchavský zpravodaj, který vychází minimálně 3x za školní rok
Webové schránky – www.zslibchavy.cz
Libchavský rozhlas
Třídní schůzky
Učitelé I.stupni píší měsíční hodnocení
Na II. stupni zapíší třídní učitelé zprávu pro rodiče jen těm žákům, kteří mají během
měsíce nějaké problémy – výchovné, výukové a domluví si s nimi schůzku
Informace výchovných poradkyň – kdykoliv po telefonické domluvě
Informace v žákovské knížce
Zápisy nebo nalepené informace v žákovské knížce

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








Den otevřených dveří pro předškoláky
Návštěvy žáků 1. třídy v MŠ
Návštěva paní učitelky z 1.třídy u předškoláků
účast učitelek MŠ na klasifikačních radách
školička před školou
pasování předškoláků
akce – Drakiáda, Martinovo poselství, Masopust

Praxe vykonávané na naší škole





Dominika Petrláková – studentka VOŠ pedagogické a SPgŠ Litomyšl – 14 dní
v MŠ Horní Libchavy
Andrea Divíšková – studentka VOŠ pedagogické a SPgŠ Litomyšl – 14 dní ve
školní družině
Marcela Koblihová – studentka VOŠ pedagogické a SPgŠ Litomyšl – 1 týden
v MŠ Horní Libchavy
Eva Adamcová – studentka Masarykovy Univerzity – Pedagogická fakulta Brno –
sledování problémových žáků a jejich zapojení do výuky

Doplňková činnost
Okruhy doplňkové činnosti jsou vymezeny ve Zřizovací listině Základní školy a mateřské
školy Libchavy.
Ve školním roce 2011/2012 naše škola realizovala :
 Hostinskou činnost ve školní jídelně – stravování cizích strávníků

Navýšení kapacity
S účinností od 1. 9. 2011 je nejvyšší povolený počet v mateřské škole – 75 dětí

73

Materiálně technické zajištění
Základní škola
 Nová fasáda staré budovy, vstupní dveře a nové světlíky u šaten – 1 234 604,- Kč
/obec/
 Televize s držákem do školní družiny – 14 700,- Kč
 Nákup telefonních přístrojů / I.a II. stupeň, školník, ředitelna, kancelář zástupce
ředitelky / – 5 505,- Kč
 Radiomagnetofon I.stupeň – 2 009,- Kč
 Stolní fotbal – 17 100,- Kč – zakoupeno se sběru starého papíru
 Knihy do školní knihovny – 5 000,- Kč
 Koberec do školní družiny – 6 629,- Kč
Mateřská škola Dolní Libchavy
 Lehátka, ručníky, povlečení – 11 315,- Kč
 Počítač – 15 326,- Kč
Mateřská škola Horní Libchavy
 Venkovní úpravy /předláždění vstupu, úprava zahrady/ - 95 000,- Kč /obec/
 Výsadba zeleně na zahradě - 5 351,- Kč /obec/
 Nerezové venkovní schodiště – 55 000,- Kč /dar SORu obci/
 Tiskárna a kopírka – 3 960,- Kč
 Plachta na pískoviště – 6 466,- Kč
 Úprava dělící stěny – 11 600,- Kč
Herní prvky do obou mateřských škol – 200 852,- Kč

Rozpočet školy
1/ normativní rozpis neinvestičních výdajů na přímé náklady ne vzdělávání pro školy a
školská zařízení zřízené obcemi /Krajský úřad Pardubice/
2011
Účelové finanční prostředky:
 ÚZ 33 353
Celkem NIV k 31. 12. 2011 : 10 119 000,- Kč
Z toho : na platy – 7 335 000,- Kč
/pedagogové – 5 685 000,- Kč, nepedagogové – 1 669 000,- Kč
OON – 42 000,- Kč
/pedagogové – 40 000,- Kč, nepedagogové – 2 000,- Kč/
Odvody – 2 515 000,- Kč
FKSP –
74 000,- Kč
ONIV –
134 000,- Kč /přímé – 104 000,- Kč, náhrady za nemoc – 30 000,- Kč/
Přepočtený počet zaměstnanců : 31,12
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Příspěvky na přímé náklady byly z KÚ zasílány čtvrtletně. V závěru roku došlo k úpravám
přímých nákladů a rozpuštění rezervy. Rozdělení mzdových prostředků na pedagogy a
nepedagogy je účelově vázané.
 ÚZ 33 027 – rozvojový program „posílení platové úrovně pedagogických pracovníků
s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci dle zákona č.
563/2004 Sb.“
NIV – 253 331,- Kč z toho : platy – 187 649,- Kč
Odvody – 63 782,- Kč
FKSP - 1 900,- Kč
 ÚZ 33 015 – rozvojový program „Podpora řešení specifických problémů RgŠ
v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení“
NIV – 153 543,- Kč
Z toho: platy pedagogů – 87 011,- Kč /ZŠ – 67 319,- Kč, MŠ – 19 692,- Kč/
platy nepedagogů - 26 724,- Kč
odvody – 38 672,- Kč
FKSP – 1136,- Kč
2012
Účelové finanční prostředky:
 ÚZ 33 353
Celkem NIV k 20. 2. 2012 : 10 813 000,- Kč
Z toho : na platy – 7 941 000,- Kč
/pedagogové – 6 298 000,- Kč, nepedagogové – 1 612 000,- Kč
OON – 31 000,- Kč
/pedagogové – 28 000,- Kč, nepedagogové – 3 000,- Kč/
Odvody – 2 700 000,- Kč
FKSP –
79 000,- Kč
ONIV –
93 000,- Kč /přímé včetně náhrad za nemoc/
Přepočtený počet zaměstnanců : 31,19
Celkem NIV k 7. 9. 2012 : 10 735 000,- Kč
Z toho : na platy – 7 883 000,- Kč
/pedagogové – 6 227 000,- Kč, nepedagogové – 1 578 000,- Kč
OON – 78 000,- Kč
/pedagogové – 58 000,- Kč, nepedagogové – 20 000,- Kč/
Odvody – 2 681 000,- Kč
FKSP –
78 000,- Kč
ONIV –
93 000,- Kč /přímé včetně náhrad za nemoc/
Přepočtený počet zaměstnanců : 31,00
Příspěvky na přímé náklady jsou z KÚ zasílány po dvou měsících. Krácení přímých
nákladů na vzdělávání nebylo způsobeno úbytkem žáků, bylo celoplošné!
Velmi nízká částka na ONIV, ze kterých se hradí kromě náhrad za nemoc také cestovní
náhrady, ochranné pomůcky, zákonné pojištění, DVPP, pomůcky pro prváčky v hodnotě 200,Kč na žáka, lékařské prohlídky zaměstnanců, učebnice a učební pomůcky
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2/ Příspěvek na provozní náklady /obec Libchavy/
2011
 2 140 000,- Kč na provoz
 Navýšení provozních nákladů 70 000,- Kč
 8 000,- Kč – činnost sportovního oddílu
Stav rezervního fondu k 31. 12. 2011 : 207 264,- Kč /z toho 66 125,55 Kč – dotace EU/
Sponzorské dary celkem : 33 466,- Kč
- Rodiče z MŠ Dolní Libchavy
- Rodiče z MŠ Horní Libchavy
- Manželé Kittlitz – nákup učebnic Aj pro 4. Třídu
- TJ Sokol Libchavy
- AZ TRADE AGENCY
- Paní Švecová
- Ekola České Libchavy
2012
 Obec Libchavy - stav k 31. 8. 2012
29. 2. 2012 – 2 118 000,- Kč
Z toho : závazné ukazatele nepodléhající finančnímu vyrovnání :
Mateřská škola Horní Libchavy 260 000,- Kč
Mateřská škola Dolní Libchavy
226 000,- Kč
Závazné ukazatele podléhající finančnímu vyrovnání :
Na 0,6 úvazku na mzdy kuchařek
138 000,- Kč
Na činnost sportovního oddílu , sboru a autobusu do Polska 18 000,- Kč


13. 6. 2012 – schváleno navýšení provozních nákladů ve výši 66 000,- Kč na úhradu
elektronické aukce elektro a plynu



Obec České Libchavy – neinvestiční příspěvek, podléhající finančnímu vypořádání
8 000,- Kč na nákup knih pro žáky na I. stupni – rozvoj čtenářské gramotnosti
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Záměry a perspektivy školy
 Vytváření rodinného prostředí školy
 Vytvářet ve škole přátelskou, klidnou a otevřenou atmosféru mezi žáky a učiteli
 Vytvářet ve škole přátelskou atmosféru mezi zaměstnanci školy, nezbytnou pro
kvalitní výkon práce
 Kvalitní přípravu žáků ke studiu na všech typech škol
 Individuální přístup k žákům vyžadujících zvláštní péči, práci s integrovanými žáky
 Věnovat péči nadaným žákům
 Podporovat vědomostní soutěže – vzbudit zájem u žáků o tyto soutěže
 Působit na žáky v oblasti prevence a návykových látek, násilí, sikaně a kyberšikaně
 Vést žáky k třídění odpadu
 Vést žáky k šetrnému přístupu k životnímu prostředí
 Vést žáky k udržování pořádku ve škole a k odpovědnosti za škodu a ke vztahu
k majetku
 Vést žáky k ohleduplnému a slušnému chování
 Udržet zájem o zájmové kroužky
 Podporovat a oceňovat kvalitní práci a iniciativu
 Podporovat u zaměstnanců a žáků pocit hrdosti na školu, ve které působí
 Spolupracovat i nadále s rodiči při řešení problémů jejich dětí
 Ohleduplně řešit problémy žáků s rodiči
 Podporovat další vzdělávání učitelů /dle finančních možností/
 Umožnit doplnění vzdělání u nekvalifikovaných kolegů
 Vylepšování výzdoby školy /hlavně školní jídelny/
 Naplňovat ŠVP, promyslet rozšíření nabídky volitelných předmětů
 Úspěšně pracovat na projektu EU peníze pro ZŠ Libchavy – výběrové řízení,
vytváření DUMů, školení
 Přivést rodiče do školy – udržet zavedené akce – Jarmark, Netradiční setkání, koncerty
 Pokračovat ve spolupráci se školou v polském Kuropatníku
 Pořádat Dny otevřených dveří v jiných třídách, než jen v 1.třídě
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Vypracovala : Mgr. Marie Linhartová
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