DOLNÍ LIBCHAVY 153
561 16 LIBCHAVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016
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Údaje o zařízení
Druh školy :

základní a mateřská

Právní forma :
Zřizovatel :
IČO :

příspěvková organizace
Obec Libchavy
75017890

Identifikátor zařízení : 600 104 796

Součásti subjektu : Základní škola

IZO : 102 642 991

kapacita : 240

Mateřská škola

IZO : 107 589 354

kapacita :

79

Školní družina

IZO : 118 000 357

kapacita :

75

Školní jídelna MŠ

IZO : 102 930 651

kapacita :

79

Školní jídelna ZŠ

IZO : 102 930 368

kapacita : 240

Adresa :

Základní škola a mateřská škola Libchavy
Dolní Libchavy

č.p. 153

PSČ : 561 16

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

ZŠ
ŠD
ŠJ
MŠ/HL
MŠ/DL

E-mail :

ZŠ
MŠ/HL
MŠ/DL

Internetové stránky :

465 582203
465 582474
465 582475
465 582220
465 582217

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

Ředitelka :
Mgr. Marie Linhartová
Zástupkyně ředitelky : Mgr. Veronika Vaňousová /od 25. 5. 2015 na MD/
Mgr. Lenka Ludvíčková /od 26. 5. 2015/
Ved. učitelka MŠ/HL : Soňa Schulzová
Ved. učitelka MŠ/DL : Alena Pulkrábková
Ved. školní jídelny
: Markéta Kopsová
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Organizační schéma školy

Ředitelka školy

Marie Linhartová
3. stupeň řízení

zástupce ředitelky
Veronika Vaňousová(MD)
2. stupeň řízení

vedoucí
školní jídelny

vedoucí

Markéta Kopsová
1. stupeň řízení

vychovatelky ŠD

Mateřské školy DL

Soňa Schulzová
Alena Pulkrábková
1. stupeň řízení

Učitelky ZŠ
Vedoucí vychovatelka
Daniela Čermáková

vedoucí

Mateřské školy HL

Učitelky MŠ

školník
vedoucí kuchařka
Pavel Martinec
Iva Pinkavová

uklízečky

kuchařky

domovnice HL

Zástupkyně ředitelky : Mgr. Lenka Ludvíčková
/od 26. 5. 2015/
Mzdová účetní : Kotrlová Ivana
Účetní :
Jabůrková Jana
Sekretářka :
Erika Nováková /do 31. 12. 2015/
Ing. Marta Škarková /od 18. 1. 2016/
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domovnice DL

Na škole působí :
 2 výchovné poradkyně :








Mgr. Eva Adamcová /žáci se SVP/
PaedDr. Hana Šťovíčková /volba povolání/

metodik prevence patologických jevů : PaedDr. Hana Šťovíčková
metodik informačních a komunikačních technologií : Ing. Lenka Řehounková
koordinátor v oblasti environmentální výchovy : Mgr. Petr Kulhavý
projekt ŠIC : Mgr. Veronika Vaňousová
projekt OP VK Výzva 51 : Mgr. Veronika Vaňousová
projekt OP VK Výzva 56 : Mgr. Marie Linhartová
projekt OP VK Výzva 57 : Mgr. Marie Linhartová

-

zdravotníci :

Hana Šťovíčková – ZŠ
Petr Kulhavý - ZŠ
Petra Králová – MŠ/H
Alena Pulkrábková – MŠ/D
Soňa Schulzová – MŠ/D
Gabriela Novotná – MŠ/D
Lenka Ludvíčková – ZŠ
Světlana Roubíčková - ZŠ

-

instruktoři lyžování :

PaedDr.. Hana Šťovíčková
Mgr. Petr Kulhavý

Poradní orgány ředitele školy a jeho partneři
Zástupce ředitele, vedoucí školní jídelny, vedoucí obou MŠ, výchovný poradce, kariérový
poradce, metodik prevence patologických jevů, koordinátor environmentální výchovy,
metodik inf. a komun. technologií, účetní, mzdová účetní, JUDr. Václav Felgr - právník
 pomáhají při řešení koncepčních záležitostí školy
 rozhodují o důležitých dokumentech školy
 řeší organizační věci
 projednávají pedagogické dokumenty
 starají se o pracovně právní záležitosti
 připravují návrh rozpočtu
 plánují rozvoj školy
 navrhují a pomáhají při realizaci doplňkové činnosti školy
Pedagogická rada – pedagogové a vychovatelky školní družiny
 řeší výukové a výchovné problémy
 řeší organizační záležitosti
 koordinuje práci třídních učitelů
 vyjadřuje se k základním dokumentům, především pedagogického charakteru
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Správci sbírek, kabinetů, učeben
 pečují o sbírky a kabinety a odborné učebny
 provádějí inventarizaci
 podávají návrhy na zakoupení a využívání učebnic a pomůcek
 podávají návrhy na vyřazení pomůcek ze sbírek
 vytvářejí řády učeben
Výchovný poradce, kariérní poradce a metodik prevence
 předkládají plány práce na daný školní rok a jejich hodnocení na klasifikačních
radách a na konci šk. roku
 provádí kontrolní činnost
 zajišťují učebnice a pomůcky
 zajišťují besedy a návštěvy
 stanovují pravidla pro hodnocení
 pomáhají pedagogům při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
 předávají informace a poradenskou pomoc rodičům
 pomáhají při řešení problémů ve třídách
Metodik informačních a komunikačních technologií
 spravuje počítačovou učebnu
 realizuje a aktualizuje školní www stránky
 odpovídá za nákup technického a programového vybavení, odborných publikací a
učebnic
 vede seznam legálně nabytého softwaru
 poskytuje odborné konzultace učitelům
 koordinuje požadavky učitelů na využití počítačů ve škole
 zpracovává ICT plán
Koordinátor environmentální výchovy
 vytváří, ve spolupráci s ostatními pracovníky školy, školní program EVVO
 dbá, aby byl školní program EVVO v souladu s další dokumentací školy
 koordinuje realizaci EVVO na škole
 organizuje sběrové dny a týdny
 průběžně zvyšuje svou odbornost a metodickou připravenost pro aktivity EVVO
 poskytuje ostatním pracovníkům školy konzultace a podporu v začlenění EVVO do
jejich činností
 koordinuje další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO
 iniciuje spolupráci s dalšími partnery v oblasti EVVO
Ředitelka, zástupce ředitele, školník
 připravují návrh rozpočtu
 zajišťují plynulý chod školy
Ředitelka, zástupce ředitele, mzdová účetní, účetní
 zajišťují pracovně právní záležitosti
 připravují rozpočet, čerpání rozpočtu
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kabinety
pí KULHAVÁ

učebnice I.st.

pí MARTINCOVÁ

kabinet I.st.

odpovědnost

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

pí ADAMCOVÁ

strom I.stupeň - výzdoba
sborovna I.st.

výchovná poradkyně – int.žáci
pí LUDVÍČKOVÁ
zdravotník

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

pí KITTLITZ

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

pí STRÁNSKÁ

Nj

pí ŠŤOVÍČKOVÁ
zdravotník
kariérový poradce
metodik prevence

Tv, Ov,Rv, Př

pí VAŇOUSOVÁ V.

Vv
učebna Vv

pí ŘEHOUNKOVÁ
informatik

výchovný poradce - nástěnka
sport. soutěže, předseda ŠSK,
sport.nástěnka, květiny na II.st.
okr.kolo malá kopaná
výzdoba na II.st., okna, vstupní
dveře

F, Informatika,
učebna F,CH
dílny

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

p.KULHAVÝ
Z, M, učebnice II.st.
zdravotník
koordinátor environmentální výchovy
sběrový referent

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

pí NOVOTNÁ

Čj, D
knihovna

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

pí LINHARTOVÁ

Hv

Zlatý slavík-pěvecká soutěž I.st.

pí ČERMÁKOVÁ

ŠD

vedoucí vych.,sledování
lékárniček na staré budově
pěvecká soutěž na I.st.
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pí ROUBÍČKOVÁ
zdravotník
pí KALOUSOVÁ
pí KUBIŠOVÁ

kuchyňka
učebna Vv

výzdoba oken II.st., okna, vstupní
dveře /I. pololetí/

učebna ŠIC

důvěrník FKSP
soutěže Aj

Aj

Charakteristika školy z hlediska kapacity,
účelnosti a vybavení
-

Základní škola Libchavy leží ve středu obce Libchavy.
 V roce 1997 byla přistavěna nová budova a rekonstruována stará budova školy.
 Podle § 13a odst. 2 a § 13b odst. 3 a odst. 9 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a
samosprávě ve školství bylo změněno zařazení do sítě škol s platností od 1. 1. 2003.
 Od 1.1.2003 je škola samostatným právním subjektem a hospodaří jako příspěvková
organizace.
 Od 1.1.2006 došlo ke změně názvu organizace : Základní škola a mateřská škola
Libchavy
 S platností od 4. 9. 2009 došlo k navýšení kapacity v mateřské škole na 70 dětí.
 S platností od 12. 2. 2010 se provedl výmaz ze školského rejstříku místa
poskytovaného vzdělávání – Dolní Libchavy 78 /tělocvična/
 S platností od 1. 9. 2010 došlo k navýšení kapacity ve školní družině na 67 žáků.
 S platností od 1. 9. 2011 došlo k navýšení kapacity v mateřské škole na 75 dětí
 S platností od 1. 9. 2013 došlo k navýšení kapacity v mateřské škole na 79 dětí
 S platností od 1. 9. 2014 došlo k navýšení kapacity ve školní družině na 75 žáků
 S platností od 1. 9. 2015 došlo k navýšení kapacity v mateřských školách na 85 dětí
 S platností od 1. 3. 2016 došlo k navýšení kapacity ve školní jídelně na 325
stravovaných /ZŠ, MŠ DL, MŠ HL/

- Škola je plně organizovaná, tvoří ji 2 budovy :
1.budova /rekonstruovaná část/ :
I.patro - 1 kmenová třída I. stupně /4. třída/, 2 oddělení školní družiny, učebna cvičné
kuchyně, chemická učebna, kabinety Ch, Př, M, F, kabinet ŠD
Přízemí - dílny, školní kuchyně a jídelna, sklady a kancelář vedoucí ŠJ, šatna kuchařek,
sprchy
Sklep – kotelna
2.budova /nová část/ :
II. patro – ředitelna, knihovna, učebny – počítačová, Vv - Aj, Hv, toaleta, sprchy, archiv
I. patro – kmenové třídy II. stupně, sborovna, kabinet Z, sklad učebnic II. st., lehátko první
pomoci
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Přízemí – kmenové třídy I. stupně, toalety pro žáky, kabinet I. stupně – sklad učebnic a
pomůcek
Sklep – dílna školníka, šatna školníka a uklízečky, učebna Školního informačního centra
/ŠIC/ - 3. oddělení ŠD
Spojovací krček
Šatny I. a II. stupně, sklad


K počátku školního roku 2015/2016 škola disponovala 9 kmenovými třídami, 3
samostatnými odděleními školní družiny, 6 učebnami a školní knihovnou

- Při pracovních činnostech se staráme o zeleň kolem školy.
- Při hodinách Tv využíváme tělocvičnu, kterou máme pronajatou od OÚ na dopolední a
část odpoledních hodin, doskočiště na školním dvoře a atletický stadion v Libchavách /tzv.
umělku/
Pro činnost školní družiny jsou v provozu 3 prostorné učebny. ŠD dále využívá
počítačovou učebnu, cvičnou kuchyň, tělocvičnu a školní dvůr.
- Na chodbě I. a II. stupně byly vybudovány relaxační a čtenářské koutky.
- Technický stav budov je dobrý
Školní jídelna /k 30. 6. 2016/
 Žáci mohou odebírat svačiny - I. st. svačí po 1. vyučovací hodině
Svačinu tvoří 1x týdně sladké pečivo, další dny – pečivo s pomazánkami, zelenina,
mléčné výrobky. V ceně je zahrnut i pitný režim.
 cena obědů a svačiny
svačina : 12,- Kč
oběd :
22,- Kč pro žáky 7 – 10 let
25,- Kč pro žáky 11 – 14 let
26,- Kč pro žáky 15 let a dospělé
 obědy se hradí přes účet školy 181 813 229/0300
 Vařili jsme pro 27 zaměstnanců a 35 cizích strávníků, cena oběda - 55,- Kč,
Svačiny odebíralo – 136 žáků 9 zaměstnanců
Obědy odebíralo – 227 žáků 27 zaměstnanců
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Ve školním roce 2015 / 2016 /k 30. 6. 2016/ navštěvovalo školu celkem 229 žáků
/ 107 dívek, 122 chlapců/, Průměrná naplněnost 25,4 žáků/ třídu
Z toho

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

Školní družina

3 oddělení /žáci 1. - 4.tř./
provoz 3. oddělení – po, st, pá
1.oddělení – 23 žáků z 1.třídy a 7 žáků ze 3.třídy
2.oddělení – 23 žáků ze 2.třídy a 7 žáků ze 3.třídy
3.oddělení – 5 žáků ze 3.třídy a 10 žáků ze 4.třídy

124 žáků / 63 d, 61 ch/
105 žáků / 44 d, 61 ch/
75 žáků /40 d, 35 ch/

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

Volitelné předměty: Míčové hry 7. – 9. třída
Nepovinné předměty: Sborový zpěv 4. – 9. třída pí Linhartová
Zájmové kroužky:
Pohybové a sportovní hry 2. – 3.tř. pí Kyllarová
Anglický jazyk 1. třída pí Kubišová
Anglický jazyk 2. třída pí Kubišová
Deskové a společenské hry 1. – 5. třída pí Adamcová
Artur - výtvarný kroužek 1. – 4. třída pí Martincová
Florbalový kroužek 3. – 6. tř. p. Kulhavý
Florbalový kroužek 7. - 9. tř. pí Šťovíčková

Dále žáci navštěvovali :

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

Další služby pro rodiče s dětmi, veřejnost:
Patchwork – pí Kuraková, pí Burešová
Hudební škola BRAVO - p Plhák
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Údaje o pracovnících školy
Změny u pedagogických a nepedagogických pracovníků
pracovní poměr zahájili:








Mgr. Kristýna Kyllarová /25. 8. 2016/
Mgr. Tereza Stránská /1. 11. 2015/
Alice Bäuchelová /1. 9. 2015/ - učitelka v MŠ Dolní Libchavy
Andrea Kalousová /1. 9. 2015/ - pedagogická asistentka, vychovatelka ŠD
Eva Aubusová /1. 9. 2015/ - pracovnice poskytující ostatní osobní služby
Helena Nováková /1. 9. 2015/ - pracovnice poskytující ostatní osobní služby
Ing. Marta Škarková /18. 1. 2016/ - sekretářka

Pracovní poměr ukončili:
 Erika Nováková 31. 12. 2015 - sekretářka
 Martina Kubišová 30. 6. 2016 - učitelka
 Andrea Kalousová 30. 6. 2016 - pedagogická asistentka, vychovatelka ŠD
 Eva Aubusová 30. 6. 2016 - pracovnice poskytující ostatní osobní služby
 Helena Nováková 30. 6. 2016 - pracovnice poskytující ostatní osobní služby

Na MD:
 Veronika Vaňousová /zástupkyně ředitelky/ od 1. 2. 2016 učitelka ZŠ
 Eva Krummer /ZŠ/
 Hana Pleváková /ZŠ/ - nemoc a následná MD od 21. 9. 2015
 Gabriela Novotná /MŠ/
Naše škola má 40 zaměstnanců školy, z toho jsou 2 na mateřské dovolené
/stav k 30. 6. 2016/
Základní škola: 14 pedagogů, 3 vychovatelky + 2 MD
Sekretářka: 1
Pedagogický asistent: 1
Pracovnice poskytující ostatní osobní služby: 2
MŠ/HL:
MŠ/DL:
ŠJ :

3 pedagogové
4 pedagogové
4 ZŠ , 2 MŠ

5 provozních zaměstnanců

1 provozní zaměstnanec
1 provozní zaměstnanec

 Pí Papáčková je v tabulce uvedena 2x – ve ŠJ – pomocná kuchařka, u ZŠ jako
provozní zaměstnanec. V celkovém počtu je započítána 1x.
 Pí Kalousová je v tabulce uvedena 2x – ve školní družině a jako pedagogický asistent,
v celkovém počtu je započítána 1x
 Pí Pinkavová je v tabulce uvedena 2x – ve školní jídelně a jako provozní zaměstnanec,
v celkovém počtu je započítána 1x
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Mateřská dovolená, rodičovská dovolená k 31. 8. 2016
Veronika Vaňousová
Eva Krummer
Hana Pleváková
Gabriela Novotná

od 24. 5. 2015 pouze jako zástupkyně ředitelky
/je započítána jako učitelka/
od 17. 9. 2015
od 21. 9. nemoc, následná MD
od 20. 7. 2016

Věková struktura pedagogického sboru - ZŠ +2 MD
35 – 50 let
muži
ženy

Do 35 let
muži
ženy
0

3 + 1 MD

1

9

50 let a více
muži
ženy

+ 1MD

0

4

důchodci
muži
ženy
0

0

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

35 – 50 let
muži
ženy

3

0

50 let a více
muži
ženy

2

0

2

důchodci
muži
ženy
0

0

Kvalifikovanost – aprobace
I.stupeň
II. stupeň

5
6 + 1 MD

+ 1 - ředitelka
+ 1 - zástupkyně ředitelky - MD

Nekvalifikovaní
II.stupeň – pí Roubíčková – Vv - II. stupeň /od 1. 9. 2015 do 31. 1. 2016 – po dobu MD pí
Vaňousové/

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

II.stupeň
6. Mgr. Petr Kulhavý /M, D, Z, Tv, VkZ/
7. Ing. Lenka Řehounková /M, Inf, F, Ch, Pč/
8. Mgr. Hana Pleváková /do 21. 9. 2015/
Mgr. Zuzana Novotná /od 21. 9./ /Čj, Aj, D, /
9. PaedDr. Hana Šťovíčková
/Nj, Ov, Př, Pč, Tv, VkZ, Míč.hry/
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b/ Další pedagogičtí pracovníci:
ZŠ – Mgr. Martina Kubišová – Aj, Nj, Mgr. Kristýna Kyllarová – M, Aj od 1. 11. 2015,
Inf, Pč, Ov od 1. 11. 2015, Tv na I. st., Pč na I.st., Mgr. Tereza Stránská – Čj, Nj, Mgr.
Veronika Vaňousová – Vv od 1. 2. 2016, Mgr. Marie Linhartová – Hv, Pěvecký sbor,
Světlana Roubíčková /nekvalifikovaná/ – Vv 6. – 9.tř. do 31. 1. 2016
Pedagogický asistent – Andrea Kalousová
Pracovníci poskytující ostatní osobní služby – Eva Aubusová, Helena Nováková
MŠ – Soňa Schulzová, Petra Králová, Lucie Šponarová, Alena Pulkrábková, Gabriela
Novotná, Pavlína Vodáková, Alice Bäuchelová
c/ Vychovatelky:
Daniela Čermáková, Světlana Roubíčková, Andrea Kalousová
d/ Provozní zaměstnanci:
ZŠ – Pavel Martinec, Alena Jansová, Anna Papáčková, Marie Škrabanová, Iva
Pinkavová, MŠ – H – Helena Mazurová, D – Jana Novotná
e/ Zaměstnanci školní jídelny:
ZŠ – Markéta Kopsová – vedoucí ŠJ, Iva Pinkavová – vedoucí kuchařka, Jana Hodrová,
Anna Papáčková – pomocná kuchařka
MŠ – H – Monika Dvořáková, D – Miluše Holomková
f/ sekretářka – Erika Nováková do 31. 12. 2015
Ing. Marta Škarková od 18. 1. 2016

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Za další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo v roce 2015/16 uhrazeno z rozpočtu
KÚ – 9 260,- Kč
Semináře hrazené z rozpočtu KÚ a OÚ
- Marie Linhartová – Školská legislativa a její aplikace do praxe
- Marie Linhartová – ČŠI Pardubice
- Marie Linhartová – porada ředitelů
- Marie Linhartová – Novela školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících
- Marie Linhartová – Změny právních předpisů ve školství
- Marie Linhartová – Populární zpěv – Jak budovat zdravý a moderně znějící hlas
- Marie Linhartová – Vedoucí pracovníci ve školství
- Marie Linhartová - Inkluze
- Lenka Ludvíčková - Hospitační činnost ředitele školy
- Lenka Ludvíčková – Právní předpisy ve školním prostředí
- Lenka Ludvíčková - Změny právních předpisů ve školství
- Lenka Ludvíčková – Inkluze
12

- Lenka Ludvíčková – Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při aktualizaci
- Daniela Čermáková – Právní vědomí vychovatele ŠD
- Eva Adamcová – Smysluplná přírodověda
- Eva Adamcová – Manipulativní hry – vhodný nástroj na školní matematiku
- Eva Adamcová – Sfumato – splývavé čtení
- Eva Adamcová – Volné a tvůrčí psaní v literární výchově na I. stupni
- Eva Adamcová – Matematické prostředí v metodě Hejného
- Eva Adamcová – Zákonné normy v praxi škol
- Petr Kulhavý – doškolovací kurz - Zdravotník
- Petr Kulhavý – Specializační studium pro koordinátory EVVO - zakončení
- Zdeňka Martincová – Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi
- Iva Kittlitz – Paměť a hry na rozvoj paměti
- Iva Kittlitz - Matematické prostředí v metodě Hejného
- Radka Kulhavá - Matematické prostředí v metodě Hejného
- Martina Kubišová – Aj od začátku
- Tereza Stránská – Deutsch attraktiv
- Marta Škarková - Změny právních předpisů ve školství
- Marta Škarková - Novela školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících
- Lenka Řehounková – Bakaláři – knihovna
- Zuzana Novotná – Bakaláři – knihovna
- Hana Pleváková – Německý jazyk – učitelství pro II. stupeň ZŚ v rámci celoživotního
vzdělávání /Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, ukončení duben 2017/
Koučink
- Marie Linhartová – Týmová dílna ředitelů 2x
Semináře hrazené z projektů EU
- Lenka Řehounková – Pracovní činnosti – inovace a výuka v praxi /VÝZVA 57/ 800,- Kč
- Lenka Řehounková – Moderní pojetí technického vyučování /VÝZVA 57/ 2 490,- Kč
- Učitelé I. stupně a vyučující čtenářských dílen na II. stupni – Čtenářská dílna
Další školení, návštěvy pro inspiraci pro zlepšení výuky




Učitelé českého jazyka – Čtenářská dílna /ve škole/ - VÝZVA 56
Marie Linhartová – dvoudenní setkání ředitelů na Seči
- porada ředitelů v Ústí nad Orlicí
Školení BOZP a PO – všichni zaměstnanci
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Péče o pracovníky


Zaměstnancům jsou poskytovány ochranné pomůcky dle směrnice o Poskytování
ochranných pomůcek.
V tomto školním roce byly nakoupeny pomůcky v hodnotě 928,- Kč – je včetně obou MŠ,
ŠJ, ZŠ.
 Zaměstnanci navštěvují smluvního lékaře v rámci pravidelných preventivních prohlídek
– MUDr. Blanaře. V tomto školním roce bylo uhrazeno 1 750,- Kč za zaměstnance ZŠ
/350,- Kč na osobu /, vstupní prohlídky si noví zaměstnanci hradí sami.
 FKSP – Fond je tvořen 1,5 % z platu zaměstnanců. Byla upravena pravidla pro čerpání:
rok 2015 – 900,- Kč, rok 2016 – 1 000,- Kč
Tuto částku mohou využít dle svého výběru a uvážení – jako příspěvek na dovolenou, na
masáže, na permanentky do plaveckého bazénu, do posilovny. Bylo pozastaveno čerpání
půjček. Příspěvek na obědy /10,- Kč/ a na pracovní a životní výročí se nemění.
Fond kulturních a sociálních potřeb hospodaří dle stanovených pravidel. Společně se
všichni zaměstnanci schází pravidelně 2x ročně – při Vánočním posezení a u příležitosti
Dne učitelů, kde jsou zaměstnanci seznámeni s čerpáním fondu a s rozpočtem na další rok.
Důvěrníkem FKSP je paní Andrea Kalousová
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Údaje o žácích
Počty žáků k 30. 6. 2016

Třída

Celkem

Dívky

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

23
25
29
22
25
30
25
21
29
229

12
19
11
10
11
12
12
8
12
107

Chlapci
11
6
18
12
14
18
13
13
17
122

Noví žáci: Dominik Daněk 6. tř. /1. 9. 2015/, Dominika Kheková 6. tř. /1. 9. 2015/, Filip
Šalda 6. tř. /1. 9. 2015/, David Goldemund 6. tř. /1. 9. 2015/, Šarlota Rosáková 2. tř. /1. 9.
2015/, Sára Goldemundová 2. tř. /1. 9. 2015/, Vojtěch Motyčka 3. tř. /1. 9. 2015/, Ludmila
Páchová 4. tř. /2. 9. 2015/, Šimon Pácha 4. tř. /2. 9. 2015/, Artur Alexandr Gregor 4. tř.
/1. 2. 2016/
Ukončili vzdělávání na ZŠ: Josef Blažek, Jaroslav Škrobánek – Gymnázium Ústí nad
Orlicí
Odstěhovali se: Denis Frau 30. 6. 2016

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků školy
I.pololetí
I.stupeň

Pochvaly
Napomenutí TU
Důtka TU
Důtka ŘŠ
Chování
2
3
S vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo

72
1
0
0
0
-

II.stupeň

89
26
5
1
2
-

104 žáků
20 žáků
0
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38 žáků
65 žáků
2 žáci

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

207
6
0
0
-

S vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo
Ročník opakují
Neklasifikován /Tv/

57
4
4
3
1
-

104 žáků
21 žáků
0
0

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

8 087
4.třída
3.třída
-

33 žáků
70 žáků
2 žáci
0
3 žáci

11 508
8.třída
7.třída
-

 Nejlepší žáci
1. - Lucie Novotná, 2. – Veronika Dolečková, 3. – Natálie Jindrová, 4. – Štěpánka
Čadová, 5. – Lucie Pirklová, 6. – Markéta Kalousková, Štěpán Šmétka, 7. – Kateřina
Frimlová, 8. – Filip Kulhavý, 9. – Veronika Šnajdrová, Adéla Urbanová



Pochvala ředitelky školy

Monika Pokorná – za svědomitou školní přípravu, za vstřícné
chování a obětavou práci pro třídní kolektiv a za reprezentaci školy ve
zpěvu, tanci a sportovních soutěžích

Kristýna Strnadová – za dlouhodobě vynikající
prospěch, za vstřícné a obětavé chování,
reprezentaci školy ve zpěvu, sportu a za přípravu a realizaci tanečních
vystoupení
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Matěj Motyčka – za dlouhodobě vynikající
prospěch, za vstřícné a obětavé chování,
reprezentaci školy ve vědomostních a sportovních
soutěžích, za kreativitu a organizování školních
akcí

Jakub Tesařík – za reprezentaci školy ve vědomostních a
sportovních soutěžích, za vstřícné a obětavé chování, za kreativitu
a organizování školních akcí a za pomoc při práci s informačními a
komunikačními technologiemi

Zápis do 1. třídy



K zápisu - 9. – 10. 2. 2016 se dostavilo celkem 44 dětí
- poprvé u zápisu ……………….. 33 dětí
- po odkladu …………………… 11 dětí



Stav k 28. 2. 2016
Zapsáno ……. ………… 43 dětí
Žádost o odklad ………… 1 dítě



Stav k 30. 6. 2016 pro školní rok 2016/2017
Zapsáno ………………. 43 dětí
Žádost o odklad ………. 6 dětí
1.A ………… 19 žáků
1.B ………… 18 žáků
Celkem ……. 37 žáků
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Přijímací řízení


Na střední školy a odborná učiliště se hlásilo celkem 29 vycházejících žáků z 9. třídy
a 1 žákyně z 8. třídy
Na víceleté gymnázium se hlásili 2 žáci z 5. třídy – 2 žáci byli přijati



Třída

Počet žáků

9.

29

8.

1

5.

2

gymnázia

maturitní obory

výuční obor

5

18

11
1

2

Integrovaní žáci
V tomto školním roce navštěvovalo naši školu 6 integrovaných žáků (1 dívka, 5 chlapců)
vzdělávaných s podporou Individuálního vzdělávacího plánu (IVP) - (žáci se speciálními
vzdělávacími potřebami (SVP), § 18 Školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších
předpisů) .
1. stupeň - 3 žáci, 2. Stupeň - 3 žáci:
 Žáci se zdravotním postižením – celkem 5 žáků (1. st. 2 žáci, 2. st. 3 žáci)
 Žáci se zdravotním znevýhodněním – 1. st. 1 žák
Tito žáci byli vzděláváni s podporou IVP, který vycházel z jejich aktuálních vzdělávacích
potřeb. V průběhu školního roku docházelo pravidelně k evaluaci plnění stanovených cílů,
v případě potřeby se IVP flexibilně přizpůsoboval individuálním vzdělávacím potřebám
konkrétních žáků.
Dále navštěvovalo naši školu celkem 20 žáků (7 dívek, 13 chlapců) se SVP, kteří byli
v péči Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) Ústí nad Orlicí a bylo doporučeno při jejich
vzdělávání vytvořit nezbytné podmínky odpovídající jejich individuálním potřebám (§ 16
Školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) – 1. stupeň 10 žáků, 2.
stupeň 10 žáků.
 Žáci se zdravotním postižením – celkem 11 žáků (1. st. 3 žáci, 2. st. – 8 žáků)
 Žáci se zdravotním znevýhodněním – celkem 3 žáci – 1. stupeň
 Žáci se sociálním znevýhodněním – celkem 1 žák – 1. stupeň
I u těchto žáků byla při jejich vzdělávání respektována doporučení PPP. V rámci
vyučování byla žákům poskytována podpůrná opatření, která vycházela z jejich
individuálních speciálních vzdělávacích potřeb. Míra těchto podpůrných opatření odpovídala
individuálním potřebám jednotlivých žáků.
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Pedagogická asistentka – v 1. třídě
Pracovnice poskytující ostatní osobní služby /hrazeno z ÚP/ - 2 pracovnice: ve
4. třídě, v 8. třídě

Školní úrazy
V tomto školním roce bylo zaevidováno celkem 23 školních úrazů.
Byly odškodněny 4 úrazy. Z pojistné smlouvy bylo uhrazeno 13 650,- Kč.
- 15 úrazů se stalo v hodinách tělesné výchovy
- 5 úrazů se stalo o přestávce /chodba, šatna, školní hřiště…/
- 1 úraz se přihodil ve školní družině
- 1 úraz se přihodil ve školní jídelně
- 1 úraz na školních akcích konaných mimo naši školu
Všichni žáci byli vždy po úrazu znovu poučeni o bezpečnosti.

Školní knihovna
Počet knih ve školní knihovně: 2 578
Příjem - zakoupené knihy: 409 knih – projekt VÝZVA 56
Přehled výpůjček ve školní knihovně
I.stupeň : 208
II.stupeň : 119
1. třída - 54 knih
2. třída - 90 knih
3. třída - 39 knih
4. třída - 3 knihy
5. třída - 22 knih

6. třída – 32 knih
7. třída – 41 knih
8. třída – 20 knih
9. třída – 26 knih

Celkem : 327 knih
Žáci ve školním roce 2015/2016 přečetli o 10 knih více než v roce předcházejícím
(2014/2015).



Žáci využívají knihovničky na chodbách I. a II. stupně. Obsahují knihy, časopisy a
encyklopedie, které přinesli žáci.
Učitelé využívají ve výuce – čtenářské dílny – Český jazyk a literatura - knihy, které
byly zakoupeny z projektu EU VÝZVA 56. Knihy jsou uloženy v kabinetě I. stupně.
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Školní družina
Ve školním roce 2015/2016 byla naplněna kapacita školní družiny počtem 75 žáků a v
provozu máme tři oddělení ŠD. III. oddělení ŠD bylo otevřeno v pondělí, ve středu a v pátek.
V I. oddělení bylo zapsáno 23 žáků /1. třída / a 7 žáků /3. třída/
Ve II. oddělení bylo zapsáno 23 žáků /2. třída/ a 7 žáků /3. třída/
Ve III. oddělení bylo zapsáno 15 žáků /3. třída/ a 10 žáků /4. třída/
Každé oddělení má svoji vlastní třídu, III. oddělení má třídu v učebně ŠIC.
Provoz ŠD je v ráno od 6.30 do 7.45 hodin a odpoledne do 16.00 hodin.
Pracovali jsme podle časopisu "Pastelka", a i letos jsme plně využili a moc se nám líbila
celoroční hra pod názvem - "Pojďme spolu do přírody " - je plná zázraků, zajímavých rostlin
a živočichů, barev a vůní.
Celoroční hra byla obsahově rozdělena na čas strávený v přírodě.
Září - "Čas sklizní a přípravou na zimu"
Říjen -" Čas pro listnaté stromy"
Listopad - „Čas s domácími mazlíčky“
Prosinec - „Čas pro jehličnany“
Leden - „Čas pro ptáky“
Únor – „Čas pro nejstarší průvodce člověka: psa a kočku“
„Čas pro přikrmování zvířat“
Březen - „Čas pro školičku pěšáka“
Duben - „Čas pro domácí hospodářská a užitková zvířata“
Květen - „Čas pro květy a květiny“
Červen - „Čas pro les“.
Zahráli jsme si spoustu her a soutěží, plnili úkoly ze zdravovědy i dopravní výchovy.
Celý školní rok jsme zvaly žáky školní družiny do přírody - za zvířátky a rostlinami. Při
vycházkách jsme pozorovali, co se v přírodě děje v jednotlivých ročních obdobích. O přírodě
jsme si povídali a četli. Přírodu jsme kreslili a malovali. Při rukodělném tvoření jsme
využívali přírodní materiály.
S naším heslem "Choď co nejvíce pěšky, abys co nejvíce viděl" jsme poznali krásu naší
přírody, všímali jsme si věcí, které jsme dříve neviděli. Učili jsme se správnému chování v
přírodě. Učili jsme se být ohleduplní a také, jak přírodě pomáhat a chránit ji. Naučili jsme se,
že "V přírodě jsme na návštěvě a podle toho se chováme".
Během roku proběhly naše tradiční akce
2. prosince - " Čertovské odpoledne" - zábavné odpoledne pro děti a rodiče
21. prosince - " Vánoční nadělování" - rozdávání dárečků, losování, občerstvení
24. června - "Noc s pohádkou" - hry a soutěže u lesa, večeře u "Čerta" a spaní ve školní
družině
1. července - Prázdninový výlet na hrad do Potštejna
Vyhodnocení žáků ŠD - ochota pomoci, pracovitost, kamarádství:
I. oddělení - Terezka Lukešová, Lucinka Doubravová, Verunka Sedláčková a Matěj Krčál
II. oddělení - Anička Macháčková, Jolanka Pávková, David Vacek, Tomáš Voleský
III. oddělení - Petra Sedláčková a Sára Videnská,
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Hudební škola Radka Plháka
16 žáků navštěvovalo hudební školu.
 8 žáků se učilo hrát na klávesy
 3 žáci hráli na kytaru
 1 žák na flétnu
 4 žáci zvládali hru na kytaru i klávesy
Akce pořádané pro rodiče a rodinné příslušníky:
 Vánoční koncert pro rodiče a veřejnost v Dolních Libchavách
 Závěrečný koncert pro rodiče a veřejnost v Dolních Libchavách

Výuka na I.stupni :
1. třída
Kocour Vavřinec a jeho přátelé
Celý školní rok provázely žáky 1. třídy zvířecí postavičky kocour Vavřinec a jeho
přátelé pes Otylka, kozlík Spytihněv a prasátko Mojmír. Žáci na svůj arch s postavičkou
sbírali body (razítka), a to za povedenou práci, bystré počítání, aktivitu, sportovní výkony,
pomoc kamarádovi, za sběr pomerančové a citrónové kůry, hliníku, víček a za ukázkové
předměty týkající se výuky.
Vždy na konci měsíce byli tři nejlepší „sběrači“ odměněni malou sladkostí. Na závěr roku byl
vyhlášen absolutní vítěz za všech 10 měsíců.
Žáci také každý měsíc pracovali ve skupinkách, ve kterých se střídalo složení jednotlivých
žáků. Učili se spolupracovat, vyjadřovat své názory, naslouchat, zapojovat se do diskuze a
využívat fantazii. Na úkoly ve skupinách se vždy těšili.
Ve druhé polovině roku jsem do výuky začala zařazovat Daltonské bloky, kdy na začátku
hodiny dostali žáci několik povinných úkolů, které si mohli plnit v jakémkoli pořadí. Blok
trval vždy 2 vyučovací hodiny. V nabídce byly i nepovinné úkoly za body navíc nebo různé
skládačky, lota, dětská sudoku, to už ale bez bodů.
2. třída
Kocour Ferda
Kocour FERDA byl průvodcem žákům během tohoto školního roku. Vzbudil u nich velký
zájem o knihy. Každý měsíc si pak zapisovali přečtené knihy do třídní kartotéky knih, kterou
si žáci nazvali Čtenář. Podle ní si pak mohli oblíbené knihy vypůjčit ve školní knihovně,
městské knihovně, a také objednat v Klubu mladého čtenáře. Každý žák měl svůj čtenářský
deník a oblíbené byly také čtenářské dílny.
V matematice celá třída soutěžila o Krále a Královnu matematiky, ta byla vyhodnocena
1 x týdně. A na konci školního roku byl vyhlášen absolutní Král a Královna matematiky.
K oblíbené soutěži patřila také soutěž o získání největšího počtu jedniček za daný měsíc.
Všichni mohli své výsledky zapisovat na nástěnku ve třídě. Prvních pět vítězů bylo vždy
vyhlášeno a odměněno sladkostí.
Celá třída ráda pracovala v různých skupinách, oblíbila si projektové dny.
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3. třída
Maskot - příšerka
Ve 3. třídě byl školní rok ve znamení příšerek. Příšerky se staly maskoty tohoto školního
roku. Práce žáků byla zaměřena na skupinovou spolupráci, kdy se každý tým pod vedením
svého maskota – příšerky snažil společným úsilím spolupracovat, vytvářet, hodnotit nebo
prezentovat. Týmy si své příšerky pojmenovávaly, vymýšlely jim vlastnosti. Každý žák měl
také sběratelskou kartičku, kde každé razítko opět se symbolem příšerky znamenalo úspěch,
posun vpřed nebo snahu a zlepšení. Za celý školní rok udělali žáci velký pokrok především
v týmové spolupráci, umění naslouchat nebo představit svůj názor či záměr. Knihomol a
Zvídálek celý školní rok zpestřili. Knihomol zaměřený na přečtení a prezentaci knih,
Zvídálek zase na vyhledávání zajímavostí a informací.
4. třída
Putujeme po hvězdách
Žáci ze 4. třídy soutěžili v celoroční hře ,,Putujeme po hvězdách“, která byla rozdělena na dvě
části, vzdělávací a výchovnu. Obě části byly průběžně měsíčně vyhodnocovány a závěrečné
zhodnocení se konalo na konci školního roku, kde jsme si ocenili nejúspěšnější pětici žáků
z obou částí za účasti rodičů. Závěr školního roku jsme si zpestřili bowlingem.
5. třída
Bárt a Líza
V průběhu školního roku se páťáci řídili heslem „Proplujeme lehce 5. třídou, provázet nás
bude Bárt s Lízou.“ Tyto dvě seriálové postavičky nám připravovaly různorodé vědomostní
úkoly, které žáci páté třídy plnili individuálně i ve skupinách. Naším úkolem bylo vyluštit
zašifrované dopisy, zjistit chybějící části textu či vypočítat logické úlohy. Za každý splněný
úkol dostal každý žák určitý počet bodů. Podle počtu přidělených bodů se žáci páté třídy
posouvali na hrací ploše třídní hry. Tato třídní hra byla pro všechny žáky také příjemnou
motivací k plnění školních povinností a zadávaných úkolů. Dále jsme společně uskutečnili 4
projektové dny, kdy žáci plnili pestré vědomostní i pohybové úkoly. Všechny projektové dny
byly
spojeny
s poznáváním přírody
v jednotlivých ročních
obdobích.
Netradiční
úkoly,
které
jsme
v těchto dnech plnili, se
vztahovaly ke všem
hlavním
výukovým
předmětům.
Narazili
jsme na úkoly z českého
jazyka i matematiky,
vlastivědy
i
přírodovědy.
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Akce naší školy
Libchavští žáci v Bludišti
Kdo nezabloudí v Bludišti, ten se ani ve světě neztratí“- snad toto motto, kterým vždy
končí zábavně vědomostní soutěž Bludiště moderátor Roman Pastorek, rozhodlo o účasti
našeho čtyřčlenného týmu na natáčecím dnu v televizním studiu ČT Ostrava. Adéla
Urbanová, Matěj Motyčka, Jakub Tesařík a Michal Boštík nazvali svůj tým
SUPERHRDINOVÉ, zaštiťoval ho a také zde soutěžil pan učitel Petr Kulhavý. Při soutěžení
byli mohutně povzbuzováni svými spolužáky z 9. třídy a zájemci z 8. třídy. Bohužel více žáků
jsme do studia vzít nemohli. Byla to moc dobrá zkušenost nejen pro tým, ale i pro všechny
zúčastněné. 4. června 2016 proběhla premiéra na ČT:D, a jestli chcete, podívejte se na naše
superhrdiny z Libchav ze záznamu!
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Barevný týden
První akcí na I. stupni bývá již
tradičně „Barevný týden“.
3. ročník této akce se opět vydařil.
Všichni vzali úkol obléci se každý
den do jiné barvy velmi zodpovědně.
Posoudit můžete sami na našich
stránkách www.zslibchavy.cz
Pro tento školní rok zvolily paní
učitelky pondělí – modré, úterý –
červené, středu – zelenou, čtvrtek –
bílý a pátek – papouškový.

Branný den
V pátek 2. 10. proběhl na naší škole Branný den. Celé dopoledne bylo zahájeno vyhlášením
poplachu a nácviku evakuace.
Poté se jednotlivé třídy střídaly na
stanovištích zaměřených na zdravovědu,
zásady první pomoci a dopravní výchovu.
Velkým zpestřením byla sanitka, kterou
měli žáci celé dopoledne k dispozici. Díky
panu Vodstrčilovi ze Záchranné služby
Pardubického kraje se všichni dozvěděli
zajímavé informace a hlavně si sanitu
mohli prohlédnout a vyzkoušet některé
funkce.
Pan Vodstrčil a pan Hodoval z ČČK Ústí
nad Orlicí svůj volný čas věnovali našim
dětem.
Deváťáci pod vedením paní učitelky
25

Šťovíčkové a pana učitele Kulhavého perfektně zvládli přípravu a vedení jednotlivých
stanovišť. Deváťáci dokázali ostatní žáky opravdu zaujmout a k celému dopoledni přistoupili
velmi zodpovědně.
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Mikuláš ve škole
Již tradičně žáci 9. třídy připraví pro své
mladší spolužáky z I. stupně Mikulášskou
nadílku. Paní učitelky nachystají pro své žáky
sladké odměny, které jejich žáčkům předají
andělé, Mikuláš i čerti. Žáci za odměnu
zazpívají písničku.
Mikuláš, anděl a čert navštívili i obě naše
školky.

Vánoční Jarmark
V úterý 8. 12. se konal již tradiční Vánoční
Jarmark. Žáci pečlivě připravovali výrobky
k prodeji. V některých třídách na I. stupni
pomáhali žáci z vyšších ročníků, někde – ve 4.
třídě - se do přípravy zapojili rodiče nebo
prarodiče.
V letošním roce přibylo i několik novinek –
k dobré pohodě hrála a zpívala vánoční písně a
koledy děvčata z 9. třídy – Monika Pokorná,
Kristýna Strnadová, Adéla Urbanová a Zita
Daňková. Kavárničky byly letos 2 – v jedné třídě
se za pomocí žáků II. stupně staral o své hosty
pan učitel Kulhavý a ve druhé třídě paní učitelka
Stránská. Prodej výrobků probíhal ve třídách I.
stupně, na II. stupni mohli hosté navštívit hernu,
zabavit se v kině nebo posedět v kavárničkách.
Také bylo možné zúčastnit se tomboly s plyšáky
– výtěžek bude věnován na dobročinné účely.
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Další novinkou bylo divadelní představení žáků 4. a 9. třídy, které se odehrávalo na staré
budově ve 4. třídě – výtěžek z tohoto představení byl věnován firmě PESOS, která se stará o
opuštěné pejsky a kočičky a podporuje záchranné stanice pro trvale zraněná divoká zvířata.
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Adaptační pobyt žáků 6. třídy
V týdnu od 9. 11. do 13. 11.
2015 se uskutečnil pobyt žáků 6.
třídy naší školy ve středisku
ekologické výchovy PALETA
Oucmanice
–
středisku
ekologické
výchovy
Pardubického kraje. Týdenního
ekologicko
–
výchovného
programu se zúčastnilo 29 žáků
naší školy. Část nákladů na
jejich pobyt byla hrazena z
grantu
Pardubického
kraje.
Konkrétně se jedná o částku 14
tisíc Kč, tedy o 26 %
pobytových nákladů.
Během pobytu v SEV rozvíjeli
žáci své doposud získané znalosti, dovednosti a postoje v oblasti životního prostředí. Veškerá
výuka byla doplňována pobytem v přírodě, kde žáci ověřovali své čerstvě nabyté znalosti v
konkrétním pozorování a názornou činností. Při pobytu žáci lépe poznali nejen přírodu, ale i
sebe navzájem, protože součástí celého programu byly také aktivity zaměřené na stmelení
nově vzniklého třídního kolektivu našich šesťáků.
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Den otevřených dveří v 1. třídě
V úterý 2. 2. navštívili 1. třídu děti
ze školek s paní učitelkami a také někteří
rodiče. Prvňáčci s chutí předvedli, co se za
půl
roku
naučili. Radovali
se
z
ukázek počítání a čtení. Předškoláci si
pak mohli také vyzkoušet, jaké je
to sedět ve školních lavicích. Plnili
různé úkoly, ale nejvíce je bavila geometrie
a práce na interaktivní tabuli. Z 1. třídy si
všichni odnášeli dáreček a sladkou
odměnu.
Poté společně navštívili všechny
třídy na I. stupni. Každá třída měla pro předškoláky připravenou zábavnou ukázku z
vyučování. Prohlídka školy byla zakončena svačinou ve školní jídelně. Tam se děti posilnily
na cestu zpět do
školek.

Zápis
Zápis do 1. třídy proběhl ve dnech 9. a 10. 2. 2016. Budoucí prvňáčky ve škole přivítaly
známé pohádkové postavičky – žáci 5. třídy. V jedné třídě budoucí školáci předvedli své
jazykové a matematické dovednosti. Ve druhé třídě zase dovednosti výtvarné a rukodělné
při stříhání, lepení a kresbě. Na závěr s rodiči navštívili paní zástupkyni ředitelky školy, která
si s dětmi popovídala, a rodiče vyplnili potřebné dokumenty. Ze Zápisu do 1. třídy si budoucí
školáci odnesli nejen dárečky v podobě výrobků od budoucích spolužáků, ovoce firmy
32

MOVOS Svitavy a kytičky od paní Lucie Kaplanové, ale určitě i hezké vzpomínky a hlavně
symbolický klíč od školy.
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Školička před školou
Stalo se již tradicí, že pořádáme pro budoucí prváčky „Školičku před školou“. V měsících
duben, květen, červen – vždy 1x přivedou rodiče své budoucí školáky do školy. Paní učitelky
Lenka Ludvíčková a Zdenka Martincová – budoucí třídní učitelky pracují s dětmi – poznávají
je a seznamují se školním prostředím.
Lyžařská školička
V pondělí 1. 2.
zakončilo 43 dětí z 1.
stupně lyžařský kurz na
Pekláku. Pod vedením
prima instruktorů si děti
užily čtyři dopoledne plné
smíchu a zábavy. Úplní
začátečníci se naučili první
oblouky a jízdu na vleku,
ti zkušenější po celou dobu
pilovali správnou techniku
jízdy. Tento rok jsme měli
také čtyři snowboardisty.
Zakončení celého kurzu bylo ve znamení cirkusu na sněhu a závěrečných závodů. I přes ne
příliš dobré počasí jsme si kurz užili a všechny děti dokázaly, že nejsou z cukru. Velmi
děkujeme celému týmu Lyžařské školy Peklák za perfektní výuku a veselý a přátelský přístup
k dětem. Budeme se těšit opět příští rok.
Plavecký výcvik
Ve školním roce 2015/2016 se plavecké výuky zúčastnila 1. - 4. třída v termínu od 2. 2.
2016 do 19. 4. 2016 v celkovém počtu 96 žáků.
 1. a 2. třída - přípravné plavecké výuky
 3. a 4. třída – základní plavecká výuka
Během deseti lekcí se žáci učili základním plaveckým dovednostem, například splývání,
potápění, pády a skoky do vody, adaptaci na vodní prostředí, základy plaveckých způsobů
prsa, kraul a znak.
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Výuka probíhala ve 25 m dlouhém bazénu a hloubce 105 – 107 cm. Každá lekce trvala
2 x 45 minut s krátkou přestávkou.
Za absolvování plaveckého výcviku žáci získali mokré vysvědčení (Želva, Kapr, Úhoř,
Žralok a Delfín) a společnou fotografii.

Přehled mokrého vysvědčení
1. třída

2. třída

3. třída

4. třída

Celkem

Želva

8

5

0

0

13

Kapr

5

8

9

4

25

Úhoř

4

7

4

5

20

Žralok

3

2

4

7

16

Delfín

0

0

9

8

17

Mokré vysvědčení získalo celkem 92 žáků.
Účastnický list
Účast. list

1. třída

2. třída

3. třída

4. třída

Celkem

1

2

1

0

4

Mezinárodní den tance 2016
V pátek 29. dubna se tančilo v celé České republice, a to tentokrát s choreografií
FLASHMOB, která se skládala ze čtyř různých tanečních stylů. I základní škola v
Libchavách zahájila tento slunečný den tancem. V dopoledních hodinách nejdříve zatančili
žáci 1. - 9. třídy pro veřejnost, následně pak byli osloveni i diváci. Zapojili se další žáci,
učitelé i rodiče.
Ten, kdo má rád
kulturu, zábavu
a tanec, mohl
se ještě
v
podvečer
pobavit v
ústeckém parku
Kociánka.
Děkuji
všem
účinkujícím za
příjemné
zakončení
týdne.
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Škola v přírodě
Jako již tradičně žáci 4. třídy absolvovali
školu v přírodě. Tento rok se konala od 23.
5. do 27. 5. v nádherné krajině v okolí
pastvinské přehrady. Žáci se nejen učili, ale
byla pro ně nachystaná také exkurze do
vodní elektrárny. Prožili noční stezku
odvahy, sportovní jarmark, který byl díky
darům rodičů opravdu bohatý, a na
závěrečné diskotéce, kterou pečlivě
připravili Adam Žďárský, Bobeš Kalousek,
Matyáš Adamec a Adam Kacálek, jim přijel
ukázat své triky i kouzelník. Celý pobyt se
nesl v duchu piškvorkových turnajů, kde na
střídačku vyhráli Bobeš Kalousek a Artur
Gregor. Na závěr jsme si vyhodnotili
veškeré práce. Všechny děti si ale zaslouží
ocenění. Byly velmi hodné, ukázněné a
doufám, že i spokojené.
Výprava na Sněžku
Na naši nejvyšší horu Sněžku se vypravila většina páťáků a část čtvrťáků. Výlet to byl
opravdu pestrý. Během jednoho dne jsme se vrátili do zimy, jelikož na Sněžce leželo poměrně
hodně sněhu, a především při sestupu
dolů nás sněhová nadílka překvapila.
V Obřím dole nás čekalo krásné
předjaří a v Peci pod Sněžkou jaro v
plném proudu. Celý den nám
společnost
dělala
zástupkyně
KRNAPU paní Jitka Vavrušková,
která děti seznámila se vznikem a

původem našich nejvyšších hor. Děti měly k dispozici
mapky a plánky, do kterých si během cesty
zakreslovaly a vlepovaly. Pro všechny to byl velmi
zajímavý den strávený v horách. Děti se přesvědčily,
že horské počasí je opravdu vrtkavé a během chvilky
se může úplně změnit. Všichni mají velkou pochvalu
za statečný sestup ze Sněžky přes Obří důl zpět do
Pece.
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Dětský den na I. stupni
Ve čtvrtek 2. 6. 2016 se uskutečnil Dětský den v Cakli
pro celý 1. stupeň naší školy. Po celé dopoledne nám
přálo počasí. Provázeni sluníčkem jsme dorazili do
vodáckého tábořiště nedaleko Ústí nad Orlicí. Všechny
děti měly možnost vyzkoušet si lezeckou stěnu, zastřílet si
lukem na terč a projet se po řece Orlici na raftu. V
průběhu dopoledne si také mohly zahrát různorodé
míčové hry, vyzkoušet prolézačky a koupit si něco
dobrého na zub v místním kiosku. Zpět do školy jsme se
vrátili všichni kolem poledne sice unavení, ale spokojení
a plní zážitků.
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Setkání s předškoláky – 2. 6. 2016
Byl čtvrtek a my, deváťáci, od rána chystali stanoviště pro budoucí prvňáčky. V devět
přišlo 30 rozjařených dětí a s elánem se pustily do plnění úkolů. Každý předškolák dostal
svou kartičku, na kterou jsme mu psali získané body. Jezdilo se po vyznačené trase na
koloběžkách, poznávaly se dopravní značky i pohádkové postavy, procvičovala se paměť,
kopalo do naplněných PET lahví, skákalo v pytlích, trefovalo se míčkem do kbelíku, nosily
se florbalové míčky na tenisových raketách, skládaly se puzzle a ve stanu hrály minihry.
Všichni jsme hráli a také všichni vyhráli!
Čekala nás sladká odměna a také výborná svačinka od našich kuchařek. Nácvik šerpování
jsme zvládli a už se na Vás těšíme, předškoláci!
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Pohádkový les
Již tradičně se předposlední den školního
roku uskutečnila akce s
názvem
"Pohádkový les" určená pro 1. stupeň. Žáci
5. třídy si připravili pro své mladší
spolužáky z 1. až 4. třídy soutěžní
disciplíny. Žáci plnili 6 soutěží, kde mohli
prokázat své znalosti a dovednosti. Některé
disciplíny byly vědomostní, jiné pohybové.
V průběhu pohádkového dopoledne nám
přálo počasí, nálada byla veselá. Páťáci se
touto akcí rozloučili s prvním stupněm
základní školy.
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Školní jídelna
 Vaření na přání
Naše škola nenabízí výběr ze dvou jídel, a proto se snažíme zpestřit jídelníček tak, aby žákům
a všem strávníkům co nejvíce chutnalo. Od října začíná vždy Vaření na přání – každý měsíc
sestavuje jedna třída jídelníček pro 4 obědy. Žáci si mohou přinést svůj recept, nebo vybírají
z již osvědčených a oblíbených jídel naší kuchyně. Na konci školního roku vyhodnotí
kuchařky nejlepší recept od žáků a paní vedoucí školní jídelny odmění vítěze a třídu.
 Žáci nejčastěji volili tato jídla:
- 6 x kuřecí nebo vepřový řízek, bramborová kaše
- 4x svíčková na smetaně, houskový knedlík
- 3x Kuře na paprice, houskový knedlík
- 3x Tortilla Fajitas
- 2x bram. roláda
- 2x Rajská omáčka, těstovina
 Z dezertů nejvíce chutnaly tyto recepty:
- Medovník
- Muffiny
- Be be střecha s banány
- Margot řezy
 Letos jsme poprvé vařili na přání 4. třídy toto bezlepkové menu:
Polévka slepičí s rýžovými nudlemi, kuřecí plátek, brambor, bezlepkový moučník
 Za nejlepší školní oběd byly vybrány recepty z 1. a 3. třídy:
Za 1. třídu byla vyhodnocena Rojková Valentýna za toto menu:
 Polévka čočková s rajčaty a bramborem
Albánské řízečky, bramborová kaše
Za 3. třídu celý kolektiv za toto menu:
 Polévka kulajda
Vepřová rolka se švestkovou omáčkou, bramborová kaše
 Slavnostní oběd se žáky 9. třídy
Poslední červnové vaření na přání patří
již tradičně žákům 9. třídy. Je zakončeno
slavnostním obědem společně s třídní
učitelkou paní Hanou Šťovíčkovou a
paní ředitelkou Marií Linhartovou.
Paní kuchařky pod vedením paní
vedoucí nachystají ve školní jídelně
slavnostní tabuli – květinová výzdoba,
ovoce, zákusek. Slavnostní oběd je
zahájen přípitkem – dětské šampaňské.
Obsluhu zajišťují děvčata z 8. třídy.
Bylo uvařeno toto menu: Kuřecí plátek,
hranolky, obloha, moučník Medovník.
Deváťáci náležitě odměnili paní
kuchařky potleskem a také slavnostním ošerpováním.
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 Vaření s šéfkuchařem
Dne 18. 9. 2015 se v naší jídelně uskutečnilo vaření za účasti pana šéfkuchaře Davida Brady z
firmy LAFOOD s.r.o. Napajedla. Pan Brada je specialistou na zdravý koktejl ve výživě. Pod
jeho vedením vzniklo toto menu:
Polévka: Cibulová krémová s opraženou
houskovou
Hlavní jídlo: Krakonošovo křupavé kuřátko
s medovou kůrčičkou
s kaší z celeru, mrkve a bulváru,
míchaný salát s hořčičným dresingem
Moučník: Mramorový dezert
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Hudební a kulturní akce
Vítání občánků
Již tradičně zajišťují žákyně naší školy společně s dětmi obou mateřských škol kulturní
program na Obecním úřadě při Vítání občánků. V letošním školním roce vystoupily celkem
4x /vždy po dvou vystoupeních/
Novým občánkům zpívaly a na hudební nástroje se i doprovázely: Adéla Urbanová, Kristýna
Strnadová, Monika Pokorná, Markéta Šaldová, Zita Daňková
Rozsvěcení vánočního stromku
Již tradičně se v naší obci první prosincové pondělí sejdou obyvatelé Libchav a společně
rozsvítíme vánoční stromeček. Pro zpříjemnění atmosféry zazpívají žáci 5. – 9. třídy pod
vedením paní ředitelky Marie Linhartové vánoční písně a koledy, které společně nacvičují
v hodinách hudební výchovy.
Stejně jako v loňském roce, i letos celé vystoupení pršelo. Odměnou všem zúčastněným však
byl krásný ohňostroj.
Vánoční koncert v kostele sv. Mikuláše
Ve čtvrtek 17. prosince se již tradičně konal v kostele sv. Mikuláše v Libchavách Vánoční
koncert.
Koncert byl rozdělen do čtyřech částí – v první vystoupil Sbor libchavských učitelů ve
složení Iva Kittlitz, Lenka Ludvíčková, Světlana Roubíčková, Eva Adamcová, Marek
Adamec, Robert Šmétka, Pavel Kittlitz a Marie Linhartová.
Ve druhé části se představil Libchaváček se svými sólisty. Ve třetí části se představily bývalé
žákyně – Eva Aubusová, Markéta Šaldová a Růženka Škrobánková. Závěr patřil společnému
vystoupení všech vystupujících – společně zazpívali vánoční písně a nejznámější koledy
zazněly v podání všech přítomných – účinkujících i diváků. Poslední píseň zazpíval Sbor
libchavských učitelů – píseň Oh, Maria ze známého filmu Sestra v akci.
Na varhany doprovázela paní Věra Němcová, učitelka ze Základní umělecké školy v Ústí nad
Orlicí. Ozvučení zajišťoval pan Michal Luzar s panem Tomášem Hodrem. Videozáznam
pořídil pan Miroslav Linhart.
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CENACLE – music band from Manchester
Ve čtvrtek 12. května navštívila naší školu již podruhé anglická skupina CENACLE.
Stejně jako vloni i letos trávili hudebníci
týden v Ústí nad Orlicí. Objížděli školy
jako podpora programu primární
prevence Exit tour. Hudebníci u nás
strávili celý den – navštívili 4. – 9. třídu,
kde besedovali s žáky, měli pro ně
nachystané zajímavé prezentace a kvízy.
Také odpovídali na otázky, které si žáci
připravili v hodinách anglického jazyka.
Na závěr uspořádali koncert na chodbě
II. stupně, kde zavládla výborná
atmosféra.
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Ples SRPŠ
Tradiční ples SRPŠ se konal 6. února v hospodě U
Džbánu. Příprava plesu probíhala v sobotu
v dopoledních hodinách - členky SRPŠ vyráběly
jednohubky, balily ceny do tomboly.
Díky všem sponzorům, jejichž jména si mohli hosté
přečíst na stolech, byla velmi bohatá tombola i hlavní
tombola.
K tanci nám hrála skupina SONG, ve které zpívá
kromě manželů Dušánkových také naše bývalá žákyně
Iveta Jiruchová.
Na školním plese již tradičně vystupují žáci školy.
Letos zajistili předtančení žáci 9. třídy – předvedli
Labutí tanec / na hudbu P. I. Čajkovského – Labutí
jezero/ a scénku Piškůtek, ve které se představili Matěj
Motyčka a Jakub Tesařík, taneční vystoupení
předvedla i děvčata Monika Pokorná, Kristýna
Strnadová a Adéla Urbanová, které jsou členkami
taneční skupiny Flow – všichni sklidili obrovský
potlesk.
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Vystoupení Libchaváčku na Městě v pohybu v Ústí nad Orlicí
Pěvecký sbor Libchaváček se
představil v kulturním programu
v rámci Města v pohybu na
náměstí v Ústí nad Orlicí. Kromě
sboru vystoupili i sólisté –
Dorotka Kittlitz, Denisa Pávková,
Karolína Hodrová a Kateřina
Frimlová
S písní Cup song se představila i
bývalá sólistka sboru Markéta
Šaldová,
kterou
s kelímky
doprovodili členové sboru. Její
vystoupení mělo velký úspěch a
obecenstvo si vyžádalo přídavek.
Na kytaru doprovázel Mirek
Linhart.
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Netradiční setkání
Již potřetí jsme se sešli v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí na 21. ročníku Netradičního
setkání se školou. Pro velký zájem ze strany rodičů jsme přistoupili letos ke změně – žáci
školy absolvovali 3 vystoupení – ranní pro spolužáky, odpolední a večerní pro veřejnost.
Do přípravy se opět zapojili všichni žáci a pilně nacvičovali pod vedením učitelů. Někteří
si připravovali svá vystoupení sami. Viděli jsme velmi pěkná a kvalitní vystoupení taneční,
pěvecká, herecká i sportovní… dětí a žáků od mateřské školy až po 9. třídu.
Vyvrcholením celého programu je vždy loučení žáků 5. třídy s I. stupněm a loučení žáků 9.
třídy se školou.
Moc děkuji celému pedagogickému sboru ze školy a školek za přípravu krásného a
bohatého programu, za jejich nápaditost a trpělivost. Hlavně musím ocenit nápaditost – každý
rok vymyslet něco nového, co tady ještě nebylo – to je opravdu náročné.
Jmenovitě děkuji paní uč. Lence Řehounkové za sestřih nahrávek, paní učitelkám Haně
Šťovíčkové a Zuzaně Novotné za tvorbu moderátorských čísel a p. uč. Petru Kulhavému za
perfektní organizaci a přípravu a paní učitelce Tereze Stránské za režii.
Poděkování patří i našim moderátorům – Lucce Aubusové, Kubovi Tesaříkovi a Matěji
Motyčkovi. Kluci předali pomyslnou štafetu nové moderátorské dvojici – Markétě
Kalouskové a Davidu Javůrkovi. Stejně jako v předešlých letech i letos Matějovi a Kubovi
patří velký dík za přípravu podkladů pro moderování, také za režii vystoupení žáků 9. třídy a
za jejich herecké výkony. Velký dík patří i našim
kulisákům za pohotovou přípravu podia mezi
jednotlivými vystoupeními.
Jsem moc ráda, že máme stále plnou školu
šikovných žáků, většina z nich se podílela na
přípravě vystoupení nebo na organizaci – za to
všem žákům patří dík. Poděkování patří i Vám –
rodičům - za podporu Vašich dětí a přípravu
kostýmů – děkujeme.
Celkem jsme prodali 590 vstupenek – 385 na
VEČERNÍ představení a 205 na ODPOLEDNÍ.
(423 míst celkem).
Chtěla bych poděkovat také sponzorům
za finanční podporu - jsou jimi – ACETRADE,
CUKRÁRNA U KAČENKY, EKOLA ČESKÉ LIBCHAVY, EVROMAT LIBCHAVY,
KIOSEK MANŽELŮ BOŠTÍKOVÝCH, PEMI POTŠTEJN, SOR LIBCHAVY. Všem Vám
moc děkujeme, velmi si
Vaší podpory vážíme.
Z peněz, které jsme získali,
zaplatíme
pronájem
divadla za 2 dny.
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Volba povolání
 Návštěva úřadu práce
Každým rokem zde Informační a poradenské středisko pro volbu povolání umožňuje žákům
základních škol vyplnit test podle jejich zájmů a po vyhodnocení nasměruje k vhodným
oblastem budoucího povolání.
 Burza středních škol v České Třebové
Ve dnech 7. – 8. října se konala v České Třebové burza středních škol. Žáci ji navštěvují
individuálně se svými rodiči. Burzy se účastní i kariérová poradkyně.
 Přehlídka strojírenských firem v Ústí nad Orlicí – I. ročník
Více než tři desítky strojírenských firem a technicky zaměřených škol se prezentovaly na
"Přehlídce strojírenských firem", jejíž první ročník se konal v ústeckém Kulturním domě.
Orlickoústecký region je ve velké míře zaměřen právě na strojírenský průmysl, a naši
"osmáci" tak měli skvělou příležitost získat přehled o tom, které profese jsou aktuálně
žádané.
Na přehlídce se prezentovalo i 9 technicky zaměřených škol, z nichž mnohé s firmami úzce
spolupracují a nabízí studentům např. prospěchová stipendia, možnost studentských brigád i
nabídku stálého zaměstnání ihned po absolvování příslušného oboru.
K nejžádanějším profesím patří např. nástrojář, strojní mechanik, svářeč nebo technolog
výroby.
Poradenství na akci poskytovaly i pracovnice Úřadu práce ČR, jež našim žákům pomohly
např. s vyplněním zájmového testu.
 Informativní schůzka pro rodiče vycházejících žáků k přijímacímu řízení
Každoročně se v říjnu – letos 15. 10. - sejdou rodiče žáků vycházejících žáků s kariérovou
poradkyní. Paní učitelka předá nové informace k přijímání žáků na střední školy – počet
přihlášek, zápisové lístky, termíny pro vyplnění a podání přihlášek apod.

 Setkání zástupců středních škol
s žáky 9. třídy
Během podzimních měsíců navštíví naši
školu několik zástupců středních škol,
kteří přijedou představit své školy žákům
9. třídy. Kariérová poradkyně plánuje
tyto schůzky dle možností do hodin
pracovních činnosti, výchovy ke zdraví a
občanské výchovy. Nejčastěji navštěvují
naši školu – SŠ z Poličky, Lanškrouna,
Králík a Žamberka.
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 Vyplňování přihlášek
V rámci předmětu Pracovní činnosti se žáci 9. třídy učí vyplňovat přihlášky na střední školy.
Zde probíhá úzká spolupráce s třídním učitelem 9. třídy, s výchovnou poradkyní – pokud
vychází žák se SVP.
 SCIO testy
U žáků 8. třídy, dle jejich zájmu, nabízíme možnost testování z českého jazyka, matematiky a
OSP. Po vyhodnocení získají žáci i jejich rodiče doporučení ke studiu na příslušný typ školy.
 Projekt EU – Podpora technického a přírodovědného vzdělávání
Pokračujeme v projektu se Střední školou umělecko-průmyslovou v Ústí nad Orlicí
 Pomoc rodičům
Kariérová poradkyně nabízí rodičům pomoc
- při vypracování odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí do studijního nebo učebního oboru
- při rozhodování nad výběrem vhodného oboru
 Pomoc žákům
- při přípravě na talentové zkoušky /vyučující/
- při přípravě na přijímací zkoušky /vyučující/
- příprava na CERMAT testy z matematiky a českého jazyka /vyučující/
 Informovanost
- žáci jsou průběžně informování formou nástěnky na chodbě II. stupně, kde jsou
zveřejňovány materiály všech škol, které nám je zašlou
- www stránky školy
- kariérová poradkyně vše pravidelně doplňuje a aktualizuje
 DVPP
Paní učitelka Hana Šťovíčková se pravidelně zúčastňuje porady výchovných poradců
s tématikou Volba povolání, na kterých jsou poradci informování o aktuálních změnách.



Návštěvy středních škol

ISŠT Vysoké Mýto – soutěž v odborných dovednostech
V pondělí 26. 10. Se dvě družstva deváťáků ve složení Matěj Krčmář, Radim Svoboda, Kuba
Tesařík a Kája Aubus, Lukáš Hájek a Ondra Nastoupil, zúčastnila soutěže v odborných
dovednostech na ISŠT ve Vysokém Mýtě. Tato akce má žáky základních škol motivovat ke
studiu technických oborů na středních školách.
Matěj Krčmář se v soutěži jednotlivců umístil na 7. místě a Radim Svoboda na 4. místě
(z celkových 69 účastníků).
V soutěži družstev pak hoši obsadili krásné 3. místo (z 23 týmů)
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Projekt KÚ Pardubického kraje – Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
V rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji naši
žáci ze 7. třídy navštívili Střední školu umělecko-průmyslovou v Ústí nad Orlicí. Náplní první
pracovní skupiny byla robotika a automatizace, kterou vedl Ing. Hroch. Druhá skupinka žáků
se zabývala fotografickou
tvorbou pod vedením Mgr.
Novozámské.

Projekt KÚ Pardubického kraje – Podpora technického vzdělávání
Letos už čtvrtým rokem pokračuje úspěšný projekt odboru školství a kultury Krajského úřadu
Pardubického kraje na podporu technického vzdělávání. Navštívili jsme TECHNOhrátky na
SOŠ a SOU v Lanškrouně. Ředitel Ing. Jaroslav Novák přivítal na škole 142 zájemců o
strojírenské, elektrotechnické a službové obory ze sedmi základních škol. Naši žáci ze 7. a 8.
třídy postupně soutěžili v 6 oborech a podařilo se jim získat krásné 1. místo v praktických
dovednostech. Ve vědomostním kvízu jsme obsadili pěkné 4. místo.
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Technické hry v Letohradě
Průmyslová střední škola v Letohradě úspěšně pokračuje v propagaci technického vzdělávání
mezi žáky osmých tříd základních škol. Letošního V. ročníku Technických her se zúčastnilo
z naší školy pět žáků – Lukáš Hoder, Ondřej Kulhavý, Lukáš Suchý, Jindřich Sochor a
Dominik Rauš. Zábavnou formou se seznámili s možnostmi a perspektivou studia
technických oborů jak na čtyřletém maturitním typu studia – stavebnictví a geodézie, tak na
tříletém učebním typu studia – strojírenství a elektrotechnika.

Prevence
Screening – měření sluchu v 1. třídě
Firma REJA provedla v naší škole opět měření sluchu – tentokrát v 1. třídě. Kontrola a
měření sluchu představuje prevenci před důsledky, které by mohly výrazně ovlivnit úspěšné
uplatnění dítěte v budoucnosti. „Dítě se učí mluvit tak, jak slyší“. Vyšetření je bezplatné a
bezbolestné.
Hus, jak ho neznáte – 14. 12. 2015
Dne 14. prosince k nám do školy zavítal
Ing. Petr Kadlec, lektor etických programů
primární prevence na základních a středních
školách Podorlicka, který pracuje pro organizaci
ACET. Pro žáky 8. a 9. třídy si připravil
zajímavý program k výročí úmrtí mistra Jana
Husa. Všichni jistě víme, že nad Pražským
hradem vlaje standarta s Husovým heslem
„Pravda vítězí“. Už J. A. Komenský považoval
lásku k pravdě za nejvyšší hodnotu. Také první
prezident T. G. Masaryk navazoval na Husovy
myšlenky a Václav Havel uznával Husův
odkaz, když prohlásil, že pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí. Husovo učení a hodnoty,
které vyznával a pro které žil i zemřel, ovlivňují dodnes celé národy a společenství. Jsou totiž
nadčasové a stejně jako mluvily k mnoha lidem v Husově době, mají co říci i našim dětem.
Jan zvaný Hus
Odpovědnost, svědomí, vzdělanost, neovlivnitelnost, pravdomluvnost, přemýšlivost,
pracovitost, hrdinství- nad těmito pojmy donutilo naše žáky přemýšlet představení „Jan
zvaný Hus“ nastudované královéhradeckým „Divadlem jednoho herce, Reného Josefa“.
Představení, zacílené na žáky 5. – 9. ročníku, zajímavou formou, nenásilně, hravě a vtipně
seznamuje se životem Jana Husa. Taktéž sděluje základní teze Husova poselství, přičemž
apeluje na jeho současnost a aktuálnost.
Představení nabídlo našim žákům nový pohled na život a dobu Jana Husa, a rozšířilo tak
jejich znalosti ze společenskovědních předmětů.
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Víčka pro Justýnku
Žáci naplnili letos osm velkých pytlů pestrobarevnými víčky pro Justýnku Svobodovou
z Pardubic.
Květinový den
Ve středu 11. 5. probíhala v Libchavách, stejně jako po celé České republice, veřejná sbírka
organizace Liga proti rakovině s názvem Květinový den. V rámci českého dne proti rakovině
se již tradičně prodávala kvítka měsíčku lékařského, přičemž výtěžek sbírky je věnován na
boj s touto zákeřnou chorobou. Všichni, kdo si kytičku koupili, zároveň obdrželi informační
leták, upozorňující na preventivní opatření směřující k včasnému odhalení rakoviny prsou u
žen i mužů. Již osmým rokem prodávali kytičky deváťáci z naší školy.
Podařilo se jim prodat všech 400 kytiček, za které utržili částku 8 960,- Kč. Každoroční
výtěžek sbírky se pohybuje mezi 12 a 15 milióny korun, peníze slouží pacientským
organizacím, 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.
Beseda s Jirkou Márou
Shodou okolností a osudu šlo o jednu z jeho posledních návštěv škol. Zeměpisnou besedu
absolvovali žáci 4. – 9. třídy, mladší s tématikou Japonska, starší „navštívili“ západní pobřeží
USA. Placena byla z výnosu jarmarku, žáci sami chtěli Márovy do školy pozvat. Osud rodiny,
která společnými silami čelí nepřízni osudu, v sobě nese pro žáky silné poselství. To je navíc
doplněno velmi kvalitními místopisnými informacemi a atraktivním způsobem předání.
Jeden svět
Jeden svět navštívili žáci 5. až 9. třídy.
Mladší žáci navštívili blok složený ze tří projekcí, ve kterém zhlédli filmy s tématikou
vyrovnávání se s odlišností a problematikou šikany v dětském kolektivu, druhý film přinášel
empatický pohled na problematiku válečných uprchlíků, třetí pak na spolužití společnosti a
lidí s mentálním handicapem. Velkým přínosem festivalu je to, že dokumentární filmy
zachycují osudy vrstevníků našich žáků. Všechny filmy jsou s nimi pak rozebírány
moderátorem přímo na festivalu, následně i učiteli ve škole.
Starší žáci navštívili projekce pro střední školy, chlapci zhlédli film Můj džihád, který otevíral
tématiku radikalizace náboženství, dívky pak film Co se nenosí, který se zabýval tématem
recyklace v módním průmyslu. Kromě filmu měli žáci šanci na festivalu diskutovat se
zajímavými hosty, válečnou reportérkou Markétou Kutilovou debatovali o situaci v Sýrii,
s Marií Doležalovou z olomoucké univerzity pak rozebírali téma společenské zodpovědnosti
velkých firem.
Festival outdoorových filmů
Festival outdoorových filmů navštívili kluci z 8. a 9. třídy. Z široké nabídky filmů si sestavili
vlastní 1,5 hodiny dlouhý blok, který obsahoval filmy cestopisné, filmy o lidech, kteří dokáží
překonat sami sebe, a také filmy zachycující adrenalinové sportovní disciplíny.

Preventivní programy ve třídách
Všechny programy, besedy a akce směřují k pozitivnímu klimatu ve třídách a ve škole. Cílem
je minimalizovat kázeňské a jiné problémy našich žáků.
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1.třída
 Začátek /program PPP Ústí nad Orlicí/
2.třída
 Tajuplný ostrov /PPP ÚO/
3.třída
 Stonožka /PPP ÚO/
4.třída
 Stonožka /PPP ÚO/
 Škola v přírodě
5.třída
 Krok za krokem /PPP ÚO/
6.třída
 Bolest – nemoc jménem šikana /Etika mezi světy/
 Nebezpečí internetu I. /Etika mezi světy/
 Sociometrie – Kolektivní vztahy /PPP ÚO/
 Environmentální a adaptační kurz
7.třída
 Moderní je nekouřit /Etika mezi světy/
 Skrytá nebezpečí internetu /Etika mezi světy/
 Až do dna /PPP ÚO/
8.třída
 Přátelství a láska /Etika mezi světy/
 Přátelství a láska II. /Etika mezi světy/
 Společně proti předsudkům /ACET/
 Porucha příjmu potravy /EDUTEAM/
9.třída
 Jak se nenechat podvést /Etika
mezi světy/
 Světová náboženství, sekty
/Etika mezi světy/
 Společně proti předsudkům
/ACET/
 Porucha
příjmu
potravy
/EDUTEAM/
 Červená stužka
 Květinový den
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Environmentální výchova
Den Země na I. stupni
4. a 5. třída
Dne 25. 4. 2016 se konala v rámci Dne Země
návštěva lesa v doprovodu pana myslivce
Hromádko a hajného pana Zahradníka, kteří děti
seznámili s prací v lese. V rámci programu děti
zhlédly i praktickou ukázku práce dřevaře a
z bezpečné vzdálenosti viděly i kácení stromu a
jeho odvětvení. Děti i odhadovaly a měřily výšku
stromů a jejich střední průměr. Podívaly se na
zalesněnou paseku a počítaly počet stromků, též se
seznámily s kubíkováním dřeva. Na závěr
zdařilého, leč mrazivého dopoledne nás zahřál opečený vuřtík v bříšku. Všem pracovníkům
Kolowratských lesů tímto děkujeme.
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1.- 3. třída
V úterý 3. 5. Proběhl Den Země u nejmladších žáčků prvního stupně. Počasí sice nebylo
podle našich představ,
nicméně celé dopoledne se
vydařilo. Pan Ladislav
Hromádko
pro
děti
přichystal velice pěkný
program.
Děti
např.
pomáhaly počítat nově
vysazené stromky nebo
sbíraly šišky pro zvířata.
Odměnou jim bylo opékání
párků a veselé dopoledne,
kdy se opět přiučily novým
věcem.

Den Země na II. stupni
Země není jen tak ledajaká planeta. Je naším domovem. Abychom si připomněli, jak je
důležité se o ni starat, oslavujeme Mezinárodní den Země. A kdy? V pátek 22.
dubna. Přiložili jsme ruku k dílu a každá třída uklidila kus přírody od odpadků, které se
stále vyhazují mimo kontejnery. Igelitové pytle i odvoz odpadu nám opět zajistila firma
EKOLA a také přidala sponzorský dar na zakoupení nových startovních čísel.
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Sběrová soutěž časopisu ABC
Díky podpoře mnohých rodičů jsme se aktivně zapojili do soutěže časopisu ABC –
Nasbírejte největší kupu papíru a vyhraj 50 000,- Kč. Děti nosily do školy potvrzení o
odevzdaném papíru, velkou měrou nám přispěla firma SOR, která nám do soutěže věnovala 6
tun papíru a škole věnovala i platbu za tento papír. Děkujeme panu Pokornému za velkou
ochotu a pomoc.
Soutěže se nakonec zúčastnilo 149 škol z celé republiky, našich 16 tun papíru stačilo na
20. místo (vítěz odevzdal dokonce 41 tun papíru). Pokus získat vítězství nevyšel, moc
děkujeme všem, kdo nás aktivně podpořili. Nadále samozřejmě sbíráme starý papír v naší
škole, budeme rádi za každé množství, které se Vám podaří do školy dopravit.
Sběr surovin
1. 11 sběrových týdnů
2. 1 sběrový den
3. Spolupráce se sběrnými surovinami Žamberk – panem Jaromírem Plundrou
V letošním školním roce jsme ve škole sesbírali 26 324 kilogramů starého papíru. Průměr
na jednoho žáka naší školy tak činí necelých 120 kilogramů. Opět jsme tak dokázali za školní
rok sesbírat více než 25 tun papíru – druhé nejvyšší množství v historii sběru papíru naší
školy. Recyklace, tedy znovunavrácení do oběhu, takového množství papíru znamená
záchranu přibližně 1 560 stromů v naší přírodě (1 tuna recyklovaného papíru nahradí přibližně
60 stromů). V souvislosti s vývojem na trhu, kdy se výkupní ceny druhotných surovin drží na
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stabilně vysoké úrovni, můžeme také z hlediska financí hovořit o dalším úspěšném roce ve
sběru papíru.
Pořadí soutěže
- určuje se podle průměru na jednoho žáka třídy
- v závorce je celkové množství odevzdané třídou
Třídy
I.stupeň
II.stupeň
1. 1. třída 142,7 kg (3 283)
1. 9. třída
2. 3. třída 130,2 kg (3 775)
2. 6. třída
3. 4. třída 114,5 kg (2 520)
3. 7. třída
4. 2. třída 71,2 kg (1 780)
4. 8. třída
5. 5. třída 66,8 kg (1 671)
Jednotlivci
I.stupeň
1. Matěj Krčál 3. tř. 815 kg
2. Matyáš Adamec 4. tř. 573 kg
3. Barbora Juřenová 1. tř. 490 kg
4. Valentýna Petříčková 3. tř. 297 kg
5. Aneta Krýzlová 4. tř. 290 kg

116,3 kg (3 372)
87,9 kg (2 636)
86,6 kg (2 165)
54,3 kg (1 141)

II.stupeň
1. Karel Aubus 9. tř. 344 kg
2. Jiří Vaňous 6. tř. 288 kg
3. Lukáš Hájek 9. tř. 255 kg
4. Veronika Šnajdrová 9. tř. 197 kg
5. Jan Haman 9. tř. 183 kg

Sběr papíru …………. 41 681,- Kč
Sušená kůra pomerančová a citrónová ……….. 1 618,- Kč (119 kg)
Sběr hliníku …………. 2 190,- Kč (152 kg)
Sběr drobných elektrozařízení ……….. 35 kg
Sběr použitých baterií ………………… 40 kg
Sběr použitých cartridgí a tonerů ……. 39 ks
Celkem …………. 44 589,- Kč

Použití finančních prostředků :
1. ceny jednotlivci (1. i 2. pololetí) – 5 500,2. ceny třídy – (obě pololetí) – 4 000,3. nádoby na třídění plastů (3 ks) – 1 800,4. 10 sedacích vaků - 20 000,- Kč
5. MŠ DL 564,6. MŠ HL 578,7. pláště do chemie a zástěry do dílen – 13 297,- Kč
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Další školní akce


















Geomag na I. stupni
Exkurze do Prahy – Pražský hrad – 4. třída
Pasování na čtenáře v knihovně v Ústí nad Orlicí – 2. třída
Návštěva kostela sv. Mikuláše – 9. třída
Vystoupení žáků 9. třídy na Hasičském plese
Návštěvy žáků 1. třídy v obou mateřských školách
Objev svůj rytmus – boomhacker
Pohádkov – návštěva knihovny v Ústí nad Orlicí – 1. třída
Návštěva velikonoční výstavy- 2.a 5.třída
Divadelní představení žáků 4. třídy pro rodiče
Bowling – žáci 4. třídy
Předvánoční dílničky s rodiči ve 4. třídě
Návštěva zahradnictví Na Statku – u paní Kaplanové 2., 4. 9. třída
Den dětí v Cakli – I. stupeň
Sportovní dopoledne v Cakli – II. stupeň
Funkční trénink – žákyně 8. a 9. třídy
Koncerty hudební školy Bravo – vánoční, závěrečný
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Akce pro předškoláky a jejich rodiče
Den otevřených dveří v 1. třídě
Školička před školou
Zápis do 1. třídy
Den pro předškoláky na školní zahradě – připravují žáci 9. třídy
Schůzka pro rodiče předškoláků – předání informací od ředitelky školy, třídní
učitelky, vedoucí školní družiny a vedoucí školní jídelny
Netradiční setkání – slavnostní pasování na školáky
Divadelní a filmová představení







Noc na Karlštejně- 4., 5. třída
Jak přicházíme na svět – hudební pořad Pavla Nováka- I. stupeň
Jeden svět – festival dokumentárních filmů o lidských právech 5. – 9. třída
Planeta Země II. stupeň
Festival outdoorových filmů II. stupeň
Divadélko Hradec Králové
Písnička pro draka 1. – 4. třída
Divadlo nekouše 5. – 9. třída
 Made in Melbourne – muzikál v angličtině - 8.a 9. třída
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 Divadlo Jednoho herce – Jan Hus 4. – 9. třída
 Film dle výběru žáků II. stupně – vánoční promítání – „Papírová města“
Školní výlety
 Dvůr Králové – ZOO - 1. třída
 Dolní Morava – 9. třída
 Pálava - Mikulov – závěrečný výlet žáků 9. třídy
 Adršpašské skály – 2. a 3.třída
 Praha – Muzeum Karla Zemana – 5. třída
 Praha – 8. třída
 ZOO Olomouc - 7.třída
 Putování za poznáním místní krajiny. Přes Hůrku, Klopoty do Brandýsa nad Orlicí –
6. třída
 Exkurze na Sněžku –
žáci 4. a 5. třída
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Úspěchy žáků naší školy
Pěvecké, recitační, literární a výtvarné soutěže
Pěvecká soutěž – školní kolo
V pondělí 11. dubna se konalo školní kolo pěvecké soutěže „ Zlatý slavík „. Celkem se do
soutěže přihlásilo 34 žáků prvního stupně. Z toho polovina žáků byla z 1. třídy.
Do poroty zasedla paní ředitelka Marie Linhartová, paní učitelka Iva Kittlitz a paní
vychovatelka Daniela Čermáková.
Prvňáčci zahájili soutěž a již od prvních tonů bylo jasné, že úroveň zpěvu i výběru písní bude
vysoká. A opravdu, byl to hudební zážitek a bylo těžké vybrat ty nejlepší.
1.třída
1. místo – Barunka Štěpánková - píseň Boty
2. místo – Terezka Lukešová
3. místo – Vítek Šalda
2.třída
1. místo – Adélka Benešová
2. místo – Jolanka Pávková
3. místo – Adélka Kubíčková
3. a 4. třída
1. místo – Matyáš Adamec
5.třída
1. místo – Dorotka Kittlitz
2. místo – Sára Leierová
3. místo – Anička Petrová

Pěvecká soutěž Zlatý slavík v Kerharticích
Ve středu 27. 4. vítězové školního kola pěvecké soutěže odjeli na Zlatého slavíka do
Kerhartic. Soutěžilo 43 žáků ze ZŠ Komenského, Bří Čapků, Kerhartic a z naší školy.
Žáci byli rozděleni do 3 kategorií - 1. třída, 2. a 3. třída, 4. a 5. třída. Kategorie 4. a 5. tříd je
vždy nejvíc obsazená a úroveň zpěváků je opravdu vysoká, proto se v ní oceňuje prvních 5
míst.
Výsledky:
I. kategorie /1. třída/
3. místo – Vítek Šalda
III. kategorie /4., 5. třída/
1. místo – Dorotka Kittlitz 5. třída
4. místo – Štěpánka Čadová 4. třída
5. místo – Maty Adamec 4. třída
Titul MISS sympatie získala Dorotka Kittlitz
Naši školu dále reprezentovali: Barunka Štěpánková, Šíma Adamec, Jolanka Pávková,
Adélka Kubíčková, Adélka Benešová, Sára Leierová, Anička Petrová a Káťa Kulhavá.
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Recitační soutěž na I. stupni – školní kolo
Ve čtvrtek 10. 3. 2016 nám žáci I. stupně předvedli pěkné výkony v recitaci básní. Své
divadelní dovednosti též ukázali moderátoři – žáci 1. třídy. Soutěžící i moderátoři všem
připravili krásný zážitek.
I. kategorie:
1. Amálka Videnská 1.tř.
2. Sofinka Leierová 1. tř.
3. Šíma Adamec 1. tř.

II. kategorie:
1. Terezka Kalousková 3. tř.
2. Lucinka Říhová 2. tř.
3. Matěj Krčál 3. tř.

III. Kategorie:
1. Anetka Krýzlová 4. tř.
2. Štěpa Čadová 4. tř.
3. Sára Leierová 5. tř.

Speciální ocenění získala Terezka Kalousková za nejlepšího recitátora - absolutní vítěz
celého I. stupně.
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Recitační soutěž na II. stupni – školní kolo
Celkem 17 žáků se přihlásilo do recitační soutěže, která se 6. dubna konala na 2.
stupni naší školy.
Předskokankou soutěže byla vítězka z prvního stupně Terezka Kalousková s básní Moje
tužka ušatá.
Kategorie 6. – 7. třída - 9 recitátorů
1. místo – Matouš Vojtíšek (7. tř.)
2. místo – Ondra Kulhavý (7. tř.)
3. místo - Viola Škrobánková (7. tř.)
Kategorie 8. – 9. třída
1. místo – Denisa Charvátová (8. tř.)
2. místo – Matěj Depeš (8. tř.)
3. místo – Ondra Kulhavý (8. tř.)

Požární ochrana očima dětí
Namalovat obrázek zachycující práci hasičů nebo nebezpečné chování dětí či napsat
příběh na stejné téma. Tak vypadá zadání tradiční výtvarné a literární soutěže Požární
ochrana očima dětí, které se naše škola pravidelně účastní. Jsme velmi potěšeni, že práce
našich žáků zaujaly taktéž porotu v okresním kole a některé z nich postoupily do krajského
kola.
 Školní kolo:
kategorie ZŠ1 – výtvarné práce
1. místo – Jan Borovička
2. místo - Daniel Cindr
3. místo - Eva Jiřelová

kategorie ZŠ2 – výtvarné práce
1. místo – Tereza Novotná
2. místo – Matěj Papáček
3. místo – Nela Jindrová

kategorie ZŠ3 – výtvarné práce
1. místo – Štěpán Šmétka
2. místo - Markéta Kalousková
3. místo - Matouš Vojtíšek

kategorie ZŠ4 – výtvarné práce
1. místo – Adéla Urbanová
2. místo – Zita Daňková
3. místo – Kateřina Velínská

kategorie L2 – literární práce
1. místo – Kateřina Frimlová
2. místo - Jan Šmejdíř
3. místo - Markéta Kalousková

kategorie L3 – literární práce
1. místo – Adéla Urbanová
2. místo – Ondřej Kulhavý
3. místo – Lukáš Hoder

 Okresní kolo:
Výtvarné práce
Kategorie ZŠ1:
2. místo - Honzík Borovička
3. místo - Vojta Kadava

Kategorie ZŠ2:
1. Místo - Terezka Novotná

Kategorie ZŠ3:
2. místo – Nela Horynová
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Literární práce
Kategorie L2:
1. místo – Viola Škrobánková
2. místo – Honza Šmejdíř
3. místo – Aneta Gapková

Kategorie L3:
1. místo – Lukáš Hoder
2. místo – Katka Velínská

 Krajské kolo
Výtvarné práce
Kategorie ZŠ1:
3.místo – Honzík Borovička
Literární práce
Kategorie L2
2. místo – Viola Škrobánková
Kategorie L3
2. místo – Lukáš Hoder

Vědomostní soutěže
Bobřík informatiky – 8. ročník
Předmětová soutěž probíhala ve dnech 9. – 13. 11. 2015. Zúčastnilo se jí 52 995 soutěžících
z 524 škol. Průměrně za školu soutěžilo 101 žáků.
Žáci byli rozděleni do skupin podle věkové
kategorie a vypracovávali 12 – 15 otázek,
které byly zaměřené převážně na logické
uvažování a postřeh.
Za naši školu: 5. třída – 25 žáků
6. třída – 30 žáků
7. třída – 25 žáků
Bobříka informatiky ulovili – Jan Doležal,
Matěj Beran, Jára Škrobánek, Josef Blažek,
Denis Frau a Tobík Vacek - z 5. třídy.

Dějepisná olympiáda
 Školní kolo
Letošní téma „Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou“. Školního kola se
zúčastnilo 5 žáků z 8. A 9. třídy.
1. místo – Aleš Praus 9. tř.
2. místo - Dalibor Praus 9. tř.
3. místo – Filip Kulhavý 8. tř.
 Okresní kolo
Aleš i Dalibor Prausovi obsadili 41. místo
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Zeměpisná olympiáda
 Školní kolo
Na konci ledna se uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády, žáci se poměřili ve
znalostech různých zemí a také ve schopnosti vyhledávat a zpracovávat informace ze
zeměpisného atlasu a z geografických tabulek.
V 6. a 7. třídě si zadání zkusili všichni žáci, u osmáků a deváťáků pouze deset
zájemců dobrovolníků.
Do okresního kola postoupili:
6. třída – Jirka Vaňous, 7. třída – Matouš Vojtíšek, 8. a 9. třída – Filip
Kulhavý
 Okresní kolo
V pátek 12. 2. se konalo okresní kolo, kterého se zúčastnilo se celkem 59 soutěžících
z celkem 17 škol základních a 5 škol středních.
Naši školu reprezentoval v kategorii A (6. třída) Jirka Vaňous a umístil se v polovině
startovního pole, stejně jako Matouš Vojtíšek v kategorii B (7. třída). V nejsilněji obsazené
kategorii C (8. + 9. třída) nás dobře reprezentoval Filip Kulhavý, který se umístil na konci
druhé třetiny startovní listiny.
Regionální soutěž v poznávání přírodnin a minerálů
V úterý 21. 5. Proběhlo regionální kolo v Poznávání přírodnin a minerálů v České Třebové
pro II. stupeň. Letos se ho zúčastnilo rekordních 24 škol.
Kategorie mladších žáků – 55 soutěžících
15. místo – Erik Zigmund
Kategorie starších žáků – 55 soutěžících
28. místo – Adéla Urbanová
Další soutěžící: Daniel Labudík, Kateřina Velínská a Ondřej Zítka
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Matematické
Matematický Klokan
 Malý klokánek Kanga se narodil před 7 týdny a 2 dny. Za kolik dní bude Kangovi 9
týdnů?
 Na proužku papíru je napsáno číslo 2589713281. David rozstřihl papír dvakrát a získal
tak tři části. Jaký největší možný součet mohl z těchto čísel získat?
To je ukázka dvou matematických úloh, které řešili žáci v rámci mezinárodní matematické
soutěže v pátek 18. března.
 Školní kolo:
kategorie Cvrček (2. a 3. roč)
1. Sabina Krýzlová
2. Martin Pávek
3. Veronika Dolečková

kategorie Klokánek (4. a 5. roč.)
1. Jaroslav Škrobánek
2. Josef Blažek
3. Radim Urban

kategorie Benjamín (6. a 7. roč.)
1. Kristýna Jeništová
2. Karolína Hodrová
3. Matouš Vojtíšek

kategorie Kadet (8. a 9. roč.)
1. Ondřej Zítka
2. Kristýna Strnadová
3. Eliška Fricová

Pythagoriáda – školní kolo
I.stupeň
Soutěže se statečně zúčastnili všichni žáci 5. třídy, kteří plnili 15 logických úloh
s podtitulem „TOULÁNÍ JURSKÝM SVĚTEM.“
Nejlepší umístění – Josef Blažek, Tobiáš Vacek, Jan Doležal
II.stupeň
Soutěže se zúčastnilo 16 žáků 6. a 7. třídy.
Nejlepší – Nela Horynová /6. tř./, Kristýna Jeništová /7. tř./, Ondra Kulhavý /8. tř./
Matematická olympiáda
 Školní kolo
Na I. stupni se zúčastnilo všech 25 žáků 5. třídy. Nejlepší postoupili do okresního kola.
Na II. stupni proběhlo v 6. – 7. třídě. Práci odevzdalo 8 žáků.
 Okresní kolo
I. stupeň
Celkem se zapojilo 28 žáků ze 6 škol Orlickoústecka (Libchavy, Letohrad, Lanškroun,
Žamberk, Dolní Čermná, Ústí nad Orlicí).
Tobiáš Vacek 8. – 10. místo.
Josef Blažek, Lucie Pirklová a Jaroslav Škrobánek 11.- 22. místo
II. stupeň
Kategorie 6. tříd – Štěpán Šmétka 14. – 18. místo /z 26 účastníků/
Kategorie 7. tříd – Kateřina Frimlová 9. – 13. místo /z 26 účastníků/
Dominika Pecháčková, Matouš Vojtíšek
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Sportovní soutěže
Atletika
Žabák 1. stupeň
Soutěž ve skoku dalekém
1. třída:
1. Sofinka Leierová
2. Lucinka Doubravová
3. Verunka Sedláčková

199 cm
190 cm
181 cm

1. Šimon Adamec
2. Daniel Cindr
3. Honzík Borovička

2. + 3. třída:
1. Pavlínka Semirádová
2. Kačenka Lukešová
3. Nikolka Jindrová

258 cm
243 cm
242 cm

1. Tomáš Vopařil
2. Adam Folk
3. Vojta Motyčka

299 cm
293 cm
270 cm

1. Jára Škrobánek
2. Ráďa Urban
3. Domča Cindr

380 cm
335 cm
303 cm

4. + 5. třída
1. Kačka Kulhavá
330 cm
2. Lucka Pirklová
322 cm
3. Anetka Krýzlová 295 cm

247 cm
228 cm
223cm

Libchavský atletický čtyřboj vesnických škol – IX. ročník
Dvanáctičlenné týmy ze 4 vesnických škol poměřily své sportovní výkony ve sprintu na
60m, skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem či vrhem koulí a závěrečným vytrvalostním
během na 600 m u ml.D, 800 m u ml.CH i st.D, 1000 m u st.CH.
Celkové pořadí škol:
1. místo – ZŠ Libchavy /po 8 letech/
2. místo – ZŠ Dolní Dobrouč
3. místo – ZŠ Brandýs nad Orlicí
4. místo – ZŠ Lhoty u Potštejna
Starší chlapci:
5. místo – Jakub Tesařík, Karel Aubus, Jaroslav Gálik
Mladší chlapci:
5. místo – Patrik Šalda, Michal Malínský, David Javůrek
Starší dívky:
2. místo – Monika Pokorná, Adéla Urbanová, Natálie Nováčková
Mladší dívky:
5. místo – Sabina Marčíková, Sandra Nutzová, Karolína Hodrová
Nejlepší atlet ročníku: Jakub Tesařík – ZŠ Libchavy
Dálka – 516 cm běh na 60m – 7,82s vrh koulí – 10,45m

73

Štafetové běhy Emila Zátopka – 4. – 5. třída
Zvítězili žáci 4. třídy s časem 6.41,71s
5. třída – 7.01,77s
Výsledky jednotlivců:
1. Kateřina Kulhavá 5. tř.
2. Petra Sedláčková 4. tř.
3. Lucie Pirklová
5. tř.
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1. Toník Borovička 4. tř.
2. Domča Cindr
4. tř.
3. Ráďa Urban
5. tř.

Štafetové běhy Emila Zátopka – II.
stupeň
Pořadí tříd: každá štafeta vybíhala
s 20s náskokem před svým starším
soupeřem
1. místo – 9. třída
2. místo – 8. třída
3. místo – 7. třída
4. místo – 6. třída

Děkujeme panu Aleši Motyčkovi, který každoročně podporuje „Štafetové běhy Emila
Zátopka“. Sponzorský dar byl použit na sladké odměny jak štafetám II. stupně, tak i pro
štafety ze 4. a 5. třídy.
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Výsledková listina jednotlivců:
1. Adéla Urbanová 1:16,6
2. Sabina Marčíková 1:17,5
3. Kristýna Strnadová 1:18,1

1. Filip Foltyn 1:10,4
2. Patrik Šalda 1:11,0
3. Jirka Vaňous 1:14,6

1. Jakub Tesařík 1:00,0
2. Michal Boštík 1:07,3
3. Karel Aubus 1:07,6

Vánoční laťka
Skok vysoký je oblíbenou atletickou
disciplínou u našich žáků "skokanů". XIII.
ročník Vánoční laťky je toho důkazem, neboť
překonal loňský rekord v počtu účastníků.
Závodilo celkem 29 výškařů

Výsledková listina:
ml. chlapci
st. chlapci
1. Patrik Šalda 133cm
1. Filip Horníček 150cm
2. Šimon Hrčka 130cm
2. Ondra Zítka 139cm
3. David Javůrek 115cm
3. Pavel Fogl 136cm
Dívky:
1. - 2. Katka Frimlová a Viola Škrobánková 115cm 1. Monika Pokorná 133cm
3.
Karolína Hodrová 110cm
2. Natka Nováčková 130cm
Štafetové běhy na 1. stupni
Počasí nám letos opravdu přálo. Každá štafeta je složena ze zástupců jednotlivých ročníků
z prvního stupně, vždy z jedné dívky a jednoho chlapce daného ročníku.
Výsledky:
1. místo: Štafeta č. 4: Terezka Lukešová, Honzík Borovička, Jolanka Pávková, Tom
Voleský, Vája Petříčková, Tomáš Honzík, Štěpánka Čadová, Adam Kubát, Dorotka Kittlitz,
Maty Beran
2. místo: Štafeta č. 3: Amálka
Videnská, Alešek Jeništa, Sára
Betlachová, Naty Šmídová, Naty
Jindrová, Matěj Krčál, Nikolka
Bednářová, Domča Cindr, Kačka
Kulhavá, Robin Morávek
3. místo: Štafeta č. 5: Barča
Štěpánková, Vojta Kadava,
Verunka Dolečková, Lukáš
Holub, Terezka Kalousková,
Adam Folk, Terezka Oláhová,
Bobeš Kalousek, Lucka Pirklová,
Tobík Vacek
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Atletický trojboj na I. stupni
Atletický trojboj završil sportovní soutěže v tomto školním roce. Ve velmi horkém počasí
neměli soutěžící jednoduché podmínky. Atleti absolvovali běh na 60 a 200m a hod
kriketovým míčkem.
Výsledky
1. třída
1. Terezka Lukešová
1. Daneček Cindr
2. Verunka Sedláčková
2. Honzík Borovička
3. Barunka Juřenová
3. Šimonek Adamec
Lucinka Doubravová
2. – 3.třída
1. Kačenka Lukešová
2. Nikolka Jindrová
3. Natálka Šmídová

1. Kuba Schauer
2. Tom Honzík
3. Matěj Krčál
Tom Vopařil

4. – 5.třída
1. Kačka Kulhavá
2. Štěpánka Čadová
3. Lucka Pirklová

1. Jára Škrobánek
2. Toník Borovička
3. Radim Urban
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Gymnastika
Sportovní gymnastika na I. stupni
30.11. proběhl na 1. stupni další ročník gymnastické soutěže v sestavách na koberci. Opět
jsme viděli zdařilá vystoupení jednotlivců i skupin. Velmi si vážíme všech vystupujících za
jejich píli a odvahu vystoupit před ostatními. Některá vystoupení doladěná pěknou hudbou
nám doslova vyrazila dech. Zde jsou výsledky:
1. třída:
1. Sofinka Leierová
1. Vojta Kadava
Barunka Štěpánková
2. Daneček Cindr
2. Lucinka Doubravová
Šimonek Adamec
Amálka Videnská
3. Adámek Chládek
3. Barunka Juřenová
2. + 3. Třída
1. Terezka Kalousková
1. Matěj Krčál
2. Sabinka Zatřepálková
3. Anička Macháčková
Skupinky:
1. Natálka Jindrová, Natálka Štěpánková
4. + 5. třída
1. Dorotka Kittlitz
1. Domča Cindr
2. Šárka Novotná
2. Domča Svatoš
3. Štěpánka Čadová
Skupinky:
1. Terezka Sklenářová, Anička Petrová, Dorotka Kittlitz
2. Anežka Kalábová, Anetka Krýzlová
3. Kačka Kulhavá, Anička Kalousová
 Speciální ocenění za nesoutěžní nacvičení sestavy při zahájení soutěže také získávají
sestry Sofinka a Sára Leierovy.
 Speciální cenu za výborný pohybový projev a výraz získávají: Terezka Kalousková a
Dorotka Kittlitz
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Sportovní gymnastika na II. stupni – XV. Ročník
Přeskok:
1. Kůstová Michaela
1. Aubus Karel
2. Nováčková Natka
2. Motyčka M. a Horníček Filip
3. Nutzová Sandra
3. Hrčka Šimon
Kladina:
Kruhy:
1. Urbanová Adéla
1. Motyčka Matěj
2. Velínská Katka
2. Friml Aleš
3. Strnadová Kristýna
Hrazda:
1. Nováčková Natka
1. Friml Aleš
2. Hodrová Karolína
2. Horníček Filip
3. Urbanová Adéla
3. Hrčka Šimon
Koberec
1. Vanesa Rojková
1. Aubus Karel
1. Urbanová Adéla a Charvátová Denisa
2. Strnadová Kristýna a Pokorná Monika


Absolutní vítězka čtyřboje VIOLA ŠKROBÁNKOVÁ
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Plavání
Okresní školní liga - 1. kolo
120 plavců z 6 škol se sešlo v bazénu v Ústí nad Orlicí, kde proběhlo první kolo Okresní
školní ligy O putovní pohár krytého plaveckého bazénu. Naši plavci získali celkem 22
bodů, s týmem ze ZŠ Komenského ÚO se dělí o pěkné 3. místo. Poprvé se soutěže
zúčastnily i plavecké štafety z 5. tříd.
Okresní sportovní liga – 2. kolo
112 žáků ze šesti škol bojovalo ve štafetách na 200 metrů o co nejlepší umístění.
1. místo – štafeta ZŠ Bří Čapků
4. místo – štafeta ZŠ Libchavy
Nejúspěšnější štafetou našeho týmu bylo plavecké kvarteto žáků 9. třídy, kterému se
podařilo v tomto kole porazit družstvo ze ZŠ Bří Čapků. Celkově postoupilo jako druhé
s vynikajícím časem 2:40,3s do Superfinále.
Složení štafet:
5. tř. – Lucie Pirklová, Šárka Novotná, Radim Urban a Honza Doležal
6. tř. – Simona Zatřepálková, Filip Foltyn, Lukáš Říha a Filip Kočí
7. tř. – Sandra Nutzová, Josef Malinský, David Javůrek a Marek Šrom
8. tř. – Natka Nováčková, Ondra Kulhavý, Dominik Rauš a Pavel Fogl
9. tř. – Míša Kůstová, Jakub Tesařík, Matěj Motyčka a Filip Horníček
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SUPERFINÁLE
Vítězná plavecká družstva z Rychnovska, Litomyšlska a Orlickoústecka se sešla v Krytém
plaveckém bazénu v Ústí nad Orlicí. Naše úspěšné plavecké kvarteto mělo důvod k oslavám.
Opět zabojovalo a o dvě desetiny sekundy porazilo tým ZŠ Bratří Čapků ÚO a vyplavalo si
krásné 3. místo ze šesti družstev.
Složení štafety: Míša Kůstová, Jakub Tesařík, Matěj Motyčka a Ondřej Kulhavý - čas 2min
38s ve štafetě na 4x50m.
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Florbal, fotbal

Florbalový turnaj Bohousová
4. místo vybojoval tým chlapců z I.
stupně na vánočním florbalovém
turnaji v Bohousové – Záchlumí
v konkurenci devíti týmů.
Složení týmu – Tobiáš Vacek
/brankář/, Radim Urban, Honzík
Doležal,
Matěj
Beran,
Robin
Morávek, Max Petrovický, Kuba
Aubus, Toník Borovička, Matěj Krčál
a Tomášek Honzík.

Mc Donaldś cup
- fotbalový turnaj pro žáky I. stupně. Naši školu reprezentoval výběr žáků 4. a 5. třídy.
V okrskovém kole skončili těsně pod postupovým místem do okresního kola.
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Florbal – okrsek - mladších chlapci
Celkem 6 týmů soupeřilo na florbalovém okrsku o postup do okresního kola.
5.místo – Marek Šrom, Pepa a Michal Malínský, Matyáš Holub, Patrik Šalda, Lukáš
Říha, Jiří Vaňous a David Šalda

Florbal – okrsek - starší chlapci
Celkem pět týmů se střetlo na okrsku starších chlapců ve florbalu.
2. místo - Karel Aubus, Jára Gálik, Lukáš Suchý, Petr Fogl, Patrik Schulz, Filip
Horníček, Jakub Tesařík, Patrik Svoboda
Nejúspěšnější útočník – Jára Gálik – 5 vstřelených branek
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10 dní florbalu v České Třebové
Závěr května patří již tradičně sportovní akci nazvané 10 dní florbalu. Probíhá na zimním
stadionu v České Třebové a letos se jí zúčastnila tři chlapecká družstva naší školy.
Nejmladší florbalisté – 8. místo
Mladší florbalisté – 11. místo
Starší chlapci – 9. místo /ze 17 družstev/

Nábor malých fotbalistů
Za krásného květnového dne se to na fotbalovém hřišti hemžilo malými sportovci. Každý
si mohl vyzkoušet fotbalový trénink pod vedením zkušených libchavských fotbalistů – trenérů
TJ Sokol Libchavy a žáků naší školy, kteří se fotbalu věnují už delší dobu. Žáci si kromě
sportování i zasoutěžili.

Sportovní liga v minifotbale – 8. 4. 2016
Opět jsme na naší „umělce“ pořádali okresní kolo SPORTOVNÍ LIGY
V MINIKOPANÉ. Počasí vítězům okrskových kol moc nepřálo, ale i přesto týmy podaly
vynikající výkony.
Výsledky:
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1. místo – ZŠ Javornická z Vysokého Mýta
2. místo – ZŠ Jablonné nad Orlicí.
3. místo – ZŠ Libchavy
4. místo – ZŠ Jiráskova Lanškroun
5. místo – ZŠ Ústecká Česká Třebová
V nových dresech to slušelo Michalu Boštíkovi, Jakubu Tesaříkovi, Filipu Horníčkovi,
Karlu Aubusovi, Patriku Šaldovi, Marku Šromovi, Michalu Malinskému, Petru Foglovi,
Patriku Svobodovi a Járovi Gálikovi, gólman Matěj Motyčka.

Ostatní
Úklid tříd
V rámci zachování rodinného a příjemného prostředí se každoročně uskutečňuje bodování
tříd na II. stupni. Starostové a místostarostové tříd společně s paní ředitelkou a jedním
pedagogem, který není třídním učitelem, 1x týdně vyhodnotí nejlépe upravenou třídu.
Sleduje se - celkový dojem, výměna a úprava nástěnek, zalévání květin, úprava tabule,
kabeláž k interaktivní tabuli a třídění odpadu. Na konci měsíce se vyhodnocuje nejlepší
třídní kolektiv, který je odměněn minizákusky.
V tomto školním roce s přehledem zvítězili žáci 7. třídy. Druhé místo obsadili žáci 9.
třídy.
Cvičení s hudbou
Již několikátým rokem se konalo na Gymnáziu v Ústí nad Orlicí „Cvičení
s hudbou“. Naši školu reprezentovalo celkem 11 žáků - Matěj Motyčka, Filip Horníček,
Ondra Zítka, Míša Žežulová, Míša Kůstová, Áďa Urbanová, Pavel Fogl, Denča
Charvátová, Natka Nováčková, Vanesa Rojková a Kája Hodrová.
Celkem se zúčastnilo 140 žáků. Vedoucí cvičitelka – Lucie Tvrdoňová.
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Z našich 11 tanečníků se tři dokázali protancovat až do velkého finále.
Kategorie chlapci
Kategorie dívky
2. místo - Pavel Fogl
3. místo – Adéla Urbanová
3. místo – Matěj Motyčka
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Vánoční bruslení na II. stupni
Poslední školní den v kalendářním roce 2015 byl opět ve znamení kultury a sportu.
Teplota vzduchu připomínala spíše začínající jaro, ne zimu. Zájemci z řad starších žáků
navštívili posilovnu ve Sporthotelu Tichá Orlice.
Přes 60 žáků zavítalo na ledovou plochu ústeckého zimního stadionu. Zde mohli zhlédnout
nádhernou volnou jízdu krasobruslařky Štěpánky Čadové, žákyně 4. třídy, která trénuje v
SK Chrudim. Měkký led a nerovný povrch nebyl pro malou sportovkyni žádnou překážkou a
Štěpánka předvedla nádhernou jízdu.
Chlapci
1. Marek Šrom 12,93 s
2. Michal Boštík 13,42 s
3. Lukáš Říha 13,62 s

Dívky
1. Viola Škrobánková 16,78 s
2. Dominika Pecháčková 17,23 s
3. Katka Velínská 17,33 s
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Fáboráček – orientační běh
Zúčastnilo se 31 dvoučlenných hlídek. Celkem 62 žáků vyrazilo na trať. Na stanovištích
byla připravena: střelba ze vzduchovky i airsoft zbraně, poznávání živočichů, bylin i
minerálů, lezení po laně přes potok, poznávání věcí svými smysly, vědomosti z PC,... Byl to
široký záběr a ještě k tomu rozhodoval čas doběhu.
 Nejrychlejší: Ondra Kulhavý, Lukáš Suchý a Jindra Sochor - 27 minut
 Nejvíc bodů: Sandra Nutzová, Filip Kulhavý - 81 bodů
 Někteří nemohli momentálně běžet, a tak si Fáboráček prošli. Ze tří hlídek zvítězila
Denisa Charvátová se Sváťou Štěrbou se 75 body.
 Nejlepší: 1. Jára Gálik a Dominik Rauš
157 b
2. Sandra Nutzová a Filip Kulhavý
156 b
3. Natka Nováčková a Šimon Hrčka
156 b
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Město v pohybu – 6. – 8. 6. 2016
Letos probíhal již 17. ročník společensko - kulturní a sportovní akce "Město v pohybu týden dobré nálady".
Bowlingový turnaj
Mladší chlapci – 2. místo
Mladší dívky – 2. místo
Jednotlivci: 1. místo – Matouš Vojtíšek 128 bodů za jednu hru
Starší chlapci – 3. místo
Starší dívky – 3. místo
Jednotlivci: 2. místo – Adéla Urbanová 113 bodů
3. místo – Karel Aubus 140 bodů
Přehazovaná - dívky
2. místo ve složení Monika
Pokorná, Veronika Šnajdrová,
Adél Urbanová, Míša Kůstová,
Eliška
Fricová,
Kristýna
Strnadová a Natka Nováčková
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Olympijský víceboj – 2. ročník
Olympijského víceboje se účastnily všechny třídy. Celkem 92% zapojených dětí splnilo
alespoň šest disciplín a získali tak na konci roku sportovní vysvědčení. Protože jsme
zapojeni již druhým rokem, mohli žáci porovnat své výsledky s těmi, kterých dosáhli před
rokem. Na svém sportovním vysvědčení měli také analýzu sportovních předpokladů včetně
určení pohybového typu. Získali také doporučení, jakým sportovním aktivitám by se měli
věnovat a také kontakty na kluby v okolí. Za vysokou míru zapojení žáků získala škola
stříbrný certifikát Sazka olympijského víceboje.
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Projekty

1.projekt

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost –
Školní informační centrum
reg. č. : CZ.1.07/1.1.03/02.0095
Koordinátorka: pí Veronika Vaňousová
Statutární zástupce: pí Marie Linhartová
Projektová manažerka: pí Renáta Ulmannová
Správci učebny ŠIC: p. Jaromír Nezdařil, p. Jindřich Bielčik, Ing. Lenka Řehounková
Rozpočet projektu činil 2 774 670,- Kč
Konec projektu - červen 2012
Konec udržitelnosti projektu – červen 2017
Projekt Školní informační centrum ve školním roce 2015 / 2016
Škola realizovala v rámci udržitelnosti tyto klíčové aktivity:
1. Školní informační centrum
Ve Školním informačním centru je realizována výuka dle metodického materiálu "Školní
informační centrum", s nímž byli seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci školy. Kromě
stanovených hodin dle metodického materiálu byla v průběhu školního roku 2015/2016 ve
Školním informačním centru realizována řada besed, přednášek a hodin projektového
vyučování. V učebně probíhala příprava na realizaci a vyhodnocování expedic 5. a 9. ročníku.
2. Expedice na zajímavá místa
Expedice realizovali v souladu s metodickým materiálem Projektové dny "Zajímavá místa
naší vlasti" žáci 5. a 9. ročníku.
V návaznosti na učivo předmětů Vlastivěda byla za cíl expedice v 5. ročníku vybrána
návštěva Krkonošského národního parku a výstup na Sněžku. Žáci zde 5. 5. 2016 absolvovali
výukový program Správy KRNAPu přímo v terénu a poznávali přírodu a klimatické
podmínky našich nejvyšších hor.
Žáci 9. ročníku realizovali první expedici dne 3. 3. 2016. Jejím cílem bylo severomoravské
město Ostrava a ateliéry televizního studia Ostrava, kde se mj. zúčastnili natáčení soutěžního
pořadu Bludiště. Pořad je zaměřen na vědomostní i fyzické disciplíny. Cílem druhé expedice
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byla dne 15. 6. 2016 chráněná krajinná oblast Pálava, kde žáci absolvovali přechod
Pálavských vrchů zaměřený na poznávání zdejší fauny a flóry a historický význam oblasti.
Příprava a vyhodnocení expedic byly začleněny do předmětů Přírodopis, Informatika,
Pracovní činnosti, Výchova ke zdraví a Občanská výchova. Žáci zpracovávali své prezentace
samostatně či ve skupinách.
Projektový den
Dne 27. 6. 2016 byly výstupy všech expedic prezentovány žákům školy, pedagogům a dne
28. 6. 2016 v odpoledních hodinách také veřejnosti v rámci projektového dne. Náklady na
realizaci expedic byly hrazeny rodiči žáků, cestovní náhrady pedagogů z prostředků
organizace.
3. Inovace Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
V rámci realizace projektu vytvořené dokumenty: Inovace Školního vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání, č.j.96/2007/RE a metodické materiály Projektové dny, Zajímavá
místa naší vlasti a Školní informační centrum jsou pedagogy využívány jako učební
dokumenty školy. V rámci činnosti školy jsou ověřovány, vyhodnocovány a inovovány
metody a formy práce.
Dle inovovaného Školního vzdělávacího programu byl rodičům žáků 6. ročníku při výběru
volitelných předmětů pro 7.- 9. ročník nabídnut volitelný předmět Poznáváme naši vlast,
jehož charakteristika a náplň byla vytvořena při realizaci projektu.
Vzhledem k organizačním změnám, které byly vynuceny úpravami Školního vzdělávacího
programu v návaznosti na "Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávaní, č.j. MSMT_2647/2013-210 ze dne 29.
ledna 2013", však oproti předchozím školním letům byl snížen počet volitelných předmětů v
7. - 9. ročníku na jeden. Volitelný předmět Poznáváme naši vlast tak nebyl ve školním roce
2015/2016 vyučován. Dle preferencí žáků nebude tento předmět vyučován ani ve školním
roce 2016/2017. Dále však bude součástí nabídky volitelných předmětů pro další ročníky.
4. Školní zásobník aktivních metod ve
výuce
Školní zásobník aktivních metod ve výuce je
využíván
jako
metodický
dokument
pedagogických pracovníků školy.
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2. projekt
Vzdělávací pobyt žáků ve středisku ekologické výchovy
Paleta Oucmanice pro školní rok 2014/2015
Hlavní řešitel: Mgr. Petr Kulhavý
Požadovaný rozpočet: 49 634,- Kč
/29 634,- Kč - vlastní zdroje, 20 000,- Kč – požadováno/
Termín: říjen - listopad 2015
Náplň: V rámci školy je kladen důraz na environmentální vzdělávání a jeho praktické dopady
na chod školy. Na pobytu chceme, prostřednictvím ekologicko – výchovného programu,
rozvíjet doposud získané znalosti, postoje a dovednosti žáků reálnou zkušeností přímo
v přírodě. Můžeme zde získat další inspiraci pro uplatňování ekologicky šetrného provozu
naší školy Celý pobyt by měl být doplněním školní výuky a také motivací žáků pro jejich
další práci ve škole.
Schválený rozpočet: 14 000,Pobyt žáků ZŠ a MŠ Libchavy ve středisku ekologické výchovy PALETA Oucmanice
V týdnu od 9. 11. do 13. 11. 2015 se uskutečnil pobyt žáků 6. třídy naší školy ve středisku
ekologické výchovy PALETA Oucmanice – středisku ekologické výchovy Pardubického
kraje. Týdenního ekologicko – výchovného programu se zúčastnilo 29 žáků naší školy. Část
nákladů na jejich pobyt byla hrazena z grantu Pardubického kraje. Konkrétně se jedná o 26 %
pobytových nákladů. Škola podávala prostřednictvím zřizovatele, kterým je Obec Libchavy,
grantovou žádost v rámci Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního
prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2015.
Během pobytu v SEV rozvíjeli žáci své doposud získané znalosti, dovednosti a postoje v
oblasti životního prostředí. Veškerá výuka byla doplňována pobytem v přírodě, kde žáci
ověřovali své čerstvě nabyté znalosti v konkrétním pozorování a názornou činností. Bloková
výuka umožnila poznávání přírody v reálném prostředí, s možností hlubšího porozumění
environmentálních souvislostí. Při pobytu žáci lépe poznali nejen přírodu, ale i sebe
navzájem, protože součástí celého programu byly také aktivity zaměřené na stmelení nově
vzniklého třídního kolektivu žáků 6. třídy naší školy.
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3.projekt

Projekt – Víčka pro Justýnku
Ne každý má to štěstí být zdravý, ale každému můžeme trochu pomoci. I tento školní rok
jsme pomáhali malé bojovnici -Justýnce Svobodové z Pardubic.
Justýnka je šestiletá holčička, u které byl v 10 měsících diagnostikován Williams-beuren
syndrom. Jde o genetickou vadu, kdy na sedmém chromozonu chybí asi 20 genů. Díky tomu
má Justýnka spousty zdravotních problémů: středně těžkou mentální retardaci, centrální
hypotonický syndrom, srostlé předloketní kosti na pravé ruce, hyperkalcémii, astigmatismus,
zúženou plícnici, hypothyreozu, nefrokalcinosu, hyperakusis, špatné postavení zubů a další
věci k tomu.
Podařilo se nám nasbírat 8 velkých pytlů víček od PET lahví, džusů a mléka a ty jsme odvezli
Justýnce. Olomoucká firma je odkoupí k recyklaci.
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4.projekt

Podpora jazykové komunikace
VÝZVA 56
reg. č. : CZ.1.07/1.1.00/56.1256

Celková částka: 544 619,- Kč
Zahájení projektu: červenec 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2015
Koordinátor: Mgr. Marie Linhartová
Skutečné výdaje: 354 062,- Kč
Vráceno: 190 557,- Kč


Klíčová aktivita č. 1

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti –
227 024,- Kč
Popis klíčové aktivity: učitelé vytvoří celkem 8 ročních tematických plánů Čtenářských dílen
pro různé ročníky v rozsahu 80 dílen /10 dílen pro každý ročník/. Škola zakoupí minimálně
400 knih.
Realizace: učitelé vytvořili celkem 8 ročních tematických plánů Čtenářských dílen pro žáky 2.
– 9. ročníku v rozsahu 80 dílen /10 dílen pro každý ročník/. Zpráva o průběhu a zkušenostech
z realizace 6 čtenářských dílen v hodinách Čj a literatury ve dvou ročnících. Celkem bylo
ověřeno 24 čtenářských dílen na I. stupni a 24 čtenářských dílen na II. stupni. Seznam
pořízené literatury a dalších pomůcek. Škola zakoupila 409 knih. Všichni pedagogové,
zapojení do tohoto projektu, absolvovali školení k realizaci Čtenářských dílen.



Klíčová aktivita č. 2

Zahraniční jazykový kurz pro učitele – 317 595,- Kč
Popis klíčové aktivity: učitel absolvuje jazykový kurz v trvání minimálně 10 pracovních dnů
zaměřený na zlepšení jazykových kompetencí nebo na speciální přípravu pro učitele cizích
jazyků.
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Realizace: 2 pedagogové absolvovali v měsících září – říjen krátkodobý intenzivní kurz
v zahraničí v trvání 10 pracovních dnů: pí Lenka Ludvíčková - Malta, p. Petr Kulhavý –
Velká Británie. Oba pedagogové získali osvědčení/certifikát o absolvování a vypracovali
zprávu ze zahraničního kurzu.
Vratka: 190 557,- Kč
Posun začátku realizace projektu z důvodu pozdního schválení projektu k realizaci ze strany
poskytovatele podpory a nedostatečné personální možnosti příjemce pro zajištění výuky
neumožnily realizovat plánovaný počet zahraničních jazykových kurzů.
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5.projekt

Rozvoj technických dovedností žáků
VÝZVA 57
reg. č. : CZ.1.07/1.1.00/57.0305
Celková částka: 212 481,- Kč
Zahájení projektu: červenec 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2015
Koordinátor: Mgr. Marie Linhartová
Skutečné výdaje: 212 481,- Kč
 Klíčová aktivita č. 1
Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy – 204 112,- Kč
Popis klíčové aktivity: do tvorby výrobků se zapojí minimálně 15 žáků II. stupně. Pro práci
budou žákům poskytnuty pracovní listy s nákresem výrobku a popisem postupu práce.
Z průběhu realizace zpracuje každý žák žákovské portfolio, které bude obsahovat
sebehodnocení a formativní hodnocení učitele. Učitel bude pořizovat průběžně fotografický
záznam. Bude vybavena školní dílna.
Realizace: Byl vytvořen Plán rozvoje technických dovedností žáků. Na základě vytvořeného
Plánu vytvářeli žáci výrobky v rámci vyučovacího předmětu Pracovní činnosti. Do vytváření
žákovských výrobků se aktivně zapojilo 23 žáků 7. ročníku. Žáci pracovali pod vedením paní
učitelky Lenky Řehounkové, která jim poskytla oporu při výběru konkrétních výrobků,
poskytla jim pracovní listy s nákresem výrobku a popisem postupu práce. Žáci vytvářeli pod
vedením učitelky žákovská portfolia včetně sebehodnocení.
Na základě vytvořeného Plánu byla dostatečně vybavena školní dílna.
 Klíčová aktivita č. 2
Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických
dovedností žáků základní školy – 8 369,- Kč
Popis klíčové aktivity: vzdělávání učitelů v práci s technickými materiály, zaměřené na rozvoj
technických dovedností žáků ZŠ v polytechnické výchově.
Realizace: Paní učitelka Lenka Řehounková, zapojená do realizace projektu, absolvovala
vzdělávací seminář s názvem "Pracovní činnosti - inovace a výuka v praxi" a „Moderní pojetí
technického vyučování“. Z obou seminářů získala osvědčení. Dále vytvořila Profesní
portfolio učitele.
Vyučující využívá získané poznatky při přímé výuce předmětu Pracovní činnosti
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Údaje o provedených kontrolách na naší škole
1. Průběžná veřejnosprávní kontrola – 1. 10. 2015
Zaměření kontroly: Hospodaření zřízené příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2015.
Rozpočet PO na rok 2015, včetně dodržení vzájemných finančních vztahů mezi zřizovatelem
a zřízenou PO v roce 2015
Závěr: Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky
2. Předběžná veřejnosprávní kontrola – leden 2016
Zaměření kontroly: Neinvestiční příspěvek na provoz organizace na rok 2016
Zpráva: Byl posouzen rozpočet PO na jednotlivá střediska. Výše příspěvku bude stanovena
závazným ukazatelem.
3. Průběžná veřejnosprávní kontrola – 12. 4. 2016
Zaměření kontroly: Rozpočet PO na rok 2016, včetně dodržení vzájemných finančních
vztahů mezi zřizovatelem a zřízenou PO v roce 2016
Závěr: Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky
Zaměření kontroly: Hospodaření zřízené příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2015
Závěr: Závažné nedostatky nebyly zjištěny
4. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
Místo kontroly: Školní jídelna při Mateřské škole Dolní Libchavy
Dne: 14. 3. 2016
Zaměření kontroly: Hygiena rukou u pracovníků školních jídelen v rámci krajské prioritní
oblasti státního zdravotního dozoru
Zjištěná závada: Kuchařka si po umytí rukou ruce osušila papírovým ručníkem. Rulička
s papírovými ručníky byla uložena na lednici. Použitý papírový ručník položila také na
lednici vedle roličky s čistými papírovými ručníky. U umyvadla není umístěna krytá nádoba
na odpad.
Odstranění závady: Dne 16. 3. 2016 byl do jídelny v MŠ Dolní Libchavy zakoupen
zásobník na papírové ručníky a byl připevněn na zeď k umyvadlu ve varně. Pod umyvadlo
byl umístěn nášlapný krytý odpadkový koš na použité papírové ručníky. Kuchařka byla
poučena o správném postupu při mytí rukou.
Místo kontroly: Školní jídelna při Základní škole Libchavy
Dne: 14. 3. 2016
Zaměření kontroly: Hygiena rukou u pracovníků školních jídelen v rámci krajské prioritní
oblasti státního zdravotního dozoru
Zjištěná závada: Výměna vodovodní baterie ve varně za vodovodní baterii s dlouhou
ovládací pákou /chirurgickou/. Při osobní hygieně paní kuchařky – při krájení masa měla na
ruce prsten.
Odstranění závady: Nevyhovující baterie byla do 18. 3. 2016 vyměněna. Paní kuchařka
byla poučena o zásadách osobní hygieny – byl proveden zápis.
5. Okresní zpráva sociálního zabezpečení Ústí nad Orlicí – 25. 5. 2016
Kontrolované období: 1. 10. 2013 – 30. 4. 2016
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Ke kontrole byly předloženy tyto účetní doklady a písemnosti: rekapitulace mezd,
mzdové listy, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, účet
521 a 336, stejnopisy evidenčních listů důchodového pojištění, výplatní listiny a lístky,
výkazy náhrad mezd.
Kontrolní zjištění:
1. Plnění povinností v nemocenském pojištění
Kontrolováno 103 pojistných vztahů. Nedostatky nebyly zjištěny.
2. Plnění povinností v oblasti pojistného
Kontrolováno 103 případů. Nedostatky nebyly zjištěny.
3. Plnění povinností v důchodovém pojištění
Kontrolováno 103 pojistných vztahů. Nedostatky nebyly zjištěny.
6. Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování
ostatních povinností plátce pojistného – 13. 5. 2016
Kontrolované období: 1. 5. 2012 – 31. 3. 2016
Předmět kontroly:
a) Dodržování oznamovací povinnosti
b) Stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného
c) Dodržování termínů splatnosti pojistného
d) Dodržování ostatních povinností plátců pojistného
e) Zasílání kopií záznamu o pracovních úrazech
Závěr: Nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky
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Testování žáků
 ČŠI - Výběrové zjišťování výsledků žáků na úrovni 9. ročníku ZŠ a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií
 SCIO testy – dobrovolné testování žáků 8. třídy z matematiky, českého jazyka a
OSP. Žáci obdrželi písemně zpracované výsledky.
 Testování vesnických škol
Šestým rokem se naše škola zúčastňuje testování 5. a 9. třídy vesnických škol – ZŠ Brandýs
nad Orlicí, ZŠ Rokytnice v Orlických horách, ZŠ Dolní Dobrouč, ZŠ a MŠ Skořenice
/pouze I. stupeň/
V tomto školním roce vytvářela a opravovala testy naše škola.
Výsledky:
5. třída /pět základních škol/
- matematika – 2. místo 62,00 %
- český jazyk – 4. místo 78,00 %
- Anglický jazyk – 3. místo 57,00 %
Celkové pořadí:
1. ZŠ a MŠ Skořenice
2. ZŠ Brandýs nad Orlicí
3. ZŠ a MŠ Libchavy
4. ZŠ Dolní Dobrouč
5. ZŠ Rokytnice v OH
9. třída /čtyři základní školy/
- matematika – 2. místo 47,00 %
- český jazyk – 3. místo 46,00 %
- Anglický jazyk – 4. místo 46,00 %
Celkové pořadí:
1. ZŠ Brandýs n. O.
2. ZŠ Dolní Dobrouč
3. ZŠ a MŠ Libchavy
4. ZŠ Rokytnice v OH
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Spolupráce s organizacemi a lidmi v regionu
 DDM v Ústí nad Orlicí a v České Třebové – pořádání a účast na soutěžích
 Pedagogicko – psychologická poradna v Ústí nad Orlicí – informace pro žáky, učitele,
pro rodiče, pomoc při řešení problémů, programy pro třídy
 Výchovné středisko MIMOZA – programy pro žáky, nabídnutí pomoci rodičům při
řešení problémů jejich dětí
 Odbor sociálních věcí Městského úřadu v ÚO – pan Chládek, pí Matoušková – řešení
složitých rodinných situací
 Policie ČR, Městská policie v Ústí nad Orlicí
 Úřad práce – pravidelné návštěvy žáků 8. třídy – k volbě povolání
 Kulturní centrum – návštěvy divadelních a filmových představení, vystoupení
 Střední školy a učiliště v regionu – k volbě povolání, návštěvy zástupců škol u nás,
návštěvy našich žáků u nich
 Základní školy – sportovní soutěže, pěvecké soutěže
 Testování vesnických škol
 Děkanství v Ústí nad Orlicí – pan děkan Vladimír Brokeš – návštěvy kostela, vánoční
koncerty, besedy
 Pan Ing. Karel Urban – historie Libchav
 Spolupráce s Českými Libchavami – sponzorské dary Obce České Libchavy, Ekola
 Ekocentrum Paleta Oucmanice
 Zahradnictví p. Šťastný v Ústí nad Orlicí
 SOR Libchavy – zapůjčení autobusů
 Městské muzeum v Ústí nad Orlicí – soutěže, výstavy, besedy
 Koučink akademie Libchavy
 Plavecký bazén Ústí nad Orlicí
 Ski areál Peklák
 Sběrné suroviny Žamberk – Jaromír Plundra
 Městská knihovna Ústí nad Orlicí
 Roškotovo divadlo Ústí nad Orlicí
 Správci Kolowratských lesů /p. Hejzlar, p. Hromádko/
 Společnost ACET pan Ing. Petr Kadlec – besedy pro žáky
 Programy pro žáky – Etika mezi světy, EDUTEAM

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









Vánoční Jarmark – velká pomoc při tvorbě výrobků
Sponzorské dary
Masopust
Ples SRPŠ
Spolupráce s pí Kaplanovou – zahradnictví
Den otevřených dveří v 1. třídě
Netradiční setkání – příprava kostýmů na vystoupení
Řešení problémů s žáky

 SRPŠ
Na škole pracuje výbor SRPŠ, členy jsou zástupci za třídy a zástupci za obě mateřské školy –
pí Charvátová S., pí Motyčková V., pí Aubusová E., pí Zápotocká M., pí Semirádová J., pí
Štěpánková D., pí Adamcová E., pí Kalábová A., pí Kalousová A., pí Vacková L., pí
Krausová R., pí Šmétková J., pí Rojková G., pí Nutzová I., pí Foglová Z., pí Velínská Š., pí
Pokorná M., pí Jiskrová Š., pí Hamanová J., p. Boštík J., pí Hanzlová K., pí Krčálová Z..
Předsedkyní je paní Andrea Kalábová, pokladníkem paní Marcela Pokorná.
Ve školním roce 2015/2016 se členové SRPŠ sešli na třech schůzkách, na kterých se
projednávaly organizační záležitosti ohledně zahájení nového školního roku, příprava a
organizace plesu a další.
Od rodičů se vybírá poplatek 150,- Kč za žáka na školní rok.
Příprava a organizace Plesu SRPŠ
Martinovo poselství
Příprava rozsvěcení stromečku
Masopust


Na konci školního roku se členové rozloučí s odcházejícími členy kytičkou a
poděkováním za jejich obětavou práci.



Z fondu se hradí hlavně nákup cen pro vítěze za jednotlivé soutěže, které škola pořádá.



Dále dostává každá třída i oddělení MŠ 50,- Kč na žáka. Jejich využití je v kompetenci
třídních učitelů.



Příspěvek 1 500,- Kč dostává každé oddělení ŠD.

Příjmy a výdaje z pokladny SRPŠ za školní rok 2015/2016
příjmy
příspěvky od rodičů – ZŠ
37.620,- Kč
příspěvky od rodičů – MŠ Dolní Libchavy
7.050,- Kč
příspěvky od rodičů – MŠ Horní Libchavy
5.700,- Kč
sponzorský dar obce Libchavy
2.000,- Kč
výtěžek z Masopustu
5.094,- Kč
Rodičovský ples – vstupné, tombola, pozvánky
35.150,- Kč
příjmy celkem

92.614,- Kč
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výdaje
příspěvky MŠ Dolní Libchavy
příspěvky MŠ Horní Libchavy
příspěvek obce Libchavy
Martinovo poselství
Masopust
Rodičovský ples – tombola + provozní věci
soutěže, hry, ceny, odměny, příspěvky ZŠ, ostatní
odměna pro žáky 9. třídy
preventivní program
šerpy pro předškoláky
hry a soutěže mateřských škol

2.248,- Kč
1.942,- Kč
2.000,- Kč
891,- Kč
2.726,- Kč
16.109,- Kč
34.683,- Kč
2.000,- Kč
2.594,- Kč
2.587,- Kč
1.763,- Kč

výdaje celkem

69.543,- Kč

Informovanost rodičů















Libchavský zpravodaj, který vyšel 4x za školní rok 2015/2016
Webové schránky – www.zslibchavy.cz
E-mailová komunikace
Libchavský rozhlas
Třídní schůzky
Triády
Třídní schůzka pro rodiče vycházejících žáků
Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
Třídní schůzka rodičů předškoláků
Učitelé I. stupně píší čtvrtletní hodnocení
Na II. stupni zapíší třídní učitelé zprávu pro rodiče jen těm žákům, kteří mají během
měsíce nějaké problémy – výchovné, výukové - a domluví si s nimi schůzku
Informace výchovných poradkyň – kdykoliv po telefonické domluvě
Informace v žákovské knížce
Zápisy nebo nalepené informace v žákovské knížce

Školská rada
Složení školské rady:
Zástupci rodičů - pí Soňa Charvátová, pí Markéta Kalousková
Zástupci OÚ – p. Daniel Videnský, p. Vojtěch Louda
Zástupci za školu – pí Hana Šťovíčková, p. Petr Kulhavý
Předseda – pan Daniel Videnský
Schůze:
- 22. 1. 2015 – ustavující schůze
Projednávalo se nakládání s odpadem v obci, jak může škola přispět k pozitivnímu řešení.
Problematika chování žáků a parkování u penzionu Hůrka
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- 15. 10. 2015 – schválení výroční zprávy
- 30. 8. 2016 – schválení změn ve Školním řádu a v Klasifikačním řádu

Spolupráce s mateřskými školami












Den otevřených dveří pro předškoláky
Návštěvy žáků 1. třídy v MŠ
Návštěva paní učitelky z 1. třídy a paní ředitelky u předškoláků
účast učitelek MŠ na klasifikačních radách
pravidelné schůzky vedoucích učitelek s pí ředitelkou
Školička před školou /3x/
Den pro předškoláky na školním hřišti
Netradiční setkání – loučení s předškoláky – slavnostní šerpování
akce – Drakiáda, Martinovo poselství, Masopust, Vítání občánků, Setkání se seniory a
další akce v obci

Spolupráce s odborovou organizací
na škole není založena odborová organizace

Praxe vykonávané na naší škole
Zdeňka Stárková – studentka Univerzity Hradec Králové – Pedagogická fakulta –
obor Učitelství pro mateřské školy
MŠ/HL – 2. 10., 16. 10. 2015, MŠ/DL – 30. 10., 13. 11. 2015
Michaela Kristlová – studentka 3. ročníku Masarykovy univerzity Brno, obor
Speciální pedagogika, Bc studium
Školní družina – pátky od 2. 10. do 18. 12. 2015
Anežka Pokorná – studentka 3. ročníku Univerzity Hradec Králové – Pedagogická
fakulta, obor učitelství 1. stupně ZŠ.
Náslech v 1. třídě od 1. 9. do 7. 9. 2015
Michaela Vávrová – studentka 3FDO třídy SŠUP v Ústí nad Orlicí
Procvičování dovedností v hodinách Vv od 23. do 27. 5. 2016
Markéta Šaldová – studentka S1.B třídy na VOŠ pedagogické a Střední pedagogické
školy v Litomyšli
Praxe v MŠ/DL 16. 5. – 20. 5. a 6. 6. – 10. 6. 2016
Andrea Divíšková – studentka V2.C třídy na VOŠ pedagogické a Střední
pedagogické školy v Litomyšli
Praxe v MŠ/HL 18. 11. – 20. 11., 23. 11. – 27. 11., 30. 11. – 1. 12. 2015
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Alena Gapková – studentka kurzu Asistent pedagoga Schola Viva, o.p.s. Fakultní
škola UP Olomouc
Praxe v 1. třídě, kde působí asistentka pedagoga.

Doplňková činnost
Okruhy doplňkové činnosti jsou vymezeny ve Zřizovací listině Základní školy a mateřské
školy Libchavy.
Ve školním roce 2015/2016 naše škola realizovala:
 Hostinskou činnost ve školní jídelně – stravování cizích strávníků
- vařili jsme pro 35 cizích strávníků a 27 zaměstnanců školy
- cena oběda: 55,- Kč


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

Materiálně technické zajištění
Základní škola
2015
 Nástěnka do sborovny na II. stupni
 Gymnastické podložky /relaxační koutek/
 Elektronika
Televize na chodby, držáky, kopírky
 Sedačka do 4. třídy /stará budova/
 Stojan na výkresy
 Gymnastický koberec
 Flipchart do učebny HV, Inf.
 Koberce do tříd /4.,5.,3/
 Rozvrhová tabule do ředitelny








1 722,- Kč
1 824,- Kč
33 012,- Kč
10 441,- Kč
4 290,- Kč /Ekola dar 2 000,- Kč/
12 000,- Kč
5 650,- Kč
8 035,- Kč
2 890,- Kč

2016
Laminátory do sboroven
3 707,- Kč
Instalace televizorů na chodby
6 219,- Kč
Sedací vaky
20 000,- Kč /sběr/
Kancelářská křesla do sborovny – 3 ks
5 614,- Kč
Šatna pro 1.třídu - lavičky, brána
4 840,- Kč
Stavební úpravy
97 308,- Kč
/pískoviště, plachty, přesun stolu na stolní tenis, doskočiště, oprava betonových
stříšek, úpravy zahrady/
Školní lavice
11 997,- Kč
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Koberce, lepidlo, lišty
Notebooky
Malování – nová budova, třídy, učebny
Nástěnky – výměna do celé školy

Školní družina
2015
 Kamerový systém
 Telefony

22 551,- Kč
25 989,- Kč
43 875,- Kč
66 068,- Kč

49 958,- Kč
2 026,- Kč

2016
 Nábytek do I. oddělení

55 933,- Kč

Školní jídelna
2015
 Nádobí
 Masová mašinka
 Nerezový vozík
 Lednice, topinkovač – MŠ

14 180,- Kč
19 385,- Kč
8 349,- Kč
7 478,- Kč










2016
zásobníky na pěnová mýdla, dezinfekční prostředky 6 259,- Kč
vozík na přepravky
1 119,- kč
výměna filtrů
39 461,- Kč
oprava myčky
5 556,- Kč
nádobí
8 006,- Kč
páková baterie
1 698,- Kč
talíře, příbory
5 888,- Kč
lednice, gastro nádobí
21 510,- Kč
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Rozpočet školy
1/ Normativní rozpis neinvestičních výdajů na přímé náklady na vzdělávání
pro školy a školská zařízení zřízené obcemi /Krajský úřad Pardubice/
2015
Účelové finanční prostředky:
 ÚZ 33 353
1/ Celkem NIV k 19. 2. 2015 : 12 176 000,- Kč
Z toho:
- Na platy – 8 695 328,- Kč
- OON – 126 000,- Kč
- Odvody – 2 999 000,- Kč
- FKSP – 87 000,- Kč
- ONIV – 269 000,- Kč
2/ Celkem NIV po poslední úpravě k 13. 11. 2015: 12 621 000,- Kč
Z toho:
- na platy – 8 939 000,- Kč
- OON – 212 000,- Kč
- Odvody – 3 111 000,- Kč
- FKSP –
90 000,- Kč
- ONIV –
269 000,- Kč /v tom náhrady za nemoc, přímé náklady/
- Přepočtený počet zaměstnanců – 34, 13
Příspěvky na přímé náklady byly z KÚ zasílány na dva měsíce. Celkem došlo během roku
2015 ke čtyřem úpravám rozpočtu - navýšení.
Další dotace:
 ÚZ 33 052 – Zvýšení platů pracovníků regionálního školství - 10. 2. 2015
Celkem 287 256,- Kč
 ÚZ 33 061 – Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství – 12. 11. 2015
Celkem 62 474,- Kč

2016
Účelové finanční prostředky:
 ÚZ 33 353
1/ celkem NIV k 17. 2. 2016 : 13 626 000,- Kč
Z toho:
- Na platy – 9 697 000,- Kč
- OON –
150 000,- Kč
- Odvody – 3 348 000,- Kč
- FKSP –
145 000,- Kč (1,5 %)
- ONIV –
283 000,- Kč
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-

/přímé náklady – 236 736,- Kč, náhrady za nemoc – 45 889,- Kč/
Přepočtený počet zaměstnanců: 36,15

2/ 1. úprava – rozpuštění rezervy finančních prostředků na platy
celkem NIV k 15. 4. 2016 : 13 813 000,- Kč
Z toho:
- Na platy – 9 837 000,- Kč
- OON –
150 000,- Kč
- Odvody – 3 396 000,- Kč
- FKSP –
147 000,- Kč
- ONIV –
283 000,- Kč
- Přepočtený počet zaměstnanců : 36,15
3/ 2. úprava – beze změn
Příspěvky na přímé náklady na vzdělávání jsou z KÚ zasílány vždy na 2 měsíce.
 FKSP 2015
Zůstatek na účtu k 1. 1. 2015 ……… 60 890,43 Kč
Příspěvky KÚ
……… 94 948,- Kč
Celkem
Čerpáno 2015

155 838,43 Kč
88 194,- Kč

Zůstatek na účtu k 31. 1. 2016 ……. 61 424,- Kč
(v rozdílu jsou zahrnuty poplatky a úroky za vedení účtu)

2/ Příspěvek na provozní náklady /Obec Libchavy/
2015
28. 1. 2015 – 2 396 000,- Kč
Z toho: závazné ukazatele nepodléhající finančnímu vyrovnání:
Mateřská škola Horní Libchavy 298 000,- Kč
Mateřská škola Dolní Libchavy 256 000,- Kč



Závazné ukazatele podléhající finančnímu vyrovnání:
Na 0,6 úvazku mzdy kuchařek
105 000,- Kč
/čerpáno 103 470,- Kč, vráceno 1 530,- Kč/
Na činnost sportovního oddílu, sboru a autobusu do Polska
20 000,- Kč
/čerpáno 10 201, vráceno 9 799,- Kč, cesta do Polska se neuskutečnila/

Závazný ukazatel č. 1/2015 ze dne 16. 4. 2015
 Na provozní náklady pro rok 2015
 Investiční finanční prostředky (smažící pánev)
111

2 270 000,- Kč
126 000,- Kč

Závazný ukazatel č. 2/2015 ze dne 25. 6. 2015
 Navýšení provozních nákladů na rok 2015 o 55 000,- Kč
- osobní asistence
14 000,- Kč
- středisko 50 MŠ HL (zvýšení kapacity) 14 000,- Kč
- středisko 60 MŠ DL (zvýšení kapacity) 27 000,- Kč
Závazný ukazatel č. 3/2015 ze dne 25. 6. 2015
 Účelová dotace na Vzdělávací pobyt ve středisku ekologické výchovy Paleta
Oucmanice
14 000,- Kč
Závazný ukazatel č. 4/2015 ze dne 18. 9. 2015
 Dotace MŠMT v oblasti podpory 1.1
Zvyšování kvality ve vzdělávání 544 619,- Kč
Závazný ukazatel č. 5/2015 ze dne 24. 9. 2015
 Zvýšení provozních nákladů pro středisko 50 MŠ HL na opravu kotle 14 000,- Kč
Závazný ukazatel č. 6/2015 ze dne 21. 10. 2015
 Dotace MŠMT v oblasti podpory 1.1
Zvyšování kvality ve vzdělávání 212 481,- Kč
Stav rezervního fondu k 31. 12. 2015: 156 895,36 Kč
 Z výsledků hospodaření: 147 222,11 Kč
 Z ostatních titulů: 9 673,25,- Kč
/EU peníze, dary, sběr…/

2016
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2016 : 156 895,36 Kč
Z roku 2015 převedeno: 0,- Kč
3. 2. 2016 – 2 500 000,- Kč
Z toho: závazné ukazatele, které nepodléhají finančnímu vyrovnání:
Mateřská škola Horní Libchavy
307 000,- Kč
Mateřská škola Dolní Libchavy
252 000,- Kč
Účelové prostředky, které podléhají finančnímu vyrovnání:
Na 0,6 úvazku na mzdy kuchařek
105 000,- Kč
Na činnost sportovního oddílu, sboru a autobusu do Polska 20 000,- Kč

Úpravy rozpočtu:
 Závazný ukazatel č. 1 ze dne 16. 4. 2015 – změna rozpočtu
 Na provozní náklady 2015 - 2 270 000,- Kč
 Investiční finanční prostředky – 126 000,- Kč (smažící pánev)


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

Stav rezervního fondu k 30. 6. 2015: 206 465,80 Kč
 Z výsledků hospodaření: 177 877,55 Kč
 Z ostatních titulů: 28 588,25 Kč

3/ Neinvestiční příspěvek Obce České Libchavy
2015

 1. 6. 2015 – částka 8 000,- Kč – nákup mimočítankové četby Kaštánkova
dobrodružství, nákup knih – podpora čtenářské gramotnosti
Čerpáno 3 600,- Kč
 24. 11. 2015 – částka 4 400,- Kč – změna účelu – knihy byly doplněny z EU peněz
/výzva 56/ - interaktivní program Dyslexie II., pálky na stolní tenis
čerpáno 4 400,- Kč

2016
 15. 3. 2016 – částka 8 000,- Kč – na nákup vědomostních her na rozvoj logického
myšlení a jemné motoriky, na nákup mikroskopů.
/ k 30. 6. 2016 vyčerpáno 8 000,- Kč /

4/ Sponzorské dary za rok 2015
 22 700,- Kč
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Záměry a perspektivy školy
 Udržet si rodinné prostředí školy a stále jej vylepšovat
 Vytvářet ve škole přátelskou, klidnou a otevřenou atmosféru mezi žáky a učiteli
 Vytvářet ve škole přátelskou atmosféru mezi zaměstnanci školy, nezbytnou pro
kvalitní výkon práce
 Kvalitní příprava žáků ke studiu na všech typech škol
 Učit se mimo školu – vycházky, exkurze, projektové dny, kulturní akce školy
 Individuální přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 Věnovat péči nadaným žákům
 Podporovat vědomostní soutěže – vzbudit zájem u žáků o tyto soutěže
 Působit na žáky v oblasti prevence a návykových látek, násilí, šikaně a kyberšikaně
 Vést žáky k třídění odpadu
 Vést žáky k šetrnému přístupu k životnímu prostředí
 Vést žáky k udržování pořádku ve škole /soutěže v úklidu tříd/ a k odpovědnosti za
škodu a ke vztahu k majetku
 Vést žáky k ohleduplnému a slušnému chování ve škole i mimo ni
 Rozvíjet osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet a svobodně se
rozhodovat, aby byl odpovědný za své jednání v míře přiměřeně svému věku
 Udržet zájem o zájmové kroužky
 Návštěva Pardubického divadla – pro zájemce v odpoledních hodinách, mimo výuku
 Podporovat a oceňovat kvalitní práci a iniciativu
 Podporovat u zaměstnanců a žáků pocit hrdosti na školu, ve které působí
 Spolupracovat i nadále s rodiči při řešení problémů jejich dětí
 Ohleduplně a důsledně řešit problémy žáků s rodiči
 Podporovat další vzdělávání učitelů, společné vzdělávání v prostorách školy
 Naplňovat ŠVP
 Přivést rodiče do školy – udržet zavedené akce – Jarmark, Netradiční setkání, Vánoční
koncerty
 TRIÁDY – snažit se působit na žáky tak, aby přicházeli společně s rodiči.
 Pořádat Dny otevřených dveří
 Zahájit práci na vizi školy – společná práce učitelů
 Vylepšení webových stránek školy - rozšířit komunikaci s rodiči pomocí webových
stránek
 Zapojení do projektů – MŠMT, KÚ pardubického kraje, MAS Orlicko
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Zaměstnanci školy :
1.řada (sedící) zleva: Andrea Kalousová, Eva Adamcová, Tereza Stránská, Kristýna
Kyllarová, Zuzana Novotná, Světlana Roubíčková, Hana Šťovíčková, Iva Kittlitz
2.řada (uprostřed) zleva: Markéta Kopsová, Jana Hodrová, Zdenka Martincová, Anna
Papáčková, Iva Pinkavová, Veronika Vaňousová, Helena Nováková
3.řada zleva: Lenka Ludvíčková, Martina Kubišová, Marie Linhartová, Petr Kulhavý,
Lenka Řehounková, Radka Kulhavá
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