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ÚÚvvoodd  
  

Školní rok 2011/2012 byl jedním z nejnáročnějších, neboť v jeho průběhu se událo 

mnoho významných událostí. Od 1. 10. 2011 začala školní jídelnu provozovat 

soukromá společnost GTH zařízení školního stravování, s. r. o. Na začátku druhého 

pololetí zjišťovala úroveň výuky a další nezbytné záležitosti související s chodem 

školy Česká školní inspekce, v průběhu roku došlo k personálním změnám 

a v samotném jeho závěru proběhla výměna vedení školy.  

V tomto školním roce byl nově zařazen do výuky anglický jazyk již od prvního 

ročníku. Využívaly se interaktivní tabule, jejichž počet umožňuje, aby je učitelé 

zařazovali do výuky stále častěji. Pedagogický sbor se pravidelně zúčastňoval 

nejrůznějších školení, učitelé si zvyšovali svou kvalifikaci i samostatným studiem 

vhodných materiálů, pořádali pro žáky zajímavé akce, zapojovali se do soutěží, dbali 

o všestranný rozvoj osobnosti svých svěřenců. Opakovaně byla věnována velká 

pozornost volbě povolání. 

Pokračovalo se ve vybavování tříd novým školním nábytkem a zdokonalovalo 

se školní prostředí.  

 

 

ZZáákkllaaddnníí  úúddaajjee  oo  šškkoollee  
 

název školy Základní škola Svitavy, T. G. Masaryka 27  

adresa školy T. G. Masaryka 27, 568 02  Svitavy 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 49328255 

DIČ CZ49328255 

vedení školy ředitel:   

Mgr. Ladislav Tobiáš (do 31. 7. 2012) 

Mgr. Jiří Sehnal, DiS. (od 1. 8. 2012) 

zástupce ředitele: 

Mgr. Roman Navrátil (do 13. 8. 2012) 

Mgr. Petra Judová (od 14. 8. 2012) 

kontakt tel. 461 532 306 

e-mail: skola@zstgm.svitavy.cz 

www.zstgm.svitavy.cz   

zřizovatel Město Svitavy 

adresa zřizovatele T. G. Masaryka 35, 568 02  Svitavy 

 

 

 

mailto:skola@zstgm.svitavy.cz
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SOUČÁSTI ŠKOLY 

 

Součást školy Kapacita 

základní škola 330 žáků 

školní družina 60 dětí 

školní jídelna 1000 obědů 

  
  
PPřřeehhlleedd  oobboorrůů  vvzzdděělláávváánníí  aa  vvzzdděělláávvaaccíí  pprrooggrraammyy  
 

PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Kód Obor vzdělání Kód podle dřívějších 

předpisů 

Zařazené třídy 

79-01-C/01 ŠVP   10 

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY  

Vzdělávací program Zařazené třídy 

Školní vzdělávací program Základní školy Svitavy, 

T. G. Masaryka 27  

10 

 

 

 

SSeezznnaamm  ppeeddaaggooggiicckkýýcchh  aa  sspprráávvnníícchh  zzaamměěssttnnaannccůů  
 

PEDAGOGICKÝ SBOR VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 

 Tobiáš Ladislav, Mgr.  M, Tv  ředitel školy do 31.7.2012 

 Navrátil Roman, Mgr.  D, Z, Ov zástupce ředitele do 13.8.2012 

 Brázda Pavel, Mgr.   F, M 

 Dosedělová Radka, Mgr.  Př, Z 

 Dúbravová Zdeňka  vychovatelka ŠD 

 Hendrychová Božena, Mgr. Tv, speciální pedagogika 

 Judová Petra, Mgr.   M, Ch  zástupce ředitele od 14.8.2012 

 Kosková Vlasta, PaedDr.  Čj, Hv  výchovný poradce 

 Kučerová Lenka   vychovatelka ŠD 

 Kučerová Radka, Mgr.  Aj, Hv 

 Lidmila Josef, Mgr.   učitelství pro 1. stupeň 

 Maděrová Jana, Mgr.   Aj, D 

 Němcová Michaela, Mgr.  učitelství pro 1. stupeň 

 Pytlíková Helena, Ing.  Aj  (od 1. 4. 2012)     

 Sehnal Jiří, Mgr.   Z, Ov  met. prevence, řed. školy od 1.8.2012 
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 Skalická Jitka, Mgr.  Čj, Rv 

 Slezáková Jana, Mgr.  učitelství pro 1. stupeň 

 Tesárková Zdeňka   učitelství pro 1. stupeň 

 Urbanová Zdeňka, Mgr.  učitelství pro 1. stupeň   

 

 

 
 

čtvrtá řada zleva: 

Ladislav Tobiáš, Roman Navrátil, Rostislav Strachoň 

třetí řada zleva: 

Zdeňka Urbanová, Pavel Brázda, Josef Lidmila, Jiří Sehnal 

druhá řada zleva: 

Zdeňka Tesárková, Lenka Kučerová, Radka Dosedělová, Marcela Pešinová, Božena 

Hendrychová, Jana Maděrová 

první řada zleva: 

Jana Karpelesová, Helena Pytlíková, Vlasta Kosková, Petra Judová, Jana Slezáková, 

Michaela Němcová, Radka Kučerová 

na fotografii chybí: 

Zdeňka Dúbravová, Jitka Skalická 
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PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 

 Strachoň Rostislav   školník 

 Pešinová Marcela   mzdová účetní 

 Kalasová Alena   uklízečka 

 Betlachová Hana   uklízečka 

 Havlíková Ivana   uklízečka 

 

ZAMĚSTNANCI VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ (DO 30. 9. 2011) 

 Ducháčková Lenka   vedoucí školní jídelny 

 Příbramská Bohumila  vedoucí kuchařka 

 Meleňová Jitka   kuchařka 

 Stránská Milada   kuchařka 

 Janečková Petra   kuchařka 

 Bryšková Věra   kuchařka 

 Zouharová Miluše   kuchařka  

 Šnevajsová Věra   kuchařka 

 

 

PPeerrssoonnáállnníí  zzaabbeezzppeeččeenníí  pprroovvoozzuu  šškkoollyy  aa  šškkoollnníí  
jjííddeellnnyy,,  ppooččeett  žžáákkůů,,  ttřříídd  

  

Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo školu 244 žáků (z toho na prvním stupni 

139), kteří se učili v 10 třídách (5 na prvním stupni a 5 na druhém). Dívek bylo 118, 

chlapců 126. Výuka byla zabezpečena 17 učiteli. Dále zde pracovaly 2 vychovatelky, 

1 administrativní pracovnice, školník a 3 uklízečky. Stravování zajišťovala 

od 1. 10. 2011 firma GTH zařízení školního stravování, s. r. o.  

 

Počty žáků ve třídách ve školním roce 2011/2012 
 

Třída I. II. III. IV. V. VI.A VI.B VII. VIII. IX. Celkem 

Chlapci 17 12 12 13 13 9 10 15 14 11 126 

Dívky 12 14 11 15 10 11 12 13 13 7 118 

Celkem 29 26 23 28 23 20 22 28 27 18 244 

 

 

DDaallššíí  vvzzdděělláávváánníí  ppeeddaaggooggiicckkýýcchh  pprraaccoovvnnííkkůů  
I ve školním roce 2011/2012 si všichni pedagogičtí pracovníci zvyšovali svou 

odbornou a pedagogickou kvalifikaci.  
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PPrroojjeekktt  „„EEUU  ppeenníízzee  šškkoolláámm““  
 

V tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu „EU peníze školám“. 

Po zpracování projektu a jeho schválení škola získala 1 369 000,– Kč z Evropské unie. 

Projekt byl zaměřen na dvě oblasti: zkvalitnění výuky anglického jazyka 

a modernizaci výuky zavedením moderních informačních technologií. V první 

oblasti nám finanční prostředky umožnily nákup učebnic a učebních pomůcek 

do anglického jazyka, půlení angličtiny v páté třídě a zavedení nového povinně 

volitelného předmětu anglická konverzace v sedmém, osmém a devátém ročníku. 

Ve druhé oblasti nám peníze z Evropské unie umožnily vybavit dvě třídy novou 

prezentační technikou včetně interaktivních tabulí. Všichni pedagogičtí pracovníci 

absolvovali školení pro práci s interaktivní tabulí. Seznámili se s tím, jak tuto 

moderní pomůcku využívat při výuce, ale hlavně se naučili zpracovávat nové 

digitální učební materiály pro práci s interaktivní tabulí. O tom, že se učitelé velmi 

dobře seznámili s touto prezentační technikou, svědčí 420 nově zpracovaných 

příprav v rámci tohoto projektu. Učitelé využívali interaktivní tabule prakticky 

ve všech vyučovacích předmětech. 

 

 

ZZááppiiss  žžáákkůů  ddoo  pprrvvnníí  ttřřííddyy  
 

Zápis do první třídy pro školní rok 2012/2013 proběhl ve dnech 9. a 10. února 

2012. Bylo zapsáno celkem 29 žáků, z toho 2 dětem byl doporučen odklad, 2 žáci 

nastoupí na jinou školu, naopak 3 žáci přejdou z  jiné školy k nám. Celkem tedy bude 

v 1. třídě 28 žáků, 15 děvčat a 13 chlapců. Vzhledem k tomu, že obvod, ze kterého 

k nám děti spádově patří, je ve srovnání s ostatními obvody podstatně menší, 

představuje takový počet dětí velký úspěch.  Při zápisu i letos pomáhali žáci deváté 

třídy, kteří se svého úkolu zhostili velmi zodpovědně. 

 

 

  

VVoollbbaa  ppoovvoolláánníí  aa  rroozzmmiissťťoovvaaccíí  řříízzeenníí  
 

V letošním školním roce si žáci podávali pouze 2 přihlášky v prvním kole 

přijímacího řízení.  Neměli tedy takovou volnost při výběru střední školy, jako tomu 

bylo v uplynulých letech. Také letos museli ti, kteří se hlásili na maturitní obory 

v Pardubickém kraji, vykonat přijímací zkoušku. Požadavky na přijetí byly poněkud 

přísnější a naplňovaly snahu zvýšit úroveň středoškolského vzdělávání. Žáci mající 

zájem o učňovské obory byli přijati podle studijních výsledků na základní škole. 

Přestože všichni žáci neuspěli v prvním kole, dalo by se konstatovat, že byli přijati 

na vybrané školy bez větších problémů. Naši základní školu opouští 18 žáků 
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9. ročníku a 2 žáci 8. třídy. Poněkud složitější situace nastane u tří žáků 9. třídy, kteří 

mají na konci školního roku nedostatečnou, také 1 žák z 8. třídy neukončil ročník, 

neboť neprospěl z českého jazyka. Zda budou tito jedinci pokračovat ve studiu 

na střední škole, záleží na příslušném učilišti, kam se hlásí, a na tom, zda úspěšně 

vykonají opravnou zkoušku. Tento školní rok přinesl ještě jednu změnu, nebylo 

nutné vypracovat výstupní hodnocení na vycházející žáky.   

Každoročně převládá zájem o studium na víceletém gymnáziu. Letos byli 

úspěšně přijati 2 žáci 5. třídy. 

 

 

Rozmístění žáků vyšších ročníků: 

 
STŘEDNÍ ŠKOLY S MATURITOU 

o Gymnázium Svitavy 2 

o Gymnázium Polička 1 

o Sportovní gymnázium Brno 1 

o Obchodní akademie  3 

o Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 1 

o SOU Svitavy 3 

o SOŠ a VOŠ pedagogická Litomyšl 1 

o Umělecká průmyslová škola Ústí nad Orlicí 1 
CELKEM 13 

 

 
UČEBNÍ OBORY 

o SOU Svitavy 1 

o SOŠ a SOU Polička 2 

o Střední škola obchodu a služeb Polička 2 

o ISŠ Moravská Třebová 1 

o Střední průmyslová škola Chrudim 1 
CELKEM 7 

 

  
VVýýuukkaa  cciizzíícchh  jjaazzyykkůů  

 

I nadále je velká pozornost věnována zejména výuce anglického jazyka. Německý 

jazyk se letos nevyučoval, neboť o jeho výuku nebyl ze strany žáků žádný zájem.  

Podle předběžného zjištění se tato situace změní ve školním roce 2012/2013. Žáci 

6. tříd by totiž uvítali, kdyby výuka německého jazyka byla opět na naší škole 

zařazena. Výuka anglického jazyka patří stále mezi priority, důsledně se prohlubují 

vědomosti a vyučující se snaží vštípit žákům co nejvíce jazykových návyků. 
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DĚLENÍ TŘÍD, POČTY ŽÁKŮ A VYUČUJÍCÍ 

 

Třída I. II. III. IV. V. VI.A VI.B VII. VIII. IX. 

Aj (1.) 
15 

(Ku) 

14 

(Ku) 
12 

(Ku) 
15 

(Ku) 
12 

(Ma) 

20 

(Do) 
22 

(Ku) 
14 

(Ku) 
13 

(Ku) 
18 

(Ku) 

Aj (2.) 
14 

(Ma) 

13 

(Ma) 
11 (Li) 13 (Li) 

11 

(Li) 
  

14 
(Ma) 

14 

(Ma) 
 

Ak (1.) 
  

     
14 

(Ku) 
13 

(Ku) 
18 

(Ma) 

Ak (2.) 
  

     
14 

(Ma) 
14 

(Ma) 
 

 

Aj – anglický jazyk, Ak – anglická konverzace, Li – Mgr. Lidmila Josef, Ku – Mgr. Kučerová Radka, 

Ma – Mgr. Maděrová Jana, Do – Mgr. Dosedělová Radka 

 

 

 

KKrroouužžkkyy,,  ppoovviinnnněě--vvoolliitteellnnéé  aa  nneeppoovviinnnnéé  ppřřeeddmměěttyy  
 

Skladba povinně volitelných předmětů měla podobný charakter jako 

v uplynulém školním roce. Vyučující se maximálně snažili předat žákům potřebné 

vědomosti a probudit jejich zájem o daný předmět. I nadále se vyučovala finanční 

gramotnost, v předmětu seminář tvořivosti vznikaly neobyčejné výtvory, z nichž 

mnohé zdobily chodby naší školy a názorně ukazovaly nápaditost učitelů 

a šikovnost našich dětí. 

V posledních letech se stále více dbá na to, aby děti co nejúčelněji trávily svůj 

volný čas, proto škola nabízí množství kroužků, aby si skutečně každé dítko mohlo 

vybrat podle svého zájmu. A tak naši žáci mohli navštěvovat celkem 10 zájmových 

aktivit, které pracovaly na prvním i na druhém stupni. Počítačový kroužek pro žáky 

3. třídy patřil k nejoblíbenějším, navštěvovalo ho 20 dětí, které se učily základům 

práce s počítačem a internetem. Také volejbalová přípravka pro žáky 1. stupně byla 

velmi atraktivním kroužkem, pod vedením paní uč. Slezákové a pana uč. Lidmily 

získávali žáčci dovednosti ve hře s míčem, učili se průpravě a hře vybíjené 

a přehazované. 13 žáků 1. stupně navštěvovalo kroužek Rád čtu, kde zlepšovali své 

čtenářské dovednosti a seznamovali se s různými knihami. Děti s logopedickými 

problémy se mohly zúčastňovat výuky v kroužku nazvaném Jazýčky. Na prvním 

stupni ještě pracoval kroužek Výtvarné dílničky. Ani 2. stupeň nezůstal ve své 

nabídce pozadu. Čtenářský kroužek, Matematicko-fyzikální kroužek, Malý ekolog 

nebo Redakční kroužek nabízel našim žákům možnost strávit zajímavé chvíle 

se svými učiteli a něco nového se dovědět. Oceněním práce členů Redakčního 

kroužku bylo umístění v soutěži Školní časopis Pardubického kraje 2012, Myšárník 

získal 2. místo z 20 přihlášených časopisů a postoupil do celorepublikového kola.  
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IInntteeggrroovvaanníí  žžááccii  
 

Mezi žáky naší školy najdeme i takové, kteří mají nějaký vzdělávací problém. 

Nejčastěji trpí vývojovými poruchami učení. Při jejich výuce se učitelé řídí 

podpůrnými vzdělávacími plány, respektují pokyny  PPP ve Svitavách nebo v jiném 

místě. V případě potřeby jednají s pracovníky daného odborného pracoviště. Velmi 

se osvědčila spolupráce se zaměstnanci PPP v Ústí nad Orlicí. 

 

 

PPrreevveennccee  ssoocciiáállnněě  ppaattoollooggiicckkýýcchh  jjeevvůů    
 

V roce 2011/2012 byly realizovány projekty z dotačních programů prevence 

kriminality města Svitavy, a to: Pohybem proti nudě, Čtenářský kroužek a Adventní 

čas. Pedagogicko psychologická poradna v Ústí nad Orlicí na území naší školy 

realizovala své preventivní programy zaměřené na 6., 7. a 8. třídu. Velmi tímto 

pomohla při utváření třídního kolektivu, naznačila řešení třídních vztahů a odhalila 

třídnímu učiteli hierarchii jeho žáků, se kterými potom mohl lépe pracovat.  

V rámci úzké spolupráce metodika prevence s výchovným poradcem byla řešena 

problematika záškoláctví (9. třída) a šikany (6. třída).   

Z hlediska práce metodika prevence kriminality nevybočoval v množství 

řešených případů rok 2011/2012 z obvyklých mezí. 

 

 

 

ČČiinnnnoosstt  šškkoollnníí  ddrruužžiinnyy  
 

Na naší škole děti navštěvují 2 oddělení školní družiny vedená vychovatelkami – 

paní Kučerovou a paní Dúbravovou. Školní družina pracovala podle celoročního 

plánu sestaveného dle ročních období. Skladba zaměstnání obsahovala všechny 

druhy rekreačních, zájmových a odpočinkových činností, které naplňovala formou 

soutěží, her i odpočinku a relaxace jak v místnosti, tak především každodenním 

pobytem v přírodě. 

Do školní družiny chodí celkem 60 dětí. Vychovatelky dbají na pitný režim, 

osobní hygienu dětí a hygienu prostředí, ve kterém se pohybují, a na ekologickou 

výchovu. Budují vztah dětí k přírodě formou her a soutěží. 

Děti celoročně navštěvovaly krytý plavecký bazén, sezónně stadion a školní 

tělocvičnu. Pracovaly s přírodninami, papírem, textilem a vyráběly dárky 

pro nejrůznější příležitosti, staraly se o výzdobu školních chodeb. 
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Vychovatelky vedly děti ke kamarádství a vzájemné komunikaci, učily je 

samostatnosti a potlačování záporných jevů při vzájemném soužití.  Kladly důraz 

na slušné chování ve škole i na veřejnosti, učily děti sebeúctě a úctě k ostatním lidem. 

 

 

 

VVýýppooččeettnníí  tteecchhnniikkaa  nnaa  šškkoollee  
 

Potřebám žáků slouží 2 počítačové učebny. Jedna se nachází v přízemí a je v ní 

umístěno 12 multimediálních počítačů, druhá v prvním patře, je vybavena 

24 žákovskými počítači a jedním učitelským počítačem. Součástí vybavení je 

i dataprojektor, třída je plně ozvučena. Všechny počítače jsou součástí počítačové sítě 

a jsou připojeny na internet. Práci učitelů zdokonaluje také notebook a digitální 

projektor. Nově se staly nedílnou součástí vybavení naší školy interaktivní tabule. 

Dvě byly umístěny v učebnách v přízemí, další dvě v  prvním patře a zatím poslední 

v 8. třídě ve druhém patře. Usnadňují práci učitelů, pro žáky se staly oblíbenou 

pomůckou, uplatňují se takřka ve všech předmětech. 

Počítačové učebny jsou pravidelně využívány ve školním vyučování, schází 

se v nich Počítačový a Redakční kroužek, probíhají v nich přednášky pro děti a různá 

školení učitelů.  

Učebna v přízemí byla přístupná žákům každý den podle rozpisu, a tak ji mohli 

využívat i ti, kteří se běžně na internet nedostanou. 

 

 

 

SSoouuttěěžžee  
 

A.  Sportovní soutěže – 1. stupeň 

 

1. PŘESPOLNÍ BĚH 

  

Obvodní kolo: 

1. místo – Darja Navrátilová (5. třída) 

1. místo – Lucie Šimková (4. třída) 

3. místo – Kristián Pikovský (4. třída) 

Okresní kolo: 

1. místo – Kristián Pikovský (4. třída) 

3. místo – Lucie Šimková (4. třída) 

4. místo – Darja Navrátilová (4. třída) 
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2. VYBÍJENÁ 

  

Obvodní kolo: 

družstvo 1. – 3. třída – 1. místo 

chlapci 4. – 5. třída – 1. místo 

dívky 3. – 5. třída – 2. místo 

Okresní kolo: 

chlapci 4. – 5. třída – 1. místo 

 

3. STOLNÍ TENIS 

 

Obvodní kolo: 

1. místo – Martin Veigl (5. třída) 

3. místo – Kristián Pikovský (4. třída) 

 

 

 

4. MINIKOPANÁ – McDonald´s Cup 

  

Obvodní kolo: 

1. – 3. třída: 1. místo 

4. – 5. třída: 3. místo 

 

Okresní kolo: 

1. – 3. třída: 4. místo 

 

5. FLORBAL 4. – 5. TŘÍDY 

  

Obvodní kolo: 

4. – 5. třída: 2. místo 

 

6. VOLEJBAL 

 

Po celý rok pracovaly volejbalové přípravky 1. - 2. třídy a 3. - 4. třídy, které se 

v průběhu roku zúčastnily několika turnajů. 

                

7. ATLETICKÁ VŠESTRANNOST 

  

Obvodní kolo:  

Družstvo A – 1. místo 

Družstvo B – 2. místo 
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Jednotlivci: 

   1. místo – Darja Navrátilová (5. třída) 

   1. místo – Martin Spěvák (5. třída) 

   1. místo – Karolína Syrová (3. třída) 

   1. místo – Patrik Hýbl (3. třída) 

   1. místo – Gabriela Augustová (2. třída) 

   1. místo – Miloslav Ovad (2. třída) 

Okresní kolo:  

Družstvo A – 7. místo 

Družstvo B – 8. místo 

Jednotlivci: 

   1. místo – Patrik Hýbl (3. třída) 

   2. místo – Jan Šudoma (2. třída) 

 

B. Sportovní soutěže – 2. stupeň dívky 

  

1. PŘESPOLNÍ BĚH 

  

Obvodní kolo: 

6. – 7. třída: 

Eliška Hanzlová – 3. místo (postup do okresního 

kola) 

Michaela Bolcárová – 5. místo 

Barbora Konečná – 20. místo 

8. – 9. třída: 

Anežka Křenková – 8. místo 

Adéla Hanzlová – 12. místo 

Nikoleta Šlorová – 17. místo 

Daniela Adamová – 19. místo 

Okresní kolo: 

6. – 7. třída: 

Eliška Hanzlová – 3. místo 

 

 

 

2. VOLEJBAL 

 

Obvodní kolo: 

dívky 8. - 9. třída – 3. místo: Adéla Hanzlová, Petra 

Laštovičková, Nikola Marková, Michaela Urbánková, Aneta 

Veselá, Magdalena Vorbová, Jitka Zavřelová 
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3. FLORBAL 

 

Obvodní kolo: 

dívky 8. - 9. třída – 4. místo: Adéla Hanzlová, Anežka Křenková, 

Petra Laštovičková, Nikola Marková, Tereza Reslerová, Beáta 

Soldánová, Linda Stratilová, Nikoleta Šlorová, Klára Udržalová, 

Michaela Urbánková, Aneta Veselá 

 

4. ŠKOLSKÝ POHÁR COCA-COLA-FOTBAL 

 

Okresní kolo: 

dívky 6. - 9. třída – 1. místo: Daniela Adamová, Michaela 

Bolcárová, Adéla Hanzlová, Barbora Jansová, Tereza Kreinerová, 

Nikola Marková, Michaela Mifková, Tereza Reslerová, Beáta 

Soldánová, Linda Stratilová, Klára Udržalová, Michaela 

Urbánková, Kateřina Vanišová 

Krajské kolo: 

dívky 6. - 9. třída – 2. místo: Daniela Adamová, Michaela 

Bolcárová, Adéla Hanzlová, Barbora Jansová, Tereza Kreinerová, 

Nikola Marková, Michaela Mifková, Tereza Reslerová, Beáta 

Soldánová, Linda Stratilová, Klára Udržalová, Michaela 

Urbánková, Kateřina Vanišová 

 

5. ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ 

 

Okresní kolo: 

smíšené družstvo 6. - 7. třída – 2. místo: Jana Dynková, Eliška 

Hanzlová, Veronika Roušarová, Klára Udržalová, Štěpán 

Hlaváček, Miloslav Klejch, Michal Maruš, Petr Šplíchal 

Krajské kolo: 

smíšené družstvo 6. - 7. třída – 2. místo: Jana Dynková, Eliška 

Hanzlová, Veronika Roušarová, Klára Udržalová, Štěpán 

Hlaváček, Miloslav Klejch, Michal Maruš, Petr Šplíchal 

 

6. ŠACHY 

 

Školní kolo:  

Beáta Soldánová – 1. místo (postup do okresního kola) 

Petra Laštovičková – 7. místo 
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C. Sportovní soutěže – 2. stupeň chlapci 

  

1. FLORBAL 

 

žáci 6. – 7. třídy – 3. místo 

žáci 8. – 9. třídy – 3. místo 

2. FUTSALOVÁ LIGA 

 

žáci 6. - 7. třídy – postup do druhého kola 

žáci 8. - 9. třídy – postup do druhého kola 

 

3. FOTBAL 

 

žáci 6. - 7. třídy – postup do okresního kola 

 

4. BASKETBAL 

 

žáci 6. - 7. třídy – postup do krajského kola  

žáci 8. - 9. třídy – 3. místo 

 

5. VOLEJBAL 

 

žáci 8. - 9. třídy – 2. místo 

 

6. ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ 

 

Okresní kolo: 

smíšené družstvo 6. - 7. třídy – 2. místo 

Krajské kolo: 

smíšené družstvo 6. - 7. třídy – 3. místo 

Republikové finále jednotlivců (za účasti téměř 700 sportovců v pěti kategoriích): 

   Bolcárová Michaela – 18. místo 

   Dynková Jana – 34. místo 

Štěpán Hlaváček – 17. místo 

Michal Maruš – 35. místo 

 

7. ŠACHY 

 

Školní kolo:  

Vít Jakubec – 2. místo (postup do okresního kola) 

Matěj Moliš – 3. místo (postup do okresního kola) 
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Jakub Sekyra – 4. místo (postup do okresního kola) 

Jonáš Navrátil – 5. místo 

Jan Bubník – 6. místo (postup do okresního kola) 

Vojtěch Dobeš – 8. místo 

 

D. Matematické soutěže 

 

1. PYTHAGORIÁDA 

  

Školní kolo: 

zúčastnili se všichni žáci 6. a 7. tříd 

2. KLOKAN 

zúčastnili se všichni žáci 4., 5., 8. a 9. tříd 

 

3. MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 

 

okresního kola se zúčastnily Eliška Hanzlová a Tereza Kinclová 

ze 6. A 

 

E. Dějepisné soutěže  

 

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 

  

Tématem letošního 41. ročníku bylo: V bohatství i chudobě aneb osobnosti 

k nezaplacení. 

 

Školní kolo: 

zúčastnilo se 14 žáků z 8. – 9. tříd 

1. místo 

Petr Leinweber (8. třída) – postup do okresního kola 

2. místo 

Jana Machalová (8. třída) – postup do okresního kola 

Okresní kolo: 

3. místo 

Petr Leinweber (8. třída) – postup do krajského kola 

8. místo 

Jana Machalová (8. třída) 

Krajské kolo: 

15. - 16. místo 

Petr Leinweber (8. třída) 
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F. Zeměpisné soutěže  

 

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 

  

Zúčastnili se žáci Jakub Sekyra (7. třída), Šimon Švihel (7. třída) a Ronald Čadílek 

(9. třída). Nejlépe se umísil Jakub Sekyra, který obsadil 8. místo. 

 

G. Fyzikální soutěže  

 

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 

 

Zúčastnili se všichni žáci 8. a 9. ročníku. 

 

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 

  

Do okresního kola postoupila Anežka Křenková z 9. třídy a žáci 8. třídy Petr 

Leinweber a Jakub Látal. 

 

H. Přírodopisné soutěže 

 

1. ČTYŘKOLOVÁ SOUTĚŽ 

  

 1. KOLO – „OCHRANA PŘÍRODY A EKOLOGIE“ 

 2. KOLO – „MINERALOGIE, GEOLOGIE A BIOLOGIE ČLOVĚKA“ 

 3. KOLO – „NAŠI ŽIVOČÍCHOVÉ“ 

 4. KOLO – „POZNÁVÁNÍ ROSTLIN“ 

 

V průběhu celého roku se zapojili žáci Zdeňka Binderová (6. A), Radim Škaroupka, 

Barbora Konečná, Natálie Nedomová (všichni 6.B), Martin Gestinger, Michal Maruš, 

Pavla Kučerová (všichni 7. třída), Jiří Macků, Barbora Jansová, Nikola Strachoňová, 

Nikoleta Šlorová, Aneta Veselá (všichni 8. třída), Adéla Hanzlová a Anežka 

Křenková (obě 9. třída) 

 

1. kolo: 

 Pavla Kučerová  1. místo (kategorie 7. tříd) 

 Michal Maruš  2. místo (kategorie 7. tříd) 

 Aneta Veselá  2. místo (kategorie 9. tříd) 
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2. kolo: 

 Pavla Kučerová  1. místo 

 

3. kolo: 

 Barbora Jansová  4. - 6. místo 

 

4. kolo: 

 Anežka Křenková 2. místo (postup do okresního kola) 

 

V celkovém hodnocení byla z našich žáků nejúspěšnější Pavla Kučerová, která ve své 

kategorii získala 1. místo. 

 

I. Výtvarné soutěže 

 

V tomto školním roce se žáci naší školy zapojili do těchto soutěží: 

 

„ŘÍJEN“ 

 

Jednalo se o soutěž knihoven, kdy každé město mělo za úkol výtvarně zpracovat 

přidělený měsíc (Svitavy – říjen – téma pouštění draků). Výkresy byly vystaveny 

v knihovně, poté putovaly do Moravské Třebové, odkud šly vybrané práce 

do vesničky v Tibetu, aby tamější děti poznaly naše zvyky během roku. 

 

„VOLEJBAL“ 

 

Výtvarné práce na toto téma zhotovené k příležitosti konání Mistrovství ČR 

ve volejbale žáků 4. - 6. 5. 2012. 

 

„PAMÁTKY OČIMA MLADÝCH“ 

 

Soutěž vyhlášená pro tři věkové kategorie městem Kutná Hory. Naši žáci byli v této 

soutěži velice úspěšní, Adam Hrubý ze 4. třídy ve své kategorii zvítězil a postoupil 

do dalšího kola, které se v Kutné Hoře konalo o prázdninách. Martin Pavlíček 

ze 6. A ve své kategorii skončil na 2. - 3. místě. 
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J. Soutěže v českém jazyce 

 

1. RECITACE 

  

Školní kolo:     

 1. KATEGORIE (1. TŘÍDY) 

1. místo – Jana Závadová 

2. místo – Karolína Petrželová 

3. místo – Jáchym Svoboda        

             

 2. KATEGORIE (2. - 3. TŘÍDY) 

1. místo – Karolína Syrová 

2. místo – Marek Milota 

3. místo – Aneta Žílová 

  

 3. KATEGORIE (4. - 5. TŘÍDY) 

1. místo – Eliška Udržalová 

2. místo – Adriana Nesrovnalová 

3. místo – Nikola Závadová 

  

 4. KATEGORIE (6. - 7. TŘÍDY) 

1. místo – Martin Gestinger 

2. místo – Eliška Hanzlová 

3. místo – Jan Havel 

  

 5. KATEGORIE (8. -9. TŘÍDY) 

1. místo – Erin Poláková 

2. místo – Anežka Křenková 

3. místo – Beáta Soldánová 

 

Obvodní kolo proběhlo 8. února v Tyjátru ve Svitavách, Karolína Syrová obsadila 

ve své kategorii 2. - 3. tříd 1. místo, Eliška Hanzlová, Martin Gestinger a Erin 

Poláková za své výkony obdrželi čestná uznání. 

 

Okresní kolo se konalo 6. března 2012, Karolína Syrová v něm obsadila 3. místo. 

Tato žákyně byla úspěšná i v krajském kole, kde skončila na 2. místě. 
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2. OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 

 

Školní kolo se uskutečnilo 19. prosince 2011 za účasti žáků 8. a 9. ročníku. 

 

Výsledky: 

 

1. místo – Alexandr Jedlička (19b) 

2. místo – Jana Machalová (18b) 

3. místo – Jiří Macků (17b) 

4. - 5. místo – Ronald Čadílek (16b) 

4. - 5. místo – Adéla Hanzlová (16b) 

6. - 8. místo – Petr Leinweber (15b) 

6. - 8. místo – Erin Poláková (15b) 

6. - 8. místo – Michaela Urbánková (15b) 

9. místo – Barbora Jansová (14b) 

10. místo – Aneta Veselá (13b) 

11. místo – Daniel Sedláček (10b) 

 

Do okresního kola postoupili Alexandr Jedlička (9. třída), ten v něm obsadil 9. místo,  

a Jana Machalová (8. třída), která obsadila 12. místo. 

 

K. Soutěž ve zpěvu 

 

28. 3. 2012 proběhlo školní kolo pěvecké soutěže. Žáci předvedli pěkné výkony a byli 

odměněni drobnými sladkostmi. 

 

Školní kolo:     

 1. KATEGORIE (1. TŘÍDY) 

1. místo – Michal Zachař 

2. místo – Tereza Bočkajová 

3. místo – Ivana Velecká        

             

 2. KATEGORIE (2. - 3. TŘÍDY) 

1. místo – Natálie Sodomková 

2. místo – Tomáš Polák 

3. místo – Miloslav Ovád 

  

 3. KATEGOIRE (4. - 5. TŘÍDY) 

1. místo – Štěpán Maruš 

2. místo – Lenka Čermáková 

3. místo – Adriana Nesrovnalová 
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 4. KATEGORIE (6. -7. TŘÍDY) 

1. místo – Klára Udržalová 

2. místo – Jana Dynková 

3. místo – Radim Škaroupka 

  

 5. KATEGORIE (8. -9. TŘÍDY) 

1. místo – Anežka Křenková 

2. místo – Magdaléna Vorbová 

3. místo – Barbora Kozlová 

 

 

 

KKuullttuurrnníí  aa  ssppoorrttoovvnníí  aakkccee,,  eexxkkuurrzzee  
 

Život školy tvoří nejen učení, psaní domácích úkolů, ale celá řada mimoškolních 

akcí, které se pořádají s cílem zpříjemnit žákům výuku, představit jim něco nového, 

naučit je v praxi některým dovednostem. V dnešní době, kdy se pomalu, ale jistě 

vytrácí obyčejná lidská slušnost, je potřeba, aby si budoucí generace této skutečnosti 

všímala. Proto děti navštěvují kulturní představení a učí se kulturnímu chování. 

Už celou řadu let jezdí naši žáci do divadla. Takřka poslední desetiletí se 

zúčastňujeme abonentních divadelních představení ve Východočeském divadle 

v Pardubicích. Žáci se seznamují se známými hereckými osobnostmi našeho kraje, 

které mnohdy vídají na televizních obrazovkách, oceňují jejich výkony a jsou schopni 

ohodnotit opravdový umělecký výkon. O jednotlivých představeních pravidelně 

informují členové Redakčního kroužku ve školním časopise Myšárník. Letos dokonce 

uskutečnili rozhovor s významnou hereckou osobností pardubického divadla – 

Josefem Pejchalem.  

Během školního roku 2011/2012 zhlédli žáci vybraná filmová a divadelní 

představení, výstavy v muzeu a prodejní vánoční a velikonoční výstavu. Úspěch 

měla návštěva koncertu pořádaného Základní uměleckou ve Svitavách. Pro mnohé 

bylo zajímavé i vystoupení  s bubny, na které si mohli také zahrát. Žáci prvního 

stupně pravidelně směřovali do knihovny, kde pro ně byly připravené poutavé akce. 

Do nich se naše děti aktivně zapojily a zadané úkoly plnily velmi pečlivě a s chutí, 

čímž si vysloužily velkou pochvalu ze strany místních knihovnic. Ukazovaly, že se 

umí nejen pěkně vyjadřovat, ale že umí také pěkně kreslit. Jejich obrázky zdobily 

stěny knihovny velmi pravidelně. Naši prvňáčci byli slavnostně pasování na čtenáře.  

Pro naše žáky jsou připraveny i zajímavé exkurze. Třeťáci a čtvrťáci se podívali 

do Hvězdárny a planetária v Brně, pátá a osmá třída navštívila začátkem měsíce 

května 2012 naše hlavní město a seznámila se s jeho památkami. Pro devátou třídu 

připravil pan učitel Navrátil historickou exkurzi do polské Osvětimi. Také školní 

výlety proběhly bez větších problémů. Koncem měsíce června se uskutečnily výlety 

tříd 2. stupně. Žáci VI. A a VI. B třídy podnikli turistickou procházku Žďárskými 
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vrchy, sedmáci navštívili lanové centrum v Olomouci a žáci VIII. třídy absolvovali 

cestu do moravské metropole Brna. Počátkem června se na výlet vypravily i děti 

1. stupně. 1. – 3. třídy navštívily skanzen na Veselém Kopci, žáci ze 4.–5. ročníku si 

prohlédli expozice Technického muzea v Brně  a při zpáteční cestě domů se navíc 

zastavili na hradě Svojanově.  

14. června 2012 se konal již 19. ročník Sportovního dopoledne, který proběhl 

na nově zrekonstruovaném Svitavském stadionu. Opět žáci soutěžili v tradičních 

disciplínách – běh na 800 metrů, běh na 60 metrů, skok do dálky a hod míčkem.  

Na naší škole pokračuje ve své činnosti Školní sportovní klub, jehož členy jsou 

žáci i učitelé. V současnosti má 82 členů, kteří se pravidelně zúčastňují mnoha 

sportovních utkání a tím výrazně reprezentují naši školu. 

 

 

 

ZZddrraavvoottnniicckkáá  oossvvěěttaa,,  ppřřeeddnnáášškkoovváá  ččiinnnnoosstt  aa  
úúrraazzoovvoosstt  

  

Činnost zdravotnické osvěty byla realizována na základě celoročního plánu 

a přizpůsobovala se konkrétním situacím během školního roku. 

Opět proběhla školení Mladých zdravotníků. V 5. třídě bylo proškoleno 23 žáků 

a v 6. třídách 43 žáků. Žáci získali teoretické poznatky z oblasti anatomie, zdravého 

životního stylu, učili se poskytovat  první pomoc při úrazech a dovídali se informace 

z oblasti osobní i kolektivní hygieny.  

 25. června byl realizován projekt Den pro zdraví. Žáci šestého ročníku pracovali 

ve skupinách, zopakovali si formou pracovních listů a kvízů základní pojmy 

související s lidským tělem, obohatili svou slovní zásobu v anglickém jazyce 

v souvislosti s poskytováním první pomoci. Tu si také procvičili v praxi. Připravili 

si zdravou stravu a po besedě se záchranáři si prohlédli vozy Rychlé záchranné 

služby. 

V rámci vyučovacích hodin v 6. a 9. ročníku proběhla beseda o dospívání. 

Bohužel ani v tomto školním roce se dětem nevyhnuly úrazy. Celkem jich bylo 

zapsáno 13, z toho 8 jich bylo evidováno, 3 byly registrované a 2 úrazy byly pracovní. 

Školní úrazy jsou ošetřovány na půdě školy, v případě potřeby jsou předány 

do lékařské péče. Odškodnění pojišťovnou je pečlivě sledováno.  
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ŠŠkkoollsskkáá  rraaddaa      
  

Školská rada se sešla třikrát. První jednání proběhlo 17. října 2011 a podruhé 

se nově zvolená rada sešla 12. března 2012 a potřetí 30. srpna 2012. Na prvním 

jednání byla schválena Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011. Členové byli 

dále informováni o přechodu školní jídelny pod nového provozovatele GTH zařízení 

školního stravování, s.r.o. Dále byli informováni o rekonstrukci ve škole a o přípravě 

Dne otevřených dveří. Také byli seznámeni s Projektem „EU peníze do škol“ a s další 

činností školy. 

Na druhé schůzce byli přivítáni nově zvolení členové (Miluše Teplá, Petra 

Udržalová, Mgr. Pavel Brázda), proběhla volba předsedy Školské rady (opět byl 

zvolen Ing. Josef Gestinger), členové se seznámili s inspekční zprávou České školní 

inspekce ze dne 10. 2. 2012, dozvěděli se, jak probíhal zápis do 1. třídy. Byl jim 

předložen výčet školních akcí, které již proběhly nebo se měly teprve uskutečnit. 

Podrobněji jim bylo vysvětleno srovnávací testování žáků 5. a 9. tříd. Vzhledem 

k chystanému konkurzu na místo ředitele naší školy proběhla volba zástupce Školské 

rady, tím byl zvolen Ing. Josef Gestinger. Na třetí schůzce bylo Školské radě 

představeno nové vedení školy. Ředitel Sehnal představil koncepci rozvoje školy pro 

nadcházejících šest let. Školská rada se také dozvěděla novinky, které se podařilo 

v srpnu realizovat (zkulturnění prostoru v přízemí a ve vestibulu, nové webové 

stránky, příprava projektu ELZA – E-Learning na ZáklAdní škole). Byl schválen 

nový Školní řád a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání. Školské radě byla 

představena zástupkyně ředitele Mgr. Petra Judová. 

 

 

NNeejjlleeppššíí  žžáákk  šškkoollyy      
 

Pedagogická rada  v červnu 2012 schválila volbu nejlepšího žáka školy, jímž 

se stala žákyně 5. třídy Darja Navrátilová, která pravidelně reprezentuje školu 

ve sportovních soutěžích a dosahuje mimořádných výsledků. Žákyně se setkala 

s ostatními oceněnými v obřadní síni Městského úřadu ve Svitavách, kde jí za její 

práci poděkoval pan starosta Šimek.  

 

 

ŠŠkkoollnníí  jjííddeellnnaa    

 

Od 1. října 2011 přešla školní jídelna pod firmu GTH zařízení školního stravování, 

s. r. o. Jídelna i nadále slouží nejen našim žákům a učitelům, ale i žákům 

a pedagogům jiných škol. Stravují se v ní i cizí strávníci.  
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V měsíci srpnu došlo k opravě obložení u výdejních okének, nové výmalbě a 

vyčištění ventilačního zařízení. Nové vedení školy klade důraz na vnímání jídelny 

jako součásti školy a proto vypomáhá s mediální prezentací jídelny na veřejnosti. 

 

 

ÚÚddaajjee  oo  hhoossppooddaařřeenníí  šškkoollyy  
 

HLAVNÍ ČINNOST   

Náklady Rozpočet Skutečnost  

Spotřeba materiálu 1 220 000,00 Kč 1 621 114  Kč 

Spotřeba el. energie 260 000,00 Kč 264 800,00 Kč 

Spotřeba vody 40 000,00 Kč 15 375,00 Kč 

Spotřeba plynu 350 000,00 Kč 197 609,00 Kč 

Spotřeba tepla 570 000,00 Kč 447 205,00 Kč 

Opravy a udržování 90 000,00 Kč 167 395,00 Kč 

Cestovné 12 000,00 Kč 17 978,00 Kč 

Služby 342 000,00 Kč 499 275,00 Kč 

Mzdové náklady 6 800 733,00 Kč 7 197 249,00 Kč 

Zák. sociální pojištění 2 311 502,00 Kč 2 442 337,00 Kč 

Zák. pojištění prac. úrazů 27 000,00 Kč 31 483,00 Kč 

Příděl FKSP 68 084,00 Kč 70 577,00 Kč 

Náhrada mzdy za DPN 26 000,00 Kč 20 070,00 Kč 

Daně a poplatky  217 582,00 Kč 

Odpisy  DHM 333 000,00 Kč 340 634,00 Kč 

Bankovní poplatky 15 000,00 Kč 10 180,00 Kč 

Pojištění majetku  64 000,00 Kč 64 497,00 Kč 

Zákonné sociální náklady 

Prodaný materiál 

 

Celkem 12 529 319,00 Kč 13 844 223,00 Kč 

   

Výnosy Rozpočet Skutečnost 

Výnosy z prodeje služeb                1 050 000,00 Kč  1 178 429,00 Kč  

Výnosy z pronájmu                                 1 767,00 Kč  

Úplata za ŠD                      55 000,00 Kč                              69 700,00 Kč  

Čerpání fondů   597 588,00 Kč  

Ostatní výnosy z činnosti                             203 090,00 Kč  

Úroky z běžného účtu                      14 000,00 Kč                              10 724,00 Kč  

Výnosy z nároků na prostř. SR                9 320 319,00 Kč                        9 346 319,00 Kč  

Výnosy z nároků na prostř. USC 2 090 000,00 Kč                        2 090 000,00 Kč  

Výnosy z nároků na prostř. EU                    0 Kč                            214 437,00 Kč  

Celkem         12 529 319,00 Kč               13 880 166,00 Kč  
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

Náklady   Skutečnost 

Spotřeba potravin   301 809,00 Kč  

Spotřeba energie   46 500,00 Kč  

Opravy a udržování                        23 250,00 Kč  

Mzdové náklady                     232 373,00 Kč  

Zákonné soc.pojištění                     77 110,00 Kč  

FKSP   2 323,00 Kč  

Celkem                     683 365,00 Kč  

      

Výnosy celkem                     978 101,00 Kč  

 
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti 35 943,00 Kč  

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti 294 736,00 Kč  

Celkový hospodářský výsledek 330 679,00 Kč  

  
  
HHoossppooddaařřeenníí  SSPPŠŠTTGGMM  vvee  šškkoollnníímm  rrooccee  22001111//1122  
  
PŘÍJMY 

 Zůstatek z roku 2010/2011 38 489,62 

 Příspěvky od členů 30 467,00 

 Sponzorské dary 8 230,00 

 Sběr papíru a plast. lahví 18 355,00 

 Úroky z běžného účtu 47,98 
CELKEM 95 589,60 KČ 

 
VÝDAJE 

 Exkurze žáků do Prahy 11 316,00 

 Doprava na Festival vědy a techniky pro mládež 940,00 

 Startovné na sportovní soutěže 750,00 

 Odměny pro žáky za soutěže a sběr papíru 21 293,00 

 Sladkosti pro žáky – předvánoční dopoledne 2 106,00 

 Odměny za soutěže (recitace, zpěv), soutěž AJ 1 727,00 

 Odměny pro nejlepší žáky 2 417,00 

 Cestovné konference pro žáky 508,00 

 Den dětí - sladkosti 1 500,00 

 Cestovné na turnaje 6 910,00 

 Poplatky z běžného účtu 1 524,00 
CELKEM 50 991,00 KČ    
 
STAV PROSTŘEDKŮ K 31. 8. 2011 

 Pokladna 1 733,00 

 Běžný účet 37 558,62  
CELKEM 44 598,60 KČ 
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VVýýhhlleeddyy  ddoo  bbuuddoouuccnnaa  

Plány v oblasti provozní a hospodářské 

 Oprava druhé části fasády školy 

 Vytvoření kabinetu 1. stupně 

 Příprava 3. oddělení školní družiny 

 Příprava třídy, která může sloužit jako další první třída (v případě 

dostatečného zájmu dětí) 

 Dopadne – li projekt ELZA, budou se realizovat dvě studovny pro žáky  

Cíle v oblasti výchovně-vzdělávací 

 Pěstovat u žáků duchovní hodnoty, vztah k přírodě, vztah ke škole, vztah 

ke svému městu 

 Pěstovat u žáků dobré společenské vystupování 

 Podporovat u žáků sportovní činnost (způsob účelného využití volného času, 

zájem o zdraví – účinný prostředek proti civilizačním chorobám, alkoholu 

a drogám) 

 Klást důraz na posilování samostatnosti 

 

 

 

ZZáávvěěrr  
 

Při hodnocení školního roku 2011/2012 můžeme konstatovat, že škola dosáhla 

velmi pěkných výsledků ve výchovně-vzdělávací práci, což potvrdila i svou 

inspekční zprávou Česká školní inspekce. Škola se úspěšně prezentovala 

i na veřejnosti. Za to patří poděkování všem jejím zaměstnancům, ale i žákům, kteří 

svou usilovnou prací pomáhají šířit dobré jméno naší školy. Tento školní rok byl 

posledním pro stávajícího ředitele pana Mgr. Ladislava Tobiáše, který k 31. červenci 

2012 přestal vykonávat svoji funkci a ve škole se rozhodl dále nepracovat. Na jeho 

místo byl rozhodnutím Rady města Svitavy jmenován Mgr. Jiří Sehnal, DiS.  

Pro nadcházející školní rok bude významné, zda dopadne projekt připravovaný 

v měsíci srpnu novým ředitelem Sehnalem. Jde o projekt ELZA, který se zabývá e-

learningem na základní škole. Škole přímo by to přineslo finanční možnosti ve výši 

2,8 mil. korun. Ty by byly využity na zlepšení technické vybavenosti školy, vytvoření 

dvou univerzálních studoven, vytvoření pracovní příležitosti pro pedagogy při 

výrobě vzdělávacích materiálů a nadprůměrné webové rozhraní sloužící dovnitř pro 

žáky a pedagogy a ven pro virtuální prezentaci školy. 
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ŽŽááccii  aa  ttřřííddyy  vvee  šškkoollnníímm  rrooccee  22001111//22001122  
 

 

I. TŘÍDA 
třídní učitelka Mgr. Jana Slezáková 

 

 

II. třída 
třídní učitelka Zdeňka Tesárková 
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III. TŘÍDA 
třídní učitelka Mgr. Zdeňka Urbanová 

 

 

 

IV. TŘÍDA 
třídní učitel Mgr. Josef Lidmila 
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V. TŘÍDA 
třídní učitelka Mgr. Michaela Němcová 

 

 

 

VI.A TŘÍDA 
třídní učitelka Mgr. Radka Dosedělová 
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VI.B TŘÍDA 
třídní učitelka Mgr. Petra Judová 

 

 

 

VII. TŘÍDA 
třídní učitelka Mgr. Jitka Skalická 

zastupující třídní učitelka Mgr. Jana Karpelesová 
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VIII. TŘÍDA 
třídní učitel Mgr. Pavel Brázda 

 

 

 

IX. TŘÍDA 
třídní učitelka Mgr. Radka Kučerová 
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Na výroční zprávě spolupracovali: 

Mgr. Tobiáš Ladislav 

Mgr. Roman Navrátil 

PaedDr. Kosková Vlasta 

Mgr. Jiří Sehnal, DiS 

Mgr. Petra Judová 
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