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ÚÚvvoodd    
  

Školní rok 2012/2013 byl první kompletní rokem pod novým vedením. Společně 

se celý pedagogický sbor snažil udržet vysokou úroveň vzdělávání a výchovy, 
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posilovat dobré jméno školy, zvyšovat kredit stabilního pedagogického sboru 

a zlepšit sociální prostředí nejen pro učitele, ale i pro žáky. 

V tomto školním roce se navýšil počet interaktivních tabulí, aby jejich využití 

ve výuce mohlo být stále častější. Pedagogický sbor se pravidelně vzdělával 

v oblastech, které vedou ke zvýšení jejich kvalifikace. Uspořádala se řada 

neobvyklých akcí, kde docházelo k vzájemnému hlubšímu poznání mezi žáky 

a učiteli, a zapojili jsme se do řady soutěží. 

Škola navázala spolupráci s PPP Ústí nad Orlicí, DDM Tramtáryje a Speciální MŠ 

ČSA Svitavy. 

 

 

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. Jiří Sehnal, DiS. 
zástupce ředitele: Mgr. Petra Judová 

kontakt tel. 731 463 782 
e-mail: skola@zstgm.svitavy.cz 
www.zstgm.svitavy.cz   

zřizovatel Město Svitavy 

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

 

 

SOUČÁSTI ŠKOLY 

Součást školy Kapacita 

základní škola 261 žáků 

školní družina 60 dětí 
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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 2012/2013 

Vedení školy 

 Mgr. Sehnal Jiří, DiS.  Tv, Z, Ov   ředitel školy 

 Mgr. Judová Petra   M, Ch    zástupce ředitele 
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1. stupeň 

 Mgr. Michaela Němcová  učitelství pro 1. stupeň třídní uč. I. třídy 

 Mgr. Jana Slezáková  učitelství pro 1. stupeň třídní uč. II. třídy 

  Zdeňka Tesárková   učitelství pro 1. stupeň třídní uč. III. třídy 

 Mgr. Zdeňka Urbanová  učitelství pro 1. stupeň   třídní uč. IV. třídy 

 Mgr. Josef Lidmila   učitelství pro 1. stupeň třídní uč. V. třídy 

 

2. stupeň   

 Mgr. Jana Maděrová  Nj, D    třídní uč. VI. třídy 

 Mgr. Radka Dosedělová  Př, Z    třídní uč. VII. A 

 Mgr. Božena Hendrychová Tv, speciální pedagogika třídní uč. VII. B 

 Mgr. Jana Karpelesová  Nj, Rj    třídní uč. VIII. tř. 

 Mgr. Pavel Brázda   F, M    třídní uč. IX. třídy 

 PaedDr. Vlasta Kosková   Čj, Hv    vých. poradkyně 

 Mgr. Roman Navrátil  D, Z, Ov   metodik ICT 

 Mgr. Radka Kučerová  Nj, Hv 

 Ing. Helena Pytlíková  Aj, Ch 

 Mgr. Renata Škeříková  ČJ, Rv 

 Mgr. Pavel Fiala   Vv, Ov 

 Mgr. Radovan Kroulík  Tv 

 Skalická Jitka, Mgr.   Čj, Rv    (mateřská dov.) 

 

Školní družina 

 Zdeňka Dúbravová   vychovatelka ŠD 

 Lenka Kučerová   vychovatelka ŠD 

 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 

 Strachoň Rostislav   školník 

 Pešinová Marcela   mzdová účetní 

 Kalasová Alena   uklízečka 

 Betlachová Hana   uklízečka 

 Havlíková Ivana   uklízečka 

 

 

PPeerrssoonnáállnníí  zzaabbeezzppeeččeenníí  pprroovvoozzuu  šškkoollyy,,  ppooččeett  
žžáákkůů,,  ttřříídd  

  

Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo školu 261 žáků (z toho na prvním stupni 

140), kteří se učili v 10 třídách (5 na prvním a 5 na druhém stupni). Dívek bylo 128, 

chlapců 133. Výuka byla zabezpečena 19 pedagogickými pracovníky, dále zde 

pracovaly 2 vychovatelky šk. družiny, 1 administrativní pracovnice, školník 
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a 3 uklízečky. Stravování zajišťovala od 1. 10. 2011 firma GTH zařízení školního 

stravování s. r. o.  

 

Počty žáků ve třídách ve školním roce 2012/2013 
 

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

Chlapci 13 18 14 14 16 14 8 10 15 11 133 

Dívky 14 11 15 12 15 13 13 11 12 12 128 

Celkem 27 29 29 26 31 27 21 21 27 23 261 

 

 

 

DDaallššíí  vvzzdděělláávváánníí  ppeeddaaggooggiicckkýýcchh  pprraaccoovvnnííkkůů  
 

Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků je jednou z priorit v rozvoji školy 

a její realizace naplňuje oblast Škola otevřená vlastním pedagogům z Koncepce 

rozvoje školy pro roky 2012 – 2018. 

Ředitel školy absolvoval jednoleté Funkční studium I., čímž splnil jednu 

z podmínek svého jmenování. Kromě toho se vedoucí zaměstnanci školili v práci 

se spisovou službou, v úpravách ŠVP a zúčastnili se přednášek ohledně změny 

financování regionálního školství. 

Mgr. Radka Kučerová zahájila studium Anglického jazyka pro 2. stupeň na MU 

v Brně. Ostatní pedagogové si zvyšovali kvalifikaci v oblastech chemie, interaktivní 

výuka na 1. stupni, discgolf a prevence patologických jevů. 

  

 

 

ZZááppiiss  žžáákkůů  ddoo  pprrvvnníí  ttřřííddyy  
 

Zápis pro školní rok 2013/2014 proběhl v posledním možném únorovém termínu.  

Bylo zapsáno celkem 33 žáků, z toho 3 dětem byl doporučen odklad, 1 žák nastoupí 

na jinou školu. Celkem tedy bude v 1. třídě 29 žáků, 16 děvčat a 13 chlapců.  

Spádová oblast letos čítala 18 dětí (4 hlášené na úřadu) a tak je výsledek velmi 

dobrý.  Poděkování patří celému pedagogickému sboru, který se během roku podílel 

na projektu „Těšíme se do školy“, díky kterému se povedlo navázat dobrou 

spolupráci se Speciální MŠ na ulici ČSA ve Svitavách.  Program obsahoval návštěvy 

učeben školy, dílny pro děti i pro rodiče, dny otevřených dveří i netradiční akce, jako 

bylo například vytvoření a realizace barevné úpravy kolárny z prostoru MŠ. 
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VVoollbbaa  ppoovvoolláánníí  aa  rroozzmmiissťťoovvaaccíí  řříízzeenníí  
 

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

přijímacího řízení. 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. 

Většina žáků uspěla v prvním kole, pouze minimum si podávalo přihlášku i v kole 

druhém. Dalo by se konstatovat, že naši žáci byli přijati na vybrané školy bez větších 

problémů. Naši základní školu opouští 23 žáků 9. ročníku, 2 žáci 8. třídy a jeden žák 

ze 7. ročníku.  

Každoročně převládá zájem o studium na víceletém gymnáziu. Letos bylo 

úspěšně přijato všech 8 žáků 5. třídy, kteří se ke zkouškám připravovali. 

Rozmístění žáků vyšších ročníků 

 

STŘEDNÍ ŠKOLY S MATURITOU 

 

 Gymnázium Svitavy       1 

 Střední průmyslová škola chemická Pardubice              1  

 SOU Svitavy        1  

 SOŠ a VOŠ pedagogická Litomyšl     3 

 Střední škola stavební Vysoké Mýto     1 

 Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví  1 

 Střední škola gastronomická Blansko     1 

 ISŠ Moravská Třebová      1 

 EDUCANET střední odborná škola Pardubice   1 

 Střední škola technická a zahradnická Litomyšl   2 

 Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára   1 

 Střední škola cestovního ruchu Rožnov p. Radhoštěm  1 

 Střední škola umění a designu stylu a módy Brno   1 

 Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí    1 

 Střední zdravotnická škola Svitavy     1 

 Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová 1 

 Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva   1 

obrany v Moravské Třebové 

      

 

Celkem         20 

 

UČEBNÍ OBORY 
 

 SOU Svitavy        2 

 Střední odborné učiliště opravárenské Králíky   1 

 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun 1 

 Střední zdravotnická škola Pardubice    1 
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 Odborné učiliště Chroustovice     1 

  

      Celkem         6 

 

       

 

Rozmisťovací řízení 9. třídy, 2 žáků z 8. třídy a 1 žáka z třídy 7.  
 

JMÉNO ŠKOLA  OBOR 

Jan Bubník Střední odborné učiliště Svitavy, 

Nádražní 1083/8, Svitavy 568 02 

 

mechatronik 

David Čermák Střední škola informatiky, 

poštovnictví a finančnictví, Brno 

Čichnova 23, 602 00 Brno 

telekomunikace 

Jakub Látal Střední škola technická a 

zahradnická Litomyšl, T. G. 

Masaryka 659, 570 13 Litomyšl 

provoz mechanizace a služby 

Petr Leinweber Střední průmyslová škola 

chemická Pardubice, 

Poděbradská 94, 530 09 

Pardubice 

aplikovaná chemie 

Jiří Macků Střední škola umění a designu 

stylu a módy Brno, Husova 10, 

602 00 Brno 

grafický design 

Adam Novák Educanet  střední odborná škola 

Pardubice, Školní 143, 533 54 

Rybitví 

sportovní managment 

Jaroslav Pohanka Střední odborné učiliště 

opravárenské Králíky, 

Předměstí 427, 561 69 Králíky 

opravář zemědělských strojů 

Lukáš Sajdl Střední škola automobilní Ústí 

nad Orlicí, 562 01 Ústí nad 

Orlicí, Dukelská 313 

obchodní akademie 

Daniel Sedláček Vyšší odborná škola a Střední 

škola technická Česká Třebová, 

Habrmanova 1540, 560 02 Česká 

Třebová 

informační technologie 

Matěj Sodomka Integrovaná střední škola 

Moravská Třebová, Brněnská 

1405 Moravská Třebová 

hotelnictví a turismus 

Josef Starý Vyšší odborná škola stavební a 

Střední škola stavební Vysoké 

Mýto, Komenského 1, 566 19 

Vysoké Mýto 

stavebnictví 
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Daniela Adamová Vyšší odborná škola 

pedagogická a Střední 

pedagogická škola, 

Komenského nám. 22, 570 12 

Litomyšl  

předškolní a mimoškolní 

pedagogika 

Laura De Luca Střední škola gastronomická 

Blansko, Masarykova 12, 
678 01 Blansko 

cestovní ruch 

Barbora Jansová Vyšší odborná škola 

pedagogická a Střední 

pedagogická škola, 

Komenského nám. 22, 570 12 

Litomyšl 

pedagogické lyceum 

Barbora Kozlová Střední škola zahradnická a 

technická Litomyšl, T. G. 

Masaryka 659, 570 13 Litomyšl 

cestovní ruch - průvodcovské 

služby 

Tereza Kreinerová Vojenská střední škola a Vyšší 

odborná škola Ministerstva 

obrany v Moravské Třebové, 

Jevíčská 7, 571 11 Moravská 

Třebová 

technické lyceum 

Machalová Jana Gymnázium a Jazyková škola s 

právem státní jazykové zkoušky 

Svitavy, Sokolovská 1638, 

Svitavy 568 02 

čtyřleté gymnázium 

Erin Poláková Vyšší odborná škola 

pedagogická a střední 

pedagogická škola, 

Komenského náměstí 22, 570 12 

Litomyšl 

pedagogické lyceum 

Nikola Strachoňová Střední škola cestovního ruchu 

Rožnov p. Radhoštěm, U 

Kantorka 406, 756 61 Rožnov p. 

Radhoštěm 

managment a turismus 

Linda Stratilová Střední zdravotnická škola 

Svitavy, Purkyňova 256, 568 02 

zdravotní asistent 

Nikoleta Šlorová  Střední zdravotnická škola 

Pardubice, Průmyslová 395, 530 

03 Pardubice 

ošetřovatelka 

Aneta Veselá Střední průmyslová škola 

stavební Josefa Gočára, 

Družstevní ochoz 1659/3, 140 00 

Praha 4 

stavitelství a architektura 

Magdaléna Vorbová Střední odborná škola a Střední 

odborné učiliště Lanškroun, 

Kollárova 445, 56 301 Lanškroun 

knihař 

Dino Poul Střední odborné učiliště Svitavy, 

Nádražní 1083/8, Svitavy 568 02 

instalatér 
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Milan Klejch Odborné učiliště Chroustovice, 

Zámek 1, 538 63 Chroustovice 

truhlářské práce 

Jakub Novák Střední odborné učiliště Svitavy, 

Nádražní 1083/8, Svitavy 568 02 

instalatér 

 

Žáci 5. třídy 

 
JMÉNO ŠKOLA  OBOR 

1. Adam Hrubý  Gymnázium a Jazyková 

škola Svitavy 

Sokolovská 1638/1 56802 

Svitavy  

gymnázium všeobecné osmileté 

2. Štěpán Maruš Gymnázium a Jazyková 

škola Svitavy  

Sokolovská 1638/1 568 02 

Svitavy  

gymnázium všeobecné  

osmileté 

3. Jakub Kopřiva Gymnázium a Jazyková 

škola Svitavy  

Sokolovská 1638/1 568 02 

Svitavy  

gymnázium všeobecné  

osmileté 

 4. Jakub Štěpánek Gymnázium a Jazyková 

škola Svitavy  

Sokolovská 1638/1 568 02 

Svitavy  

gymnázium všeobecné  

osmileté 

       5. Klára Dobešová Gymnázium a Jazyková 

škola Svitavy  

Sokolovská 1638/1 568 02 

Svitavy  

gymnázium všeobecné  

osmileté 

       6. Kristýna 

           Knapčoková 

Gymnázium a Jazyková 

škola Svitavy  

Sokolovská 1638/1 568 02 

Svitavy  

gymnázium všeobecné  

osmileté 

       7. Kateřina Novotná Gymnázium a Jazyková 

škola Svitavy  

Sokolovská 1638/1 568 02 

Svitavy  

gymnázium všeobecné  

osmileté 

       8. Eliška  

           Udržalová 

Gymnázium a Jazyková 

škola Svitavy  

Sokolovská 1638/1 568 02 

Svitavy  

gymnázium všeobecné  

osmileté 

 

 

VVýýuukkaa  cciizzíícchh  jjaazzyykkůů  
 

I nadále je velká pozornost věnována zejména výuce anglického jazyka. 

V sedmém ročníku byl zájem o studium německého jazyka. 
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MŠMT zveřejnilo svůj záměr posílit povinnost učit druhý jazyk. V závěru 

školního roku hledal ad-hoc tým optimální řešení pro naši školu. Přípravou pro tato 

rozšíření jazykových dovedností byla úprava ŠVP a zároveň nákup učebních 

pomůcek.  

Škola je připravena v osmém i devátém ročníku vyučovat kromě jazyka 

anglického ještě jazyk německý a ruský a předmět zaměřený na podporu výuky 

anglického jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
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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 na prvním i na druhém stupni.  

Žáci prvního stupně měli na výběr z několika různorodých kroužků. Velmi 

oblíbeným kroužkem byla volejbalová přípravka pro žáky 1. stupně. Pod vedením 

paní uč. Slezákové a pana uč. Lidmily získávali žáčci dovednosti ve hře s míčem, 

učili se průpravě a hře vybíjené a přehazované. Pro žáky 3. třídy byl k dispozici 

kroužek Rád čtu, který vedla paní uč. Tesárková. Zde děti společně četly ukázky 

z oblíbených knih, byly pro ně pořádány soutěže a hádanky vztahující se ke knihám, 

autorů i ilustrátorů.  Obdobnou náplň měl kroužek Čtení je hraní, který vedla paní 

uč. Slezáková a byl určen žákům 2. třídy. Pro zlepšení vyjadřovacích schopností 

a řeči prvňáčků sloužil kroužek paní uč. Němcové Jazýčky. Pro děti, které mají rády 

přírodu a baví je pečovat o zvířátka (morčata), byl opět otevřen  Malý ekolog paní uč. 

Dosedělové. A kdo si chtěl vyzkoušet různé výtvarné techniky nebo si něco vyrobit, 

mohl navštěvovat Výtvarné dílničky paní uč. Škeříkové.  

Ani 2. stupeň nezůstal ve své nabídce pozadu. Matematicko-fyzikální kroužek 

pana uč. Brázdy, Redakční kroužek paní uč. Koskové nebo English songs pod 

vedením paní uč. Maděrové nabízel našim žákům možnost strávit zajímavé chvíle 

se svými učiteli a něco nového se dovědět a naučit.  

 

 

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. 
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PPrreevveennccee  ssoocciiáállnněě  ppaattoollooggiicckkýýcchh  jjeevvůů    
 

     V roce 2012/13 byly realizovány projekty z dotačních programů prevence 

kriminality města Svitavy. 

Na 1. a 2. stupni proběhly besedy se zástupci Policie České republiky na vybraná 

témata, např. osobní bezpečí, trestní odpovědnost, šikana a kyberšikana. 

V rámci úzké spolupráce metodika prevence s výchovným poradcem a vedením 

školy byla řešena problematika šikany a ničení majetku školy. 

Z hlediska práce metodika prevence kriminality nevybočoval v množství řešených 

případů rok 2012/2013 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. 

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. 
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SSoouuttěěžžee  
 

A.  Sportovní soutěže – 1. stupeň 

 

1. PŘESPOLNÍ BĚH 

  

Obvodní kolo (26. 9. 2012): 

 Miroslav Ovad (3.tř.), Lucie Šimková (5.tř.), Adam Hrubý (5.tř.) – 1. místo; 

 Králová Nikola (4.tř.) – 2. místo; 

 Jan Šudoma (3. tř.), Jakub Štěpánek (5. tř.) – 3. místo. 

 

Okresní kolo (3. 10. 2012): 

 Kristián Pikovský (5.tř.) – 1. místo; 

 Miroslav Ovad (3.tř.), Lucie Šimková (5.tř.), Adam Hrubý (5.tř.) – 2. místo. 

 

2. VYBÍJENÁ 

  

Obvodní kolo: 

 družstvo 1. – 3. třída (12. 3. 2013) – 2. místo; 

 chlapci 4. – 5. třída (17. 4. 2013) – 1. místo; 

 dívky 4. – 5. třída (17. 4. 2013) – 3. místo. 

 

Okresní kolo (30. 4. 2013): 

 chlapci 4. – 5. třída – 2. místo. 

 

 

3. MINIKOPANÁ – McDonald´s Cup 

  

Obvodní kolo (2. 5. 2013): 

 1. – 3. třída - 1. místo; 

 4. – 5. třída – 1. místo. 

 

Okresní kolo: 

 1. – 3. třída (13. 5. 2013) – 5. místo;  

 4. – 5. třída (16. 5. 2013) – 2. místo. 

 

4. FLORBAL 4. – 5. TŘÍDY 

  

Obvodní kolo (14. 2. 2013): 

 4. – 5. třída - 3. místo. 
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5. ATLETICKÁ VŠESTRANNOST 2. – 5. TŘÍD 

 

Obvodní kolo (12. 6. 2013):  

 družstvo A – 1. místo; 

 družstvo B – 3. místo. 

 

Okresní kolo (20. 6. 2013):  

 družstvo – 5. Místo. 

 

6. VOLEJBAL 

  

42 žáků 1. – 4. třídy navštěvovalo volejbalovou přípravku. V obou turnajích 

svitavských škol ve žlutém či oranžovém minivolejbalu byli naši žáci suverénně 

nejlepší. 

 

7. OVOV 

 

Žáci všech ročníků od pátého výše se ve svých hodinách Tělesné výchovy zapojili 

do plnění Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Tři žáci páté třídy se se svými 

výkony dostali až do krajského kola a Kristián Pikovský si vybojoval účast 

na zářijovém mistrovství v Praze (2013). 

 

B. Sportovní soutěže – 2. stupeň  

Dívky 

  

1. REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV 2012 (Odznak všestrannosti olympijských 

vítězů) 

 

 Michaela Bolcárová – 18. místo ve své věkové kategorii; 

 Jana Dynková – 34. místo ve své věkové kategorii. 

  

2. PŘESPOLNÍ BĚH (6. – 7. roč) 

 

Obvodní kolo: 

 Darja Navrátilová – 2. místo;  

 Michaela Bolcárová – 6. místo; 

 Veronika Jiráčková – 7. místo; 

 Natálie Nedomová – 12. místo. 

Družstvo z 1. místa postoupilo do krajského kola. 
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Krajské kolo: 

 Darja Navrátilová – 3. místo; 

 Eliška Hanzlová – 4. místo; 

 Michaela Bolcárová – 12. místo; 

 Veronika Jiráčková – 15. místo; 

 družstvo – 2. místo. 

 

3. FLORBAL 
 

Obvodní kolo: 

 dívky 8. – 9. roč. – 4. místo (Daniela Adamová, Barbora Jansová, Tereza Kreinerová, 

Linda Stratilová, Nikoleta Šlorová, Klára Udržalová,  Kateřina Vanišová, Aneta 

Veselá, Magdalena Vorbová).  

  

4. ODZNAK VŠESTANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ – OVOV 
 

Okresní kolo: 

 smíšené družstvo – 2. místo (Jana Dynková, MichaelaBolcárová, DarjaNavrátilová, 

Veronika Jiráčková, Štěpán Hlaváček, Michal Maruš, Vojtěch Dobeš, Jaroslav 

Dvořák). 

 

Jednotlivci: 

 Jana Dynková – 1. místo ve své věkové kategorii; 

 Michaela Bolcárová – 1. místo ve své věkové kategorii; 

 Darja Navrátilová – 3. místo ve své věkové kategorii; 

 Veronika Jiráčková – 4. místo ve své věkové kategorii; 

 Eliška Pešlová – 5. místo ve své věkové kategorii; 

 Kateřina Novotná – 6. místo ve své věkové kategorii. 

 

Krajské kolo: 

 smíšené družstvo – 9. místo (Michaela Bolcárová, Darja Navrátilová, Veronika 

Jiráčková, Vojtěch Dobeš, Martin Spěvák, Matěj Novák, Adam Hrubý). 

 

Jednotlivci: 

 Darja Navrátilová – 2. místo ve své věkové kategorii – postup na 

Republikové finále do Prahy v září 2013;  

 Michaela Bolcárová – 4. místo ve své věkové kategorii – postup na 

Republikové finále do Prahy v září 2013; 

 Veronika Jiráčková – 4. místo ve své věkové kategorii; 

 Eliška Pešlová – 12. místo ve své věkové kategorii. 



 17 

Chlapci 

 Rok 2012/2013 byl díky šikovné generaci sportovců v šesté a osmé třídě a díky 

šikovným jednotlivcům v ročníku devátém i sedmém brán jako úspěšný. Výuka 

tělovýchovy chlapců probíhala hned ze tří bodů učitelského trojúhelníku Lidmila – 

Sehnal – Kroulík, přičemž každý využil své zkušenosti v trenérství ve svém oboru.  

Netradiční akcí a zároveň poděkováním za dobré florbalové výsledky byl turnaj 

10 dní florbalu v České Třebové, kterého se zúčastnily obě kategorie hráčů. 

Systém nominací Odznaku všestrannosti olympijských vítězů doznal letos 

změny a současnosti se stále neví, zda bude mít naše škola na zářijovém finále 

v Praze zastoupení. Družstvu unikla účast díky rozpadnutí týmu před krajským 

kolem (nemoc, rodinné důvody aj.). 

 

1. FLORBAL 

 

 žáci 6. – 7. třídy – 1. místo; 

 žáci 8. – 9. třídy – 2. místo. 

 

2. FUTSALOVÁ LIGA 

 

 žáci 6. - 7. třídy – postup do 2. kola. 

 

3. FOTBAL 

 žáci 6. - 7. třídy – 2. místo. 

 

Coca Cola cup – postup z kvalifikace. 

 

4. BASKETBAL 

 

 žáci 8. - 9. třídy – 2. místo. 

 

5. VOLEJBAL 

 

 žáci 8. - 9. třídy – 3. místo. 

 

6. ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ 

 

Okresní kolo: 

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

 

Krajské kolo: 

 smíšené družstvo 6. - 7. třídy – 9. místo. 
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C. Matematické soutěže 

 

1. PYTHAGORIÁDA 

  

Školní kolo: 

zúčastnili se všichni žáci 6. a 7. tříd. 

 

Okresní kolo: 

zúčastnili se Ondřej Husák a Darja Navrátilová z 6. ročníku. 

 

2. MATEMATICKÝ KLOKAN 

 

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

 

3. MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 

 

Úspěšnými řešiteli okresního kola se staly Veronika Jiráčková a Sarah Sleamanová 

z 6. ročníku a Štěpán Hlaváček, Šimon Švihel  z 8. ročníku, dalším řešitelem Pavla 

Kučerová z 8. ročníku. 

D. Dějepisné soutěže  

 

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 

Devět žáků 8. a 9. ročníku se potýkalo s úkoly na téma „Od pohanských zvyků ke 

křesťanským tradicím“. 

 

Školní kolo (22. 11. 2012): 

zúčastnilo se 9 žáků.  

 Pavla Kučerová (8. tř.) – 1. místo; 

 Jana Machalová (9. tř.) – 2. místo. 

 

Okresní kolo (29. 1. 2013): 

 Jana Machalová (9. tř.) – 10. místo. 

E. Fyzikální soutěže  

 

1. PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 

 

Zúčastnili se všichni žáci 8. a 9. ročníku. 
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Okresní kolo: 

 Petr Leinweber – 6. místo. 

 

2. FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 

  

Dlouhodobě se připravovali a následně do okresního kola postoupili Šimon 

Švihel, Štěpán Hlaváček a Vojtěch Dobeš z 8. ročníku. 

 

F. Přírodopisné soutěže 

 

ČTYŘKOLOVÁ SOUTĚŽ 

  

 1. KOLO – „OCHRANA PŘÍRODY A EKOLOGIE“ 

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

 3. KOLO – „NAŠI ŽIVOČICHOVÉ“ 

 4. KOLO – „POZNÁVÁNÍ ROSTLIN“ 

 

V průběhu celého roku se zapojili žáci Robin Chvála, Vojtěch Švihel, Sabina 

Daňková, Veronika Jiráčková (všichni 6. třída), Kristýna Valová (7. A), Radim 

Škaroupka, Barbora Konečná, Natálie Nedomová (všichni 7. B), Martin Gestinger, 

Michal Maruš, Šimon Švihel, Jana Dynková, Pavla Kučerová (všichni 8. třída), 

Laura De Luca, Barbora Jansová, Nikola Strachoňová, Nikoleta Šlorová a Aneta 

Veselá (všichni 9. třída). 

 

1. kolo: 

 Veronika Jiráčková - 4.  místo (kategorie 6. tříd); 

 Vojtěch Švihel - 6.  místo (kategorie 6. tříd); 

 Barbora Konečná - 7. místo (kategorie 7. tříd). 

 

2. kolo: 

 Veronika Jiráčková - 2. místo (kategorie 6. tříd); 

 Vojtěch Švihel - 3. místo (kategorie 6. tříd); 

 Pavla Kučerová - 4. místo (kategorie 8. tříd). 
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3. kolo: 

 Veronika Jiráčková - 7. místo (kategorie 6. tříd); 

 Robin Chvála - 8. místo (kategorie 6. tříd); 

 Natálie Nedomová - 6.-7. místo (kategorie 7. tříd). 

 

4. kolo: 

 Veronika Jiráčková - 2. místo (kategorie 6. tříd); 

 Pavla Kučerová - 8.-9. místo (kategorie 8. tříd); 

 Nikola Strachoňová - 5. místo (kategorie 9. tříd). 

 

V celkovém hodnocení byla z našich žáků nejúspěšnější Veronika Jiráčková, která 

ve své kategorii obsadila 4. místo. 

 

G. Soutěže ve finanční gramotnosti 

 

Zúčastnili se všichni žáci navštěvující povinně volitelný předmět Finanční 

gramotnost. 

Do okresního kola postoupil tým ve složení Šimon Švihel, Matěj Moliš a Miloslav 

Klejch a umístnil se na 5. místě. 

 

H. Soutěže v českém jazyce 

 

1. RECITACE 

  

Dne 13. února 2013 se sešli žáci 1. a 2. stupně, aby předvedli, jaké texty si 

pro recitační soutěž nacvičili. Konkurence byla veliká, zejména mezi dětmi 1. stupně. 

 

Školní kolo: 

 1. KATEGORIE (1. ROČ.) 

 

 Ondřej Spěvák – 1. místo; 

  Michaela Zvárová – 2. místo; 

 Tadeáš Sedláček – 3. místo. 

 

 2. KATEGORIE (2.– 3. ROČ.) 

 

 Jan Kefurt – 1. místo; 

 Kateřina Komoňová – 2. místo; 

 Michaela Zvárová – 3. místo. 

 

 3. KATEGORIE (4.–5. ROČ.) 
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 Karolína Syrová – 1. místo; 

  Matěj Zvára – 2. místo; 

 Miloslav Ovad - 3. místo. 

 

 4. KATEGORIE (6.–7. ROČ.) 

 

 Sarah Sleamanová – 1. místo; 

 Veronika Jiráčková – 2. místo; 

 Sabina Daňková – 3. místo. 

 

 5. KATEGORIE (8.–9. ROČ.)  

  

 Erin Poláková – 1. místo; 

 Daniela Adamová – 2. místo; 

 Nikoleta Šlorová – 3. místo. 
 
 

Oblastní kolo: 
   

Uskutečnilo se 19. února pro žáky 1. stupně a 20. února pro žáky 2. stupně. Konalo se 

jako již tradičně ve svitavském Tyjátru. 

 

 1. KATEGORIE (1. ROČ.) 

 

 Ondřej Spěvák – 1. místo, Cena diváků. 

 

 2. KATEGORIE (2.– 3. ROČ.) 

 

 Kateřina Komoňová – Čestné uznání. 

 3. KATEGORIE (4.–5. ROČ.) 

 

 Karolína Syrová – 2. místo. 

 

 4. KATEGORIE (6.–7. ROČ.) 

 

 Sarah Sleamanová – 3. místo. 
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I. Soutěž ve zpěvu 

 

10. 4. 2013 proběhlo školní kolo pěvecké soutěže. Žáci předvedli pěkné výkony a byli 

odměněni drobnými sladkostmi. 

 

Školní kolo:     

 1. KATEGORIE (1. ROČ.) 

 

 Aneta Báčová – 1. místo; 

  Gabriela Hauptová – 2. místo; 

 Michaela Zvárová – 3. místo. 

 

 2. KATEGORIE (2.– 3. ROČ.) 

 

 Gabriela Moravcová – 1. místo; 

 Kateřina Komoňová – 2. místo; 

 Dana Kučerová – 3. místo. 

 

 3. KATEGORIE (4.–5. ROČ.) 

 

 Kateřina Novotná – 1.- 2. místo; 

  Eliška Udržalová – 1.- 2. místo; 

 Štěpán Maruš - 3. místo. 

 

 4. KATEGORIE (6.–7. ROČ.) 

 

 Petra Kinclová – 1. místo; 

 Michaela Martínková – 2. místo; 

 Nikola Poláková – 3. místo. 

 

 5. KATEGORIE (8.–9. ROČ.)  

  

 Erin Poláková – 1. místo; 

 Klára Udržalová – 2. místo; 

 Jana Dynková – 3. místo. 

 

K. Anglické soutěže 

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE 
 

Dne 18. února proběhlo na III. ZŠ Litomyšl okresní kolo olympiády v anglickém 

jazyce. Soutěže se zúčastnily dvě žákyně naší školy. 
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 Eliška Hanzlová (7. A) - 5. místo v kategorii I. A (VII. třídy ZŠ); 

 Erin Poláková (9. tř.) -  7. místo v kategorii II. A (VIII. a IX. třídy ZŠ). 

 

 

 

KKuullttuurrnníí  aa  ssppoorrttoovvnníí  aakkccee,,  eexxkkuurrzzee  
 

Každý rok se snažíme žákům zpříjemnit výuku celou řadou mimoškolních akcí, 

které je mají obohatit novými informace, dovednostmi, zážitky nebo je prostě jen 

pobavit.  Proto také ve školním roce 2012/2013 navštívili naši žáci celou řadu 

kulturních představení. 

Mezi naučné programy, kterých se žáci zúčastnili, patřily např. Den s lesy, Den 

pro zdraví, přednášky o Madagaskaru a Novém Zélandu, Po USA s angličtinou nebo 

beseda s basketbalisty ze svitavského týmu Tuři. 

Již se stalo tradicí, že se naši žáci 2. stupně zúčastňují abonentních divadelních 

představení ve Východočeském divadle v Pardubicích. O jednotlivých představeních 

pravidelně informují členové Redakčního kroužku ve školním časopise Myšárník. 

K povedeným divadelním představením, která navštívili žáci 1. stupně, patřily Jak se 

Honza dostal na hrad nebo Popelka, kterou jely děti shlédnout do Mahenova divadla 

v Brně. 

ZUŠ Svitavy připravila se svými žáky hned dva kulturní programy, které jsme 

samozřejmě také navštívili. Jednalo se o taneční vystoupení a výchovný koncert. 

V oblasti kulturních akcí je nutné zmínit také filmová představení. Žáci mohli 

shlédnout Dobu ledovou 4, Čtyřlístek a ti starší Hobita. 

Pro naše žáky byly připraveny i zajímavé exkurze.  V letošním roce se žáci V. 

a VIII. třídy vydali na prohlídku našeho hlavního města Prahy. Deváťáci zase měli 

možnost zjistit, jak funguje Jaderná elektrárna Dukovany. 

V listopadu proběhl Den otevřených dveří a v předvánočním čase se škola znovu 

otevřela nejen pro naše žáky a to v podobě Adventních dílen. Na této akci si mohli 

návštěvníci vyrobit vánoční dekorace či dárkové předměty pomocí různých technik. 

Podobnou akcí, která je ale už určena pouze našim žákům, jsou Velikonoční dílny.  

14. června 2012 se konalo Sportovní dopoledne, které proběhlo částečně na nově 

zrekonstruovaném svitavském stadionu Míru a částečně v areálu školy.  Opět žáci 

soutěžili v tradičních disciplínách – běh na 800 metrů, běh na 60 metrů, skok 

do dálky a hod míčkem.  

Po dobu celého školního roku probíhala velice úzká spolupráce prvního stupně 

s městskou knihovnou, např. naši prvňáčci zde byli pasováni na čtenáře. Další 

organizace, se kterými naše škola navázala spolupráci, byly mateřské školy. V červnu 

se naše škola prezentovala také na Dni dětí v Parku Jana Palacha. 



 24 

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

žáci i učitelé. V současnosti má 112 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 31 žáků 

a v 6. třídě 27 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.  

       Dne 16. dubna se žáci 6. třídy zúčastnili Dne zdraví v Nemocnici ve Svitavách, 

kde jim byla předvedena resuscitace, a prohlédli si vozy Rychlé záchranné služby. 

 30. května 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 a obohatili svou slovní zásobu v anglickém jazyce 

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

Koncem května proběhl ve všech třídách program Zdravá pětka, kde se žáci 

dozvěděli informace o zdravém stravování a zdravých potravinách, v druhé části 

programu si poté zdravé jídlo sami připravili.  

V rámci vyučovacích hodin proběhla v 6. třídě beseda o dospívání a žáci 9. třídy 

se 13. května zúčastnili besedy o plánovaném rodičovství Láska ano, děti ještě ne.  

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

zapsáno 15, z toho 6 jich bylo evidováno, 9 bylo registrovaných.  Školní úrazy jsou 

ošetřovány na půdě školy, v případě potřeby jsou předány do lékařské péče. 

Odškodnění pojišťovnou je pečlivě sledováno.  
 

 

 

ŠŠkkoollsskkáá  rraaddaa      
  

Školská rada se opět sešla dvakrát.  

Poprvé měla schůzku 17. října, kdy měla naplánováno schválení Výroční zprávy 

za školní rok 2011/2012 a seznámení s plánovanou změnou ŠVP pro školní rok 

2013/2014. 

Podruhé se rada sešla 29. srpna, kdy měla na programu schvalování dodatku č. 2 

ŠVP, úpravy Školního řádu a také kontrolu školy po prvním roce pod novým 

vedením.  

Diskutovanými tématy byly též: 
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- nové úpravy školních prostor; 

- spolupráce se školní jídelnou; 

- personální změny; 

- rozšíření kapacity školní družiny a příprava třetího oddělení ŠD. 

Školské radě byla též představena Výroční zpráva na uplynulý školní rok. 

Během roku došlo ke dvěma změnám ve složení Školské rady. Mgr. Romana 

Navrátila vystřídala Mgr. Petra Judová. Druhá změna přišla s odchodem Mgr. Pavla 

Brázdy.  

 

 

 

NNeejjlleeppššíí  žžáákk  šškkoollyy      
 

Dne 26. června 2013 se ve vile Městského úřadu ve Svitavách sešli nejlepší žáci 

základních a středních škol.  Mezi ně se zařadila i žákyně 9. třídy Jana Machalová, 

která převzala z rukou starosty města Pamětní list a zapsala se do kroniky města 

Svitavy.  

 

 

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.  

Vedení řešilo jednu stížnost na kvalitu jídla. V měsíci březnu proběhl rozsáhlý 

průzkum kvality obědů, který přinesl konkrétní výstupy a zlepšení. V rámci 

spolupráce proběhly v prostorách jídelny dva workshopy určené žákům i dospělým. 

Obě přednášky s následnou praktickou ukázkou vedl mistr kuchař Václav Šmerda. 

První byla zaměřena na výrobu sushi, tedy ukázku japonské kuchyně, druhá šla 

mexickou cestou stravování a předváděla výrobu tortilly. Obě akce se setkaly 

s pozitivním ohlasem u návštěvníků i v médiích. 

Investice vedoucí do budovy jídelny sledovaly zlepšení obytného prostoru uvnitř 

jídelny: 

- oprava větracích zařízení; 

- realizace nového obložení výdejních oken a prostoru mezi nimi (úprava 

sledovala hlavně odvlhčení zdí); 

- designérská pomoc při řešení zútulnění interiéru jídelny. 

Druhou ze sledovaných oblastí byla ochrana budovy a zlepšení jejích 

termoizolačních vlastností, které si vyžádaly vysoké investiční náklady: 

- výměna oken v celé budově (250 000,-); 

- kontrola střechy; 

- řešení havárie vodovodního potrubí; 
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- příprava a realizace výměny lapolů (250 000,-). 

 

 

 

ÚÚddaajjee  oo  hhoossppooddaařřeenníí  šškkoollyy  zzaa  rrookk  22001122  
 

HLAVNÍ ČINNOST   

   

Náklady Rozpočet Skutečnost  

Spotřeba materiálu 127 000,00 Kč 254 149,00  Kč 

Spotřeba el. energie 150 000,00 Kč 151 662,00 Kč 

Spotřeba vody 20 000,00 Kč 13 036,00 Kč 

Spotřeba plynu 30 000,00 Kč 29 896,00 Kč 

Spotřeba tepla 585 000,00 Kč 490 154,00 Kč 

Opravy a udržování 60 000,00 Kč 114 249,00 Kč 

Cestovné 8 000,00 Kč 17 758,00 Kč 

Služby 222 000,00 Kč 250 442,00 Kč 

Mzdové náklady 6 367 514,00 Kč 6 604 302,00 Kč 

Zák. sociální pojištění 2 164 385,00 Kč 2 231 290,00 Kč 

Zák. pojištění prac. úrazů 26 000,00 Kč 27 978,00 Kč 

Příděl FKSP 65 072,00 Kč 65 152,00 Kč 

Náhrada mzdy za DPN 20 000,00 Kč 41 049,00 Kč 

Daně a poplatky  188 116,00 Kč 

Odpisy  DHM 348 000,00 Kč 347 300,00 Kč 

Bankovní poplatky 15 000,00 Kč 6 774,00 Kč 

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

Zákonné sociální náklady 133 000,00 Kč  153 297,00 Kč 

DDHM+DDNM 78 000,00 Kč 327 367,00 Kč 

Zmařená investice  5 000,00 Kč 

 

Celkem 10 482 971,00 Kč 11 383 468,00 Kč 

   

   

Výnosy Rozpočet Skutečnost 

Výnosy z prodeje služeb   Kč  47 788,00 Kč  

Výnosy z pronájmu   10 156,00 Kč  

Úplata za ŠD                      70 000,00 Kč  87 050,00 Kč  

Čerpání fondů   703 993,00 Kč  

Ostatní výnosy z činnosti   153 475,00 Kč  

Úroky z běžného účtu 10 000,00 Kč  13 328,00 Kč  

Výnosy z nároků na prostř. SR 8 695 971,00 Kč  8 695 971,00 Kč  

Výnosy z nároků na prostř. USC 1 667 000,00 Kč  1 675 000,00 Kč  

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

Celkem         10 482 971,00 Kč               11 386 761,00 Kč  

   

DOPLŇKOVÁ ČINNOST   

Náklady   Skutečnost 

Spotřeba potravin   0 Kč  
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Spotřeba energie   0 Kč  

Opravy a udržování   249 336,00 Kč  

Mzdové náklady   0,00 Kč  

Zákonné soc.pojištění   0,00 Kč  

FKSP   0,00 Kč  

Celkem   249 336 Kč  

      

Výnosy celkem   568 486,00 Kč  

 
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti 3 293,00 Kč  

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti 319 150,00 Kč  

Celkový hospodářský výsledek 322 443,00 Kč  



 28 

HHoossppooddaařřeenníí  SSddrruužžeenníí  ppřřáátteell  šškkoollyy  šškk..  rrookk  
22001122//1133  
  
PŘÍJMY 

 Zůstatek z roku 2011/2012 44 598,60 

 Příspěvky od členů 34 910 ,00 

 Sponzorské dary 500,00 

 Sběr papíru a plast. lahví 18 262,00 

 Úroky z běžného účtu 63,68 

 Příspěvky z adventních dílen r. 2012                              4 801,00 

 Fa za cestovné (placeno z prostř. zřizovatele)                1 650,00 
CELKEM 104 785,28 KČ 

 

 
VÝDAJE 

 Exkurze žáků do Prahy 11 882,00 

 Startovné na sportovní soutěže    400,00 

 Doprava na lyžařský výcvik žáků                                  3 630,00 

 Odměny pro žáky za soutěže a sběr papíru 15 852,00 

 Sladkosti pro žáky – předvánoční dopoledne 1 252,00 

 Odměny za soutěže (recitace, zpěv), soutěž AJ 967,00 

 Odměny pro nejlepší žáky 8 890,00 

 Den dětí - sladkosti 1 419,00 

 Cestovné na turnaje 1 919,00 

 Poplatky z běžného účtu 1 368,00 

 Výsadba stromu                                                                 6 500,00 

 Náplně do balonků Den dětí                                           1 349,00 
CELKEM 55 428,00 KČ    
 
    
STAV PROSTŘEDKŮ K 31. 7. 2013 

 Pokladna 5 517,00 

 Běžný účet 43 840,28  
CELKEM 49 357,28 KČ 
 
 

 

VVýýhhlleeddyy  ddoo  bbuuddoouuccnnaa  

Budoucnost nastiňuje koncepčně vedený, volně dostupný dokument. V němž 

vedením školy zdůrazňuje akcentovaná témata pro kalendářní rok 2013. Nese název 

Plán 13. V lednu 2014 bude představen plán na další rok. Plán je vytvářen 
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na kalendářní rok z důvodu systému financování, které je odvislé taktéž od roku 

kalendářního. 

 

Plán 13 

Plán dalšího rozvoje ZŠ T. G. M. pro rok 2013 

 

Plán 13 osvětluje priority dalšího rozvoje ZŠ TGM plánované na rok 2013. Jedním z jeho 

cílů je i zapojení veřejnosti a přátel školy do připravovaných projektů a aktivit. Jde 

o dokument vytvořený vedením Základní školy Svitavy, T. G. Masaryka 27, za účelem 

lepší informovanosti o dění na škole. 

 

Priority dalšího rozvoje pro rok 2013 

 

- Využití zvýšení populační křivky k získání dvou prvních tříd. 

o Nový směr vedení školy a zvyšující se populační křivka ročníku 

budoucích prvňáčků jsou dvě z několika kritérií majících pozitivní vliv 

na množství žáků v budoucích prvních třídách. Z tohoto důvodu realizuje 

ZŠ T. G. M. projekt „Škola nás baví“, který úspěšně aplikuje ve Speciální 

mateřské škole na ulici ČSA. Jde o sérii aktivit prezentující školu a její 

žáky v hudebních, výtvarných, sportovních a jiných činnostech 

zaměřených na žáky mateřských škol.  

o Pro budoucí prvňáčky se chystají nově vybavené třídy, které jim jistě 

budou velkou inspirací ve vzdělávacích předmětech i ve výchovách. 

 

- Zvýšený objem žáků v první a druhé třídě umožňuje navýšit školní družinu 

o 3. oddělení. 

o Školní družina je důležitou součástí školy. Navýšení počtu žáků v prvních 

dvou ročnících by umožnilo požádat o zvýšení kapacity školní družiny. 

Toto navýšení by automaticky znamenalo vznik třetího oddělení, což 

současné vedení prioritně podporuje. 

 

- Zlepšení volnočasového prostředí pro žáky vytvořením otevřeného, volně 

přístupného prostoru.  

o Vytvoření takové „studovny“ má pozitivní preventivní charakter, vede 

k soudržnosti kolektivu a obecně působí proti šikaně ve školní 

společnosti. Toto místo bude sloužit k setkávání žáků s informacemi 

i navzájem.  

o „Studovna“ vznikne z nepoužívaného kabinetu chemie a nabídne útulné 

místo, kde se žáci mohou potkávat, pročítat zajímavé knihy, populárně 

naučné časopisy či hrát moderní deskové hry. 

 

- Zlepšování podmínek pro práci pedagogů.  
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o Problematika výchovy a vzdělávání na prvním stupni má svá mnohá 

specifika. Vedení školy podporuje pravidelné setkávání a vzájemné 

konzultace pedagogů prvního stupně. Z nepoužívaného skladovacího 

prostoru v přízemí školy bude vytvořen Kabinet 1. stupně. Ten bude 

sloužit jako pracovna i místo k setkávání a vytvoří tak příjemné podmínky 

pro přípravu k pedagogické práci. 

 

- Realizace komunikační politiky Otevřená škola, tedy škola přátelská rodině.  

o Cílem je informovat veřejnost zapojenou do života o připravovaných 

projektech a probíhajících aktivitách. 
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ZZáávvěěrr  
 

Rok 2012/2013 by se mohl označit jako dynamický. Kolektiv pedagogů zaslouží 

odměnu a poděkování za vysokou úroveň při řešení realizace vzdělávání a výchovy. 

Přestože mnoho projektových záměrů je teprve nastartováno, jsou již teď vidět dílčí 

úspěchy celého pracovního týmu, kterými se vedení školy nebojí pochlubit. Základní 

výčet obsahuje hlavně tyto oblasti. 

 

 Realizace úsporných opatření:  

 vypovězení finančně prodělečných a pro školu nepotřebných smluv 

o pronájmu; 

 řešení úspor a rozvoje telekomunikačních služeb; 

 optimalizace topného režimu; 

 základní oprava oken. 

 

 Správcovství jídelny: 

 řešení dvojité havárie rozvodů vody; 

 příprava a realizace výměny lapolů;  

 výměna oken jídelny; 

 podpora dobrého jména jídelny; 

 šetření spokojenosti na vybraném vzorku zákazníků (březen 2013). 

 

 Podpora mateřských škol: 

 hudební programy; 

 podpora výuky informačních technologií; 

 kooperativní práce na výukových programech pro předškoláky; 

 spolupráce s MŠ ČSA. 

 

 Podpora města: 

 aktivní účast na akcích města; 

 projekt 1 den pomoci. 

 

 Spolupráce s DDM Svitavy a PPP Ústí nad Orlicí: 

 nové programy pro žáky školy; 

 vytvoření systému pedagogicko-psychologické podpory pedagogům; 
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 Rozvoj školy: 

 zvýšení kapacity školní družiny z 60 na 85 žáků; 

 podpora pohodlí a soukromí vybudováním šatních skříněk; 

 vytvoření zázemí pro pedagogy prvního stupně; 

 příprava využití prostoru školnického bytu pro vzdělávací účely; 

 příprava nové vizuální tváře školy; 

 posilování dobrého jména školy; 

 pokračování ve stoupající tendenci v počtu žáků školy. 
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