
VV ÝÝ RR OO ČČ NN ÍÍ   ZZ PP RR ÁÁ VV AA   
2013/2014 

 

 
  

ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  SSvviittaavvyy,,  TT..  GG..  MMaassaarryykkaa  2277 
 
 

č. j. zstgm/    /2014 
 



 2 

OObbssaahh  
 
Obsah ............................................................................................................................................... 2 

 

Úvod ................................................................................................................................................. 3 

 

Základní údaje o škole .................................................................................................................. 3 

Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy ................................................................. 4 

Seznam pedagogických a správních zaměstnanců ................................................................. 4 

Personální zabezpečení provozu školy, počet žáků, tříd ...................................................... 6 

Zápis žáků do první třídy ............................................................................................................. 7 

Volba povolání a rozmisťovací řízení ....................................................................................... 7 

Výuka cizích jazyků ..................................................................................................................... 11 

Kroužky, povinně-volitelné a nepovinné předměty............................................................. 11 

Prevence sociálně patologických jevů .................................................................................... 12 

Výchovné poradenství ................................................................................................................ 13 

Integrovaní žáci ........................................................................................................................... 14 

Činnost školní družiny ............................................................................................................... 14 

Soutěže........................................................................................................................................... 15 

Kulturní a sportovní akce, exkurze ......................................................................................... 24 

Zdravotnická osvěta, přednášková činnost a úrazovost ..................................................... 25 

Školská rada ................................................................................................................................. 26 

Nejlepší žák školy ........................................................................................................................ 26 

Školní jídelna ................................................................................................................................ 26 

Údaje o hospodaření školy za rok 2013.................................................................................. 28 

Hospodaření Sdružení přátel školy školní rok 2013/14 .................................................... 29 

Výhledy do budoucna ................................................................................................................. 30 

 

Závěr .............................................................................................................................................. 33 
 

 

 



 3 

 

ÚÚvvoodd    
  

Školní rok 2013/2014 byl rokem drobných změn, které ve výsledku předkreslují obraz 

reformy školy. Změny se týkaly jak hromadných, pečlivě vybraných školení pedagogů 

(Autorita, Práce se třídou, Autismus, Žák dlouhodobě selhávající ve výuce aj.), tak oblasti 

podpory zdravého životního stylu (Zdravé svačinky). V tomto roce též proběhlo pilotní 

testování školních diářů jako nástroje pro zlepšení schopnosti rozvrhnout si a plánovat 

svůj čas. Byla zpracována dlouhodobá koncepce spolupráce s PPP Ústí nad Orlicí pro 

oblast primární prevence. Školní parlament se stal funkčním nástrojem v hledání řešení 

v oblastech, které cítí jako podstatné sami žáci.  

Z hlediska rozvoje budovy došlo k přetvoření původní počítačové učebny v učebnu 

jazykovou. Kabinet Chemie byl přebudován na studovnu, což je multifunkční prostor 

určený k aktivnímu odpočinku. Začala též první etapa přestavby školnického bytu, 

v rámci které vznikl přístupový prostor do dvou potenciálních učeben a jednoho 

kabinetu. Během prázdnin došlo k opravě fasády a k výměně oken v zadním traktu školy 

a k renovaci zábradlí u centrálního schodiště. 

 

 

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 264 žáků 

školní družina 83 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 

 

1. stupeň 

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

 Mgr. Michaela Luňáčková  učitelství pro 1. stupeň třídní uč. II. třídy 

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

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

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

 

2. stupeň   

 PaedDr. Vlasta Kosková   Čj, Hv    třídní uč. VI. třídy,  

          vých. 

poradkyně 

 Mgr. Jana Maděrová  Nj, D    třídní uč. VII. tř. 

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

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

 Mgr. Roman Navrátil  D, Z, Ov   třídní uč. IX. třídy, 

         metodik ICT 

 Mgr. Pavel Fiala   Vv, Ov 

 Mgr. Jana Karpelesová  Nj, Rj  

 Mgr. Radka Kučerová  Nj, Hv 
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 Ing. Helena Pytlíková  Aj, Ch 

 Mgr. Renata Škeříková  ČJ, Rv 

 Mgr. Petr Šlimar   M, Z    metodik prevence 

 

Školní družina 

 Hana Burianová   vychovatelka ŠD 

 Zdeňka Dúbravová   vychovatelka ŠD 

 Lenka Kučerová   vychovatelka ŠD 

 

Mateřská dovolená 

 Mgr. Michaela Němcová  učitelství pro 1. stupeň  

 Mgr. Jitka Skalická   Čj, Rv 

 

 Žáci i učitelé se letos fotili v  barevném prostředí rozkvetlého parku Jana Palacha. 

 

Provozní zaměstnanci školy 

 Ing. Lenka Šmídová  ekonomka školy 

 Strachoň Rostislav   školník 

 Kalasová Alena   uklízečka 

 Betlachová Hana   uklízečka 

 Havlíková Ivana   uklízečka 
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PPeerrssoonnáállnníí  zzaabbeezzppeeččeenníí  pprroovvoozzuu  šškkoollyy,,  ppooččeett  žžáákkůů,,  
ttřříídd  

  

Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 264 žáků (z toho na prvním stupni 141, 

kteří se učili v 10 třídách (5 na prvním a 5 na druhém stupni). Dívek bylo 134, chlapců 

130. Výuka byla zabezpečena 18 pedagogickými pracovníky, dále zde pracovaly 3 

vychovatelky šk. družiny, 1 administrativní pracovnice, školník a 3 uklízečky. Stravování 

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

 

Počty žáků ve třídách ve školním roce 2013/2014 
 

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

Chlapci 13 13 18 13 14 13 14 9 10 13 130 

Dívky 16 15 12 15 12 15 14 12 12 11 134 

Celkem 29 28 30 28 26 28 28 21 22 24 264 

 

 

DDaallššíí  vvzzdděělláávváánníí  ppeeddaaggooggiicckkýýcchh  pprraaccoovvnnííkkůů  
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků patří k prioritně podporovaným 

oblastem. V tomto roce realizovaly vzdělávání na vysoké škole Mgr. Radka Kučerová 

v oboru Anglický jazyk pro II. stupeň a Ing. Helena Pytlíková taktéž v oboru Anglický 

jazyk (rozšíření pro střední školy). Zvyšováním kvalifikace prošli též pedagogové 

individuálně v oblastech Montessori pedagogika pro Český jazyk a Matematiku, 

primární prevence, výchovné poradenství, práce s autistickými dětmi anebo 

Feuersteinovo instrumentální obohacování. 

Hromadně prošli pedagogové školeními Práce se třídou a Autorita učitele 

(realizováno na dvoudenním školení v Nových Hradech), následně absolvovali školení 

Žák s poruchou autistického spektra a Žák dlouhodobě selhávající ve výuce (realizováno 

ve spolupráci s UJEP). V přípravném týdnu měli možnost pedagogové projít školením na 

Školní a domácí testování pomocí systému iSET od ČŠI. 

Ředitel školy se společně s vedením školy účastnil návštěv na vybraných výjimečných 

školách, kde prováděli stínování a čerpali inspiraci k dalšímu rozvoji školy. 
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ZZááppiiss  žžáákkůů  ddoo  pprrvvnníí  ttřřííddyy  
 

Zápis pro školní rok 2013/2014 proběhl v termínu 5. a 6. února. Bylo zapsáno celkem 

39 žáků, z toho 3 dětem byl doporučen odklad. Celkem tedy bude v 1. ročníku 36 žáků. 

Budou rozděleni do dvou tříd. 1. A bude třídní skupinou, kde bude fungovat asistent 

pedagoga. Předpokládá se zvýšená individuální práce s jedinci, kteří ji budou 

potřebovat. Počet žáků v této třídě bude snížen na 12 (z toho 5 chlapců a 7 dívek). V 1. B 

bude 24 žáků, z toho 7 chlapců a 17 dívek. 

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

dobrý.  Poděkování patří členům pedagogickému sboru, kteří se během roku podíleli 

na projektu „Kalendář spolupráce“, jenž řešil vzájemnou spolupráci se Speciální MŠ na 

ulici ČSA ve Svitavách.  Program obsahoval návštěvy učeben školy, dílny pro děti i pro 

rodiče, dny otevřených dveří i jiné netradiční akce. Proti minulému roku jsme nově do 

tohoto projektu zařadili odbornou přednášku o školní zralosti, realizovanou Mgr. Janou 

Slezákovou, společnou schůzku učitelek prvního stupně a mateřské školy, či 

Mikulášskou návštěvu ve všech odděleních MŠ. 

 
Tématem letošního zápisu byl Čtyřlístek, jehož hrdinové nám po zbytek roku obsadili Čítárnu. 

 

  

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

uspěli v prvním kole a byli přijati na střední školy bez větších problémů. Naši základní 

školu opouští 25 žáků IX. ročníku, 1 žákyně VIII. třídy.  

Ke studiu na víceletém gymnáziu byli přijati 3 žáci 5. třídy. 

Rozmístění žáků vyšších ročníků 

 

STŘEDNÍ ŠKOLY S MATURITOU 
 

 Gymnázium Svitavy       5 

 SOŠ a SOU Polička       1 

 SOU Svitavy        1  

 SOŠ a VOŠ pedagogická Litomyšl     1 

 VOŠ  a SOŠ technická Česká Třebová    2  

 Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště  1 

 Střední škola grafická Brno      1 

 SPŠCH Pardubice – Polabiny     1 

 ISŠ Moravská Třebová      1 

 Střední škola zahradnická a technická Litomyšl   1   

        

Celkem         15 

 

UČEBNÍ OBORY 
 

 SOU Svitavy        1 

 SOŠ a SOU Polička       2 

 ISŠ Moravská Třebová      4 

 OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň     1 

 VOŠ  a SOŠ technická Česká Třebová    1 

 Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí    1 

 SOU opravárenské Králíky      1 

  

      Celkem         11 

  

Rozmisťovací řízení IX. třídy, a 1 žákyně z VIII. třídy  
 

JMÉNO ŠKOLA  OBOR 

 Peter Csorosz Střední odborné učiliště Svitavy, 

Nádražní 1083, 568 02 Svitavy  

instalatér 

Tomáš Češka VOŠ a Střední škola technická 

Česká Třebová, Habrmanova 

1540, 560 02 Česká Třebová  

informační technologie 
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Vojtěch Dobeš Střední škola automobilní Ústí 

nad Orlicí, Dukelská 313, 562 01 

Ústí nad Orlicí 

automechanik 

Zdeněk Fric ISŠ Moravská Třebová, 

Brněnská 1405, 571 11 Moravská 

Třebová 

hotelnictví a turismus 

Martin Gestinger Střední škola grafická Brno, 

Šmahova 110, 627 00 Brno 

výstupní grafik pro média 

Štěpán Hlaváček Gymnázium a Jazyková škola 

Svitavy 

Sokolovská 1638/1 568 02 

Svitavy  

gymnázium všeobecné čtyřleté 

Vojtěch Hrstka Střední odborné učiliště 

opravárenské Králíky, 

Předměstí 427, 561 69 Králíky 

opravář zemědělských strojů 

Jan Král SPŠCH Pardubice, Poděbradská 

94, 530 09 Pardubice - Polabiny 

aplikovaná chemie 

Roman Křenek VOŠ a Střední škola technická 

Česká Třebová, Habrmanova 

1540, 560 02 Česká Třebová  

informační technologie 

Michal Maruš Střední škola zahradnická a 

technická Litomyšl, T. G. 

Masaryka 659, Litomyšl 

mechanizace a služby 

Matěj Moliš ISŠ Moravská Třebová, 

Brněnská 1405, 571 11 Moravská 

Třebová 

pokrývač 

Petr Šplíchal Střední odborná škola a Střední 

odborné učiliště Polička, Čs. 

armády 485, 572 01 Polička 

gastronomie 

Šimon Švihel Gymnázium a Jazyková škola 

Svitavy 

Sokolovská 1638/1 568 02 

Svitavy  

gymnázium všeobecné čtyřleté 

Martin Volf Střední odborné učiliště Svitavy, 

Nádražní 1083, 568 02 Svitavy  

mechanik plastikářských strojů 

Monika Barochová ISŠ Moravská Třebová, 

Brněnská 1405,571 11 Moravská 

Třebová 

kuchař-číšník 

Zuzana Čermáková Obchodní akademie a Střední 

odborná škola cestovního ruchu 

T. G. Masaryka 1000, 565 36 

Choceň 

cukrář 
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Tereza Daňková Střední odborná škola a Střední 

odborné učiliště, Čs. armády 

485, 572 01 Polička 

cukrář 

Jana Dynková Střední uměleckoprůmyslová 

škola Uherské hradiště, 

Všehrdova 267, 686 53 Uherské 

Hradiště 

grafický design 

Pavla Kučerová Gymnázium a Jazyková škola 

Svitavy 

Sokolovská 1638/1 568 02 

Svitavy  

gymnázium všeobecné čtyřleté 

Kristýna Kulíšková Střední odborná škola a Střední 

odborné učiliště, Čs. armády 

485, 572 01 Polička 

cukrář 

Adéla Pavlišová ISŠ Moravská Třebová, 

Brněnská 1405,571 11 Moravská 

Třebová 

kuchař-číšník 

Veronika Roušarová Gymnázium a Jazyková škola 

Svitavy 

Sokolovská 1638/1 568 02 

Svitavy  

gymnázium všeobecné čtyřleté 

Nikola Styblíková Gymnázium a Jazyková škola 

Svitavy 

Sokolovská 1638/1 568 02 

Svitavy  

gymnázium všeobecné čtyřleté 

Klára Udržalová Střední pedagogická škola 

Litomyšl, Komenského nám. 22, 

570 012 Litomyšl 

pedagogické lyceum 

Kateřina Vanišová ISŠ Moravská Třebová, 

Brněnská 1405,571 11 Moravská 

Třebová 

kuchař-číšník 

Petra Kinclová ISŠ Moravská Třebová, 

Brněnská 1405,571 11 Moravská 

Třebová 

kuchař-číšník 

 

Žáci V. třídy 
JMÉNO ŠKOLA  OBOR 

Karolína Syrová Gymnázium a Jazyková škola 

Svitavy 

Sokolovská 1638/1 56802 

Svitavy  

gymnázium všeobecné osmileté 

Nikola Králová Gymnázium a Jazyková škola 

Svitavy 

Sokolovská 1638/1 56802 

Svitavy  

gymnázium všeobecné osmileté 

Vendula Svobodová Gymnázium a Jazyková škola 

Svitavy 

Sokolovská 1638/1 56802 

Svitavy  

gymnázium všeobecné osmileté 
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VVýýuukkaa  cciizzíícchh  jjaazzyykkůů  
 

Prioritním cizím jazykem je, stejně jako na většině škol v České republice, anglický 

jazyk. Jeho výuku jsme chtěli podpořit zapojením do dotační výzvy podporující práci 

s rodilými mluvčími a připravující na zavedení metody CLIL do výuky žáků na prvním 

a druhém stupni. Bohužel projekt nebyl podpořen.  

Jako další cizí jazyk jsme pro naše žáky zvolili variantu výběru, kdy mají možnost 

zvolit si jazyk ruský nebo jazyk německý. Vzhledem k většímu počtu žáků 

se specifickými poruchami učení jsme aktuálně pro osmý ročník využili možnosti 

výjimky a vytvořili jsme ještě třetí skupinu, kde je vyučován předmět Anglický jazyk 

speciál, který je podporuje ve výuce primárního cizího jazyka. 

 

 

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. Žáci IX. třídy volili mezi Seminářem tvořivosti, 

kde vznikaly neobyčejné výtvory, z nichž mnohé zdobily prostory naší školy a mezi 

Kombinačními a strategickými hrami, sem se přihlásili především chlapci. 

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 9 zájmových aktivit 

na prvním i na druhém stupni.  

Žáci prvního stupně měli na výběr z několika různorodých kroužků. Pro žáky 

I. třídy, kteří mají menší slovní zásobu a potřebují vylepšit své vyjadřovací schopnosti, 

připravila paní uč. Tesárková kroužek Jazýčky. Kroužek vedený paní uč. Luňáčkovou 

Učení s úsměvem byl určen žákům II. ročníku. Sloužil k upevnění učebních návyků 

a učivo zde bylo procvičováno hravou formou tak, aby děti nabyly dojmu, že se jenom 

hrají. Obdobnou funkci měl také kroužek paní uč. Slezákové Hrajeme si s češtinou, který 

byl ale zaměřen především na český jazyk a dramatickou výchovu. Pro děti IV. ročníku, 

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 Sedmikrásku paní vychovatelky Burianové. Velmi 

oblíbeným kroužkem byly dvě skupiny Volejbalové přípravky pro žáky celého 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.   
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Na 2. stupni se mohli žáci zapojit do tvorby školníku časopisu v Redakčním kroužku 

pod vedením paní uč. Koskové. Posledním nabízeným kroužkem byly Pohybové hry, kde 

se chlapci mohli setkat s tradičními i netradičními pohybovými aktivitami. Tento 

kroužek vedl pan uč. Šlimar.  

 

 

PPrreevveennccee  ssoocciiáállnněě  ppaattoollooggiicckkýýcchh  jjeevvůů    
 

 V průběhu roku 2013/14 byly realizovány projekty, pomocí nichž byly plněny 

požadavky školního minimálního preventivního programu.  

 V tomto školním roce se poprvé žáci VI. ročníku zúčastnili adaptačního kurzu, 

který měl za úkol sblížit žáky s novou třídní učitelkou paní uč. Koskovou, seznámit 

se s nově příchozími žáky a vytvořit základy dobře fungujícího kolektivu.  

Probíhala úzká spolupráce s institucemi, které působí v oblasti prevence SPJ. Třídy VIII. 

B a VII. tř. absolvovaly sezení se zástupkyněmi poradenského centra, které konstatovaly, 

že třídní kolektivy mají fungující základ a zvláště pak kolektiv VII. ročníku je velmi 

dobrý s fungujícími vztahy. 

 

 
Preventivní program v deváté třídě realizovaný ve spolupráci s PPP Ústí nad Orlicí. 

 

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

témata, např. osobní bezpečí, šikana a kyberšikana a dopravní výchova. 

 V rámci úzké spolupráce metodika prevence s výchovným poradcem a vedením 

školy byla řešena problematika šikany a ničení majetku školy. 
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 Z hlediska práce metodika prevence kriminality nevybočoval v množství řešených 

případů rok 2013/2014 z obvyklých mezí. 

 

 

VVýýcchhoovvnnéé  ppoorraaddeennssttvvíí  
 

  Výchovný poradce velmi úzce spolupracuje s preventistou sociálně patologických 

jevů. Práce výchovného poradce na naší škole je zaměřena především na volbu 

povolání a na řešení výchovně vzdělávacích problémů žáků. Již od šestého ročníku jsou 

žáci vedeni v rámci předmětu Člověk a svět práce k volbě vhodné profese. Úkolem 

výchovného poradce je toto zaměření koordinovat s prospěchem dětí a s představou, 

kterou mají o budoucí práci svého dítěte jejich rodiče. V letošním školním roce se opět 

konaly přijímací zkoušky na maturitní obory. Byly vyhlášeny jednotně v Pardubickém 

kraji a donutily mnohé žáky k pečlivější přípravě na další studium. S touto skutečností 

byli podrobně seznámeni nejen zákonní zástupci žáků 9. ročníku, ale i zákonní zástupci 

současných osmáků. V průběhu 2. pololetí se uskutečnilo rodičovské sdružení, kde 

se zúčastnění dověděli podrobnosti o přijímacím řízení. Všem rodičům byla 

doporučena návštěva Úřadu práce ve Svitavách, kde ve spolupráci s Bc. E. Korábem  

mohou získat úvodní informace o vhodné střední škole pro své dítě. Dále se mohou 

obrátit na Pedagogicko - psychologickou poradnu ve Svitavách nebo v jiném městě. 

Podrobnější informace o SŠ pro své dítě mohou získat i na webových stránkách. 

             V průběhu školního roku jsme řešila výchovné, ale i vzdělávací problémy 

některých žáků. Velmi úzce spolupracovala výchovná poradkyně s třídními učiteli. 

Mnoho problémů bylo řešeno okamžitě, a to takřka každý den. Jako problém 

se ukázala docházka do školy v případě některých jednotlivců. Žák 8. A musel být 

hospitalizován v Psychiatrické léčebně ve Velké Bíteši vzhledem k jeho 

diagnostikované sociální fóbii. 

          Celkově by se dalo ale říci, že v letošním školním roce nebyly řešeny závažné 

výchovné problémy, jako tomu bylo v uplynulých letech. Svoji roli zde sehrává 

spolupráce s PPP v Ústí nad Orlicí, která díky svým programům pomáhá předcházet 

některým závažným situacím ve třídách. Vrstevnické programy, které poradna nabízí, 

pomáhají upevnit třídní kolektiv, předcházejí šikaně. Prevence v této oblasti je velmi 

důležitá, proto se prolíná celým průběhem školní docházky. 

      Součástí práce výchovného poradce je i zajištění péče o děti trpící vývojovými 

poruchami učení. Pro ně se na začátku školního roku vypracovává většinou podpůrný 

výukový plán, kterým by se měla řídit jejich práce a současně by měl být vodítkem 
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i pro učitele. Těchto dětí ubývá, přesto evidujeme každé doporučení z Pedagogicko 

psychologické poradny a snažíme se v rámci možností těmto dětem pomáhat. 

 

 

IInntteeggrroovvaanníí  žžááccii  
 

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

Nejčastěji trpí specifickými 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. 

 

 

ČČiinnnnoosstt  šškkoollnníí  ddrruužžiinnyy  
 

 Školní družina se v letošním roce rozrostla o další nově otevřené 3. oddělení pro 

žáky 3. - 4. ročníků (na fotografii). Stávající 1. a 2. oddělení navštěvují žáci I. - II. třídy, jak 

tomu již bylo v předchozích letech. Hodně jsme se letos zaměřili na pobyt v přírodě a hry 

podporující tělesný rozvoj žáků.  Celoročně navštěvujeme 1x týdně krytý bazén 

(rekreační plavání). V zimním období chodíme pravidelně každý čtvrtek bruslit.  

 
Nově zřízený prostor třetího oddělení školní družiny. 

 

 V rámci našich výtvarných a rukodělných aktivit se podílíme na celkové výzdobě 

školy. Zapojili jsme se také do celoškolního projektu Adventní čas a Velikonoční dílny. 

V dubnu naši družinu navštívil pan Pecháček z Dolní Čermné se zvířátky ze své 

MINIZOO a poutavě žákům přiblížil jejich život. Tento program byl pro letošní rok 
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zaměřen na plazy a ještěry. 29. 5. jsme pro žáky školní družiny připravili Dětský den 

v tělocvičně školy plný zábavných soutěží, se kterými nám ochotně pomáhali žáci 

7. ročníku. 

  Protože ve školní družině nesmí chybět hry a zábava, byli žáci nadšeni nově 

pořízenými dřevěnými kostkami, rozdělenými do všech 3 oddělení. Nejen, že se staly 

součástí každodenní oblíbené aktivity, ale přispěly k rozvoji kreativity, motoriky 

i představivosti žáků.  

 V tomto školním roce byl nově zaveden příspěvek na hračky. Výše příspěvku byla 

určena na 200 Kč na celý školní rok. Díky tomuto příspěvku a díky vstřícnému postoji 

vedení školy se podařilo zainvestovat vznik třetího oddělení. Příspěvek na hračky byl 

využit na stavebnice, moderní strategické hry, herní pomůcky na aktivity v bazéně aj. 

 Ke konci roku dospěla k cíli snaha mediálně osamostatnit oddělení školní družiny. 

Na webu školy je část v sekci školní družina, kde jsou administrovány stránky přímo 

od paní Burianové. Na tomto místě také přibývají fotografie a prezentace společných 

i samostatných družinových akcí. 

 

SSoouuttěěžžee  

A.  Sportovní soutěže – 1. stupeň 

 

1. PŘESPOLNÍ BĚH 

  

Obvodní kolo (25. 9. 2013): 

 Miroslav Ovad (3.tř.), Patrik Hýbl (5.tř.) – 1. místo; 

 Králová Nikola (5.tř.) – 2. místo. 

 

Okresní kolo (3. 10. 2013): 

 Miloslav Ovad (4.tř.) – 1. místo; 

 Nikola Králová (5.tř.) - 3. místo; 

 Patrik Hýbl (5.tř.) – 4. místo. 

 

2. VYBÍJENÁ 

  

Obvodní kolo: 

 družstvo 1. – 3. třída (11. 3. 2014) – 1. místo; 

 chlapci 4. – 5. třída (14. 4. 2014) – 3. místo; 

 dívky 4. – 5. třída (14. 4. 2014) – 3. místo. 

 

3. MINIKOPANÁ – McDonald´s Cup 
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Obvodní kolo (7. 5. 2014): 

 4. – 5. třída – 2. místo. 

 

Okresní kolo (15. 5. 2014): 

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

 

4. FLORBAL 4. – 5. TŘÍDY 

  

Obvodní kolo (6. 2. 2014): 

 4. – 5. třída - 1. místo. 

 

  Okresní kolo (20. 2. 2014): 

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

 

5.   E.On – CITY CUP, MINI-FOTBÁLEK (16. 4. 2014) 

 -zúčastnilo se  30 žáků 1. - 5.  třídy – 7. místo    

  
E.On  City cup proběhl na náměstí míru a podpořil sport u chlapců a dívek prvního stupně. 

 

6. ATLETICKÁ 

VŠESTRANNOST 2. – 5. TŘÍD 

 

Obvodní kolo (11. 6. 2014):  

 družstvo A – 2. místo; 

 družstvo B – 4. místo. 

 

7. VOLEJBAL 

  

48 žáků 1. – 4. třídy navštěvovalo 

volejbalovou přípravku. V obou 

turnajích svitavských škol ve 

žlutém či oranžovém 

minivolejbalu patřili naši žáci k nejlepším. 

 

8. OVOV 

 
Žáci 4. a 5. třídy se úspěšně zapojili do plnění Odznaku všestrannosti olympijských vítězů.  
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B. Sportovní soutěže – 2. stupeň 

 Jako podporovaná aktivita číslo jedna byl program Odznak všestrannosti 

olympijských vítězů. Ve všech třídách od čtvrté výše byl program realizován. Žáci se 

účastnili okresního, krajského i republikového kola.  

V září 2013 proběhlo v Praze finále, kterého se zúčastnili Darja Navrátilová, Míša 

Bolcárová a Kristián Pikovský. 

 
Účastníci republikového finále na společné fotce s Romanem Šebrlem 

 

Dívky 

 

 1. REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV 2013 (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) 

 Michaela Bolcárová – 16. místo ve své věkové kategorii; 

 Darja Navrátilová – 30. místo ve své věkové kategorii. 

  

2. PŘESPOLNÍ BĚH (6. – 7. roč.) 

 

Obvodní kolo: 

 Darja Navrátilová – 1. místo; 
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 Veronika Jiráčková – 2. místo; 

 Lucie Šimková – 5. místo; 

 Sarah Sleamanová – 26. – 27. místo. 

Družstvo z 2. místa postoupilo do krajského kola. 

 

Krajské kolo: 

 Darja Navrátilová – 3. místo. 

 

PŘESPOLNÍ BĚH (8. – 9. roč.) 

 

Obvodní kolo: 

 Michaela Bolcárová – 3. místo; 

 Eliška Hanzlová – 6. místo; 

 Jana Poulová – 11. místo; 

 Veronika Ettlová – 15. místo. 

 

3. FLORBAL 
 

Obvodní kolo: 

 dívky 8. – 9. roč. – 1. místo (Jana Dynková, Pavla Kučerová, Kristýna Kulíšková, Adéla 

Pavlišová, Klára Udržalová, Kateřina Vanišová, Veronika Ettlová, Petra Kinclová, 

Michaela Bolcárová, Michaela Mifková) – postup do okresního kola. 

Okresní kolo: 3. místo. 

 

Chlapci 

  

1. FLORBAL 

 

 žáci 6. – 7. třídy – 2. místo; 

 žáci 8. – 9. třídy – 1. místo. 

 

2. FOTBAL 

 žáci 6. - 7. třídy – 2. místo. 

 žáci 8. – 9. třídy – 4. místo. 

 

3. BASKETBAL 

 

 žáci 8. - 9. třídy – 2. místo. 

 

4. VOLEJBAL 

 

 oblastní kolo žáci 8. - 9. třídy – 1. místo. 
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 okresní kolo žáci 8. - 9. třídy – 1. místo. 

 krajské kolo žáci 8. – 9. třídy 4. místo. 

 

5. ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ 

 

Okresní kolo: 

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

 

Krajské kolo: 

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

 

Republikové finále 2013: 

 Kristián Pikovský – 9. místo v kategorii 2002. 

 

C. Matematické soutěže 

 

1. MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 

 

 Úspěšnými řešiteli okresního kola se staly Veronika Jiráčková a Sarah 

Sleamanová z 7. ročníku. 

 

2. BRLOH (Brněnská logická hra) 

 

 Tým žáků z 9. třídy (Štěpán Hlaváček, Pavla Kučerová, Jana Dynková, Nikola 

Styblíková) získal v této soutěži celkové 4. místo. Do finále postoupili z prvního místa, 

ale na medaili to nakonec nestačilo. 

 
Úspěšný řešitelský tým Společenství Buckinghamského paláce a jejich mentor. 
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D. Dějepisné soutěže  

 

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 

 Osm žáků 8. a 9. ročníku se potýkalo s úkoly na téma „Město v proměnách času“. 

 

Školní kolo (27. 11. 2014): 

 Pavla Kučerová (9. tř.) – 1. místo; 

 Vojtěch Dobeš (9. tř.) – 2. místo; 

 Šimon Švihel (9. tř.) – 3. místo. 

 

Okresní kolo (28. 1. 2014): 

 Pavla Kučerová (9. tř.) – 3. místo. 

 

Krajské kolo (1. 4. 2014): 

 Pavla Kučerová (9. tř.) – 6. místo. 

 

E. Přírodopisné soutěže 

 

1. 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 Lucie Šimková, Nikola Závadová (obě 6. 

třída), Veronika Jiráčková, Vojtěch Švihel (oba 7. třída), Radim Škaroupka, Natálie 

Nedomová (oba 8. B), Jana Dynková a Pavla Kučerová (obě 9. třída). 

 

1. kolo: 

 Nikola Závadová - 2. místo (kategorie 6. tříd); 

 Veronika Jiráčková - 2. místo (kategorie 7. tříd); 

 Natálie Nedomová - 4. místo (kategorie 8. tříd); 

 Pavla Kučerová - 3. místo (kategorie 9. tříd). 

 

2. kolo: 

 Lucie Šimková - 1.-3. místo (kategorie 6. tříd); 

 Nikola Závadová - 1.-3. místo (kategorie 6. tříd); 

 Veronika Jiráčková - 2. místo (kategorie 7. tříd); 

 Vojtěch Švihel - 3. místo (kategorie 7. tříd); 

 Radim Škaroupka - 9. místo (kategorie 8. tříd); 

 Jana Dynková - 2. místo (kategorie 9. tříd). 
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3. kolo: 

 Nikola Závadová - 5. místo (kategorie 6. tříd); 

 Veronika Jiráčková - 8. místo (kategorie 7. tříd); 

 Natálie Nedomová - 7.-9. místo (kategorie 8. tříd); 

 Pavla Kučerová - 2. místo (kategorie 9. tříd). 

 

4. kolo: 

 Nikola Závadová - 5.-7. místo (kategorie 6. tříd); 

 Veronika Jiráčková - 4. místo (kategorie 7. tříd); 

 Natálie Nedomová - 11. místo (kategorie 8. tříd); 

 Jana Dynková - 3. místo (kategorie 9. tříd). 

 

 V celkovém hodnocení byla z našich žáků nejúspěšnější Nikola Závadová, která 

ve své kategorii obsadila 3. místo, Veronika Jiráčková, která se umístila na 2.-3. pozici, a 

Pavla Kučerová, která byla na 3. místě. 

 

2. MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ 

   

 Dne 16. 5. se v prostorách naší školy konala soutěž Mladý zahrádkář. Soutěže se 

účastnili Tereza Holasová (4. třída), Lucie Šimková, Nikola Závadová (obě 6. třída), 

Veronika Jiráčková (7. třída), Jana Dynková a Pavla Kučerová (obě 9. třída). 

 

F. Soutěže v českém jazyce 

 

1. RECITACE 

  

 Dne 4. února 2014 se uskutečnilo školní kolo soutěže v recitaci, kterého se 

zúčastnili v hojné míře zejména žáci 1. stupně. Úroveň jednotlivých vystoupení byla 

velmi pěkná.  

 

Školní kolo: 

 1. KATEGORIE (1. ROČ.) 

 

 Patricie Krenarová – 1. místo; 

 Šárka Smékalová – 2. místo; 

 Bára Brandejsová – 3. místo. 

 

 2. KATEGORIE (2.– 3. ROČ.) 
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 Kateřina Komoňová – 1. místo; 

 Karolína Petrželová – 2. místo; 

 Ondřej Spěvák – 3. místo. 

 

 3. KATEGORIE (4.–5. ROČ.) 

 

 Matěj Zvára – 1. místo; 

  Patrik Hýbl – 2. místo; 

 Barbora Pekařová - 3. místo. 

 

 4. KATEGORIE (6.–7. ROČ.) 

 

 Zuzana Králová – 1. místo; 

 Vendula Juříková – 2. místo; 

 Lucie Šimková – 3. místo. 

 

 5. KATEGORIE (8.–9. ROČ.)  

  

 Martin Gestinger – 1. místo; 

 Eliška Hanzlová – 2. místo; 

 Jan Havel – 3. místo. 
 

Oblastní kolo a okresní kolo 
   

 Oblastní i okresní kolo se konalo opět ve svitavském Tyjátru. V oblastním kole 

získali 3. místo Kateřina Komoňová ze 3. třídy a žák 9. ročníku Martin Gestinger. Oba 

postoupili do okresního kola, ze kterého si Kateřina Komoňová odnesla 2. místo a jako 

odměnu krásnou knihu od Jana Werich Famfárum. Martin Gestinger získal čestné uznání 

od poroty a od diváků. 

 

 

2. OLYMPIÁDA 

V ČESKÉM JAZYCE 

 

 Školní kolo 

proběhlo 9. 12. 2014 

a zúčastnilo se ho 

11 žáků 8. a 9. třídy. 
 

Momentka z předávání cen při 

vyhlašování vítězů v recitační soutěži 

v rámci školního kola. 
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Školní kolo (27. 11. 2014): 

 Šimon Švihel (9. tř.) – 1. místo; 

 Nikola Styblíková, Martin Gestinger (9. tř.) – 2. – 3. místo; 

 Pavla Kučerová (9. tř.), Jana Stopková (8. B) – 4. – 5. místo. 

 

 Do okresního kola postoupili Nikola Styblíková a Šimon Švihel, který obsadil mezi 

46 zúčastněnými 5. - 11. místo. 

 

G. Soutěž ve zpěvu  

 
 13. 5. 2014 proběhla školní pěvecká soutěž. Žáci předvedli pěkné výkony a byli 

odměněni drobnými sladkostmi. 

 

Školní kolo:     

 1. KATEGORIE (1. ROČ.) 

 

 Karolína Bočková – 1. místo; 

  Agáta Sehnalová – 2. místo; 

 Antonín Dvořák – 3. místo. 

 

 2. KATEGORIE (2.– 3. ROČ.) 

 

 Karel Tóht – 1. místo; 

 Aneta Báčová – 2. místo; 

 Aneta Palasová – 3. místo. 

 

 3. KATEGORIE (4.–5. ROČ.) 

 

 Veronika Mrštná – 1. místo; 

  Natálie Sodomková – 2. místo; 

 Dana Kučerová - 3. místo. 

 

 4. KATEGORIE (6.–7. ROČ.) 

 

 Tereza Jirušová – 1. místo; 

 Lenka Čermáková – 2. místo; 

 Lucie Šimková – 3. místo. 

 

 5. KATEGORIE (8.–9. ROČ.)  
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 Martin Gestinger – 1. místo; 

 Jana Dynková – 2. místo; 

 Adéla Hanzlíková – 3. místo. 

 

H. Anglické soutěže 

 

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE 
 

 Dne 5. února proběhlo na III. ZŠ Litomyšl okresní kolo olympiády v anglickém 

jazyce. Soutěže se zúčastnili dva žáci naší školy. 

 

 Vojtěch Švihel (VII. tř.) - 5. místo v kategorii VII. třídy ZŠ a odpovídajícího ročníku 

víceletých gymnázíí 

 Šimon Švihel (IX. tř.) - 1. místo v kategorii 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 2013/2014 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. 

 Vybrané třídy se účastnily divadelních představení v Brně a v Pardubicích. Celá 

škola navštívila tradiční taneční program ZUŠ. Tradičně úzká spolupráce probíhala se 

svitavskou knihovnou, 

jejíž programy naši žáci 

využívali. Nový projekt 

Městského muzea a 

galerie ve Svitavách 

vodil žáky i do této 

instituce. Projekt 

Muzejní animace rozvíjí 

manuální šikovnost 

v oborech tradičních 

řemesel a výtvarné 

výchovy. Od učitelů i od 
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žáků jsou aktivity MMG brány velmi pozitivně. (Fotografie je z kovářské dílny, kterou 

navštívili naši žáci v rámci programu Muzejní animace.) 

 

 Systém pravidelných kurzů a exkurzí se v letošním roce rozšířil o Kurz krizové 

připravenosti pro V. ročník (v budoucnu bude již pro čtvrťáky). Exkurzi do Prahy 

absolvovali  páťáci i osmáci. Na šesťáky čekal kurz adaptační a na sedmáky se z důvodu 

absence sněhu nedostalo při kurzu lyžařském. Žáci devátých ročníku měli možnost 

navštívit předvánoční Vídeň a v červnu koncentrační tábor Osvětim. 
 

 Sportovní dopoledne se jako obvykle konalo na Svitavském stadionu a žáci 

soutěžili v disciplínách 1000 m, 60 m, míček a dálka. Dětský den taktéž proběhl ve 

sportovním duchu. Žáci prvního stupně plní disciplíny a hry, které jim připravili 

deváťáci, žáci druhého stupně soutěžili na hale Na Střelnici v miniflorbalu (3+1). 

Zpestřením letošního dětského dne byl volejbalový zápas mezi výběrem učitelů a týmem 

žáků. Sportovně musím za učitele uznat porážku. 

 

 

ZZddrraavvoottnniicckkáá  oossvvěěttaa,,  ppřřeeddnnáášškkoovváá  ččiinnnnoosstt  aa  
úúrraazzoovvoosstt  

  

 Činnost zdravotnické osvěty byla realizována na základě celoročního plánu 

a přizpůsobovala se konkrétním situacím během školního roku. 

        Dne 9. října proběhl pro žáky 9. tříd program Hrou proti AIDS a 11. prosince 

se pro ně konala beseda o plánovaném rodičovství Láska ano, děti ještě ne. 

Dne 16. listopadu byl organizován na naší škole Den otevřených dveří, v rámci kterého 

byla uspořádána sbírka peněz pro oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných 

ve Svitavské nemocnici. Celkem bylo vybráno 14 287 Kč, za které nemocnice zakoupila 

kompenzační pomůcku. 

        Dne 24. dubna se žáci 6. třídy a dívky 7. třídy zúčastnili Dne zdraví v nemocnici 

ve Svitavách, kde jim byla předvedena resuscitace, kterou si mohli sami vyzkoušet, 

a prohlédli si vozy Rychlé záchranné služby. Ve vestibulu nemocnice se poté dozvěděli 

informace o správné osobní hygieně, krevních skupinách a zdravé výživě. Další Den 

zdraví proběhl 17. června.  Žáci 6. třídy si prohlédli oddělení LDN a některé laboratoře 

ve Svitavské nemocnici. 

 Ke konci školního roku, dne 25. června, se žáci 8. ročníků zúčastnili Kurzu první 

pomoci na SZŠ Svitavy. Žáci si procvičili základy resuscitace, zotavovací polohu, 

ošetřování popálenin a fixování zlomených končetin. 
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 Bohužel ani v tomto školním roce se dětem nevyhnuly úrazy. Celkem jich bylo 

zapsáno 11, z toho 7 jich bylo evidováno, 4 byly registrované a 3 úrazy byly odškodněny. 

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

péče. Odškodnění pojišťovnou je pečlivě sledováno.  

 

 

ŠŠkkoollsskkáá  rraaddaa      
  

Ve školním roce 2013/2014 se sešla Školská rada dvakrát. Napoprvé v březnu, kdy 

ředitel školy seznámil Školskou radu s inspekční zprávou od ČŠI. Dále referoval radě 

informace o situaci po zápise do 1. třídy, předvedl nový prostor Studovny, představil 

novinky pro školní rok 2014/2015 a předjednal záměr připojení se ke kampani Vlajka pro 

Tibet. 

Druhá schůzka se tradičně konala v srpnu, kdy na „radní“ čekalo schvalování úprav 

ve Školním vzdělávacím programu a prezentování novinek a stavebních úprav, které 

byly přes velké prázdniny realizovány.  

Dalšími body jednání byla rozprava o možnostech zapojení do evropských dotačních 

programů nebo přistoupení do programu Rodiče vítáni, což odráží dlouhodobý záměr 

politiky otevřené školy. 

 

 

NNeejjlleeppššíí  žžáákk  šškkoollyy      
 

Dne 25. června 2014 se ve vile Městského úřadu ve 

Svitavách sešli nejlepší žáci základních a středních škol.  

Mezi ně se zařadila i žákyně 9. třídy Pavla Kučerová, 

která převzala z rukou starosty města Pamětní list 

a zapsala se do kroniky města Svitavy.  

 Na fotografii je Pavla Kučerová vyfotografovaná 

při loňském zápisu prvňáčků, u kterého pomáhala. 

 

 

 

ŠŠkkoollnníí  jjííddeellnnaa    

 

 I v roce 2013 a 2014 se dařila spolupráce se školní jídelnou. Společně jsme 

naplánovali aktivity, které přispějí k pozitivnímu vnímání jídelny, což prospěje jak GTH, 

tak škole. 
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Šlo o aktivitu, kdy učitelé hodnotili jídla a dávali tak zpětnou vazbu na polévky a 

hlavní jídla v měsíci září. Jídelna „za to“ vypracovala opatření, která byla reakcí na 

zmíněné hodnocení. 

 Dlouhotrvající vůle podpory zdravého stravování se odrazila na podpoře 

zdravých svačinek. Jídelna začala nabízet svým strávníkům svačinky za jednotnou cenu 

14 Kč. Rodičům garantuje zdraví a správné nutriční hodnoty, čehož se žákům zpravidla 

nedostává, když od rodičů dostanou peníze, aby si svačinu koupili sami. 

 V lednu proběhl další z řady kuchařských kurzů pana Šmerdy. Tentokrát 

s aktuálním tématem zdravých salátů.  Účastníci obdrželi cenné rady jak nakládat se 

zeleninou, jak ji kombinovat, jak ji ochucovat a jak podávat. Pro všechny byla připravena 

kuchařka nejzajímavějších salátů, která jistě přispěla k rozvoji zdravého životního stylu 

v mnoha rodinách. 

V letních měsících proběhla soutěž školních jídelen o nejlepší oběd, kterého se 

zúčastnila i naše jídelna. Po postupu z krajského kola se podařilo dostat do 

republikového finále, kde za svůj výkon obdrželi pánové kuchaři Šmerda, Řídký a Pohl 

bramborové umístění. 

 V rámci oprav bylo investováno do prasklého potrubí odvádějící dešťovou vodu, 

které průsakem ohrožovalo samotnou budovu školy.  
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ÚÚddaajjee  oo  hhoossppooddaařřeenníí  šškkoollyy  zzaa  rrookk  22001133  
 

HLAVNÍ ČINNOST   

Náklady Rozpočet Skutečnost  

Spotřeba materiálu 249 000,00 Kč 656 153,00  Kč 

Spotřeba el. energie 150 000,00 Kč 170 119,00 Kč 

Spotřeba vody 20 000,00 Kč 17 805,00 Kč 

Spotřeba plynu 30 000,00 Kč 26 674,00 Kč 

Spotřeba tepla 530 000,00 Kč 568 327,00 Kč 

Opravy a udržování 45 000,00 Kč 171 753,00 Kč 

Cestovné  13 213,00 Kč 

Služby 219 000,00 Kč 462 609,00 Kč 

Mzdové náklady 6 757 000,00 Kč 6 786 806,00 Kč 

Zák. sociální pojištění 2 277 000,00 Kč 2 272 030,00 Kč 

Zák. pojištění prac. úrazů 27 000,00 Kč 27 037,00 Kč 

Příděl FKSP 66 000,00 Kč 67 286,00 Kč 

Náhrada mzdy za DPN 61 000,00 Kč 52 597,00 Kč 

Daně a poplatky  32 337,00 Kč 

Odpisy  DHM 338 000,00 Kč 337 088,00 Kč 

Bankovní poplatky 15 000,00 Kč 6 776,00 Kč 

Pojištění majetku  64 000,00 Kč 32 152,00 Kč 

Zákonné sociální náklady 261 000,00 Kč  261 538,00 Kč 

DDHM+DDNM 36 000,00 Kč 80 462,00 Kč 

 

Celkem 11 023 000,00 Kč 11 962 022,00 Kč 

   

Výnosy Rozpočet Skutečnost 

Výnosy z prodeje služeb  53 459,00 Kč  

Výnosy z pronájmu   27 929,00 Kč  

Úplata za ŠD                      80 000,00 Kč  98 550,00 Kč  

Čerpání fondů   641 428,00 Kč  

Ostatní výnosy z činnosti 40 000,00 Kč  279 199,00 Kč  

Úroky z běžného účtu 10 000,00 Kč  6 717,00 Kč  

Výnosy z nároků na prostř. SR 9 289 000,00 Kč  9 289 000,00 Kč  

Výnosy z nároků na prostř. 

USC 1 564 000,00 Kč  1 564 000,00 Kč  

Výnosy z nároků na prostř. EU  47 438,00 Kč  

Celkem         11 023 000,00 Kč               11 962 281,00 Kč  

   

DOPLŇKOVÁ ČINNOST   

Náklady   Skutečnost 

Spotřeba potravin   0 Kč  

Spotřeba energie   0 Kč  

Opravy a udržování   306 654,00 Kč  

Mzdové náklady   0,00 Kč  

Zákonné soc.pojištění   0,00 Kč  

FKSP   0,00 Kč  

Celkem   306 654,00 Kč  
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Výnosy celkem   543 386,00 Kč  

 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti 259,00 Kč  

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti 236 732,00 Kč  

Celkový hospodářský výsledek 236 991,00 Kč  

 

 

HHoossppooddaařřeenníí  SSddrruužžeenníí  ppřřáátteell  šškkoollyy  
šškkoollnníí  rrookk  22001133//1144  

 
PŘÍJMY 

 Zůstatek ze školního roku 2012/2013 49 252,28 Kč 

 Členské příspěvky 38 479,00 Kč 

 Sběr papíru a kovového odpadu 24 194,00 Kč 

 Sponzorské dary 14 224,00 Kč 

 Příspěvky z adventních dílen rok 2013 7 230,00 Kč 

 Úroky z účtu Sdružení                                   63,34 Kč 
CELKEM 133 442,62 KČ 

 

 
VÝDAJE 

 Exkurze žáků do Prahy (5. a 8. třída) 18 387,00 Kč 

 Odměny za soutěže, turnaje a sběr papíru 

(recitace, zpěv, AJ, sport)    16 644,00 Kč 

 Doprava na adaptační kurz žáků                                   4 114,00 Kč 

 Startovné a cestovné na sportovní soutěže 3 804,00 Kč 

 Mikuláš, adventní dílny a předvánoční odpoledne 2 708,00 Kč 

 Poplatky za vedení účtu Sdružení 1 350,00 Kč 

 Prezentace v rámci Dne dětí v parku Jana Palacha 792,00 Kč 
CELKEM 47 799,00 KČ    
 
    
STAV PROSTŘEDKŮ K 31. 8. 2014 

 Pokladna 12 869,00 Kč 

 Běžný účet 72 774,62 Kč 
CELKEM 85 643,62 KČ 
 
 
 



 30 

VVýýhhlleeddyy  ddoo  bbuuddoouuccnnaa  

Krátkodobý záměr s názvem Plán 14 byl společně s Vyhodnocením Plánu 13 

představen na začátku roku 2013. Pro potřeby Výroční zprávy jej uvádím v nezkrácené 

podobě. 

 

 
 

 Vyhodnocení Plánu 13   

 

 
 

Plán 13 obsahoval pět priorit rozvoje školy. Tyto konkrétně pojmenované cíle byly 

v roce 2013 připravovány k realizaci a ve velké většině případů byly i k realizaci 

dotaženy. 

Témata jsou řazena podle uvedení v Plánu 13. Všechna odpovídají koncepčnímu 

záměru rozvoje školy v letech 2012 - 2018. 

 

Využití populační křivky k získání dětí do 1. ročníku 

- Do 1. ročníku bylo zapsáno 33 dětí. Ve třech případech byla podána žádost 

o odklad. V jednom případě žákyně nastoupila na jinou základní školu. Počet 

žáků v 1. třídě je 29. Tento vysoký počet je efektivně kompenzován zvýšeným 

počtem půlených hodin. Třetina výuky tak probíhá v počtu 14ti, respektive 15ti, 

čímž je dosaženo odpovídajícího prostoru pro individuální přístup. 

- Projekt spolupráce se Speciální MŠ (sídlící na ulici ČSA) proběhl nad očekávání 

dobře. Pochvalován byl ze strany rodičů, vedení MŠ i ze strany pedagogů naší 

školy. 

- Při komunikaci s rodiči vyšel jako zlomový fakt nejistoty vyplývající z faktu, že 

dítě není ve spádové oblasti naší školy a může být odmítnuto. Ředitel školy vedl 

s vedením města několik jednání, jejichž výsledkem byly v prosinci zveřejněné 

úpravy spádových oblastí. 

- Naše škola zaznamenala výrazný pozitivní rozdíl mezi počtem dětí ve spádové 

oblasti školy  a počtem dětí zapsaných. 

 

Navýšení kapacity školní družiny 

- Díky zvýšeným nárokům na obsazení školní družiny se podařilo dojednat 

na krajském úřadě zvýšení kapacity školní družiny z šedesáti na současných 

osmdesát pět. Od 1. 9. 2013 funguje na naší škole 3. oddělení, které obstarává 

nadstandardní výplň volného času pro žáky 3. – 5. třídy. 
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- Zvýšení kapacity školní družiny je administrativně značně obtížný proces. Děkuji 

zainteresovaným pracovníkům krajského úřadu, krajské radní za školství 

Ing. Janě Pernicové a starostovi města Svitavy Mgr. Davidu Šimkovi za osobní 

vstřícný přístup k řešení specifické problematiky školní družiny na naší škole. 

 

Zlepšení volnočasového prostředí 

- Prostor Studovny byl zamýšlen jako součást projektu ELZA, který bohužel nebyl 

z prostředků EU podpořen. Vzhledem k tomu, že volnočasový prostor Studovny 

zůstal i nadále naší prioritou, bude jeho zřízení hrazeno z prostředků školy, což 

způsobilo drobné zdržení. Dokončení Studovny je plánováno po jarních 

prázdninách letošního školního roku. 

 

Kabinet 1. stupně 

- Prostor Kabinetu 1. stupně byl předán k užívání v jarních měsících roku 2013. Stal 

se prostorem, který výrazně ovlivnil pracovní a kulturní podmínky pedagogů 

1. stupně. 

 

Otevřená škola 

- Pozitivní zpětná vazba mě informuje, že komunikační cesta, kterou se škola 

vydala, je vnímána v očích veřejnosti i zaměstnanecké obce kladně. 

 

Mimo plán vzniklo mnoho aktivit, které aktuálně reagovaly na potřeby školy. 

K nejhmatatelnějším patřily vznik univerzální učebny sloužící pro půlené hodiny či nově 

vyřešený úložný systém sportovního nářadí před tělocvičnou. Velkou investicí 

do pohodlí a soukromí žáků představuje vznik šatních skříněk. Akcí, kterou lze 

všestranně posoudit jako povedenou a úspěšnou, jsou oslavy 60 let základního 

vzdělávání v naší škole. 

Plán 13 a jeho „Vyhodnocení“ byly posouzeny vedením školy jako efektivní metoda 

rozvoje organizace. Stanou se součástí výroční zprávy a předpokládá se vytvoření Plánu 

14, který bude informovat o prioritách rozvoje pro rok 2014. 

 

 

Mgr. Jiří Sehnal, DiS. 

ředitel školy 
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Plán 14  

Plán dalšího rozvoje ZŠ TGM pro rok 2014  
 

 Tento dokument je akčním plánem rozvoje Základní školy Svitavy, T. G. 

Masaryka 27. Jde o dokument vytvořený za účelem lepší informovanosti o dění ve škole. 

Jedním z jeho cílů je zapojení veřejnosti a přátel školy do připravovaných projektů 

a aktivit. Priority odpovídají koncepčnímu záměru rozvoje školy pro léta 2012 – 2018. 

 

Priority dalšího rozvoje pro rok 2014: 

 

- Dokončení záměru realizace Studovny 

o Škola není jen vyučování, ale také přestávky, ve kterých by si žák měl 

odpočinout před dalším studiem. 

o Studovna bude „úžasné“ místo, které nabízí odreagování všem, kteří 

potřebují o přestávce na chvíli vypnout. Bude obsahovat místo k relaxaci, 

místo k samostudiu i místo k aktivnímu prožití přestávky.  

 

- Zlepšování podmínek pedagogů pro práci. 

o Práce učitele se neodehrává jen v interakci se žáky v hodině. Pro potřeby 

kvalitní komunikace v ose učitel – žák, ale také učitel – zákonný zástupce 

plánuje vedení školy vytvoření prostoru Komunikační místnosti. 

o Tento prostor bude sloužit k setkávání všech stran účastnících se procesu 

vzdělávání a jeho příjemné prostředí jistě přispěje k efektivitě práce 

na všech pólech trojúhelníku žák – zákonný zástupce – pedagog. 

 

- Škola jako spolupracující instituce 

o Cílená podpora mateřských škol s akcentem na Speciální mateřskou školu 

sídlící na ulici ČSA a projekt „Kalendář spolupráce“. Jde o sérii hudebních, 

výtvarných, sportovních a jiných aktivit, které umožňují žákům MŠ využít 

technického vybavení (tělocvična, počítačové programy v učebně) 

a pedagogického potenciálu naší školy. 

o Pokračující podpora DDM Svitavy při realizaci volnočasových aktivit 

v prostorách školy. 

o Podpora spolupráce s MMG. Informační panel MMG ve škole prezentuje 

akce konané v prostoru Muzea. 
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o Vedení žáků k aktivnímu řešení problémů ve svém okolí. 

 

- Školní družina jako prostor pro rozvoj dětí 

o Školní družina je důležitou součástí školy. Tým vychovatelek podporovaný 

vedením školy každodenně pracuje na náplni, která vytváří ze školní 

družiny prostor, JENŽ v mnoha tématech a stránkách nadstandardně 

rozvíjí vaše dítě a jeho schopnost trávit volný čas.  

 

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

o Snažíme se být školou otevřenou k řešení všech možných úskalí týkajících 

se výchovy a vzdělávání. Všem žákům se snažíme nabídnout maximálně 

individuální přístup při nástupu do školy i během docházky do ní. 

 

„Naším cílem je škola připravující své žáky, aby hrdě obstáli ve společnosti 

našeho města, naší země, naší planety.“ 

 

Mgr. Jiří Sehnal, DiS. 

ředitel školy 

 

 

ZZáávvěěrr  
 

 Rok 2013/2014 těží z vysoké pracovní úrovně při pedagogické práci. Nastartované 

projekty začínají nést první ovoce. Nově získávaná zkušenost vedení dynamicky cílí 

zarozvojem školy v prioritních oblastech. Tento rok by se dal nazvat rokem volných 

projektů. Tímto označením rozumím malé či velké, neukotvené projekty, které si všímají 

různých fenoménů ve společnosti a snaží se je kultivovat ve prospěch budoucí 

společnosti. Takovými projekty je např. Výměnná knihovna, Zdravé svačinky, Kalendář 

spolupráce (obzvláště aktivita, kdy malý čtvrťáci učí malé předškoláky pracovat na 

vzdělávacích programech), pilotní testování školních diářů jako nástroje ke snížení 

zapomínání a organizaci vlastního času, podpora LDN při Svitavské nemocnici, sbírání 

víček pro dobrou věc a v neposlední řadě nová studovna.  

 Studovna vznikla z kabinetu chemie. Aktuálně slouží žákům prvního stupně jako 

komunitní místo, kde mohou aktivně, či relaxačně trávit volný přestávkový čas. 

Studovna platí za velmi povedené místo, které je využíváno i pro potřeby netradičních 

vyučovacích hodin. 

V prázdninovém čase před koncem školního roku (ten končí až posledního srpna) došlo 

na škole k několika velkých stavebním akcím. V zadním traktu započala rekonstrukce 
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fasády a výměna oken, v druhém patře byla zahájena 1. etapa přestavby školnického 

bytu, rekonstrukcí a bezpečnostní úpravou prošlo zábradlí v centrální části školy. 

  

 Následující výčet shrnuje hlavní aktivity vedení školy ve školním roce 2013/2014. 

 

 Snaha o dlouhodobý rozvoj školy 

 Realizace prostoru Školní studovny.  

 1. etapa přestavby školnického bytu 

 Oprava a zvýšení bezpečnosti zábradlí v centrální části školy. 

 Společné školení pedagogického sboru na téma Žák s poruchou autistického 

spektra, Žák dlouhodobě selhávající ve výuce a dobrovolné školení na téma Školní 

a domácí testování 

 Podpora učitelů cíleným mentoringem. 

 

 Realizace úsporných opatření  

 Nákup úsporných zařízení na vodu od firmy WATERSAVERS. 

 Realizace opravy fasády v zadním traktu školy. Výměna oken v této části budovy. 

 

 Správcovství jídelny 

 Oprava systému odpadních vody z jídelny. 

 Hledání projektového řešení prostoru před jídelnou, tzv. náměstíčko. 

 Podpora dobrého jména jídelny formou konzultací: 

 zlepšení služeb v možnosti internetového objednávání, 

 hledání řešení v realizaci společného projektu „Zdravá svačina“. 

 Šetření spokojenosti na vybraném vzorku zákazníků (podzim 2013). 

 

 Podpora mateřských škol 

 Hudební programy. 

 Podpora výuky informačních technologií. 

 Kooperativní práce na výukových programech pro předškoláky. 

 

 Podpora města 

 Aktivní účast na akcích města. 

 Spolupráce na koncepci vzdělávání ve městě Svitavy 

 

 Opravy a havárie 

 Zatékání z oblasti svedených dešťových svodů na půdě a v 6. třídě – oprava. 



 35 

 Řešení havárie zatékání ze školnického bytu (opakované). 

 

 Spolupráce s DDM Svitavy a PPP Ústí nad Orlicí 

 Hledání dlouhodobé koncepce primární prevence. 

 Nové výchovně vzdělávací možnosti pro žáky školy. 

 Vytvoření systému pedagogické podpory učitelům. 
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Mgr. Jiří Sehnal, DiS. 

Mgr. Petra Judová 

Mgr. Renata Škeříková 

PaedDr. Vlasta Kosková 

Ing. Lenka Šmídová 


