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1. Základní údaje o škole
název: Základní škola Hlinsko, Leţáků 1449, okr. Chrudim
sídlo: Hlinsko, Leţáků 1449
zřizovatel: Město Hlinsko
součásti školy: dislokované pracoviště Poličská 757 - základní škola praktická
a speciální
školní druţina Leţáků 1449
vedení školy: Ing. et Bc. Tomáš Louda - ředitel školy od 01.08.2013
Mgr. Milada Konečná
- ředitelka školy do 31.07. 2013, od
01.08.2013 zástupce ředitele školy
PhDr. Iva Novotná – zástupce ředitele školy do 31.08.2013
Mgr. Jana Kavalírová – zástupce pro ZŠ praktickou a speciální
Monika Zahálková – vedoucí vychovatelka ŠD
kontakty: e-mail: red@zslezaku.cz, zs@zslezaku.cz
telefon: 469311597 ředitelna ZŠ Leţáků
469313560 ZŠ praktická a speciální
469314690 ŠD Leţáků 1449
fax:
469312316
školská rada: Mgr. Ivo Voříšek – zástupce pedagogů ZŠ Leţáků, předseda ŠR
Dita Kostelecká – zástupce pedagogů ZŠ prakt. a spec.
Květa Klinecká – zástupce rodičů ZŠ Leţáků
Ludmila Hudcová - zástupce rodičů ZŠ prakt. a spec.
Andrea Boguajová, DiS. – zástupce zřizovatele
Bc.Věra Sokolová - zástupce zřizovatele

2. Přehled oborů vzdělávání
Škola
ZŠ Ležáků

obor vzdělávání
79-01-C/01 Základní
škola

vzdělávací program
„Krok za krokem“ školní
vzdělávací program pro
základní vzdělávání

ročník
1. – 9.

ZŠ praktická
a speciální Poličská
757

79-01-C/001
Základní škola

„Klíč“
školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání

praktická škola

79-01-B/001
pomocná škola

č.j. 24035/97-22
Pomocná škola

speciální škola
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3. Personální zabezpečení činnosti školy
Po odstoupení ředitelky Mgr. Milady Konečné k 31.07.2013 byl od 01.08.2013 ředitelem
školy na základě výběrového řízení zřizovatelem jmenován Ing. et Bc. Tomáš Louda. Další
změny nastaly na postu zástupce ředitele školy – PhDr. Iva Novotná skončila ve funkci
zástupce k 31.07.2013, od 01.08. byla pověřena Mgr. Milada Konečná.
Změny ve sloţení pedagogického sboru v tomto školním roce byly způsobeny skončením
pracovního poměru Mgr. Petry Medunové výpovědí ze strany zaměstnance k 30.06.2012 (na
ZŠ Leţáků byla zaměstnána na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené Mgr. Markéty
Cupalové, na jiné škole jí nabídli pracovní smlouvu na dobu neurčitou), na výpomoc
nastoupila na zkrácený úvazek při rodičovské dovolené Mgr. Markéta Cupalová.
K 31.12.2012 skončil pracovní poměr Mgr. Hany Vitáskové – od 01.01.2013 se po mateřské a
rodičovské dovolené vrátila Mgr. Michaela Stachurová. Pracovní poměr na dobu určitou
skončil 30.06. 2013 Kateřině Odstrčilové, nebyl prodlouţen vzhledem k otevření jedné první
třídy v příštím školním roce.
K 30.06.2013 ukončila pracovní smlouvu dohodou uklízečka Boţena Batiničová, na uvolněné
místo byla od 01.08.2013 přijata Romana Kubátová.

 pedagogičtí zaměstnanci – Ležáků 1449
1.

Ing.et Bc. LOUDA TOMÁŠ – od 01.08.2013 ředitel školy
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Mgr.

KONEČNÁ MILADA – do 31.07.2013 ředitelka školy, od 01.08. zástupce
ředitele školy

3.

PhDr.

NOVOTNÁ IVA – do 31.07.2013 zástupce ředitele školy, od 01.08.2013 učitelka

4.

Mgr.

BUREŠOVÁ KRISTÝNA – třídní učitelka, správce školní matriky, www stránky

5.

Mgr.

CUPALOVÁ MARKÉTA – učitelka na zkrácený úvazek

6.

Mgr.

DEJLOVÁ MARCELA – třídní učitelka

7.

Mgr.

GÖTZOVÁ MONIKA – učitelka, reedukační výuka ţáků s SPU

8.

Mgr.

HLADÍKOVÁ LENKA – třídní učitelka

9.

Mgr.

CHALOUPKOVÁ DANA – třídní učitelka, divadelní krouţek

10. Ing.

KOČOVÁ DAGMAR - třídní učitelka, logopedická asistentka

11. Mgr.

NAVRÁTILOVÁ VLADIMÍRA – třídní učitelka, spolupráce s neziskovými
organizacemi
ODSTRČILOVÁ KATEŘINA – do 30.06. 2013 třídní učitelka

12. Ing.

PACÁČKOVÁ MARKÉTA– třídní učitelka

13. Mgr.

PAULUSOVÁ ZUZANA - učitelka

14. Mgr.

PAŢITNÁ ROMANA– třídní učitelka, výchovný poradce, koordinátor prevence
sociálně patologických jevů

15

PEKAŘOVÁ IVETA– třídní učitelka, správce školní knihovny

Mgr.

16. Mgr.

PLÍŠKOVÁ DANA– třídní učitelka

17. Mgr.

RAKOUŠ MICHAL– učitel, koordinátor sportovních soutěţí

18. Mgr.

ROČŇÁKOVÁ HELENA- třídní učitelka

19. Mgr.

RYBENSKÁ HANA– třídní učitelka
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20. Mgr.

ŘEZNÍČKOVÁ JANA– třídní učitelka, koordinátor envitonmentální výchovy

21.

ŠALLYOVÁ DAGMAR– třídní učitelka

22. Mgr.

ŠIKLOVÁ ZDEŇKA– třídní učitelka

23. Mgr.

ŠTĚRBA MILOSLAV- učitel

24. Mgr.

VITÁSKOVÁ HANA - do 31.12.2012 třídní učitelka, koordinátor pro školní
časopis, od 01.01.2013 Mgr. STACHUROVÁ MICHAELA

25. Mgr.

VOŘÍŠEK IVO– třídní učitel, vychovatel v ŠD na kratší pracovní úvazek

26.

ZAHÁLKOVÁ MONIKA – vedoucí vychovatelka

27.

SVOBODOVÁ PETRA – vychovatelka

28.

ŠEBESTOVÁ ŠÁRKA - vychovatelka

 provozní zaměstnanci – Ležáků 1449
1.

BATINIČOVÁ BOŢENA – do 30.06. 2013 uklízečka, od 01.08.2013 KUBÁTOVÁ ROMANA

2.

CACHOVÁ JAROSLAVA - uklízečka

3.

HUDCOVÁ IVANA - uklízečka

4.

HUDEC LADISLAV – školník, po dobu topné sezóny topič

5.

PTÁČKOVÁ IVANA - ekonomka

6.

ŠUSTROVÁ VĚRA - uklízečka

7.

VAVŘIČKOVÁ MARKÉTA - uklízečka
 přehled zaměstnanců ZŠ praktické a speciální je součástí samostatné
výroční zprávy za toto pracoviště - příloha č. 4.

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Dne 24.01.2013 proběhl na všech hlineckých základních školách zápis ţáků k povinné školní
docházce. Výsledek zápisu je zpracován v následující tabulce:
Pracoviště
ZŠ Ležáků 1449
ZŠ Poličská 757

Celkem zapsáno
30
1

Z toho odklad
3
0

Na základě počtu zapsaných ţáků bude v příštím školním roce otevřena jedna první třída,
třídní učitelkou bude současná třídní učitelka IV. A Mgr. Dana Chaloupková. Mgr. Iveta
Pekařová (třídní učitelka IV. B) převezme třídu po Kateřině Odstrčilové.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání
Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků za obě pololetí jsou zpracované evidenčním programem
pro školy „Bakaláři“ - příloha č. 1.
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Prevence sociálně patologických jevů probíhala podle plánu vypracovaného koordinátorkou
Mgr. Romanou Paţitnou.
Škola úzce spolupracuje s Policií ČR, Městskou policií Hlinsko, s Odborem krizového řízení
a prevence kriminality Města Hlinska, s OSPOD Města Hlinska a dalšími organizacemi.
Jiţ tradičně proběhly aktivity ve spolupráci s Odborem krizového řízení a prevence
kriminality a Městskou policií Hlinsko. Bloky přednášek pro ţáky 3. ročníků AJAX (Co
smím a nesmím) na téma prevence kriminality, pro ţáky 4. ročníků byla připravena Dopravní
výchova zakončená soutěţí Mladý cyklista. Ţáci 8. ročníků se zúčastnili přednášek Právo pro
kaţdý den rovněţ uzavřených soutěţí.
Pro ţáky II. stupně proběhly besedy s protidrogovým koordinátorem a sociálním asistentem z
oddělení prevence kriminality Města Chrudim Zdeňkem Jiráskem na téma šikana,
kyberšikana, trestný čin a přestupek, právní legislativa.
Pro vzájemné poznání a upevnění kolektivu v 6. ročnících byl ve dnech 10.09. – 12.09.2012
zorganizován adaptační kurz GO 2012 v penzionu Selský Dvůr Daňkovice ve spolupráci
třídních učitelů a učitele tělesné výchovy.
Pro podporu výuky multikulturní výchovy a prevence rasismu a xenofobie se škola přihlásila
do projektu Multipolis pro cílovou skupinu ţáků 4. - 9. tříd. Jde o vyuţití inovativní učební
pomůcky (forma stolní didaktické hry).
Na webových stránkách školy je odkaz na Schránku důvěry. Je pravidelně kontrolována
metodikem prevence, se všemi informacemi takto získanými je nakládáno zcela důvěrně.
Během školního roku by podán podnět na OSPOD z důvodu podezření zanedbávání povinné
školní docházky, další spolupráce s tímto odborem je při šetření ohroţení dětí v rodinách,
šetření při rozvodech apod.
V tomto školním roce proběhlo devět výchovných komisí (ve sloţení výchovný poradce,
zástupce vedení školy, třídní učitel, popřípadě další vyučující). Z důvodu ochrany osobních
údajů není jmenný seznam ţáků součástí této zprávy.
Školní parlament se zapojuje do práce školy především pořádáním akcí pro celou školu, kde
se především podporuje pocit sounáleţitosti se třídou a školou. Během školního roku se
uskutečnily: Drakiáda, Halloween party, Top adventní kalendář, Sluníčkový den, Velikonoční
hrátky, Papírománie, Víčkováţení, celoroční soutěţ Cool team a Talentománie 2013.

7. Environmentální výchova
Environmentální výchova je zpracována koordinátorkou Mgr. Janou Řezníčkovou.
Tradičně se sběr starého papíru (10 132 kg) a sběr víček od PET lahví (306,6 kg - předáno
jako příspěvek na léčbu Michala Teresky nemocného DMO).
Během školního roku se ţáci účastní mnoha akcí s environmentální tematikou - sběr hliníku,
exkurze do ČOV Hlinsko a úpravny vody Hamry, exkurze v meteorologické stanici
Svratouch, sběr a sušení lesních plodů pro zvěř, výroba předmětů s environmentální
tematikou, prezentace školy na Svatojiřském jarmarku, …
Ve spolupráci s ekologickým sdruţením Paleta Pardubice si ţáci 1. a 2. ročníků vyzkoušeli
třídění odpadu.

6

8. DVPP
Pokračovala cílená příprava pedagogů I. stupně zaměřená na výuku matematiky podle
koncepce prof. Milana Hejného formou jednodenních seminářů a konferencí aţ po vícedenní
intenzivní kurz Letní škola.
Další vzdělávání proběhly na podporu aktivizujících metod výuky angličtiny a na práci
koordinátora školního parlamentu.

9. Aktivity a prezentace školy
Aktivity školy jsou realizovány podle koncepce ŠVP „Krok za krokem“ a prolínají s akcemi
školního parlamentu, akcemi na podporu prevence sociálně patologických jevů
a environmentální výchovy.
Tradiční aktivitou podporující sounáleţitost s děním ve škole je vydávání školního časopisu,
taktéţ pokračovaly návštěvy divadel (VČD Pardubice), výstav a vzdělávací exkurze.
Divadelní krouţek prezentoval svoji práci na představení pro školky, školy a veřejnost v
MFC.
Ţáci školy se účastnili soutěţí jak vědomostních, tak podporujících vlastní tvorbu. Velmi
dobrých výsledků dosáhli v celosvětové soutěţi Matematický klokan v kategorii ţáků prvního
stupně).
Jiţ počtvrté se naše škola stala pořadatelem soutěţe O putovní pohár ZŠ Leţáků v atletickém
čtyřboji.
I nadále je rozvíjena spolupráce ţáků školy pod vedením Mgr. Vladimíry Navrátilové se
sdruţením handicapovaných občanů Fokus a je oboustranně velmi pozitivně přijímána.
Na prvním stupni se ţáci účastní plaveckého výcviku, tradičně proběhl lyţařský a
snowboardový kurz pro sedmý ročník v areálu místní sjezdovky.
Čtvrtým rokem úspěšně funguje „patronát“ ţáků 9. ročníků nad prvňáčky – deváťáci pod
vedením svých třídních učitelů pomáhali svým malým spoluţákům zvládnout nástup do školy
a během školního roku si pro ně připravili různé soutěţe i zábavné akce.
Rodiče byli pozváni do hodin matematiky na prvním stupni - při tzv. návštěvních dnech si
vyzkoušeli, jaké je to znovu stát před tabulí a poznali, jak jsou jejich děti v matematice
šikovné.
Úspěchy školy a zajímavé akce se průběţně prezentují v novinách Hlinecko a v kabelové
televizi, jsou pořádány vystoupení a výstavy pro rodiče.

10. Projekt EU PENÍZE ŠKOLÁM
Škola je zapojená do projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM ve spolupráci s firmou Scio. Dotace
poskytnutá škole na inovaci a zkvalitnění výuky ve výši 2 372 234 Kč byla beze zbytku
vyčerpána ke dni 31.08.2013, kdy projekt skončil.
Během příslušných období byly zpracovány a ministerstvem schváleny další dvě
monitorovací zprávy. Veškerá dokumentace k projektu včetně fakturací je uloţena na
ředitelství školy.
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11. Autoevaluace
Jako autoevaluační podklad poslouţilo plošné testování výsledků vzdělávání ţáků 5. a 9.
ročníků, organizované ČŠI.
Výsledky testování jsou obsahem přílohy č. 2.

12. Kontroly ČŠI
V tomto školním roce neproběhla ze strany ČŠI ţádná kontrola.

13. Základní údaje o hospodaření školy
Se základními údaji o hospodaření školy byli zaměstnanci seznámeni na pololetní poradě dne
22.01.2013, tabulkové zpracování je obsahem přílohy č. 3.

14. Výroční zpráva ZŠ praktické a speciální
Výroční zpráva za ZŠ praktické a speciální je zpracována samostatně zástupkyní pro toto
odloučení pracoviště Mgr. Janou Kavalírovou (příloha č. 4).

V Hlinsku dne 27.09.2013
Vypracovala Mgr. Milada Konečná

…………………………………………………………………………………
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