ZÁKLADNÍ ŠKOLA HLINSKO, LEŢÁKŮ 1449, OKRES CHRUDIM

VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013/2014

Základní škola Hlinsko, Leţáků 1449, okres Chrudim

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název školy:

Základní škola Hlinsko, Leţáků 1449, okres Chrudim

Sídlo školy:

539 01 Hlinsko, Leţáků 1449

Zařazení do sítě škol:
IZO:
REDIZO:
IČO:

102142271
600090442
70913501

Charakteristika školy:
Základní škola Hlinsko, Leţáků 1449, okres Chrudim je úplnou základní školou
s 1. aţ 9. postupným ročníkem. Škola sdruţuje základní školu, základní školu praktickou
a speciální a školní druţinu. Celková kapacita školy je stanovena na 572 ţáků. Nejvyšší
povolený počet ţáků ve školní druţině je stanoven na 120 ţáků.
Škola nabízí rozšířenou výuku cizích jazyků. Výuka anglického jazyka probíhá
od 1. aţ do 9. ročníku. V prvních dvou ročnících je výuka anglického jazyka koncipována
jako motivační – je realizována formou didaktických her.
Od 7. ročníku pak škola nabízí moţnost volby jednoho ze tří dalších cizích jazyků –
německý jazyk, ruský jazyk a francouzský jazyk.
Škola se zaměřuje na rozvoj osobnosti ţáka, podporu individuálních zájmů a nadání,
na péči o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami a integrované ţáky. Škola
má dlouholeté zkušenosti s integrací ţáků se specifickými poruchami učení a chování
i ţáků s jiným zdravotním postiţením. Pro kaţdého integrovaného ţáka škola zpracovává
na základě doporučení PPP a SPC vlastní Individuální vzdělávací plán, který je pravidelně
aktualizován a doplňován. Dlouhodobým standardem školy je rozšířená péče o ţáky v řadě
oblastí - individuální péče, reedukační a logopedická péče.
Zřizovatel:

Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
539 01 Hlinsko

ID datové schránky:

ntmmmd9

Webové stránky školy: www.zslezaku.cz
Ředitel školy:
Telefon:
E-mail:
Zástupce ředitele:
Telefon:
E-mail:
Telefon:
E-mail:

Ing. et Bc. Tomáš Louda
469 311 597
731 576 355
red@zslezaku.cz
Mgr. Milada Konečná, úsek základní škola
469 311 597
736 481 146
zs@zslezaku.cz
Mgr. Jana Kavalírová, úsek základní škola praktická a speciální
469 313 560
722 546 387
zvs.hlinsko@seznam.cz
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Školská rada:

1/3 - zákonní zástupci nezletilých ţáků:
Květoslava Klinecká
Ludmila Hudcová
2/3 - zástupci jmenovaní zřizovatelem:
Bc. Věra Sokolová
Andrea Boguajová, DiS.
3/3 - zástupci pedagogických pracovníků:
Mgr. Ivo Voříšek, předseda školské rady (člen školské
rady do 28.02.2014, funkce ukončena na základě
písemného prohlášení člena o vzdání se funkce)
Monika Zahálková, předseda školské rady (člen školské
rady na základě výsledku doplňovací volby ze dne
01.04.2014, předsedou školské rady zvolena 14.04.2014)
Dita Kostelecká

3

Základní škola Hlinsko, Leţáků 1449, okres Chrudim

2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ
a) ZŠ Leţáků
Typ zařízení

Obor vzdělávání

Vzdělávací program

Ročník

Počet ţáků

Základní škola

79-01-C/01
Základní škola

Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání
Krok za krokem

1. – 9.

393

Vzdělávací program

Ročník

Počet ţáků

1. – 9.

393

1. – 9.

20

1. - 10.

8

b) ZŠ praktická a speciální
Typ zařízení

Obor vzdělávání

Základní škola

79-01-C/01
Základní škola

Základní škola
praktická

79-01-C/01
Základní škola

Základní škola
speciální

79-01-B/01
Základní škola
speciální

Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání
Krok za krokem
Školní vzdělávací program
Klíč
pro
základní
vzdělávání,
který
byl
rozpracován podle přílohy
upravující vzdělávání ţáků
s lehkým
mentálním
postiţením
Školní vzdělávací program
pro obor vzdělávání ZŠ
speciální Klíč, příloha č. 3
ke školnímu vzdělávacímu
programu Klíč pro základní
vzdělávání
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3. POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
a) Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014
Pedagogičtí pracovníci
Učitelé
V celkovém počtu
učitelů jsou zahrnuti

Počet fyzických osob
29

Přepočtené úvazky
28,5

2
2
1
3

2
2
1
3

4
2

3,518
1,575

Výchovný poradce
Školní metodik prevence
Koordinátor ŠVP
Koordinátor EVVO

Vychovatelky školní druţiny
Asistent pedagoga
Celkem

35

33,593

Rozdělení pedagogických pracovníků podle jednotlivých pedagogických úseků
Pedagogičtí pracovníci

Počet fyzických osob

Přepočtené úvazky

Pedagogický úsek
ZŠ praktická
ZŠ Leţáků
a speciální

Pedagogický úsek
ZŠ praktická
ZŠ Leţáků
a speciální

Učitelé
V celkovém
počtu učitelů
jsou zahrnuti

Výchovný poradce
Školní metodik prevence
Koordinátor ŠVP
Koordinátor EVVO

Vychovatelky školní druţiny
Asistent pedagoga

24

5

23,5

5

1
1

1
1

1
1

1
1

2

1

2

3
0

1
2*

3
0

1

27

Celkem

1

8
35

1

26,5

0,518
1,575
7,093
33,593

* Dita Kostelecká byla ve školním roce zaměstnána na zkrácený pracovní úvazek jako asistentka pedagoga
a současně jako vychovatelky školní družiny

Jmenný seznam pedagogických pracovníků
Jméno a příjmení

Pracovní zařazení

Úvazek
1

Mgr. Kristýna Burešová

ředitel školy
zástupce
ředitele
pro
pedagogický úsek základní
škola
zástupce
ředitele
pro
pedagogický úsek základní
škola praktická a speciální
učitelka, třídní učitelka III. A

Mgr. Markéta Cupalová

učitelka

Mgr. Marcela Dejlová

učitelka, třídní učitelka II. A

Mgr. Monika Götzová
Mgr. Lenka Hladíková
Mgr. Dana Chaloupková

učitelka, třídní učitelka VI. A
učitelka, třídní učitelka, VI. B
učitelka, třídní učitelka I. A

Ing. et Bc. Tomáš Louda
Mgr. Milada Konečná
Mgr. Jana Kavalírová

1

1
1
1

5

Vzdělání, aprobace
VŠ – Př, Ch
VŠ - Př, Ch

1
1
1
1

VŠ – D, pedagogika,
speciální pedagogika
VŠ - učitelství
1. stupeň
VŠ - učitelství
1. stupeň, Aj
VŠ - učitelství
1. stupeň
VŠ – D, Čj
VŠ – M, Ch
VŠ - učitelství
1. stupeň

pro
pro
pro

pro
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Ing. Dagmar Kočová
Dita Kostelecká
Mgr. Vladimíra Navrátilová
PhDr. Iva Novotná
Ing. Bc. Jana Pátková*
Mgr. Jindřiška Pavlíková
Mgr. Romana Paţitná
Mgr. Iveta Pekařová
Mgr. Irena Pešková

učitelka, třídní učitelka VIII. B
vychovatelka ŠD/asistentka
pedagoga
učitelka, třídní učitelka, V. B
učitelka, třídní učitelka V. A
učitelka,
třídní
učitelka
speciální třídy
učitelka,
třídní
učitelka
praktické třídy
učitelka, třídní učitelka VII. A
učitelka, třídní učitelka IV. B
učitelka, třídní učitelka
speciální třídy

0,591
0,518/0,575
1
1
1
1
1
1
1

Mgr. Dana Plíšková

učitelka, třídní učitelka III. B

Mgr. Michal Rakouš
Mgr. Patera Rakoušová
Mgr. Helena Ročňáková
Mgr. Hana Rybenská
Mgr. Jana Řezníčková

učitel
učitelka
učitelka, třídní učitelka IX. B
učitelka
učitelka, třídní učitelka II. B

Mgr. Michaela Stachurová
Petra Svobodová
Dagmar Šallyová
Šárka Šebestová
Mgr. Zdeňka Šiklová
Mgr. Miloslav Štěrba
Mgr. Veronika Trávníčková

učitelka, třídní učitelka VIII. A
vychovatelka ŠD
učitelka, třídní učitelka VII. B
vychovatelka ŠD
učitelka, třídní učitelka IX. A
učitel
asistentka pedagoga

1
1
1
1
1
1

Mgr. Miroslav Vodička

učitel, třídní učitel speciální
třídy
učitel, třídní učitel, IV. A

1

Mgr. Ivo Voříšek
Monika Zahálková
Mgr. Jana Znamínková

vedoucí vychovatelka ŠD
učitelka, třídní učitelka
praktické třídy

1
1
1
0,909
1
1

1

1
1
1

VŠ – Př, Ch
vychovatelství
VŠ
–
D,
Rv,
pedagogika
VŠ – Rj, ukrajinština
VŠ – Př, Ch, speciální
pedagogika
VŠ – M, Ch, speciální
pedagogika
VŠ – D, pedagogika
VŠ - učitelství pro
1. stupeň
VŠ – Pč, speciální
pedagogika,
náboţenská výchova
VŠ - učitelství pro
1. stupeň
VŠ – Z, Tv
VŠ – M, Př
VŠ – Ch, Př
VŠ – Ch, F
VŠ - učitelství pro
1. stupeň
VŠ – Čj, Fr
Vychovatelství
VŠ – M, Pč
vychovatelství
VŠ – D, pedagogika
VŠ – Př, Ch, Nj, Aj
VŠ – Čj, D, speciální
pedagogika
VŠ - Vv
VŠ - učitelství pro
1. stupeň
vychovatelství
VŠ
speciální
pedagogika

* od 30.09.2013 nastoupila na zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou za Mgr. Irenu Peškovou
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b) Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014
Nepedagogičtí pracovníci
Účetní – hospodářka školy
Školník
Topič
Uklizečky
Pracovník poskytující ostatní
osobní sluţby
Celkem

Počet fyzických osob
1
1
1
6
3

Přepočtené úvazky
1
0,895
0,479
5,5
3
12

10,874

Rozdělení nepedagogických pracovníků podle jednotlivých pedagogických úseků
Počet fyzických osob

Přepočtené úvazky

Nepedagogičtí pracovníci

Pedagogický úsek
ZŠ praktická
ZŠ Leţáků
a speciální

Pedagogický úsek
ZŠ praktická
ZŠ Leţáků
a speciální

Účetní – hospodářka školy
Školník
Topič
Uklizečky
Pracovník poskytující ostatní
osobní sluţby

1
1
1

1
0,895
0,479

Celkem

5
1

1
2
9

4,5
1
3
12

1
2

7,874

3
10,874

Jmenný seznam nepedagogických pracovníků
Jméno a příjmení
Ivana Ptáčková
Ladislav Hudec
Ivana Hudcová
Ivana Hudcová
Markéta Vavřičková
Jaroslava Cachová
Olga Šalamonová
Věra Šustrová
Romana Kubátová
Petra Voldánová
Jarmila Košinová
Mgr. Světlana Pařízková*
Jana Wagnerová

Pracovní zařazení
účetní – hospodářka školy
školník
topič
uklizečka
uklizečka
uklizečka
uklizečka
uklizečka
uklizečka
Pracovník poskytující ostatní
osobní sluţby
Pracovník poskytující ostatní
osobní sluţby
Pracovník poskytující ostatní
osobní sluţby
Pracovník poskytující ostatní
osobní sluţby

* od 07.10.2013 nastoupila na uvolněnou pracovní pozici po Janě Wagnerové
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1
0,895
0,479
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
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4. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
Počty ţáků přihlášených k zápisu k povinné školní docházce, termín zápisu
06.02.2014.
Celkový počet ţáků přihlášených k povinné školní docházce
Počet ţáků přihlášených k zápisu k 06.02.2014
Počet ţáků dodatečně přihlášených k 28.08.2014
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

35
34
1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ
A SPECIÁLNÍ

Rozhodnutí o přijetí

Z toho počet
odkladů

Rozhodnutí o přijetí

Z toho počet
odkladů

31

3

4

0

Počet ţáků, kteří od 01.09.2014 nastoupili k plnění povinné školní docházky
Základní škola
26
Základní škola praktická a speciální
4
Na základě počtu zapsaných ţáků bude ve školním roce 2014/2015 otevřena jedna
první třída. Třídní učitelkou první třídy byla ředitelem školy určena Mgr. Iveta Pekařová.

8

Základní škola Hlinsko, Leţáků 1449, okres Chrudim

5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ
a) ZŠ Leţáků

9

Základní škola Hlinsko, Leţáků 1449, okres Chrudim

10

Základní škola Hlinsko, Leţáků 1449, okres Chrudim

11

Základní škola Hlinsko, Leţáků 1449, okres Chrudim

Výsledky přijímacího řízení
5. ročníky
Škola

Počet ţáků
11

Gymnázium Hlinsko – osmileté studium

9. ročníky
Škola

Počet ţáků

Gymnázium (Hlinsko, Skuteč)

4

Gymnázium a střední odborná škola Přelouč

1

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

4

Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně
Havlíčkův Brod

1

Střední průmyslová škola stavební Pardubice

1

Střední průmyslová škola potravinářská Pardubice

1

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

1

Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice

3

Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a sluţeb
Chrudim

6

Střední zdravotnická škola Pardubice

3

Střední škola podnikání Vysoké Mýto

1

Střední odborné učiliště zemědělské Chvaletice

1

Střední průmyslová škola Chrudim

2

Střední škola zemědělská a vyšší odborná škola Chrudim

1

Střední průmyslová škola elektrotechnická Pardubice

2

Střední odborné učiliště technické Chotěboř

1

Střední odborné učiliště Čáslav

2

EDUCAnet Pardubice – Střední odborná škola, s. r. o.

1

Střední umělecká škola grafická Jihlava

1

Střední škola Sion High School Hradec Králové (Střední pedagogická
škola, střední sportovní škola a gymnázium)

1
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a) ZŠ praktická a speciální
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Výsledky přijímacího řízení
Škola
Střední průmyslová škola Chrudim (strojní zámečník)
Odborné učiliště Chroustovice (opravář zemědělských stroj, zahradnické
práce)

15

Počet ţáků
1
2
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6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Prvořadým úkolem školních metodiků prevence ve školním roce 2013/2014 bylo
nastavit systém tematicky zaměřených besed, přednášek, výukových programů a projektů,
které ţáci v jednotlivých vybraných ročnících pravidelně absolvují jako základní penzum
informací v dané problematice.
Škola se prostřednictvím vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů, ale i dalších
aktivit, snaţila motivovat ţáky k postupnému přehodnocení osobního ţebříčku vnitřních
hodnot. Ţáci byli vedeni k dovednosti vytvářet si pozitivní vazby k sobě samým, k
ostatním lidem i ke svému okolí. Jedním z dílčích cílů bylo minimalizovat počet ţáků
utvářejících si závislost na nikotinu (popř. marihuaně) a zároveň sníţit počet ţáků, kteří ve
školním věku získávají první zkušenosti s alkoholem.
V rámci preventivní činnosti se škola v loňském školním roce zaměřila na osvětu
v problematice trestné činnosti dětí a mládeţe, na její důsledky a na objasnění postupů
institucí činných v trestním řízení. Ve spolupráci s výchovnými poradci se školní metodici
prevence zaměřili na problematiku výchovných problémů ţáků, na záškoláctví a šikanu.
Na prvním stupni byly aktivity zaměřeny zejména na dopravní výchovu, dovednosti
spojené s poskytováním první pomoci při záchraně lidského ţivota a na osvětu činností
IZS.
K naplnění stanovených cílů bylo vyuţíváno vzdělávacího obsahu jednotlivých
vyučovacích předmětů: např. rodinná a občanská výchova, výtvarná výchova, pracovní
činnosti, tělesná výchova, přírodopis, chemie, český jazyk.
V rámci předmětu chemie se ţáci seznámili s typologií OPL, s důsledky jejich
působení na člověka a jeho CNS. Formou diskusí obohacených o naučné pořady (VHS
a DVD vydané SZÚ, VZP) se mohli setkat s lidmi dotčenými drogovou závislostí.
V rodinné výchově pak postupně získávali informace k řadě sociálně patologických jevů –
hazardní hry, fanatismus, sebepoškozování. Do řešení témat se ţáci zapojovali aktivně
svými referáty. Pro názornost byla vyuţívána řada výukových programů získaná z různých
zdravotnických a hygienických institucí.
Při realizaci aktivit v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů
spolupracovala škola s Policií ČR, Městskou policií Hlinsko, s Odborem krizového řízení
a prevence kriminality Města Hlinska, s OSPOD Města Hlinska a dalšími organizacemi.
V loňském školním roce byla navázána spolupráce s okresním metodikem prevence Mgr. Františkem Krampotou .
Výuka byla průběţně doplňována o besedy a přednášky vedené odborníky
z Městského úřadu Hlinsko (Bc. Jiří Hrabčuk - manažer prevence kriminality Města
Hlinska), stráţníky Městské policie Hlinsko, zaměstnanci Policie ČR, okresním metodikem
prevence Mgr. Františkem Krampotou, paní Martou Lederovou (Linka důvěry Ústí nad
Orlicí), Mgr. Alenou Blaţkovou (výukový program „Čas proměn“ – MP Education, s. r.
o.). Pro ţáky byla zrealizována řada výukových programů pořádaných středisky volného
času. Ţáci měli moţnost získávat nové informace a aktivní formou se do nového
poznávání zapojit.
Z důvodu podezření na výskyt kyberšikany mezi ţáky v 5. ročníku byla do plánu
školního metodika prevence zahrnuta beseda na dané téma. Problematika kyberšikany byla
ţákům přiblíţena i v rámci hodin Informatiky.
V návaznosti na výskyt výchovných problémů některých ţáků (projevy vandalství)
byla pro ţáky 9. ročníků zajištěna přednáška a společná beseda se stráţníky Městské
policie Hlinsko. Ţáci se seznámili s podstatou trestné činnosti, s důsledky a postupy
uplatňovanými institucemi činnými v trestním řízení.
Nedílnou součástí výchovných aktivit bylo přimět ţáky k uvědomění si nezbytnosti
dodrţování základních pravidel nezbytných pro pozitivní udrţování mezilidských vztahů.
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V průběhu školního roku ţáci získávali poznatky o nezastupitelnosti vlastního
sebeuvědomění v průběhu ţivota. Dílčím cílem byla snaha vytvořit a postupně rozvíjet
základy sebedůvěry a odbourat tak komunikační bariéry.

Přehled akcí prevence sociálně patologických jevů za školní rok 2013/2014
1. stupeň ZŠ Leţáků
Název akce

Datum

Třída

Stručný obsah

Ajax - co smím a nesmím

02.12.2013

Prevence kriminality

Ajax - co smím a nesmím

06.01.2014

Dentální hygiena a zubní prevence

16.01.2014

III. A
III. B
III. A
III. B
I. A

Ajax - co smím a nesmím

20.01.2014

Ajax - co smím a nesmím

03.02.2014

Ajax - co smím a nesmím

03.03.2014

Dopravní výchova

04.03.2014

Dopravní výchova

06.03.2014

IV. A
IV. B

Dopravní výchova

01.04.2014

IV. A
IV. B

E - bezpečí

09.04.2014

V. A
V. B

Bolest – nemoc jménem šikana

15.04.2014

V. A
V. B

Agrese (fyzická, psychická, sexuální
šikana, kyberšikany) ve školním
prostředí. Vysvětlení základních
pojmů. Jak poznat šikanu, jak se
chovat k agresorům a jak pomoci
obětem

Dopravní výchova

14.05.2014

IV. A
IV. B

Poţární ochrana + ukázka poţární techniky

03.06.2014

Ukázka poţární techniky

03.06.2014

Bezpečné prázdniny – Hlinsko 2014

26.06.2014

V. A
V. B
I. A
II. A
II. B
Celá
škola

Zvyšování ochrany ţivota dětí
v silničním
provozu,
pravidla,
značky, jízda na kole.
Seznámení s prací poţárníků a
pravidly chování při poţáru.
Ukázka poţární techniky
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III. A
III. B
III. A
III. B
III. A
III. B
IV. A
IV. B

Prevence kriminality
Přednáška na téma dentální hygiena
a
zubní
prevence
doplněná
praktickou
ukázkou
správného
čištění zubů
Prevence kriminality
Prevence kriminality
Prevence kriminality
Zvyšování ochrany ţivota dětí
v silničním
provozu,
pravidla,
značky, jízda na kole.
Zvyšování ochrany ţivota dětí
v silničním
provozu,
pravidla,
značky, jízda na kole.
Zvyšování ochrany ţivota dětí
v silničním
provozu,
pravidla,
značky, jízda na kole.
Univerzita Palackého v Olomouci –
dotazník na
téma
nebezpečí
internetu.

16. ročník výchovně bezpečnostní
akce
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2. stupeň ZŠ Leţáků
Název akce
Jen na sebe nemyslíme
Jen na sebe nemyslíme

Datum
05.11.2013
06.11.2013

Jen na sebe nemyslíme
Poţární ochrana+ ukázka poţární techniky

08.11.2013
14.11.2013

Dotazník krokodýl

14.11.2013

Právo pro kaţdý den

03.02.2014

Právo pro kaţdý den

17.02.2014

Projekt Drogy a drogová prevence

03.03.2014

Vandalství

06.03.2014

Právo pro kaţdý den

10.03.2014

VIII. A

E - bezpečí

07.04.2014

VII. A
VI. B

E - bezpečí

08.04.2014

VI. A

E - bezpečí

09.04.2014

VII. B

Činnost Linky důvěry + HIV, AIDS

09.04.2014

Činnost Linky důvěry

09.04.2014

Školní kolo soutěţe Právo pro kaţdý den

14.04.2014

Sex, AIDS a vztahy

22.04.2014

Skrytá nebezpečí internetu

29.04.2014

VIII. A
VIII. B
IX. A
IX. B
VI. A
VI. B
VII. A
VII. B
VIII. A
VIII. B
VIII. A
VIII. B
VI. A
VI. B

Moderní je nekouřit

29.04.2014

Přátelství a láska

05.05.2014
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Třída
VII. A
VI. A
VI. B
VII. B
VI. A
VI. B
VIII. A
VIII. B
IX. A
IX. B
VIII. A
VIII. B
VIII. A
VIII. B
VIII. A
VIII. B
IX. A
IX. B

VII. A
VII. B
VIII. A
VIII. B

Stručný obsah
Postiţení mezi námi
Postiţení
(ohleduplnost
a
pochopení)
Postiţení mezi námi
Seznámení s prací poţárníků a
pravidly chování při poţáru.
Pomoc ţákyním ze Skutče pro účast
na Festivalu vědy a techniky
s projektem o Desomorfinu
Projekt v oblasti právního vědomí
ţáků.
Projekt v oblasti právního vědomí
ţáků.
Rozdělení prevence a zpracování
drog podle typů.
Prevence kriminality a vandalství.
Po
opakovaných
případech
vandalství na školním majetku bylo
třeba ţákům osvětlit právní důsledky
jejich chování.
Univerzita Palackého v Olomouci –
dotazník na téma nebezpečí
internetu.
Univerzita Palackého v Olomouci –
dotazník na téma nebezpečí
internetu.
Univerzita Palackého v Olomouci –
dotazník na téma nebezpečí
internetu.
Seznámení s tímto druhem sluţeb,
kdo, kdy a proč nejčastěji volá +
příklady z praxe.
Seznámení s tímto druhem sluţeb,
kdo, kdy a proč nejčastěji volá +
příklady z praxe.
Školní kolo soutěţe Právo pro kaţdý
den
Prevence HIV/AIDS. O hodnotě
přátelství, lásky a dobrých vztahů.
Přednáška je rozdělena do několika
bloků, v úvodu se zaměřuje na
definice
rizik
spojených
s moderními
komunikačními
technologiemi.
Vysvětlení mechanizmu vzniku
závislosti a obtíţnosti cesty ven.
O hodnotě přátelství, lásky a
dobrých vztahů. Jak bojovat se
samotou a pravidlech pro trvalé
mezilidské vztahy.
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Sekty

05.05.2014

IX. A
IX. B

Městské kolo soutěţe Právo pro kaţdý den

06.05.2014

Čas proměn

16.05.2014

Holky z Venuše, kluci z Marsu

16.05.2014

8. ročník
(výběr
ţáků)
VI. A
VI. B
VIII. A
VIII. B

Pohled do zrcadla

16.05.2014

VIII. A
VIII. B

Branný závod

27.05.2014

Ukázka poţární techniky
Bezpečné prázdniny – Hlinsko 2014

03.06.2014
26.06.2014

VII. A
VII. B
VI. A
Celá
škola
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Duchovno
je
neoddělitelnou
součástí ţivota. Kaţdá forma
extremismu je nebezpečná.
Městské kolo soutěţe Právo pro
kaţdý den
Beseda pro dívky o dospívání,
menstruaci a hygieně.
Problematika rozdílnosti pohlaví,
navazování vztahů a udrţení si
zdraví.
Poruchy příjmu potravy (mentální
anorexie a bulimie) je čím dál
častější problém.
Střelba ze vzduchovky, šplh na laně,
hod granátem, zdravověda
Ukázka poţární techniky
16. ročník výchovně bezpečnostní
akce
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7. ÚDAJE O AKTIVITÁCH V RÁMCI EVVO
Aktivity školy realizované v rámci vyučování a dalších aktivit zaměřených
na problematiku EVVO společně s vyuţitím výukových programů a expozic různě
profilovaných organizací (Lesy ČR, Semenářský závod Týniště nad Orlicí, Záchranná
stanice Pasíčka, Paleta Pardubice, Ovoce do škol, Mléko do škol, Fokus, Recyklohraní,
Vega – sběrné suroviny) pomohly rozšířit teoretické povědomí ţáků a obohatily je o četné
praktické zkušenosti.
Škola se v letošním školním roce zapojila do projektu Podpora přírodovědného
a technického vzdělávání v Pardubickém kraji, který byl zahájen 26.08.2013. Do tohoto
projektu je zapojeno 16 středních škol, se kterými spolupracuje 93 základních škol
Pardubického kraje. V rámci tohoto projektu byla pro ţáky 8. ročníků zajištěna exkurze
do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně, která leţí na moravské straně Hrubého Jeseníku.
Na začátku prohlídky se seznámili s historií vzniku a výstavby tohoto objektu a dozvěděli
se základní informace o funkci této elektrárny. V průběhu exkurze se podívali do prostor
podzemní strojovny a navštívili horní nádrţ přečerpávací vodní elektrárny. Z nadmořské
výšky 1350 m měli výhled na nejvyšší horu Moravy - Praděd. Při zpáteční cestě ţáci
navštívili Ruční papírny a Muzeum papíru ve Velkých Losinách, kde se seznámili
s provozem dosud fungující nejstarší manufaktury na výrobu papíru. Společně
s průvodcem navštívili stěţejní pracoviště pro jeho výrobu - prohlédli si modely prvních
technologických zařízení průmyslové výroby papíru, shlédli videoprojekci představující
evropský postup výroby ručního papíru a následně viděli i praktické ukázky.
V termínu od 03.06. – 06.06.2014 se ţáci IX. A zúčastnili čtyřdenního výletu
zaměřeného na problematiku EVVO. Prvním navštíveným místem bylo Informační
centrum Obnovitelné zdroje v Hradci Králové, ve kterém se seznámili s principy
a moţnosti vyuţívání obnovitelných zdrojů - tedy energie vody, větru, Slunce, biomasy
a geotermální energie. V expozici informačního centra si prohlédli historické exponáty
dokumentující tradici vyuţívání těchto zdrojů i moderní interaktivní exponáty, které jim
představily obnovitelné zdroje zábavnou formou. V závěru si prohlédli provoz malé vodní
elektrárny na Labi. Další den podnikli pěší výstup z Pece pod Sněţkou Obřím dolem
na nejvyšší horu České republiky - Sněţku. Zastávkou na zpáteční cestě z Pece pod
Sněţkou do Hořic byla údolní přehradní nádrţ s vodní elektrárnou na Labi - Tešnovská
přehrada Les Království. Dalším cílem byla jedna z nejznámějších lokalit Českého ráje Prachovské skály. Při prohlídce skalního města si ţáci prohlédli řadu skalních útvarů
a zastavili se na některých vyhlídkách. V dalších dnech ţáci navštívili sochařskokamenické sympozium, Smetanovy sady a vrch Gothard v Hořicích.
Dne 20.06.2014 se naše škola účastnila přírodovědné soutěţe s názvem "V lese jsme
jako doma", kterou pořádaly Lesy ČR s. p., Lesní správa Nasavrky. Tato soutěţ byla
pokračováním lesní pedagogiky, která proběhla na přelomu dubna a května.
Stejně jako kaţdý rok tak i letos se na škole konal ve dnech 22. – 25.04.2014 sběr
starého papíru. Aktivita byla postavena jako soutěţ mezi jednotlivými třídami školy.
Celkově naše škola nasbírala 9850 kg starého papíru. Ţáci celoročně sbírali rovněţ hliník
a plastová víčka.
Výsledky soutěţe ve sběru papíru:
1. stupeň:
1. místo 3. B (2174 kg), 2. místo 2. B (1461 kg), 3. místo 4. A (597 kg)
2. stupeň:
1. místo 8. B (1041 kg), 2. místo 8. A (814 kg), 3. místo 7. B (392 kg)
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Letos jsme se poprvé zúčastnili v rámci vzdělávacího programu „Recyklohraní, aneb
ukliďme si svět“ sběrové soutěţe na podporu projektu „Věnuj mobil“ a ţáci naší školy
sebrali celkem 205 kusů mobilních telefonů.
Do ekologické osvěty se svými aktivitami zapojili i ţáci prvního i druhého stupně.
Ţáci se účastnili řady pro ně připravených výukových programů.
Ţáci naší školy měli moţnost díky četným aktivitám ve vyučování i mimo
něj přehodnocovat svoje postoje k přírodnímu prostředí a vytvářet si tak nový hodnotový
ţebříček.

Přehled akcí EVVO za školní rok 2013/2014
ZŠ Leţáků
Datum

Třída

Místo

Obsah

Výstava hub

Název

13. 9. 2013

výstava

MFC Hlinsko

Poznávání různých druhů hub.

Jen na sebe
nemyslíme
GO - kurz

25. 9. 2013

2. A, 4. B,
5.B
5. B +
Fokus
6. A, B

záţitkový program

Kutná Hora

Poznávání dalších lokalit ČR.

škola v přírodě

Daňkovice

všechny
ročníky

projektové dny

škola

Seznamování nových ţáků a
třídních učitelů.
Projektové dny zaměřené na
téma - stromy

9. A, B

škola

Školní kolo chemické soutěţe.

škola

a

Seznámení se záchrannými
sloţkami.
Seznámení se ţivotem včel,
jejich produktů a vyuţití.
Seznámení se ţivotem hmyzu.

a

Seznámení se ţivotem hmyzu.

Den stromů
Mladý chemik

7. – 9. 10.
2013
14. 10. 18.
10.
2013
1. 11. 2013

Forma

14.
11.
2013
22.
11.
2013
27.
11.
2013
28.
11.
2013
4. 12. 2013

6. A, B

školní vzdělávací
akce
přednáška

1. – 4. tř.

výstava

MFC Hlinsko

3. A, B

výstava

2. B

výstava

všechny
ročníky

projektové
odpoledne

ZŠ prakt.
spec.
ZŠ prakt.
spec.
škola

10.
12.
2013
20. 1. 2014

postupující
ţáci z 9. A
1. a 2. tř.

školní vzdělávací
akce
beseda
záţitkový program

SPŠCH
Pardubice
škola

Semenářský
závod

27. 1. 2014

7. A, B

exkurze

Týniště
Orlicí

Věnuj mobil

5. 2. 2014

všechny
ročníky

sběrová akce

škola

Poţární
ochrana
Medové dny
Ze
ţivota
hmyzu
Ze
ţivota
hmyzu
Vánoční těšení

Mladý chemik
Jeden
všechny

za
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Rozsvěcení
vánočního
stromku a tvořivé dílny
s vánoční tématikou pro rodiče
a veřejnost.
Druhé kolo chemické soutěţe.

nad

Pracovníci Palety Pardubice
připravili pro ţáky projekt na
téma – mezilidské vztahy
Ţáci se seznamovali se
způsoby
získávání
a
skladování plodů jednotlivých
druhů dřevin potřebné pro
zajištění
poţadovaného
mnoţství semene. Seznámili
se s postupy při jejich
zpracování a ošetřování proti
škůdcům, včetně následného
uskladnění.
Ţáci se účastnili sběrové
soutěţe na podporu projektu.
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Rozloučení s
masopustem
Velikonoční
hrátky
Den Země

4. 3. 2014

všechny
ročníky
všechny
ročníky
5. B +
Fokus

akce města Hlinska

Sběrová akce

22. – 25. 4.
2014
24. 4. 2014

všechny
ročníky
všechny
ročníky

sběr
druhotných
surovin
akce města Hlinska

škola

Lesní
pedagogika

29. 4. 2014

1. a 2. tř.

projektové
vyučování

"Tarabka
Chaloupka
Mnišky"

u

Lesní
pedagogika

6. 5. 2014

3. A, B

projektové
vyučování

"Tarabka
Chaloupka
Mnišky"

u

Lesní
pedagogika

7. 5. 2014

4. A, B

projektové
vyučování

"Tarabka
Chaloupka
Mnišky"

u

projekt
"Kamarádi"

22.- 23. 5.
2014

1. A

záţitkový program

Brno
–
Bílovice nad
Svitavou

Naši
prvňáčci
společně
s bílovickými druháky vyrazili
do
brněnské
zoologické
zahrady.

Hlinecký
hasičský sbor

3. 6. 2014

2. A, B
5. A, B

beseda
záţitkový program

před školou

Ţáci zhlédli hasičské auto a
jeho techniku.

Svatojiřský
jarmark

15. 4. 2014
16. 4. 2014

projektové
odpoledne
projektové
odpoledne
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Betlém
Hlinsko
škola
Fokus

Betlém
Hlinsko

Masopustní průvod masek
městem.
Velikonoční tvořivé dílny pro
rodiče širokou veřejnost.
Ţáci společně s klienty Fokusu
vyráběli píšťalky, poznávali
dřeviny podle kůry a vyráběli
různé upomínkové předměty
z přírodnin.
Ţáci sbírali starý papír, hliník
a plastová víčka.
Ţáci navštívili jarmark, kde
mohli
shlédnout
práci
staročeských
řemeslníků
(řezbáři, dráteníci, košíkáři
aj.).
Ţáci se obohatili o četné
praktické zkušenosti, shlédli
ukázky vybraných činností při
hospodaření
v
lese
označování stromů určených k
těţbě, samotné kácení stromů,
postup při jejich zpracování a
práci
lesnické
techniky.
Současně si mohli ověřit svoje
znalosti a to hned na několika
stanovištích, kde vyplňovali
pracovní listy.
Ţáci se obohatili o četné
praktické zkušenosti, shlédli
ukázky vybraných činností při
hospodaření
v
lese
označování stromů určených k
těţbě, samotné kácení stromů,
postup při jejich zpracování a
práci
lesnické
techniky.
Současně si mohli ověřit svoje
znalosti a to hned na několika
stanovištích, kde vyplňovali
pracovní listy.
Ţáci se obohatili o četné
praktické zkušenosti, shlédli
ukázky vybraných činností při
hospodaření
v
lese
označování stromů určených k
těţbě, samotné kácení stromů,
postup při jejich zpracování a
práci
lesnické
techniky.
Současně si mohli ověřit svoje
znalosti a to hned na několika
stanovištích, kde vyplňovali
pracovní listy.
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EVVO Český
ráj

3. – 6. 6.
2014

9. A

školní
akce

vzdělávací

Český ráj

EVVO Praha

4. 6. 2014

5. A, B

vzdělávací

ZOO Praha

EVVO Praha

5. 6. 2014

7. A, B

vzdělávací

ZOO Praha

EVVO Sněţka

6. 6. 2014

4. A

školní
akce
školní
akce
školní
akce

vzdělávací

Krkonoše

Přírodovědná
poznávačka
EVVO Údolí
Doubravky
EVVO
Hradiště,
Vítanov

6. 6. 2014

soutěţ

ZŠ Smetanova

9. 6. 2014

vybraní
ţáci
6. A, B

záţitkový program

-

11. 6. 2014

4. B

záţitkový program
vycházka

Chotěboř
Bílek
čistička
odpadních
vod

V lese jsme
jako doma

20. 6. 2014

vybraní
ţáci

přírodovědná
soutěţ
záţitkový program

"Tarabka
Chaloupka
Mnišky

u
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Během školní vzdělávací akce
jako jeden z cílů bylo
Informační
centrum
Obnovitelné zdroje v Hradci
Králové, ve kterém se
seznámili
s
principy a
moţnosti
vyuţívání
obnovitelných zdrojů. Dalším
cílem
bylo
navštívení
nejznámějších lokalit Českého
ráje - Prachovské skály, dále
podnikli pěší výstup Obřím
dolem na nejvyšší horu České
republiky - Sněţku.
Ţáci se vydali do praţské
zoologické zahrady.
Ţáci vyrazili do praţské
zoologické zahrady.
Ţáci podnikli pěší výstup na
nejvyšší horu České republiky
- Sněţku.
Ţáci
se
zúčastnili
přírodovědné soutěţe.
Ţáci navštívili lokalitu v okolí
řeky Doubravky.
Ţáci absolvovali turistickou
vycházku na Hradiště a do
Vítanova,
kde
získali
informace u způsobu čištění
odpadních vod.
Ţáci plnili úkoly na 8
stanovištích, kde vyplňovali
pracovní listy s danou
tématikou (např. recyklace
odpadů, poznávání zvěře,
určování listů stromů, různé
testové
otázky
z
přírodovědného oboru…) ale
také stříleli ze vzduchovky,
házeli šiškou na cíl, z prkýnek
vyráběli stojánek na tuţky,
který
vyzdobili
obrázky,
absolvovali stezku zručnosti
na čas, při které nesli šišku na
lţíci a z přírodnin stavěli různé
domečky, skrýše nebo co
jejich
bujná
fantazie
vymyslela.
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Přehled akcí pro školní rok 2013/2014
ZŠ praktická a speciální
Název

Datum

Výstava hub

13.09.2013

Návštěva knihovny
Projektová výstava
Projekt
OU
Chroustovice
(podpora přírodovědného a
technického vzdělávání)
Island
Den vody

04.10.2013
27. – 29.11.2013
04.12.2013
02.04.2014

Den Země

22.04.2014

Ekocentrum Pasíčka

19.06.2014

Obsah
práce s učebnicí, atlasem hub, návštěva expozice hub filmová prezentace, houby ve Vv
výběr knih s přírodovědnou tematikou – hmyz
příprava – výstava
příprava – vlastní projektový den (pracovní dílny –
instalace výstavky výrobků)

17.03.2014
20.03. a 26.05.

beseda
Vv – míchání barev (odstíny vody), záţitková
pedagogika
Expozice ptačích budek, beseda k jednotlivým ptačím
druhům
příprava výletu – návštěva stanice – instalace nástěnky
s danou tématikou
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8. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Cílem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „DVPP“) je průběţné
obnovování, udrţování a doplňování kvalifikace, a to vţdy se zřetelem ke studijním
zájmům jednotlivých pedagogických pracovníků a k potřebám školy, vţdy s ohledem
rozpočet. DVPP se uskutečňuje v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků a ve vzdělávacích institucích s akreditací udělenou jim MŠMT.
Hlavní cíle DVPP ve školním roce 2013/2014
1. Rozšiřování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu
s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb. (především rozšíření odborné kvalifikace
pro výuku cizích jazyků a dále pro výuku předmětů, které jsou na škole
vyučovány neaprobovaně – informatika).
2. Získání kvalifikačních předpokladů pro výkon specializovaných činností – školní
metodik prevence, výchovný poradce, koordinátor EVVO.
3. Orientace na vzdělávání zaměřené na osvojování dovedností v oblastech
mezilidské komunikace, zvládání krizových situací, asertivní chování, adekvátní
způsoby jednání s ţáky ve věku povinné školní docházky.
DVPP ve školním roce 2013 – 2014
ZŠ Leţáků
Jméno a příjmení

Mgr. Vladimíra Navrátilová

Název vzdělávací
akce
Letní škola Fraus pro
učitele matematiky

Mgr. Helena Ročňáková

ECDL Start Certificate

Mgr. Helena Ročňáková

ECDL Core

Mgr. Jana Kavalírová

Mgr. Helena Ročňáková

Mgr. Michal Rakouš

Školení – prevence
sociálně patologických
jevů
KA02 – 250 Hodinový
kurz Studium k výkonu
specializovaných
činností prevence
sociálně patologických
jevů

Vzdělávací instituce

Akreditace

Stav

Akademie moderního
vzdělávání, o. p. s.
Ledeč nad Sázavou

MŠMT-49418/2012-201-885
MŠMT-12298/2013-201-179
MŠMT-49418/2012-201-885
MŠMT-27990/2011-25-550

ukončeno

ID: CZ239

ukončeno

ID: CZ239

ukončeno

Česká společnost pro
kybernetiku a informatiku,
Školicí středisko Střední
odborná škola Nové Město
na Moravě
Česká společnost pro
kybernetiku a informatiku,
Školicí středisko Střední
odborná škola Nové Město
na Moravě

ukončeno

PPP Chrudim

CCV Pardubice

CZ.1.07/1.3.46/02.0029

probíhá

Kin-ballový seminář

Český svaz kin-ballou
Pardubice

20642/2013-1-422

ukončeno

Konference EVVO
Pardubického kraje

Ekocentrum Paleta
Pardubice
Štolbova 2665
530 02 Pardubice

MŠMT-20257/2013-146328179/2009-25-592

ukončeno

MŠMT-18320/2011-25-358

ukončeno

MŠMT-10569/2014-1-268

ukončeno

Mgr. Jana Řezníčková
Mgr. Petra Rakoušová
Mgr. Hana Rybenská

Fyzika kolem nás

Mgr. Petra Rakoušová

Letní škola s metodou
Hejného na 1. stupni
ZŠ pro začátečníky

CCV Pardubice
Mozartova 449
530 09 Pardubice
H-mat, o. p. s.
Magdalény Rettigové 4,
110 00 Praha 1
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Mgr. Kristýna Burešová

Dopravní výchova
I. st. ZŠ

Centrum sluţeb pro
silniční dopravu, s. p. o.
Pardubice

Zákon o
pedagogických
pracovnících
a pracovněprávní
problematika ve
školství

COMENIUS AGENCY
Poradensko-vzdělávací
agentura
Pardubice

Ing. et Bc. Tomáš Louda

Andragogika

FF UP v Olomouci

magisterské studium

podání přihlášky
ke studiu

Mgr. Romana Paţitná

Studium pro výchovné
poradce

Centrum celoţivotního
vzdělávání PdF UHK

MŠMT č. j. 28562/2011-25738

podání přihlášky
ke studiu

Ing. et Bc. Tomáš Louda

MŠMT – 20887/2013-14-439

ukončeno

ukončeno

DVPP ve školním roce 2013 – 2014
ZŠ praktická a speciální
Jméno a příjmení
Mgr. Jana Kavalírová

Mgr. Jana Kavalírová

Název vzdělávací
akce

Vzdělávací instituce

Interaktivní tabule konference

AV Media

Školení – prevence
sociálně patologických
jevů

PPP Chrudim

Mgr. Jana Kavalírová

Dopravní výchova
I. st. ZŠ

Centrum sluţeb pro
silniční dopravu, s. p. o.
Pardubice
Ekocentrum Paleta
Pardubice
Štolbova 2665
530 02 Pardubice

Mgr. Jindřiška Pavlíková

Konference EVVO
Pardubického kraje

Mgr. Jindřiška Pavlíková

Školení Hamet

PPP Ústí nad Orlicí

Mgr. Jana Znamínková

Školení Hamet

PPP Ústí nad Orlicí

Mgr. Miroslav Vodička

Speciální pedagogika

Pedagogická fakulta
Masarykova univerzita
Brno
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Akreditace

Stav
ukončeno
ukončeno

MŠMT – 20887/2013-14-439

MŠMT-20257/2013-146328179/2009-25-592

ukončeno

ukončeno
ukončeno
ukončeno
podání přihlášky
ke studiu
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9. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
A) CELKOVÝ PŘEHLED AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014
ZÁŘÍ 2013
2. 9.

První školní den

5.9.

Focení prvňáčku do MF Dnes škola, I. A

13.9.

Prezentace činnosti skautského oddílu v tělocvičně
V. A, V. B, VI. A, VI. B

13.9.

Celostátní výstava hub v MFC

17.9.

Branný závod Olšinky VIII. A, VIII. B

19. 9.

Mladý cyklista - Dopravní a cyklistická soutěţ (5. ročníky)

20.9.

5. ročník soutěţe hlídek v první pomoci (9. ročníky)

24.9.

Třídní schůzky od 17 hodin

25.9.

Jen na sebe nemyslíme - exkurze do Kutné Hory FOCUS, V. B

27.9.

Patronát nad ţáky 1. ročníku - I. A, IX. A, IX. B

27.9.

Atletický čtyřboj základních hlineckých škol - výběr ţáků z 2. stupně

ŘÍJEN 2013
2.10.
4.10.

Projekt - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
IX. A, SPŠT Chrudim
"Tady neziskovky - vítejte!"
IX. A, IX. B, budova bývalé MŠ Lidická

4.10.

Coca cola cup - fotbal výběr ţáků, areál Olšinky

4.10.

Den otevřených dveří v Městské knihovně, VIII. B

7. - 9.10.
8.10.
9.10.
16. - 17.10.

GO kurz
VI. A, VI. B, Daňkovice
Jen na sebe nemyslíme
V. A, společenská místnost školy
Jen na sebe nemyslíme
V. B, společenská místnost školy
Společenské chování pro 5. ročníky s Janem Honzou Lušovským - "kreslíř
humorista a emeritní učitel stolničení"

17.10.

Coca cola cup - fotbal výběr ţáků, Trhová Kamenice

17.10.

Technické dovednosti - 8. ročníky, Chrudim

18.10.

Uspávání broučků „Projekt Škola nanečisto“ od 15:30 hodin
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LISTOPAD 2013
1. 11.

Školní kolo soutěţe "Mladý chemik" - IX. A, IX. B

4. 11.

Prezentace středních škol od 15.00 hodin

5.11. - 8.11.

"Jen na sebe nemyslíme" VII. A, VI. A, VI. B, VII. B

6.11.

Projekt - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání

12.11.
13.11.
14.11.
14.11.

1. stupeň dle časového harmonogramu
2. stupeň od 17 - 19 hodin
Kdyţ začíná matika, není ţádná panika – „Projekt Škola nanečisto“ od
15:30 hodin
Okresní přebor škol v šachu
MFC Hlinsko, výběr ţáků, 8:30 - 15:30 hodin
Poţární ochrana
přednáška, VI. A, VI. B, odborná učebna přírodopisu a fyziky a chemie

14.11.

Exkurze - SOU Chotěboř, dílny Hlinsko - IX. A, IX. B

14.11.

Slavnostní předávání slabikářů, I. A - Městská knihovna Hlinsko

19.11.

Klub dětských čtenářů v Městské knihovně

22.11.

Medové dny v MFC

25.11.

Školní kolo olympiády v ČJ, VIII. A, B

28.11.

Školní kolo olympiády v ČJ, IX. A, B

PROSINEC 2013
2.12.

"Co smím a nesmím." Ajax s Městskou policií, III. A, III. B

4.12.

Vánoční těšení
Rozsvěcení vánočního stromku Leţákovky a tvořivé dílny,
od 15:30 hodin. Všichni vítáni!

9.12.

Beseda v Městské knihovně I. A

10.12.

Besídka pro rodiče - školní druţina, v 15:00 hodin

10.12.

Soutěţ Mladý chemik, vybraní ţáci, SPŠCH Pardubice

11.12.

Království ţeleznic - výstava, Praha, VII. A

11.12.

Vánoční koncert, Fokus, 14:30 hodin

12.12.

Království ţeleznic - výstava, Praha, VII. B

13.12.

Vánoční koncert "Poselství Vánoc"
MŠ, 1. tř. - 9:30-10:30h,
2. - 5. tř. - 10:45-11:45h,

13.12.

Vánoční koncert "Poselství Vánoc"
od 17:00 hodin v Orlovně (Komorním divadle)
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LEDEN 2014
6.1.

Zahájení vyučování

6.1.

Co smím a nesmím - Ajax s Městskou policií, 3. Ročníky

7.1.

"Výstup" na Devět skal Sportovní soutěţ, vybraní ţáci z 6. - 9. Ročníky

8.1.

Zápis nanečisto od 15:30 hodin

15.1.

Den otevřených dveří

20.1.

Jeden za všechny - akce EVVO, 1. a 2. Ročníky

20.1.

Ajax - Co smím a nesmím (přednáška MP) - 3. Ročníky

21.1.

Klasifikační porada

23.1.

Vystoupení Ministudia Sluníčko v MFC, I. A, IV. A, V.A, V.B

30.1.

Pololetní vysvědčení

31.1.

Pololetní prázdniny

ÚNOR 2014
03.02.

Olympiáda Aj – školní kolo (6. a 7. ročník)

03.02.

Ajax – Co smím a nesmím, přednáška MP (III. A, III. B)

03.02.

Právo pro kaţdý den – přednáška, VIII. A, VIII. B

03.02.

Budulínek – představení pro mateřské školy

04.02.

Olympiáda Aj – školní kolo (8. a 9. ročník)

05.02.

Zábavný tělocvik (Projekt „Škola nanečisto“)

06.02.

Zápis do prvních tříd

07.02.

Přebor škol v lyţování (výběr ţáků)

17.02.

Keramické dílny, DDM Hlinsko, V. B

18.02.

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo

19.02.

Projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání“, 8. ročníky

20.02.

Recitační soutěţ – školní kolo

24. - 28.02.

Lyţařský výcvikový kurz, VII. A

25.02.

Porada
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BŘEZEN 2014
3. - 7. 3.

Lyţařský výcvikový kurz, VII. B

4. 3.

Rozloučení s masopustem

10. 3.

Zlatý hlásek Leţákovky

12.3.

Škola nanečisto
Kniha -můj kamarád

březen

Měsíc knihy - projekt Děti čtou dětem

DUBEN 2014
8.4.

Memoriál Josefa Štulíka, Včelákov, vybraní ţáci

9.4.

Škola nanečisto pro předškoláky
Vítání jara - od 15.30 hod.

9.4.

Linka bezpečí - přednáška pro 6. - 9. ročníky

10.4.

Coca cola cup - fotbal, Třemošnice, vybraní ţáci

15. 4.

Velikonoční hrátky, 15 - 17 hodin

17. - 21. 4.

Velikonoční prázdniny

22. 4.

Čtvrtletní pedagogická porada (15 - 17 h)

22. 4.

Hovorové hodiny (17 - 19 hodin)

22. - 25. 4.
24. 4.

Sběr starého papíru a plastových víček
- soutěţ mezi třídami
Svatojiřský jarmark na Betlémě - všechny třídy
1. st. výuka do 11:40 h.
2. st. výuka do 13:20 h.

KVĚTEN 2014
2. 5.

Ředitelské volno

5. 5.

Odvoz sběru

6. 5.
6. 5.
6. 5.
7. 5.
7. 5.

Den Země - projektový den
Lesní pedagogika - 3. ročníky
Právo pro kaţdý den
městské kolo, výběr ţáků 8. ročníků
Den matek v 5. B
Den Země - projektový den
Lesní pedagogika - 4. ročníky
OVOV- atletický přebor,
vybraní ţáci
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9. 5.

Ředitelské volno

19. 5.

Krajské kolo McDonalds Cup (vybraní ţáci ze 3. a 4.ročníků.)

21. 5.

Focení tříd

21. 5.

Krajské kolo - Právo pro kaţdý den,
výběr ţáků VIII. B

22. - 23.5.

Školní výlet I. A do Brna

ČERVEN 2014
3. 6.

OVOV - atletický přebor, Mor. Třebová, vybraní ţáci

3. 6.

Beseda s hasiči
Ukázka hasičské techniky
před školou V. A, V. B

3. - 6. 6.

Třídní výlet IX. A - Hořice

3. 6.

Soutěţ Mladý cyklista dopravní hřiště, IV. A, B

4. 6.

Turnaj ve vybíjené, 4. - 7. Ročník

4. 6.

Třídní výlet ZOO Praha, V. A, V. B

5. 6.

Třídní výlet ZOO Praha VII. A

6. 6.

Ridendo MFC
IV. B, V. A, V. B, VI. A, VIII. A, VIII. B

6. 6.

Třídní výlet IV. A - Sněţka

6. 6.

Přírodovědná soutěţ
ZŠ Smetanova, vybraní ţáci

9. - 10. 6.

Třídní výlet IX. B - Budislav

9. 6.

Třídní výlet VI. A, VI. B
Údolí Doubravky

9. 6.

Miss Aerobic MFC II. A, II. B

10. 6.

Třídní výlet Slatiňany III. A, III. B

11. 6.

Třídní výlet IV. B - Hradiště, čistička odpadních vod Vítanov

11. - 12. 6.

Třídní výlet Svratouch VIII. A, B

11. 6.

Pasování prvňáčků na čtenáře MK Hlinsko I. A

11. 6.

Fotbal - přátelské utkání se ZŠ Krucemburk, Staré Ransko, vybraní ţáci
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A) CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014
CELOROČNÍ PROJEKT „ŠKOLA NANEČISTO“
Ve školním roce 2013/2014 proběhl na škole 1. ročník projektu „Škola nanečisto“,
který byl určen pro budoucí ţáky 1. ročníku (výčet aktivit viz příloha č. 1).
Cílem projektu bylo umoţnit předškolákům poznat školní prostředí, seznámit
se s novými kamarády a budoucími pedagogy. V rámci projektu se uskutečnilo celkem
osm setkání, při kterých si děti vyzkoušely práci s přírodninami, zajímavé hry s čísly,
objevily kouzlo interaktivní tabule, zúčastnily se slavnostního rozsvěcení vánočního
stromku, zkusily si zápis nanečisto, seznámily se s prostředím tělocvičny, školní
knihovny a podílely se na velikonoční výzdobě školy. Učitelé měli současně moţnost
poznat schopnosti a míru připravenosti budoucích ţáků.

PROJEKT „KAMARÁDI“
V letošním školním roce navázala škola partnerství se Základní školou
v Bílovicích nad Svitavou. Cílem spolupráce bylo rozšířit ţákům obou škol moţnosti
pro rozvoj jejich osobních komunikačních dovedností a současně zlepšit jejich sociální
cítění. Snahou škol je rovněţ vytvořit způsob vzájemného hodnocení a srovnávání
výsledků vzdělávání ţáků. Připravované aktivity přitom mají ţákům zpříjemnit a oţivit
proces vzdělávání.
První akcí, která se v rámci tohoto partnerství uskutečnila, byl projekt „Kamarádi“
připravený pro ţáky 1. ročníku Leţákovky. Ve dnech 22. – 23. 05. se prvňáčci vypravili
vlakem do bílovické školy, kde se seznámili s novými kamarády. Po obědě společně
vyrazili do brněnské zoologické zahrady, kde strávili celé čtvrteční odpoledne. Kromě
prohlídky zvířat a expozic zoologické zahrady byla pro prvňáčky velkým záţitkem jízda
vláčkem a herní prvky na hřišti v dětské zoo. Novou zkušeností byla pro prvňáčky
bezpochyby i jízda brněnskou šalinou. Po návratu do Bílovic si ţáci zahráli minigolf
a strávili příjemný podvečer u táboráku. Druhý den dopoledne navštívili bílovickou
pekárnu, kde se seznámili s postupem výroby chleba i dalšího pečiva a prohlédli
si zařízení pekárny. Poté se přesunuli k hasičské zbrojnici, kde jim místní dobrovolní
hasiči ukázali svoji zásahovou techniku, kterou si mohli prohlédnout i zevnitř.
Po nabitém dopoledním programu se prvňáčci rozloučili se svými novými kamarády
a vrátili se vlakem zpátky ke svým rodičům.
V červnu přivítala Leţákovka v Hlinsku bílovické deváťáky, kteří během svého
pobytu poznávali vybrané zajímavosti našeho regionu. V příštím školním roce čeká ţáky
obou škol společná škola v přírodě.
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LESNICKÁ PEDAGOGIKA
Ve dnech 29. dubna, 6. a 7. května se ţáci prvního aţ čtvrtých ročníků ZŠ Leţáků
zúčastnili celodenního výukového programu v rámci lesnické pedagogiky, který
si pro ně připravili zaměstnanci Lesní správy v Nasavrkách.
Aktivity probíhaly v lokalitě „Tarabka – Chaloupka u Mnišky“ nedaleko obce
Trhová Kamenice. Ţáci měli moţnost obohatit svoje teoretické povědomí o četné praktické
zkušenosti. Shlédli ukázky vybraných činností při hospodaření v lese – označování stromů
určených k těţbě, samotné kácení stromů, postup při jejich zpracování a práci lesnické
techniky. Současně si mohli ověřit svoje znalosti a to hned na několika stanovištích.
Pro ţáky byly připraveny praktické ukázky z myslivosti – parohy, rohy, kůţe a stopy
vybraných druhů zvěře. Prostřednictvím skupinových her s názvy „Lesní člověče“ a „Les
ve tmě“ si ţáci ověřovali svoje znalosti a současně se učili vnímat přírodu prostřednictvím
všech svých smyslů. Starší ţáci si vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky na pevný nebo
pohyblivý terč. Zaměstnanci lesní správy připravili pro ţáky i táborák.
Cílem environmentální výchovy na Leţákovce je vést ţáky prakticky a názorně
k odpovědnému chování vůči přírodě a lidem - tedy i k sobě samému. Dále pak směřovat
pozornost dětí k udrţitelnému způsobu obývání světa a to nejenom v přírodovědných
předmětech.

EXKURZE DO SEMENÁŘSKÉHO ZÁVODU V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ
V pondělí 27. ledna navštívili ţáci 7. ročníků státní podnik Lesy České republiky,
Semenářský závod v Týništi nad Orlicí, jehoţ hlavním úkolem je produkce osiva lesních
dřevin. V úvodu exkurze byly ţákům vysvětleny důvody, proč se vlastně plody ze stromů
v lese sbírají a proč se z nich semínka získávají. Od zaměstnanců semenářského závodu
se dozvěděli základní rozdíly mezi přirozenou a umělou obnovou lesa, současně získali
informace o příčinách zavádění holosečného způsobu hospodaření v lese a o zavádění
smrkových a borových monokultur. V návaznosti na to se postupně seznamovali
se způsoby získávání a skladování suroviny (plodů jednotlivých druhů jehličnatých
i listnatých dřevin) potřebné pro zajištění poţadovaného mnoţství semene. Seznámili
se s postupy při jejich zpracování a ošetřování proti škůdcům, včetně následného
uskladnění. Prohlédli si luštírnu a její vybavení jednotlivými luštírenskými komorami,
navštívili mrazicí boxy, klimatizovaný sklad určený pro skladování vyluštěného osiva
a banku lesního osiva, do které se ukládá část osiva vysoké genetické hodnoty potřebné pro
zachování regionálních populací jednotlivých druhů dřevin.
Ţáci se rovněţ seznámili s doplňkovou činností výroby ptačích budek. Výroba
a následné vyvěšování ptačích budek mají velký význam nejen při ochraně jednotlivých
druhů ptáků, ale jsou i velmi důleţitým prvkem preventivní biologické ochrany lesa. Ptáci
se dokáţou soustředit v místech šíření škodlivého hmyzu a ničit jeho různá vývojová
stádia.
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DEN ZEMĚ NA ZŠ PRAKTICKÉ A SPECIÁLNÍ V HLINSKU
Otevřením stálé venkovní výstavky ptačích budek, které proběhlo 22. dubna 2014,
oslavili ţáci základní školy praktické a speciální letošní Den Země.
Písničkou s jarní tematikou, poděkováním sponzorům, neformální besedou
o ornitologických otázkách a přestřiţením pásky jsme symbolicky otevřeli školní park
u naší školy.
DIVADELNÍ KROUŢEK
Jiţ řadu let pracuje na Základní škole Leţáků divadelní krouţek, který společně vedou
paní učitelka Mgr. Dana Chaloupková a paní vychovatelka Petra Svobodová. Ve svém
volném čase, který věnují dětem po vyučování, nacvičují pohádky nebo pohádkové hry.
Mladí herci jsou všech věkových kategorií, od 1. do 8. třídy. V letošním roce byla
vybrána klasická pohádka „Šípková Růţenka.“ Vlastní scénář byl vypracován podle
známé předlohy a hned v září začal nácvik. Veřejné vystoupení divadelního krouţku se
uskutečnilo dne 29. 5. 2014 v 17:00 v MFC.
SPOLUPRÁCE S DOMOVEM SENIORŮ
Ţáci ze Základní školy Leţáků pravidelně navštěvují místní Domov seniorů. Svou
účastí tak zpříjemňují chvilky babičkám a dědečkům, kteří v domově ţijí, oslavují s nimi
jejich ţivotní jubilea a svátky. Právě při těchto výročích, která se připomínají vţdy
koncem kaţdého měsíce, se aktivně účastní pěvecký sbor Mgr. Dany Chaloupkové
a Mgr. Vladimíry Navrátilové. Děti jsou zde s radostí vítány, neboť uţ jenom jejich
přítomnost všem klientům Domova seniorů pozvedne náladu. Ti si společně s dětmi
zazpívají a vţdy jsou potěšeni malým dárkem.
Kromě pěveckého sboru přicházejí mezi seniory také děti ze školní druţiny.
Pravidelně kaţdý rok se svými vychovatelkami nacvičují pásma pohádek, ba dokonce
i dětskou operku Červená Karkulka a Budulínek, které byly původně určeny především
rodičům. Nápad přijít s vystoupením k prarodičům – i kdyţ nejsou naši vlastní – se ujal
a stal se tradicí školy. Společně s dětmi se těšíme na další setkání.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Nejenom pro předškoláky a jejich rodiče se otevřely prostory základní školy Leţáků.
Jiţ tradiční „Den otevřených dveří“ byl rozdělen do dvou na sobě nezávislých bloků.
1. blok – NÁVŠTĚVA VÝUKY (od 8:00 – 10:45 hodin)
V dopoledním bloku se mohli návštěvníci podívat do výuky v kterékoliv třídě v rámci
prvního stupně. Rodiče a děti se tak měli moţnost seznámit nejen s prostředím,
ale i s prací ţáků a učitelů v jednotlivých třídách a předmětech.
2. blok – PROHLÍDKA BUDOVY ŠKOLY (od 14:00 – 18:00 hodin)
V odpolední části si návštěvníci prohlédli vybavení kmenových i odborných učeben.
Během prohlídky si vyzkoušeli výukové aktivity na interaktivních tabulích. Zájemci
o školní druţinu se seznámili s jejím prostředím a činnostmi, které pro děti připravuje,
např. dramatický krouţek, výtvarný krouţek, keramika, sportovní aktivity a jiné.
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BURZA ŠKOL
Základní škola Leţáků uspořádala nejen pro ţáky svých 8. a 9. ročníků „Burzu škol“,
na které se mohli společně se svými rodiči seznámit s vybranými školami a jimi
nabízenými učebními a studijními obory. Prezentace se zúčastnilo 22 škol nejen
z Pardubického kraje.
Akce proběhla v pondělí dne 4. listopadu 2013 od 15.00 hodin v tělocvičně naší školy.
Cílem této akce bylo usnadnit ţákům 9. ročníků jejich rozhodování při volbě střední
školy. Ţákům 8. ročníků pak přiblíţit situaci, která je čeká příští rok.

C) PREZENTACE ŠKOLY
Škola prezentuje veškeré své aktivity na svých webových stránkách
(www.zslezaku.cz). Tradiční aktivitou podporující prezentaci školy je vydávání školního
časopisu „Leţákoviny“. Úspěchy školy a významné akce se průběţně prezentují
v Hlineckých novinách a v místní kabelové televizi.
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10. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI
Ve dnech 15. – 17. ledna 2014 proběhla v základní škole inspekční činnost podle
§ 174 odst. 2 písm. b) aţ d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání, včetně hodnocení naplňování školního vzdělávacího programu. Posouzen
byl rovněţ soulad školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání s ustanovením
§ 5 odst. 2 školského zákona. Dále byla provedena státní kontrola dodrţování vybraných
ustanovení školského zákona a souvisejících prováděcích právních předpisů. Posuzováno
bylo období školních roků 2011/2012, 2012/2013 a 2013/2014.
Inspekční zpráva č. j. ČŠIE-11/14-E byla společně s připomínkami a stanoviskem
České školní inspekce zaslána zřizovateli a školské radě. Školská rada při Základní škole
Hlinsko, Leţáků 1449, okres Chrudim tuto zprávu projednala dne 14.04.2014.
Zjištěné nedostatky byly řádně odstraněny ve stanoveném termínu. O odstranění
zjištěných nedostatků byla školská rada při Základní škole Hlinsko, Leţáků 1449, okres
Chrudim informována ředitelem školy na jejím 6. zasedání dne 20.06.2014
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11. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013
a) Dotace ze státního rozpočtu
schválený

upravený

poskytnuto

rozpočet

rozpočet

k 31. 12. 13

mzdy

11 357 000

11 582 000

11 582 000

11 582 000

OON

100 000

135 000

135 000

135 000

4 009 000

4 100 000

4 100 000

4 058 885

-41 115

převod mezi
odvody a ONIV

419 000

419 000

419 000

460 115

+41 115

převod z odvodů do
ONIV

15 885 000

16 236 000

16 236 000

16 236 000

0

odvody + FKSP
ONIV přímé +
náhrady
Dotace na přímé
náklady celkem

vyčerpáno

rozdíl

poznámka
0
0

b) Dotace z ÚP
schválený
rozpočet
Dotace ÚP

upravený
rozpočet
0

0

skutečnost
k 31. 12.
2013
161 943

vyčerpáno
269 333

rozdíl
-107 390

poznámka
dotaci obdržíme
až v únoru 2014

c) Dotace od zřizovatele - MÚ
schválený
rozpočet
Dotace MěÚ

2 850 000

upravený
rozpočet
2 850 000

Výnosy celkem

vyčerpáno

hospodářský
výsledek

2 850 000
483 270,47

Školní družina

83 760

Pronájmy

222 319

Převod energií

z toho

skutečnost
k 31.12.2013

21 000

Úroky

8 134,47

Čerpání fondů

15 990

Ostatní výnosy

12 664

Výnosy z prodeje
materiálu

119 403

Celkem

3 333 270,47
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Přehled nákladů za rok 2013 – čerpání z prostředků MÚ – na provoz
Náklady celkem
z toho: 501 – spotřeba materiálu
502 – energie (314)
511- oprava a údrţba
544 – prodaný materiál
518 – nákup sluţeb
521 – 524 – 527 mzdy + odvody + FKSP
549 – ostatní náklady z činnosti
558 – náklady z DDM a DNM

Dotace + výnosy
3 333 270,47

3 329 662,61
288 389,08
1 810 955,77
17 619,50
120 527,45
674 516,28
33 664
78 514
305 476,52

Náklady
3 269 662,61

Rozdíl = Hospodářský výsledek
3 607,86

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013 byla projednána na Pedagogické radě školy
č. 2_2013/2014 dne 21.01.2014 (bod 1.5).
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12. EVALUACE ŠKOLY
Ve školním roce 2013/2014 byla na škole provedena dvě evaluační šetření.
ZÁKLADNÍ SCREENINGOVÉ EVALUACE ŠKOLY zaměřená na zmapování
stavu práce školy v oblastech: Podmínky vzdělávání; Psychosociální klima; podpora školy
ţákům, spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy; Řízení školy; Úroveň výsledků práce školy.
Sběr dat byl na škole realizován v květnu 2014. Samotné realizaci šetření předcházela
intenzivní komunikace s ředitelem školy, dohoda o cílech šetření, o harmonogramu
a způsobe sběru dat. Třídní učitelé následně oslovili zákonné zástupce ţáků, poţádali
je o spolupráci a předali jim formulář s informovaným souhlasem se zapojením jejich dětí
do šetření.
Ţáci vyplňovali on-line verzi dotazníků za přítomnosti pracovníků společnosti Mansio
v. o. s. v rámci školního vyučování v počítačových učebnách školy. Celková doba
vyplňování dotazníků nepřesáhla dvě vyučovací hodiny. Do šetření byli zapojeni pouze
ţáci s informovaným souhlasem jejich zákonných zástupců. Do šetření byli zahrnuti ţáci
3. aţ 9. ročníků základní školy (celkem zapojeno 320 ţáků, z toho 141 ţáků prvního
stupně).
Zákonní zástupci ţáků měli moţnost vyplnit dotazník v tištěné verzi. Dotazníky byly
přizpůsobeny pro rodiče ţáků na prvním a na druhém stupni. Do šetření byli zahrnuti
rodiče všech ţáků, včetně rodičů základní školy praktické a speciální (zapojilo se 404
rodičů, z toho 27 rodičů základní školy praktické a speciální).
Do dotazníkového šetření byli současně zapojeni i všichni pedagogičtí pracovníci
školy, včetně vedení školy (zapojilo se 32 pedagogických pracovníků, včetně vedení
školy).

SOUHRN VÝSLEDKŮ (závěry z evaluační zprávy vlastního hodnocení
školy ve školní r oce 2013/2014)
PROGRAM ŠKOLY






Rodiče prezentují pozitivní pohled na školu a její zaměření. Spokojenost uvádí přibliţně
80% všech rodičů. 39 rodičů na prvním stupni a 18 rodičů na druhém je velmi spokojeno.
153 rodičů na prvním a 135 rodičů na druhém stupni je spokojeno. Rodiče se v průběhu
dotazování aktivně zapojovali, zejména nabídli zpětnou vazbu k partnerství školy
s Nakladatelstvím Fraus a vyjádřili se k inovativní metodě výuky matematiky, která
je na škole uţívána.
Podle rodičů se škole daří uspokojivě naplňovat výchovně vzdělávací cíle. Rodiče
na prvním i druhém stupni shodně vnímají, ţe se učitelům daří vytvářet na škole vstřícné
a bezpečné klima a vytvářet přívětivé prostředí (80% rodičů na 1. stupni, 70% rodičů
na 2. stupni).
Podle rodičů na obou stupních se z nabídnutých výchovných a vzdělávacích cílů škole
nejméně daří přispívat k rozvoji dovednosti pro řešení problémů. Tento postřeh nabízí
přibliţně 15% rodičů.
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PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ







Většina rodičů vyjadřuje spokojenost s celkovým vzhledem školy. Rodiče vyslovují
potřebu modernizace prostor v podobě zateplení a výměny oken a současně si uvědomují
finanční náročnost takové akce. Oslovují také změny, které je moţné realizovat
s minimem finančních prostředků.
Rodiče upozorňují na potřebu rekonstrukce toalet. Navrhují větší péči o společné prostory,
více výzdoby z tvorby ţáků a prezentace úspěchů ţáků v prostorách školy.
Rodiče oslovují také zajištění větších úloţných prostorů pro ţáky (boxy ve třídách,
skříňky pro kaţdého ţáka).
Velká část rodičů nesouhlasí s nabídkou nevhodných potravin a nápojů v rámci školních
automatů a ve školním bufetu. Rodiče vnímají automaty na škole jako nadbytečné.
Učitelé ve shodě s rodiči vnímají jako nevyhovující sociální zařízení.

PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ








Rodiče vyjadřují spíše spokojenost s realizací výuky ve škole. Mají důvěru v odborné
kompetence a osobní kvality převáţné části učitelů.
Spokojenost rodičů s výukou je vyšší na prvním stupni, speciální a praktické škole. Klesá
na druhém stupni. Rodiče ţáků 1. -3. tříd na prvním stupni a rodiče ţáků ze speciální
a praktické školy jsou s výukou velmi spokojeni. Odpověď „celkem spokojeni“ volili
častěji rodiče 4. a 5. ročníků. Rodiče na druhém stupni jsou jiţ velmi spokojeni ojediněle
a většinou odpovídali „celkem spokojeni“.
Rodiče na prvním stupni jsou spokojenější s výukou Výtvarné výchovy, Informatiky,
Pracovních činností, Českého jazyka a Prvouky. Více výhrad mají k výuce Vlastivědy
a Matematiky. Rodiče na druhém stupni jsou spokojenější s výukou Českého jazyka,
Informatiky, Tělesné výchovy, Ruského jazyka a Fyziky. Více výhrad se objevuje k výuce
Německého jazyka, Zeměpisu, Přírodopisu, Matematiky, Anglického jazyka.
V hodnocení výuky některých předmětů jsou velké rozdíly v jednotlivých třídách. Škole
se tedy nedaří nastolit jednotný postup, ale spokojenost rodičů se vztahuje spíše k přístupu
jednotlivých učitelů.
Rodiče na prvním stupni se vyjadřovali k výuce matematiky. Většina rodičů vnímá
inovativní metodu jako přínosnou, hravou a zábavnou. Někteří rodiče vyjadřují
pochybnost, zda bude učivo dostatečně procvičeno a zaţito. Rodiče také mají obtíţe
dohnat s dětmi zameškané učivo na základě učebnice, postrádají informace, návody,
podporu školy a učitelů. Výhrady k výuce byly častější v 5. třídách. Větší spokojenost
panovala v niţších ročnících.

PSYCHOSOCIÁLNÍ KLIMA VE TŘÍDÁCH




Z výsledků je patrné, ţe ve škole jsou vybudované pozitivní vztahy mezi ţáky, ale i mezi
ţáky a jednotlivými učiteli. Dá se říct, ţe škola ţákům vytváří bezpečné a podporující
podmínky pro vzdělávání a děti se mohou na učitele s důvěrou obracet při řešení
problémů.
Celkově lze shrnout, ţe ţáci vnímají panující vztahy ve třídách mezi spoluţáky jako
pozitivní, přátelské a kooperativní. Zátěţ ve vztazích se většinou pohybuje v pásmu
normy.
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Sociální klima je z pohledu proţívání ţáků celkem zdravé. Je však na místě zaměřit
individuální preventivní péči na ty třídy, kde někteří ţáci v hodnocení vzdalují z pásma
optima.
Ţáci vnímají, ţe se mezi nimi odehrávají konflikty a jsou citliví k agresivnímu chování.
Přestoţe výsledky nepoukazují na přítomnost sociálně patologických jevů ve třídách,
škola by se ve svém výchovném působení měla zaměřit na rozvoj a trénink
psychosociálních dovedností ţáků směrem k pozitivní komunikaci a konstruktivnímu
řešení konfliktů a podporu kooperativní atmosféry.
Doporučujeme všímat si vztahů ve třídách, kde se u jednotlivců objevilo větší riziko
zátěţe ve sledovaných oblastech.

PODPORA ŠKOLY ŢÁKŮM, SPOLUPRÁCE S RODIČI, VZÁJEMNÉ VZTAHY









90% rodičů na prvním stupni a 87% rodičů na druhém stupni se cítí být dostatečně
informováno o ţivotě jejich dítěte ve škole.
81% rodičů na prvním stupni a 84% rodičů na druhém stupni se nechce aktivněji zapojit
do školního ţivota.
Pouze 42% rodičů na prvním stupni a 34% rodičů na druhém stupni vnímá školu jako
instituci otevřenou změnám.
Podle učitelů spolupráce s většinou rodičů funguje.
94% učitelů vyjadřuje názor, ţe rodiče by měli nést větší odpovědnost za prohřešky svých
dětí.
90% učitelů by si přálo, aby rodiče více podporovali vzdělávání vlastních dětí a aby
ve větší míře respektovali práci učitele.
80% učitelů by uvítalo, kdyby se rodiče aktivněji zapojovali do dění ve škole.
Většina učitelů pociťuje dostatečnou podporu a respekt ze strany rodičů. Přáli by si však,
aby někteří rodiče přijali větší odpovědnosti za chování svých dětí.

ŘÍZENÍ ŠKOLY



Výsledky hodnocení uţšího vedení poukazují na spokojenost učitelů, ale i na pluralitu
názorů.
Učitelé vnímají ze strany vedení podporu jejich pro jejich vzdělávání a rozvoj a snahu
vedení zlepšovat kvalitu pracovního prostřední a podmínek pro práci.

ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY


Rodiče se vyjadřují k prezentaci školy poměrně pozitivně, přesto jsme zaznamenali určité
podněty, které by mohly přispět k celkovému vylepšení. Podněty se týkaly častější
aktualizace, prezentace úspěchů školy, vyuţívání stránek ke komunikaci akcí, termínů,
pomůcek. Někteří rodiče by uvítali i podstránku třídy. Rodiče na prvním stupni oceňovali
moţnost přihlášky do druţiny přes web.
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EVALUACE MATEMATICKÝCH DOVEDNOSTÍ byla zaměřena na posouzení
matematických dovedností, zejména kompetencí k řešení problémů v matematice
ve vybraných třídách. Do šetření matematických kompetencí byli zahrnuti ţáci 3., 5., 7.
a 9 ročníků. Testování matematických kompetencí se zúčastnilo 162 ţáků.
Cílem šetření bylo:
- zjistit úroveň dosahovaných kompetencí k řešení problémů v matematice ţáků
ve 3., 5., 7., 9. ročníků;
- zhodnotit efektivitu postupu nabývání kompetence k řešení problémů a nabývání
matematických dovedností;
- stanovit moţnosti zvýšení efektivity postupu nabývání matematických dovedností
na základě zpětné vazby o problémových místech v jednotlivých třídách.
Kompetence k řešení problémů byly zkoumány pomocí testů matematických dovedností,
které připravily RNDr. Růţena Blaţková, CSc. a RNDr. Milena Vaňurová, CSc. Test
matematických dovedností se skládal z úloh přiměřených příslušnému ročníku školy.
Zjišťovány byly tyto schopnosti: schopnost číst text zadání úloh s porozuměním, vyhledat
z textu potřebné informace, analyzovat text vzhledem k otázce úlohy, vyjádřit text úlohy
matematickým jazykem (tedy zapsat příklad), správně vyřešit matematickou úlohu,
interpretovat výsledky matematické úlohy do reálné situace a konfrontovat výsledek
s realitou.
Četnost jednotlivých úrovní matematických dovedností ve všech sledovaných třídách
odpovídá celostátnímu průměru. V celkovém vzorku je testovaných ţáků je patrné, ţe více
neţ polovina ţáků (53%) dosahuje matematické úrovně C a D – tedy kvalitní a obvyklé.

V Hlinsku dne 25.09.2014

Ing. et Bc. Tomáš Louda, ředitel školy
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