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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Název školy:   Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim 

Sídlo školy:   539 01 Hlinsko, Ležáků 1449 

Zařazení do sítě škol: 
IZO:   102142271 
REDIZO:   600090442 
IČO:   70913501 

Charakteristika školy: 
Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim je úplnou základní školou  
s 1. až 9. postupným ročníkem.  Škola sdružuje základní školu, třídy, ve kterých jsou 
vzděláváni žáci definovaní v ustanovení § 16 odstavec 9 školského zákona a školní 
družinu. Celková kapacita školy je stanovena na 572 žáků. Nejvyšší povolený počet žáků 
ve školní družině je stanoven na 120 žáků. 
Škola nabízí rozšířenou výuku cizích jazyků. Výuka anglického jazyka probíhá  
od 1. až 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 možnost volby jednoho ze tří dalších cizích jazyků  
– německý jazyk, ruský jazyk a francouzský jazyk.  
Škola se zaměřuje na rozvoj osobnosti žáka, podporu individuálních zájmů a nadání,  
na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a integrované žáky. Škola 
má dlouholeté zkušenosti s integrací žáků se specifickými poruchami učení a chování 
i žáků s jiným zdravotním postižením. Pro každého integrovaného žáka 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 žáky 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:   Ing. Mgr. Bc. Tomáš Louda, MBA 
Telefon:    469 311 597 

731 576 355 
E-mail:    red@zslezaku.cz  

Zástupce ředitele: Mgr. Milada Konečná, pracoviště základní školy 
Telefon:    469 311 597  

   736 481 146 
E-mail:    zs@zslezaku.cz   

Mgr. Jana Kavalírová, dislokované pracoviště základní školy  
se třídami zřízenými podle § 16 odst. 9 školského zákona  

Telefon:    469 313 560  
   722 546 387 

E-mail:    zvs.hlinsko@seznam.cz  
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Školská rada: 

a) Pro volební období 01. 10. 2018 - 30. 09. 2021 

1/3 - zákonní zástupci nezletilých žáků: 
Květoslava Klinecká, předseda školské rady  
Ludmila Hudcová 
 

2/3 - zástupci jmenovaní zřizovatelem:  
Bc. Věra Sokolová  
Bc. Martin Vtípil, DiS. 
 

3/3 - zástupci pedagogických pracovníků: 
Monika Zahálková 
Mgr. Jana Kavalírová 
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2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 
 
a) pracoviště školy – Ležáků 1449, Hlinsko 

Typ zařízení Obor vzdělávání 
 

Vzdělávací program Ročník Počet žáků 
k 30. 09. 2019 

Základní škola 
79-01-C/01 

Základní škola 

Školní vzdělávací program 
pro základní vzdělávání 
Krok za krokem 

1. – 9. 230 

 
 
 
b) dislokované pracoviště školy – Poličská 757, Hlinsko 

Typ zařízení Obor vzdělávání 
 

Vzdělávací program Ročník Počet žáků 
k 30. 09. 2019 

Základní škola 
79-01-C/01 

Základní škola 

Školní vzdělávací program 
pro základní vzdělávání 
Krok za krokem 

1. – 9. 16 

Základní škola 
praktická 

(6. - 9. ročník) 

79-01-C/01 
Základní škola 

Školní vzdělávací program 
Klíč pro základní 
vzdělávání, který byl 
rozpracován podle přílohy 
upravující vzdělávání žáků 
s lehkým mentálním 
postižením 

1. – 9. 2 

Základní škola 
speciální 

79-01-B/01 
Základní škola 

speciální 

Školní vzdělávací program 
pro obor vzdělávání ZŠ 
speciální Klíč, příloha č. 3 
ke školnímu vzdělávacímu 
programu Klíč pro základní 
vzdělávání 

1. - 10. 16 
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3. POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY K 30. 06. 2020 

a) Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020 

Pedagogičtí pracovníci Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 
Učitelé 22 20,818 

V celkovém počtu 
učitelů jsou zahrnuti 

Výchovný poradce 1 1 
Školní metodik prevence 1 1 
Koordinátor ŠVP 1 1 
Koordinátor EVVO 1 1 

Vychovatelky školní družiny 4* 3,321 
Asistent pedagoga 8 5,75 
Celkem 34 29,889 

* Dita Kostelecká a Olga Vokálová byly ve školním roce 2019/2020 zaměstnány na zkrácený pracovní úvazek 
jako vychovatelky školní družiny (Dita Kostelecká zároveň na zkrácený pracovní úvazek jako asistentka 
pedagoga). 

Rozdělení pedagogických pracovníků podle jednotlivých pedagogických úseků 

Pedagogičtí pracovníci 
Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Pracoviště školy Pracoviště školy 
 Ležáků Poličská Ležáků Poličská 

Učitelé 17 5 16,136 4,682 

V celkovém 
počtu učitelů 
jsou zahrnuti 

Výchovný poradce 1 1 
Školní metodik prevence 1 1 

Koordinátor ŠVP 1 1 
Koordinátor EVVO 1 1 

Vychovatelky školní družiny 3 1 2,607 0,714 
Asistent pedagoga 1 7 0,5 5,25 

Celkem 
22 12 19,243 10,646 

34 29,889 

* Dita Kostelecká a Olga Vokálová byly ve školním roce 2019/2020 zaměstnány na zkrácený pracovní úvazek 
jako vychovatelky školní družiny (Dita Kostelecká zároveň na zkrácený pracovní úvazek jako asistentka 
pedagoga). 

 

 

Jmenný seznam pedagogických pracovníků na pracovišti školy – Ležáků 1449, Hlinsko 

Jméno a příjmení Pracovní zařazení Vzdělání, aprobace 
Ing. Mgr.  Bc. Tomáš Louda, MBA ředitel školy VŠ – Př, Ch 
Mgr. Milada Konečná zástupce ředitele pro pedagogický úsek 

základní škola 
třídní učitelka VIII. B 

VŠ -  Př, Ch 

Mgr. Kristýna Burešová učitelka, třídní učitelka II. A VŠ - učitelství pro 
1. stupeň 

Mgr. Monika Götzová Učitelka, VIII. A VŠ – D, Čj 
Mgr. Dana Chaloupková učitelka, třídní učitelka III. A VŠ - učitelství pro 

1. stupeň 
Mgr. Jaroslava Chmelařová učitelka, třídní učitelka I. A VŠ - učitelství pro 

1. stupeň 
Ing. Dagmar Kočová* učitelka VŠ – Př, Ch 
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Mgr. Romana Pažitná učitelka, třídní učitelka IX. B VŠ – D, pedagogika 
Mgr. Iveta Pekařová 

učitelka, třídní učitelka IV. A 
VŠ - učitelství pro 
1. stupeň 

Mgr. Michal Rakouš 
 

učitel VŠ – Z, Tv 

Mgr. Patera Rakoušová Učitelka VŠ – M, Př 
Mgr. Helena Ročňáková Učitelka, třídní učitelka VI. A  VŠ – Ch, Př 
Mgr. Hana Rybenská Učitelka, třídní učitelka VII. A VŠ – Ch, F 
Mgr. Jana Řezníčková 

učitelka, třídní učitelka V. A 
VŠ - učitelství pro 
1. stupeň 

Mgr. Michaela Stachurová  učitelka VŠ – Čj, Fr 
Dagmar Šallyová Učitelka (zástup za RD) VŠ – M, Pč 
Mgr. Zdeňka Šiklová učitelka, třídní učitelka IX. A VŠ – D, pedagogika 
Mgr. Miloslav Štěrba učitel VŠ – Př, Ch, Nj, Aj 
Mgr. Lucie Uhrová* učitelka VŠ – Př, M 
Monika Zahálková vedoucí vychovatelka ŠD vychovatelství 
Petra Svobodová vychovatelka ŠD vychovatelství 
Šárka Šebestová vychovatelka ŠD 

asistentka pedagoga 
vychovatelství 

Olga Vokálová vychovatelka ŠD vychovatelství 
Lenka Svobodová asistentka pedagoga (zástup za PN) Studium pro asistenty 

pedagoga 
*Pedagogickou činnost vykonávala souběžně na obou pracovištích školy.  

 

 

Jmenný seznam pedagogických pracovníků na pracovišti školy – Poličská 757, Hlinsko 

Jméno a příjmení Pracovní zařazení Vzdělání, aprobace 
Mgr. Jana Kavalírová zástupce ředitele pro pedagogický úsek 

základní škola praktická a speciální 
VŠ – D, pedagogika, 
speciální pedagogika 

Mgr. Lucie Uhrová učitelka, třídní učitelka VŠ – Př, M 
Mgr. Miroslav Vodička učitel, třídní učitel  VŠ - Vv 
Ing. Dagmar Kočová učitelka, třídní učitelka VŠ – Př, Ch 
Mgr. Veronika Trávníčková učitelka, třídní učitelka VŠ - speciální pedagogika 
Mgr. Michaela Stachurová* učitelka VŠ – M, Ov 
Dita Kostelecká vychovatelka ŠD 

asistentka pedagoga 
vychovatelství 

Žaneta Mouková, DiS. asistentka pedagoga Sociální práce a sociální 
pedagogika 

Petra Bačkovská asistentka pedagoga Pedagogické asistentství 
Anna Koudelková asistentka pedagoga Studium pro asistenty 

pedagoga 
Ivana Hnízdilová asistentka pedagoga Pedagogické asistentství 
Barbora Kochová asistentka pedagoga Pedagogické asistentství 
Bc. Marika Gregorová asistentka pedagoga Pedagogické asistentství 
*Pedagogickou činnost vykonávala souběžně na obou pracovištích školy.  
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b) Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020 

Nepedagogičtí pracovníci Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 
Účetní – hospodářka školy 1 1 
Školník 1 0,75 
Topič 1* 0,479 
Uklízečky 5 4,5 
Školní asistent 1 1 
Celkem 9 7,729 

* Ladislav Hudec byl zaměstnán na zkrácený pracovní úvazek jako školník a současně jako topič. 

Rozdělení nepedagogických pracovníků podle jednotlivých pedagogických úseků 

Nepedagogičtí pracovníci 
Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Pedagogický úsek Pracoviště školy 
Ležáků Poličská Ležáků Poličská 

Účetní – hospodářka školy 1 1 
Školník 1 0,75 
Topič 1* 0,479 
Uklízečky 4 1 3,5 1 
Školní asistent 1 1 
Celkem 9 7,729 

* Ladislav Hudec byl zaměstnán na zkrácený pracovní úvazek jako školník a současně jako topič. 

Jmenný seznam nepedagogických pracovníků 

Jméno a příjmení Pracovní zařazení Úvazek 
Ivana Ptáčková účetní – hospodářka školy 1 
Ladislav Hudec školník 0,75 
Ladislav Hudec topič 0,479 
Ivana Hudcová uklízečka 1 
Markéta Vavřičková uklízečka 1 
Jaroslava Cachová uklízečka 1 
Olga Šalamonová uklízečka 1 
Romana Kubátová uklízečka 0,5 
Mgr. Světlana Pařízková Školní asistent 1 

* nastoupila od 01. 03. 2017 na základě projektu v rámci výzva 22 (aktuálně pokračuje v rámci projektu ve výzvě 
63) 
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4. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 
 

Počty žáků přihlášených k zápisu k povinné školní docházce, termín zápisu  
dne 23. 04. 2020. 

 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Rozhodnutí  
o přijetí 

Z toho 
dodatečně 

zapsaní žáci 

Z toho žáci zařazení do třídy vzdělávající 
žáky definované ustanovením § 16 odst. 9 
školského zákona 

 

Odkladů 
celkem 

24 3 3 
 

3 

 

Počet žáků, kteří od 01. 09. 2020 nastoupili k plnění povinné školní docházky 
základní škola 21 
třídy, ve kterých jsou vzděláváni žáci 
definovaní v ustanovení § 16 odstavec 9 
školského zákona 

3 

Plní povinnou školní docházku ve škole 
mimo území České republiky 

0 

 
Na základě počtu zapsaných žáků byla ve školním roce 2020/2021 otevřena jedna 
první třída. Třídní učitelkou první třídy byla ředitelem školy určena  
Mgr. Dana Chaloupková.   
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5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 
 

a) Základní škola 
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Výsledky přijímacího řízení 
 

5. ročníky 
 

Škola Počet žáků 

GKVR a SOU Hlinsko – osmileté studium  3 

 
 
9. ročníky 

Škola Obor Počet žáků 

GKVR a SOU, Hlinsko, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko Gymnázium 4 

GKVR a SOU, Hlinsko, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko Výrobce 
potravin 

1 

Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Poděbradská 94,  
530 09 Pardubice  

Kadeřník 1 

Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Poděbradská 94,  
530 09 Pardubice 

Aplikovaná 
chemie 

1 

Střední automobilní škola Holice, Nádražní 301, 534 01 Holice Mechanik, 
opravář 

motorových 
vozidel 

1 

Střední automobilní škola Holice, Nádražní 301, 534 01 Holice Autotronik 1 

Gymnáziu a Střední odborná škola Přelouč, Obránců míru 1025,  
535 01 Přelouč 

Reprodukční 
grafik pro 

média 

1 

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, 
Litomyšl, Komenského náměstí 22, 570 12 Litomyšl   

Předškolní a 
mimoškolní 
pedagogika 

2 

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, 
Litomyšl, Komenského náměstí 22, 570 12 Litomyšl   

Pedagogické 
lyceum 

1 

Gymnáziu a Střední odborná škola pedagogická, Masarykova 248, 
286 02 Čáslav 

Pedagogické 
lyceum 

1 

Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Polická 695, 518 01 
Dobruška 

Informační 
technologie 

1 

Česká lesnická akademie Trutnov, Lesnická 9, 541 11 Trutnov Lesnictví 1 

Střední průmyslová škola stavebné Pardubice, Sokolovská 150,  
533 54 Rybitví  

Operátor a 
programátor 

CNC 
dřevařské 

výroby 

1 

Střední průmyslová škola stavebné Pardubice, Sokolovská 150,  
533 54 Rybitví  

Stavebnictví -
Pozemní 

stavebnictví a 
architektura 

2 

Střední odborná škola technická, Mládežnická 380, 566 01 Vysoké 
Mýto 

Automechanik 
1 

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, 
Hradec Králové, Komenského 234, 500 03 Hradec Králové 

Praktická 
sestra 

1 
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Střední škola zemědělská a vyšší odborná škola Chrudim, 
Poděbradova 842, 537 60 Chrudim 

Zemědělec - 
Farmář 

1 

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště 
technické Chotěboř, Na Valech 690, 583 29 Chotěboř 

Elektrikář 2 

Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, 
Chrudim, Čáslavská 205, 537 01 Chrudim  

Informační 
technologie 
s rozšířenou 

výukou cizích 
jazyků  

1 

Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, 
Chrudim, Čáslavská 205, 537 01 Chrudim 

Informační 
technologie 

1 

Střední průmyslová škola stavební akademie Stanislava Bechyně 
Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, 580 01 Havlíčkův Brod 

Stavebnictví- 
Pozemní 

stavitelství 

 

2 

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim, Poděbradova 335, 
537 01 Chrudim 

Praktická 
sestra 

1 

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim, Poděbradova 336,  
537 01 Chrudim 

Sociální 
činnost 

1 

Labská střední škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s. r. o., 
 U Josefa 118, Cihelna, 530 09 Pardubice 

Kuchař-číšník 
1 

Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo náměstí 250, 537 01 Chrudim Obchodní 
akademie 

1 

Střední odborné učiliště zemědělské Chvaletice, Žižkova 139, 533 12 
Chvaletice 

Opravář 
zemědělských 

strojů 
1 

Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1, 539 63 Chroustovice Zemědělské 
práce (chovatel 

zvířat) 
1 

Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1, 539 63 Chroustovice Strojírenské 
práce 

(Autoopravář) 
1 

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč, Obránců míru 1025, 
 535 01 Přelouč 

 Mechanik, 
opravář 

motorových 
vozidel  

1 
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b) Třídy, ve kterých jsou vzděláváni žáci definovaní v ustanovení  
§ 16 odst. 9 školského zákona 
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Výsledky přijímacího řízení 

 

Škola  Obor Počet 
žáků 

GKVR a SOU, Hlinsko, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko Výrobce potravin - Mlékař 1 
Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1, 538 63 
Chroustovice 

Strojírenské práce - 
Autoopravář 

1 
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6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

V průběhu prvního pololetí letošního školního roku proběhly na obou pracovištích 
školy tematicky zaměřené přednášky, besedy a výukové programy, a to podle předem 
stanovených termínů.  
Žáci byli průběžně motivováni k utváření si pozitivních vazeb nejen k sobě samým,  
ale i k ostatním lidem a ke svému okolí. Vyučující se prostřednictvím vzdělávacího 
obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů, ale i dalších výchovně vzdělávacích 
aktivit, snažili v průběhu celého školního roku motivovat žáky ke zdravému životnímu 
stylu.  
Stejně tak jako každý rok, tak i v letošním školním roce, byl kladen důraz na aktivní 
spolupráci školního metodika prevence školy s výchovnými poradci i s jednotlivými 
vyučujícími. 
Do výuky na 1. i 2. stupni byly zařazovány výchovně vzdělávací programy a byla 
prováděna osvěta směřující k postupnému naplňování stanovených cílů. Využíváno 
bylo zejména vzdělávacího obsahu jednotlivých vzdělávacích oborů – např. Prvouka, 
Přírodověda, Vlastivěda, Rodinná výchova, Občanská výchova, Tělesná výchova, 
Přírodopis, Chemie, Český jazyk a literatura a další. Příkladně v rámci prevence 
kyberšikany byla do výuky předmětu Základy informatiky tradičně zařazena 
problematika věnující se bezpečnému chování na internetu, otázkám objasňujícím 
základní pravidla virtuální komunikace. Součástí výuky byl e-learningový kurz 
vytvořený pro žáky na webovém portálu „Kraje pro bezpečný internet“. Žáci školy se 
v rámci výuky předmětů Rodinná výchova a Základy informatiky zúčastnili 
dotazníkového šetření „Klima třídy“ a „Identifikace rizikových oblastí  
u dospívajících“, které je součást balíčku Komplex od České asociace školních 
metodiků prevence. Zpráva byla předána třídním učitelům jako podklad pro jejich 
následnou práci s daným třídním kolektivem.  
Výuka byla průběžně doplňována o výukové programy získané z nejrůznějších 
zdravotnických a hygienických institucí. V rámci výuky byla zadávána řada 
problémových úloh, do jejichž řešení se žáci aktivně zapojovali.  
Při realizaci výchovně vzdělávacích aktivit v oblasti prevence rizikového chování 
spolupracovala škola s Policií ČR, Městskou policií Hlinsko, s Odborem krizového 
řízení a prevence kriminality a OSPOD Městského úřadu Hlinsko a dalšími 
organizacemi.  
Přednášky, besedy i edukativní programy zajišťované okresním metodikem prevence, 
panem Mgr. Františkem Krampotou, byly obsahově uzpůsobovány aktuálním 
potřebám školy a současně respektovaly věkové možnosti žáků. Škola dlouhodobě 
využívá těchto lektorských služeb právě v rámci prevence rizikového chování. 
V průběhu prvního pololetí školního roku byla realizována první část setkání žáků  
6. – 9. ročníku s externími lektory spolupracující organizace SEMIRAMIS z. ú.   
- v každé třídě byl realizován jeden tříhodinový pracovní blok na dané téma. Tato 
organizace pro školu smluvně zajišťuje certifikované programy dlouhodobé primární 
prevence.  
V průběhu školního roku dále pokračovala spolupráce s Mgr. Petrem Pražákem 
(psycholog Střediska výchovné péče Archa v Chrudimi), který prováděl monitoring  
klimatu a vzájemných vztahů mezi žáky ve vybraných třídách, včetně jeho následného 
rozboru. 
Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. j: MZDR 
10676/2020-1 MIN/KAN byla s účinností od 11. 3. 2020 zakázána osobní přítomnost 
žáků ve škole. V souvislosti s tímto opatřením nebylo možné uskutečnit všechny 
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školou naplánované aktivity v oblasti prevence rizikového chování, tyto budou 
zařazeny a dle možností školy realizovány v průběhu školního roku 2020/2021.  
Školní metodik prevence ve spolupráci s jednotlivými vyučujícími zajišťoval 
v průběhu prvního pololetí osvětu vytvářející základní předpoklady pro minimalizaci 
utváření si závislosti žáků na vybraných návykových látkách. V rámci výuky předmětu 
Chemie se například žáci seznámili s typologií OPL, s důsledky jejich působení  
na člověka a jeho CNS.  
V průběhu distanční formy výuky byly v rámci vzdělávacího oboru Rodinná výchova 
žáky vypracovávány projekty na téma Doping, díky kterým se seznamovali s různými 
druhy a znaky závislostí. 
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Přehled akcí prevence sociálně patologických jevů za školní rok 2019/2020 

1. stupeň základní školy – Ležáků 1449, Hlinsko 

Název akce Datum Třída Stručný obsah 

Ajax co smím a nesmím 
 

08. 10. 2019 
 

III. A Prevence kriminality 

Archa 
 

18. 10. 2019 IV. A Monitoring klimatu ve třídě 

Kraje pro bezpečný internet 24. 10. 2019 
 

IV. A E-learningové kurzy 

Kraje pro bezpečný internet 25. 10. 2019 
 

III. A E-learningové kurzy 

Kraje pro bezpečný internet 25. 10. 2019 
 

V. A E-learningové kurzy 

Ajax co smím a nesmím 
 

07. 11. 2019 III. A Prevence kriminality 

Bobřík informatiky 
 

07. 11. 2019 IV. A Rizikové chování na internetu 

Bobřík informatiky 
 

08. 11. 2019 III. A Rizikové chování na internetu 

Bobřík informatiky 
 

08. 11. 2019 V. A Rizikové chování na internetu 

Bolest – nemoc jménem 
šikana 

20. 11. 2019 V. A Agrese (fyzická, psychická, 
sexuální a kyberšikana) ve 
školním prostředí. Vysvětlení 
základních pojmů. Jak poznat 
šikanu, jak se chovat 
k agresorům a jak pomoci 
obětem 

Ajax co smím a nesmím 
 

03. 12. 2019 III. A Prevence kriminality 

Nadační fond Mathilda 06. 12. 2019 V. A Každodenní život slepce 
s asistenčním psem 

Nadační fond Mathilda 06. 12. 2019 III. A Každodenní život slepce 
s asistenčním psem 

Nadační fond Mathilda 11. 12. 2019 I. A Každodenní život slepce 
s asistenčním psem 

Nadační fond Mathilda 11. 12. 2019 II. A Každodenní život slepce 
s asistenčním psem 

Nadační fond Mathilda 11. 12. 2019 IV. A Každodenní život slepce 
s asistenčním psem 

Ajax co smím a nesmím 
 

22. 01. 2020 III. A Prevence kriminality 

Dopravní výchova 10. 01. 2020 IV. A Zvyšování ochrany života dětí 
v silničním provozu, pravidla, 
značky, jízda na kole. 

Klima třídy 10. 01. 2020 III. A Dotazníkové šetření z Balíčku 
Komplex od ČAŠMP 

Klima třídy 10. 01. 2020 V. A Dotazníkové šetření z Balíčku 
Komplex od ČAŠMP 

Klima třídy 16. 01. 2020 IV. A Dotazníkové šetření z Balíčku 
Komplex od ČAŠMP 

Ajax co smím a nesmím 
 

04. 02. 2020 III. A Prevence kriminality 

Veselé zoubky 17. 02. 2020 I. A Preventivní program DM 
drogerie 
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Dopravní výchova 24. 02. 2020 IV. A Zvyšování ochrany života dětí 
v silničním provozu, pravidla, 
značky, jízda na kole. 

Rozloučení s Masopustem 25. 02. 2020 I. +IX. A Seznámení se s tradicí 
Masopustu 
 

Rozloučení s Masopustem 25. 02. 2020 II. A Seznámení se s tradicí 
Masopustu 
 

Rozloučení s Masopustem 25. 02. 2020 III. A Seznámení se s tradicí 
Masopustu 
 

Rozloučení s Masopustem 25. 02. 2020 IV. A Seznámení se s tradicí 
Masopustu 
 

Rozloučení s Masopustem 25. 02. 2020 V. A Seznámení se s tradicí 
Masopustu 
 

Ajax co smím a nesmím 
 

07. 11. 2019 III. A Prevence kriminality 
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2. stupeň základní školy – Ležáků 1449, Hlinsko 

Název akce Datum Třída Stručný obsah 

Soutěž v 1. pomoci IX. ročník 20. 09. 2019 Výběr žáků  
z 8. tříd 

Zásady první pomoci v běžném 
životě 

Jen na sebe nemyslíme 18. 10. 2019 VI. A Postižení mezi námi – tělesné  
a duševní poruchy 

Jen na sebe nemyslíme 18. 10. 2019 IX. A Postižení mezi námi – tělesné  
a duševní poruchy 

Jen na sebe nemyslíme 18. 10. 2019 IX. B Postižení mezi námi – tělesné  
a duševní poruchy 

Jen na sebe nemyslíme 21. 10. 2019 VIII. B Postižení – ohleduplnost – 
pochopení 

Jen na sebe nemyslíme 23.  10. 2019 VII. A Postižení mezi námi 
 

Jen na sebe nemyslíme 24. 10. 2019 VIII. A Postižení mezi námi – tělesné  
a duševní poruchy 

SEMIRAMIS 11. 11. 2019 VI. A Preventivní program + zážitková 
pedagogika (budování vztahů  
ve třídě, pozitivní klima, role….) 

SEMIRAMIS 11. 11. 2019 VII. A Preventivní program + zážitková 
pedagogika (budování vztahů  
ve třídě, pozitivní klima, role….) 

Kraje pro bezpečný internet 13. 11. 2019 VII. A E-learningové kurzy 
Kraje pro bezpečný internet 14. 11. 2019 VI. A E-learningové kurzy 
Skrytá nebezpečí internetu 20. 11. 2019 VI. A Přednáška je rozdělena do 

několika bloků, v úvodu se 
zaměřuje na definice rizik 
spojených s moderními 
komunikačními technologiemi. 

SEMIRAMIS 04. 12. 2019 VIII. A Preventivní program + zážitková 
pedagogika (budování vztahů  
ve třídě, pozitivní klima, role….) 

SEMIRAMIS 04. 12. 2019 VIII. B Preventivní program + zážitková 
pedagogika (budování vztahů  
ve třídě, pozitivní klima, role….) 

SEMIRAMIS 06. 01. 2020 IX. A Preventivní program + zážitková 
pedagogika (budování vztahů  
ve třídě, pozitivní klima, role….) 

SEMIRAMIS 06. 01. 2020 IX. A Preventivní program + zážitková 
pedagogika (budování vztahů  
ve třídě, pozitivní klima, role….) 

Holokaust 07. 01. 2020 IX. A Tematicky zaměřená přednáška  
na dané téma.  

Holokaust 07. 01.  2020 IX. B Tematicky zaměřená přednáška  
na dané téma.  

Jak se nenechat podvést 07. 01.  2020 VIII. A Přednáška je rozdělena do 
několika bloků, v úvodu se 
zaměřuje na definice rizik 
spojených s internetem, 
poplašné zprávy Hoax, Sexting, 
pharming… 

Jak se nenechat podvést 07. 01. 2020 VIII. B Přednáška je rozdělena do 
několika bloků, v úvodu se 
zaměřuje na definice rizik 
spojených s internetem, 
poplašné zprávy Hoax, Sexting, 
pharming… 



Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim 

22 
 

Etika 07. 01. 2020 VII. A Etická výchova a třídní kolektiv 
Klima třídy 10. 01. 2020 VI. A Dotazníkové šetření z Balíčku 

Komplex od ČAŠMP 
Identifikace RCH 10. 01. 2020 VI. A Dotazníkové šetření z Balíčku 

Komplex od ČAŠMP 
Klima třídy 10. 01. 2020 IX. A Dotazníkové šetření z Balíčku 

Komplex od ČAŠMP 

Identifikace RCH 10. 01. 2020 IX. A Dotazníkové šetření z Balíčku 
Komplex od ČAŠMP 

Klima třídy 10. 01. 2020 IX. B Dotazníkové šetření z Balíčku 
Komplex od ČAŠMP 

Identifikace RCH 10. 01. 2020 IX. B Dotazníkové šetření z Balíčku 
Komplex od ČAŠMP 

Klima třídy 13. 01. 2020 VIII. B Dotazníkové šetření z Balíčku 
Komplex od ČAŠMP 

Identifikace RCH 13. 01. 2020 VIII. B Dotazníkové šetření z Balíčku 
Komplex od ČAŠMP 

Klima třídy 15. 01. 2020 VII. A Dotazníkové šetření z Balíčku 
Komplex od ČAŠMP 

Identifikace RCH 15. 01. 2020 VII. A Dotazníkové šetření z Balíčku 
Komplex od ČAŠMP 

Klima třídy 16. 01. 2020 VIII. A Dotazníkové šetření z Balíčku 
Komplex od ČAŠMP 

Identifikace RCH 16. 01. 2020 VIII. A Dotazníkové šetření z Balíčku 
Komplex od ČAŠMP 

Rozloučení s Masopustem 25. 02. 2020 Žáci 1. stupně 
IX. A 

Seznámení se s tradicí 
Masopustu 
 

 

 

Třídy, ve kterých jsou vzdělávání žáci definovaní v ustanovení § 16 odst. 9 školského zákona 
– Poličská 757, Hlinsko 

Název akce Datum Třída Stručný obsah 

Procházka městem 25. 09. 2019 II. Společné aktivity připravené Fokusem 
Vysočina pro naše žáky 

Skrytá nebezpečí internetu 20. 11. 2019 II. Přednáška je rozdělena do několika 
bloků, v úvodu se zaměřuje na definice 
rizik spojených s internetem. 

Kulturní vystoupení DS 
Drachtinka 

10. 12. 2019 I. - IV. Spolupráce DCS Motýl, DS Drachtinka. 
Žáci zde využívají osvojené 
komunikační dovednosti k vytváření 
nových kamarádských vztahů, učí se 
respektovat názory druhých. 

SEMIRAMIS 19. 12. 2019 II. Vztahy v kolektivu, prevence šikany 
Etika 07. 01. 2020 II. Etická výchova a třídní kolektiv 
Identifikace RCH, Klima třídy 09. 01. 2020 II. - III. Dotazníkové šetření z Balíčku Komplex 

od ČAŠMP 
Rozloučení s Masopustem 25. 02. 2020 II. Seznámení se s tradicí Masopustu 

 
Klub plyšové hlídky 26. 02. 2020 IV. Společná akce žáků a rodičů.  Žáci si 

procvičují komunikační dovednosti, 
pracují v týmu a zaměřují se na 
dodržování pravidel slušného chování. 
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7. ÚDAJE O AKTIVITÁCH V RÁMCI EVVO 

Hodnocení aktivit EVVO v rámci 1. a 2 stupeň základní školy – Ležáků 1449, Hlinsko 

V letošním školním roce docházelo především prostřednictvím vzdělávacího obsahu 
vybraných vzdělávacích oborů a dále také díky aktivnímu zapojování žáků školy  
do vybraných projektů (Ekocentrum Paleta Pardubice z. s., Fokus Vysočina - Hlinsko, 
Ovoce do škol, Mléko do škol, Recyklohraní, KOVO – Luboš Klinecký – zpracování 
odpadů) k rozšiřování teoretického povědomí žáků v oblasti environmentální výchovy 
a také k jejich obohacování o řadu praktických zkušeností. 
V průběhu prvního pololetí školního roku se žáci zapojili do celoškolní soutěže „Sběr 
starého papíru“. Snažení našich žáků ovšem nemohlo být vyhodnoceno a nijak 
ohodnoceno, a to z důvodu nezájmu firem o surovinu. Z tohoto důvodu byla soutěž 
přerušena. Z obdobného důvodu byl ukončen sběr plastových víček.  
Ve dnech 15. – 19. 06. 2020 se žáci 1. stupně, stejně jako každý rok, měli zúčastnit 
ozdraveného pobytu v přírodě, který se měl tentokrát uskutečnit na Šerlišském mlýně 
v Orlických horách. Vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví 
České republiky a zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole nebyl tento ozdravný 
pobyt obsahující prvky environmentální výchovy realizován. 
Ze stejného důvodu byl zrušen týdenní turisticko poznávací pobyt připravovaný pro 
žáky 9. ročníků tematicky zaměřený na přírodní a kulturní zajímavosti severních Čech 
(exkurze do těžebních provozů a do rekultivovaných oblastí, jejímž cílem bylo 
umožnit žákům z blízka seznámit se s technologií těžby hnědého uhlí, ale i obnovou 
krajiny po ní; prohlídka středověkého hradu Loket, prohlídka krajského a statutárního 
města Karlovy Vary).  
V letošním školním roce byl zrealizován projekt „Odborná učebna přírodopisu ZŠ 
Ležáků, Hlinsko“. V rámci tohoto projektu byla zrekonstruována a nově vybavena 
odborná učebna určená pro výuku vzdělávacích oborů Přírodověda a Přírodopis,  
tato tak nově umožňuje snazší a efektivnější zapojování žáků do badatelské činnosti 
v rámci výuky (v učebně nově instalován interaktivní dataprojektor s ultrakrátkou 
projekční vzdáleností, učitelský a žákovské mikroskopy, vizualizér, zatemňovací 
technika). Na školním pozemku přiléhajícím k budově dislokovaného pracoviště školy 
byl současně instalován zahradní nábytek vytvářející základní pracovní prostor  
pro samostatnou či skupinovou práci žáků.   
V průběhu školního roku byla vedením školy zpracována studie proveditelnosti  
a ve spolupráci s Odborem finančním a ekonomickým Městského úřadu Hlinsko byla 
podána žádost o poskytnutí finanční příspěvku na realizaci projektu „Odborná učebna 
zeměpisu ZŠ Ležáků, Hlinsko“, jehož cílem je zlepšit materiálně – technické 
podmínky pro práci žáků při osvojování vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů 
Vlastivěda a Zeměpis a dále vytvořit kvalitnější podmínky pro soustavné rozvíjení 
dovedností žáků objektivně a spolehlivě analyzovat a dávat do souvislostí přírodní, 
sociální a hospodářské aspekty života na Zemi a lépe prezentovat výsledky jejich 
samostatné práce. Díky projektu budou vytvořeny nové podmínky pro rozšíření 
možností stávající spolupráce s Mateřskou školou, Hlinsko, Rubešova 1250 a Domem 
dětí a mládeže Hlinsko, okres Chrudim. 
V červnu proběhlo jednání s lesním správcem z Lesní správy Nasavrky týkající se 
možností zapojení žáků školy do výsadby sazenic vybraných druhů dřevin v lese. 
Původní termín výsadby plánovaný na letošní školní rok musel být vzhledem 
k mimořádnému opatření zrušen.  
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V průběhu letních prázdnin proběhla na škole druhá etapa modernizace sociálních 
zařízení v pavilonu učeben, díky které by mělo v průběhu dalších let dojít k úsporám 
elektrické energie a vody. 
Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j: MZDR 
10676/2020-1 MIN/KAN byly s účinností od 11. 03. 2020 školy uzavřeny. Veškeré 
aktivity plánované na 2. pololetí nemohly být tedy v plném rozsahu uskutečněny. 
 

Přehled akcí  

Název Datum Třída Obsah 

Abeceda peněz 12. 09. 2019 IV. A Finanční gramotnost. 
Z deníku pradědečka 20. 09. 2019 

 
IV. A –  VI. A V průběhu probíhala i beseda na téma: 

založení Československé republiky.  

Svojanov 24. 09. 2019 VII. A, IX. A, B Poznávání dalších lokalit ČR. 
Den bez aut září I. stupeň Žák projevuje kladný a citlivý vztah 

k životnímu prostředí a prostředí 
domova a k okolnímu světu. 

Schůzka s vedením 
školy 

září  Jednání s vedením školy  
o podpoře EVVO z rozpočtu školy. 

Používám mozek 04. 10. 2019 
 

I. stupeň Zjišťování odborných a praktických 
dovedností. 

Houbová výstava 07. 10. 2019 
 

I. stupeň Žák projevuje kladný a citlivý vztah 
k životnímu prostředí a prostředí 
domova a k okolnímu světu. 

Jen na sebe nemyslíme 10. 10. 2019 VI. A + Fokus Poznávání dalších lokalit ČR. 
Stolničení 16. 10. 2019 

 
IV. A Odborná přednáška o slušném chování, 

stolničení a zásadách správného 
stolování, prevence plýtvání 
potravinami, plasty vs. nádobí… 

Den stromů říjen žáci I. stupně Vytváření kladného vztahu k životnímu 
prostředí. 

Filipova dobrodružství říjen  ŠD Vytváření vztahu k přírodě. 
Tvoření – výrobky z 
přírodnin 

říjen  ŠD Vytváření vztahu k přírodě, práce 
s přírodninami. 

Abeceda peněz 11. 11. 2019 IV. A Finanční gramotnost – jarmark  
Technické dovednosti 21. 11. 2019 vybraní žáci Zjišťování odborných a praktických 

dovedností. 
Medové dny 23. 11. 2019 vybrané třídy Seznámení se životem včel, jejich 

produktů a využití, žijeme v souladu 
s přírodou dle zásad udržitelného 
způsobu života. 

Vánoční těšení 27. 11. 2019 
 

všechny ročníky Rozsvěcení vánočního stromku  
a tvořivé dílny s vánoční tématikou  
pro rodiče a veřejnost. 

Filipova dobrodružství listopad ŠD Co pro člověka znamená příroda. 

Výrobky z přírodnin a 
recyklovaných 
materiálů 

listopad ŠD Vytváření vztahu k přírodě, práce 
s přírodninami. 

Moritzburg, Míšeň 12. 12. 2019 
 

vybraní žáci Poznávání dalších lokalit, seznámení 
s historií měst 
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Vánoce na míru 17. 12. 2019 vybraní žáci, 
Kvintetky 

Kulturní pořad s prvky vánočních 
tradic a historie. 

Sběrová akce září - prosinec všichni žáci Žák projevuje kladný a citlivý vztah 
k životnímu prostředí.  

Zimní přikrmování 
lesní zvěře 

18. 12. 2019 III. A,  
V. A 

Žáci naplnili krmelce pro zvěř suchým 
pečivem a zeleninou. Žáci projevují 
kladný a citlivý vztah k životnímu 
prostředí. 

Ekologická soutěž – ZŠ 
Třemošnice 

říjen - 
prosinec 

V. A Žáci projevují kladný a citlivý vztah 
k životnímu prostředí a prostředí 
domova a k okolnímu světu. 

Vyhodnocení 
ekologické soutěže 

20. 12. 2019 V. A Seznámení žáků s výsledky ekologické 
soutěže, předání věcných dárků. 

Vánoce v historii prosinec ŠD Seznámení žáků s vánočními tradicemi 
a zvyky. 

Indiánský svět leden ŠD Seznámení žáků s jiným etnikem. 
Indiánské dílny leden ŠD Vytváření vztahu k přírodě, práce 

s přírodninami. 
Masopustní rej únor – březen ŠD Seznámení žáků se zvyky a tradicemi. 

Indiánské šamanství a 
léčitelství 

únor ŠD Žáci projevují kladný a citlivý vztah 
k životnímu prostředí a prostředí 
domova a k okolnímu světu. 

Rozloučení s 
masopustem 

3. 3. 2020 
 

I. stupeň Masopustní průvod masek budovou 
školy. Seznámení žáků se zvyky  
a tradicemi. 

Péče o Lípu republiky průběžně žáci II. stupně Žáci projevují kladný a citlivý vztah 
k životnímu prostředí a prostředí 
domova a k okolnímu světu. 
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Třídy, ve kterých jsou vzděláváni žáci definovaní v ustanovení § 16 odst. 9 školského 
zákona – Poličská 757, Hlinsko 

Aktivity EVVO realizované při výuce jednotlivých předmětů, v rámci výchovně 
vzdělávacích akcí dislokovaného pracoviště školy a školních projektů, pomohly 
rozšířit teoretické povědomí žáků i jejich praktické dovednosti v oblasti ochrany  
a tvorby životního prostředí.  
V průběhu školního roku žáci zlepšovali prostředí školy (např. péčí o květiny 
v interiéru školy, vysazováním nových rostlinných druhů, pracemi na školní zahradě 
apod.).  
Jedním z projektů, jak vylepšit prostředí školní třídy a zároveň naučit se 
zodpovědnosti, byl projekt „Vypěstuj si svoji rostlinu“. Žáci na začátku školního roku 
dostali sazeničku rýmovníku, kterou po předchozí instrukci zasadili a pečovali  
o ni (pravidelně ji zalévali, zastřihávali, odstraňovali suché lístky). Na začátku března 
si každý odnesl větší či menší rostlinku rýmovníku domu.  
Problematika EVVO byla průběžně během celého roku začleňována do výuky napříč 
všemi ročníky, a to prostřednictvím nejrůznějších edukačních aktivit směřujících  
k dosažení cílů stanovených dokumenty školy „Plán EVVO pro školní rok 2019/2020“ 
a školním vzdělávacím programem. Zmíněny byly především aktuální problémy,  
jako je dlouhotrvající sucho, které má přímý vliv na vitalitu smrkových porostů  
a jejich odolnost vůči napadení škodlivým podkorním hmyzem. 
Plánovaný projekt „Plasty, kam se potopíš, aneb život jedné plastové lahve od Coca 
Coly“ nebyl z důvodu rozhodnutí MZ o zrušení výuky ode dne 11. března 2020 
realizován. Bude uskutečněn v následujícím školním roce. 
V rámci samostatné či skupinové práce shromažďovali žáci druhého stupně informace  
o léčivých rostlinách a získané poznatky pak formou referátů předávali svým 
spolužákům. Do ekologické osvěty se aktivně zapojovali i při hodinách výtvarné 
výchovy a pracovních činností. 
 
 

Přehled akcí  
 

Název Termín konání Obsah 

Vypěstuj si svoji rostlinu září – březen 
2019/2020 

Sázení a péče o rostlinu  rýmovníku. 

Odborná učebna přírodopisu  
ZŠ Ležáků, Hlinsko 

září 2019 Rekonstrukce odborné učebny přírodopisu 
a instalace zahradního nábytku určeného 
pro samostatnou či skupinovou badatelskou 
činnost žáků v přírodě.  

Medové dny 21. 11. 2019 Ukázky z činnosti včelařů -  výroba včelích 
produktů – medu a propolisu. 
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8. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen“DVPP“) se řídí: 

a) ustanovením § 115 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; 

b) ustanovením § 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Účelem DVPP je plnění povinnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
školy. Ti si tak obnovují, udržují a doplňují svoji kvalifikaci, a to vždy se zřetelem ke 
svým studijním zájmům, potřebám školy a rozpočtu školy. DVPP se uskutečňuje v 
zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a ve vzdělávacích institucích 
s akreditací udělené jim MŠMT. Dokladem o absolvování DVPP je osvědčení vydané 
pořádající vzdělávací institucí.  

 

Hlavní cíle DVPP 

1. Studium k rozšiřování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu 
s ustanovením § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 
pracovníků, ve znění pozdějších předpisů – Speciální pedagogika pro učitele.  
  

2. Studium k rozšiřování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu 
s ustanovením § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 
pracovníků, ve znění pozdějších předpisů - zaměřit se především na rozšíření způsobilosti 
vyučovat další předměty, a to: 

- anglický jazyk.   
- pracovní činnosti.  

 
3. Využívat nabídky vzdělávacích programů a studia určeného pro vedoucí pracovníky 

ve školství - zaměřit se na rozšiřování teoretických i praktických znalostí a dovedností 
vedoucích pracovníků v klíčových oblastech řízení školy (všeobecné právo a základní 
školské dokumenty, pracovní právo, financování školy, řízení školy a pedagogického 
procesu) a na rozšiřování vzájemného povědomí o školách a vzdělávání vůbec  
s hlubším pochopením kurikulární reformy. 

 
4. Zaměřit se na studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu s ustanovením 

§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších 
předpisů – průběžné vzdělávání zaměřit na osvojování dovedností pedagogických 
pracovníků v následujících oblastech: práce se žáky s přiznanými podpůrnými 
opatřeními, individualizace a vnitřní motivace žáků, efektivní komunikace – komunikace 
a řešení konfliktních situací s problémovými rodiči, počítačová gramotnost, sociální 
gramotnost žáků.  
 

5. V rámci hospitační činnosti realizované v průběhu školního roku 2018/2019 byla zjištěna 
vzdělávací mezera v problematice týkající se definování výukových cílů napříč všemi 
vzdělávacími obory.   



Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim 

28 
 

Z tohoto důvodu je na středu 30. 10. 2019 naplánováno vzdělávání pro celý pedagogický 
sbor na téma stanovení a vyhodnocení výukových cílů, práce s výukovým cílem 
v průběhu vyučovací jednotky (vzdělávání je zajištěno prostřednictvím Univerzity 
Palackého Olomouc, Pedagogické fakulty, Ústavu pedagogiky a sociálních studií  
– lektor Mgr. Jitka Nábělková, Ph. D.)  

 

Přehled DVPP ve školním roce 2019/2020 

a) Ležáků 1449, Hlinsko 

Jméno a příjmení Název vzdělávací 
akce 

Vzdělávací instituce Akreditace Stav 

Mgr. Helena Ročňáková 
Informatika bez 

počítače a robotika na 
1. stupni ZŠ 

Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích  

Pedagogická fakulta  

MŠMT: č. j. 13080/2018-2-
500 29. 08. 2019 

Mgr. Jaroslava Chmelařová Cvičení ticha 

CCV – zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků Pardubického 

kraje 

MŠMT: č. j. 6292/2017-2-
284 10. 10. 2019 

Mgr. Iveta Pekařová 

Třídnická hodina – 
prostor pro efektivní 

řešení problémů i 
osobnostní růst žáků 

MAS Hlinecko 
MŠMT – 25243/2016-

1-731 
16. 10. 2019 

Mgr. Zdeňka Šiklová 

Třídnická hodina – 
prostor pro efektivní 

řešení problémů i 
osobnostní růst žáků 

MAS Hlinecko 
MŠMT – 25243/2016-

1-731 
23. 10. 2019 

Ivana Ptáčková 

Aktuální problémy 
v účetnictví 

příspěvkových 
organizací 

NIDV Pardubice 
MŠMT-22652/2017-1-

929 
24. 10. 2019 

Mgr. Romana Pažitná 
Šikana jako narušení 

vztahů ve skupině 
MAS Hlinecko MŠMT – 28926/2017-2-

1055 24. 10. 2019 

Mgr. Jana Řezníčková 

Krajská konference 
environmentálního 

vzdělávání, výchovy  
a osvěty Pardubického 

kraje 

Ekocentrum PALETA 
MSMT-7574/2019-1-

271 
24. 10. 2019 

Seminář  
pro všechny pedagogické 

pracovníky školy  

Práce učitele 
s výukovými cíli 

PdF UP v Olomouci 
Ústav pedagogiky  
a sociálních studií 

Mgr. Jitka Nábělková, Ph.D. 

- 30. 10. 2019 

Mgr. Helena Ročňáková 
Mgr. Hana Rybenská 

Úloha motivace ve 
výuce chemie 

MAS Hlinecko - 07. 11. 2019 

Ivana Ptáčková 

Spisová služba – 
vedení spisové služby 
jak v analogové, tak 

elektronické podobě – 
efektivní správa 

dokumentů v praxi – 
vztah spisové služby a 

GDPR – akruální 
novinky ke dni konání 

semináře 

NOVATIS s. r. o.  
Pardubice 

AK/I-28/2007 11. 11. 2019 

Mgr. Hana Rybenská 

Fyzika – technika – 
příroda 

v experimentech a 
projektech 

MAS Hlinecko MŠMT-786/2017-2-27 19. 11. 2019 

Mgr. Michaela Stachurová 

Kurz přípravy 
k mezinárodní zkoušce 
Cambridge English C1 
Advanced pro učitele 

2. stupně ZŠ v rozsahu 
25 hodin. 

Evropské vzdělávací centrum, 
s. r. o. MŠMT-20 583/2005-23 

ukončen  
22. 06. 2020 
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Ing. Mgr. Bc. Tomáš Louda, MBA 

Porada ředitelů ZŠ a 
MŠ, ZŠ, DDM, ZUŠ, 

samostatných ŠJ, 
pracovníků ORP 
v oblasti školství 

CCV – zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků Pardubického 

kraje 

- 
26. – 27. 11. 

2019 

Ing. Mgr. Bc. Tomáš Louda, MBA 

Začleňování dětí 
cizinců do povinné 

(před)školní docházky 
(7. setkání místní 
spolupráce škol  

a OSPOD) 

MAS Hlinecko 
Odbor sociálních věcí, 
školství a zdravotnictví 

Městského úřadu Hlinsko 

- 29. 11. 2019 

Mgr. Kristýna Burešová 

Leváctví, zkřížená a 
nevyhraněná lateralita 
u dětí v MŠ a 1. stupni 

ZŠ  

Zřetel, s. r. o.  
Zvonařka 14 
617 00 Brno 

MŠMT-14972/2018-2-
654 

06. 12. 2019 

Ivana Ptáčková 
Vedení spisové služby 
ve školách v souladu s 

GDPR 

Univerzita Karlova  MŠMT-34010/2019-14-1-
1152 

04. – 05. 05. 2020 

Mgr. Michaela Stachurová 
Naučte se konečně 
opravdu anglicky 

SEDUOCZ - 08. 06. 2020 

Mgr. Michaela Stachurová 
Hravá angličtina pro 

celou rodinu 
SEDUOCZ - 10. 06. 2020 

Mgr. Michaela Stachurová 
76 nejčastěji 

zaměňovaných slov v 
angličtině 

SEDUOCZ - 14. 06. 2020 

 
 

b) Poličská 757, Hlinsko 
 

Jméno a příjmení Název vzdělávací 
akce 

Vzdělávací instituce Akreditace Stav 

Mgr. Lucie Uhrová 
Ing. Dagmar Kočová 

 
Speciální pedagogika pro 

učitele 

UNIVERZITA 
KARLOVA 

Pedagogická fakulta 
MŠMT-25679/2018-1-825 probíhá 

Mgr. Jana Kavalírová 

III. ročník  
ODOBORNÉ KONFERENCE 

Bezpečné klima ve 
školách Pardubického 

kraje  

Pedagogicko 
psychologická poradna 

Ústí nad Orlicí 
- 16. 10. 2019 

Mgr. Lucie Uhrová 

Třídnická hodina – 
prostor pro efektivní 

řešení problémů i 
osobnostní růst žáků 

MAS Hlinecko MŠMT – 25243/2016-1-731 23. 10. 2019 

Ing. Dagmar Kočová 
Šikana jako narušení 

vztahů ve skupině 
MAS Hlinecko MŠMT – 28926/2017-2-1055 24. 10. 2019 

Seminář pro 
pedagogické 

pracovníky školy  

Práce učitele 
s výukovými cíli 

PdF UP v Olomouci 
Ústav pedagogiky  
a sociálních studií 

Mgr. Jitka Nábělková, Ph.D. 

- 30. 10. 2019 

Mgr. Jana Kavalírová 
Prevence 

sebepoškozování dětí  
a mládeže II. 

Krajský úřad  
Pardubického kraje 

Odbor školství  
a  

PPP Ústí nad Orlicí 

- 06. 11. 2019 

Ing. Dagmar Kočová 
Veselé logopedické 

chvilky 
MAS Hlinecko MSMT-869/2019-2-23 12. 11. 2019 

Mgr. Miroslav Vodička 

Fyzika – technika – 
příroda v experimentech 

a projektech 
MAS Hlinecko MŠMT-786/2017-2-27 19. 11. 2019 

Mgr. Jana Kavalírová 

Začleňování dětí cizinců 
do povinné (před)školní 

docházky 
(7. setkání místní 
spolupráce škol  

a OSPOD) 

MAS Hlinecko 
Odbor sociálních věcí, 
školství a zdravotnictví 

Městského úřadu Hlinsko 

- 29. 11. 2019 

Ing. Dagmar Kočová 
Logopedická prevence – 
pojďme si spolu povídat 

MAS Hlinecko MSMT-28998/2017-1-1144 18. 02. 2020 

 
 
Další plánované semináře nemohly být v důsledku mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví ČR absolvovány. 
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9. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

A) CELKOVÝ PŘEHLED AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 
 

a) Ležáků 1449, 539 01 Hlinsko 
 

ZÁŘÍ 

02. 09. 2019 Zahájení školního roku 2019/2020 

03. 09. 2019 Patronát deváťáků a prvňáčků 

10. 09. 2019 Třídní schůzky (2. - 9. ročník) 

10. 09. 2019 Ukázky florbalu - 1. stupeň 

12. 09. 2019 Abeceda peněz - projekt finanční gramotnosti - Česká spořitelna 

16. 09. 2019 Focení prvňáčků - MF Dnes 

20. 09. 2019 Založení Československé republiky aneb Z deníku pradědečka - 4. - 9. ročníky 

20. 09. 2019 Soutěž v první pomoci - Skautský domov Hlinsko  

02. 09. 2019 Zahájení školního roku 2019/2020 

03. 09. 2019 Patronát deváťáků a prvňáčků 

 
 
 
 

 
 
 

ŘÍJEN 

04. 10. 2019 Používám mozek - Fyzikálně - přírodopisně - preventivní pořad pro 1. stupeň 

07. 10. 2019 Minivýstava hub u páťáků - pro 1. stupeň 

08. 10. 2019 Co smím a nesmím- Ajax -projekt MP 

28. 10. 2019 Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu 

29. 10. 2019 Podzimní prázdniny 
 
 
 

LISTOPAD 

07. 11. 2019 Burza středních škol  

08. 11. 2019 Exkurze 9. ročníků do Mlékárny Hlinsko 

11. 11. 2019 Jarmark IV. A v České spořitelně 

11. 11. 2019 Semiramis - preventivní program zaměřený na třídní kolektiv - VI. A, VII. A 

12. 11. 2019 Třídní schůzky, hovorové hodiny 

12. 11. 2019 Čtvrtletní klasifikační porada 

13. 11. 2019 Tematický program se soutěží k 30. výročí Sametové revoluce - 8. a 9. ročníky 

14. 11. 2019 Přichází zákon – výukový pořad - 2. st. 

18. 11. 2019 Výběrové zjišťování výsledků ve vzdělávání 2019 - 8. ročníky 

20. 11. 2019 Skrytá nebezpečí internetu – přednáška (ACET) - VI. A 

20. 11. 2019 Bolest – nemoc jménem šikana – přednáška (ACET) - V. A 

21. 11. 2019 Soutěž technických dovedností - SPŠ Chrudim, vybraní žáci 9. ročníků 

27. 11. 2019 Vánoční těšení - tradiční vánoční dílničky a rozsvěcení stromečku 
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PROSINEC 

05. 12. 2019 Mikuláš, andělé a čerti  

12. 12. 2019 Výlet do Moritzburgu a Míšně 

14. 12. 2019 Vánoční trhy v Brně a divadlo Sněhurka a sedm trpaslíků 

17. 12. 2019 Vánoce na míru - tradiční vánoční koncert v MFC 

17. 12. 2019 
Patronát deváťáků a prvňáčků - Zimní výprava s vánoční nadílkou do 
Ratajského lesa 

17. 12. 2019 Mořský koník - plavecké závody 

18. 12. 2020 Vánoční turnaj ve stolním tenise 

18. 12. 2019 Výlet ke krmelci - V. A a III. A 

20. 12. 2019 Vánoční přání - 2. ročník 
 

 
LEDEN 

07. 01. 2020 ACET – přednášky: Etika 

07. 01. 2020 Jak se nenechat podvést - seminář 

07. 01. 2020 Holokaust 

10. 01. 2020 Dopravní výchova 

14. 01. 2020 Kariérové poradenství 

21. 01. 2020 Pololetní pedagogická rada 

22. 01. 2020 AJAX – Co smím a nesmím -  preventivní projekt MP 

30. 01. 2020 Předávání pololetního vysvědčení 

31. 01. 2020 Jednodenní pololetní prázdniny 
 
 
ÚNOR 

05. 02. 2020 Přijímačky nanečisto - pro žáky 9. tříd (popř. 5. tříd) 

05. 02. 2020 Odborná učebna přírodopisu ZŠ - modernizace z projektu IROP, EFRR, MMR 

07. 02. 2020 Ukončení sběrové akce 

10. 02. 2020 Jarní prázdniny 

18. 02. 2020 Olympiáda AJ - DDM 

24. 02. 2020 Dopravní výchova 

25. 02. 2020 Rozloučení s masopustem - celá škola 

27. 02. 2020 Zeměpisná olympiáda - DDM Chrudim 
 
 
 

BŘEZEN 

03. 03. 2020 Listování  - Šmodrcha -MFC Hlinsko 

05. 03. 2020 Školní kolo recitační soutěže - 1. stupeň 

06. 03. 2020 Focení 9. ročníků  

10. 03. 2020 
ŠKOLA UZAVŘENA - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ ČR - DO 
ODVOLÁNÍ – zahájení distanční výuky 

23. 03. 2020 

Zrušení pobytových akcí:  
Projekt EVVO – severní Čechy - IX. A, IX. B, Škola v přírodě - 1. – 5. ročník, 
Karlštejn a okolí 2020 - třídní výlet VIII. B 
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DUBEN 

01. 04. 2020 Zrušen den otevřených dveří - Indiáni z Ležákovky 

09. 04. 2020 Velikonoční prázdniny 

09. 04. 2020 Ležákovka otevírá dveře alespoň online 

23. 04. 2020 Zápis do 1. třídy  

27. 04. 2020 
 Celoškolní projekt  
„MYSLÍME NA OSAMĚLÉ BABIČKY A DĚDEČKY“ 

 
 
KVĚTEN 

11. 05. 2020 Prezenční příprava 9. ročníků na přijímací zkoušky 

25. 05. 2020 Prezenční výuka 1. stupně 
 
 
ČERVEN 

08. 06. 2020 Prezenční výuka 2. stupně 

26. 06. 2020 Předávání vysvědčení 
 

 

Akce plánované na období od 11. 03. 2020 byly s ohledem na mimořádné opatření 
Ministerstva zdravotnictví ČR zrušeny. 
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b) Poličská 757, 539 01 Hlinsko 
 

10. 10. 2019 Praha - exkurze 
25. 10. 2019 Litomyšl - společná akce s Fokusem Hlinsko 
26. 11. 2019 OU Chroustovice - projektové dny 
27. 11. 2019 Vánoční těšení na Ležákovce 
05. 12. 2019 Mikuláš 
06. 12. 2019 Plavání 
10. 12. 2019 DCS Motýl -  vánoční posezení 
13. 12. 2019 Plavání 
19. 12. 2019 SEMIRAMIS 
20. 12. 2019 Plavání 
10. 01. 2020 Plavání 
17. 01. 2020 Plavání 
24. 01. 2020 Plavání 
29. 01. 2020 Sluníčko - MFC 
07. 02. 2020 Plavání 
21. 02. 2020 Plavání 
21. 02. 2020 Návštěva knihovny 
25. 02. 2020 Rozloučení s Masopustem 
26. 02. 2020 Kavárna IV. třída 
28. 02. 2020 Plavání 
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B) CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH AKCÍ  
 

 
7. PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL NA LEŽÁKOVCE 

Ve čtvrtek dne 7. listopadu 2019 proběhl v prostorách tělocvičny Základní školy Ležáků 
v pořadí již 7. ročník „Prezentace středních škol“. 
Tato již tradiční akce byla připravena pro žáky 8. a 9. ročníků všech základních škol 
z Hlinska a jeho okolí, tedy nejen pro žáky z Ležákovky. 
Od 15:00 hodin se mohli žáci společně se svými rodiči seznamovat se středními školami 
Pardubického a Královéhradeckého kraje i kraje Vysočina.  
Prezentace studijních oborů se v letošním školním roce zúčastnilo 28 středních škol. Žáci 
i jejich rodiče měli také možnost využít služeb Informačně poradenského střediska pro 
volbu povolání Chrudim poskytující zájemcům služby v oblasti  kariérového poradenství.  
Cílem této akce bylo usnadnit žákům 9. ročníků jejich rozhodování při volbě střední 
školy a žákům 8. ročníků přiblížit situaci, která je čeká příští rok. Velkým přínosem  
je rovněž příležitost pro rodiče zjistit si pro ně podstatné informace o nabízených 
studijních oborech jednotlivých škol přímo v Hlinsku.  
V letošním roce přijel tuto akci podpořit radní Pardubické kraje zodpovědný za oblast 
školství pan Ing. Bohumil Bernášek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKT FINANČNÍ GRAMOTNOSTI „ABECEDA  PENĚZ“  
NA LEŽÁKOVCE 

Třída IV. A ze Základní školy Ležáků se zapojila do projektu České spořitelny, a.s. 
„Abeceda peněz“, který byl zaměřen na podporu finanční gramotnosti žáků 1. stupně 
základní školy. 
MILION V RUCE 
Žáci se v září vypravili na návštěvu pobočky České spořitelny v Hlinsku, kde se 
dozvěděli mnoho zajímavých a nových informací o penězích a činnostech peněžních 
ústavů. Rozdělili se na menší skupinky, ve kterých v doprovodu manažerky projektu  
a zaměstnanců pobočky prošli důležitá a pro veřejnost přístupná, ale i běžně nepřístupná 
místa. Prohlédli si trezor, v rukách obtěžkali milion korun, zhlédli v akci stroj na počítání 
peněz a vyzkoušeli si sami výběr peněz z bankomatu. 
JMÉNO FIRMY 
Následně bylo společným úkolem třídy založit třídní firmu, čemuž předcházelo 
vymyšlení jejího názvu. Firma LežákFest si následně v bance převzala půjčku ve výši 
3 000 Kč na nákup materiálu. Dalším úkolem projektu byla výroba zboží na blížící se 
jarmark v prostorách České spořitelny. Děti vyrobily spoustu krásných předmětů. 
Maminky a babičky napekly sladké a slané překvapení. Žáky přišli na jarmark podpořit 
nejen rodiče a příbuzní, ale i pracovníci České spořitelny a běžní občané města.  
Za vydělané peníze si děti užijí výlet a přispějí si na pobyt v přírodě. 

 
 
 

 

 

 



Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim 

35 
 

VÁNOČNÍ TĚŠENÍ NA LEŽÁKOVCE 

Každoroční „Vánoční těšení“, vítání vánočních svátků na Ležákovce, připadlo letos  
na 27. listopadu. Od 16 hodin začalo odpoledne věnované blížícím se Vánocům 
s tradičním rozsvícením vánočního stromečku. Celá škola byla slavnostně vyzdobena 
nejen obrázky, ale i výrobky žáků s vánoční tematikou. Všechny příchozí při vstupu  
do budovy školy vítal slavnostně vyzdobený vestibul s betlémem. Program zahájila 
úvodní řečí paní učitelka Jana Řezníčková, poté si vzal slovo pan ředitel Tomáš Louda  
a pan starosta Miroslav Krčil, který nás přišel podpořit jako i jiní významní hosté, 
vedoucí odboru školství Martin Vtípil, ředitelé hlinecký škol i školek. S radostí jsme 
přivítali všechny rodiče, prarodiče a ostatní návštěvníky. Celou dobu nám dělali 
společnost Mikuláš, čerti a andílci, kteří nestrašili zlobivé, ale spíše obdarovávali děti 
sladkostmi. Ve vestibulu školy mohli malí nedočkavci napsat dopis Ježíškovi, co by si 
přáli najít pod vánočním stromečkem, a pak ho poslat „andělskou poštou“.  
Po úvodních slovech pana ředitele a pana starosty následovalo pásmo vánočních písní  
a básniček od pěveckého sboru žáků praktické a speciální školy pod vedením Dagmar 
Kočové. Pak jsme všechny pozvali do výtvarných dílniček, kde si mohly nejen děti,  
ale i jejich rodiče vyrobit vánoční přáníčka, skřítky, ozdobit skleněnou bambulku  
na stromeček. Nechyběly ani stánky školní družiny, Fokusu, žáků čtvrté a páté třídy.  
Na stolech vonělo velké množství vánočního cukroví, ale i dalších dobrot, které napekly 
maminky, babičky, paní učitelky a také šikovné děti. 
O půl šest jsme se všichni zase sešli u vánočního stromečku, kde nám pan ředitel Tomáš 
Louda popřál šťastné a veselé Vánoce, které nejsou jenom o „vánočním šílenství“.  
Ale jsou to především svátky klidu a míru, kdy jsou všichni spolu pohromadě. Na závěr 
vystoupil pěvecký sbor Hlásek pod vedením paní učitelky Dany Chaloupkové 
s vánočními koledami. Poté nastalo odpočítávání a rozsvícení vánočního stromečku 
Ležákovky. Všichni odcházeli vánočně naladěni před blížícím se adventem a vánočními 
svátky. 
Chtěli bychom poděkovat všem, kdo s námi přišel zahájit adventní čas a samozřejmě 
velké poděkování patří učitelům a žákům, kteří se zapojili a pomáhali na „Vánočním 
těšení“.  
 

 



Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim 

36 
 

ADVENTNÍ VÝLET DO MORITZBURGU A MÍŠNĚ  

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 si 43 dětí a 3 učitelé z Ležákovky přivstali. Už o půl šesté ráno 
nasedli do autobusu CK Scholare a vydali se směr Míšeň s malou zastávkou v Praze, kde se 
k nám připojila příjemná paní průvodkyně. Za jejího profesionálního komentáře cesta rychle 
utíkala, v 9:30 jsme přejeli hranici do Německa a po necelé hodince už autobus zastavil  
na parkovišti u zámku Moritzburg, kde se natáčela filmová stálice na vánočním nebi - 
pohádka Tři oříšky pro Popelku. Na zámku je výstava věnovaná právě průběhu natáčení 
tohoto nestárnoucího díla. Kostýmy, kulisy, zajímavosti z natáčení… Věděli jste třeba,  
že filmaři měli dva Jurášky, jednoho v Česku a druhého v Německu?  
Další cíl naší cesty byla porcelánka v Míšni  - manufaktura na výrobu porcelánu s nejdelší 
tradicí v Evropě. Seznámili jsme se s historií (porcelán byl v Evropě v tehdejším Sasku 
vynalezen roku 1708 a roku 1710 byla založena míšeňská manufaktura) a také s jednotlivými 
etapami jeho výroby.  
Poslední část zájezdu následovala po cestě výtahem k míšeňské katedrále. Prošli jsme 
historickým centrem až na náměstíčko Alter Markt s radnicí a kostelem Frauenkirche,  
kde jsme adventní náladu umocnili díky tradičním vánočním trhům. Punč, klobásky, vánoční 
štola a spousta svítících vánočních hvězd….. Setmělo se a my se po 17té hodině vydali zpět 
k autobusu a na cestu domů. Do Hlinska jsme se příjemně unavení vrátili po 21 hodině.   
Velké poděkování patří CK Scholare za přípravu zájezdu a paní průvodkyni s panem řidičem, 
kteří se o nás starali s velkou profesionalitou.  

 

 

 

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN NA LEŽÁKOVCE 

O hlavních prázdninách loňského školního roku začala Ležákovka realizovat projekt v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu, který je spolufinancovaný Evropským 
fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky - projekt 
„Odborná učebna přírodopisu ZŠ Ležáků, Hlinsko“.  
V rámci tohoto projektu byla v odborné učebně umístěna nová katedra vybavená učitelským 
počítačem a instalován demonstrační stůl s uzamykatelnými skříňkami, do kterých byl 
zaveden elektrický proudu a umístěny instalační prvky nezbytné pro funkční propojení 
učitelského počítače s interaktivním projektorem, reproduktory, učitelským mikroskopem  
a vizualizérem. Na demonstrační stůl volně navazuje pět středových uzamykatelných skříní 
technicky uzpůsobených pro bezpečné uložení 10 žákovských mikroskopů a 10 sad trvalých 
preparátů z botaniky, zoologie a biologie člověka. K nim jsou z obou stran přisazeny 
žákovské stoly, které vytvářejí 30 pracovních míst pro žáky. Na středu pracovní plochy 
každého žákovského stolu je umístěn uzamykatelný box, ve kterém je instalována elektrická 
zásuvka zabezpečující zdroj elektrického napětí nezbytného pro napájení osvětlení  
v žákovských mikroskopech. Všechna pracovní místa jsou nově vybavena ergonomickými 
židlemi. Po obvodu stěn pracovny je umístěno 9 policových skříní určených k vystavení  
a uložení názorných a didaktických pomůcek nezbytných pro výuku přírodovědy  
a přírodopisu. Do všech oken učebny bylo nainstalováno elektrické zatemnění vytvářející 
vhodné světelné podmínky pro práci s mikroskopy. Modernizovaná učebna vytváří 
předpoklady pro snazší a efektivnější zapojování žáků do badatelské činnosti v rámci 
vyučování – laboratorní práce nebo samostatné badatelské pokusy. V rámci projektu bylo  
na školním pozemku instalováno venkovní vybavení (3 sady venkovního posezení), 
vytvářející základní pracovní prostor určený pro samostatnou či skupinovou práci žáků. 
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Tato akce plynule navázala na již dříve zrealizovaný projekt „Rekonstrukce odborné učebny 
fyziky a chemie a zřízení výtahu ZŠ Ležáků“. 
Chemie a fyzika jsou dalšími povinnými předměty stanovenými školním vzdělávacím 
programem školy. Vzhledem k charakteristice těchto předmětů probíhá jejich výuka 
v odborné učebně fyziky a chemie, kde kromě teoretických znalostí získávají žáci i praktické 
dovednosti. Teoretická výuka je průběžně podporována tematicky zaměřenými 
demonstračními pokusy a samostatnými laboratorními pracemi, při kterých si žáci osvojené 
teoretické poznatky propojují s jejich uplatněním v praxi. Nové pracovní podmínky vytvořené 
v rámci rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie umožňují žákům rozvíjet jejich 
dovednosti objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy  
o podstatě přírodní jevů. V rámci projektu bylo v odborné učebně fyziky a chemie nově 
vytvořeno 30 žákovských pracovních míst vybavených rozvody vody a výlevkou nezbytnou  
pro provádění vybraných chemických pokusů. Odborná učebna fyziky a chemie byla nově 
vybavena trvalým zdrojem transformovaného elektrického napětí na pracovním místě žáka  
a vybavena zatemňovací technikou nezbytnou pro realizaci pokusů v optice. V průběhu 
realizace projektu byl v budově školy dále zřízen výtah, který zajišťuje bezbariérový přístup 
do jednotlivých učeben v pavilonu školy včetně sociálních zařízení. Za účelem snazšího 
osvojování dovednosti žáků určovat vybrané základních druhy dřevin charakterizujících 
region Hlinecka proběhla na školním pozemku výsadba vybraných druhů dřevin,  
které tak doplnily stávající expozici  ptačích budek.  
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NF MATHILDA 

V průběhu školního roku byl žáky 2. stupně zajištěn seminář „Nevidomí mezi námi“, 
během kterého se žáci seznámili s běžným životem nevidomých nebo slabozrakých lidí. 
Zároveň poznali náročnost výchovy a výcviku vodících psů, jmenovitě fenky Orky.  

 

 

 

 

 

C) PREZENTACE ŠKOLY 

Škola prezentuje veškeré své aktivity na svých webových stránkách (www.zslezaku.cz). 
Tradiční aktivitou podporující prezentaci školy je vydávání školního časopisu 
„Ležákoviny“. Úspěchy školy a významné akce se průběžně prezentují v Hlineckých 
novinách a v místní kabelové televizi. 
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10. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ 
ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ  

Ve školním roce 2019/2020 neproběhlo ve škole žádné šetření realizované Českou 
školní inspekcí.  
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11.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 

 

a) Dotace ze státního rozpočtu 

ÚZ 33 353 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Poskytnuto 
k 31. 12. 19 

Vyčerpáno 
k 31. 12. 19 

Rozdíl Poznámka 

mzdy 14 809 500 15 419 856 15 419 856 15 419 856 0  
OON 100 000 50 000  50 000  50 000  0  
odvody + FKSP + 
ONIV 5 682 372 5 937 096 5 937 096 5 937 096 0 

 

Dotace na přímé 
náklady celkem 20 591 872 21 406 952 21 406 952 21 406 952 0 

 

 
Dotace ze státního rozpočtu - „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování 
pedagogických pracovníků 

 
ÚZ 33 076 

Schválený rozpočet  
k 1. 3. 2019 

Poskytnuto 
k 31. 12. 2019 

Vyčerpáno 
k 31. 12. 2019 

Rozdíl 

mzdy  460 086,00 460 086,00 460 086,00 0 

OON 0 0 0 0 
odvody + FKSP 165 631,00  165 631,00  165 631,00  0 

dotace na přímé náklady  
celkem 

625 717,00 625 717,00 625 717,00 0 
 

 
 

b) Dotace z ESF  

„Zlepšení kvality výuky na ZŠ Hlinsko, Ležáků“ 

ÚZ 33 063 Zůstatek z roku 2018 
 

Vyčerpáno v roce 2019 Poznámka 

 
Celkem 

177 491,20 177 491,20  

 
„Zlepšení kvality výuky na ZŠ Hlinsko, Ležáků II.“ 
 

ÚZ 33 063 
Schválený 
rozpočet 

Poskytnuto 
v roce 2019 

Vyčerpáno 
v roce 2019 

Zůstatek 
z roku 2019 

Poznámka 

 
Celkem 

1 239 544 1 239 544 551 212 688 332 
Zůstatek z roku 2019 
převeden na účet 414 

 
„Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji“ 
 

ÚZ 13 014 
Schválený 
rozpočet 

Poskytnuto 
v roce 2019 

Vyčerpáno 
v roce 2019 

Zůstatek 
z roku 2019 

Poznámka 

 
Celkem 

93 693,60 93 693,60 9 320,00 84 373,60 
Zůstatek z roku 2019 
převeden na účet 414 
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Mzdové náklady a zaměstnanci 

Náklady na hrubou mzdu činily    16 294 024 Kč 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců   38,76 
Průměrná hrubá mzda činila    35 032 Kč 
V roce 2019 se uskutečnila zahraniční pracovní cesta do Moritzburgu a porcelánky v Míšni. 
 
 

c) Dotace od zřizovatele – MÚ 
 

Přehled výnosů za rok 2019 – na provoz 

 schválený 
rozpočet 

upravený 
rozpočet 

skutečnost 
k 31. 12. 2019 

Dotace od zřizovatele 2 830 000 2 715 500 2 715 500,00 
Výnosy celkem   374 817,89 
z toho: ŠD   78 400,00 

    pronájem   172 434,00 
    ostatní finanční výnosy   9 593,00 
    úroky   1 910,89 

    čerpání fondů    0,00 

   ostatní výnosy z činnosti   0,00 

    výnosy z prodeje materiálu   112 480,00 

Dotace od zřizovatele + výnosy celkem   3 090 317,89 
 
 
Přehled nákladů za rok 2019 – na provoz 
 

Náklady celkem 3 089 874,21 
z toho: 501 – spotřeba materiálu 581 868,62 

            502 – energie (314) 1 213 727,59 
            511- oprava a údržba 100 154,62 
            512 - cestovné 0,00 

            544 – prodaný materiál 112 480,00 
            518 – nákup služeb 568 903,66 

            521 – 524 – 527  mzdy + odvody + FKSP 
            527 – provozní náklady na obědy, OOPP 

70 458,00 
34 723,00 

            549 – ostatní náklady z činnosti 12 000,00 
            558 – náklady z DDM a DNM 395 195,65 

            591 – daň z příjmů 363,07 

Dotace + výnosy Náklady Rozdíl = Hospodářský výsledek 

3 090 317,89 3 089 874,21 443,68 

 
 
 
Zpráva o hospodaření školy za rok 2019 byla projednána na Pedagogické radě školy  
č. 2_2019/2020 dne 21. 01. 2020 (bod 1.1). 
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12.  ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 
Název projektu: ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ HLINSKO, 

LEŽÁKŮ 
 

Název operačního programu:  OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Číslo výzvy:    02_16_022 
Název výzvy:  Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ  
pro méně rozvinutý region  

Číslo prioritní osy:   3 OP 
 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 16_022/0003391-01.  

Finanční prostředky vyčerpané v roce 2019 představují částku 177 491,20  Kč. 
Projekt byl ukončen k 28. 02. 2019. 

 

 

Název projektu: ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ HLINSKO, 
LEŽÁKŮ II 
 

Název operačního programu:  OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Číslo výzvy:    02_18_063 
Název výzvy:  Výzva č. 02_18_063 Šablony II – MRR v prioritní ose 3  
Číslo prioritní osy:   3 OP 
 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 18_063/0010908-01.   

Finanční prostředky vyčerpané v roce 2019 představují částku 551 212,00 Kč. 

 

 

Název projektu: POTRAVINOVÁ POMOC DĚTEM VE VÁŽNÉ 
SOCIÁLNÍ NOUZI V PARDUBICKÉM KRAJI 
 

Název operačního programu:              OP potravinové a materiální pomoci 
Číslo výzvy:                    30_19_009 

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem číslo:   OŠ/19/24151 

Finanční prostředky vyčerpané v roce 2019 představují částku 9 320,00 Kč. 
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Název projektu: REKONSTRUKCE ODBORNÉ UČEBNY FYZIKY 
A CHEMIE A ZŘÍZENÍ VÝTAHU ZŠ LEŽÁKŮ 
 

Název operačního programu:  Integrovaný regionální operační program 

Číslo výzvy:    výzva č. 68 IROP – Vzdělávání a rozvoj osobnosti 
výzva č. 1 - Místní akční skupina Hlinecko, z. s. 

Název výzvy: Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty 
CLLD – SC 2.4 (výzva č. 68) 

 Místní akční skupina Hlinecko, z. s. – IROP – 
Vzdělávání a rozvoj osobnosti (výzva č. 1) 

Registrační číslo:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007957 

Klíčová kompetence IROP:  Přírodní vědy  
 

 

Finanční prostředky vyčerpané v roce 2019 představují částku 2 649 628 Kč 
(zřízení výtahu - 1 670 029,19 Kč, mobiliář odborné učebny fyziky a chemie – 
979 598,81 Kč) 

 
 
 
V Hlinsku dne 01. 10. 2020 

 

 
 

 Ing. Mgr. Bc. Tomáš Louda, MBA  
                                                                                           ředitel školy 

 
 
Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2019/2020 byla pedagogickou radou projednána na provozní 
poradě č. 3_2020/2021 dne 06. 10. 2020. 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 byla Školskou radou při základní škole, jejíž činnost 
vykonává Základní škola Hlinsko, ležáků 1449, okres Chrudim, schválena dne 12. 10. 2020. 


