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Údaje o zařízení 

Druh školy :        základní  a  mateřská 

Právní forma :         příspěvková organizace 

Zřizovatel :              Obec Libchavy 

IČO :                        75017890                                    Identifikátor zařízení :  600 104 796 

 

 

Součásti subjektu :  Základní škola                         IZO :  102 642 991      kapacita :   240     

   

                                  Mateřská škola                         IZO :  107 589 354      kapacita :     70 

  

                                  Školní druţina                          IZO :  118 000 357      kapacita :     50  

   

                                  Školní jídelna MŠ                     IZO :  102 930 651      kapacita :     70 

     

                                  Školní jídelna ZŠ                      IZO :  102 930 368      kapacita :   240 

 

 

Adresa :               Základní škola a mateřská škola Libchavy 

                                  Dolní Libchavy      č.p. 153       PSČ :   561 16 

 

                                  Mateřská škola Dolní Libchavy č.p.111 

                                  Mateřská škola Horní Libchavy č.p.140 

 

Telefon :                   ZŠ                                                465 582203 

                                  ŠD                                               465 582474 

                                  ŠJ                                                465 582475 

                                  MŠ/HL                                        465 582220 

                                  MŠ/DL                                        465 582217  

                      

E-mail :                     ZŠ                          zsdlibch@libchavy.cz 

                                  MŠ/HL                   mshl@libchavy.cz 

                                  MŠ/DL                   msdl@libchavy.cz 

 

 

Internetové stránky :                             www.zslibchavy.cz 

 

 

Ředitelka :               Mgr. Marie Linhartová              

ZŘ :                          Mgr. Veronika Vaňousová                 

Ved. učitelka MŠ/HL  :  Eva Musilová 

Ved. učitelka MŠ/DL  :  Alena Pulkrábková, od 1. 1. 2011 Soňa Schulzová       

Ved. školní jídelny      :  Markéta Kopsová                                                                               
 

                                            

mailto:zsdlibch@libchavy.cz
mailto:mshl@libchavy.cz
mailto:msdl@libchavy.cz
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Organizační schéma školy 

 

 

                                 Ředitelka školy 

                            Marie Linhartová 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                      Řídí 

 

                                            Vedoucí                  Vedoucí             Vedoucí 
  Zástupce                                školní                      Mateřské             Mateřské  

   Ředitele        učitele              jídelny                      školy/HL              školy/DL                  školník 

Veronika Vaňousová             Markéta Kopsová               Eva Musilová        Alena Pulkrábková     Pavel Martinec  

                                                                                                                        Soňa Schulzová 

                                                                                                                            /od 1. 1. 2011/                                                                                                                                                                                

 

Řídí 

                                            kuchařky               zaměstnance      zaměstnance         uklizečky 

                                          Školní jídelny           MŠ/HL                MŠ/DL 

 
 

 

 

 

 

Zástupce ředitelky 

Veronika Vaňousová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mzdová účetní :   Kotrlová Ivana 

Účetní :                 Jabůrková Jana   
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Na škole působili : 

 

-     2 výchovné poradkyně :   Mgr. Zdenka Martincová /Integrovaní ţáci /  

                                                 /Po dobu MD a následné RD pí Krummer/ 

                                                 PaedDr. Hana Šťovíčková /volba povolání/ 

 

 metodik prevence patologických jevů : PaedDr. Hana Šťovíčková 

 metodik informačních a komunikačních technologií : p. Jindřich Bielčik /od 25. 8. 

2010/                          

 koordinátor v oblasti environmentální výchovy : Mgr. Petr Kulhavý  

 projekt ŠIC : Mgr. Veronika Vaňousová 

 

-     zdravotníci :      Daniela Čermáková – ŠD 

                                 Hana Moravcová - ŠD 

                                 Hana Šťovíčková – ZŠ 

                                 Petr Kulhavý - ZŠ 

                                 Eva Musilová – MŠ/H 

                                 Petra Králová – MŠ/H 

                                 Alena Pulkrábková – MŠ/D 

                                 Soňa Schulzová – MŠ/D 

                                 Lenka Ludvíčková - ZŠ 

 

-      instruktoři lyţování :    PaedDr.. Hana Šťovíčková 

                                             Mgr. Petr Kulhavý 

                                             Mgr. Lenka Ludvíčková            

                                              Michal Švihálek /snowboard/- externista 

 

Poradní orgány ředitele školy a jeho partneři 

 
Zástupce ředitele, vedoucí školní jídelny, vedoucí obou MŠ, výchovní poradci, metodik 

prevence patologických jevů, koordinátor environmentální výchovy, metodik inf. a 

komun.technologií, účetní, mzdová účetní 

 pomáhají při řešení koncepčních věcí školy 

 rozhodují o důleţitých dokumentech školy 

 řeší organizační věci 

 projednávají pedagogické dokumenty 

 starají se o pracovně právní záleţitosti 

 připravují návrh rozpočtu 

 plánují rozvoj školy 

 navrhují a pomáhají při realizaci doplňkové činnosti školy 

 

Pedagogická rada – pedagogové a vychovatelky školní druţiny 

 řeší výukové a výchovné problémy 

 řeší organizační záleţitosti 

 koordinuje práci třídních učitelů 

 vyjadřuje se k základním dokumentům, především pedagogického charakteru 

 

Správci sbírek, kabinetů, učeben 
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 pečují o sbírky a kabinety a odborné učebny 

 provádějí inventarizaci 

 podávají návrhy na zakoupení a vyuţívání učebnic a pomůcek 

 podávají návrhy na vyřazení pomůcek ze sbírek 

 vytvářejí řády učeben 

 

Výchovní poradci a metodik prevence 

 předkládají plány práce na daný školní rok 

 provádí kontrolní činnost 

 zajišťují učebnice a pomůcky 

 zajišťují besedy a návštěvy 

 stanovují pravidla pro hodnocení 

 pomáhají pedagogům při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů 

 předávají informace a poradenskou pomoc rodičům 

 pomáhají při řešení problémů ve třídách 

 

Metodik informačních a komunikačních technologií 

 spravuje počítačovou učebnu 

 realizuje a aktualizuje školní www stránky 

 odpovídá za nákup technického a programového vybavení, odborných publikací a 

učebnic 

 vede seznam legálně nabytého software 

 poskytuje odborné konzultace učitelům 

 koordinuje poţadavky učitelů na vyuţití počítačů ve škole 

 zpracovává ICT plán  

 

Koordinátor environmentální výchovy 

 vytváří, ve spolupráci s ostatními pracovníky školy, školní program EVVO 

 dbá, aby byl školní program EVVO v souladu s další dokumentací školy 

 koordinuje realizaci EVVO na škole 

 průběţně zvyšuje svou odbornost a metodickou připravenost pro aktivity EVVO 

 poskytuje ostatním pracovníkům školy konzultace a podporu v začlenění EVVO do 

jejich činností 

 koordinuje další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO 

 iniciuje spolupráci s dalšími partnery v oblasti EVVO 

 

Ředitelka, zástupce ředitele, školník 

 připravují návrh rozpočtu 

 zajišťují plynulý chod školy 

 

Ředitelka, zástupce ředitele, mzdová účetní, účetní 

     zajišťují pracovně právní záleţitosti 

     připravují rozpočet, čerpání rozpočtu 
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                                                       kabinety                       odpovědnost 

pí KULHAVÁ                            učebnice I.st.                          

                                                                                              

pí MARTINCOVÁ                                                           výzdoba I.st./okna/, klub čtenářů,  

   výchovná poradkyně – Integ. ţáci                                 nástěnka ARTUR 

                                                                                         nákup knih pro nejlepší ţáky I.st 

                                                                                               

  

pí ŠEDOVÁ                                kabinet I.st.,                  Květiny I.st., strom - výzdoba  

                                                   sborovna I.st.                sběr kůry a třídění odpadu na I.st 

 

pí LUDVÍČKOVÁ                                                            Sportovní a jiné akce na I.st., 

   zdravotník                                                                      dopravní vých.na I.st.,  

                                                                                          sledování lékárniček v nové 

                                                                                          budově, nákup léků, plavání 

 

pí KITTLITZ                                                                     Recitace a kulturní akce I.st. 

                                                                                          oddychový koutek       

                                                                                                 

                       

pí PLEVÁKOVÁ                       AJ,                                 soutěţe Aj, recitační soutěţ II.st. 

                                                  knihovna                                          

                                                                                               

pí ŠŤOVÍČKOVÁ                    Tv, Ov,Rv, Př                   výchovný poradce - nástěnka 

     zdravotník                                                                    sport. soutěţe, předseda ŠSK, 

     výchovná poradkyně- volba povolání                          sport.nástěnka, květiny na II.st. 

     metodik prevence                                                            

                                                                                              

pí VAŇOUSOVÁ V.                  Vv                                   výzdoba na II.st., okna, vstupní 

                                                    učebna Vv                     dveře                                                                           

 

p.BIELČIK                                F, Informatika,                 soutěţe F, správce poč.učebny 

                                                    učebna F,CH                  učebny ŠIC /i květiny/ 

                                                    kuchyňka                       elektr. přístroje na II.st. 

                                                                                             

p. KULHAVÝ                            Z, M, sklad učebnic        dopravní výchova na II.st.,  

    zdravotník                                                                      sportovní akce, sport.nástěnka 

    koordinátor environmentální výchovy                            Z olympiády /okr./, sledování 

                                                                                           lékárniček na hřišti a v Tv 

  

pí VAŇOUSOVÁ Z.                  Čj, D                                soutěţe Čj, recitační soutěţ II.st  

                                                                                           kulturní akce, pokladník ŠSK 

                                                                                           sborovna II.st.   

 

pí LINHARTOVÁ                     Hv                                    pěvecké soutěţe na I.st. 

                                                                                            

pí ČERMÁKOVÁ                      ŠD                                    vedoucí vych.,sledování  

    zdravotník                                                                       lékárniček  na staré budově    

                                                                                           důvěrník FKSP 

pí ŘEHOUNKOVÁ                   CH, dílny                                                                                                        
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Charakteristika školy z hlediska kapacity, 

účelnosti a vybavení 

 

  -   Základní škola Libchavy leţí ve středu obce Libchavy.  

 V roce 1997 byla přistavěna nová budova a rekonstruována stará budova školy. 

 Podle § 13a odst. 2 a § 13b odst. 3 a odst. 9 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a 

samosprávě ve školství bylo změněno zařazení do sítě škol s platností od 1.1.2003. 

 S platností od 1.1.2003 je škola samostatným právním subjektem a hospodaří jako 

příspěvková organizace. 

 Od 1.1.2006 došlo ke změně názvu organizace : Základní škola a mateřská škola 

Libchavy 

 S platností od 4. 9. 2009 došlo k navýšení kapacity v mateřské škole na 70 dětí. 

 S platností od 12. 2. 2010 se provedl výmaz ze školského rejstříku místa 

poskytovaného vzdělávání – Dolní Libchavy 78 /tělocvična/ 

 S platností od 1. 9. 2010 došlo k navýšení kapacity ve školní druţině na 67 ţáků. 

 

-    Škola je plně organizovaná, tvoří ji 2 budovy : 

 

1.budova /rekonstruovaná část/ :  

I.patro - 1 kmenová třída I.stupně /4. třída/, 2 oddělení školní druţiny, učebna cvičné 

kuchyně, chemická učebna, kabinety Ch, Př, M, F, kabinet ŠD 

Přízemí - dílny, školní kuchyně a jídelna, sklady a kancelář vedoucí ŠJ, šatna kuchařek, 

sprchy 

Sklep – kotelna 

 

2.budova /nová část/ : 

II. patro – ředitelna, knihovna, učebny – počítačová, Vv - Aj, Hv, toaleta, sprchy, archiv 

I. patro – kmenové třídy II. stupně, sborovna, kabinet Z, sklad učebnic II.st., lehátko první 

pomoci 

Přízemí – kmenové třídy I.st., kabinet I. stupně – sklad učebnic a pomůcek 

Sklep – dílna školníka, šatna školníka a uklizečky, sprchy, učebna s interaktivní tabulí /ŠIC/ 

 

Spojovací krček 

Šatny I. a II. stupně, sklad  

 

 

 K počátku školního roku 2010/2011 škola disponovala 9 kmenovými třídami, 2 

samostatnými odděleními školní druţiny,7 učebnami a školní knihovnou 

 

-     Při pracovních činnostech se staráme o zeleň kolem školy. 

-     Při hodinách Tv vyuţíváme tělocvičnu, kterou máme pronajatou od OÚ na dopolední a 

část odpoledních hodin, doskočiště  na školním dvoře a atletický stadion v Libchavách /tzv. 

umělku/  

-   Pro činnost školní druţiny jsou v provozu 2 prostorné učebny. ŠD dále vyuţívá 

počítačovou učebnu, cvičnou kuchyň, tělocvičnu a školní dvůr. 

 -       Vnitřní technický stav budov byl během letních prázdnin dán do pořádku. Obec 

investovala do rekonstrukce školy 2 400 000,-  Kč. 
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Školní jídelna 

 Ţáci mohou odebírat svačiny v hodnotě 8.-Kč /I. st. svačí po 1.vyučovací hodině/ 

Svačinu tvoří  1x týdně sladké pečivo, další dny – pečivo s pomazánkami, zelenina, 

mléčné výrobky. V ceně je zahrnut i pitný reţim.  

 

  cena obědů a svačiny : /od 1.5.2008/ 

svačina :  8,- Kč 

oběd :        19,- Kč    pro ţáky 7 – 10 let 

                  21,- Kč    pro ţáky 11 – 14 let 

                  23,- Kč    pro ţáky  15 let a dospělé 

  obědy se hradí  přes účet školy 181 813 229/0300 

 Vařili jsme pro 33 cizích strávníků, 

 cena oběda -  46,- Kč,   od 1. 2. 2011 – 49,- Kč 

 

Svačiny odebíralo –  98 ţáků;           obědy odebíralo – 174 ţáků,  22 zaměstnanců 

 

 

 

 

 

     Ve školním roce 2010/2011 /k 30.6.2010/ navštěvovalo školu celkem 176 ţáků 

/ 89 dívek, 87 chlapců/,  průměrná naplněnost 19,55  ţáka/ třídu 

 

Z toho                    5 tříd     I.stupně /1. – 5. ročníku/                       96   ţáků  / 50 d, 46 ch/ 

                               4 třídy  II.stupně /6. – 9. ročníku/                        80    ţáků  / 39 d, 41 ch/ 

Školní druţina      2 třídy                                                                    60   ţáků 

 

 

 

Škola vyučovala : 

V 5.  třídě  podle vzdělávacího programu Základní škola č.j. 16847/96-2. 

Ve 2.- 4. a 7.- 9. třídě podle Školního vzdělávacího programu č.j. 61/2007/RE 

v 1. a 6. třídě podle Školního vzdělávacího programu č.j. 61/2007/RE, verze č.1 

 

 

 

Volitelné předměty :   Míčové hry 7. – 9. třída 

                                    Estetický seminář 9. třída 

                                    Zdravý ţivotní styl  9. třída    

                                    Přírodovědná praktika 8. třída                                                                     

                                    Anglická konverzace 7. třída 

 

Nepovinné předměty :   Sborový zpěv 4. – 9. třída  pí Linhartová 

Zájmové krouţky :        ARTUR – výtvarný krouţek   pí Martincová 

                                       Sportovní a pohybové hry na I. stupni    pí Ludvíčková 

Anglický jazyk 1. třída    pí Novotná 

Anglický jazyk 2. třída  pí Šedová 

Krouţek vaření na I. stupni    p. Bielčik 
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Šachový krouţek na I. a II. stupni   p. Bielčik 

Taneční krouţek na II. stupni  pí Pleváková 

Florbalový krouţek   pí Šťovíčková 

Sportovní hry 6.-9.tř.  p.Kulhavý 

                                                                                                                                                   

Dále ţáci navštěvovali :    Informační centrum /spolupráce počítač. učebny a knihovny / 

                                        / pí Řehounková, pí Pleváková/   

                                        Školní knihovnu  / pí Pleváková/ 
 

 

Další sluţby pro rodiče s dětmi, veřejnost :  Výtvarná dílna 1x za měsíc    pí Vaňousová V. 

                                                                           Patchwork    pí Kuraková 
 

 

 

 

Údaje o pracovnících školy 
 

Změny u pedagogických a nepedagogických pracovníků 

pracovní poměr zahájili : 

 Hana Moravcová /1. 8. 2010/ - vychovatelka ŠD 

 Jindřich Bielčik  /25. 8. 2010/ - učitel II. st.   

 Iva Kittlitz /1. 8. 2010/ - učitelka I. stupně 

 Gabriela Bucháčková /1. 1. 2011/ - učitelka MŠ 

 Soňa Schulzová /1. 1. 2011/ - vedoucí učitelka MŠ Dolní Libchavy 

 Mgr. Naděţda Baťková /1. 8. 2011/ - učitelka II. st. 

 /uveden pouze nástup, bude zahrnuta do statistiky  školního roku 2011/2012/ 

 

Pracovní poměr ukončili : 

 Iva Kittlitz /31. 7. 2010/ - jako vychovatelka ŠD 

 

 

Na mateřskou dovolenou odešly : 

 Alena Pulkrábková  1. 1. 2011 

 Zuzana Novotná  19. 7. 2011 

 /uveden pouze nástup, bude zahrnuta do statistiky školního roku 2011/ 2012 

 

     Naše škola má 37  zaměstnanců školy, z toho jsou 4 na mateřské dovolené nebo 

rodičovské dovolené /stav k 30. 6. 2011/ 

Základní škola :     13  pedagogů, 2 vychovatelky  + 2 MD             5  provozních zaměstnanců 

MŠ/HL :                  3  pedagogové                                                1  provozní zaměstnanec 

MŠ/DL :                  3  pedagogové  + 1 MD                                  1  provozní zaměstnanec 

ŠJ :                          4  ZŠ  , 2 MŠ    + 1 MD                            

  

  Pí M. Novotná zastává dvě funkce – provozní zaměstnanec u ZŠ, pom. kuchařka ve 

ŠJ 
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přepočtení na plně zaměstnané 

                                                           fyzické osoby                                    zaměstnané 

___________________________________________________________________________ 

ZŠ         učitelé                                            13    +  2 vych.                              12,455  +  0,364   

              vychovatelky                                  2                                                    1,633    

              provozní zaměstnanci                    5                                                    3,187 

MŠ/H    učitelé                                              3                                                    2,700 

              provozní zaměstnanci                    1                                                    1,000 

MŠ/D    učitelé                                              3                                                    2,700     

              provozní zaměstnanci                    1                                                    1,000 

ŠJ          ZŠ                                                      4                                          3,000  +  0,250 /HČ/ 

              MŠ /H,D                                          2                                                    2,000       

                                   

                           

                           pí M. Novotná je uvedena 2x – 1x ŠJ/ZŠ, 1x provozní ZŠ 

 

 

Mateřská dovolená, rodičovská dovolená 
Zuzana Novotná                    od 19. 7. 2011   učitelka II. stupně 

Alena Pulkrábková               od 1. 1. 2011   vedoucí učitelka MŠ 

Eva Krummer                       od   5. 3.2010     učitelka I. stupně 

Blanka Tomášová                 od   23.11.2005     učitelka II. stupně  

Erika Nováková                    od  11.3.2007   vedoucí školní jídelny  
 

 

Věková struktura pedagogického sboru /ZŠ +2 MD/ 

/včetně 2 vychovatelek/ 

 
        Do 35 let                          35 – 50 let                   50 let a více                      důchodci 

   muţi       ţeny                   muţi        ţeny               muţi         ţeny              muţi          ţeny 

 

    0              4  + 2 MD         2            6                        0               3                    0                0 

 

 

Věková struktura pedagogického sboru /MŠ + 1 MD/ 

 

        Do 35 let                          35 – 50 let                   50 let a více                      důchodci 

   muţi       ţeny                   muţi        ţeny               muţi         ţeny              muţi          ţeny 

  

    0              3  + 1 MD               0             2                    0                1                    0                0 
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Aprobovanost 
I.stupeň                 4    + 1 MD                                                    Anglický jazyk             0 

Český jazyk          2   + 1 MD                                             Výtvarná výchova        0 

Dějepis                  2                                                              Tělesná výchova           2 

Občanská nauka    1                                                              Hudební výchova           1 MD 

Matematika           1                                                              Pracovní činnosti          0 

Zeměpis                0                                                               Přírodopis                     0 

Fyzika                   0                                                               Chemie                         0  

ŠD                        2                                                               Základy společenských věd   1 

Přehled  pracovníků 
a/ Třídní učitelé 

I.stupeň                                               II.stupeň 

1. Mgr. Zdenka Martincová            6. Mgr. Petr Kulhavý /M, Tv, Z, D, VkZ, míč.hry, Zţs/ 

2. Mgr. Lenka Ludvíčková             7. Mgr. Zuzana Novotná /Čj, Aj, Aj konv., D/ 

3. Iva Kittlitz                                   8. PaedDr. Hana Šťovíčková  

4. Mgr. Radka Kulhavá                        /VkZ, Ov, Př, Tv, Pč, míč.hry, Přp/ 

5. Zuzana Šedová, Dis.                    9. Mgr. Hana Pleváková /Čj, Aj, Ov, Pč, estet.sem./ 

 

b/ Další pedagogičtí pracovníci: 

ZŠ – Jindřich Bielčik /Z, M, F, Inf./, Ing. Lenka Řehounková /D, Ch, Pč/, Mgr. Marie 

Linhartová /Hv, Sbor. zpěv/, Mgr. Veronika Vaňousová /M, Vv,/ 

MŠ – Eva Musilová, Petra Králová, Monika Frimlová, Alena Pulkrábková /do 31. 12. 

2010/, Gabriela Bucháčková /od 1. 1. 2011/ Soňa Schulzová, Pavlína Vodáková  

   c/ Vychovatelky : 

Daniela Čermáková /Hv 3, Hv 4/, Hana Moravcová /Pč 3, Př 4, Pč 5/ 

 

d/ Provozní zaměstnanci : 

ZŠ – Pavel Martinec, Alena Jansová, Marie Martincová, Anna Schulzová, Marie 

Novotná 

MŠ – H – Helena Mazurová,  D – Jana Novotná 

 

e/ Zaměstnanci školní jídelny : 

ZŠ – Markéta Kopsová , Anna Papáčková, Iva Pinkavová – vedoucí kuchařka,  Marie 

Novotná 

MŠ – H – Monika Dvořáková,  D – Marie Egydyová 
 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
     Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se nemohlo zúčastnit tolik zaměstnanců, 

kolik by mělo zájem, protoţe nebyl dostatek financí . KÚ Pardubického kraje nepřidělil 

finanční prostředky do ONIV na 4. čtvrtletí.Od září byla účast na DVPP zastavena.   

Částka přidělená na DVPP  - 12 300,- Kč, tj. 50,- Kč na ţáka /ZŠ a MŠ/– není to závazný 

ukazatel . V tomto školním roce se proškolilo 19 pedagogů / z toho 7x z MŠ/ v celkové 

hodnotě 7 490,- Kč, 5 seminářů bylo zdarma 
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 Hana Šťovíčková , Hana Moravcová a Eva Musilová   absolvovaly  doškolovací  

kurz  zdravotníka 

 Soňa Schulzová – Výtvarné proměny odpadových materiálů  

 Eva Musilová – Dny inspirací pro mateřské školy 

 Pavlína Vodáková – Dopravní prostředky v pohybových hrách s hudbou 

 Monika Frimlová – Kutilské dílny – jaro 

 Petra Králová – Hry pro rodiče s dětmi, slavnosti ve škole 

 Petr Kulhavý – Google – nejen vyhledávání pojmů, Zeměpisný seminář 

 Hana Šťovíčková – Volba povolání, Zdravý styl,  

 Veronika Vaňousová – Výtvarné proměny odpadových materiálů 2x, Ochrana 

člověka za mimořádných událostí, EU – peníze do škol, Finanční gramotnost 

 Marie Linhartová – Změny ve školském zákoně, EU – peníze do škol 

 

Projekt ŠIC – hrazeno z prostředků Evropské unie 

 Seminářů se zúčastnili všichni pedagogové ze ZŠ 

 1. seminář – Efektivní vyuţití interaktivní tabule SMART Board ve výuce 

 2. seminář – Projektová výuka v praxi 

 3. seminář – Od skupinové práce ke kooperativnímu učení 

 Celková výše ceny seminářů 21 630,- Kč 

 

    

 

Péče o pracovníky 

 Zaměstnancům jsou poskytovány ochranné pomůcky dle směrnice o Poskytování 

ochranných pomůcek. V tomto školním roce byly  nakoupeny  pomůcky  v hodnotě 

10 549 ,- Kč.    

 Zaměstnanci navštěvují smluvního lékaře v rámci pravidelných preventivních prohlídek 

/1x za 3 roky/ – MUDr. Blanaře.  V tomto školním roce bylo uhrazeno 2 100,- Kč za 

zaměstnance /350,- Kč na osobu / 

 FKSP – od 1. 1. 2011 došlo ke změně v tvorbě FKSP. Fond je tvořen pouze 1% z platu 

zaměstnanců. Proto byly upraveny pravidla pro čerpání. Kaţdý zaměstnanec má nárok na 

částku 1 000,- Kč, kterou můţe vyuţít dle  svého výběru a uváţení –  jako příspěvek na 

dovolenou, na masáţe, na permanentky do plaveckého bazénu, do posilovny/. Bylo 

pozastaveno čerpání půjček. Do konce roku 2010 se vybavily sborovny pedagogů a 

nepedagogů v ZŠ a MŠ v celkové výši 17 816,- Kč. Příspěvek na oběd a na pracovní a 

ţivotní výročí se nemění. 

Fond kulturních a sociálních potřeb hospodaří dle stanovených pravidel. U příleţitosti 

Dne učitelů se pravidelně scházíme na schůzi FKSP, kde jsou zaměstnanci seznámeni 

s čerpáním fondu a s rozpočtem na další rok. 

Důvěrníkem FKSP je paní Daniela Čermáková 
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Údaje o žácích 

Počty ţáků k 30. 6. 2011 

 

Třída                 Celkem               Dívky                Chlapci 

   1.                               20                              8                           12   

   2.                               16                            13                             3 

   3.                               19                              8                           11 

   4.                               23                            12                           11 

   5.                               18                              9                             9  

   6.                               17                            10                             7   

   7.                               16                              9                             7 

   8.                               22                              8                           14 

   9.                               25                            12                           13  

celkem                       176                            89                            87 

 

Noví ţáci : Lukáš Suchý /3.tř./, Lukáš Hoder /3.tř./, Nela Hoderová /5.tř./, Tereza Hoderová 

/6.tř./, Nikolas Hubálek /6.tř./, Natálie Doleţalová /8.tř./, Petr Šeda /9.tř./ 

Odstěhovali se : Jaroslav Křikava /4.tř./, Gabriela Čtrnáctová /5.tř./, Vojtěch Šmíd /8.tř./ 

 

 

 

                      Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků školy 
 

I.pololetí 

                                                             I.stupeň       II.stupeň 

Pochvaly                                                  60               17  

Napomenutí TU                                         5                 5    

Důtka TU                                                   -                  5 

Důtka ŘŠ                                                    -                 1 

Chování      2                                              -                 2      

                   3                                              -                  - 

 

Prospělo                                                18 ţáků        48 ţáků   

S vyznamenáním                                  79  ţáků        36 ţáků 

Neprospělo                                                  -               4 ţáci 

 

 

II.pololetí 

Pochvaly                                                    65               52        

Napomenutí TU                                           6                 8 

Důtka TU                                                     1                 1  

Důtka ŘŠ                                                     -                  - 

Chování       2                                              -                  1                      

                    3                                               -                  - 
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Prospělo                                                   18 ţáků         51 ţáků 

S vyznamenáním                                      77 ţáků         28 ţáků 

Neprospělo                                                 1 ţák /2.tř./    1 ţák /8.tř./       

Ročník opakují                                           1 ţák             1 ţák           

                                                                                    

I. a II. pololetí 

Zameškané hodiny                                 8 102                9 772  

           - nejvíce                                      2.třída               9. třída /150 hod./ţáka/ 

           - nejméně                                    5.třída               6. třída /64 hod./ţáka/                                             

Neomluvené hodiny                                   -                  - 

 

 

 Nejlepší ţáci  

1.- Markéta Kalousková, 2. – Denisa Jindrová, 3. – Martina Paukertová, 4. – Veronika 

Malínková, Karel Aubus, 5. – Kristýna Remešová, 6. – Růţena Škrobánková, 7. – Dan 

Suchý, 8. – Jaroslav Boštík, 9. – David Ulrych  

 

 

 

 Pochvala ředitelky školy  

Klára Ulmannová – za stmelení kolektivu při školních akcích 

/např. vytváření tabla/, za velmi dobrou organizaci třídního 

kolektivu /např. při nacvičování Netradičních setkání/, za ochotu 

a pomoc pedagogickému sboru, za tvorbu výtvarných prací pro 

výzdobu třídy a školy při kulturních akcích, za vzornou 

reprezentaci školy ve vědomostních, sportovních a zejména 

výtvarných soutěţích. 

 

 

 

Filip Motyčka – za 

příkladný a vzorný 

prospěch po celou dobu školní docházky, za 

vysoké pracovní nasazení a aktivitu při výuce, za 

ochotu a pomoc pedagogickému sboru, za velmi 

dobrou organizaci třídního kolektivu zejména při 

sportovních 

soutěţích a 

kulturních vystoupeních, za vzornou reprezentaci ve 

vědomostních a sportovních soutěţích 

       

 

 

 Ţáci obdrţeli poukázku do jimi vybrané prodejny 

v hodnotě 500,- Kč  / z fondu SRPŠ/ 
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Přijímací řízení 

 Na střední školy a odborná učiliště se hlásilo celkem 25  vycházejících ţáků z 9. 

třídy  

 Na víceleté gymnázium se hlásili 2 ţáci z 5. třídy /Gymnázium Ústí nad Orlicí/   

   

 

 
 Třída           Počet ţáků                    gymnázia               studijní obor           učební obor              učební obor  

                                                                                          s maturitou              na SOU                       na OU 

                                                                                                          

9.              25                              3                          15                    7                           0                

   5.                 2                              _2________________________   ____________ _______                                                                                            

                    

                       
   

 

 Integrovaní ţáci 
      Mezi integrované ţáky bylo zařazeno celkem 6 ţáků, z toho 1 ţák nadaný / 3 ţáci na 

I.stupni, 2 ţáci na II. stupni, nadaný ţák na II. stupni/.   

Všem byl vypracován individuální plán pro dané předměty, na které se vztahuje integrace. 

S tímto plánem byli seznámeni ţáci i jejich zákonní zástupci.  

Ţáků s poruchami učení bylo celkem 22 – 13 ţáků na I.stupni, 9 ţáků na II.stupni. 

Navštěvovali pravidelně PPP a v hodinách jim byla věnována péče, popřípadě úlevy, dle 

pokynů z PPP. 

 

 

Školní úrazy 
V tomto školním roce bylo zaevidováno celkem 18 školních úrazů. 3 úrazy byly pojišťovnou 

/Kooperativa/ odškodněny v celkové výši 23 800,- Kč. 

- 8 úrazů se stalo v hodinách tělesné výchovy 

- 2 úrazy se staly ve školní druţině /pobyt na školním hřišti/ 

- 1 úraz se přihodil na chodbě školy 

- 1 úraz při odchodu ze školního hřiště 

- 1 úraz v zájmovém krouţku /sportovní hry/ 

- 2 úrazy při vycházce 

- 1 úraz na škole v přírodě 

- 1 úraz na školním výletě 

- 1 úraz na expedici ŠIC 

Všichni ţáci byli vţdy po úrazu znovu poučeni o bezpečnosti. 

 

 

Statistika ve školní knihovně ve školním roce 2010/2011 
Ve školní knihovně bylo k 30. 6. 2011 celkem 2 233 kniţních titulů. Ve školním roce bylo 

zakoupeno celkem 53 knih – z toho 50 do ţákovské knihovny a 3 do učitelské knihovny. 

Celkový počet výpůjček byl 436 knih. I.stupeň si půjčil 314 knih. Prvenství získala 5. třída, 

která si půjčila 100 kníţek. Pochvalu si však zaslouţí celý I. stupeň. Na II. stupni uţ není tolik 

čtenářů. Celkový počet výpůjček byl 122, prvenství získala 6. třída s 45 zapůjčenými tituly. 
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Školní druţina 
     Školní rok provázela ţáky ve školní druţině    hra „Škola kosmonautů“. Celý rok  plnili 

úkoly týkající se vesmíru. Kaţdý měsíc měl jiné téma:  Slunce, Měsíc, Planety, Vesmírný 

raketoplán, Skafandr, Ufo,.. V pátek 24. června 

proběhlo slavnostní zakončení se soutěţemi a 

diskotékou Ufounů . Ţáci dostali vysvědčení, 

sladké odměny a byli vyhlášeni nejlepší 

kosmonauti roku. Těmi se stali Markétka 

Kalousková, Jiřík Vaňous, Štěpa Šmétka , 

Violka Škrobánková, Filip Kulhavý a Terka 

Šimková.  
      
Další akce ve školní druţině : 

 Barevný podzim – říjen nachystal krásné 

slunečné dny, které ţáci vyuţili na 

školním hřišti k hrám s listím a kopané. 

Na pískovišti vyrostly zajímavé stavby. 

 V listopadu se konal turnaj v dámě. Do prvního kola se zapojily všechny děti, které 

byly v druţině. Vyřazovacím pavoukem se nejlépe prokousala Anička Briolová, Lukáš 

Suchý a Matěj Motyčka. Absolutním vítězem se stala Anička. 

 

 Den otevřených dveří 

Pondělní odpoledne před 

Štědrým dnem patřilo nejen 

dětem, ale i rodičům, kteří 

přišli na Den otevřených 

dveří. Společně si zazpívali 

několik koled, vyplnili 

zábavný testík, ochutnali 

cukroví a nakonec se 

rozdávaly dárky. 

 Celým lednem nás 

provázely Dinosauři. 

Přečetli jsme spoustu příběhů, prohlédli si encyklopedie a dozvěděli se mnoho 

zajímavého o vzniku ţivota na 

Zemi. V druţině se objevilo mnoho 

malých, velkých nebo létajících 

dinosaurů. Pozorovali jsme 

například líhnutí a růst dinosauřího 

mláděte…. 

 Probouzení planety – v první jarní 

den se děti staly pomocníky 

sluníčka a snaţily se probudit 

květiny, stromy a zvířátka ze 

zimního spánku. V druţstvech  

plnily 7 jarních úkolů 
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 Velikonoční vystoupení  na obci  - děti z druţiny slavnostně zahájily velikonoční 

výstavu na obecním úřadě pásmem písniček. 

 Noc kosmonautů 

Školní druţiny se proměnily v kosmickou raketu a při 

příchodu děti vítala paní vychovatelka oblečená do 

skafandru.  

Během večera děti prošly čtyřmi úkoly: natrénovaly 

oblékání skafandru, prošly zkouškou paměti a postřehu, 

záţitkem jistě byla hra „ Čokoládoţrout“. 

Také děti čekalo 

velké focení ve 

skafandru a to u 

„opravdové“ rakety. 

Po večeři se děti 

uloţily do 

„spacákových 

„skafandrů a při 

čtení pohádek 

usínaly. 

Za úspěšné absolvování nočního soustředění  

všichni získali CERTIFIKÁT „Školy 

kosmonautů“. 

 Letecký den – v květnu jsme si uţívali s letadly sloţenými z papíru. Kaţdý ţáka si 

vymyslel, sloţil a nazdobil svůj model letadla, vlaštovky či stíhačky. Všechny modely 

si ţáci hned vyzkoušeli na hřišti, hodnotily se dálkové a nejdelší lety. 

 Ţijí ve vesmíru ţiví tvorové a jak vypadají? Naše hřiště navštívili mimozemšťani.. 
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Hudební škola  BRAVO 
 

V září 2010 jsme v prostorách Základní 

školy v Libchavách otevřeli čtvrtý ročník 

hudebních kurzů pro děti a dospělé. 

      Zaznamenali jsme opět mírný nárůst 

zájemců oproti loňskému školnímu roku – 

přihlásilo se celkem 22 dětí, z toho 8 

začínajících, 2 prvňáčci a 1 předškolák. 

Moţnost navštěvovat kurzy jsme poskytli 

také několika dětem z okolních obcí.  

      Nejpočetněji zastoupeným nástrojem 

byly opět klávesy (12 dětí), ostatní ţáci 

navštěvovali výuku zobcové flétny, kytary a zpěvu. 

      Hudební škola se účastní školních i veřejných 

kulturních aktivit a na tato vystoupení připravuje 

své svěřence. V první polovině školního roku 

připravila děti na předvánoční zpívání v 

libchavském kostele a starší ţákyně zpívaly 

s kapelou BORSALINO na plese ve 

Sloupnici.  

Ve druhé polovině školního roku se děti 

účastnily zpívání při příleţitosti uvítání 

spřátelené školy z Polska a jako kaţdý rok 

vystoupily na Netradičním setkání, které pořádá 

ZŠ Libchavy. Několik ţáků účinkovalo na 

výchovném koncertu pro ZŠ a MŠ 

v Osíku. Tradicí se stal také závěrečný 

koncert Hudební školy BRAVO, na kterém 

v červnu předvedlo snahu všech 22 dětí.      

                                                                                                                

Bohumila Švecová 
                                                                                                             
 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výuka na I.stupni : 

 
1.třída – školní rok s myškou Ţofinkou 

Ţáci ji postupně seznamovali s jednotlivými písmeny abecedy, pomáhala jim při skládání 

slov, vět, při čtení či poznávání číslic a počítání. Za splnění úkolu jim Ţofinka přidělovala 

body, které si ţáci zaznamenávali na nástěnku do jednotlivých obrázků. Naučila je také nové 

písničky a ráda s nimi soutěţila. Kaţdý týden volila v matematice Krále a Královnu 

matematiky. Ti pak celý týden měli právo nosit zlatou korunku. 

Oblíbené byly u prváčků projektové barevné dny – červený, ţlutý a zelený. Ţáci přišli 

v určený den oblečeni v dané barvě. Plnili zadané úkoly z českého jazyka, matematiky, 

prvouky nebo výtvarné výchovy. Na závěr dne si domů odnášeli drobný dáreček, který si ten 

den vyrobili. 

 

2.třída – Stoupáme ke hvězdám 

Školní rok byl ve 2. Třídě ve znamení putování hvězdnou oblohou. Projekt „Stoupáme ke 

hvězdám“ provázel druháky po celý školní rok. Základem byl hrací plán, kdy kaţdý ţák 

postupoval ze země aţ ke hvězdám. Postup byl moţný po nasbírání 3 ţlutých kolíčků, za které 

si děti dávaly do plánu razítka a tím postupovaly stále výš ke hvězdám. Ţlutý kolíček děti 

získaly za odměnu, za vzorné chování, za povedený úkol, za zlepšení atd…Opakem byl 

kolíček modrý, který dostávaly za časté zapomínání, nepozornost aj. Po nasbírání 3 modrých 

kolíčků ţák vypadl z rakety, ale měl moţnost kdykoliv se vrátit zpět. Třídu zdobila velká 

raketa, na které byly fotky všech dětí. 

Ţáci pouţívali také sebehodnocení pomocí Smajlíků. Kaţdý měl svůj kolíček, který dával na 

linku se Smajlíky podle toho, jak se ten den choval, jak se mu dařilo, jak byl se sebou 

spokojený apod. Tuto metodu jsme pouţívali i při řešení problémů. Ţáci se zamýšleli nad 

svým chováním.  

 

3.třída – Náš kamarád vodník Šupinka 

Cílem projektu bylo stmelit třídu a přibrat do kolektivu dva nové ţáky s novou paní učitelkou. 

Hlavním záměrem bylo mít neustále na očích nápis „kamarád“, často o něm slýchávat, říkat 

si, co je kamarádství, jaké vlastnosti kamarádi mají a jak se k ostatním kamarádům chovat. 

Ţáci si brzy začali uvědomovat, ţe je dobré „táhnout za jeden provaz“. Třída se stmelila, 

snaţili se vycházet si vstříc, pouţívat vřelá slůvka, umět podat pomocnou ruku. Na povrch 

začaly vyplouvat dobré vlastnosti dětí, jejich dobrá srdíčka. Za kamaráda byla vybrána 

pohádková bytost – vodník, děti mu daly jméno Šupinka. 
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Na začátku nového měsíce si vţdy kaţdý ţák vystřihl svůj vodníkovský hrníček, na který pak 

sbíral samolepky rybiček, nebo různá motivační razítka. Hrníčky měli ţáci stále na očích, 

vystavené na síti. Rybičky získávali za jakoukoli podařenou a bezchybnou práci, razítka 

například za pěkné sezení, za přinesení usušené pomerančové kůry, za sportovní chování, 

apod. 

Na konci kaţdého měsíce byli ţáci ohodnoceni sladkou odměnou. Tento projekt  fungoval 

jako motivace a splnil očekávání jak paní učitelky, tak ţáků. Největší odměnou pro všechny 

bylo, ţe se učí chovat se jeden k druhému jako opravdoví kamarádi. 

 

4.třída  

Projekty zpracované ve 4. třídě vycházely z probraného učiva, kdy se propojila výuka českého 

jazyka, anglického jazyka či vlastivědy s výtvarnou výchovou a pracovními činnostmi. 

Zpracovávala se témata, která si ţáci sami vybrali, nebo která byla inspirována probíranou 

látkou.  

Ţáci vyráběli například Hrací karty s anglickými slovíčky, Můj sněhulák s tvořivými 

činnostmi /psaní popisu/, Pravěká tlupa s vnímáním změn ţivota v pravěku a nyní a s ukázkou 

/poslechem/ z knihy Osada havranů. Další témata byla Moje oblíbené zvíře s kresbou a 

popisem zvířete v angličtině, Dílna Karla IV. s kresbou významných skutků tohoto 

panovníka. 

 

5.třída – Tajný lodní deník 

Páťáky provázela celým školním rokem kniha Tajný lodní deník  od Ladislava Dvorského a 

Jana Schmidta. Cílem bylo, aby ţáci získali motivaci k učení, k samostatné práci, tvořivosti a 

spolupráci. Za plnění domácích úkolů, za práci ve vyučování referáty z přírodovědy a 

vlastivědy a za pomoc při organizaci – sluţby, hry získávali Smajlíky. 

Prvním úkolem bylo, zaloţit si sešit, do kterého sbírali razítka Smajlíků. Za 10 razítek 

obdrţeli 1 vlajku. Pokud však nedodrţovali pravidla, razítko si škrtli. 

Druhým úkolem bylo rozdělení do posádek po 3 ţácích. Kaţdá posádka dostala slepou mapu 

Evropy, vymyslela si název posádky a svou loď. Posádky sbíraly vlajky, všichni členové 

získali vlajku stejného státu. Stát od získané vlajky si na své mapě vybarvili, dopsali název a 

hlavní město. Posádka, která navštívila nejvíc zemí dostala ocenění. 

Třetím úkolem byla společná výzdoba vstupních dveří do třídy – parník a moře. 

Projektové dny 

Témata si ţáci vybírali, vedli diskuse a hlasovali za nejţádanější témata. Společně si je 

rozdělili do měsíců školního roku a hledali vhodné termíny. Před projektovým dnem si sami 

vymýšleli průběh, donesené pomůcky, program. 

Výstupem těchto dnů byly plakáty skupin nebo například turnaj v dámě, uvařené jídlo a 

zapsané recepty. 

Témata : Deskové hry, Vaření, Sport, Tanec a hudba, Zvířata, Společenské hry, Mikuláš 

 

  

Akce  naší  školy 
 

 

Návštěva vojenské posádky v Kerharticích 

V pátek 17.9. si ţáci 1.stupně zpestřili vyučování výletem na vojenskou posádku v 

Kerharticích. Probíhaly zde oslavy 65 let  a s tím spojený Den otevřených dveří. K vidění 

bylo hodně zajímavých věcí od veškeré vojenské a policejní techniky, přes výstavu zbraní a 

samotnou ukázku policejního zásahu. Největší úspěch u dětí  sklidila moţnost prohlédnout si 
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tanky a také dáreček ve formě vojenských odznaků a pouţitých nábojů. Velký dík patří panu 

Vítkovi z Libchav, který nás celým areálem provázel. 

 

Návštěva perníkové chaloupky 

První adventní týden, v době, kdy jiţ v mnohých domácnostech zavoní cukroví, jeli ţáci 1. – 

4. třídy na výlet do Perníkové chaloupky u Kunětické hory. Seznámili se s výrobou a 

zdobením perníčků a poslechli si „správnou „ interpretaci pohádky O perníkové chaloupce. 

Také se prošli pohádkovým lesem, zkusili si vyrobit vlastní perníčky, které jim jeţibaba se 

svou pomocnicí hned upekla. Čekání na výrobky si děti krátily na pekelné skluzavce a při 

občerstvení. Hotové výrobky, na které se moc těšily, se všem zdařily. 

 

Mikulášská nadílka na I.stupni 

V pátek 3.prosince procházela školou početná mikulášská druţina. Navštívila postupně 

všechny třídy prvního stupně, kde většinou mohl Mikuláš s anděly pochválit hodné a 

pracovité děti. Tu a tam však měli práci také čerti a čertice, protoţe některé děti se ve škole 

nechovají jenom pěkně. Vše nakonec dobře dopadlo a nikdo do pekla nemusel. Děti dostaly 

nadílku, mohli se s Mikulášem, anděly a čerty vyfotografovat. Na druhém stupni se čertice a 

čerti vyřádili a ţákům připomenuli, ţe i na ně v pekle myslí.  

Děkujeme deváťákům, kteří se tradiční úlohy zhostili na výbornou a připravili si krásné 

masky.  

 

Vánoční Jarmark a Den otevřených dveří 

V úterý 14. prosince se uskutečnil na škole 

vánoční Jarmark. Kromě zakoupení 

vánočního zboţí, které ţáci vyráběli, si hosté 

mohli prohlédnout školní prostory a posedět a 

občerstvit se v kavárničce. 
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Výlet do Vadětína 

Ve středu 30. března vylákalo jarní počasí ţáky 1.,2.a  4. třídy na vycházku do jarní přírody 

do Vadětína. Všichni obdivovali trsy bledulí, které tu kaţdé jaro zdobí celé údolí. Ţáci se 

projevili jako zdatní turisté, neboť náročnou trasu zvládli perfektně. Velká pochvala patřila 

především prváčkům. 

 

Cesta do pohádky 

Kaţdoročně si ţáci 5. třídy připraví pro své mladší spoluţáky z I. stupně ke Dni dětí Cestu do 

pohádky. V pátek 10. 6. se ţáci vydali do nedalekého libchavského lesa za dobrodruţstvím. 

Paťáci, převlečení za pohádkové bytosti, si připravili na osmi stanovištích pohádkové úkoly. 

Za splněný úkol získala kaţdá skupina razítko a samolepky. Na konci putování získaly 

skupiny sladkou odměnu. 

 

 

 

 

 

Akce školní jídelny 

 Vaření na přání 

     Pro zpestření jídelníčku zařazujeme jiţ několik let tzv. Vaření na přání. Od října si třídní 

učitelé vyberou měsíc, ve kterém jejich třída bude sestavovat jídelníček. Kaţdé úterý se tak 

můţeme těšit na nejoblíbenější jídla našich ţáků nebo mohou obohatit jídelníček vlastními či 

rodinnými recepty /od rodičů/ !  
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Sestavený jídelníček přijdou prokonzultovat s pí vedoucí školní jídelny a s vedoucí 

kuchařkou. Kaţdá třída si také pěkně vyzdobí  školní jídelnu. Na stolech se objevují květiny, 

jídelníčky, nebo cedulky s přáním dobré chuti. 

Díky této akci tak zjistíme, která jídla jsou mezi ţáky nejţádanější – vede svíčková na 

smetaně, bramborová roláda plněná uzeným masem a zelí, řízek a ze sladkého jídla to jsou 

dukátové buchtičky. 

Na závěr  roku ocenily paní kuchařky nejlepší recepty. Vařečku a pamětní list z rukou 

vedoucí ŠJ získal Matěj Hodr z 5. třídy za Lehkou  buchtu a kolektiv ţáků 3. třídy za 

netradiční jídla – zapečené brambory s mletým masem, hříšné maso a brambory, banán politý 

čokoládou a se šlehačkou a jarní kuřecí kapsu a brambory. 

 

 

 

 

 

 Vaření se šéfkuchařem 

Stejně jako v loňském roce i letos se nám 

podařilo pozvat do školy  pana Lukáše 

Andrlíka, který reprezentuje společnost 

Extrudo Bečice a je šéfkuchařem v BIO 

restauraci U Černé věţe v Českých 

Budějovicích. Jídlo jsme si dopředu vybrali 

z katalogu a  paní kuchařky ho potom pod 

bedlivým dohledem a za pomoci pana 

šéfkuchaře uvařily. 

Podávalo se toto menu : Italská tomatová 

polévka s bazalkou, mleté bio jehněčí biftečky 

s rozmarýnem přelité bylinkovou omáčkou, 

kuskus. 

Pan Andrlík ţáků naléval polévku a ti se s ním 

po obědě vyfotili. 

 

 Slavnostní oběd s ţáky 9. třídy 

     Poslední červnové Vaření na přání 

patří vţdy ţákům 9.třídy. Je zakončeno 

slavnostním  obědem společně s pí 

učitelkou třídní a pí ředitelkou. 

Paní Markéta Kopsová, vedoucí školní 

jídelny a kuchařky nachystaly deváťákům 

slavnostní tabuli. K jídlu se podávalo : 

kuřecí plátek s broskví a sýrem, opečené 

brambory, zákusek – tiramisu, dle chuti – 

meloun, hroznové víno a broskve. 

Nechybí ani společný přípitek. 

Za výborné jídlo a velmi pěknou výzdobu 

si vedoucí ŠJ a paní kuchařky vyslouţily 

od všech přítomných potlesk. 
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Výtvarné akce 
 

Výtvarné dílny 

V tomto školním roce se konaly čtyři výtvarné dílny. V úterý v odpoledních hodinách přijdou 

do školy naši ţáci, rodiče v doprovodu svých dětí – všichni, kteří mají rádi ruční práce. Pod 

vedením paní Vaňousové si vyrobí a 

odnesou domů zajímavé výtvory. V září 

skládali KUSUDAMU – japonskou 

papírovou dekoraci, v říjnu vytvářeli krásné 

obrázky z čajových sáčků – tea bag folding, 

v lednu si odnášeli dekorace do bytu – 

zápisníček a veselé postavičky. Poslední 

dílna se uskutečnila v březnu, kdy si 

účastníci vyrobili látkové kytičky 

v květináči.  

Výtvarnou dílnu malování na hedvábí 

v listopadu vedla maminka našeho ţáka 

paní Hana Šmídová. Účastníci si domů 

odnášeli hedvábné vitráţe inspirované originální tvorbou paní Šmídové. 

Kromě zajímavých technik na výtvarných dílnách si všichni uţijí příjemnou a pohodovou 

atmosféru. K tomu přispívá i nabídky čaje, kávy a drobného občerstvení. 

 

 

Patchwork 

Prostory učebny VV ve škole vyuţívaly členky Patchwork klubu Libchavy ke svým 

pravidelným schůzkám.  V průběhu školního roku se naučily pod vedením paní M.Kurakové  

a paní M.Burešové řadu nových postupů oblíbené  techniky. Díky spolupráci se školou a obcí 

mohly být uspořádány dvě výstavy pro veřejnost – vánoční a velikonoční. Členky klubu 

přispěly ţákům školy svými výrobky u příleţitosti vánočního jarmarku. 

 

 

Pletení z pedigu 

Díky ochotě lektorky a maminky našich ţáků paní Pavly Mudruňkové se mohl opět uskutečnit 

oblíbený odpolední kurz pletení z  pedigu. Zájemci z řad veřejnosti a zaměstnanců školy si 

v sobotu 9. dubna 2011 zhotovili zajímavé doplňky z tohoto přírodního materiálu. 
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Hudební a kulturní akce 

 
1.vystoupení Libchaváčku v polském 

druţebním městě Strzelin 

 První zájezd Libchaváčku je tady!!! 

16. listopadu odjel Libchaváček do 

polského druţebním města 

Strzelina. U příleţitosti 65. Výročí 

školy se zde konala akademie 

s řadou vystoupení. Náš sbor se 

představil třemi písněmi za 

klavírního doprovodu paní učitelky 

Heleny Klosové. 

 

 

 

Vánoční vystoupení Libchaváčku, Racing Singers a polského pěveckého sboru 

 První vystoupení Libchaváčku čekalo 

29. listopadu, kdy se v Libchavách 

před farou rozsvěcel stromeček.  

 V sobotu 18. prosince nás čekal 

vánoční koncert v kostele sv. Mikuláše 

v Libchavách. Představili se sólisté 

sboru – Alena Podsedníková, Marie 

Hájková, Eva Aubusová, Růţenka 

Škrobánková, Markéta Šaldová. 

Diváci si mohli poslechnout i pěvecké 

výkony Racing Singers /naši bývalí 

ţáci/ – Lucie Podsedníkové, Ivety 

Jiruchové a Tomáše Dvořáka. Letos se 

bohuţel nesešli v plné sestavě. 

Pracovní povinnosti jim neumoţnili 

účast na vánočním koncertě. Martin 

Kurc se probojoval do finále pěvecké 

soutěţe Česko-slovenská Super – Star. 

Jeho výkony jsme sledovali a 

podporovali SMS zprávami v televizi.  

      Kromě Libchaváčku se posluchačům 

představil i polský pěvecký sbor 

z polského    druţebního města Strzelin 

pod vedením  paní učitelky Marty 

Humelt.  

Poděkování patří Tomáši Hodrovi a panu 

Luzarovi za ozvučení kostela.   



26 

 

 

 

 

Oslavy obce – vystoupení ţáků školy, školek a 

Libchaváčku 

U příleţitosti návštěvy hostů z druţebního města 

Strzelin se v sobotu 4. června 2011 konalo kulturní 

odpoledne na louce za farou. 

Se svými vystoupeními se představili – děti z obou 

mateřských škol, taneční krouţek ţáků 7. třídy, 

taneční vystoupení děvčat z 8. a 9. třídy. Zazpíval i 

pěvecký sbor Libchaváček se svými sólisty – 

Markétkou Šaldovou, Růţenkou Škrobánkovou, 

Evou Aubusovou, Maruškou Hájkovou, Alenou 

Podsedníkovou a představila se i naše bývalá 

ţákyně Lucie Podsedníková. 

Závěr vystoupení patřil polskému pěveckému sboru pod vedením paní Marty Humelt. 
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2.vystoupení Libchaváčku v polském Strzeli 

25. – 26. června odjel pěvecký sbor za kytarového doprovodu Miroslava Linharta opět do 

polského Strzelina. Libchaváček se představil jako host polským posluchačům na pěvecké 

soutěţi. Výkony sboru i sólistů – Markétky Šaldové, Růţenky Škrobánkové, Evy Aubusové, 

Marušky Hájkové, Aleny Podsedníkové se 

všem posluchačům moc líbily. 
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Ples SRPŠ 

Jiţ tradičně si paní učitelka Pleváková připravuje taneční vystoupení, kterým se členové 

tanečního krouţku  prezentují na školním 

plese. Ţáci Jakub Petrák, Jakub Šnajdr, 

Růţena Škrobánková, Šárka Fryčová, 

Vendula Raušová,  Dominika Petrláková, 

Aleš Horníček, Nikola Vopařilová, Adéla 

Papáčková, Jana Mudruňková  zatančili 

jive, cha- cha a polku. Vystoupil i náš 

bývaly ţák Petr Fadrný, který se svou 

partnerkou předvedl hostům rumbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netradiční setkání 

     V úterý 21.6. se konal jiţ XVI. ročník 

Netradičního setkání se školou.  

Kaţdý rok se před setkáním všude na škole 

zpívá, tančí, cvičí….všichni pilně nacvičují. 

V úterý dopoledne a v podvečer pak mohli ţáci, 

rodiče a další hosté, kteří se sešli U Dţbánu, 
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sledovat, co jsme si pro ně letos připravili. 

Účinkující se předvedli v tanečních, hudebních, pěveckých, literárních, hereckých a 

gymnastických vystoupeních. S I.stupněm a hlavně s paní učitelkou Zuzanou Šedovou se 

rozloučili ţáci 5. třídy, také 7. třída se loučila se svou třídní učitelkou paní Zuzanou 

Novotnou, která odchází na mateřskou dovolenou. Závěr jiţ tradičně patří loučení deváťáků. 

Ti se loučili s třídní paní učitelkou Hankou Plevákovou, která si pro ně připravila dojemné 

hodnocení kaţdého z nich. Třída se pak slovy Kláry Ulmannové a Filipa Motyčky velmi 

pěkně rozloučila nejen s pí učitelkou třídní ale i s celým pedagogickým sborem a pí 

ředitelkou. 

Všichni přítomní pak potleskem ocenili  snaţení všech účinkujících a viděli tak, kolik talentů 

naše škola má. 

Poděkování patří vedení a zaměstnancům restaurace U Dţbánu za propůjčení prostorů, 

Tomáši Hodrovi za zapůjčení aparatury k ozvučení, panu učiteli Bielčikovi za obsluhu 

aparatury a Pavlu Rejentovi za dokumentaci. Děkuji pedagogům v čele s pí učitelkou Hanou 

Plevákovou, kteří se podíleli na přípravě a realizaci setkání. Největší poděkování patří našim 

ţákům. Bez jejich talentu a nadání bychom Netradiční setkání nemohli kaţdý rok pořádat. 
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Volba povolání 
 

Naše škola se jiţ druhým rokem účastní projektu VOLBA  POVOLÁNÍ pořádaného Krajskou 

hospodářskou komorou Pardubického kraje. Tento projekt je zaměřen na dotované exkurze do 

firem, jeţ jsou ochotny přijmout školní návštěvy a připravit tak ţáky na své budoucí povolání. 

Pomáhají ţákům i s výběrem středních škol, 

které s firmami spolupracují. 

 

Exkurze do SORu 

25. října navštívili ţáci 8. třídy výrobní haly 

naší domovské firmy SOR Libchavy. Pan 

Šalda jim umoţnil shlédnout výrobu autobusu 

od počátku aţ po finální produkt. Vysvětlil 

jim, jak je důleţité vybrat si střední školu a 

obor, který bude mít uplatnění na trhu práce. 

Zmínil se i o pracovních podmínkách a 

profesních moţnostech této firmy. 

 

 

Exkurze  Střední odborné školy technické v Litomyšli 

Ve stejný den navštívili osmáci i SOŠ technickou 
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v Litomyšli. Historie této školy sahá aţ do roku 1870, kdy vznikl první spolek Řemeslnicko – 

dělnická beseda. Nyní  vzdělávají a vychovávají ţáky v oboru Mechanizace a sluţby ve 

čtyřech zaměřeních 4-letého maturitního studia. Absolventi získají vědomosti a dovednosti ve 

strojírenské výrobě, v konstrukci a obsluze motorových vozidel, mobilních strojů a stabilních 

strojních zařízeních. 

 

Exkurze firmy Rieter  CZ  

Ve čtvrtek 9. prosince se ţáci 8. ročníku vydali v rámci projektu Volba povolání na exkurzi 

do ústecké firmy Rieter CZ s.r.o., jeţ se zabývá výrobou strojů pro textilní průmysl. 

Průvodcem po výrobním závodu se nám stal Mgr.  Richard Bednář, který seznámil ţáky se 

základní charakteristikou firmy a ukázal nám i několik hal. První bylo nejnovější Design 

centrum, kde osmáci viděli, jaké stroje firma produkuje. Poté jsme se přesunuli na obrobnu, 

kde jsme mohli vidět "v akci" CNC stroje. Exkurzi jsme ukončili prohlídkou provozu Strecke. 

Zde třem pozorným osmákům, kteří dokázali odpovědět na otázky, předal pan Bednář drobný 

věcný dar. 

Děkujeme firmě Rieter CZ a panu Bednářovi za vstřícnost a těšíme se na další podobně 

zajímavé exkurze. 

Součástí naší exkurze byl také sportovní výkon, a to na bowlingové dráze. 

 

 

Exkurze do firem v Lázních Bohdaneč 

Firmou Gabriel - Chemie Bohemia, s.r.o., která se specializuje na barvení a zušlechťování 

plastů a dnes patří k předním výrobcům masterbatchů v Evropě, nás provedl ing. Linhart. Jeho 

výklad ţáky zaujal a rozšířil obzory uplatnění studentů po vystudování chemické školy. 

Druhá firma Transform a.s. je jednou z největších společností u nás v republice, jenţ 

zpracovává a zároveň recykluje plastové odpady z komunálních i průmyslových zdrojů. Ing. 

Oliva ukázal ţákům nepřetrţitý provoz,  kde na počátku z hald plastového páchnoucího 

odpadu lze vyrobit trávníkové panely, plastové laťky, příčky do stájí pro koně...aj. Tyto 

výrobky  se potom vyváţí do celé Evropy.                                                                              
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Praktická část projektu k VOLBĚ  POVOLÁNÍ 

V rámci tohoto projektu se vyhlašuje i praktická část. Ţáci soutěţí v literárních pracích a o 

nejlepší výrobek.  

Ve školním kole uspěly literární práce Aleny Podsedníkové, Šárky Cvrkalové a Filipa 

Motyčky. V soutěţi o nejlepší výrobek obsadil 1. místo Pavel Rejent se svým Fotbálkem, 2. 

místo získala Marie Fiedlerová s Dinosauřím parkem  Michal Mudruněk s Andělelem skončil 

na 3. místě. Výrobků se sešlo hodně a bylo těţké vybrat ty nejlepší.  

Nejlepší práce ze školního kola byly odeslány okresního kola. V okresním kole získala 2. 

místo se svojí literární prací ALENA PODSEDNÍKOVÁ. Gratulujeme!!! 

 

 

 

 

 

Návštěva Úřadu práce 

Ve středu 23. 6., v  rámci předmětu Volba povolání, jsme s ţáky 8.třídy navštívili Úřad 

práce v Ústí nad Orlicí. Informační a poradenské středisko pro volbu povolání na úřadu 

práce pořádá kaţdým rokem program pro ţáky základních škol. Získali jsme zde plno nových 

informací, ţáci si vypracovali testy podle svých zájmů, které je pak informovaly o dalším 

zaměření na danou profesi,  a prohlédli si krátké informativní videofilmy o jednotlivých 

profesích, včetně ukázek konkrétního pracovního prostředí. Důleţitou informací pro nás byla 

téţ moţnost uplatnění absolventů jednotlivých oborů v praxi. Ţáci si zde mohli vytisknout 

předpoklady pro svou budoucí profesi. 
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Preventivní programy 
 

Celoroční dopravní výchova na I. stupni 

Kaţdý měsíc se věnoval jinému tématu.  Ţáci 1. a 2. třídy zpracovávali jednotlivá témata 

formou obrázků. Tři nejlepší práce byly vystaveny na chodbě v dopravním koutku. Ţáci 3.- 5. 

Třídy pracovali s testy, kvíz a pracovními listy. Jednotlivá témata si probrali nejprve s učiteli 

a poté samostatně řešili zadané úkoly. Třídní učitelé práce vyhodnotili a 3 nejlepší ţáci byli 

odměněni při pravidelném vyhlašování kaţdý měsíc na chodbě I. stupně. 

Zpracována byla témata: 

 Září – cesta do školy a dopravní značky, nejkratší a nejbezpečnější cesta do školy a 

rizika s ní spojená 

 Říjen – ochranné prostředky při jízdě na kole a bruslích 

 Listopad – vidět a být viděn / reflexní prvky, oblečení, osvětlení chodce, cyklisty/ 

 Prosinec – místo pro hraní, dětská hřiště, rizika hraní na ulici 

 Leden – zdravověda – důleţitá telefonní čísla, zásady první pomoci 

 Únor – výbava jízdního kola, jízda na kole v silničním provozu, základní pravidla 

 Březen – zvládnutí dopravní situace, opakování základních dopravních značek /stop, 

dej přednost v jízdě, hlavní a vedlejší silnice/ 

 Duben – cestování v dopravních prostředcích / autobus, vlak/, cestování v autě 

/autosedačky/ 

 

V rámci dopravní výchovy proběhlo v dubnu zajímavé dopoledne za přítomnosti pracovníka 

Českého červeného kříţe. Ţáci si hravou formou procvičili znalosti ze zdravovědy - zajištění 

základních ţivotních funkcí, ošetření poranění, která se mohou stát při jízdě na kole a jak 

správně přivolat lékařskou pomoc. 

 

Dopravní výchova na II. stupni 

BESIP – 9. třída 

Ţáci 9. třídy se zúčastnili akce BESIP Nemyslíš, zaplatíš! The Action BESIP Tour. Konala se 

v Ústí nad Orlicí v Kulturním domě. 

Jedná se o multimediální preventivní projekt zaměřený na mladé účastníky silničního 

provozu. The Action zprostředkuje studentům základních a středních škol, tedy mladým 

začínajícím řidičům, emotivní záţitek reálných dopadů dopravní nehody. Není to jen o 

nabouraných vozidlech, ale především o následcích zdravotních: o trvalé invaliditě a mnohdy 

i smrti mladých lidí, kteří přecenili své schopnosti nebo se chovali nezodpovědně. Pravdivé 

příběhy hasičů, záchranářů, policistů a samotných obětí dopravních nehod doplněné tancem, 

hudbou a videoklipy. Projekt je organizovaná od roku 2004 a při 317 reprízách se s ním 

seznámilo téměř 130 tisíc studentů ze všech krajů České republiky Na rok 2010 bylo 

plánováno 87 repríz ve 29 městech.  

 

Den Země na I. stupni 

V pátek 29. 4. proběhly oslavy Dne Země na I. stupni. Ţáci byli rozděleni do několika skupin, 

kdy v kaţdé skupině byl zástupce z kaţdého ročníku. Úkolem bylo projít 5 stanovišť, kde 

společně plnili úkoly týkající se přírody a ţivotního prostředí. Poté děti zpracovávaly zadané 

téma z poskytnutých materiálů a na základě získaných informací společně vytvořily plakáty. 

Starší ţáci pomáhali svým mladším kamarádům se čtením zadaných úkolů a ti nejmladší se 

s nadšením pouštěli do plnění úkolů. 
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Den Země na II. stupni 

V tento den má kaţdá třída přidělen svůj „region“, 

kde sbírá  odpadky do igelitových pytlů. 6.a 

7.třída uklízela odpadky kolem silnice směrem na 

Klopoty, 8. třída v „Oborách“ a 9. třída směrem 

k Myslivecké chatě. 

Celá akce probíhá ve spolupráci s Ekolou, která 

nám poskytne igelitové pytle a naplněné je odveze 

na skládku. 

I kdyţ bylo odpadu oproti minulým rokům 

méně, je stále zaráţející, co všechno lidé 

do přírody vyhodí. V Oborách například 

našli ţáci karoserii auta i s pneumatikami. 

Zde nám s odvozem pomohli myslivci. 

 

 

   

 

Nebezpečí náboţenských sekt - přednáška 

V pátek 22.října 2010 proběhla v 9. třídě beseda o nebezpečí náboţenských sekt. Kaţdým 

rokem nám přednáší a diskutuje s ţáky lektor ACETu pan Dan Dostrašil, který nás opět 

překvapil velmi poutavým a poučným povídáním o tomto celosvětovém problému. Ţáci byli 

aktivně zapojeni do přednášky a téţ si zaslouţí pochvalu za aktivitu a vzorné vystupování 

hodné "deváťáků".  

 

Kyberšikana – přednáška 

S rozvojem nových technologií se objevuje nový druh šikany – kyberšikana. V posledním 

půlroce se s ní setkalo na českých školách 10% ţáků. Proto jsme na naši školu pozvali por. 

Bc. Ivetu Lehkou z Policie ČR, která s touto problematikou seznamovala ţáky 5. - 8. třídy. 

Nejvíce je zaujaly konkrétní případy, některé však skončily tragicky. Rodičům byl 

prostřednictvím našich webových stránek předán odkaz na www stránky, kde se o 

kyberšikaně mohou dozvědět více, popřípadě na koho se mohou  obrátit. Také  byla nabídnuta 

moţnost zorganizování přednášky pro rodiče. Nikdo však neprojevil zájem. 

 

KVĚTINOVÝ  DEN – veřejná sbírka 

Ve středu 11. 5. probíhala, stejně jako po celé České republice, v Libchavách veřejná sbírka 

organizace Liga proti rakovině s názvem Květinový den. V rámci českého dne proti rakovině 

se jiţ tradičně prodávala kvítka měsíčku lékařského, přičemţ výtěţek sbírky je věnován na 

boj s touto zákeřnou chorobou. Všichni, kdo si kytičku koupili, zároveň obdrţeli informační 

leták, upozorňující na moţnosti aktivní prevence rakoviny. Podle odborných statistik zvyšuje 

včasné odhalení nemoci šanci na její vyléčení o 60%! Jiţ čtvrtý rok prodávali kytičky ţáci z 9. 

třídy naší školy. Podařilo se jim prodat 265 kytiček, za které utrţili 5 493,- Kč. Kaţdoroční 

výtěţek sbírky se pohybuje mezi 12 a 15 milióny korun, peníze slouţí k nákupu přístrojů do 

nemocnic, k výzkumu rakoviny a k péči o smrtelně nemocné v hospicových zařízeních. 

Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich ochotu pomoci a také všem, kdo si kytičku koupili. 
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Projekt  ČERVENÁ STUŢKA 

 Charitativní sbírka 

Středa 1. 12. 2010 byl den, kdy s mnozí lidé na celém světě připínají na klopu 

červenou stuţku a dávají tak na vědomí, ţe podporují lidi HIV pozitivní v jejich 

nelehkém osudu. Charitativní sbírky Červená stuţka se v letošním roce ujali ţáci 9. 

třídy. Podařilo se jim prodat 191 červených stuţek a získat částku 4 254,- Kč, kterou 

podpořili fungování Domu světla, který poskytuje potřebné sluţby HIV pozitivním a 

také preventivní činnost České společnosti AIDS pomoc, která charitativní sbírku 

pořádá. Poděkování zaslouţili všichni ţáci, kteří přes mrazivé počasí vytrvale 

oslovovali kolemjdoucí v Ústí nad Orlicí i v Libchavách a hlavně těm, kteří si od nich 

stuţku koupili.  

 

 

 Beseda 

V úterý 12. 4. navštívil naší školu pan Libor Matula z praţské společnosti AIDS 

pomoc, aby besedoval s ţáky osmé a deváté třídy na téma HIV a AIDS. Přednáška 

byla pokračováním zapojení naší školy do projektu Červená stuţka. Ţáci se během 

přednášky dozvěděli o všech způsobech přenosu této zákeřné nemoci a také měli 

moţnost se zamyslet nad moţným rizikovým chováním a jeho důsledky, a to zejména 

po té, co se dozvěděli, ţe lektor sám je osobou HIV pozitivní. Dokázal tedy také 

ţákům velmi dobře zprostředkovat problémy a předsudky, se kterými se takto 

nemocný člověk setkává v naší společnosti. 

 

 

Programy pro ţáky 8. třídy 

 Preventivní program  „Krok za krokem“ 

Preventivní program "Krok za krokem" proběhl v rozsahu 2 vyučovacích hodin a byl   

zaměřený  na protidrogovou tématiku.   Realizovaly jej pracovnice z Pedagogicko -

psychologické poradny z Ústí nad Orlicí. Zjišťovaly  informovanost o tomto problému a 

jejich současné postoje. Ţáci byli pochváleni za aktivitu a kolektivní spolupráci.                        

                                                         

 

 

 

 



36 

 

  První pomoc  

 

V rámci předmětu Biologie člověka proběhl nácvik 1.pomoci při zástavě dechu i srdeční 

činnosti. Zdravotní instruktor z ČČK z Ústí 

nad Orlicí pan Martin Hodoval naučil ţáky, 

jak provést umělé dýchání a nepřímou 

masáţ srdce na figuríně tak nácvik 

zastavení krvácení.  

 Interaktivní program „Kudy kam“ 

Interaktivní program KUDY KAM proběhl 

v 5-ti lekcích a byl zaměřen na prevenci 

rizik obchodování s lidmi a dětmi 

vykořisťovanými v práci, včetně prostituce. 

Základem seminářů byly vzdělávací 

aktivity, sebepoznávací techniky, záţitkové 

hry, aktivní hraní rolí a diskuse. Program  vedli  zkušení lektoři, kteří po první části programu 

získali důvěru našich ţáků. Pochvalu zaslouţí osmáci za  aktivitu, otevřenost a respektování 

daných pravidel při interaktivních činnostech 

Po celou dobu se lektoři Majka a František snaţili, aby ţáci získali schopnost pomoci sobě i 

druhým v obtíţných situacích. Na závěr programu získali všichni osmáci osvědčení o 

úspěšném absolvování. 

 

6. ročník projektu PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ  

Naše škola se zapojila do šestého ročníku projektu Příběhy bezpráví – měsíc filmu na 

školách. Projekt organizuje společnost Člověk v tísni. Jeho hlavním cílem je přispět ke 

kvalitní výuce moderních dějin na našich školách. Projekt neusiluje pouze o pasívní 

přijímání informací, ale pomocí filmových projekcí, které školy uspořádají, a 

následných besed, se snaţí přimět ţáky k přemýšlení a diskuzi o stále ţivé etapě našich 

dějin. Ţákům 9. třídy se promítly dva dokumentární filmy Olgy Sommerové Ztracená 

duše národa- Ztráta slušnosti a Ztráta důstojnosti, speciálně zkrácené a upravené pro 

Příběhy bezpráví. Po obou filmech následovala beseda s pozvanými hosty, kde měli 

ţáci moţnost ptát se na události z 50. let 20. Století, které ovlivnily ţivot  všech 

obyvatel Československa. Ve škole jsme přivítali pana Jana Jindru, předsedu pobočky 

Konfederace politických vězňů v Ústí nad Orlicí a pana Josefa Leschingera, bývalého 

politického vězně. Byli pozváni i zájemci z řad veřejnosti. 
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Zmizelí sousedé  - DEN  HOLOCAUSTU 

V rámci výuky dějepisu a připomínky Dne 

vzpomínek na oběti holocaustu, proběhl 

25.1. v dopoledních hodinách  na 2. stupni 

naší školy projektový den, v rámci kterého se 

ţáci účastnili přednášky  lektorky Ţidovského 

muzea v Praze o historii ţidů a ţidovského 

náboţenství, shlédli film s tématikou 

holocaustu a po něm mohli besedovat 

s pozvanými hosty, pamětnicí koncentračních 

táborů paní PhDr. Dagmar Lieblovou a 

novinářem Stanislavem Motlem. Film Ţiví 

mrtví, který promítal pan Motl shlédli, 

vzhledem k drastickému obsahu, pouze ţáci 9. třídy. 

Vše bylo doplněno prohlídkou výstavy 

Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem 

holocaustu, která byla instalována ve 2 patře 

naší školy. Vybraní ţáci z 9. třídy se naučili 

prezentovat jednotlivé panely. Jejich výkony 

s nimi odborně zkonzultovala  lektorka Eva 

Kuţelová.   

Na projektový den byli pozváni i obyvatelé 

Libchav a okolí. Největším lákadlem pro 

veřejnost byla beseda s panem Stanislavem 

Motlem. Po projekci v učebně ŠIC byla 

oficiálně zahájena výstava na 2.patře, kterou 

zahájili ţáci 5. třídy krátkým programem, 

v němţ seznámili přítomné s projektem 

KROKUS. Pro hosty bylo nachystané i malé občerstvení.  

Shlédnutí výstavy s výkladem ţáků 9. třídy bylo nabídnuto i okolním školám.  

Informace v médiích: 

- Rozhovor s organizátorem celé akce p. Petrem Kulhavým na kabelové televizi OIK 

- Informace v Orlickém deníku 

- Rozhovor s pí ředitelkou v Českém rozhlase Pardubice 
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Mezinárodní projekt KROKUS 

Naše škola /ţáci 5. a 9.třídy / se jiţ v 

listopadu 2010 zapojila do  

PROJEKTU  KROKUS, který 

realizuje irská organizace Holocaust 

Education Trust Ireland (HETI) ve 

spolupráci se Vzdělávacím a kulturním 

centrem Ţidovského muzea v Praze. 

Tento projekt běţí jiţ několik let na 

školách nejen v Irsku, ale po celém 

světě a kaţdoročně se do něj zapojují 

další a další školy. Na mnoha školách 

se z něj stal dlouhodobý projekt. 

HETI školám zdarma poskytne 

cibulky ţlutých krokusů, které 

účastníci projektu na podzim zasadí 

jako připomínku jednoho a půl milionu 

ţidovských dětí a tisíců dalších dětí, jenţ zemřely během šoa. Účast na projektu je bezplatná. 

Ţlutá barva připomíná ţlutou Davidovu hvězdu, jeţ byli Ţidé nuceni během nacistické vlády 

nosit. V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo na začátku 

února – kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna). Kdyţ lidé budou 

obdivovat květiny, mládeţ můţe vysvětlit, co vlastně krokusy symbolizují. 

Projekt Krokus nabízí konkrétní moţnost, jak přiblíţit tematiku šoa mladým lidem a zvyšovat 

tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu. Irská organizace Holocaust 

Education Trust Ireland (HETI) připravila metodické pokyny, které mohou pedagogům v této 

snaze pomoci. Tyto materiály doplňují jiţ existující pomůcky k výuce o interkulturalismu a 

prevenci rasismu. Zapojení mládeţe do sázení cibulek krokusů a pozorování, jak květiny 

rostou, podporují proces získávání znalostí o nezbytnosti vzájemné tolerance a respektu ve 

společnosti. 

Ţáci 5. a 9. třídy v listopadu zasadili cibulky ţlutých krokusů a starali se o ně dle instrukcí. 

Během ledna byli seznámeni s tématikou holocaustu v různých předmětech zaměřených na 

některé aspekty ţivota lidí během 2. světové války.  Zabývali jsme se také nebezpečím 

diskriminace a nutností vzájemné tolerance a respektu mezi lidmi.  

Věřím, ţe projekt Krokus spolu s výstavou Zmizelí sousedé pomůţe ţákům lépe porozumět 

nejen historii naší země  a regionu, ale také jeden druhému. 
                                                                                                      

 

Festival Jeden svět 

Začátkem dubna navštívili ţáci z 2. stupně festival dokumentárních filmů s lidsko-právní 

tématikou Jeden svět v Ústí nad Orlicí. Ţáci 8. a 9. třídy navštívili projekci filmu Koupil jsem 

deštný prales. Po kaţdém filmu festivalu Jeden svět následuje debata vedená moderátorem, 

kde mají ţáci téma filmu reflektovat a dozvědět se další informace ke zvolenému tématu. 

Téma filmu i následné besedy se pro naše ţáky velmi hodilo, protoţe jiţ třetí rok poskytujeme 

rozvojovou pomoc v rámci programu Adopce na dálku a bylo tedy zajímavé sledovat 

zkušenost autora filmu, který navštěvoval školu, jejíţ ţáci kupovali část deštného pralesa pro 

jeho záchranu a který v dospělosti zkoumá, jak byly jejich finanční prostředky vyuţity. Ţáci 

7., 6. a 5. třídy navštívili blok filmů s tématy ţivot s hendikepem, ochrana ţivotního prostředí 

a dětská práva. I oni po kaţdém filmu besedovali tato témata.  
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Programy objednané pro třídu z Pedagogicko psychologické poradny nebo ze Střediska 

výchovné péče MIMÓZA : 

Programy se objednávají na základě písemného souhlasu rodičů o účasti jejich dítěte . 

 2.třída – vztahy v dívčím kolektivu /PPP/ 

 3.třída – sociogram pro novou třídní učitelku /PPP/ 

 4.třída – vztahy ve třídě /MIMÓZA/ 

 5.třída – kolektivní cítění a prevence ke kouření /PPP/ 

 7.třída  - spolupráce mezi ţáky /PPP/ 

 
 

 

Environmentální výchova 
 

Environmentální výchova probíhající v rámci běţných vyučovacích hodin je na naší škole 

doplněna soustavou praktických kroků, jeţ mají ţákům utvářet návyky, které jsou většinou 

západní společnosti na počátku 21. století chápány jako nutné ve vztahu k našemu ţivotnímu  

prostředí. 

V letošním školním roce jsme ve škole sesbírali 14 654 kilogramů starého papíru. Průměr 

na jednoho ţáka naší školy tak činí více neţ 86 kilogramů. Toto mnoţství je výrazně vyšší, 

neţ v loňském školním roce. Recyklace, tedy znovunavrácení do oběhu, takového 

mnoţství papíru znamená záchranu přibliţně 800 stromů v naší přírodě (1 tuna 

recyklovaného papíru nahradí přibliţně 60 stromů).  

V souvislosti s vývojem na trhu, kdy výrazně vzrostly výkupní ceny druhotných surovin, 

můţeme i finančně hovořit o nejúspěšnějším roce ve sběru papíru. Letos  jsme sběrem 

starého papíru vydělali pro naši školu 29 440,- Kč. Připočteme-li k tomu zhruba 2 000,- Kč za 

75 kg sušené pomerančové a citrónové kůry a za 18 kg hliníku, který ţáci sbírali v kaţdé 

z našich tříd, dostáváme se k sumě, za kterou lze velmi dobře zpříjemnit prostředí naší školy. 

K ochraně prostředí kolem nás přispíváme také sběrem pouţitých baterií, kterých jsme letos 

odevzdali 57 kg, a také sběrem vyslouţilých drobných elektrozařízení, kterých jsme 

odevzdali 30 kg. Děkujeme všem rodičům, kteří dětem se sběrem aktivně pomáhají.  

 

Za získané finanční prostředky si můţeme dovolit setrvat jiţ třetím rokem v projektu Adopce 

na dálku, kde částkou 5 000,- Kč podporujeme indického chlapce Rubena v jeho přístupu ke 

vzdělání. Nejlepší třídy budou mít k dispozici celkovou částku 2 000,- Kč k utracení dle 

vlastního uváţení. Mohou tak třeba podpořit nějakou dobrou věc, stejně jako naši 

druhách, kteří svou výhru věnovali zemětřesením poničenému Japonsku. 

Nejaktivnější sběrači z I. a II. stupně obdrţeli při závěrečném vysvědčení ceny v celkové 

hodnotě 3 000,- Kč.  

Za peníze ze sběru jsme jiţ letos nakoupili do školy  stolní fotbálky a hokeje do druţiny 

a na chodby obou stupňů. Ve vybavování školy budeme nadále pokračovat. 

 

Výsledky sběrové soutěţe – určuje se dle průměru na jednoho ţáka třídy, v závorce je 

celkové mnoţství odevzdané třídou. 

1. Stupeň                                                           2. stupeň 

1. 1. třída 226 kg /4520/                         6. třída 114,1 kg /1939/   

2. 3. třída 148,7 kg /2676/                      7. třída 53,4 kg /854/    

3. 4. třída 54,9 kg /1317/                        8. třída 53,0 kg /1166/              

4. 2. třída 54,2 kg /867/                          9. třída 29,4 kg /736/    

5. 5. třída 32,2 kg /579/ 
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Jednotlivci : 

1.Stupeň                                                                 2.stupeň 

1.Jiří Vaňous 1.tř. 1 271 kg                                   1.Michal Lukeš  6.tř.  1 445 kg   

2.Kateřina Velínská 3.tř.  1 252 kg                        2.Filip Motyčka  9.tř.  440 kg 

3.Filip Kulhavý 3.tř.  635 kg                                  3.Jana Mudruňková 6.tř.  284 kg         

4. Sabina Marčíková 2.tř.  499 kg                          4.Tomáš Horníček 7.tř.  257 kg        

5.Eliška Praţáková 1.tř.  451 kg                             5.Marek Zahradník 8.tř.   

6.Matěj Motyčka 4.tř.  440 kg                                6.Pavla Janďourková 7.tř. 162 kg   

 

V rámci environmentální výchovy navštívili ţáci 8. a 9. třídy firmy pracující v oblasti 

ekologie:   1.   Firmu Transform /viz Volba povolání/ 

2. Firmu Ekola – prohlídka provozu skládky komunálního odpadu 

 

 

Pobyt  ţáků  ZŠ a MŠ  Libchavy v  Ekocentru  Oldřichov  v  Hájích 
Viz Projekty 

 

 

 

Další školní akce a exkurze : 

 
 Výstava terarijních zvířat 

 Vánoční bruslení na II. stupni 

 Výroba ozdobných „placek“ pro zájemce z I. a II.stupně 

 Interaktivní výstava – Poznávej se – 5.-9.třída 

 Návštěva Městské knihovny v Ústí nad Orlicí – 2.,3.třída 

 Návštěva SORu – 4.třída 

 Návštěva čističky odpadních vod – 5.třída 

 Návštěva divadelních a filmových představení pořádaných Klubcentrem v ÚO 

I.stupeň – 8 představení,  II.stupeň – 4 představení 
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Výlety : 
 

 1.,2. třída – Oucmanice – navštívili ekocentrum, podívali se, jak se ţilo dříve, jaké se 

pouţívali zemědělské stroje, jaká se chovala domácí zvířata, vyzkoušeli si i staré hry – 

čím se dříve děti bavily. 

 3. třída – výlet v rámci projektu ŠIC 

 4. třída – Škola v přírodě - Pastviny 

 5. třída – Brno – prohlédli si chrám sv. Petra a Pavla,  prohlédli si Brněnského draka, 

navštívili synagogu a hrad Špilberk 

 6. třída – Praha – prohlédli si hrad, Petřín a navštívili Aquapark Čestlice 

 7. třída – výlet v rámci projektu ŠIC 

 8. třída – výlet v rámci projektu ŠIC 

 9. třída –  Ţáci měli program sloţený 

z mnoha aktivit – sportovních, čistě 

rekreačních, adrenalinových a zábavních. 

V Rekreačním středisku Březová u 

Rokytnice nad Rokytnou (okr. Třebíč) je 

čekalo: vysokolanové centrum, překáţky 

na nízkých lanech, paintball, vzduchovky, 

rambodráha („opičí dráha – prolézačky, 

přeskoky atd.), blok her na rozvoj týmu a 

důvěry, airsoft, skok do prázdna a večerní 

program (film a diskotéka). K dispozici 

měli i veškeré další vybavení areálu, jako 

např. bazén, hřiště na nohejbal, hřiště na 

pláţový volejbal, ohniště, stolní fotbaly a 

kulečník, stoly na stolní tenis, posilovnu 

atd. Vše zajistila společnost STAN. 
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Den otevřených dveří v 1.třídě 

 
      

     Jiţ tradičně pořádáme na naší škole před 

zápisem do 1.třídy Den otevřených dveří, 

který se letos konal ve čtvrtek 13.ledna.  

Naši budoucí školáci, jejich rodiče a paní 

učitelky z mateřských škol se zúčastnili výuky 

v 1.třídě – prváčci jim ukázali, co všechno se 

za půl roku ve škole jiţ naučili. Paní učitelka 

zapojila do výuky i děti ze školky – 

recitovaly, psaly na tabuli. Za svou snahu byly 

od paní učitelky a prváčků odměněny. 

Po ukázce v 1.třídě naši hosté postupně třída 

si pro ně nachystala krátká vystoupení a drobné dárečky. Na závěr jsme se stavili na malé 

občerstvení ve školní jídelně, kde nás přivítaly paní kuchařky.  

Před školními dveřmi jsme se ještě společně vyfotili a potom uţ děti spěchaly, plny dojmů a 

s dárečky, na dobrý oběd do svých školek. 

 

  

Zápis do 1.třídy 

 
Zápis do 1.třídy 

     Ve čtvrtek 20.ledna se uskutečnil zápis 

do 1.třídy. Rodiče přicházeli s dětmi od 14 

hodin do školy, kde je přivítali Mach a 

Šebestová s kouzelným sluchátkem. 

Volný čas si děti mohly zpříjemnit ve třídě 

hrou na hudební nástroje nebo kreslením. 

Postupně pak navštěvovali svou budoucí 

třídu, kde si s nimi povídaly paní učitelky – 

zjišťovaly jejich matematické a jazykové 

dovednosti. Za svou snahu si odnášely ze 

třídy dárečky. Další dárečky a hlavně 

symbolický klíč od naší školy na ně čekal 

při poslední zastávce – u paní ředitelky. Rodiče odevzdali vyplněné dotazníky, převzali si 

Rozhodnutí o přijetí jejich dítěte k základnímu vzdělávání. Všechny dárky, které jsme pro 

naše budoucí školáky nachystali vyráběli ţáci naší 
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školy a tašku plnou vitamínů nám věnovala firma Fruit. 

Celkem se dostavilo k zápisu 22 dětí z Horních Libchav, Dolních Libchav a Českých 

Libchav. 

 

                                                                                                    

 

Škola v přírodě 

 
Škola v přírodě se konala v termínu 23. – 27. 5. 2011 na chatě Bublačka situované u břehu 

pastvinné přehrady. Téma školy v přírodě bylo „Učíme se s Rumcajsem“ a vycházelo 

z mimočítankové četby. Děti si s Rumcajsem řešily různé úkoly z matematiky, českého a 

anglického jazyka, vyráběly masky na jičínský karneval a malovaly dekorace do herny. 

Podnikli jsme také exkurzi do vojenského muzea v Králíkách a navštívili jsme přehradu. Pan 

hrázný ukázal ţákům vnitřní prostory přehrady a elektrárny. 

Jeden večer si  uţili vystoupení kouzelníka, které všechny nadchlo. Na závěr pobytu se konal 

slavný jičínský karneval, kde děti získaly různé odměny za účast ve sportovních soutěţích. 

 

Lyţařský kurz 

 
Tento školní rok proběhl lyţařský kurz opět na 

Severomoravské chatě  na Malé Moravě 

v termínu od 5. do 11. Února 2011. Kurzu se 

zúčastnilo 26 ţáků a 3 lyţařští instruktoři. Ze 7. 

Třídy jelo 10 ţáků, kteří mají LVVZ v osnovách 

Tv jako povinný. Znovu si dobrovolně 

zopakovalo výcvik 11 ţáků z 8. Třídy a 5 ţáků 

z 9. Třídy, aby si zdokonalili lyţařské dovednosti 

a nové techniky. 

I kdyţ sněhové podmínky nebyly příznivé, první 

dva dny ještě absolvovali výcvik u domovské 

chaty a naučili se nebo zopakovali si 

základy sjezdového lyţování či 

snowboardu. Třetí den byl ve 

znamení běţek. Celodenní výlet na 

Hedeč vzhledem ke kvalitě sněhu 

proběhl i na lyţích. Jen nejzdatnější 

jedinci, pod vedením instruktora 

Michala Švihálka, museli vyběhnout 

na kopec „po svých“, neboť v údolí 

nebylo po sněhu ani památky a ještě 

navíc silně foukalo. Následující 3 

dny jsme přejíţděli autobusem do 

Šanova, kde provozovatel areálu 

zasněţoval sjezdovku umělým 

sněhem. 500 m dlouhý lyţařský 

svah byl vhodný jak pro začátečníky tak pro pokročilé. Poslední den jsme zde uspořádali 

závody ve slalomu. 

Pořadí ve sjezdovém lyţování : 

3. Marek Zahradník     2. Jan Pecháček                  3. Dominik Beran 
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Pořadí ve snowboardu : 

                 1.Mirek Čada                 2. Nikola Vejvodová          3. Marie Hájková 

 

Letošní kurz se vydařil také díky zkušenému a odbornému vedení lyţařských instruktorů – pí 

Haně Šťovíčkové – vedoucí LVVZ, p. Petru Kulhavému a p. Michalovi Švihálkovi, který nám 

jiţ několik let vypomáhá při kurzu a vede oddíl snowboardu. 

 

 

Plavecký výcvik 

 
V rámci tělesné výchovy probíhá na I.stupni plavecký výcvik, kterého se účastní ţáci 1.- 4. 

Třídy. Plavání bylo zahájeno v listopadu a probíhalo aţ do konce února. Výcvik se skládá 

z 10 lekcí, kdy kaţdá lekce je zaměřena na jeden plavecký styl spojený s ukázkou. Dále jsou 

děti seznámeny se záchranou tonoucího vyzkouší si, jak se mají chovat při nechtěném pádu do 

vody, vyzkouší si hru vodní pólo, porovnají také, jaký je rozdíl  v tom, kdyţ plavou 

v plavkách, nebo oblečení a spoustu dalších zajímavostí, které uplatní ve svém ţivotě. 

Součástí výcviku je také společné focení pod vodou.  

Plavecká lekce je sloţena ze dvou vyučovacích hodin /45 minut/, mezi kterými je 10 

minutová přestávka. Tu děti tráví v páře nebo ve vířivé vaně. Na závěr výcviku děti obdrţí 

plavecké vysvědčení, které získají na základě svých dovedností. Jsou pečlivě zkoušeny, aby 

údaje, které jsou na vysvědčení, byly správné. Jedná se především o informaci pro rodiče, 

jaké jejich dítě získalo plavecké dovednosti.   

 
 

Úspěchy ţáků školy 
 

 

Pěvecké soutěţe 
 

Pěvecká soutěţ na I.stupni – školní kolo 

Ve školní druţině se sešlo 22 ţáků. 

1.třída : 1. Štěpán Šmétka, 2. Denisa Pávková, 3. Honza 

Šmejdíř 

2.třída : 1. Sandra Nutzová, 2. Vanesa Rojková, 3. 

Violka Škrobánková 

3.třída : 1. Katka Velínská, 2. Daniela Kotrlová, 3. 

Pavel Fogl 

4.třída : 1. Terezka Rejmanová, 2. Adělka Urbanová, 3. 

Veronika Malínková 

5.třída : 1. Markéta Šaldová, 2. Andrea Jebousková, 3. 

Gabriela Čtrnáctová 

 

Zlatý slavík 

11. ročník se konal opět v Základní škole v Kerharticích. 

Celkem soutěţilo 46 ţáků ze ZŠ Komenského, Bří 

Čapků, Kerhartic a Libchav. Do Kerhartic s námi odjeli  

– Š. Šmétka, J. Šmejdíř, D. Pávková, S. Nutzová, V. 
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Škrobánková, V. Rojková, K. Velínská, A. Urbanová, T. Rejmanová, V. Malínková, M. 

Šaldová a A. Jebousková 

Uspěli jsme pouze ve III. Kategorii – ţáci 4.a 5. třídy 

     2. místo – Markétka Šaldová /5.tř./ s písní Sladké mámení 

     3. místo – Adélka Urbanová /4.tř./  s písní Skálo, skálo 

     4. místo – Terezka Rejmanová /4.tř./ S písní Chytila jsem na pasece motýlka 

 

 

Výtvarné soutěţe 
 

Vánoce a Betlém 

V předvánočním čase se ţáci naší 

školy kaţdoročně zapojují do 

tradiční výtvarné soutěţe 

Městského muzea v Ústí nad 

Orlicí na téma Vánoce a Betlém. 

Jsme hrdí na naše ţáky, jejichţ 

práce ve velké konkurenci 

zajímavých výtvarných děl 

obsazují přední místa. V tomto 

ročníku jsme se opět dočkali 

velkého úspěchu: talentovaná 

Klára Ulmannová z 9.třídy 

získala za svou práci 1. místo ve 

věkové kategorii 13-15 let. 
Blahopřejeme a děkujeme za 

vynikající reprezentaci školy. 
 

 

 

Vědomostní soutěţe 

 
Zeměpis 

 Školní kolo  

V 6.a 7. třídě se zúčastnili všichni ţáci, v 8.a 9. třídě jen 10 ţáků 

 6.třída : 1. Natálie Vopařilová, 2. Nikola Vopařilová, 3. Růţena Škrobánková 

 7.třída : 1. Dan Suchý, 2. Denisa Weisová, 3. Vojta Biedla 

 8.a 9.třída : 1. Jan Pecháček, 2. Filip Motyčka, 3. Tomáš Horáček            

 Okresní kolo  

Ve středu 16. 3. pořádala naše škola okresní kolo ZO. Z 15 základních škol přijelo 51 

ţáků a ze 6 gymnázií se účastnilo 8 studentů.  

Kategorie A /6.tř./ - 2.místo – Natálie Vopařilová 

Kategorie C /8.,9.tř./ - 6.místo – Jan Pecháček, 11.místo – Filip Motyčka 

 

 

Dějepis 

Téma: „Ve zdraví i v nemoci“ (Od šamana k penicilinu). S náročnými soutěţními otázkami 

si nejlépe poradila Dominika Petráková (9. tř.), která obsadila 1. místo, na 2. místě se 

umístila Maruška Fiedlerová (8.tř.) a 3. místo obsadila Klára Ulmannová (9. tř.) 
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Pythagoriáda 

Okresní kolo se konalo 24. března na ZŠ Komenského v Ústí nad Orlicí. 

Umístění : Vojta Biedla /7.tř./ - 2.místo, Tomáš Horáček /8.tř./ - 4.místo, Natálka 

Koubková /6.tř./ se umístila v polovině startovního pole. 

 

Archimediáda 

Ve středu 11. 5. Se čtyři ţáci ze 7. třídy – Vojta Biedla, Dan Suchý, Luboš Frost a Vojta 

Šisler zúčastnili okresního kola fyzikální soutěţe Archimediáda. Na ZŠ Bří Čapků soupeřili 

se sedmáky z dalších čtyř škol v několika fyzikálních úkolech, které byly zadávány pomocí 

interaktivní tabule – skrývačky, doplňovačky, puzzle, …. Museli si také vymyslet fyzikální 

pokus. Všemi koly soutěţe prošli se ctí a nakonec obsadili krásné 3. místo !!! 

 

Šachové turnaje 

 1. turnaj – okresní přebor mladších ţáků 

První turnaj, kterého se kluci J. Kubíček, Matěj Hodr, Jakub Biedla a Dominik 

Rauš zúčastnili uţ v říjnu byl Okresní přebor škol  1.- 5. třídy. Nečekali jsme ţádné 

velké úspěchy – kluci jeli sbírat hlavně zkušenosti ! Sešlo se 5 škol a náš tým obsadil – 

5. místo 

 Okresní přebor starších ţáků 

Ţáci  Tomáš Horáček /8.tř./, Dominik 

Marcinko /8.tř./, Tomáš Pirkl /8.tř./ a 

Vojta Biedla /7.tř./ se zúčastnili turnaje 

v Lanškrouně a systémem  „kaţdý 

s kaţdým“ mezi sebou bojovalo 9 

druţstev. Naše škola obsadila 8. místo. 

 Turnaj v Kerharticích 

V listopadu se na ZŠ v Kerharticích sešla 

3 pětičlenná druţstva. Jejich členové mezi 

sebou celé odpoledne soutěţili v dámě a 

šachách. Naše druţstvo tvořili : Jakub 

Kubíček /5.tř./, Matěj Hodr /5.tř./, 

Jakub Biedla /7.tř./, Dominik Rauš /3.tř./ a Filip Kaplan /4.tř./ 

Pořadí : 

ŠACHY                                             DÁMA 

1.ZŠ Bří Čapků                                  1. ZŠ Libchavy 

2.ZŠ Libchavy                                   2. ZŠ Bří Čapků 

3.ZŠ Kerhartice                                  3. ZŠ Kerhartice   

 

Matematický klokan 

Školní kolo 

I v tomto školním roce se ţáci naší školy zúčastnili jiţ tradiční matematické soutěţe, v níţ 

řešili netradiční logické úlohy. Soutěţili ţáci 2.-9.ročníku ve čtyřech různých kategoriích. 

Nejúspěšnějšími řešiteli byli: 
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Kategorie Cvrček (2. a 3.třída) 

1.místo  Kateřina Velínská 

2.místo  Monika Paukertová 

3.místo  Denisa Charvátová 

 

Kategorie Klokánek (4. a 5.třída) 

1.místo  Vojtěch Velínský 

2.místo  Dominik Chládek 

3.místo  Matěj Hodr 

  Michael Šrom 

Kategorie Benjamín (6. a 7.třída) 

1.místo  Vojtěch Biedla 

2.místo  Daniel Suchý 

3.místo  Natálie Vopařilová 

 

Kategorie Kadet (8. a 9.třída) 

1.místo  Filip Motyčka 

2.místo  Jakub Dvořák 

3.místo  Eva Aubusová 

             Tomáš Horáček 

Okresní kolo 

Kateřina Velínská ze 3.třídy získala 3.místo v kategorii Cvrček, 

Vojtěch Velínský z 5.třídy získal 3.místo v kategorii Klokánek a 

Filip Motyčka z 9.třídy obsadil 2.místo v kategorii Kadet. 

 

Jazykové soutěţe 
 

Olympiáda v českém jazyce 

Školního kola se zúčastnili všichni ţáci 8. a 9. Ročníku 

1.místo - Pavel Rejent (8.tř.), 2.místo - Šárka Cvrkalová (9.tř.), 3.místo - Filip Motyčka (9.tř.). 

Okresní kolo 

Šárka Cvrkalová -  12. místo  

 

 

Mladý Demosthenes 

 Školní kolo 

Dne 20. prosince 2010 se konalo na 

naší škole školní kolo Mladého 

Demosthena – rétorské soutěţe 

mladých řečníků, kterou pořádá Jana 

Adámková, rosnička TV Nova. Jako 

jiţ kaţdý rok je úkolem soutěţících 

přednést připravený monolog na 

libovolné téma v rozsahu 1 aţ 2 

minut. Výherci získají věcné ceny 

z nakladatelství MOBA a z kaţdé 

kategorie jeden vítěz postupuje do 

okresního kola.  

Výkony ţáků hodnotila porota ve 

sloţení pí Linhartová, pí Pleváková, 
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pí Novotná. Soutěţ probíhala ve dvou kategoriích. 

Mladší ţáci 6.- 7. třída 

1.- Adéla Papáčková /7.tř./,2. – Šárka Fryčová /6.tř./, 3. – Denisa Weisová /7.tř./ 

Starší ţáci 8.- 9. třída 

1.- Pavel Rejent 

 Regionální kolo 

V březnu se konalo jiţ 4. Regionální kolo Mladého Demosthena. Za starší ţáky nás 

reprezentoval Pavel Rejent /8.tř./, za mladší ţáky Adéla Papáčková /7.tř./. Oba ţáci podali 

skvělé výkony a se umístili na stupni vítězů : Pavel Rejent získal 3. místo, Adéla 

Papáčková obsadila 2. místo  

 

 

Recitační soutěţ na I.stupni 

Recitační soutěţ na I.stupni pořádala 3. třída pod vedením paní učitelky Ivy Kittlitz. Vtipným 

a poutavým stylem nám ji provázela dvojice Káťa Velínská a Filípek Kulhavý. Děti předvedly 

obdivuhodné recitační výkony a za ně si zaslouţily potlesk. 

I.kategorie /1. – 3. tř./ 

1. Sany Nutzová /2.tř./ 

2. Štěpánek Šmétka /1.tř./ 

3. Káťa Ulrychová /3.tř./ 

II.kategorie /4. – 5. tř/ 

1. Veronika Malínková   /4.tř./ 

2. Gábinka Čtrnáctová /5.tř./ 

3. Nela Hoderová /5.tř./ 

                            

 

Recitační soutěţ na II.stupni 

Porota ve sloţení paní ředitelka Linhartová, paní učitelka Pleváková a paní učitelka Novotná 

vyslechla jak básně od klasických autorů, jako jsou Karel Jaromír Erben nebo Jaroslav Seifert, 

tak od moderních básníků, jakými jsou např. Jiří Ţáček nebo Pavel Šrut. Do mladší 

kategorie (6. a 7. třída) se přihlásilo 16 recitátorů, do starší (8. a 9. třída) pak 19. Výkony 

byly na vysoké úrovni a porota tak měla velmi nelehkou úlohu určit, kteří recitátoři byli ti 

nejlepší. Za předvedené výkony ale patří dík a obdiv všem, kteří vystoupili. 
Výsledky: 
Kategorie 6. a 7. třída                Kategorie 8. a 9. třída                            
1. Nikola Vopařilová                1. Marie Hájková 
2. Kristýna Kropáčková    2. Jára Boštík 
3. Sabina Stránská     3. Tomáš Pirkl a Jakub Beran 
4. Simona Leschingerová    4. Dominik Beran 
       5. Honza Pecháček 
 

 

 

Sportovní soutěţe 
 

Ţabák - podzim 

V pátek 3.9. se ţáci z 1.stupně utkali ve skoku dalekém. Soutěţilo se v kategoriích 2.-3. a 4.-

5. tříd. 

2.-3. třídy: 

Chlapci : 1. Petr Fogl 278 cm, 2.Marek Šrom 270 cm,3. Filip Kulhavý 262 cm 
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Dívky: 1. Martina Paukertová 245 

cm, 2. Lucka Aubusová 232 cm, 3. 

Sandra Nutzová 227 cm 

 

4.-5. třídy: 

Chlapci: 1. Filip Horníček 342 cm, 

2. Jakub Tesařík  320 cm, 3. Vojta 

Velínský 313 cm 
Dívky: 1. Andrea Jebousková 272 

cm, 2. Kristýna Lokrová 266 cm, 3. 

Monika Pokorná 265 cm 

 

Ţabák - léto 

V pondělí 27.6. byl školní rok na 

1.stupni zakončen sportovně, a to jiţ 

tradičním Ţabákem". Děti byly rozděleny do 3 kategorií. Zde jsou výsledky: 

 

1.třída: 

1.Pávková Denisa 223cm                  1.Boušek Daniel 242 cm 

2. Hájková Alţběta 178 cm               2. Říha Lukáš 240 cm 

3.Ješinová Nikola 173cm                  3. Semirád Jan 225 cm 

 

2.-3.třída: 

1. Kotrlová Daniela 278 cm               1. Fogl Petr 282 cm 

2. Nováčková Natálka 253 cm           2. Šrom Marek 270 cm  

3. Paukertová Monika 237 cm           3. Kulhavý Filip 265 cm 

 

4.-5.třída: 

1. Remešová Kristýna 327 cm           1. Kirchner Ondra 355 cm 

2. Pokorná Monika 297 cm                2. Horníček Filip 330 cm 

3.Čtrnáctová Gábina 265 cm              3. Rauš Petr 324 cm 

 

 

Okresní přebory mladšího ţactva v atletice 

15.9.2010, Ústí nad Orlicí 

1.místo – Jana Fleglová v hodu kriketovým míčkem výkonem 36,01m. 

2.místo -  Natka Lukešová ve skoku dalekém výkonem 369cm.  

3.místo - Vojta Šisler  ve skoku dalekém 360cm. 

 

 

Štafetové běhy Emila Zátopka –II.stupeň 

24.9.2010, Libchavy, Umělka 

 Tato oblíbená sportovní soutěţ proběhla na 

libchavské "umělce" za bouřlivého 

povzbuzování 10-členných štafet svými 

spoluţáky.  

Prvenství obhájili běţci z 9.třídy , na 

2.místě skončila štafeta "osmáků" a za 

nimi tým ze 6.třídy. I ţáci ze 7.třídy 
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bojovali a zvládli trať 10x400m  s pěkným časem 14min 50s.  

Jednotlivci: 

Starší chlapci 

1.místo – Martin Cibulka   1:06,5 min 

2.místo – David Moravec  1:07,3 min 

3.místo – Filip Motyčka     

Mladší chlapci 

1.místo – Radim Ţidek 

2.místo – Michal Lukeš 

3.místo – Matouš Nečekal 

Dívky 

1.místo – Marie Hájková 

2.místo – Natka Lukešová 

3.místo – Simona Krčmářová 

 

Poděkování patří panu Motyčkovi za 

sponzorské ary pro vítěze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štafetové běhy Emila Zátopka –I.stupeň 

24. 9. 2010 

Deset nejlepších běţců ze  4. a 5. třídy se 

zúčastnilo kaţdoročního štafetového běhu 

E. Zátopka. S celkovým časem 6 minut 20 

vteřin vyhrála 5.třída. 

Nejrychlejší ţáci  4.třída - Michal Boštík, 

5.třída – Vojta Velínský 
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Atletický čtyřboj vesnických škol 

30.9.2010, Libchavy, Umělka 

Účastníci: ZŠ Dolní Dobrouč, Lhoty u 

Potštejna, Brandýs nad Orlicí 

2.místo – ml. Chlapci, st. dívky  

3.místo – st. chlapci, ml. Dívky 

1.místo a putovní pohár získala ZŠ Dolní 

Dobrouč 

Největší počet bodů vybojovala u st.dívek 

– Marie Hájková, st.chlapci – Martin 

Cibulka, Dominik Ulmann, ml.dívky – 

Natka Lukešová, Růţenka Škrobánková, 

nejvyrovnanější tým – ml.chlapci R .Ţidek, 

N. Hubálek, Michal Lukeš 

 

 

 

Florbal - ml.chlapci - okrsek 

15.11.2010, Libchavy 

Účastníci: ZŠ Třebovská,  Komenského, 

Dolní Dobrouč,  

2.místo – Nikolas Hubálek /brankář/, Petr 

Leschinger – nejlepší střelec – 11 branek, 

Radim Ţidek – 4 góly 
   

 
 
 

Florbale - st.chlapci - okrsek 

29.11.2010 

3.místo  
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Florbal - st.dívky - okrsek 

2.12.2010 

3.místo 
 

 

Florbal – okresní kolo, st.dívky, 

chlapci 

10.12.210, Brandýs nad Orlicí 

Dívky – 3.místo 

Chlapci – 2.místo 
 

 

 

Sálová kopaná - okrsek 

22.11.2010, Libchavy 

Účastníci: ZŠ Dolní Dobrouč, Třebovská, Komenského 

3.místo – Filip Motyčka, Luděk Šisler, David Moravec, Mirek Čada, Jára Boštík, Martin 

Horníček a brankář Petr Leschinger.  
 

 

Gymnastika – prostná – I.stupeň 

I.KATEGORIE 1.třída 

1.Zatřepálková Simona    1.Kaplan Ondřej 

2.Ješinová Nikola     2. Smétka Štěpán 

3.Praţáková Eliška     3.Šalda David 

 

II.KATEGORIE 2.-3.třída 

1.Škrobánková  Viola     1.Fogl Pavel 

2.Nováčková Natálka     2. Stránský Viktor 

3.Rojková Vanesa     3. Šrom Marek 

 

III.KATEGORIE 4.-5.třída 

1.Čtrnáctová Gabriela     1.Horníček Filip 

2.Šaldová Markéta     2. Biedla Jakub 

3.Rejmanová Tereza     3. Motyčka Matěj 

 

KATEGORIE DVOJIC 

Rejmanová Tereza, Šnajdrová Veronika 

Boštík Michal, Motyčka Matěj 

Šaldová Markéta, Remešová Kristýna 
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Sportovní gymnastika – II.stupeň 

 4. dubna  - 10.ročník 

Nejúspěšnější cvičenkou se stala  SIMONA KRČMÁŘOVÁ, která zvládla sestavy na všech 

čtyřech nářadích na výbornou.  Hned za ní se umístila Růţenka Škrobánková  a 3. místo 

obhájila Marie Hájková.   

Šárka Fryčová jiţ v šesté třídě zvládla cvičení na všech nářadích a skončila ve víceboji na 4. 

místě.  

A nyní výsledková listina z jednotlivých nářadí: 

Přeskok - 1. Škrobánková Růţena   10b                1. Leschinger Petr        9,5b  
                  2. Krčmářová Simona        9,3b               2. Petrlák Jakub              9,0b 

                  3. Fryčová Šárka                9,0b             3. Rejent Pavel                 8,5b  

Hrazda -     1. Krčmářová Simona        9,1b               1. Nečekal Matouš        
                    2. Škrobánková Růţena        9,0b               2. Petrlák Jakub 

                    3. Jirásková Tamara              8,3b               3. Ulmann Dominik   

Kladina-  1. Krčmářová Simona       9,8b     Koberec- 1. Škrobánková R.   9,9b 
                  2. Hájková Marie                9,5                        2. Hájková Marie      9,5b 

                  3. Škrobánková Růţena      9,4b                      3. Petrláková D.       9,0b 

Cvičení ve dvojicích na koberci - 1. Fikejsová R. a Krčmářová S. 
                                                        2. Koubková N. a Krásová T.   
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Vánoční laťka 

13.prosinec 2010 

Výsledková listina: 

ml.D         ml.H  

 st.D        st.H 

1. N.Lukešová 121cm     P.Leschinger 140       

K.Kůstová 124              D.Ulmann 143 

2. R.Škrobánková 114     N.Hubálek 134            

A.Podsedníková 118         F.Motyčka 143 

3. P.Janďourková 110      M.Nečekal 131           

N.Vejvodová 118              T.Horáček 134 

 

ŠKOLNÍ  REKORD – NATKA  

LUKEŠOVÁ,  PETR  LESCHINGER  

!!!! 

 Letos se soutěţe zúčastnilo 22 

skokanů!!! 
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Město v pohybu – soutěţ ústeckých škol 

 

 

 
 

 

Přehazovaná 

Florbal – ml.chlapci – 1.místo 

Nejlepší střelec – Petr Leschinger – 10 branek, nejlepší  gólman – Petr Rauš 

Bowling -  1.místo – Klára Ulmannová, Bára Nováčková, Radka Krausová, Alena 

Podsedníková a Nicoleta Volcov 
Bowling – 2.místo – chlapci 9.třída 

Bowling – 3.místo – dívky 7.třída 

Bowling – 3.místo – chlapci 7.třída 

Štafetový běh – 2.místo – smíšené druţstvo Alena Podsedníková, Klára Ulmannová, Nicoleta 

Vejvodová, David Ulrich, Dominik Ulmann a David Moravec 

Štafetový běh – 3.místo – 6.,7.třída - Natka 

Lukešová, Simona Leschingerová, Růţena 

Škrobánková, Michal Lukeš, Radim Ţidek a 

Nicolas Hubálek 

Vybíjená – 2.místo – dívky 6.třída   
 

Fotbal pro I.stupeň – 2.místo - Dominik 

Chládek, Matěj Hodr, Vojta Velínský, Dáša 

Prášilová, Míša Šrom, Míša Boštík, Filip 

Horníček, Matěj Motyčka a kapitán 

druţstva Kuba Kubíček  

 

 

McDonald´s Cup - okrsek 

V pátek 13.5.2011 , Ústí nad Orlicí  

Naši školu reprezentovali ţáci 4. a 5. třídy : Míša Boštík, Kája Aubus, Filip Horníček, Matěj 

Motyčka, Kuba Biedla, Matěj Hodr, Domča Chládek, Vojta Velínský, Dagmar Prášilová, 

Míša Šrom a Jakub Kubíček. Utkali se se třemi ústeckými školami a obhájili krásné 2.místo.   

 
 

                                                                                                         

Den Země na II. stupni – „Fáboráček“ 
Dne 20. 4. proběhl orientační běh Fáboráček, který pořádají pro ţáky II. stupně vţdy naši 

deváťáci. Stanoviště, kde hlídky plnily úkoly, byly zaměřeny na zdravovědu a 1. pomoc, 

poznávání bylin a zvířat, poznávání zvířecích stop, na znalosti z ekologie. Prověřily i zdatnost 
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všech členů hlídky při překonávání překáţek, rozvoj smyslů při poznávání předmětů a 

pochutin a přesnost a zručnost při střelbě na cíl míčky a také ze vzduchovky. 

Zvítězila hlídka chlapců - Tomáš Pirkl a Matouš Nečekal. Byla nejen nejrychlejší, trať 

zvládla za rekordních 27min 38s, ale i jedna z nejšikovnějších . Celkem získali 131bodů. Na 

druhém místě skončila hlídka "šesťáků" Nicolas Hubálek a Michal Lukeš. Během plnění 

úkolů na stanovištích nasbírali 133bodů a v cíli jim byl naměřen čas 37min 6s. Třetí 

místo vybojovala smíšená hlídka Denisa Weisová a Martin Procházka, která byla oceněna 

za své znalosti i šikovnost 134body.  
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 Projekty 
 

                                                                                                             

1.projekt 
 

 

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Školní 

informační centrum  
 

Koordinátorka pí Veronika Vaňousová 

Rozpočet projektu činí 2 774 670,- Kč. Je plánován do června roku 2012 

Od zahájeni projektu do 31. 7. 2011 bylo vyčerpáno 1 317 490,55 Kč 

 

Čerpání od 1. 8. 2010 do 31. 7. 2011 

 Nákup knih, publikací a map    9 699,- Kč 

 Laminátor   1 217,- Kč 

 Školení pedagogů a jejich podpora  21 630,- Kč 

 Tisk letáků    2 568,- Kč 

 EXPEDICE 

- Doprava – 38 172,40 Kč 

- Stravné – 28 288,91 Kč 

- Vstupné – 16 129,- Kč 

- Cestovní náhrady – 705,- Kč 

 

Seznam expedic 

1. Orlické hory – 5. třída 

2. Matematická expedice S Jaroslavem Kociánem – 3. třída – 1. část 

3. Čistírna odpadních vod  – 8.třída 

4. Potštejn – 1.,2.,3. třída 

5. Jičínsko – 4. třída 

6. Litomyšlsko – 7.,9. třída 

7. Potštejn – 1.,2.,3. třída 

8. Matematická expedice S Jaroslavem Kociánem – 3. třída – 2.část 

9. Královéhradecko – 7. třída 

10. Ve stopách koňských kopyt a chemického průmyslu – 8.,9. třída 

11. Ţidé ve východních Čechách – 9. třída 

12. Matematická expedice S Jaroslavem Kociánem – 3. třída – 3.část 

13. Českotřebovsko – 6. třída 

14. Náchodsko – 8. třída 

 

Projektové dny 

1. Projektový den 
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Ve čtvrtek 3.3.2011 se v učebně  Projektový den pro ţáky školy a v odpoledních hodinách pro 

rodiče a veřejnost, kde byly prezentovány výstupy expedic Krkonoše a Orlické hory.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Projektový den 

Ve čtvrtek 16.6.2011 se v učebně uskutečnil 

Projektový den pro ţáky školy a 

v odpoledních hodinách pro rodiče a 

veřejnost, kde byly prezentovány výstupy 

expedic Potštejn, Jičínsko, Litomyšlsko, 

Čistírny odpadních vod, Královéhradecko, 

Ve stopách koňských kopyt a chemický 

průmysl Pardubicka a Po stopách Ţidů 

v Pardubickém kraji.  
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Z expedic 
Českotřebovsko 

  Ţáci 6. třídy se vydali do údolí Skuhrovského potoka za Českou Třebovou, kde Ochránci 

přírody vytvořili smyslově naučnou stezku. Kaţdý obdrţel průzkumný list, který během  

putování krásnou přírodou vypracovával podle informačních tabulí na stezce. Celkem  jich 

zvládli prozkoumat 11 a ty další zaměřené na geologii nás čekají v 9. třídě. Mimo jiné  se 

rozdělili do skupin a řešili společně stanoviště se smyslovým vnímáním přírody. Např. 

hmatárium na poznávání borky stromů, překonávání překáţek jako veverka či kuna, ale dál 

nebudeme prozrazovat.  

 

Náchodsko 

Ţáci 8.třídy navštívili město Česká Skalice a jeho okolí. V České Skalici v Barunčině škole 

viděli třídu ve které se učila Barunka. Také zde shlédli výstavu bitvy z roku 1866.(Prusko-

rakouská válka) Po krásné cestě Babiččiným údolím se dostali k zámku Ratibořice, který si 

prošli s průvodkyní. Od zámku, cestou kterou chodila Barunka za kaţdého počasí, se dostali 

ke Starému Bělidlu a k Viktorčinu splavu. Expedice končila u vodní nádrţe Rozkoš 
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Expedice O Jaroslavu Kociánovi  

Ţáky 3. třídy čekaly expedice s Jaroslavem Kocianem. Ţáci  si ve škole ušili loutku Jaroslava 

Kociana a za pomoci šikovných rodičů ho o jarních prázdninách oblékli do slušivých a 

elegantních fráčků.  

Našemu ústeckému rodákovi chceme ukázat, jak se ţije v dnešní době a ţe nás na kaţdém 

kroku kromě hudby obklopuje také matematika. 

Úkolem dětí bylo nasbírat co nejvíce matematických podkladů na vlakovém nádraţí v Ústí 

nad Orlicí a v České Třebové a všechny matematické informace, týkající se vlaků. Děti 

s vervou sbíraly tyto materiály pro pozdější zpracovávání matematických úloh. Byly velice 

pracovité a hodné.  

O víkendu se v Ústí nad Orlicí konaly automobilové závody - Ústecká 21.  

Jiţ v pátek 27. 5. závodní týmy zaplnily svými auty část Královehradecké ulice. A to byla 

výzva pro naši další matematickou expedici, kde jsme mohli načerpat mnoho podnětů právě 

do předmětu matematika. 

S ţáky jsme prošli celé depo, prozkoumali všechna závodní auta, pozorovali technickou 

přejímku vozů a prohledli si start, ze kterého si jiţ někteří závodníci v civilních autech 

projíţděli trať. 

Při zpáteční cestě jsme v depu zastihli několikanásobného mistra Evropy Otakara Krámského, 

se kterým jsme si krátce popovídali. Ţáky pak Ota, zvaný Krakonoš, nejvíce potěšil plakátem 

s věnováním III. třídě a podpisem.  

Na této expedici nechyběly ani informace o automobilech z doby, kdy Jaroslav Kocian 

absolvoval na konzervatoři. V této době bylo v Ústí registrováno pouze jedno auto. 

 

Ve stopách koňských kopyt a chemického 

průmyslu – 8.,9. třída 

V rámci exkurze ŠIC navštívila 9.třída 

chemický průmysl v Pardubickém kraji - 

firmu Synthesia, výrobu kyseliny sírové. 

Společně s 8 .třídou exkurze pokračovala do 

Kladrub n. L., kde jsme si prohlédli Národní 

hřebčín a zámek. Exkurze byla zakončena 

návštěvou hippologického muzea ve 

Slatiňanech. Počasí nám přálo a jsme rádi, ţe 

se nám exkurze vydařila. 

 

Potštejn  

V 1.části vycestovala 1., 2. a 3. třída  na zámek do Potštejna. Díky krásnému představení se 

děti dozvěděly příběh hraběte J.A. Chamaré, jak to bylo s loupeţivým rytířem Mikulášem a 

pokladem, ale také nám hraběnka poutavou formou ukázala dobové kostýmy, vybavení 

pokojů a v neposlední řadě děti naučila taneček z barokní doby. Tento den byl velmi chladný, 

ale ani  velká zima nás neodradila od prohlídky zámecké zahrady se vzácnými okrasnými 

dřevinami a lipové aleje.  

 

 2. část expedice Potštejn  byla zaměřená na hrad. V průběhu prohlídky dala paní průvodkyně 

dětem pár hádanek týkajících se doby, takţe děti nejen načerpaly informace o hradu, ale také 

si mohly procvičit např. matematiku. Závěr prohlídky byl pro děti nejzajímavější, protoţe si 

mohly zblízka prohlédnout přes sklo včelí úl. Cestu nám zpříjemnily černé kamerunské kozy s 

malými kůzlátky.  
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Litomyšlsko 

Sedmáci proţili chladné ráno na břehu 

rybníka Velký Košíř. Průvodce pan Urbánek 

pro ně nachytal několik druhů ptáků, které 

pak okrouţkoval a zapsal. Následovala 

procházka po břehu rybníka a pozorování 

vodního ptactva. Poté jsme se přesunuli do 

Regionálního muzea Litomyšl. Zde se nám 

děvčata i chlapci před očima proměnili v 

ušlechtilé dámy a statečné rytíře, osahali si 

husitské zbraně a dozvěděli se mnohé 

zajímavosti ze ţivota středověkých lidí. 

Deváťáci strávili ráno v samotném v centru 

města, které je zapsáno i na seznamu památek 

UNESCO. Navštívili zámek, Portmoneum 

nebo rodný dům Bedřicha Smetany a ve 

skupinkách vyplnili pracovní listy. 

Po výtečném obědě se celá výprava přesunula 

do Toulovcových maštalí. Zde uţ byl pro 

ţáky připraven orientační běh, při kterém 

museli prokázat své znalosti týkající se nejen 

přírody. Ti nejlepší si nakonec zaslouţili i 

sladkou odměnu. 

 

Čistírna odpadních vod  

 "Osmáci"  navštívili v Ústí nad Orlicí 

čistírnu odpadních vod, kde se seznámili s 

jejím provozem a funkcí. Před prohlídkou 

nám odborně vyloţil toto téma pan ing. 

Šeda. Dále jsme pak pokračovali do Rviště, 

kde si pan Krška u svého rodinného domku 

postavil Kořenovou čistírnu odpadních vod, 

a tak jsme mohli srovnávat klady a zápory 

dvou rozdílných čistíren.  

Cestou zpět do Libchav ţáci plnili dané 

úkoly z chemicko-přírodních věd v podobě 

bojové hry.  

 

Orlické hory 

Ţáci 5.třídy vyrazili prozkoumat přehradu Pastviny, kde s doprovodem odborné průvodkyně 

zjistili, jak kvalitně byla postavena a jak funguje. Dále jsme se zastavili u první naučné tabule 

z naučné stezky Zemská brána a sledovali tok Divoké Orlice. Pokračovali jsme přes 

Bartošovice a pěší procházkou lesem  na prohlídku podzemí a muzea vojenské tvrze Hanička. 

Expedici jsme zakončili návštěvou neobvyklé přestavby kostela v Neratově.       
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2.projekt 
 

Vzdělávací pobyt ţáků ve středisku ekologické výchovy 
 

Koordinátor p.Petr Kulhavý 

Rozpočet činí – 43 032,- Kč 

Přidělená dotace - 30 000,- Kč. 

 

Pobyt  ţáků   v  Ekocentru  Oldřichov  v  Hájích 
     V týdnu od 6.9. do 10.9. 2010 se 

uskutečnil pobyt ţáků 6. třídy naší 

školy v Ekocentru Oldřichov 

v Hájích – středisku ekologické 

výchovy Libereckého kraje 

(STREVLIK). Týdenního 

ekologicko – výchovného programu 

se zúčastnilo 20 ţáků naší školy. 

Část nákladů na jejich pobyt byla 

hrazena z grantu Pardubického 

kraje. Konkrétně se jedná o 75 % 

pobytových nákladů. Škola 

podávala prostřednictvím 

zřizovatele – Obec Libchavy 

grantovou ţádost v rámci Programu 

pro vzdělávání, výchovu a osvětu 

v oblasti ţivotního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2010, se ţádostí uspěla a byla jí 

přidělena částka 30 000,- Kč. 

Během pobytu v SEV rozvíjeli ţáci své doposud získané znalosti, dovednosti a postoje 

v oblasti ţivotního prostředí. Veškerá výuka byla doplňována pobytem v přírodě, kde ţáci 

ověřovali své čerstvě nabyté znalosti 

v konkrétním pozorování a názornou činností. 

Bloková výuka umoţnila poznávání přírody 

v reálném prostředí, s moţností hlubšího 

porozumění environmentálních souvislostí. Při 

pobytu jsme lépe poznali nejen přírodu, ale i 

sebe navzájem, protoţe součástí celého 

programu byly také aktivity zaměřené na stmelení nově vzniklého třídního kolektivu ţáků 6. 

třídy naší školy. 
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    Projekt - Adopce na dálku 

 
Jiţ  čtvrtým   rokem  naše  škola podporuje vzdělávání  

indického chlapce Rubbena Raje v projektu Diecézní 

katolické charity Hradec Králové – Adopce na dálku.  

Minulý školní rok se od ţáků a zaměstnanců školy vybralo  

1730Kč a 3 270,- Kč byl uhrazen ze sběru papíru. Chlapec 

pravidelně 2x ročně posílá dopis a vysvědčení.  Je pilný 

ţák 8. ročníku, který si velice cení naší podpory a doufá, ţe 

i nadále budeme přispívat na školné, učební pomůcky a 

další potřeby. Chce se stát učitelem a pomáhat své 

14členné rodině v její těţké situaci.  

  
 

 

Milí sponzoři, 

pozdravy od vašeho drahého dítěte – Rubbena Raj. 
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 Moje rodina a já se máme dobře a doufám, ţe vy také. Jak se daří vašim rodinám? 

Moje škola se jmenuje SANRIA SCHOOL. Zakončil jsem 7.ročník a začínám 8. ročník. 

Učil jsem se, zkoušky v červnu dopadly taky dobře  a posílám vám svoje vysvědčení.  Usiluji 

být dobrým občanem, abych se mohl postarat o svoji rodinu a dosáhl svých cílů ve svém 

ţivotě. Děkuji za vaši  pomoc a doufám v ní i do dalších let mého studia. 

Mám ve škole mnoho přátel.  

 

 

 

Ţádosti o dotace 

 
1./ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na 
základních školách -  EU Peníze pro ZŠ Libchavy 
Koordinátorka :  pí Marie Linhartová 
Rozpočet projektu činí  1 055 543,- Kč . Je plánován od 1. 10. 2011 do 31. 3. 2014 

 
 

Klíčové aktivity : 

 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti 

/ţáci budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím 

interaktivní výuky/ 

 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků 

 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT /vybavení počítačové učebny, 

zakoupení interaktivních tabulí/ 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií 

 

 

 

Údaje o provedených kontrolách na naší škole dalšími orgány 
1. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje 

 Mateřská škola Dolní Libchavy – jídelna – 16. 9. 2010 

Zjištěné závady – chybějící síť v okně, v hrubé přípravně chyběly prostředky na mytí rukou, 

přesah teploty o 1,5°C v suchém skladu, chybějící lednice na vajíčka . 

Všechny závady byly odstraněny. 

 Mateřská škola Horní Libchavy – jídelna – 6. 10. 2010 

Zjištěné závady – chybějící  prostředky na mytí a osoušení rukou v hrubé přípravně, okna    

určená k větrání nebyla opatřena sítí. 

Všechny závady byly odstraněny 

 Základní škola – školní jídelna – 18. 10. 2010 

Bez závad 

 

2. Okresní zpráva sociálního zabezpečení – 21. 3. 2011 
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Předmět kontroly : ověření správného stanovení pojistného na sociálním zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, vlastní platby pojistného. 

Bez nedostatků 

 

3. Předběţná veřejnosprávní kontrola – leden 2011 

Předmět kontroly: rozpočet PO na rok 2011 

Bez nedostatků 

 

4. Následná veřejnoprávní kontrola – červen 2011 

Předmět kontroly : Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2010 

Nebylo zjištěno závaţné porušení platných právních předpisů. 

 

 

 

Spolupráce s organizacemi v regionu 

 

 s atletickým oddílem v Ústí nad Orlicí /vyhledávání talentů/ 

 spolupráce s DDM v Ústí nad Orlicí a České Třebové /olympiády, soutěţe/ 

 velmi dobrá spolupráce s Pedagogickou – psychologickou poradnou / programy pro 

ţákovské kolektivy, informace pro učitele, pomoc při řešení výchovných a 

vzdělávacích problémů/ 

 spolupráce s organizacemi zajišťujícími preventivní pomoc s ţáky s výchovnými 

problémy – MIMÓZA. Při řešení problémů našich ţáků s rodiči je nabídnuta pomoc 

formou návštěvy této organizace. 

 velmi dobrá spolupráce s odborem sociálních věcí Městského úřadu při řešení 

sloţitých výchovných problémů našich ţáků – p.Chládek, pí Matoušková 

 spolupráce s Policií ČR a Městskou policií v Ústí nad Orlicí /dopravní výchova, 

besedy/ 

 spolupráce s Úřadem práce v Ústí nad Orlicí v oblasti volby povolání vycházejících 

ţáků a ţáků 8.třídy 

 spolupráce s kulturním centrem – nabídka kulturních pořadů 

 spolupráce se školami v regionu – společné kulturní, sportovní akce pro ţáky i učitele, 

návštěvy zástupců středních škol a učilišť v 9.třídě - nábory, setkání ředitelů 

 spolupráce s panem Ing. Janem Urbanem, který se zabývá historií Libchav – besedy ve 

třídách 

 spolupráce s místními firmami 
       – SOR s.r.o. – návštěva ţáků 8.třídy v rámci programu k volbě povolání, 

- návštěva firme URBAN –Technik, Apotheka – výroba čajů, 

- sponzorské dary na ples SRPŠ - tombola 

 spolupráce s panem děkanem Brokešem – vánoční koncerty, návštěvy kostela aj. 

 spolupráce s Českými Libchavami – sponzorské dary  - Obecní úřad, firma Ekola  

 spolupráce v oblasti vzdělávání s okolními školami – testování ţáků z matematiky, 

českého jazyka a  anglického jazyka. Testování probíhá v 5. a 9. třídě. Účastní se ho : 

ZŠ Brandýs nad Orlicí, ZŠ Dolní Dobrouč a ZŠ Rokytnice v Orlických horách 
Pořadí škol:   
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9.třída – 1. Dolní Dobrouč           5.třída – 1. Brandýs nad Orlicí 

              2. Libchavy                                 2. Rokytnice v O.h. 

              3. Brandýs nad Orlicí                   3. Libchavy 

              4. Rokytnice v O.h.                      4. Dolní Dobrouč      

Celkové pořadí : Libchavy – 3.místo      
 

 

Spolupráce s Obecním úřadem 

 
 Příprava a realizace slavnosti obce  

 Spolupráce na projektu - spolupráce s partnerskou školou ze Strzelina  – Fond 

mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – 

Polská republika prostřednictvím Euroregionu Glacensis s názvem „Společně ţijeme 

kulturou a sportem – viz Hudební a kulturní akce 

 spolupráce při ekologické akci „Den Země“ 

 spolupráce při podávání projektů 

 spolupráce při konání Masopustu, Drakiády, Rozsvěcení stromečku  

 spolupráce při konání sportovních akcí pro školy – O pohár starostky 

 spolupráce při předávání informací o všech akcích pořádaných školou – Libchavský 

zpravodaj, obecní rozhlas 

 vystoupení ţáků při Vítání občánků 

 při řešení problémů 

 při tvorbě rozpočtu 

 

 

 

Spolupráce s rodiči 

 
 Na škole pracuje výbor SRPŠ, který má 16 členů. Předsedkyní je paní Schulzová, 

pokladníkem byla zvolena paní Pokorná Marcela. Kaţdoročně se vybírá od rodičů příspěvek 

ve výši 100,- na ţáka.  

SRPŠ se finančně podílí : při nákupu cen pro ţáky za všechny soutěţe pořádané školou, 

přispívá na LVVZ – provoz vleku /5 000,-Kč/, na školu v přírodě /1 000,-Kč/, vítání nových 

prváčků – nákup květin, ocenění nejlepších ţáků – kniţní odměny, odměna ředitele školy pro 

ţáky /max 2/ 9.třídy – poukaz v hodnotě 500,-Kč, příspěvek třídám – 50,- Kč na ţáka a 

příspěvek pro ŠD na nákup hraček 2 000,-Kč /1000,- Kč na oddělení/, příspěvek pro MŠ 

Horní Libchavy /2 000,-Kč/, příspěvek pro MŠ Dolní Libchavy /2000,-Kč/, příspěvek na 

lyţařské vybavení / 4 000,- Kč/, na Drakiádu /1 500,-Kč/. Výbor SRPŠ organizuje ples SRPŠ, 

organizuje a pomáhá  při dalších akcích – Drakiáda, Masopust . 

 Rodiče jsou zváni do školy na třídní schůzky dvakrát ročně /1.třída vícekrát /. Pro 

rodiče vycházejících ţáků je připravena i krátká informační schůzka, kde jsou jim poskytnuty 

základní informace od výchovné poradkyně. Setkáváme se i s  rodiči budoucích prváčků – 

v měsíci červnu – vysvětlíme, co mají děti umět před vstupem do školy, co si mají připravit 

do školy, představíme učebnice a pracovní sešity a seznámíme je s tím, co a jak se budou ţáci 

učit. Informační schůzky se účastní i vedoucí školní jídelny a vychovatelka ŠD. 

 Během roku  mohou rodiče kdykoliv, po telefonické nebo písemné domluvě, přijít 

do školy , navštívit výchovnou poradkyni, preventistku nebo třídní učitele a ostatní vyučující.  

 Rodiče budoucích prváčků mohou navštívit výuku v 1.třídě a školní druţinu při 
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Dni otevřených dveří, konaném v lednu, před zápisem 

 S rodiči jsme se setkali na dalších významných akcích – Vánoční koncert v kostele 

sv.Mikuláše, ples SRPŠ, slavnosti obce, Netradiční setkání v hospodě U Dţbánu, výtvarných 

dílnách, projektové dny ŠIC, Den Holocaustu 

 

Informovanost rodičů 

 
 Libchavský rozhlas 

 Libchavský zpravodaj, který vychází minimálně 3x za školní rok 

 Třídní schůzky – 2x ročně, v 1.třídě – častěji, minimálně 3x ročně 

 učitelé I.stupně píší pravidelně měsíční hodnocení chování a prospěchu všech ţáků 

 na II.stupni písemně hodnotí třídní učitelé kaţdý měsíc jenom ty ţáky, kteří mají 

výchovné nebo vzdělávací problémy. Bliţší informace jsou podávány ústně. 

 informace ze strany výchovných poradkyň – kdykoliv dle telefonické nebo písemné  

domluvy 

 informace v ţákovské kníţce 

 informace na internetových stránkách /prospěch, akce/ :  www.zslibchavy.cz 

 zápisy nebo vlepení informací do ţákovských kníţek 

 

Školská rada 

 
Na třídních schůzkách - 2.a 4.listopadu 2010 se uskutečnily volby do Školské rady. Z řad 

rodičů byli zvoleni tito zástupci – pí Soňa Charvátová, p. Jindřich Kaplan. Dalšími členy byli 

zvoleni : pí Zuzana Šedová a p. Petr Kulhavý z řad učitelů, p.Aleš Motyčka a p. Daniel 

Videnský jako zástupci obce. 

Na první schůzce schvalovali Výroční zprávu za rok 2009/2010. Byli seznámeni s projekty 

školy, se všemi zdroji financování školy. Dále schvalovali rozpočet školy a úpravy 

Klasifikačního řádu, Školního řádu. 

 

 

Spolupráce s mateřskými školami 

 
 Den otevřených dveří pro předškoláky – účast na výuce v 1.třídě a ve školní druţině 

 návštěva budoucí učitelky 1.třídy a pí ředitelky v mateřských školách – ukázka práce 

předškoláků 

 společná schůzka rodičů předškoláků a učitelek a vedoucích učitelek 

 setkání budoucích prváčků se svou třídní paní učitelkou – Školička před školou 

v termínech 14.4., 19.,5.,9.,6. – vzájemně se poznávali, seznamovali se se školním 

prostředím a navštívili i učebnu ŠIC s interaktivní tabulí 

 pasování předškoláků na školáky 

 společné akce – Drakiáda, Masopust – kterou spoluorganizují s Obecním úřadem v 

Libchavách 

 návštěvy ţáků  v MŠ 

 spolupráce v rámci SRPŠ 

 

 

http://www.zslibchavy.cz/
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Praxe vykonávané na naší škole 

 
 Nikola Stejskalová – studentka oboru Pedagog volného času University 

Palackého v Olomouci. Náslechy v MŠ Horní Libchavy u pí Musilové 

 Marcela Koblihová – studentka VOŠ pedagogické a SPgŠ Litomyšl. Praxe 

v MŠ Dolní Libchavy u pí Pulkrábkové 

 Jana Soušková – studentka Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Souvislá 

praxe ve 2. třídě u pí Ludvíčkové 

 Andrea Divíšková – studentka VOŠ pedagogické a SPgŠ Litomyšl. Praxe 

v MŠ Horní Libchavy u pí Musilové 

 Dominika Chládková – studentka SŠ Bohemia s.r.o. Chrudim. Praxe na 

I.stupni a Tv – výstupy. 

 

 

Doplňková činnost 

 
     Okruhy doplňkové činnosti jsou vymezeny ve Zřizovací listině Základní školy. 

Ve školním roce 2010/2011 naše škola realizovala : 

 Hostinskou činnost ve školní jídelně  - stravování  33 cizích strávníků 

 

 
   

Materiálně technické zajištění 

 
 Od roku 2006 jsou třídy vybaveny novými lavicemi a nábytkem 

 V roce 2006 byla zakoupena nová, kvalitní  kopírka do ředitelny /KYOCERA 

KM1650 – 64 650,- Kč/ 

 V roce 2007 se díky sponzorskému daru /10 000,- Kč/ zařídil oddychový koutek pro 

ţáky na I.stupni 

 V roce 2009 - zakoupen nový vrátník k hlavním vchodovým dveřím – 9 920,- Kč 

 2 nové monitory – do školní druţiny, k zástupkyni ředitele a obnova serveru do 

počítačové učebny – 25 000,- Kč 

 nový stůl k zástupkyni ředitele – 10  300,- Kč 

 nákup a instalace ochranných folií na skla dveří – 19 640,- Kč 

 malování na nové budově, nátěry na chodby – 100 002,- Kč 

 do školní druţiny byly v roce 2007 zakoupeny kvalitní varhany v hodnotě 12 080,- Kč 

 Dotace v rámci SIPVZ 

 rok 2006 – poskytnuta dotace na základě ţádosti ve výši 162 800,- Kč. Celková částka 

byla pouţita na infrastrukturu /107 501,- Kč/, na programové vybavení / 8 803,5 Kč/, 

na konektivitu – internet / 32 995,5 Kč/, na školení pedagogických pracovníků /13 

500,- Kč/ , spoluúčast obce činila 7 427,6 Kč. 

 rok 2007 -  poskytnuta dotace na základě ţádosti  ve výši 20 000,- Kč . Dotace mohla 

být pouţita pouze na částečnou úhradu internetu / 4 000,- Kč/, na nákup nebo rozšíření 

stávající infrastruktury ICT /8 000,- Kč/, na nákup elektronických výukových 

materiálů /8 000,- Kč/ 

-   Školní jídelna / ZŠ, MŠ/D, MŠ/H / 

 v roce 2007 byla zakoupena nová lednička do MŠ/H v částce 10 290,- Kč 
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 V listopadu 2007 byla zakoupena do školní jídelny ZŠ nová fritéza v hodnotě 47 622 

Kč, v roce 2008 nová chladnice v hodnotě 24 080,- Kč 

 ubrusy do školní jídelny – 2 730,- Kč 

 počítač do školní jídelny – 12 000,- Kč 

-   Mateřská škola Horní Libchavy, Dolní libchavy 

 V mateřské škole Horní Libchavy – v roce 2005 byla vybavena novým nábytkem 

v hodnotě 91 082,- Kč a byly provedeny nátěry a malování v hodnotě 13 790,- Kč. 

V roce 2007 byl pořízen ze sponzorského daru dětský nábytek za 11 165,- Kč /dar 

činil 10 000,- Kč/ 

 V mateřské škole Dolní Libchavy se v roce 2007 provedla výměna oken a školka byla 

vybavena novým nábytkem v celkové hodnotě 121 082,- Kč 

 V roce 2009 během června – srpna byla provedena celková rekonstrukce  Mateřské 

školy v Dolních Libchavách ve výši – 6 709 723,50 Kč.  

 

Školní rok 2009/2010 

 Byl o pořízeno zábradlí ke schodům do školní druţiny – 3 000,- Kč 

 Učitelky školní druţiny si zakoupily nové ţidle – 3 519,- Kč 

 Byla provedena rekonstrukce prostor dílny pro školníka, kde byla vybudována nová 

učebna pro Školní informační centrum –  

- Pořízení nábytku do učebny – 65 330,- Kč /pouţity finanční prostředky 

z rezervního fondu/ 

- Instalace ţaluzií  - 3 701,- Kč 

 Do školní jídelny pořízen ponorný mixér – 12 264,- Kč 

MŠ/DL 

 Tyče na záclony – 5 235,- Kč /2009/ 

 Zátěţový koberec – 1 768,- Kč /2009/ 

 Hračky – 7 765,- Kč /2009/ 

 Dřevěné sedáky na pískoviště – 1 437,- Kč /2010/ 

 Z dotace Obecního úřadu byla zakoupena chybějící lehátka, povlečení, stoly, 

ţidle – 57 000,- Kč a úprava hřiště v hodnotě 49 454,- Kč  

 

      MŠ/HL 

 Koberec do třídy – 4 389,- Kč /2009/ 

 Ţehlička – 2 090,- Kč /2009/ 

 Hračky – 14 774,- Kč /2009/ 

 Dřevěné sedáky na pískoviště – 1 160,- Kč /2010/ 

 Byla zahájena rekonstrukce sklepních prostor a  prostorné herny pro děti 

 

Z projektu Comenius bylo pro školu zakoupeno: 

- Nákup televize /LCD/ a DVD pro I.stupeň – 17 004,- Kč /pořízeno z projektu 

Comenius/ 

- Náplně do tiskárny – 9 000,- Kč 

- Papír do kopírky  - 2 115,- Kč 

- Padák /hra pro děti/ - 1 890,- Kč 

 

Školní rok 2010 / 2011 
Základní škola 

 Byla provedena rekonstrukce budov v hodnotě 2 400 000,- Kč  
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Nová budova – nová střecha, zateplení střechy, topné kabely do okapů,  nové 

venkovní parapety, výměna střešních oken, nová fasáda 

Stará budova – nová okna a dveře 

 Malování na staré budově 70 000,- Kč 

 Notebook 18 750,- Kč 

 Vysavač 2 749,- Kč 

 

Školní jídelna 

 Myčka do MŠ Dolní Libchavy  12 165,- Kč 

 

Mateřské školy 

 Pračka   9 043,- Kč – MŠ/DL 

 Lehátka  9 135,- Kč – MŠ/DL 

 Šatní skříně  30 198,- Kč -  MŠ/HL 

 Elektroinstalační práce  9 967,- Kč – MŠ/HL 

 Sanace MŠ/HL, topné kabely – 1 002 371,- Kč 

 

Z projektu ŠIC bylo zakoupeno : 

 Knihy do  knihovny, publikací a map  9 699,- Kč 

 Reklama v UN č. 24-25/2011   5 520,- Kč 

 Pamětní deska   2 412,- Kč 

 

 

 

Rozpočet školy 

 
1/ Normativní rozpis neinvestičních výdajů na přímé náklady na vzdělávání pro školy, 

školská zařízení zřízené obcemi /Krajský úřad Pardubice/ 

 

2010 

Celkem NIV k 31. 12. 2010  :  9 960 000,- Kč 

Z toho :  platy – 7 196 000,- Kč 

              OON – 50 000,- Kč 

              Odvody – 2 464 000,- Kč 

              FKSP – 145 000,- Kč 

              ONIV – 105 000,- Kč / 85 000 – přímé,  29 000 – náhrada za nemoc/      

Přepočtený počet zaměstnanců – 29,58  

 

Účelové finanční prostředky : 

 ÚZ 33 015 – rozvojový program „Podpora řešení specifických problémů RgŠ 

v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení“    

NIV – 121 618,- Kč  z toho : platy – 89 424,- Kč 

                                               odvody – 30 405,- Kč 

                                               FKSP – 1 789,- Kč 

 ÚZ 33 017 – rozvojový program „Školní vybavení pro ţáky 1.ročníku základního 

vzdělávání“     19 000,- Kč 

 

2011 

Celkem NIV k 30. 8. 2011 :  9 980 000,- Kč 
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Z toho :  platy – 7 293 000,- Kč /pedagogové – 5 639 000 Kč, nepedagogové – 1 636 000 Kč/ 

             OON – 18 000,- Kč / pedagogové – 13 000 Kč, nepedagogové -  5 000,- Kč/ 

             Odvody – 2 480 000,- Kč 

             FKSP – 73 000,- Kč 

             ONIV – 134 000,- Kč /přímé – 104 000 Kč, náhrada za nemoc – 30 000 Kč/ 

Přepočtený počet zaměstnanců – 31,04 

 

Účelové finanční prostředky : 

 ÚZ 33 027 – rozvojový program „Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků 

s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci dle zákona č. 

563/2004 Sb. 

NIV – 226 000,- Kč    z toho : platy - 167 000,- Kč 

                                                 odvody – 59 000,- Kč        

 ÚZ 33 015 – rozvojový program „Podpora řešení specifických problémů RgŠ 

v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení“    

NIV – 143 423,- Kč  z toho : platy pedagogů – 87 011 Kč /ZŠ – 67 319, MŠ – 19 692/ 

                                                         platy nepedagogů – 19 228 Kč 

                                                         odvody – 36 123,- Kč 

                                                         FKSP – 1 061,- Kč 

 ÚZ 33 017 – rozvojový program  „Školní vybavení pro ţáky 1.ročníku základního 

vzdělávání“     17 000,- Kč 

 

 

 

2/ Příspěvek na provozní náklady  /Obec Libchavy/ 

 

Stav k 31. 12. 2010 

18.2.2010 -  1 850 000,- Kč 

                 -         8 000,- Kč na sportovní činnost 

 

 Hospodářský výsledek za rok 2010 :   0 
        

 Stav fondu rezerv k 31.12.2010 – 336 000,- Kč  

 

- 120 688,95 Kč – hospodářský výsledek z minulých let 

- 215 097,41 Kč – vloţené prostředky z Evropského fondu, které se budou 

čerpat v roce 2011. 

 

Stav k 31. 8. 2011 

celkem :  2 140 000,- Kč 

Finanční částka je určena na provoz pro základní školu, školní druţinu, mateřskou školu HL, 

mateřskou školu DL, jídelny /ZŠ,  MŠ/DL, MŠ/HL/   

 

3. Sponzorské dary  /rodiče/ 

 

Celkem :  43 550,-  Kč 

- Rodiče z MŠ Horní Libchavy – 8 400,- Kč  - hračky na Vánoce 2010 

- TJ SOKOL Libchavy – 4 000,- Kč – ţíněnky 

- Obec České Libchavy – 5 000,- Kč – plastová venkovní lavice /z roku 2010, 

nezapočítává se/ 
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- Příspěvek z Obce České Libchavy – 6 000,- Kč – buzoly, knihy do školní knihovny 

- AZ TRADE AGENCY – 8 150,- Kč – trička pro Libchaváček 

- Paní Švecová – 4 000,- Kč – varhany do Hv 

- EKOLA  České Libchavy – 5 000,- Kč 

      

 

 

 

 

 

 

 

Záměry a perspektivy školy 

 
 Kvalitní příprava ţáků ke studiu na všech typech škol 

 Udrţení zájmu ţáků o nepovinný a zájmové krouţky 

 Vytvoření  sportovního krouţku pro dívky na I. stupni 

 Individuální práce s integrovanými ţáky 

  Věnovat péči nadaným ţákům 

 Působit na ţáky v oblasti prevence a návykových látek, násilí, šikaně a kyberšikaně 

 Vést ţáky k třídění odpadu 

 Vést ţáky k šetrnému přístupu k ţivotnímu prostředí 

 Udrţovat pořádek ve škole a vést ţáky k odpovědnosti za škodu a ke vztahu k majetku 

 Vést ţáky k slušnému a ohleduplném chování 

 Vytvářet  ve škole přátelskou, klidnou a otevřenou atmosféru mezi ţáky a učiteli 

 Vytvářet přátelskou atmosféru mezi všemi zaměstnanci školy, nezbytnou pro kvalitní 

výkon práce 

 Podporovat a oceňovat /dle finančních moţností/ iniciativu a kvalitu práce 

 Podporovat u ţáků a zaměstnanců pocit hrdosti na školu, ve které působí 

 Spolupracovat s rodiči při řešení problémů jejich dětí 

 Ohleduplně řešit problémy ţáků s jejich rodiči 

 Podporovat další vzdělávání učitelů /dle finančních moţností/ 

 Umoţnit doplnění vzdělání nekvalifikovaným učitelům 

 Vylepšování výzdoby školy 

 Naplňovat Školní vzdělávací program 

 Úspěšně zakončit projekt ŠIC, projektové dny – přivést rodiče do školy 

 Úspěšně zahájit práci na projektu EU – peníze do škol 

 Pořádat Dny otevřených dveří – Jarmark – přivést rodiče do školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Zpracovala  Mgr. Marie Linhartová 
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