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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 :     79 

  

                                  Školní družina                          IZO :  118 000 357      kapacita :     50  

   

                                  Školní jídelna MŠ                     IZO :  102 930 651      kapacita :     79 

     

                                  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  :  od 1. 1. 2011 Soňa Schulzová /Alena Pulkrábková – na MD, RD/     

Ved. školní jídelny      :  Markéta Kopsová /Erika Nováková – na MD, RD/                                                                              
 

                                            

mailto:zsdlibch@libchavy.cz
mailto:mshl@libchavy.cz
mailto:msdl@libchavy.cz


Organizační schéma školy 

 

 

Ředitelka školy 

Marie Linhartová 

 

 

 

 

Řídí 
 

                                       

 

                                            Vedoucí                  Vedoucí             Vedoucí 
  Zástupce                             školní                     Mateřské            Mateřské  

   Ředitele                              jídelny                   školy HL             školy  DL            školník 
Veronika Vaňousová            Markéta Kopsová        Eva Musilová             Soňa Schulzová      Pavel Martinec    

 

 
 

Řídí 

učitele                                kuchařky               zaměstnance      zaměstnance         uklizečky 

                                          školní jídelny           MŠ/HL                MŠ/DL 

 
 

 

 

 

 

Zástupce ředitelky 

Veronika Vaňousová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mzdová účetní :   Kotrlová Ivana 

Účetní :                 Jabůrková Jana   

 

 

 

 



Na škole působí : 

 

 2 výchovné poradkyně :   Mgr. Zdenka Martincová /Integrovaní žáci /  

                                                       /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 

 koordinátor v oblasti environmentální výchovy : Mgr. Petr Kulhavý  

 projekt ŠIC : Mgr. Veronika Vaňousová 

 projekt EU peníze školám : Mgr. Marie Linhartová 

 

-     zdravotníci :      Hana Šťovíčková – ZŠ 

                                 Petr Kulhavý - ZŠ 

                                 Eva Musilová – MŠ/H 

                                 Petra Králová – MŠ/H 

                                 Alena Pulkrábková – MŠ/D 

                                 Soňa Schulzová – MŠ/D 

                                 Gabriela Bucháčková – MŠ/D 

                                 Lenka Ludvíčková - ZŠ 

 

-      instruktoři lyžování :    PaedDr.. Hana Šťovíčková 

                                              Mgr. Petr Kulhavý           

                                              Petr Kučera 

 

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, Judr. Václav Felgr - právník 

 pomáhají při řešení koncepčních věcí školy 

 rozhodují o důležitých dokumentech školy 

 řeší organizační věci 

 projednávají pedagogické dokumenty 

 starají se o pracovně právní záležitosti 

 připravují návrh rozpočtu 

 plánují rozvoj školy 

 navrhují a pomáhají při realizaci doplňkové činnosti školy 

 

Pedagogická rada – pedagogové a vychovatelky školní družiny 

 řeší výukové a výchovné problémy 

 řeší organizační záležitosti 

 koordinuje práci třídních učitelů 

 vyjadřuje se k základním dokumentům, především pedagogického charakteru 

 

Správci sbírek, kabinetů, učeben 

 pečují o sbírky a kabinety a odborné učebny 

 provádějí inventarizaci 



 podávají návrhy na zakoupení a využívání 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 a jejich hodnocení na klasifikačních 

radách a  na konci šk. roku 

 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 požadavky učitelů na využití 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 

 průběžně 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 záležitosti 

     připravují rozpočet, čerpání rozpočtu 

 

 

 



                                                       kabinety                       odpovědnost 

pí KULHAVÁ                            učebnice I.st.                          

                                                                                              

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

   výchovná poradkyně – Integ. žáci                                 nástěnka ARTUR 

                                                                                         nákup knih pro nejlepší žáky I.st 

                                                                                               

  

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

                                                   sborovna I.st.                  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, D                             soutěže Aj, recitační soutěž II.st. 

                                                  knihovna                          důvěrník FKSP                

                                                                                               

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

     zdravotník                                                                    sport. soutěže, předseda ŠSK, 

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

     metodik prevence                                                            

                                                                                              

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

      koordinátorka ŠIC                 učebna Vv                     dveře                                                                           

 

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

                                                    učebna F,CH                  učebny ŠIC /i květiny/ 

                                                    kuchyňka, učebna ŠIC   elektr. přístroje na II.st. 

                                                                                             

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

    zdravotník                                                                      sportovní akce, sběr kůry, 

    koordinátor environmentální výchovy                            Z olympiády /okr./, sledování 

                                                                                           lékárniček na hřišti a v Tv 

  

pí BAŤKOVÁ                          Čj                                     soutěže Čj, recitační soutěž II.st  

                                                                                           kulturní akce, pokladník ŠSK 

                                                                                           sborovna II.st.   

 

pí LINHARTOVÁ                     Hv                                    pěvecké soutěže na I.st. 

                                                                                            

pí ČERMÁKOVÁ                      ŠD                                  vedoucí vych.,sledování  

                                                                                            lékárniček  na staré budově    

                                                                                            pěvecká soutěž 

pí TOMÁŠOVÁ                   CH, dílny                                                                                                   



Charakteristika školy z hlediska kapacity, 

účelnosti a vybavení 

 

  -   Základní škola Libchavy leží 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 družině na 67 žáků. 

 S platností od 1. 9. 2011 došlo k navýšení kapacity v mateřské škole na 75 dětí 

 S platností od 1. 9. 2013 dojde k navýšení kapacity v mateřské škole na 79 dětí 

 

-    Škola je plně organizovaná, tvoří ji 2 budovy : 

 

1.budova /rekonstruovaná část/ :  

I.patro - 1 kmenová třída I.stupně /5. třída/, 2 oddělení školní družiny, 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 2012/2013 škola disponovala 9 kmenovými třídami, 2 

samostatnými odděleními školní družiny,7 učebnami a školní knihovnou 

 

-     Při pracovních činnostech se staráme o zeleň kolem školy. 

-    Při hodinách Tv využíváme 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 družiny jsou v provozu 2 prostorné učebny. ŠD dále využívá počítačovou 

učebnu, cvičnou kuchyň, tělocvičnu a školní dvůr. 

 -    Technický stav budov je dobrý 

 

 



Školní jídelna  

 Žáci mohou odebírat svačiny - 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 režim.  

 cena obědů a svačiny : 1. 9. 2012 

svačina :  8,- Kč , od 1. 2. 2012  10,- Kč 

oběd :        22,- Kč    pro žáky 7 – 10 let 

                  24,- Kč    pro žáky 11 – 14 let 

                  26,- Kč    pro žáky  15 let a dospělé 

  obědy se hradí  přes účet školy 181 813 229/0300 

 Vařili jsme pro 35 cizích strávníků, cena oběda -  55,- Kč,    

 

Svačiny odebíralo –  119 žáků,  6 zaměstnanců 

Obědy odebíralo – 183 žáků,  22 zaměstnanců 

 

 

 

 

     Ve školním roce 2012/2013 /k 30. 6. 2013/ navštěvovalo školu celkem 187 žáků 

/ 88 dívek, 99 chlapců/,  průměrná naplněnost 21  žáků/ třídu 

 

Z toho                    5 tříd     I.stupně /1. – 5. ročníku/                       102   žáků  / 49 d, 53 ch/ 

                               4 třídy  II.stupně /6. – 9. ročníku/                         85   žáků  / 39 d, 46 ch/ 

Školní družina      2 třídy  /žáci 1. - 3.tř./                                            60   žáků  / 26 d, 34 ch/ 

                               /1.tř. – 19 ž., 2.tř. – 23 ž., 3.tř. – 18 ž./  

 

 

Škola vyučovala : 

 

Ve 4.- 5. a  9. třídě podle Školního vzdělávacího programu č.j. 61/2007/RE 

v 1.-3. a 6.-8. třídě podle Školního vzdělávacího programu č.j. 61/2007/RE, verze č.1 

 

 

 

Volitelné předměty :   Míčové hry 7. – 9. třída                                                                     

                                      Anglická konverzace 7.- 9. třída 

 

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

Zájmové kroužky :        ARTUR 1.tř. – výtvarný kroužek   pí Martincová 

                                         ARTUR 2. třída – výtvarný kroužek   pí Martincová     

                                         Pohybové a sportovní hry 2. – 3.tř.    pí Ludvíčková 

Anglický jazyk 1. třída    pí Šedová 

Anglický jazyk 2. třída  pí Baťková 

Ruční práce 3. – 5.tř.   pí Kittlitz 

Německý jazyk na II. stupni    pí Pleváková  

Kroužek vaření na I., II.  stupni    p. Bielčik 

Šachový kroužek na I. a II. stupni   p. Bielčik 

Taneční kroužek na I., II. stupni   pí Pleváková 

Florbalový kroužek 6.,7. tř.   pí Šťovíčková 

Florbalový kroužek 8.,9. tř.  pí Šťovíčková 



Sportovní hry na II. stupni    p. Kulhavý 

Florbalový kroužek na I.st.  p. Ilgner 

Stolní tenis  p. Šmétka 

                                                                                                                                                   

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

                                        / pí Šťovíčková, pí Pleváková/   

                                            Školní knihovnu  / pí Pleváková/ 
 

 

Další služby pro rodiče s dětmi, veřejnost :   

Patchwork pro začátečníky – pí Markéta Burešová, pí Miloslava Kuraková, mírně pokročilé – 

pí Veronika Vaňousová 

Hudební škola BRAVO -  pí Švecová 
 

 

 

 

 

Údaje o pracovnících školy 
 

Změny u pedagogických a nepedagogických pracovníků 

pracovní poměr zahájili : 

 Romana Horníčková /15. 8. 2012/ - uklizečka na ZŠ 

 Leoš Horníček /29. 1. 2013/ - uklizeč na ZŠ 

 

Pracovní poměr ukončili : 

 Romana Horníčková /28. 1. 2013/ - uklizečka na ZŠ 

 Zuzana Šedová, Dis. /30. 6. 2013/ - učitelka na ZŠ 

 Mgr. Blanka Tomášová /4. 7. 2013/ - učitelka na ZŠ 

 

 

 

 

Naše škola má  36 zaměstnanců školy, z toho jsou 4 na mateřské dovolené nebo rodičovské 

dovolené /stav k 30. 6. 2013/ 

Základní škola :     13  pedagogů, 2 vychovatelky  + 2 MD            4  provozní zaměstnanci 

MŠ/HL :                  3  pedagogové                                                  1  provozní zaměstnanec 

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

ŠJ :                          4  ZŠ  , 2 MŠ    + 1 MD                            

 

Pí Papáčková je v tabulce uvedena 2x – ve ŠJ – pomocná kuchařka, u ZŠ jako provozní 

zaměstnanec. V celkovém počtu je započítána 1x. 

 

 

 

 

 

 

 

 



přepočtení na plně zaměstnané 

                                                           fyzické osoby                                    zaměstnané 

___________________________________________________________________________ 

ZŠ         učitelé                                             13                                                 12,819    

              vychovatelky                                   2                                                    1,741    

              provozní zaměstnanci                    4                                                    3,187 

MŠ/H    učitelé                                              3                                                    2,700 

              provozní zaměstnanci                    1                                                    1,000 

MŠ/D    učitelé                                              3                                                    3,000     

              provozní zaměstnanci                    1                                                    1,000 

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

              MŠ /H,D                                          2                                                    2,000       

                                   

                           

                           Pí Papáčková je uvedena 2x – 1- ŠJ/ZŠ, 1- 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 

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 

   muži       ženy                   muži        ženy               muži         ženy              muži          ženy 

 

    0              3  + 2 MD         2            6                        0               4                    0                0 

 

 

Věková struktura pedagogického sboru /MŠ + 1 MD/ 

 

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

   muži       ženy                   muži        ženy               muži         ženy              muži          ženy 

  

    0             2  + 1 MD               0             3                    0                1                    0                0 

  

 



Kvalifikovanost – aprobace 
 

I.stupeň                 4    + 1 MD        + ředitelka                                            

II. stupeň               5    + 1 MD        + zástupkyně ředitelky 

 

Nekvalifikovaní    

I.stupeň –  1 /pí Šedová/ 

II.stupeň – 1 /p. Bielčik/ 

 

 

Anglický jazyk     1 

Český jazyk          3    + 1 MD                                             Výtvarná výchova        0 

Dějepis                  1    + 1 MD                                             Tělesná výchova          2 

Občanská nauka    1                                                              Hudební výchova        1  

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. PaedDr. Hana Šťovíčková  

2. Mgr. Lenka Ludvíčková                /D, Ov, VkZ, Př, Pč, Tv, Míč. hry/ 

3.  Zuzana Šedová, Dis.                  7. Jindřich Bielčik /M, F, Pč, Inf/  

4.  Mgr. Radka Kulhavá                8. Mgr. Petr Kulhavý /M, Z, VkZ, Tv, Inf, Míč. hry/ 

5.  Mgr. Iva Kittlitz                         9. Mgr. Hana Pleváková /Čj, Aj, Ov, Aj konv./  

                     

 

b/ Další pedagogičtí pracovníci: 

ZŠ – Mgr. Blanka Tomášová /Čj, D, Z, Ch, Hv Pč/, Mgr. Marie Linhartová /Hv, Sbor. 

zpěv/, Mgr. Veronika Vaňousová /M, Vv,/ 

MŠ – Eva Musilová, Petra Králová, Monika Frimlová, Gabriela Bucháčková,  Soňa 

Schulzová, Pavlína Vodáková  

   c/ Vychovatelky : 

Daniela Čermáková, Petra Mikulová 
 

d/ Provozní zaměstnanci : 

ZŠ – Pavel Martinec, Alena Jansová, Romana Horníčková, od 29. 1. 2013 Leoš Horníček, 

Anna Papáčková,  

MŠ – H – Helena Mazurová,  D – Jana Novotná 

 

e/ Zaměstnanci školní jídelny : 

ZŠ – Markéta Kopsová – vedoucí ŠJ, Jana Hodrová, Iva Pinkavová – vedoucí kuchařka,  

Anna Papáčková – pomocná kuchařka 

MŠ – H – Monika Dvořáková,  D – Marie Egydyová 
 

 

 



Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
     Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se v roce 2012 opět nemohlo zúčastnit tolik 

pracovníků, kolik by chtělo, protože částka na DVPP /součást ONIV/ opět nedostačovala.  Ke 

konci školního roku si museli nejen DVPP hradit ze svého, ale pokud chtěli jet mimo Ústí nad 

Orlicí, museli si vzít dovolenou /cestovní náhrady se hradí také z ONIV/    

Částka přidělená na DVPP by měla činit – 9 350,- Kč, tj. 50,- Kč na žáka /ZŠ/– není to závazný 

ukazatel a většinou se nevyčerpá, protože se peníze využijí na nákup pomůcek. V tomto 

školním roce se pedagogové na ZŠ zúčastnili 24 seminářů, školení a porad, některé semináře 

jsou zdarma – hrazeny EU .  

 Petr Kulhavý – Matematika prof. Hejného, Dopravní výchova, Multipolis 

 Hana Šťovíčková – Volba povolání, koordinátoři – 2x, Dějepis   

 Veronika Vaňousová – matematika prof. Hejného, Vizualizace při budování pojmu a 

řešení slov.úloh, IT seminář, Změny v ŠVP 

 Radka Kulhavá – Právní vědomí učitele,  

 Naďa Baťková – ŠVP v Aj 

 Lenka Ludvíčková – Matematika prof. Hejného, Budou z nás školáci, Dopravní 

výchova,  

 Marie Linhartová – Změny v ŠVP, Matematika prof. Hejného, Změna pracovně-

právních předpisů, Změny v Zákoníku práce a Školském zákoně – p. Zeman, Změny 

v Zákoníku práce a ve školském zákoně – p. Valenta,  Porada ředitelů – 3x 

 Petra Mikulová - logopedie 

 Všichni zaměstnanci – školení BOZP a PO 

 

 

Projekt EU – peníze školám – 1 120,- Kč 

 Lenka Ludvíčková – Interaktivní metody ve výuce matematiky 

 Petr Kulhavý – Google, media a komunikace 

 Veronika Vaňousová – Matematika s využitím kancelářského SW 

 Radka Kulhavá – textový editor v učitelské praxi 

 

     Koučink akademie Libchavy– Ředitel koučem /zdarma – projekt Koučink akademie    

Libchavy/ 

 Marie Linhartová 

 Veronika Vaňousová 

 

Péče o pracovníky 

 Zaměstnancům jsou poskytovány ochranné pomůcky dle směrnice o Poskytování 

ochranných pomůcek.    

V tomto školním roce byly  nakoupeny  pomůcky  v hodnotě  15 817 ,- 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 –  Fond je tvořen  1% z platu zaměstnanců. Byla upravena pravidla pro čerpání :  

     rok 2013 – 800,- Kč/zaměstnance. 



Tuto částku mohou  využít dle  svého výběru a uvážení –  jako příspěvek na dovolenou, na      

masáže, na permanentky do plaveckého bazénu, do posilovny. Bylo pozastaveno čerpání   

půjček.  Příspěvek na obědy /9.- Kč/ a na pracovní a životní výročí se nemění. 

Fond kulturních a sociálních potřeb hospodaří dle stanovených pravidel. U příležitosti Dne 

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

fondu a s rozpočtem na další rok. 

Důvěrníkem FKSP byla zvolena paní Hana Pleváková. 

 

Údaje o žácích 

Počty žáků k 30. 6. 2013 

 

Třída                 Celkem               Dívky                Chlapci 

   1.                               19                              9                           10   

   2.                               23                              9                           14   

   3.                               24                            10                           14 

   4.                               16                            13                             3 

   5.                               20                              8                           12  

   6.                               28                            12                           16   

   7.                               20                              7                           13 

   8.                               23                            13                           10 

   9.                               14                              7                             7  

celkem                       187                            88                            99 

 

 

 

 

 

Noví žáci :  Adéla Láznová 2.tř. /24. 9. 2012/, Matěj Diblík 3.tř. /3. 9. 2012/, Tereza Diblíková 

3.tř. /3. 9. 2012/, Nela Horynová 3.tř. /3. 9. 2012/, Tomáš Pávek 3.tř. /3. 9. 2012/, Andrea 

Lorenčíková 4.tř. /28. 5. 2013/, Jan Svatopluk Štěrba 5.tř. /3. 9. 2012/, Zita Daňková 6.tř. /3. 9. 

2012/, Luděk Kočí 6.tř. /3. 9. 2012/, Matěj Krčmář 6.tř. /3. 9. 2012/, Nikola Sklenářová 6.tř. /3. 

9. 2012/, Kristýna Strnadová 6.tř. /3. 9. 2012/, Radim Svoboda 6.tř. /3. 9. 2012/, Lucie 

Zajíčková 6.tř. /3. 9. 2012/, Aleš Praus 6.tř. /2. 4. 2013/, Dalibor Praus 6.tř. /2. 4. 2013/, Albert 

Bostan 7.tř. /3. 9. 2012/, Sára Bielčiková 8.tř. /3. 12. 2012/, Petr Nastoupil 8.tř. /1. 2. 2013/, 

 

Odstěhovali se : Adéla Láznová 2.tř. /5. 11. 2012/, Jan Šimco 2.tř. /8. 5. 2013/, Ondřej Vašina 

3.tř. /28. 6. 2013/,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Údaje o výsledcích vzdělávání žáků školy 
 

I.pololetí 

                                                             I.stupeň       II.stupeň 

Pochvaly                                                  33                 8  

Napomenutí TU                                       18               15    

Důtka TU                                                   1                 5 

Důtka ŘŠ                                                    -                 5 

Chování      2                                              1                 2      

                   3                                              -                  - 

 

Prospělo                                                13 žáků         53 žáků   

S vyznamenáním                                  89  žáků        28 žáků 

Neprospělo                                                  -               1 žák 

 

 

II.pololetí 

Pochvaly                                                    92               39        

Napomenutí TU                                           1                 8 

Důtka TU                                                     1                 7  

Důtka ŘŠ                                                     0                 4 

Chování       2                                               1                -                      

                    3                                               -                  - 

 

Prospělo                                                    17 žáků         61 žáků 

S vyznamenáním                                      84 žáků         24 žáků 

Neprospělo                                                 -                     5 žáků /7.tř.-2, 8.tř.-3/       

Ročník opakují                                           1 žák             -           

                                                                                    

I. a II. pololetí 

Zameškané hodiny                                 8 105                7 699  

           - nejvíce                                      3.třída               9. třída  

           - nejméně                                    1.třída               6. třída                                              

Neomluvené hodiny                                   -                  - 

 

 

 Nejlepší žáci  

1.- Petra Sedláčková, 2. – Josef Blažek, 3. – Štěpán Šmétka, 4. – Dominika Pecháčková, 5. 

– Daniela Kotrlová, 6. – Veronika Šnajdrová, Matěj Motyčka, 7. – Markéta Šaldová, 8. – 

Nikolas Hubálek, 9. – Dominika Vítková  

 

 

 Pochvala ředitelky školy  

Nebyla v tomto školním roce udělena   

 
 

 



Přijímací řízení 

 Na střední školy a odborná učiliště se hlásilo celkem 14  vycházejících žáků z 9. třídy 

a 2 žáci z 8. třídy 

 Na víceleté gymnázium se hlásila 1 žákyně z 5. třídy /Gymnázium Ústí nad Orlicí/   

   

 

 
 Třída           Počet žáků                    gymnázia               studijní obor           učební obor              učební obor  

                                                                                          s maturitou              na SOU                       na OU 

                                                                                                          

9.              14                              1                          7                     6                           0                

   8.                2                              ________________________    2___________ __________                                                                                            

   5.                1                              1        

                       
   

 

 Integrovaní žáci 
 

      Mezi integrované žáky byli zařazeni celkem 2 žáci / 1 žák  na I.stupni, 1 žák na II. stupni/.   

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

S tímto plánem byli seznámeni žáci i jejich zákonní zástupci.  

Žáci s poruchami učení, nebo žáci, kterým je v hodinách věnována zvýšená péče bylo 

celkem 31 – 16 žáků na I. stupni, 15 žáků na II. stupni. Navštěvovali pravidelně PPP a 

v hodinách jim byla věnována speciální péče, popřípadě úlevy, dle pokynů z PPP. 

 

 

Školní úrazy 

 
V tomto školním roce bylo zaevidováno celkem 18 školních úrazů. 6 úrazů bylo pojišťovnou 

/Kooperativa/ odškodněno. 

Bylo odškodněno 6 úrazů. Celková výše náhrady škody byla 21 260,- Kč, spoluúčast obce je 

1 000,- Kč na jeden úraz. Z pojistné smlouvy bylo uhrazeno 15 260,- Kč. 

- 6 úrazů se stalo v hodinách tělesné výchovy 

- 6 úrazů se stalo ve školní družině /pobyt na školním hřišti, jídelna, chodba/ 

- 2 úrazy se přihodily na chodbě školy 

- 1 úraz v zájmovém kroužku /sportovní hry/ 

- 2 úrazy ve třídě, v učebně 

- 1 úraz v umývárně 

Všichni žáci byli vždy po úrazu znovu poučeni o bezpečnosti. 

 

 

Statistika ve školní knihovně ve školním roce 2012/2013 

 
Ve školní knihovně bylo k 29. 6. 2013 celkem 2 390 knižních titulů. V žákovské knihovně – 

1 991 knih /117 nových titulů/, v učitelské knihovně – 399 knih /2 nové tituly/. Ve školním 

roce bylo zakoupeno celkem 119 knih – z toho 117 do žákovské knihovny a 1 do učitelské 

knihovny. 



Celkový počet výpůjček od žáků byl 458 knih – o 143 knih méně než v loňském roce!! Od 

učitelů – 31 knih.  

- I.stupeň si půjčil 271 knih. Prvenství získala 2. třída, která si půjčila 108 knížek. 

Pochvalu si však zaslouží celý I. stupeň.  

- Na II. stupni byl celkový počet výpůjček byl 187, prvenství získala 9. třída se 49 

zapůjčenými tituly. 

 

 

Školní družina 
 

     Ve dvou odděleních školní družiny bylo zapsáno 60 dětí. V každém oddělení 30 dětí. 

Pracovali jsme podle ročního plánu - SAFARI , dle časopisu Pastelka. Cílem bylo poznat život 

zvířat, hlavně ohrožených druhů. Seznámili jsme se jak žijí, jak se chovají, čím jsou zvláštní a 

co dovedou. Sbírali jsme informace z internetu, encyklopedií a DVD. Děti  tvořily referáty, 

sháněly obrázky, fotografie. 

Podnikli jsme 9 výprav – vždy za skupinou zvířat. Například za nejkrásnějšími šelmami, za 

lidoopy, největšími živočichy, vodními 

živočichy atd. 

V každém oddělení pracovaly 3 týmy, které 

plnily různé úkoly, probíhaly soutěže 

sportovní, hudební, zábavné, s dopravní a 

zdravotní tématikou atd. Vytvořili jsme 

mapu SAFARI a každý měsíc do ní děti 

vlepily 3 nová zvířata. 

Společně jsme podnikli tyto, již tradiční, 

akce : 

 Vystoupení na Vánoční výstavě na 

Obecním úřadě     

 Vystoupení na Vánoční  výstavě U 

Džbánu – akce Svazu žen 

 Čertovská besídka – vystoupení pro 

rodiče v ŠD 

 Vánoční besídka s rozdáváním dárečků a s pohoštěním – vánoční cukroví 

 Talentmánie – kouzelníci, 

písničky, scénky, vtipy 

 Vystoupení na Libchavském 

Masopustu – muzikál O 

sněhurkách a trpaslících 

 Turnaj ve hře Dáma 

 Vycházka k lesu – štafetové 

soutěže v týmech 

 Plesový král 

 Noční SAFARI – spaní v ŠD, 

soutěže 

 Společná vycházka na zmrzlinu 

 Společné vyhodnocení celoroční 

hry SAFARI – předávání lvíčků, 

pamětních listů a sladkých odměn 

 

 



Vyhodnocení dětí : 

I.oddělení – Tobík Vacek a Ondra Vašina za ochotu pomoci, pracovitost a kamarádství 

Ondra Fekete, Kuba Aubus a Honza Šmejdíř za vedení deníčku 

II.oddělení – Anetka Gapková, Eliška Pražáková, Anetka Krýzlová a Toník Borovička  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební škola  BRAVO 
     Hudební školičku navštěvovalo celkem 27 dětí. Výuka byla rozdělena do 2 pracovních dnů 

v týdnu. Obor klávesy studovalo 12 dětí, zobcovou flétnu 6 dětí, zpěv 1 žák, kytaru 3 žáci. 5 

dětí se přihlásilo na dvouoborový předmět klávesy – zpěv, klávesy – kytara. 



     Hudební škola Bravo spolupracuje s místní základní školou. 6 sólistů a instrumentální 

soubor se účastnil každoročního vystoupení na Netradičním setkání v Libchavách. Dále jsme 

nastudovali společný veřejný vánoční koncert se základní školou v Zámrsku, kde vystoupili 

opět sólisté i instrumentální soubor. Několik žáků se zúčastnilo rozsvícení vánočního stromku 

v Českých Libchavách. I tentokrát jsme byli pozváni do Osíku u Litomyšle. Tam jsem pro děti 

z mateřské  a základní školy připravili pásmo koled. Školní rok jsme zakončili závěrečným 

koncertem v ZŠ Libchavy. Vystoupení se účastnilo 25 sólistů a instrumentální soubor složený 

z 9 žáků.                                                                                                        Bohumila Švecová 
                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výuka na I.stupni :   

 
1.třída  

Průvodcem žáků byl veselý klaun Bertík. Ten jim pomáhal v začátcích, ale i během celého 

školního roku s plněním školních úkolů. 

Hravou formou je seznamoval s jednotlivými písmenky ve Slabikáři. Žáci tak poznávali 

písmenka pomocí jednoduchých hádanek , rébusů a doplňovaček. 

V matematice pracovali stejným způsobem. Velmi oblíbená byla u žáků soutěž Král a Královna 

matematiky. 

Během roku jsme měli celkem 5 projektových dnů – Halloween, Čertovské učení, Krakonoš 

radí, Jak se staví dům, Slavnostní rozloučení se Slabikářem. 

 

2.třída  

Žáci navázali na tematický plán z 1. třídy, kdy pluli na lodi a se slovy „všichni táhnem za jeden 

provaz“ překonávali všechny překážky a nástrahy. Během druhé třídy se děti dostaly do 

džungle a prozkoumávaly jednotlivé ostrovy. Každý ostrov byl zaměřen na jedno téma, které se 

měli žáci tento rok naučit. Postupně děti navštívily všechny ostrovy tak, aby zvládly učivo, 

které na ně během 2.třídy čekalo.  

Svou cestu si žáci vyznačovali na mapě, která byla součástí výzdoby naší třídy. Mimo jiné byli 

odměňováni za pěknou samostatnou nebo skupinovou práci, za individuální zlepšení, ale také 

například za třídění plastů, hliníku, nebo za sběr pomerančové a citronové kůry. Za 3 nasbírané 

kolíčky dostávali razítka ve tvaru Smajlíků. Za 5 smajlíků každý obdržel zlatou jedničku do 

notýsku. Na závěr školního roku žáci nacvičili tanec na téma džungle, který završil jejich 

celoroční tematickou práci 



3.třída 

Tento školní rok jsme s žáky pracovali s knihami Ferdy Mravence.  Celoroční  motivační  

projekt nazvaný „Dobrodružství s Ferdou Mravencem“ jsme zahájili s Ferdovým slabikářem a 

písničkou Mravenec jde trávou. Založili jsme si sešit, do kterého celý rok žáci sbírali razítka 

mravenců a berušek, lepili si obrázky a psali hodnocení.  Házeli kostkou, získávali body pro 

tým a dolepovali cestu Ferdy Mravence. Během školního roku si každý žák tvořil své vlastní 

portfolio, do kterého si zakládal své práce, písničky, projekty, obrázky atd. S nadšením jsme 

pracovali s interaktivní tabulí, která nabízí mnoho možností pro výuku ve všech předmětech.   

 

 

4.třída   

Tento školní rok jsme průběžně četli knihu Malý princ, proto byla pro děti připravena celoroční 

soutěž Stoupáme ke hvězdám, kdy děti sbíraly za správné vyřešení úkolů či za snahu při 

hodinách nebo hezké chování ke spolužákům hvězdy z českého jazyka a matematiky. 

Hodnocení se provádělo pololetně. Při skupinové práci jsme vytvořili posádky, jejichž členové 

se každý měsíc obměňovali, aby se děti naučily spolupracovat a utužily se kolektivní vazby 

mezi nimi. Hodnocení posádek a změna členů se prováděla měsíčně. V duchu knihy se nesla i 

škola v přírodě, která se konala na chatě Bublačka 20. 5. – 24. 5. 2013 v malebném okolí 

přehrady Pastviny. 

 

5.třída   
Putování po městech českých 

Ve školním roce 2012/13 žáci 5. třídy nadále poznávali města České republiky. Soustředili 

jsme se na jednotlivé kraje. Každá dvojice měla za úkol najít co nejvíce důležitých či 

zajímavých informací o městě zvoleného kraje. Ke zjišťování údajů využívali encyklopedie, 

mapy, vlastivědné učebnice a internet. Podle kvality vypracování plakátu dostávali na hodnotící 

arch samolepky naší republiky. Na konci školního roku byly nejlepší práce vystavené v 

prostorách chodby na     I. stupni, kde si je ostatní žáci mohli prohlédnout a přečíst. 

Samozřejmě nechyběla ani odměna pro vítěznou dvojici. 
 

 

 

 

Akce  naší  školy 
 

Mikulášská nadílka na I.stupni 

Jako každý rok i letos se žáci 9.třídy 

přestrojili za Mikuláše, anděly a čerty 

a postupně navštívili všechny třídy na 

I. stupni. Paní učitelky si pro své děti 

připravily povídání o třídě, které 

přečetl Mikuláš a samozřejmě i 

sladkou nadílku.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Vánoční Jarmark a balonky s přáním 

pro Ježíška 

     V pátek 14. prosince 2012 ožila naše 

škola čilým ruchem. Žáci a zaměstnanci 

školy připravili pro veřejnost tradiční 

vánoční jarmark.  

Stejně jako v roce 2008 jsme jarmark 

zahájili vypuštěním balonků s přáním pro 

Ježíška. Společně s mnoha dalšími lidmi v 

celé České republice jsme se stali 

účastníky pokusu o rekord v hromadném 

vypuštění balonků. Ve stejný okamžik 

bylo na 350 místech naší země vypuštěno 

89 437 balonků. V Libchavách bylo 

vypuštěno 289 balonků. Ne všechny však 

vystoupaly až k Ježíškovi, některé z nich silný 

vítr odnesl na vzrostlé stromy v okolí školy, 

které ještě dlouho potom „zdobily“. Balonky 

jsou vyrobeny z přírodního latexu a během 

několika měsíců se rozložily. 

Návštěvníci jarmarku mohli nakupovat vánoční 

dekorace a drobné dárky ve stáncích každé z 

devíti tříd. A nabídka byla skutečně široká a 

rozmanitá – prodávaly se drobné ozdoby, 

svíčky, svícny, věnce a dekorace z přírodních 

materiálů, papíru i textilu. O jejich výrobu se 

zasloužili naši žáci a jejich šikovní rodiče i 

prarodiče. Všem moc děkujeme za krásné 

výrobky. 

Příjemnou atmosféru a pohodu pomohla 

navodit kavárnička, kde bylo návštěvníků 

nabízeno bohaté občerstvení a dospělým 

voňavý svařák.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masopust 

     9. února se konal již tradiční 

Libchavský Masopust, který se 

připravuje ve spolupráci se všemi 

organizacemi v obci. Letošní téma 

znělo: čím víc, tím líp.  

Program zajistili žáci naší školní družiny 

a děti z obou mateřských škol. Školní 

družina si připravila pohádku o 

Sněhurkách a trpaslících. 

                                                                                              

Masopustní výzdoba 

     Již od ledna žáci I. i II. stupně a 

výtvarného kroužku ARTUR připravují 

masopustní obrázky a masky. Veselé 

obrázky jste si mohli prohlédnout v den 

MASOPUSTU na statku     „U Urbanů“.  

 

 

Lyžařský kurz 

Ve dnech 16. až 22. února 2013 úspěšně proběhl lyžařský výcvik na Severomoravské chatě v 

Podlesí. Kurzu se zúčastnilo 17 žáků ze 7.třídy, 6 žáků z 8.třídy a 3 žáci z 9.třídy. Vedoucí 

kurzu byla pí učitelka Hana Šťovíčková, instruktor a zdravotník p. učitel Petr Kulhavý a 

instruktor snowboardu p. Petr Kučera. Jak lyžaři, tak snowboardisté zvládli základní techniku 

lyžování a snowboardingu, ale i běžeckého lyžování. Děkujeme všem instruktorům za kvalitně 



odvedenou práci. Odměnou pro nás je již projevený zájem účastníků výcviku o další lyžařský 

kurz.  

Na závěr všichni moc děkujeme panu Moravcovi za velkou ochotu při odvozu našich věcí a 

také domovské firmě SOR Libchavy. 

 

 

 

Lyžařská školička Peklák 

     7. 1. 2013 zahájilo 7 prvňáčků, 10 

druháků, 3 třeťáci a 7 čtvrťáků 

lyžařský kurz na Pekláku v České 

Třebové. Celkem pětkrát navštívili 

žáci z prvního stupně tento lyžařský 

areál, kdy formou zábavy, soutěží a 

her získávali lyžařské dovednosti. Ti 

zkušenější lyžaři pilovali správnou 

techniku a začátečníci trénovali 

první obloučky. Díky výborným  

 

instruktorům a šikovným lyžařům si všichni 

lyžařskou školičku užili a ani přes „občasné“ 

pády se nikomu neztratil úsměv na rtech. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Pohádkový les 

Tentokrát se loučila pátá třída  s I. stupněm 

tak trochu netradičně. Počasí jim nepřálo, a 

tak nezbylo nic jiného, než připravit 

Pohádkový les ve škole. Žáci využili 

prostory na celém I. stupni, přes šatny, až do 

tříd školní družiny. Každá skupina ,,páťáků" 

převlečená za pohádkové bytosti 

měla připravené úkoly pro 1. - 4. třídu. 

Soutěžící na jednotlivých stanovištích sbírali 

razítka a na konci je čekal poklad, který si 

ovšem nejdříve museli najít. Všichni žáci, 

včetně pořadatelů se náramně pobavili. 

                                                                      

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Den otevřených dveří v 1. třídě 

Již každoročně se týden před zápisem koná 

Den otevřených dveří v 1. třídě. 22. ledna 

2013  navštívili školu předškoláčci, jejich 

paní učitelky z mateřských škol a  rodiče. 

Všichni se přišli podívat na to, co je v 1. 

třídě čeká. 

Žáci 1. třídy pod vedením paní učitelky 

Zdenky Martincová  ukázali, jak umí skládat 

slova, číst, psát a počítat. Budoucí prváčci se 

zapojili do výuky – hádali hádanky, 

dokreslovali obrázky na tabuli a určovali 

počet. Pro své hosty si žáci nachystali 

drobný dárek, který vyrobili ve 

výtvarném kroužku Artur. 

Postupně jsme s předškoláky navštívili 

všechny třídy na I. stupni. Každá třída si 

pro návštěvu připravila krátké vystoupení 

a dárek. Závěr již tradičně patřil návštěvě 

školní jídelny, kde paní kuchařky nabídly 

dětem müsli tyčinku a pomeranč. 

Cílem této návštěvy je i to, že za týden – 

k zápisu – nepůjdou děti do úplně cizího 

prostředí. 

 

 

 

 

 

 

Zápis do 1. třídy 

V úterý 29. ledna od 14 hodin do 18 hodin se 

uskutečnil zápis do 1. třídy. Děti a jejich rodiče 

vítali při vstupu na I. stupeň  trpaslíci z 5. třídy. 

Čekání si děti zpříjemnily vybarvováním 

omalovánky, nebo mohly navštívit  kino 

v učebně ŠIC, kde se promítaly pohádky. 

Potom u pí učitelky Ludvíčkové a 

Martincové předvedly své vědomosti 

jazykové a matematické. Na závěr 

navštívily paní ředitelku, kde po krátkém 

rozhovoru dostaly spoustu dárků, které pro 

ně vyrobili žáci naší školy a také tašku 



plnou vitamínů, kterou nám věnovala firma Movos. Rodiče získali informace o první třídní 

schůzce,  termíny Školičky před školou a seznam pomůcek, které svým dětem nakoupí před 

nástupem do školy. Škola zakoupí pomůcky v hodnotě 200,- Kč na jednoho žáka. 

K zápisu se dostavilo 31 dětí z Horních, Dolních a Českých Libchav a se Sopotnice.  

30 dětí bylo přijato a 1 dítě má odklad. Třídní učitelkou bude paní učitelka Lenka 

Ludvíčková.  

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plavecký výcvik 

2. května 2013 ukončilo 68 žáků z 1. – 4. třídy plavecký výcvik. Ten se jako obvykle skládal 

z 10-ti lekcí, které na sebe tematicky navazovaly. Kromě plaveckých stylů si žáci také 

vyzkoušeli záchranu tonoucího, orientaci pod vodou, nad vodou, např. v oblečení. Zpestřením 

bylo vodní pólo a v poslední lekci jízda na tobogánu. Každý  žák, na základě plaveckých 

dovedností, obdržel diplom a hračku. 

Vodníka získalo 8 žáků, Želvičku – 8 žáků, Kapříka – 24 žáků, Úhoře – 22 žáků a Delfínka – 6 

žáků. 

 

Školička před školou – těšíme se do školy ! 

Již třetím rokem pořádá paní učitelka budoucích prváčků 3 setkání dětí – předškoláčků ve 

škole. 

8. 4., 6. 5., a 3. 6. přivedly paní učitelky z mateřských škol  nebo rodiče děti a předaly je pí 

učitelce Lence Ludvíčkové. Ta si s nimi vyprávěla pohádky, cvičily paměť, uvolňování ruky – 



zápěstí, správné držení tužky. Děti se navzájem poznávaly, vytvářely kolektiv a zvykaly si na 

nové prostředí – svou budoucí třídu. Po hodinové spolupráci si je vyzvedli rodiče. 

 

Škola v přírodě (17. – 21. 9. 2012) – 5. třída 

     Indiánský kmen, v ZŠ Libchavy, známý pod jménem ,,Páťáci“, navštívil nedaleká tee pee 

v Říčkách v Orlických horách s náčelnicí 

kmene Ivou Kittlitz, zvanou Jezerní květ, 

šamankou, která léčí poraněné indiány, 

opravuje bizony a věští budoucnost 

Gábinou Bucháčkovou, u sousedních 

kmenů známou jako Letící střela a 

v neposlední řadě s Danem Kittlitzem 

zvaným Špion. 

Poté, co se kmen utábořil, složil 

Indiánský slib a statečně se pustil do 

lovení bobříků. Každý indián jich tak 

mohl ulovit hned několik – za statečnost, 

mlčení, zručnost a další schopnosti, které 

prokazoval každý den. Malí indiáni nám 

předvedli, jak si postaví v lese úkryt, jak 

se dokážou vypořádat s množstvím překážek 

v lanovém centru, jak si vyrobí oblek 

batikou svých indiánských triček, nebo jestli 

mají pro strach uděláno a zvládnou projít 

prérií i za svitu půlnočního měsíce. 

Zda se jim tyto úkoly dařily, byla 

zkontrolovat i paní ředitelka s indiánským 

jménem Krásná pěnice, která vládne všem 

kmenům v Libchavách. A protože naši 

,,rudoši“ své úkoly plnili s velkou chutí, 

dostali od tak významné návštěvy dokonce 

sladkou odměnu. Indiáni byli nadšení, 

protože jim tato návštěva udělala velikou 

radost. 

Poslední noc si všichni zatančili při pravém indiánském karnevalu a pak už každý naposledy 

ulehnul do svého tee pee a unaven usnul s mnoha zážitky a vzpomínkami na celé táboření 

v pusté prérii daleko od svých domovů. Všichni se však do své rodné vesnice těšili. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola v přírodě – 4. třída 

Dne 20. 5. – 24. 5. se žáci čtvrté třídy zúčastnili tradiční akce naší školy, a to Školy v přírodě. 

Ta se odehrávala v duchu Putování po planetách malého prince v malebném okolí pastvinské 

přehrady za pedagogického doprovodu pí učitelky Radky Kulhavé a pí vychovatelky Moniky 

Frimlové.  

Žáci se nejen učili, ale zbyl čas i na návštěvu farmy, kde se seznámili s chovem koní. Také 

jsme byli na exkursi ve vodní elektrárně a děti se podívaly dokonce do útrob hráze. Stihli jsme 

si také nabatikovat kostýmy na divadlo.  Uspořádali jsme též díky rodičům a jejich darům 

sportovní hvězdný jarmark. Na rozloučenou se školou v přírodě nás přišel obveselit i kouzelník 

se svým představením, které se dětem velmi líbilo.  To, že žáci byli spokojení, potvrdily i 



slzičky některých děvčátek, které nechtěly domů. Jsme rádi, že nám i počasí přálo a mohli jsme 

uskutečnit všechny plánované akce. 

 

 

Akce školní jídelny 

 Vaření na přání 

     Pro zpestření jídelníčku zařazujeme již několik let vaření na přání. Od října si třídní učitelé 

vyberou měsíc, ve kterém jejich třída bude sestavovat jídelníček. Každé úterý se tak můžeme 

těšit na nejoblíbenější jídla našich žáků nebo mohou obohatit jídelníček vlastními či rodinnými 

recepty /od rodičů/ !  

Sestavený jídelníček přijdou prokonzultovat s pí vedoucí školní jídelny a s vedoucí kuchařkou. 

Každá třída si také pěkně vyzdobí  školní jídelnu – plakátky o zdravé výživě, které si vyrobí se 

svými třídními učiteli. Na stolech se objevují květiny, jídelníčky, nebo cedulky s přáním dobré 

chuti. 

Díky této akci tak zjistíme, která jídla jsou mezi žáky nejžádanější – řízek a bramborová kaše, 

bramborová roláda plněná uzeným masem a zelí, svíčková na smetaně a houskový knedlík, 

italský guláš a špagety, kuře na paprice a houskový knedlík. Z moučníků se nejvíce pekly Míša 

řezy, perník, medovník, dezerty – tiramisu, jogurt s müsli nebo s kakaem.  

Novinkou v jídelníčku bylo vaření na přání 5. třídy – kuřecí fajitas /tortila s kuřecí směsí/, 

nepečená střecha z Be Be sušenek, muffina. 

Nejlépe ohodnoceným obědem byl kuřecí plátek v sýrové peřině, opečený brambor a pátek 

v županu – recept ze 2. třídy. Paní vedoucí školní jídelny přinesla na konci školního roku do 

třídy sladkou odměnu a veselou vařečku, kterou získává nejlepší recept. 

 

 

 

 Slavnostní oběd s žáky 9. třídy 

     Poslední červnové Vaření na přání patří vždy žákům 9.třídy. Je zakončeno slavnostním  

obědem společně s třídní 

učitelkou paní třídní Hanou 

Plevákovou a pí ředitelkou Marií 

Linhartovou. 

Vedoucí školní jídelny 

a kuchařky nachystaly 

deváťákům slavnostní tabuli. 

K jídlu se podávalo: nudlová 

polévka, kuřecí plátek, hranolky, 

zeleninová obloha, zákusek, dle 

chuti – meloun, hroznové víno a 

broskve. Nechybí ani společný 

přípitek – dětské šampaňské. 

Za výborné jídlo a velmi pěknou 

výzdobu si vedoucí ŠJ a paní 

kuchařky vysloužily od všech 

přítomných potlesk.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarné akce 
 

Patchwork 

Škola organizovala dva zájmové kurzy šití patchworku pro veřejnost – pro začátečníky 

(lektorovaly Markéta Burešová a Miloslava Kuraková, 14 účastnic) a pro mírně pokročilé 

(lektorovala Veronika Vaňousová, 7 účastnic).  

Kurzy se setkaly s velkým ohlasem jak u účastnic, tak u veřejnosti, která měla možnost vidět 

atraktivní výtvory účastnic kurzů na dvou výstavách. První  - vánoční se uskutečnila 

v prostorách obecního úřadu v adventním období. Druhá – velikonoční se stala součástí 

projektu Partnerství nadevše a uskutečnila se v prostorách školy. 

 

Sladká odměna z Pardubické nemocnice 

     Žáci z výtvarného kroužku ARTUR, a dále žáci 1. a 4. třídy obdrželi ke Dni dětí sladkou 

odměnu, za výzdobu Neurologického oddělení Pardubické nemocnice. Osobně jim přišla předat 

odměny a poděkovat paní Síčová, která na tomto oddělení pracuje. 

     Výtvarné práce žáků se v nemocnici opět pacientům, lékařům i zdravotním sestřičkám líbily, 

proto se už těšíme na další spolupráci, která bude již třetí v pořadí.  

 

 



 

Hudební a kulturní akce 

 
Vítání občánků 

Celkem 4x žáci – sólisté vystoupili na Vítání občánků na Obecním úřadě v Libchavách. Vždy 

zazpívali 2 – 3 písně za doprovodu pí ředitelky.Kromě sólistů – Markéty Šaldové, Růženy 

Škrobánkové, Adély Urbanové a Šárky Fryčové zazpívali i D.Charvátová, sestry Paukertovy, 

Pavel Fogl, K. Velínská, N. Nováčková. Svá vystoupení předvedly i děti z obou mateřských 

škol. Na závěr jsou vždy všichni účinkující sladce odměněni. 

 

Rozsvěcení stromečku v Libchavách 

Již tradiční akce obce Libchavy. Naše škola zajišťuje kulturní vystoupení, kde vystupují  

všichni žáci 5. – 9. třídy. V hodinách hudební výchovy si nacvičí 5 vánočních písní a koled, 

které potom společně zazpívají při rozsvěcení vánočního stromečku před Hůrkou. Odměnou 

pro všechny je krásný ohňostroj. 

 

Libchaváček a Vánoční koncert v kostele sv. Mikuláše 

18. prosince 2012 se uskutečnil již tradiční Vánoční koncert v kostele sv. Mikuláše. Letošní 

koncert byl výjimečný hned v několika směrech  

      -   po 3 letech společně vystoupili bývalí členové Racing Singers – Iveta Jiruchová, Lili            

Vuová a pozvání přijal i Martin Kurc, finalista Superstar!!! 

      -     z bývalých žáků zazpívala Eva Aubusová 

- Libchaváček se „ rozrostl“ a dokonce má 3 kluky!!! 

- Poprvé vystoupil sbor Libchavských učitelů ve složení Eva a Marek Adamcovi, Petra 

Hegerová, Iva Kittlitz, Marie Linhartová,  Lenka Ludvíčková a Blanka Tomášová. 

- Zaznamenali jsme opravdu velkou  účast Vás, diváků a posluchačů !!! 

 

Vystoupení Libchaváčku na Městě v pohybu v Ústí nad Orlicí 

Ve středu 5. 6. náš pěvecký sbor 

vystoupil po dvouleté pauze opět na 

náměstí v Ústí nad Orlicí v rámci 

akce Město v pohybu. Počasí nám 

sice moc nepřálo, ale i tak se sešlo 

dost posluchačů a našich příznivců. 

Své vystoupení předvedli i sólisté – 

Simona Leschingerová, Markéta 

Šaldová a Růža Škrobánková a 

sklidili zasloužený potlesk. Na kytaru 

doprovázel Mirek Linhart. 

S některými členy sboru byly 

natočeny rozhovory, které potom 

vysílala kabelová televize. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libchaváček a Oslavy hasičů – 130. let  

První prázdninový den – v sobotu 29. 6. Vystoupil pěvecký sbor Libchaváček na 130. Výročí 

oslav založení hasičského sboru. Po slavnostním zahájení zazpíval celkem 3 písně s hasičskou 

tématikou – kánon Červená se line záře, Hasiči has a Co jste hasiči. 

 

Ples SRPŠ 

Letošní ples SRPŠ zaznamenal rekordní účast!! Velkou zásluhu na tom měla hudební skupina 

Song, jejímiž členy jsou manželé Dušánkovi a „naše“ Iveta Jiruchová, kteří se zasloužili o 

bezvadnou náladu a stále zaplněný taneční parket. 

Ples již tradičně zahajoval taneční kroužek pod vedením paní učitelky Plevákové.  

Velké poděkování patří všem sponzorům, kteří nám věnovali ceny do bohaté tomboly. Výtěžek 

z plesu byl uložen na účet SRPŠ. Tyto peníze se během roku využívají ve prospěch žáků školy 

/ceny za soutěže, příspěvky na třídu, družinu a třídy v MŠ, příspěvky na lyžařský kurz a školu 

v přírodě, nákup lyží apod./ 

Velký DÍK patří výboru SRPŠ v čele s paní Alicí Schulzovou za perfektní přípravu a 

organizaci celého plesu.  

Pro všechny příznivce školního plesu mám dobrou zprávu – skupina Song je zamluvena na 

roky 2014 i 2015 !!!!!  

 

Šerpování budoucích prváčků 

     V letošním školním roce se konalo 1. Ročník. Jeho organizací byla pověřena paní učitelka 

Hana Pleváková, která si na pomoc vzala žáky 8. a 9. třídy. Celá akce byla skvěle připravená – 

žáci pro předškoláky nachystali stanoviště, kde formou soutěží plnili jednoduché úkoly. 

Podívat se přišli do tělocvičny i rodiče předškoláků. Na závěr proběhlo slavnostní šerpování – 



osmáci a deváťáci předali budoucím 

prvákům pomyslnou štafetu – šerpu a 

přivítali je mezi školáky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Netradiční setkání 

V úterý 18. 6. se uskutečnilo 18. netradiční setkání se školou v hospodě U Džbánu.  

Programem provázeli Nikola Vopařilová a Jakub Petrlák ze 8. třídy.  

Jako každý rok, tak i letos se uskutečnila dvě vystoupení – pro žáky školy – dopoledne a 

v podvečer pro rodiče a veřejnost. 

Program byl skutečně pestrý :  

Taneční vystoupení : zatančili žáci 6. Třídy – Street Dance, který připravila Kristýna 

Strnadová, žákyně 6.třídy, žáci 4. a 5. třídy K. Hodrová, K. Velínská a P. Fogl zatančili také 

street dance, děvčata z 9. třídy K.Kropáčková a S. Stránská zatančily ve vlastní choreografii, 

své taneční číslo předvedla i celá 9. třída, předvedl se i taneční kroužek z naší školy – tanec 

Peklo a MIX hudebních stylů, 

Showdance ukázala děvčata S. 

Marčíková a D. Charvátová, která 

navštěvují Taneční školu Šárky 

Prossové v České Třebové, břišní tance 

předvedla J. Mudruňková z 8.třídy, 

kluci ze 6. třídy  - M. Motyčka, K. 

Aubus, F. Horníček si pod vedením 

Matěje Motyčky připravili taneční 

vystoupen – směs hip hopu a remix. 

Velký ohlas sklidili žáci ze 2. třídy, 

kteří si pod vedením pí učitelky 

Ludvíčkové připravili muzikálové 

vystoupení V džungli. Zaujali nejen 

tancem, ale i zajímavými kostýmy, 

které jim rodiče připravili. 

Hudební a recitační vystoupení : 

krátkým vystoupením se předvedl 

pěvecký sbor Libchaváček, sólistky 

Markéta Šaldová, Růženka 

Škrobánková a Simona 

Leschingerová,  vystoupili i žáci 

z Hudební školičky paní Švecové – 

na varhany K. Velínská, A. 

Urbanová, M. Hodr, V. 

Škrobánková/flétna/, R. 

Škrobánková, K. Strnadová, M. 

Pokorná, společná skladba všech 

žáků z hudební školičky – 

Neopouštěj, společnou skladbu si zahrála i paní 

učitelka B. Švecová s R. Škrobánkovou, děvčata 

D. Weisová a D. Vítková si nacvičily píseň 

Evanescence. Dojemné bylo vystoupení D. Kittlitz 

, která zahrála 2 skladby na housle z filmu Piráti 

z Karibiku. Báseň Když byl Pepa ještě mladý od J. 

Nohavici zarecitovali  N. Hoderová , K. Remešová 



a M. Čeman , beatbox a recitaci nám předvedl Aleš Horníček, žáci 4. třídy si pod vedení pí 

učitelky R. Kulhavé připravili 

pohádku o 12 měsíčkách. 

Sportovní vystoupení : gymnastické 

číslo si připravila pod vedením pí 

Šťovíčkové K. Kropáčková. Svou 

gymnastickou sestavu předvedla i R. 

Škrobánková, která se gymnastice 

věnuje již od mala.  

Vyvrcholením setkání je vždy loučení 

žáků 5. třídy s paní učitelkou a I. 

stupněm a hlavně loučení žáků 9. třídy.  

5. třída nacvičila taneční vystoupení pod vedením pí 

Linhartové a žáci se velmi dojemně rozloučili se svou 

třídní pí učitelkou I. Kittlitz. Deváťáci předvedli 

taneční vystoupení a tím určitě velmi potěšili svou 

třídní paní učitelku H. Plevákovou, která se tanci 

věnuje delší dobu. Žáci jí věnovali i sólový tanec. 

Na závěr si všichni vycházející žáci nastoupili. Pí 

učitelka Hana Pleváková se s každým rozloučila, o 

každém řekla několik hezkých slov a to, kam míří po 

ukončení povinné docházky. Velmi pěkně se rozloučili 

i deváťáci s pedagogickým sborem. 

Netradiční setkání připravila pí učitelka Hana 

Pleváková, ozvučení zajistil pan Tomáš Hodr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Volba  povolání 
 

Návštěva úřadu práce  
 Naši "osmáci" každoročně navštěvují  Úřad práce v Ústí nad Orlicí. Nejdříve proběhla beseda 

a potom si každý  žák  vyplní zájmový test, který ho nasměruje na vhodné budoucí povolání či 

zaměstnání. Osmákům se exkurze velmi líbila a byla pro ně přínosem.  

 

 

Informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků  - 2. 10. 2012 

Informace pro rodiče – jaké jsou nové možnosti, jak vyplnit přihlášku, jak naložit se zápisovým 

lístkem. Žáci jsou informováni průběžně formou nástěnky. 

 

 

 

Setkání zástupců středních škol se žáky 8. a 9. třídy 

V rámci hodin pracovní činnosti, výchova ke zdraví a občanská výchova navštívili naši školu 

zástupci OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, Střední uměleckoprůmyslové školy Ústí nad 

Orlicí, SOŠ a SOU Lanškroun, SOŠ a SOU Králíky. 

Zajímavá byla beseda s Mgr. Kateřinou Novákovou ze Střední zdravotnické školy v Ústí nad 

Orlicí. V první části jsme se dozvěděli všechny potřebné informace o této střední škole, novém 

oboru - sociální činnost a také o možnosti přípravy na příjímací řízení. Druhá část se týkala 

zdravého životního stylu, kde si v závěru přednášky zkusili žáci změřit krevní tlak či saturaci 

krve kyslíkem, zadat své data k měření indexu tělesné hmotnosti a projít se s "opileckými 

brýlemi". 

 

Příprava žáků 8. a 9. třídy na přijímací zkoušky 

Příprava žáků 9. třídy probíhala v hodinách matematiky, českého jazyka a občanské výchovy. 

Vyučující si pro žáky připravili na procvičování SCIO testy. 

Škola objednala pro zájemce z řad žáků 8. třídy SCIO testy, které si žáci zaplatili. Testování 

proběhlo z Čj, M, a OSP. Celkem se přihlásilo k tomuto testování 13 žáků. Na konci školního 

roku obdrželi výsledky a doporučení ke studiu na příslušném typu školy.  

 

 

Technické hry PSŠ Letohrad 2013 

Na začátku měsíce června 2013 se 6 žáků z 8. třídy zúčastnilo Technických her Průmyslové 

střední školy Letohrad. Zde byli rozděleni podle zájmu o tříleté či čtyřleté studium na dvě 

pracoviště, kde zábavnou formou v rozsahu tří hodin probíhala praktická výuka. Zájemci o 

učební obory si odnesli vlastní výrobky a budoucí maturanti při zisku stanovených bodů byli 

oceněni čokoládovými medailemi. Byl zde zajištěn i oběd. 

 

 

Soutěž k technickým oborům 

Naše škola se opět zúčastnila projektu VOLBA POVOLÁNÍ pořádaného Krajskou 

hospodářskou komorou Pardubického kraje. 

V rámci tohoto projektu byly vyhlášeny dvě soutěže pro žáky z 8. a 9. tříd - literární a o 

nejlepší vlastní výrobek v praktickém vyučování. Ze školního kola postoupily tři práce 

různých slohových útvarů na téma Volba povolání žáků Jakuba Petrláka, Denisy Weisové a 

Kristýny Kropáčkové, které se v okresním kole neumístily. 

 

 



Preventivní programy 
 

Celoroční dopravní výchova na I. stupni 

Na podzim proběhl na I. stupni DEN BESIP, který pro žáky I. stupně připravili žáci z II. 

stupně. Žáci procházeli jednotlivá stanoviště zaměřená na dopravní výchovu – poznávání 

dopravních značek, nebo řešili situace: co nás může potkat cestou do školy.  

Dne 25. 6. se uskutečnil druhý dopravní den, který připravili žáci 8. třídy a aktivně se na něm 

podíleli. Děti opět procházely jednotlivá stanoviště, která byla zaměřena na aktivní účast 

v silničním provozu.  

Proběhly také 2 výtvarné soutěže s dopravní tématikou. Dvě nejzdařilejší práce z každého 

ročníku byly ohodnoceny drobnými cenami.  

Žáci 1. a 2. třídy používali k výuce dopravní výchovy pracovní sešity. Od školního roku 

2013/2014 budou sešity vybaveny všechny třídy I. stupně. 

Žáci 4. a 5. třídy navštívili dopravní hřiště v Ústí nad Orlicí 

 

 

 

Den Země na II. stupni 

I tento školní rok naši žáci oslavili Den Země 

brigádou. Každá třída má již vymezené území 

pro sběr odpadu, který každopádně do přírody 

nepatří. Děti z 6. a 7. třídy posbíraly různorodé 

předměty ve směru na Klopoty, v okolí posezení 

u orientační tabule Geologického přírodního 

muzea a autobusové zastávky. Žáci z 8. třídy 

měli opět plno práce v Oborách a „deváťáci“, 

kteří organizovali orientační běh Fáboráček, 

vysbírali odpadky kolem cesty na Mysliveckou 

chatu. Děkujeme firmě Ekola za každoroční 

svoz nasbíraného odpadu a poskytnutí 

igelitových pytlů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adaptační program žáků 6. 

třídy 

     Hned na začátku školního roku 

jsme spolupracovali s PPP z ÚO. 

V 6. třídě proběhl adaptační 

program, neboť zde přibylo sedm 

nových žáků z Českých Libchav. 

Žáci se poznávali v různých 

interaktivních hrách. Po půl roce 

na žádost třídní učitelky byl 

proveden program SORAD, který 

velmi výstižně na základě 

anonymních dotazníků šesťáků 

charakterizoval jejich vztahy ve 

třídě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etika mezi světy 

    V rámci projektu ETIKA MEZI SVĚTY, jejímž autorem je občanské sdružení Lidé mezi 

světy se sídlem v České Třebové, jsme začali spolupracovat s panem ing. Petrem Kadlecem.   

V 6. a 7. třídě proběhla beseda na téma Bolest - nemoc jménem šikana. Žáci se zamýšleli 

nad problémem jak rozpoznat šikanu, jak se chovat k agresorům a jak pomoci obětem.   

V 8. a 9. třídě zaznělo téma Přátelství a láska. Velmi aktuální pro tuto věkovou skupinu. 

Povídali jsme si o hodnotě přátelství, lásky a dobrých vztahů. O tom, jak bojovat se samotou, 

o hledání partnera a o pravidlech, která budují a udržují hezké a trvalé mezilidské vztahy. 

    Tento cyklus besed pokračoval po navázání dobrého vztahu mezi přednášejícím a žáky. V 

7. třídě proběhla beseda na téma "Život v mediální džungli" a v 9. třídě 

téma "Kyberšikana".  V první přednášce se sedmáci zamýšleli, jak získat nadvládu nad 

počítačem či televizí, jaká rizika nám přináší internet, chat aj. Společně s lektorem přicházeli 

na to, jak se jim bránit. V druhém programu nejvíce zapůsobila na deváťáky vlastní zkušenost 

lektora se šikanou a videoukázky s kyberšikanou.  



    Začátkem února proběhla třetí řada besed se společným tématem „Vážíš si svého těla nebo 

ho zneužíváš?“ Žáci se zamýšleli nad řešením problémů: Je alkohol tolerovaná droga? Jak se 

vyhnout závislosti? Co je to anorexie, bulimie a kde jsou jejich kořeny? Programy byly 

přínosem pro naše žáky a mohu za ně říci, že se těší na další zajímavá témata. 

     Pan Petr Kadlec koncem školního roku navštívil se svým preventivním programem 

„ZAČÍNAJÍCÍ ŠIKANA“ třetí třídu. 

 

Škola zdravé pětky – Párty se zdravou 

pětkou 

     Ve 4. třídě proběhl výukový program 

„Škola Zdravé Pětky“. Na školách ho 

zdarma realizuje Nadační fond Albert. 

Program seznamuje žáky s pěti základními 

zásadami zdravého stravování – správným 

složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, 

pitným režimem, zásadami hygieny a 

bezpečnosti potravin při přípravě zdravé 

svačinky.  

     Na II. stupni v 6., 7. a 8. třídě proběhla 

dvouhodinovka vaření pod názvem Párty 

se zdravou Pětkou. Respektive přípravy 

studeného party pohoštění. Před tím se 

však dozvěděli užitečné informace 

o kombinaci zdravých potravin a 

chutí, naučili se jednoduché triky ze 

studené kuchyně i zásady 

správného stolování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náboženské sekty 

     Ve spolupráci s ACET proběhla přednáška a beseda v 9. třídě „Náboženské sekty“ 

(efektivita přednášky byla ověřena u žáků též anonymním dotazníkem). Přednášejícím byl pan 

Bc. Daniel Dostrašil, který každoročně přednášku doplňuje novými fakty a přiměřeně věku 

dětí ji zajímavou formou s použitím moderní techniky předává žákům.  

 
    

 

Projekt  ČERVENÁ  STUŽKA 

 Charitativní sbírka 

  1.prosinec je vyhlášen za Světový den boje proti AIDS, kdy si mnozí lidé na celém světě 

připínají na klopu červenou stužku a dávají tak na vědomí, že podporují lidi HIV pozitivní 



v jejich nelehkém osudu. Charitativní sbírky Červená stužka se v letošním roce ujali žáci 9. 

třídy naší základní školy. Podařilo se jim prodat 199 červených stužek a získat částku 

3 971,- Kč, kterou podpoří fungování Domu světla, který poskytuje potřebné služby HIV 

pozitivním a také preventivní činnost České společnosti AIDS pomoc, která charitativní sbírku 

pořádá. 

V rámci projektu se obšírně seznámili s riziky spojenými s HIV, ve druhé polovině školního 

roku ještě proběhne přednáška a beseda s hostem ze společnosti AIDS pomoc. Poděkování patří 

všem žákům, kteří i přes chladné počasí vytrvale oslovovali kolemjdoucí v Ústí i v Libchavách 

a samozřejmě všem, kteří si od nich stužku koupili. 

 

 Beseda o nebezpečí AIDS 

Bohužel nemohl proběhnout velmi působivý program v 8. a 9. třídě - „Beseda s HIV 

pozitivním člověkem“ realizovaná Českou společností AIDS pomoc pro onemocnění 

přednášejícího. Ale podařil se kontakt s p. Martinem Hodovalem, který pro žáky připravil 

dvouhodinovou besedu „Nebezpečí AIDS“. 

 

 

 

8. ročník projektu PŘÍBĚHY  BEZPRÁVÍ 

     Naše škola se zapojila do osmého 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 pasivní přijímání 

informací, ale pomocí filmových projekcí, které školy uspořádají, a následných besed se snaží 

přimět žáky a studenty k přemyšlení a diskusi o stále živé etapě našich dějin. Žákům 9. třídy 

jsme promítli dokumentární film Ztráta důstojnosti z cyklu Ztracená duše národa, speciálně 

zkrácený a upravený pro Příběhy bezpráví. Po filmu následovala beseda s pozvaným hostem, 

kde dostali žáci příležitost ptát se na události z konce 2. sv. války a z 50. let 20. století. Hostem 

besedy byl pan Lubor Šušlík, hrdina z 2. světové války a příslušník třetího odboje. Žákům 

vyprávěl o své účasti v Pražském povstání roku 1945 a o hrůzách, které se děli v naší zemi po 

roce 1948. Celá akce proběhla ve čtvrtek 22. 11. ve Školním informačním centru. 

. 

 

Český  Den proti rakovině - KVĚTINOVÝ DEN 

Ve středu 15. 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 

již tradičně prodávala kvítka měsíčku lékařského, přičemž výtěžek sbírky je věnován na boj s 

touto zákeřnou chorobou. Všichni, kdo si kytičku koupili, zároveň obdrželi informační leták, 

upozorňující na možnosti aktivní prevence rakoviny. Podle odborných statistik zvyšuje včasné 

odhalení nemoci šanci na její vyléčení o 60%! Již pátým rokem prodávali kytičky žáci z naší 

školy, tentokrát z 8. třídy.  

Podařilo se jim prodat všech 350 kytiček, za které utržili 7 425,- Kč. Každoroční výtěžek 

sbírky se pohybuje mezi 12 a 15 milióny korun, peníze slouží pacientským organizacím, 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. 

 
 

Větrníky pro „slané děti“ 

Žáci naší školy se zapojili do charitativní akce a vytvářeli větrníky pro slané děti. 



Všechny výrobky jsme odeslali Klubu nemocných 

cystickou fibrózou, který jejich prodejem získá 

finanční prostředky na pomoc nemocným dětem a 

jejich rodinám. 

Kdo jsou slané děti? 

Děti s nemocí příliš slaného potu na první pohled 

nemůžete poznat. Často vypadají jako jejich zdraví 

vrstevníci. Nevíte, že každý den potřebují intenzivní 

léčbu, ani to, že jejich nemoc - cystická fibróza - jim 

i přes možnosti dnešní medicíny život zkracuje. 

Klub nemocných cystickou fibrózou je občanské 

sdružení, jehož členy jsou rodiny s nemocným CF. 

Pomáháme dětem i dospělým s CF prostřednictvím 

nabídky sociálních služeb, psychologické i 

materiální/finanční podpory. 

Informujeme laickou i odbornou 

veřejnost o tomto onemocnění. 

Patronem Klubu je Ivan Trojan. 

 

 

 

 

 

 

Programy ve třídách : 

 Adaptační program – 6. třída 

 Diagnostika – 6. třída 

 Vrstevnický program – 6. třída 

 Mediální džungle, láska, přátelství, Kyberšikana – 8.,9. třída 

 Šikana, skrytá nebezpečí internetu – 6.,7. třída 

 Vážíš si svého těla nebo ho zneužíváš? – alkohol, závislost, bulimie, anorexie – II. 

stupeň 

 Vztahy ve třídě – 7. třída 

 

Environmentální výchova 

 
V letošním školním roce jsme ve škole sesbírali rekordních 20 940 kilogramů starého 

papíru. Průměr na jednoho žáka naší školy tak činí téměř 120 kilogramů. Toto množství je 

opět vyšší, než v loňském rekordním školním roce. Recyklace, tedy znovunavrácení do 

oběhu, takového množství papíru znamená záchranu přibližně 1 260 stromů v naší 

přírodě (1 tuna recyklovaného papíru nahradí přibližně 60 stromů). V souvislosti s vývojem na 

trhu, kdy výrazně vzrostly výkupní ceny druhotných surovin, můžeme i finančně hovořit o 

nejúspěšnějším roce ve sběru papíru. Letos jsme sběrem starého papíru vydělali pro naši 

školu 34 305,- Kč. Připočteme-li k tomu 1 915,- Kč za 126 kg sušené pomerančové a 

citrónové kůry a 893,- Kč za 58 kg hliníku, který žáci sbírali v každé z našich tříd, dostáváme 



se k sumě 37 113,- Kč, 

která je pro naši školu 

velmi významná. 

K ochraně prostředí 

kolem nás přispíváme 

také sběrem použitých 

baterií, kterých jsme 

letos odevzdali 51 kg, a 

také sběrem 

vysloužilých drobných 

elektrozařízení, kterých 

jsme odevzdali 28 kg. Za 

získané body jsme získali 

papír do tiskáren a 

rukavici na softball. 

Ke zvýšení množství 

vybraného papíru 

přispěla také letošní 

novinka, sběrový den a také dobré zapojení dětí, respektive jejich rodičů a učitelek, 

z mateřských škol. MŠ DL odevzdala 1 357 kilogramů a MŠ HL 1 244 kilogramů. 

V průměru jsme letos za 1 kilogram papíru obdrželi 1,50 Kč a MŠ DL tak obdrží sumu 

2 036,- Kč a MŠ HL obdrží 1 866,- Kč. 

 

Za získané finanční prostředky si můžeme dovolit setrvat již pátým rokem v projektu Adopce 

na dálku, kde částkou 5 000,- Kč ročně (ze sběru 3 000,-) podporujeme indického chlapce 

Rubena v jeho přístupu ke vzdělání. Nejlepší třídy budou mít k dispozici celkovou částku 

2 000,- k utracení dle vlastního uvážení. Nejaktivnější sběrači z 1. i 2. stupně obdrží při 

závěrečném vysvědčení ceny v celkové hodnotě kolem 3 000,- Kč. Využití ostatních prostředků 

– cca 25 000, bude dáno ke zvážení žáků, učitelů a vedení školy na začátku příštího školního 

roku. 

  

 

Pořadí soutěže na naší škole:  

- určuje se podle průměru na jednoho žáka třídy 

- v závorce je celkové množství odevzdané třídou 

Třídy: 

1. stupeň                                                              2. stupeň  

1. 1. třída 153,6 kg (2919)                                 1. 6. třída  128,6 kg (3343) 

2. 3. třída 151,5 kg (3636)                                 2. 8. třída  124,6 kg (2360) 

3. 5. třída 91 kg (1689)                                      3. 9. třída  41,5 kg (581) 

4. 4. třída 77,3 kg (1159)                                   4. 7. třída  22,7 kg (453) 

5. 2. třída 61,5 kg (1475)                                        

  

Jednotlivci:  

1. stupeň                                                                2. stupeň 

1. Vašina Ondřej 3.tř. 1217 kg                               1. Motyčka Matěj 6.tř.  901 kg 

2. Vaňous Jiří 3.tř  924 kg                                      2. Lukeš Michal 8.tř.  585 kg 

3. Kulhavý Filip 5.tř. 903 kg                                  3. Schulz Denis  8.tř.  534 kg 

4. Adamec Matyáš 1.tř. 749 kg                              4. Mudruňková Jana 8.tř. 395 kg 

5. Boušek Daniel 3.tř. 518 kg                                5. Šnajdr Jakub 8.tř. 324 kg 



 

 

 

 

Další  školní  akce  a  exkurze 

 
 Návštěva Městské knihovny v Ústí nad Orlicí /2. – Jak čtou nevidomí, 3.,5. třída/ 

 Stavebnice Geomag na I. stupni 

 Ukázka florbalového tréninku – pí R. Drvoštěpová – I. stupeň 

 Varhanní koncert v kostele sv. Mikuláše 

 Přednáška o Africe – manželé Márovi – 7.-9. třída 

 Ekvádor a Galapágy – film. představení – II. stupeň 

 Cizokrajný hmyz – p. Pecháček – I. a II. stupeň 

 Ukázka papoušků – manželé Podolští – I. stupeň 

 Návštěva výstavy Pravěk v Městském muzeu – II. stupeň 

 Návštěva stacionáře – 5. třída 

 Zájezd do Francie 

 Návštěva Městské knihovny v Ústí nad Orlicí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce pro žáky, děti, rodiče a veřejnost 

 Schůzka s rodiči žáků 9. třídy k volbě povolání 

 Schůzka s rodiči předškoláků /za přítomnosti třídní učitelky, pí ředitelky,  pí 

vychovatelky a vedoucí školní jídelny/ 

 Plenární schůze pro rodiče I. a II. stupně 

 Den otevřených dveří v 1. a 2. třídě 

 Vánoční besídka pro rodiče žáků 3. třídy 

 Divadelní představení pro rodiče žáků 4. třídy 

 Noc kostelů – vystoupení žáků 5. třídy 

 

 

 

Školní  výlety 

 
 1.,2. třída – hrad Bouzov – Putování s večerníčkem 

 3. třída – Pardubice – Krása motýlích křídel 

 5. třída – Praha – nejznámější místa 

 6. třída – Lanové centrum Proud - Olomouc 

 7. třída – Lanškroun – Lázek – rozhledna 

 9. třída – Černý potok u Vidnavy 



 

 Adaptační kurz pro žáky 6. třídy – Skuhrovské údolí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úspěchy  žáků  naší  školy 

 
Pěvecké a recitační soutěže 

 
 

 

Pěvecká soutěž na I.stupni – školní kolo 

V pondělí 22. 4. se sešlo ve školní družině 20 žáků. Po společném rozezpívání převedli 

soutěžící své pěvecké výkony, které hodnotila porota ve složení pí Marie Linhartová, pí 

Daniela Čermáková a pí Iva Kittlitz. 

I.Kategorie /1.třída/        II.kategorie /2.,3.třída/        III.kategorie /4.,5.třída/      

1. Štěpánka Čadová       1. Káťa Kulhavá /2.tř./         1. Violka Škrobánková /4.tř./  

2. Anetka Krýzlová            Dorotka Kittlitz /2.tř./      2. Vaneska Rojková /4.tř./ 

3. Terezka Oláhová        2. Honzík Šmejdíř /3.tř./           Karolínka Hodrová /4.tř./ 

                                       3. Deniska Pávková /3.tř./     3. Sany Nutzová /4.tř./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pěvecká soutěž  – ZLATÝ  SLAVÍK 

Naše škola se každoročně zúčastňuje pěvecké soutěže pro žáky I. stupně, kterou pořádá 

Základní škola Kerhartice. Letos soutěžilo celkem 40 žáků ze ZŠ Komenského, Bří Čapků. 

Kerhartic a Libchav. Kategorie jsou stejné, jako ve školním kole. Porotu tvoří paní učitelky 

z jednotlivých škol. 

Mimo Sandru Nutzovou odjeli z naší školy všichni, kteří ve školním kole obsadili 1.-3.místa. 

Nejlepší umístění dosáhly : 

I.kategorii /1.třída/ : 2. místo – Štěpánka Čadová /Dělání/ 



III.Kategorie /4.,5.tř./ : 2. místo – Violka 

Škrobánková /Na sedmém lánu/ 

Naše škola však získala i jedno prvenství!!!! 

Každoročně si všechny děti mezi sebou volí největší 

sympaťačku/sympaťáka. Letos se jí stala naše 

Dorotka Kittlitz. 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recitační soutěž na I. stupni 

Tradičně na jaře proběhla u nás ve 

škole recitační soutěž pro žáky I. 

stupně. Přihlásilo se 19 žáků a 

celou soutěží nás provázeli 

moderátoři z 5. třídy.  

A zde je umístění:  

I. KATEGORIE (1. třída):   

1. Terezka Oláhová,  2. Štěpánka 

Čadová,  3. Sárinka Videnská  a 

Anežka Kalábová   

 

 



II. KATEGORIE (2. a 3. třída):   

2. Dorotka Kittlitz a Šárka Novotná,  3. Radim Doleček 

III. KATEGORIE (4. a 5. třída):   

1. Kája Hodrová,  2. Lucka Kaplanová,  3. Káťa Velínská 

 

 

 

 

                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recitační soutěž na II. stupni 

Ve čtvrtek 28. 2. 2013 se u nás konalo školní kolo Recitační soutěže II. stupně. Soutěžilo se ve 

dvou kategoriích, mladší (6. a 7. třída), starší žáci (8. a 9. třída).  

V mladší kategorii se na 2. místě umístily dvě žákyně: Kristýna Strnadová z 6. třídy a 

Kristýna Remešová ze 7. třídy. Vítězkou se stala Nela Hoderová ze 7. třídy.  
Ve starší kategorii se na 3. místě umístila Adéla Papáčková, na 2. místě zabodoval Aleš 

Horníček z 8. třídy a vítězkou se stala opět dívka - Sabina Stránská z 9. třídy.  

Všichni výherci postoupili do oblastní přehlídky dětských recitátorů Dětská scéna 2013 v Ústí 

nad Orlicí, bohužel se nezúčastnili z důvodu vysoké nemocnosti na naší škole.  

 

 



Řečnická soutěž Mladý Démosthenes – školní kolo 

V pondělí 4. 3. 2013 se u nás konalo školní kolo řečnické soutěže Mladý Démosthenes. 

Soutěžilo se ve dvou kategoriích, mladší (6. a 7. třída) a starší žáci (8. a 9. třída). Celkem se 

zúčastnilo 14 žáků. V rámci svého vystoupení přednášeli text na 1-2 min. Hodnocena byla 

originalita tématu, spisovné jazykové prostředky, výslovnost ad. Vyhodnoceni byli pouze ti 

nejlepší: Šárka Fryčová z 8. třídy a Michal Šrom ze 7. třídy.  
 

 

 

 

Výtvarné soutěže 
 

Vánoce a Betlém  

 V Městském muzeu v Ústí nad Orlicí proběhlo v pátek 15.3.2013 slavnostní vyhlášení 

výsledků 19. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Vánoce a Betlém. 

Mezi oceněnými byla také Sabina Stránská z 9. třídy, která získala za svou práci 

krásné 2.místo v kategorii dětí od 13 do 15 let. 

 

 

Výtvarná a literární soutěž Požární ochrana očima dětí  

Žáci naší školy se zúčastnili školního kola celostátní soutěže Požární ochrana očima dětí, jejich 

úkolem bylo vytvořit výtvarné nebo literární práce s tématikou práce hasičů. Nejzajímavější 

práce jsme odeslali do okresního kola, kde  

Daniela Kotrlová (5.tř.) obsadila 4.místo v kategorii literárních prací žáků 3.-5. ročníku,  

Denisa Weisová (9.tř.) 1. místo v kategorii literárních prací žáků 8.-9. ročníku, 

Jakub Petrlák (8.tř.) 3. místo v kategorii literárních prací žáků 8.-9. ročníku, 

Nikola Vopařilová (8.tř.) 4. místo v kategorii literárních prací žáků 8.-9. ročníku  

a Sabina Stránská (9.tř.) 4. místo v kategorii výtvarných prací žáků 8.-9. ročníku. 
 

 

Vědomostní  soutěže 
 

Český jazyk 

 Školní kolo 

Již tradičně se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili školního kola Olympiády v českém jazyce 

2012/2013. Z celkového počtu 44 účastníků vybojovaly 1. místo se shodným počtem bodů 

děvčata z 8. třídy - Natálie Vopařilová a Nikola Vopařilová, obě děvčata postupují do 

okresního kola. 

 

 Okresní kolo 

V pondělí 11. 2. 2013 se konalo v DDM Duha - Ústí nad Orlicí okresní kolo Olympiády v 

českém jazyce.  Nikola a Natálie Vopařilovy soutěžily v kategorii 8. a 9. ročníků. Obě se v 

okresním kole shodně umístily na 8. místě. Svými výsledky porazily dokonce některá 

gymnázia z okolí a další základní školy.  

 

Anglický jazyk  

 Školní kolo 

28. ledna 2013 se u nás konalo školní kolo v Olympiádě z anglického jazyka. Žáci byli 

rozděleni do 2 kategorií: mladší žáci (6. a 7. třída), starší žáci (8. a 9. třída).  



V mladší kategorii se zúčastnilo 9 žáků a ve starší 5 žáků. Žáci měli za úkol se představit, 

hovořit o zadaných tématech. Ti starší měli za úkol doplňovat poslechové cvičení a popsat 

obrázek bez přípravy.  

3. místo - Adéla Urbanová (6. třída) a Kristýna Strnadová (6. třída) 

2. místo - Veronika Šnajdrová (6. třída)  

1.místo -  Nela Hoderová (7. třída) - postupuje do okresního kola. 

 

Ve starší kategorii  

3. místo - Tom Swarttouw,  

2. místo -  Nikola Vopařilová  

1.místo - Růžena Škrobánková – postupuje do okresního kola 

Všichni žáci byli shodně z 8. třídy.  

 

 Okresní kolo 

V úterý 26. 2. 2013 se konalo v DDM Ústí nad Orlicí okresní kolo Olympiády v anglickém 

jazyce. Zúčastnily se ho naše dvě žákyně: Nela Hoderová ze 7. třídy a Růžena Škrobánková z 

8. třídy. Nela Hoderová se v mladší kategorii umístila na 17. - 18. místě a Růžena 

Škrobánková na krásném 10. místě.  

 

Finanční gramotnost 

 Školní kolo 

V prosinci a lednu se žáci druhého stupně účastnili školního kola soutěže zaměřené na 

vědomosti žáků v oblasti hospodaření s penězmi a finančních produktů. Soutěže se 

zúčastnilo 48610 žáků z 804 škol v celé České republice.  

Ve školním kole odpovídali soutěžící přes internet na jedenáct záludných otázek - 1. místo 

obsadila s devíti body Kristýna Lokrová ze 7.třídy, 2. místo získala za sedm správných 

odpovědí Denisa Weisová z 9.třídy a 3. místo vybojoval Daniel Suchý z 9.třídy. 

 Okresní kolo 

Výše jmenovaní žáci reprezentovali naši školu jako jeden tým v okresním kole, kde po 

zodpovězení 15 otázek obsadili 6. místo. 

 

 

 

 

Fyzikální soutěž  MAGNETIC  event 

Ve středu 24. dubna se tři žáci 6. třídy, 

Michal Boštík, Matěj Motyčka a Filip 

Horníček, zúčastnili fyzikální soutěže 

MAGNETIC event. 

V konkurenci 5 škol soutěžili 

v sestavování stavebnic  Geomag a Neo 

Cube, museli zodpovědět otázky 

z fyzikálního kvízu, předváděli a 

komentovali připravené pokusy, hádali 

předměty a různé fyzikální zákonitosti. 

Po vyrovnaném boji nakonec obsadili 

pěkné 3. místo.  

   

 

 



Zeměpis 

 Školní kolo 

Ve čtvrtek 7. dubna proběhlo na druhém stupni školní kolo zeměpisné olympiády, kterého se 

celkem zúčastnilo 21 žáků (6.třída-7 žáků, 7.třída-5 žáků, 8.třída-6 žáků, 9.třída-3 žáci). V 

každé kategorii jsme vyhodnotili pouze vítěze, v jednotlivých kategoriích jimi byli:  

6. třída - Adéla Urbanová, 7. třída - Matěj Hodr a Jakub Kubíček, 8. třída - Růžena 

Škrobánková a 9. třída - Dan Suchý.  

 

 Okresní kolo 

Ve čtvrtek 14. 3. pořádala naše škola okresní kolo zeměpisné olympiády. Přijelo celkem 55 

žáků základních škol a 6 studentů škol středních. Jednalo se o 16 zúčastněných ZŠ a 5 

gymnázií. Soutěže se zúčastnili také čtyři zástupci naší školy, vesměs vítězové školního kola 

zeměpisné olympiády. V kategorii A (6. tř.) zvítězil Adam Prchal z gymnázia v Ústí nad Orlicí, 

Adéla Urbanová obsadila 10. místo ze 16 zúčastněných. V kategorii B (7. tř.) zvítězil Heřman 

Růžek z gymnázia v Lanškrouně,  Jan Gregora ze stejného gymnázia vyhrál nejvíce obsazenou 

kategorii C (8. + 9. tř.), ve které bylo 25 soutěžících.  Tento žák je tradičním vítězem okresního 

kola, v loňském školním roce se pak stal absolutním vítězem celostátního kola. Náš Jakub 

Kubíček obsadil 14. místo z 18 zúčastněných. Kategorii středních škol vyhrál Ladislav 

Semrád z gymnázia Vysoké Mýto.    

 

 

Šachový turnaj 

Ve středu 28. listopadu se čtyři žáci 1. stupně, Dominik Rauš, Jára Škrobánek, Jindra Sochor a 

Robin Morávek, zúčastnili šachového turnaje v Kerharticích. 

Na 1. místě se umístila ZŠ Komenského z Ústí nad Orlicí, naši skončili druzí a ZŠ Kerhartice 

obsadila třetí místo. Lepšího úspěchu jsme dosáhli v "dámě", kde byl nejlepší náš Jára 

Škrobánek. 

 

 

Matematický KLOKAN 

Naše škola se opět účastnila mezinárodní matematické soutěže pro žáky 2. - 9. ročníku. Žáci 

řešili 24 ( druháci a třeťáci 18) náročných úloh během 60 minut. Někteří dosáhli vynikajících 

výsledků: 

Kategorie Cvrček (2.-3. třída):  
1. Tobiáš Vacek  74b.            2. Milan Čada, Radim Urban  62b.   3. Lucie Pirklová,    61b  

                                                                                                              Ondřej Vašina     61b. 

Kategorie Klokánek (4.-5.. třída): 
1. Daniela Kotrlová, Kateřina Velínská 72b.  2. Sabina Marčíková 68b.    

                                                                           3.Denisa Jindrová     67b. 

Kategorie Benjamín (6.-7. třída):  
1. Michael Šrom      86b.       2.  Matěj Hodr          85b.         3. Nela Hoderová      82b. 

Kategorie Kadet (8.-9. třída): 
1. Denisa Weisová        65b.  2.  Tereza Krásová    44b.         3. Natálie Lukešová       42b. 

                                                                                                      Thomas Swarttouw   42b. 

 

Archimediáda – okresní kolo 

Ve středu 29. 5. se 3 žáci ze 7. třídy – Nela Hoderová, David Lukes a Jakub Kubišta 

zúčastnili okresního kola fyzikální soutěže, které se konalo na ZŠ Bří Čapků. 



Soutěžili s dalšími sedmáky z 5-ti základních škol. Úkoly byly zadávány pomocí interaktivní 

tabule – skrývačky, doplňovačky, puzzle, hádanky, dále museli vymyslet, okomentovat a 

předvést jeden fyzikální pokus. Všechny úkoly zvládli a obsadili 4. místo. 

 

Pythagoriáda 

 Školní kolo 

1.místa :  Eliška Fricová 6.třída,      Michal Šrom  7.třída,        Růžena Škrobánková  8.třída 

 Okresní kolo 
V kategorii 6.tříd z 25 soutěžících  Eliška Fricová obsadila 19.místo 

 

 

Sportovní soutěže 
    

Žabák na I. stupni 

Kategorie 2.+.3. třída 
1. Lucka Pirklová           261 cm              1.  Dan Boušek, Jára Škrobánek       283 cm 

2. Šárka Novotná            253 cm              2.  Ondra Kaplan                              274 cm 

3. Kačka Kulhavá           251 cm              3.  Lukáš Říha                                   261 cm 

 

Kategorie 4.+5 . třída 
1. Natálka Nováčková     283 cm            1.  Petr Fogl              315 cm 

2. Lucka Aubusová          282 cm           2.  Domča Rauš        307 cm 

3. Sabča Marčíková        255 cm             3.  Marek Šrom        300 cm  

 

 

 

 

 



Štafetové běhy Emila Zátopka 

Tímto tradičním závodem jsme si připomněli neskutečné výkony Emila Zátopka na OH v 

Helsinkách r. 1952, kdy vybojoval 3 zlaté medaile v běhu na 5 km, 10 km a v maratónském 

běhu. 

 

 I.stupeň – 4. a 5. třída 

Letošní vítězství patří 5. třídě s celkovým časem 6:41,83 min v obsazení Lucka Aubusová, 

Denča Charvátová, Dáda Kotrlová, Natka Nováčková, Marťa Paukertová, Monča Paukertová, 

Káťa Velínská, Péťa Fogl, Luky Hoder a Luky Suchý. 

  

4. třída doběhla s celkovým časem 7:15,89 min v obsazení Káťa Frimlová, Kája Hodrová, 

Lucka Kaplanová, Sabča Marčíková, Sany Nutzová, Domča Pecháčková, Vanča Rojková, Vili 

Škrobánková, Maty Holub a Mára Šrom. 

   

Výsledky jednotlivců:  

DÍVKY:                                                            CHLAPCI: 

 1. Nováčková Natka 5. tř. 36,62 s             1. Suchý Luky  5.tř.     36,90 s 36 

2. Aubusová Lucka  5. tř.   36,85 s             2.  Hodr Luky  5.tř.      37,16 s 

3. Kotrlová Dáda      5. tř.   39,61 s            3. Šrom Marek  4.tř.   37,23 s 

  

V kategorii dívek Natálka Nováčková zaběhla v letošním školním roce rekord tratě v čase 

36,62 s. 

 

 

 

 

 

 



 II. stupeň 

1.místo – 7. třída    2. místo – 6. třída       3. místo – 9. třída      4. místo – 8. třída 

 

Výsledky jednotlivých kategorií v běhu na 400m: 

Dívky     ml.chlapci     st.chlapci 

R. Škrobánková 1:17,6  A. Bostan 1:10,3               M. Nečekal 1:08,2 

K. Remešová 1:18,1   J. Kubíček 1:13,4               R. Židek 1:09,4 

A. Jebousková 1:22,4   P. Rauš 1:13,8              L. Frost 1:12,0 

 

 

 

 

 

 



Gymnastika                                                                                                                                                   

 na I. stupni 

     V porotě zasedla paní učitelka Kittlitz, paní učitelka Šedová , ale také žákyně 8. třídy 

Růženka Škrobánková. 

1. třída: 

1. Anežka Kalábová  2. Štěpánka Čadová, Sára Videnská 

2. + 3. třída 

1. Dorotka Kittlitz     2. Kačka Kulhavá     3.Šárka Novotná,  Sára Leierová 

1. Lukáš Říha            2.Ondra Vašina         3. Jára Škrobánek 

4. +5. třída 

1. Violka Škrobánková     2. Karolínka Hodrová    3. Vaneska Rojková 

1. Marek Šrom                   2. Dominik Rauš           3.Viktor Stránský 

 

Skupiny 

1. Natálka Nováčková, Deniska Charvátová, 

Lucka Aubusová 

2.Kačka Ulrichová, Kačka Velínská 

3.Monča Paukertová, Pavel Fogl 

  

1. Patrik Schulz, Filip Kulhavý 

2.Lukáš Hoder, Lukáš Suchý 

3.Dominik Rauš, Jindra Sochor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 na II. stupni 
XII. ročník sportovní gymnastiky. Porota ve složení paní ředitelka Marie Linhartová a pan 

učitel Petr Kulhavý 

Výsledková listina 

Přeskok 

1.        Kropáčková Kristýna                1.        Hubálek Nikolas 

2.        Remešová Kristýna                      2.        Nuska Jiří 

3.        Kůstová Michaela                        3.        Židek Radim 

Kladina 

1.        Kropáčková Kristýna                    

2.        Kůstová Michaela 

3.        Fryčová Šárka 

Hrazda 

1.        Remešová Kristýna                    1.        Nečekal Matouš 

2.        Šaldová Markéta                          2.        Hubálek Nikolas 

3.        Kropáčková Kristýna                   3.        Lukeš Michal 

Prostná 

Jednotlivci                                                              páry 

1.        Kropáčková Kristýna                1.        Remešová K. a Hoderová N. 

2.        Fryčová Šárka                              2.        Šaldová M. a Strnadová K. 

3.        Mudruňková Jana                         3.        Urbanová A. a Fricová E. 

Kruhy 

1.        Kropáčková Kristýna                1.        Nuska Jiří 

2.        Trejtnarová Denisa                       2.        Nečekal Matouš 

                                                                 3.        Židek Radim 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Florbal 

 Okrsek ve florbalu starších chlapců – 8.11.2012 
     Celkem 6 týmů bojovalo o postup do okresního kola. Nakonec zaslouženě vyhrál tým z 

Gymnázia České Třebové. Naši chlapci postoupili ze své skupiny B jako druzí. S velkým 

nasazením bojovali o 3. - 4. místo. Skončili však na čtvrtém.  Nejproduktivnějším útočníkem 

našeho družstva, který vstřelil 3 góly, byl kapitán Radim Židek. Po jedné brance vstřelili Denis 

Schulz a Dan Suchý. V bráně podal velmi dobrý výkon Nikolas Hubálek. Bratři Lukešové, 

Michal i Miloš, podali vyrovnané výkony. Obrannou činnost jako vždy zajišťoval Aleš 

Horníček i Matouš Nečekal.  

Všechna utkání odpískal Honza Ilgner, kterému ještě jednou moc děkujeme. 

 

 Okrsek ve florbalu ml. chlapci – 22.11.2012 

     Mladší chlapci začali florbalový turnaj hned s nejsilnějším týmem našeho okrsku - 

Gymnáziem ÚO - a prohráli ho 3:0. Všechny další zápasy vyhráli a vybojovali krásné 2. 

místo. Na 3. místě skončilo družstvo ze ZŠ Komenského ÚO, 4. místo obsadil tým ze ZŠ 

Třebovské ÚO a poslední místo patřilo hochům ze ZŠ Dolní Dobrouč. 

V našem týmu se podařilo vstřelit 4 góly hned dvěma útočníkům - Eriku Šaldovi a Michalu 

Boštíkovi. O branku méně vstřelil Dominik Chládek a po dvou gólech dali Honza Hnátnický i 

Jakub Tesařík. Nejlepším obráncem našeho družstva byl jednoznačně Michal Šrom. Náhradník 

Marian Čeman byl platným členem týmu. Pochvala patří i naší  brankářské jedničce Karlu 

Aubusovi, za jehož zády skončilo "jen" pět míčků.     
                                                                                                           

 Florbal 1. stupeň 

Ve čtvrtek 16. 5. se skupina žáků z 1. stupně zúčastnila florbalového turnaje na zimním 

stadionu v České Třebové. Turnaj byl součástí akce „ 10 dní florbalu.“ Po dvou výhrách a dvou 

prohrách jsme ze skupiny postupovali na 3. místě. Jednoznačným vítězstvím nad ZŠ 

Lanškroun jsme si zajistili boj o 5. místo. Ten nám však nevyšel a po prohře 3:2 se ZŠ Vraclav 

nám nakonec připadlo 6. místo z 9 zúčastněných. Jára Gálik ( golman ), Petr Fogl, Lukáš 

Suchý, Matěj Holub, Marek Šrom, Jirka Vaňous a Lukáš Říha podali bojovný výkon 

Kluci se můžou pochlubit celkovým počtem vstřelených gólů ..... 27 . 

 

 10 dní florbalu v České Třebové 
Letos se konal VI. ročník. Naše týmy ve sportovním klání mladších i starších florbalistů 

obsadili shodně 7. místa.  

V kat. 6. - 7. tříd  - 12 týmů  

Složení týmu : Karel Aubus , Dominik Chládek, Erik Šalda,  Honza Hnátnický, Michal 

Boštík,  Filip Horníček a Michal Šrom.  

V kat. 8. - 9. tříd  - ze 14 družstev jsme obsadili pěkné 7. místo.  

Složení týmu :  Nikolas Hubálek, Radim Židek, Dan Suchý, Aleš Horníček, Denis Schulz, 

Michal Lukeš, Petr Nastoupil. 

 

MALÁ KOPANÁ 

 Okrskové kolo 

Naše škola byl organizátorem okrskového kola turnaje v malé kopané. Turnaje se účastní žáci 

2. stupně základních škol a nižšího stupně osmiletých gymnázií. V celém turnaji naši chlapci 

neinkasovali ani jeden gól a zaslouženě získali 1. místo a postoupili do okresního finále. 

Postupně porazili ZŠ Damníkov 8:0, ZŠ Třebovská 7:0 a ZŠ Bří Čapků 2:0.  

Složení týmu : Michal Boštík ze 6. třídy, Dominik Chládek, Michal Šrom, Erik Šalda a 

Matěj Hodr ze 7. třídy,  Michal Lukeš a Nikolas Hubálek z 8. třídy a Dan Suchý a Radim 

Židek z 9. třídy. 



 Okresní kolo 

Okresní finále se konalo ve čtvrtek 16. 5. na fotbalovém hřišti v Králíkách. Tým byl oslaben o 

své jediné dva deváťáky a měl pouze jediného hráče na střídání, přesto i v okresním finále 

skvěle bojoval a po dvou výhrách a dvou porážkách obsadil skvělé 3. místo.  

                                                                                                                                                         

 

 

 

Mc Donald´s cup 

V pátek 10. 5. se skupina 

fotbalistů z 2. a 3. třídy 

zúčastnila fotbalového turnaje 

Mc Donald ´s cup. Tam kluci 

změřili síly s týmy z Ústí nad 

Orlicí. Díky bojovnému výkonu 

se kluci zaslouženě pyšní 2. 

místem. Jirka Vaňous, Dan 

Boušek, Patrik Svatoš, Lukáš 

Říha, Tobík Vacek, Kuba 

Aubus, Ráďa Urban, Robin 

Morávek a Jára Škrobánek si 

zaslouží velkou pochvalu! Děkujeme panu Petrovi Vaňousovi, který kluky svými trenérskými 

radami celé dopoledne podporoval. 

                                                                                                                        
 

 

Vánoční laťka 

10. ročník Vánoční laťky proběhl za účasti 20 atletů.  

Mladší chlapci : 

1. místo – Petr Rauš                    ŠKOLNÍ REKORD   142 cm 

2. místo – Jakub Kubišta 

3. místo – Filip Horníček 

Mladší dívky : 

1.místo – Kristýna Remešová         

ŠKOLNÍ REKORD    129 cm 

2.místo – Kristýna Lokrová 

3.místo – Míša Kůstová 

 

Starší chlapci : 

1.místo – Nikolas Hubálek  150 cm 

2.místo – Matouš Nečekal 

3.místo – Vojta Šisler 

Mladší dívky : 

1.místo – Jana Mudruňková  120 cm 

2.místo – Natka Lukešová 

3.místo – Simona Leschingerová 

 

 

 

 

 



Vánoční bowlingový turnaj 

Na vánočním turnaji ústeckých škol v bowlingu naše 4 pětičlenné týmy mladších i starších 

dívek a chlapců shodně skončily na třetích místech.  

Kategorie jednotlivců : 1.místo Kristýna Remešová a 3.místo Jakub Kubíček.  

 

Vánoční turnaj ve stolním tenise 

Od září loňského roku se schází mladí hráči stolního tenisu z řad žáků 3. -7. třídy. 

1.místo – Matěj Hodr, 2.místo – Filip Horníček, 3.místo – Kuba Kubíček,  4.místo – Marian 

Čeman,  další místa – Honza Haman, Štěpa Šmétka, Simona Zatřepálková  

 

Vánoční bruslení 

Pořadí nejrychlejších bruslařů: 

1. Michal Šrom   13,5s      2. Radim Židek   13,8s            3. Marian Čeman  14,2 

1. Denisa Weisová   19,1s      2. Terka Veličková   19,6s     3. Růžena Škrobánková   20,5s 

 

Lyžařský kurz 

Výsledková listina jednotlivých sportovních disciplín: 

 Sjezd                                
1.Leschingerová Simona  31,8s     

2.Papáčková Áďa    32,3s        

3.Vinzencová Mája  35,7                                                        

 Snowboard 
1.Šalda Erik, Chládek Dominik   35,6s 

2.Leschingerová Simona  36,2s 

3.Židek Radim   36,9s 

 Běžky 
1.Leschingerová Simona  14:43min. 

2.Remešová Kristýna   17:44min. 

3.Trejtnarová Denisa  19:18min. 

 

Začátečníci : 

 Sjezd 

1.Schulz Denis      33,4s                                

2.Kubíček Jakub   33,6s  

3.Kubišta Jakub    34,8s     

 Snowboard   
1.Čeman Marian 46,7s 

2.Remešová Kristýna  51,1s 

3.Trejtnarová Denisa  52,5s   

 Běžky 

1.Židek Radim    12:50min. 

2.Chládek Dominik   13,09min. 

3.Rauš Petr   16:00min. 

 

Den Země - FÁBORÁČEK 

1. Nastoupil Petr a Horníček Aleš 9.třída - 124 bodů 
2. Lukeš Michal 9.tř. a Krčmář Matěj 6.tř. - 117 bodů 

3. Urbanová Adéla a Kůstová Michaela 6.tř. - 115 bodů 

V konkurenci 3 hlídek, které jen prošly trasu, byla nejlepší - Sára Bielčiková a Jiří Nuska -

 121 bodů. 



Město v pohybu 

 1.místo  - florbal starší chlapci, mladší chlapci 

Nikolas Hubálek , Karel Aubus, Denis Schulz, Radim Židek, Dan Suchý, Petr Nastoupil, 

Michal Lukeš, Dominik Chládek, Erik Šalda, Honza Hnátnický, Aleš Horníček, Michal 

Šrom a Filip Horníček 

 1.místo – plavecká štafeta 
Podařilo se nám obhájit loňské prvenství. Našich 15 kliků z 6.-9.třídy doplnili bývalí žáci – 

Přemek Pernica Maruška Hájková. Zvítězili jsme s náskokem 300m nad třemi ústeckými 

školami. 

 1.místo – stolní tenis  
Matěj Hodr a Kuba Kubíček 

 

 2. místo – přehazovaná dívky 7.třída a dívky 8.-9.třída  
Pavla Janďourková, Nikola Kotyzová, Míša Rohlenová, Nikola Vopařilová, Tereza 

Krásová, Šárka Fryčová 

Týna Remešová, Kristýna Lokrová, Marie Vinzensová, Ajka Jebousková, Sabča Habrová, 

Nela Hoderová a Kristýna Strnadová 

 

 

 

 

 

 2.místo – bowling – 

družstvo dívek 
Nikola Vopařilová, Terka 

Veličková, Týna Remešová, 

Kristýna Lokrová, Růža 

Škrobánková 

 2.místo – bowling – 

jednotlivci 
Růža Škrobánková, Petr 

Nastoupil 

 

 3.místo – bowling chlapci 

8.třída 

 

 4.místo – florbal tým B – mladší chlapci 
 



Projekty 

 
1.projekt 

                                                                                                             

 
 

 

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Školní 

informační centrum  
 

Koordinátorka : pí Veronika Vaňousová 

Statutární zástupce : pí Marie Linhartová 

Projektová manažerka : pí Renáta Ulmannová 

Správci učebny ŠIC : p. Jaromír Nezdařil, p. Jindřich Bielčik 

 

Rozpočet projektu činí 2 774 670,- Kč  

Konec projektu - červen  2012 

 

Projekt Školní informační centrum ve školním roce 2012/2013 

 

V rámci pětileté udržitelnosti výstupů projektu bylo pokračováno v některých aktivitách 

projektu. 

V učebně Školního informačního centra byla 

realizována výuka, řada besed a přednášek, také zde 

probíhala příprava na realizaci a vyhodnocování 

expedic 5. a 9. ročníku. 

Žáci 5. ročníku si za cíl expedice vybrali 

Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové. Sami 

si naplánovali cestu a 3. 5. 2013 při návštěvě shlédli 

dokumentární film o jednotlivých planetách, získali 

zkušenosti o orientaci na noční obloze a jednotlivých 

souhvězdích. 

Žáci 9. ročníku realizovali 24. 5. 2013 expedici do 

blízké Státní přírodní rezervace Peliny v okolí 

Chocně.  

Dne 6. 6. 2013 byly výstupy obou expedic 

prezentovány žákům školy, pedagogům a v 

odpoledních hodinách také veřejnosti v rámci 

projektového dne. 

Náklady na realizaci expedic byly hrazeny rodiči 

žáků, cestovní náhrady pedagogů z prostředků 

organizace. 



Dle Školního vzdělávacího programu 

byl rodičům žáků 6. ročníku při výběru 

volitelných předmětů v 7. - 9.ročníku 

nabídnut volitelný předmět Poznáváme 

naši vlast, jehož charakteristika a náplň 

byla vytvořena při realizaci projektu. 

Předmět zaujal ve výběru rodičů druhé 

místo. Vzhledem k organizačním 

změnám, které byly vynuceny 

úpravami Školního vzdělávacího 

programu byl však oproti předchozím 

školním letům snížen počet volitelných 

předmětů v 7. - 9. ročníku na jeden. 

Volitelný předmět Poznáváme naši 

vlast tak nebude ve školním roce 2013/2014 vyučován. Dále však bude součástí nabídky 

volitelných předmětů pro další ročníky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. projekt 
 

  

 
 

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 

/žáci budou vzděláváni v souladu 

s moderními trendy výuky 

prostřednictvím interaktivní výuky/ 

- celkem 492 materiálů 

 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 – celkem 22 školení 

 

 

- Během školního roku učitelé 

vytváří DUMy – digitální učební 

materiály /1. – 9. třída/ a výukové 

materiály /1. – 3. třída/ -  tyto 

materiály ověřují ve výuce.  

- Pedagogové absolvovali 11 

školení v oblasti digitálních 

technologií a 1 metodický kurz cizích 

jazyků  
- Na základě výběrového řízení, 

které provedla paní Ing. Renáta 



Ulmannová, byla firmou BOXED s.r.o. vybavena počítačová učebna a všechny třídy 

byly opatřeny interaktivními tabulemi v celkové výši 649 900,- Kč.  /částka 145 837,- 

Kč byla uhrazena z rezervního fondu školy, na základě žádosti ze dne 15. 10. 2012/ 

 

 

 

 

 

3.projekt 

 

Spolupráce s partnerskou školou v Kuropatníku v rámci projektu 

Obce Libchav – „Partnerství nadevše“ 
Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu 

Glacensis 

 
1.návštěva – soukromá – 7.prosince 

2012 

     V pátek 7. prosince jsme ve škole 

přivítali 34 žáků, 3 učitelky v čele 

s paní ředitelkou Elou Bombas a 

jednou zástupkyní rodičů z polského 

družebního města Kuropatníku. 

Po příjezdu – v 11 hodin – si 

prohlédli naši školu, navštívili výuku  

a ubytovali se ve třídách na II. stupni. 

Odpoledne pro polské i české žáky 

naši učitelé nachystali sportovní 

odpoledne – v tělocvičně se soutěžilo 

ve florbalu, sálové kopané, hrál se 

stolní tenis a všichni – kluci i holky - 

si vyzkoušeli aerobic.  

Večer nás čekal koncert v kostele sv. 

Mikuláše. Kromě Libchaváčku a jeho sólistů se představil i polský sbor Triole pod vedením 

paní Marty Humelt a vystoupila i bývalá žákyně Eva Aubusová. 

Večer se všichni těšili na diskotéku a spaní ve škole. Naši žáci se ubytovali na I. stupni. 

Atmosféra byla vynikající a věřím, že se navázala nová přátelství, která se budou při dalších 

setkáních upevňovat. 

Druhý den jsme vzali naše hosty do 

Radavy na Bowling, nakoupili si v Tescu a 

po výborném obědě a úklidu tříd odjeli ve 

14,30 hodin zpět do Polska. 

Chtěla bych poděkovat všem žákům za 

vzornou reprezentaci školy, Libchaváčku 

za pěkné vystoupení a všem učitelům za 

pomoc při přípravě a organizaci setkání. 

Největší dík patří našim kuchařkám, které 

připravili výborný jídelníček a hlavně za 

páteční bohaté švédské stoly, které ocenili 

nejen naši hosté, ale i naši žáci.  



2.návštěva – projek „Partnerství nadevše“ – Velikonoční výstava 

15. a 16.března se uskutečnilo dvoudenní setkání u příležitosti svátků jara – velikonoc. Opět 

přijeli žáci ze kuropatnické školy, učitelé a také kuchařky.  

První den byly nachystány výtvarné dílny – děti i dospělí vyráběli košíčky z pedigu, výrobky 

z patchworku, malovali nástěnné hodiny, aranžovali pomocí starých knih a další zajímavé 

činnosti, které pro ně zajistili naši učitelé a paní Mudruňková. Výrobky, které se velmi zdařily, 

si mohli odvézt domů. 

Večer čekalo naše žáky i polské hosty vystoupení hudební skupiny GRI-GRI, která zahrála 

v tělocvičně na tradiční africké nástroje. 

Druhý den byla připravena v prostorách I.stupně velikonoční výstava, kterou zahájili svým 

společným vystoupení pěvecké sbory Libchaváček a Triola. Polští hosté nám ještě zatančili a 

svůj program převedly i děti z mateřské školy. Pro návštěvníky byla připravena v jedné třídě i 

ochutnávka tradiční polské kuchyně, kterou nachystaly polské kuchařky.  

Polští hosté zakončili svůj pobyt u nás návštěvou Hernychovy vily, kde se konala interaktivní 

výstava „Od doby kamenné po dobu Slovanských hradišť“. 

 

 
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.projekt 

 

Vzdělávací pobyt žáků ve středisku ekologické výchovy  

Paleta Oucmanice 

 
Hlavní řešitel : Mgr. Petr Kulhavý 

Požadovaný rozpočet : 47 242,- Kč  

                                       /27 242,- Kč - vlastní zdroje,   20 000,- Kč – požadováno/ 

Termín : listopad 2012 – říjen, listopad 2013 

Náplň : V rámci školy se snažíme klást důraz na environmentální vzdělávání a jeho možné 

dopady na chod školy. Jde nám o ekologizaci školy. Předchozí pobyty již pomohly v motivaci 

dětí a jejich zájmu o toto téma. Své získané znalosti, postoje a dovednosti by si vyzkoušely 

přímo v přírodě a dále by se inspirovaly, jak vše uplatnit v  provozu naší školy. 

 

Schválený rozpočet : 14 000,- Kč 



Projekt – adopce na dálku 

 
Již šestým rokem naše škola podporuje vzdělávání indického chlapce Rubbena Raje v projektu 

Diecézní katolické charity Hradec Králové – Adopce na dálku. 

Celková částka na 1 rok činí 5 000,- Kč. Částku 2 970,- Kč jsme uhradili ze sběru starého 

papíru a částka 2 030 Kč byla vybrána od žáků a zaměstnanců školy. 

Rubben nám pravidelně posílá dopis, kde nás seznamuje s tím, co rád dělá a děkuje nám za 

pomoc při studiu. 

 

 

 

 

Údaje o provedených kontrolách na naší škole  

 
1. Veřejnosprávní kontrola – následná a průběžná – 12. 11. 2012 

Předmět kontroly – hospodaření příspěvkové organizace podle zákona č.250/2000Sb. – 

hospodaření s peněžními prostředky přijatými v rámci vzájemných finančních vztahů mezi 

zřizovatelem a příspěvkovou organizací, se zaměřením na hospodárnost, správnost zaúčtování, 

úplnost a doloženost namátkové vybraných účetních dokladů včetně pokladních za rok 2012. 

Závěr – při kontrole nabyly zjištěny nedostatky 

 

2. Veřejnoprávní kontrola – následná – 19. 3. 2013 

Předmět kontroly – hospodaření s finančními prostředky přijatými v rámci vzájemných 

finančních vztahů mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací, se zaměřením na doloženost a 

správnost zaúčtování účetních operací v roce 2012 

Cíl kontroly – ověření, zda účetnictví PO a účetnictví od zřizovatele v roce 2012 ke dni 31. 

12., týkající se výsledku hospodaření PO za rok 2012 a příspěvků poskytnutých od zřizovatele 

odpovídá závazným právním předpisům. 

Závěr – při kontrole nebyly zjištěny nedostatky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Testování žáků 

 
1. Testování vesnických škol 

Již třetím rokem se naše škola zúčastňuje testování 5. a 9. třídy vesnických škol – ZŠ Brandýs 

nad Orlicí, ZŠ Rokytnice v Orlických horách, ZŠ Dolní Dobrouč, ZŠ Skořenice a naše škola. 

V letošním roce testy vytvářela a opravovala naše škola. 

Výsledky : 

 

5.třída /pět základních škol/ 

- Matematika – 3.místo / 1.místo – 28,31%, naše škola 25,53%/ 

- Český jazyk – 3.místo / 1.místo – 77 %, naše škola – 51%/ 

- Anglický jazyk – 4.místo /1.místo – 37,31%, naše škola – 33,16%/ 

 

9.třída /čtyři základní školy/ 

- Matematika – 1.místo /9,71%/ 

- Český jazyk – 3.místo /1.místo – 36%, naše škola 26,07%/ 

- Anglický jazyk – 4.místo /1.místo – 54,79%, naše škola 41,25%/ 
 

 

 

2. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. 

ročníku základní školy 

 

Termín provedení testů : 22. 5. – 4. 6. 2013 

Datum vyhodnocení : 19. 6. 2013 

Cílem projektu je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky 

minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností. 

Žáci si mohli zvolit obtížnost 1, nebo úlohy vyšší úrovně – obtížnost 2 

 

První výsečový graf umožňuje porovnat průměrnou úspěšnost žáků školy s výsledky všech 

testovaných žáků (zahrnuti jsou 

pouze žáci bez vyznačených speciálních vzdělávacích potřeb - dále "SVP"). Graf ukazuje, jak 

velké byly podíly žáků, kteří 

dosáhli v úvodní (společné) části testu (obsahovala úlohy základní úrovně) průměrné 

úspěšnosti v rozmezích 0–20 % (tj. 

jaká část žáků vyřešila jednu pětinu úloh nebo méně), 21–40 %, 41–60 %, 61–80 % a 81–100 

%. Nad grafem je uvedena 

hodnota průměrné úspěšnosti žáků školy, v legendě grafu jsou v závorkách počty žáků 

tvořících jednotlivé podíly. Nejedná 

se o porovnání školy s ostatními školami – graf je konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků. 

Žádným způsobem nelze 

z grafu odvodit průměrné hodnoty úspěšností ostatních škol (ani počty škol v jednotlivých 

skupinách). 

  

Druhý graf ukazuje, jaká část ze všech testovaných žáků bez SVP řešila ve druhé části testu 

opět úlohy základní úrovně 

(Obtížnost 1), a jaká část žáků řešila ve druhé části testu úlohy vyšší úrovně (Obtížnost 2). Nad 

grafem jsou údaje o týchž 

podílech platné pro žáky školy, v legendě grafu jsou v závorkách opět počty všech zahrnutých 

žáků. 



  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Spolupráce s organizacemi a lidmi v regionu 
 

 DDM v Ústí nad Orlicí a v České Třebové – dopravní hřiště, pořádání soutěží 

 Pedagogicko – psychologická poradna v Ústí nad Orlicí – informace pro žáky, učitele, 

pro rodiče, pomoc při řešení problémů 

 Výchovné středisko MIMOZA – programy pro žáky, nabídnutí pomoci rodičům při 

řešení problémů jejich dětí 

 Odbor sociálních věcí Městského úřadu v ÚO – pan Chládek, pí Matoušková – řešení 

složitých rodinných situací 

 Policie ČR, Městská policie v Ústí nad Orlicí 

 Úřad práce – pravidelné návštěvy žáků 8.třídy – k volbě povolání 

 Kulturní centrum – návštěvy divadelních a filmových představení, vystoupení 

 Střední školy a učiliště v regionu – k volbě povolání 

 Základní školy – sportovní soutěže,  

 Testování vesnických škol 

 Pravidelná setkávání ředitelů v Ústí nad Orlicí 

 Děkanství v Ústí nad Orlicí – pan děkan Vladimír Brokeš – návštěvy kostela, vánoční 

koncerty, besedy 

 Pan Ing. Karel Urban – historie Libchav 

 Spolupráce s Českými Libchavami – návštěvy kulturních akcí, sponzorské dary Obce 

České Libchavy, Ekola 

 Pan Kadlec – besedy pro žáky  

 Český červený kříž – pan Hodoval – ukázky 1.pomoci 

 Ekocentrum Paleta Oucmanice  

 Městské muzeum v Ústí nad Orlicí – soutěže, výstavy, besedy 

 Koučink akademie Libchavy 

 

 

Spolupráce s Obecním úřadem 
 Projekt „Partnerství nadevše“ 

 Spoluorganizace na kulturních akcích obce – Masopust, Rozsvěcení stromečku, Setkání 

s důchodci /mateřské školy/, Velikonoční výstava, Vánoční výstava  

 Ekologická akce – Den Země 

 Sportovní akce – atletika s okolními školami o „Pohár starostky“ 

 Předávání informací všech akcí školy libchavským občanům – příspěvky do 

Libchavského zpravodaje, hlášení místního rozhlasu 

 Vystoupení na Vítání občánků 

 Pomoc při řešení problémů 

 Spolupráce při tvorbě rozpočtu 

 

 

Spolupráce s rodiči 
 Vánoční Jarmark – velká pomoc při tvorbě výrobků 

 Sponzorské dary 

 Masopust 

 

 

 

 



 SRPŠ 

Na škole pracuje výbor SRPŠ, členy jsou zástupci za třídy a zástupci za obě mateřské školy. 

Předsedkyní je paní Alice Schulzová, pokladníkem paní Marcela Pokorná. Od rodičů se vybírá 

poplatek 150,- Kč za žáka na školní rok.  

- Příprava a organizace Plesu SRPŠ 

- Příprava a organizace Drakiády 

- Příprava rozsvěcení stromečku 

- Masopust 

Členové výboru se pravidelně schází. Na schůzkách se připravují akce /viz výše/. Na konci 

školního roku se členové rozloučí s odcházejícími členy poděkováním za jejich obětavou práci 

a kytičkou. 

Z fondu se hradí hlavně nákup cen pro vítěze za jednotlivé soutěže, které škola pořádá. Dále 

dostává každá třída i oddělení MŠ 50,- Kč na žáka. Jejich využití je v kompetenci třídních 

učitelů. Příspěvek 1 500,- Kč dostává každé oddělení ŠD a 1 000,- Kč se přispívá na školu 

v přírodě. 

Z fondu se nakupuje i chybějící vybavení na LVVZ. 

Přehled čerpání za školní rok 2012/2013 : 

 Příjmy 

Příjmy od rodičů ZŠ                                  27 650,- Kč 

Příjmy od rodičů MŠ/HL                             5 250,- Kč 

Příjmy od rodičů MŠ/DL                             6 000,- Kč 

Sponzorský dar Obce Libchavy                   2 000,- Kč 

Výtěžek z Masopustu                                   3 267,- Kč 

Výtěžek z Rodičovského plesu                  26 531,- Kč     

Příjmy celkem        70 698,- Kč 

 

 Výdaje 

Příspěvky na třídy                                       12 620,- Kč 

Příspěvek do MŠ/DL                                    1 959,- Kč 

Příspěvek do MŠ/HL                                    1 750,- Kč 

Příspěvek do ŠD                                           3 000,- Kč 

Drakiáda – 1 500,- Kč, Martinovo poselství – 1 200,- Kč, vypouštění balónků, návštěva 

z Polska – 3 000,- Kč, LVVZ – 6 500,- Kč, Běžky, hůlky, boty na běžky – 5 300,- Kč, 

interaktivní program, soutěže – 2 715,- Kč, ŠvP – 1 000,- Kč, sukýnky pro děvčata z MŠ, hry 

v MŠ – 1 384,- Kč, sportovní hry v MŠ – 762,- Kč, odměny za úklid tříd – 355,- Kč, soutěže na 

ZŠ – 3 230,- Kč, další odměny – 1 045,- Kč, příspěvek na Masopust – 3 000,- Kč, příspěvek od 

obce – 2 000,- Kč    

Výdaje celkem         55 081,- Kč 

                                                                  

 

 Rodiče jsou zváni 2x ročně na třídní schůzky. Paní učitelky na I.stupni, hlavně v 1.třídě 

pořádají třídní schůzky častěji. Pro rodiče vycházejících žáků se pořádá krátká 

informační schůzka, kde jsou jim poskytnuty informace výchovnou poradkyní k volbě 

povolání- viz výše. Výchovná poradkyně si zve rodiče vycházejících žáků i k převzetí 

zápisových lístků. 

 V červnu se scházíme s rodiči předškoláků, kde jsou jim poskytnuty informace pro 

nastávající školní rok. Informace předávají kromě třídní učitelky i vedoucí školní 

družiny, vedoucí školní jídelny a paní ředitelka. 

 V červnu se koná šerpování předškoláků za přítomnosti rodičů 



 Během školního roku mohou rodiče kdykoliv kontaktovat učitele /výchovné poradkyně/ 

a domluvit si schůzku 

 Pořádáme Dny otevřených dveří v 1.třídě 

 S rodiči se setkáváme na společných akcích – Ples SRPŠ, Vánoční koncert v kostele sv. 

Mikuláše, Vánoční besídky ve třídách, besídky ve školní družině, Netradiční setkání, 

projektové dny ŠIC 

 

 

 

Informovanost rodičů 
 Libchavský zpravodaj, který vychází minimálně 3x za školní rok 

 Webové schránky – www.zslibchavy.cz 

 libchavský rozhlas 

 Třídní schůzky  

 Třídní schůzka pro rodiče vycházejících žáků 

 Třídní schůzka pro rodiče budoucích prváčků 

 Třídní schůzky rodičů předškoláků 

 Učitelé I.stupně píší měsíční hodnocení  

 Na II. stupni zapíší třídní učitelé zprávu pro rodiče jen těm žákům, kteří mají během 

měsíce nějaké problémy – výchovné, výukové a domluví si s nimi schůzku 

 Informace výchovných poradkyň – kdykoliv po telefonické domluvě 

 Informace v žákovské knížce 

 Zápisy nebo nalepené informace v žákovské knížce 

 

 

Školská rada 
 

Školská rada má 6 členů. Za školu – paní Zuzana Šedová, pan Petr Kulhavý, za obec – pan 

Aleš Motyčka, pan Daniel Videnský, za rodiče – paní Soňa Charvátová, pan Jindřich Kaplan. 

Schvalují úpravy ve Školním a Klasifikačním řádu, Výroční zprávu, rozpočet školy. 

 

 

Spolupráce s mateřskými školami  
 Den otevřených dveří pro předškoláky 

 Návštěvy žáků 1. třídy v MŠ 

 Návštěva paní učitelky z 1.třídy u předškoláků 

 účast učitelek MŠ na klasifikačních radách 

 školička před školou 

 šerpování budoucích prváčků 

 akce – Drakiáda, Martinovo poselství, Masopust a další akce v obci 

 

 

Praxe vykonávané na naší škole 
 

 Dominika Petrláková – studentka Vyšší odborné školy pedagogické a Střední 

pedagogické školy v Litomyšli – 14 dní ve školní družině 

 Andrea Divíšková - studentka Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické 

školy v Litomyšli – 14 dní v Mateřské škole Dolní Libchavy 

http://www.zslibchavy.cz/


 Lenka Langerová - studentka Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické 

školy v Litomyšli – 14 dní v Mateřské škole Dolní Libchavy 

 Pavlína Skubiová - studentka Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické 

školy v Litomyšli – 14 dní v Mateřské škole Horní Libchavy 

 

 

Doplňková činnost 

 
Okruhy doplňkové činnosti jsou vymezeny ve Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy 

Libchavy. 

Ve školním roce 2012/2013 naše škola realizovala : 

 Hostinskou činnost ve školní jídelně – stravování cizích strávníků 

 Vedení kroužků 

 

 

Navýšení kapacity 
S účinností od 1. 9. 2013 je nejvyšší povolený počet v mateřské škole – 79 dětí 

 

 

Materiálně technické zajištění 

 
Základní škola 

2012 

 Rozbruška, žebřík                4 458,- Kč 

 Vysavač                               5 503,- Kč 

 Židle do ředitelny a k zástupkyni ředitelky      3 000,- Kč 

 Židle do sborovny na II. stupeň                        8 586,- Kč 

 Regály do archivu                                             7 484,- Kč 

 Nábytek k zástupkyni ředitelky                       15 564,- Kč 

 Koberec do třídy /pí Martincová/                      1 656,- Kč 

 Nábytek na I. stupeň                                        24 000,- Kč 

 Knihy do školní knihovny                               

10 000,- Kč 

2013 

 Elektro oprava a zásuvky do 

sborovny na II.stupeň              

29 263,- Kč 

 Žákovské židle a stoly do 

1.třídy a doplnění ostatních tříd   

59 625,- Kč 

 Nové topné těleso do 1.třídy                                                  

15 143,- Kč 

 Malování šaten a vstupních 

prostor                                        

17 850,- Kč                                                          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mateřská škola Dolní Libchavy 

2012 

 Lehátka                                 20 600,- Kč 

 Spořiče vody                          1 843,- Kč 

2013 

 Nákup drtě                             1 800,- Kč 

 Prostěradla                             3 180,- Kč 

 Povlečení                              12 665,- Kč 

 Televize, držák na Tv             8 398,- Kč 

 Lehátka                                 16 790,- Kč    

 Botník                                     3 800,- Kč 

 Malování                               32 724,- Kč                

 

Mateřská škola Horní Libchavy 

2012 

 Židličky                                  3 850,- Kč  

2013 

 Pračka, žehlička                     8 398,- Kč 

 Oprava prahů                         2 819,- Kč 

 Vysavač                                 5 528,- Kč 

 

Školní jídelna 

             2012 

 Nerezový stůl /MŠ/H/          16 833,- Kč 

 Malování /MŠ/H/                   3 136,- Kč       

2013 

 Malování /škola, školky/      13 752,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpočet školy 

 
1/ Normativní rozpis neinvestičních výdajů na přímé náklady na vzdělávání 

pro školy a školská zařízení zřízené obcemi /Krajský úřad Pardubice/ 
 

 

2012 
 

Účelové finanční prostředky : 

 ÚZ 33 353 

Celkem NIV po poslední úpravě k 4. 12. 2012  : 10 881 272,- Kč 

Z toho :  

-  na platy – 7 874 878,- Kč 

                      /pedagogové – 6 269 656,- Kč, nepedagogové – 1 605 222,- Kč/ 

- OON – 116 000,- Kč 

                      /pedagogové – 88 000,- Kč, nepedagogové – 28 000,- Kč/ 

- Odvody – 2 718 249,- Kč 

- FKSP –         79 145,- Kč 
- ONIV –         93 000,- Kč /v tom náhrady za nemoc, přímé náklady/ 

- Přepočtený počet zaměstnanců – 30, 92 

 

Příspěvky na přímé náklady byly z KÚ zasílány po dvou měsících.  

Rozdělení na platy pedagogové a nepedagogové již nebylo vázané, pouze orientační ukazatel. 

Velmi nízká částka na ONIV, ze kterých se hradí kromě náhrad za nemoc – pomůcky a 

učebnice na školní rok, cestovní náhrady zaměstnanců, ochranné pomůcky, lékařské 

prohlídky /2 800,- Kč za kalendářní rok 2012/, plavecký výcvik – provoz pro žáky 3.a 4. třídy 

/ 6 960,- Kč/, pomůcky pro prváčky v hodnotě 200,-/žáka  /4 000,- Kč/, zákonné pojištění 

/26 576,- Kč za kalendářní rok 2012/, další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

2013 
 

Účelové finanční prostředky: 

 ÚZ 33 353 

1/ celkem NIV k 20. 2. 2013 : 11 013 000,- Kč 

Z toho : 

- Na platy – 7 885 000,- Kč 

                /pedagogové – 6 185 014,- Kč, nepedagogové – 1 699 705,- Kč – orientační ukazatel/ 

- OON – 112 000,- Kč 

/pedagogové – 90 000,- Kč, nepedagogové – 22 000,- Kč/ 

- Odvody – 2 719 000,- Kč 

- FKSP –         79 000,- Kč   

- ONIV –       218 000,- Kč !!!! 

/přímé náklady – 158 353,- Kč, náhrady za nemoc – 59 176,- Kč/ 

- Přepočtený počet zaměstnanců : 31,40 

 

2/ 1.úprava – rozpuštění rezervy k 30. 4. 2013 – celkem NIV : 11 199 000,- Kč 
Z toho : 

- Na platy – 8 023 000,- Kč 

- OON -          112 000,- Kč 



- Odvody -   2 766 000,- Kč 

- FKSP –           80 000,- Kč   

- ONIV -          218 000,- Kč 

- Přepočtený počet zaměstnanců : 31,40 

 

Příspěvky na přímé náklady na vzdělávání jsou z KÚ zasílány vždy na 2 měsíce. 

 

 

 

2/ Příspěvek na provozní náklady /Obec Libchavy/ 
 

2012 
29. 2. 2012 – 2 118 000,- Kč 

Z toho : závazné ukazatele nepodléhající finančnímu vyrovnání : 

              Mateřská škola Horní Libchavy    260 000,- Kč 

              Mateřská škola Dolní Libchavy     226 000,- Kč 

 

               Závazné ukazatele podléhající finančnímu vyrovnání :  

              Na 0,6 úvazku mzdy kuchařek                                                     138 000,- Kč 

              /čerpáno 130 680,- Kč, vráceno 7 320,- Kč/ 

              Na činnost sportovního oddílu, sboru a autobusu do Polska      18 000,- Kč 

              /čerpáno 18 000,- Kč/ 

 

25. 2. 2013 – příspěvek Obce Libchavy na činnost SRPŠ ve výši 2 000,- Kč 

 

 

Úpravy rozpočtu : 

 13. 6. 2012 – navýšení provozních nákladů ve výši  66 000,- Kč na úhradu 

elektronické aukce elektro a plynu 

 12. 12. 2012 – použití rezervního fondu ve výši 145 837,- Kč na vybavení počítačové 

učebny 

 12. 12. 2012 – navýšení provozních nákladů ve výši 22 092,- Kč na úhradu plynu 

 

Do rezervního fondu bylo  za rok 2012 převedeno 47 353,66 Kč  / v únoru/ 

Stav rezervního fondu k 31. 12. 2012 : /bez částky převedené za rok 2012/ 

 Z výsledků hospodaření : 118 329,69 

 Z ostatních titulů : 205 795,47 

Z toho : 110 477,80 – EU peníze, 73 123,67 – projekt ŠIC, 22 194 – dary 

 

 

2013 
20. 2. 2013 – 2 268 000,- Kč 

Z toho : závazné ukazatele, které nepodléhají finančnímu vyrovnání : 

             Mateřská škola Horní Libchavy                  314 000,- Kč 

             Mateřská škola Dolní Libchavy                   277 500,- Kč    

 

              Závazné ukazatele, které podléhají finančnímu vyrovnání : 

              Na 0,6 úvazku na mzdy kuchařek                                             102 000,- Kč       

              Na činnost sportovního oddílu, sboru a autobusu do Polska    18 000,- Kč             

      /čerpáno 18 000,- Kč/ 



 

 

3/ Neinvestiční příspěvek Obce České Libchavy 
 

2012 
 24. 2. 2012 – částka  8 000,- Kč – knihy na podporu čtenářské gramotnosti na I.stupni 

/čerpáno 8 000,- Kč/ 

2013 
 14. 3. 2013 – částka 8 000,- Kč – stojan na výkresy do učebny Vv, nákup atlasů 

 

4/ Sponzorské dary za rok 2012 
 24 200,- Kč /včetně obou MŠ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Záměry a perspektivy školy 

 
 Udržet si rodinného prostředí školy a stále jej vytvářet 

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

 Vytvářet ve škole přátelskou atmosféru mezi zaměstnanci školy, nezbytnou pro kvalitní 

výkon práce /účast pedagogů na koučinku/ 

 Kvalitní přípravu žáků ke studiu na všech typech škol 

 Individuální přístup k žákům vyžadujících zvláštní péči, práci s integrovanými žáky 

 Věnovat péči nadaným žákům 

 Zařazovat do výuky práci na interaktivních tabulích 

 Postupně vybavovat školu interaktivními učebnicemi 

 Podporovat vědomostní soutěže – vzbudit zájem u žáků o tyto soutěže 

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

 Vést žáky k třídění odpadu 

 Vést žáky k šetrnému přístupu k životnímu prostředí 

 Vést žáky k udržování pořádku ve škole /soutěže v úklidu tříd/ a k odpovědnosti za 

škodu a ke vztahu k majetku 

 Vést žáky k ohleduplnému a slušnému chování 

 Udržet zájem o zájmové kroužky 

 Podporovat a oceňovat kvalitní práci a iniciativu 

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

 Spolupracovat i nadále s rodiči při řešení problémů jejich dětí 

 Ohleduplně a důsledně řešit problémy žáků s rodiči 

 Podporovat další vzdělávání učitelů /dle finančních možností/ 

 Vylepšování výzdoby školy /hlavně školní jídelny/ 

 Naplňovat ŠVP 

 Úspěšně dokončit práci na projektu EU peníze pro ZŠ Libchavy –  vytváření DUMů, 

školení 

 Přivést rodiče do školy – udržet zavedené akce – Jarmark, Netradiční setkání, koncerty 

 Pokračovat ve spolupráci se školou v polském Kuropatníku 

 Pořádat Dny otevřených dveří v jiných třídách, než jen v 1.třídě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
Horní řada zleva : Marie Linhartová, Petr Kulhavý, Jindřich Bielčik, Radka Kulhavá, Naděžda 

Baťková 

Prostřední řada zleva : Hana Šťovíčková, Lenka Ludvíčková, Iva Kittlitz, Veronika Vaňousová, 

Petra Mikulová, Markéta Kopsová, Iva Pinkavová 

Spodní řada zleva : Zuzana Šedová, Jana Hodrová, Hana Pleváková, Zdena Martincová, 

Markéta Pecháčková, Anna Papáčková 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


