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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

Název školy Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí 

Adresa školy Bedřicha Smetany 460, 563 01 Lanškroun 

IČ 61234176 

Bankovní spojení 8455560297/0100 

DIČ CZ61234176 

    

Telefon/fax 465322525 

E-mail reditel@zsbs.cz 

Adresa internetové stránky www.zsbs.cz 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol 01.03.2001 

Název zřizovatele Město Lanškroun 

Součásti školy 
Základní škola  102642451 

Školní družina  118000225 

IZO ředitelství  600 104 648 

Vedoucí a hospodářští pracovníci 

Ředitel: Mgr. Milan  Valúšek 

Zástupce ředitele školy: Mgr. Jana Kernová 

Hospodářka: Eva Martincová 

Přehled hlavní činnosti školy 
(podle zřizovací listiny) 

Organizace je základní škola se školní družinou. Její činnost je vymezena 
zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zřizovací listinou ze dne      
1. 3. 2014 

 
 

1.2 Součásti školy 

 

Součásti školy Kapacita 

Základní škola 450 

Školní družina 150 

 

 

 

 

mailto:reditel@zsbs.cz
http://www.zsbs.cz/
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1.3 Charakteristika školy 

V uplynulém školním roce měla naše základní škola 9 ročníků a 420 žáků v 18 třídách a během roku tento počet 

stoupnul na 425.  Členila se na první a druhý stupeň. První stupeň byl tvořen prvním až pátým ročníkem a 

druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Vyučování ve škole probíhalo dle učebních dokumentů Školního 

vzdělávacího programu - NAŠE ŠKOLA 2. verze ze dne 30. 8. 2011. Na škole se vyučovalo dvěma cizím jazykům 

– německému a anglickému. Třídy školy se naplňovaly do počtu 30 žáků. Škola organizovala plavecký výcvik 

žáků, lyžařské a snowboardové kurzy pro žáky 1. i 2. stupně. Proběhl i tradiční vodácký kurz, tentokrát na řece 

Moravě. Nově jsme zorganizovali i kurz turistický, který byl přednostně určen pro žáky 9. ročníků. Dále se 

uskutečnily školní výlety, exkurze, projekty a akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Aktivně jsme 

se také zapojovali do různých grantových výzev, soutěží i přehlídek.  

Součástí školy byla i školní družina o 5 odděleních. Škola měla dvě budovy. V areálu na Palackého ulici byly 

umístěny 1. a 2. ročníky (celkem 4 třídy) a 2 oddělení školní družiny. V areálu na ulici B. Smetany byly umístěny 

3. – 9. ročníky (celkem 14 tříd). Zbývající 3 oddělení školní družiny sídlí nad školní jídelnou MADORET. 

V rámci činnosti ŠD pracovaly na škole zájmové kroužky zaměřené zejména na keramiku a sport. Ve spolupráci 

s DDM Lanškroun probíhal redakční kroužek Bédy. Tento školní časopis byl vydáván již jako 23. ročník. Hlavní 

redaktorkou byla Mgr. Eva Doubravská. Na jeho tvorbě se podíleli žáci i pedagogičtí pracovníci. Časopis 

vycházel díky obětavosti a píli žáků a učitelů, získaným sponzorům a obdrženým dotacím. Tento rok opět 

zaznamenal významný úspěch, když v krajské soutěži školních časopisů získal 1. místo. 

Při škole je ustavena školská rada. Jejími členy byli: za pedagogy paní Mgr. Jana Kernová, za rodiče paní Hana 

Šebrlová a za zřizovatele Mgr. Radka Karlová.  Na podzim roku 2017 uplynulo její funkční období a proběhly 

nové volby.  Složení zůstalo téměř stejné. Novou členkou rady se stala paní RNDr. Lada Sitová, která nahradila 

paní Karlovou. Dále na škole pracoval nově ustanovený spolek rodičů – SRPŠ, jehož předsedou byl zvolen pan 

Pavel Skalický.  
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2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 
 
Výuka probíhala dle školního vzdělávacího programu Naše škola. Ve všech ročnících dle verze č. 2 (schválené 

dne 30. 8. 2011 s úpravami k 31. 8. 2016). 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

Školní vzdělávací program NAŠE ŠKOLA 18 

 

 

2.1 Učební plán ŠVP Naše škola 

I. stupeň  
 

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. 

Jazyk a jazyková komunikace 
Český jazyk 9 10 9 7 6 

Cizí jazyk 0 0 3 3 3 

Matematika a její aplikace Matematika 4 5 5 5 5 

Informační a komunikační 
technologie 

Informatika 0 0 0 0 1 

Administrativa 0 0 0 0 1 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 3 0 0 

Vlastivěda 0 0 0 2 2 

Přírodověda 0 0 0 2 2 

Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 

Celková časová dotace   20 22 25 25 26 
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II. stupeň 
 

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 6. 7. 8. 9. 

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 4 4 4 4 

Cizí jazyk 3 3 3 3 

Další cizí jazyk 0 3 3 3 

Matematika a její aplikace Matematika 4 4 4 4 

Informační a komunikační 
technologie 

Informatika 1 1 0 0 

Administrativa 1 0 0 0 

Člověk a společnost Dějepis 2 2 2 2 

Občanská výchova 1 1 1 1 

Člověk a příroda Fyzika 2 1 2 2 

Chemie 0 0 2 2 

Zeměpis 2 2 2 2 

Přírodopis 2 2 2 2 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 

  Volitelné předměty 0 1 2 2 

Celková časová dotace 28 30 32 32 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

2.2 Volitelné předměty 

 
Od 7. ročníku si žáci prohlubovali znalosti a dovednosti v následujících volitelných předmětech: 
 

Název volitelného 
předmětu 

Charakteristika 

Sportovní seminář 
Je určen pro chlapce vždy v 7., 8. a 9. ročníku. Vede žáky od spontánního pohybu k 

řízené pohybové činnosti a zpět k vlastní pravidelné seberealizaci v oblíbeném sportu 
nebo v jiné pohybové aktivitě.  

Pohybový seminář 
Pro dívky vždy v 7. a 8. ročníku. Umožňuje všímat si zážitků vycházejících z pohybu 

vlastního těla, soustředit se na jeho rytmus, pracovat s pochopením jeho významu a 
vědomě je uplatňovat 

Seminář čtenářské 
gramotnosti 

Pro žáky 7. ročníku. Rozvíjí vybavenost žáka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, 
postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých 

individuálních i sociálních kontextech pro celý další život. 

Seminář finanční 
gramotnosti 

Pro žáky 7. ročníku. Učí základním ekonomickým a finančním znalostem, bez nichž 
nelze činit kvalifikovaná rozhodnutí při správě osobních financí a rodinného majetku. 

Náročné počítače 
Vždy v 8. a 9. ročníku. Dovednosti získané ve vzdělávacím předmětu Informatika 

umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího 
softwaru a informačních zdrojů ve všech oblastech života.  

Seminář výtvarné 
výchovy 

V 8. ročníku. Cílem je, aby si žáci prakticky osvojili potřebné výtvarné dovednosti a 
techniky, rozvíjeli svou přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, svou 

fantazii a prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz. 

Seminář českého 
jazyka 

V 8. a 9. ročníku. Pomáhá žákům správně a adekvátně užívat jazykových prostředků v 
jejich mluvených a psaných projevech, připravuje žáky na to, aby dokázali reagovat 

vhodně, věcně a jazykově správně v různých komunikačních situacích. 

Seminář matematiky 
V 9. ročníku. Vede žáky k řešení matematických problémů, k matematizaci reálných 
situací a k posuzování věrohodnosti výsledků; rozvíjí u žáků schopnost správně se 

matematicky vyjadřovat. 

Přírodopisný seminář 

V 8. ročníku. Předmět patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, integruje také 
částečně poznatky z oblasti Člověk a zdraví. Umožňuje poznat přírodu jako dokonale 
provázaný systém. Je zaměřen především na praktické poznávání přírody, pozorování 

různých objektů, na práci s odbornou literaturou a dodržování základních pravidel 
bezpečnosti práce. Nedílnou součástí je i hlubší příprava na různé přírodovědné 

soutěže, ve kterých uplatňují žáci kromě teoretických znalostí i praktické dovednosti.  

Seminář pracovních 
činností 

V 8. ročníku. Cíleně se zaměřuje na praktické (zejména manuální) pracovní 
dovednosti a návyky a doplňuje tak celé základní vzdělání o tuto důležitou složku 

nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od 
ostatních vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů a je jejich určitou protiváhou. 

 
Žákům byla nabídnuta celkem vyvážená paleta volitelných předmětů. Objevuje se sport, estetika, také tři 
gramotnosti, v poslední době hodně sledované – informační, čtenářská a finanční. Semináře matematiky a 
českého jazyka musely být pro velký zájem žáků 9. tříd zdvojeny. Náplň pracovních činností na II. stupni se 
odvíjí od zájmů žáků. 
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2.3 Zájmová činnost 

Kroužky organizované školní družinou a ve spolupráci s DDM Lanškroun 
 

Kroužek Charakteristika Jméno vedoucího 

Publicistický kroužek  
Tvorba školního časopisu Béda – kompletace, příprava 
do tisku, práce na počítači, psaní příspěvků, tvorba 
kvízů, luštěnek, osmisměrek 

Doubravská 

Keramika 1 (ŠD) 
Základy práce s hlínou, různé keramické techniky, 
práce na hrnčířském kruhu 

Kuličková 

Keramika 2 (ŠD) 
Základy práce s hlínou, různé keramické techniky, 
práce na hrnčířském kruhu 

Kuličková 

Keramika 3 (ŠD) 
Základy práce s hlínou, různé keramické techniky, 
práce na hrnčířském kruhu 

Brýdlová 

Keramika 4 (ŠD) 
Základy práce s hlínou, různé keramické techniky, 
práce na hrnčířském kruhu 

Smejkalová 

Sportovní hry (ŠD) Základní sportovní dovednosti Kuličková 

Kroužek výtvarné 
výchovy 

Základy rukodělných technik Smejkalová 

Florbal 1 (ŠD) Základy sálového sportu Brýdlová 

Florbal 2 (ŠD) Základy sálového sportu Brýdlová 
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3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 

3.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví   

Věk Muži Ženy Celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

21 - 30 let 0 0 0 0 

31 - 40 let 2 6 8 21 

41 - 50 let 0 9 9 24 

51 - 60 let 5 15 20 53 

61 a více let 0 1 1 3 

Celkem 7 31 38 100 

% 18 82 100   

     

3.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví   

Vzdělání dosažené Muži Ženy Celkem % 

základní 0 2 2 5 

vyučen 1 1 2 5 

střední odborné 0 0 0 0 

úplné střední 0 7 7 18 

vyšší odborné 0 0 0 0 

vysokoškolské 6 21 27 71 

Celkem 7 31 38 100 

 
     

3.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace  
Odborná kvalifikace Splňuje kvalifikaci Nesplňuje 

kvalifikaci 
Celkem % 

učitel prvního stupně 
základní školy 

10 1 11 91 

učitel druhého stupně 
základní školy 

22 0 22 100 

vychovatel 5 0 5 100 

asistent pedagoga 2 0 2 100 

Celkem 39 1 40 98 

 

V pracovním kolektivu došlo k několika změnám. Dva pedagogové uspěli u konkurzu na ředitele školy, jedna 

pedagožka odešla na mateřskou dovolenou a jedna změnila místo působení. Z provozních zaměstnanců 

odešla hospodářka a uklízečka paní Šilarová odešla do důchodu. Celkem tedy odešlo šest zaměstnanců. 

Zajistit plnohodnotnou náhradu byl tedy organizačně velice náročný úkol. Pedagogický kolektiv byl tvořen 
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převážně ženami -  83 %.  Kvalifikovanost pedagogů byla na prvním stupni 91 %. Jedna vyučující na částečný 

úvazek 6 hodin nesplňuje kvalifikaci, ale vyhovuje zákonu o pedagogických pracovnících. Na druhém stupni je 

kvalifikovanost 100%.  Potřebnou kvalifikaci mají i výchovný poradce, koordinátor ŠVP a koordinátor ICT, 

kteří v předchozích letech úspěšně absolvovali specializační studium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Přehled pracovníků podle aprobovanosti  

   
Jméno a příjmení Aprobace Učí ve školním roce 

Ambrožová Zdeňka vychovatelství vychovatelství, Aj 

Brýdlová Marcela vychovatelství vychovatelství 

Coufalová Ludmila Chemický technolog  Ch, Fy, Z 

Dobšíček Pavel Tv, Základy techniky Tv, P, DÍL 

Doubravská Eva Cj + Nj Cj + Nj 

Dvořáčková Markéta 1. st. ZŠ 1. st. ZŠ 

Fiebigerová Martina AJ, Ov Aj, Ov 

Holubcová Věra Bi + Ch  CH, P, Nj,Tv, Pc 

Jansa Luděk Geograf.,kartograf.,historie SŠ Inf, Z, Tv, P, NPc 

Kačerovská Dana 1. st. ZŠ 1. st. ZŠ 

Kantorová Iveta M,  DG M 

Kernová Jana M, Fy Fy, Spoh 

Komrsková Martina Asistent pedagoga asistent pedagoga 
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Kosinová Jarmila  Čj, Ov Čj, Ov, Sfg 

Kosová Ivana  1. st. ZŠ; 5. - 12. r. - D,Ped 1. st. ZŠ 

Kubelková Věra 1. st. ZŠ 1. st. ZŠ 

Kuličková Jitka vychovatelství vychovatelství 

Mannová Tereza Aj Aj, Hv 

Marková Zuzana 1. st. ZŠ 1. st. ZŠ 

Novotný Jiří 1. st. ZŠ Tv 

Pluhařová Lidmila 1. st. ZŠ 1. st. ZŠ 

Prokopová Romana 1. st. ZŠ, Tv, Z 1. st. ZŠ 

Richter Pavel TV, Nj Tv, Nj 

Smejkalová Jitka vychovatelství vychovatelství 

Smolová Lenka vychovatel, pedagog vol. času vych., asist.ped. 

Šemberová Pavlína Čj, Ov Čj, Aj, PČ 

Šemberová Radka 1. st. ZŠ, Spec. ped. 1. st. ZŠ 

Šuláková Eva Bi, Ma P, Ma 

Urbanová Jaroslava Aj, ČJ Nj, Vv 

Valúšek Milan 1. st. - TV, TV - 2. st, TV - SŠ Tv 

Zachařová Ladislava 1. st. ZŠ 1. st. ZŠ 

Zubík Miloslav Rj, D D,PČ, Ov 

Žáková Lenka 1. st. ZŠ, vychovatelství 1. st. ZŠ 

 

 

4. ZÁPIS, PŘEDHLEDY  O ŽÁCÍCH ŠKOLY A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 
 
Zápis do 1. tříd proběhl již podruhé koncem dubna v areálu školy na Palackého ulici.  Do naší školy se zapsalo 

36 děti z Lanškrouna, Rudoltic, Sázavy, Lukové a dalších obcí. Školu navštěvovalo přibližně 50 % žáků, kteří do 

Lanškrouna dojíždějí. 

 

4.1 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy na školní rok 2018/2019  

     

Počet prvních 
tříd 

Počet dětí 
zapsaných do 
prvních tříd 

Počet odkladů 
pro  školní rok  

Počet dětí na naší škole u 
zápisu, nakonec nástup 

do jiné ZŠ 

Celkový počet dětí, 
které v září nastoupí 

do prvních tříd 

2 45 8 1 36 

 

Počet dětí u zápisu do 1. tříd byl výrazně vyšší oproti loňskému roku. 1 7% žáků u zápisu žádalo o odklad, kde 

nejčastějším důvodem byla uváděna školní nezralost dětí. 
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4.2 Počty žáků školy  
stav k 30. 9. 2017   

Třída 
Počet 
žáků 

Z toho 
dívek 

Z toho 
chlapců 

1.A 12 2 10 

1.B 12 6 6 

2.A 16 7 9 

2.B 17 6 11 

3.A 26 12 14 

3.B 28 15 13 

4.A 24 14 10 

4.B 23 13 10 

5.A 27 13 14 

5.B 28 18 10 

6.A 23 8 15 

6.B 22 9 13 

7.A 25 12 13 

7.B 25 10 15 

8.A 29 15 14 

8.B 30 13 17 

9.A 26 14 12 

9.B 27 16 11 

Celkem 420 203 217 

 
Počet žáků během školního roku zůstal téměř beze změn. Celkový stav žáků na škole byl srovnatelný s 
loňským rokem. 
 

4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy    
za období říjen  - červen  uplynulého školního 
roku 
      
Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

počet 
žáků 

  -1   1 1   1     

 
Tabulka ukazuje konečný stav oproti 30. 9. 2017. Celkově 8 žáků nastoupilo a 6 žáků se odhlásilo ze školy 
napříč 1. i 2. stupněm. 
 

Typ školy Počet přijatých žáků 

víceleté gymnázium 5 

čtyřleté gymnázium 3 

střední odborná škola 35 

střední odborné učiliště 15 

konzervatoř 0 

jiné 0 

celkem 58 
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Letos na víceleté gymnázium z 5. ročníku přestoupí 5 žáků. Jde o menší pokles oproti minulému roku. 
Maturitní obory si z 9. ročníků volí přibližně 72 % žáků.  
 
 

4.5 Žáci podle státního občanství   
   

  Celkem Česko Bulharsko Slovensko Ukrajina 

počet žáků ve 
ŠD 

136 133 1 1 1 

počet žáků 
celkem 

420 414 1 3 2 

 

V uplynulém roce I. stupeň navštěvovali 3 žáci ze Slovenska, 2 žáci z Ukrajiny a 1 žák z Bulharska. Ve všech 

případech jde o cizince bez trvalého pobytu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch, pochvaly, kázeňská opatření    

          
 PROSPĚCH CHOVÁNÍ 

Třída 

      POCHVALY KAZEŇSKÁ OPATŘENÍ 

s vyznam. prosp. neprosp. třídní ředit. napom. tř.důtky řed.důt. sníž.stup. 

1.A 8 3 1 1 0 0 0 0 0 

1.B 12 0 0 10 0 0 0 0 0 

2.A 15 0 0 11 0 0 0 0 0 

2.B 14 3 0 10 0 0 0 0 0 

3.A 20 7 0 13 1 2 0 0 0 

3.B 24 3 0 17 3 0 0 0 0 

4.A 21 4 0 12 0 2 0 0 0 

4.B 15 8 0 7 1 0 1 0 0 

5.A 16 12 0 19 4 6 0 0 0 
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5.B 18 10 0 21 0 2 2 0 0 

2.st. 163 50 1 121 9 12 3 0 0 

6.A 5 18 0 0 0 3 0 0 0 

6.B 4 18 0 8 0 11 3 0 0 

7.A 9 17 0 11 0 4 2 1 0 

7.B 1 24 0 8 0 5 1 0 0 

8.A 8 21 1 6 8 0 0 0 0 

8.B 7 22 0 4 3 1 0 0 0 

9.A 8 18 0 16 4 0 0 0 0 

9.B 5 22 0 11 6 0 0 0 0 

2.st 47 160 1 64 21 24 6 1 0 

Celkem 210 210 2 185 30 36 9 1 0 

 
Z celkového počtu 422 žáků prospělo na konci 2. pololetí 50 % žáků s vyznamenáním, což je srovnatelný stav 

s loňským školním rokem.         

5.2 Zameškané hodiny    

    

Třída 

Počet 
omluvených 
hodin 

Průměr na 
žáka třídy 

Počet 
neomluvených 
hodin 

1.A 760 31,67   

1.B 574 23,92   

2.A 650 43,33   

2.B 1056 62,12   

3.A 1727 63,96   

3.B 1375 50,93   

4.A 1509 60,36   

4.B 1894 82,35   

5.A 1495 53,39   

5.B 2081 74,32   

6.A 2033 88,39   

6.B 2401 109,14   

7.A 2273 87,42   

7.B 2834 113,36 76 

8.A 2395 79,83   

8.B 2107 72,66   

9.A 3996 153,69   

9.B 5123 189,74   

Celkem 36283 85,97 76 

 
Počet neomluvených hodin v 7. A je za jedinou žákyni, u které rodiče nebyli schopni omluvit a vysvětlit její 
absenci za celý měsíc červen. 
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Škola maximálně spolupracuje s odborem sociálních věcí, snaží se o rychlé intervence v chování žáků. Počty 
žáků, kteří jsou sledováni OSPOD a vyžadují zvýšenou pozornost i péči pedagogů, stále roste. Bohužel 
spolupráce rodičů se školou v těchto případech je velmi často mizivá až nulová. 
 

6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

6.1. Prevence rizikového chování 

  Komentář 

Vzdělávání   

Školní metodik prevence Odborné semináře, samostudium. 

Pedagogičtí pracovníci školy 
Prostřednictvím metodika prevence (dle individuální potřeby) 

nebo samostudium. 

Školní vzdělávací program   

Etika a právní výchova 
V předmětech občanská výchova a rodinná výchova, třídnické 

hodiny, přednášky a soutěž Právo pro každého. 

Výchova ke zdravému životnímu stylu 
V předmětech občanská výchova a rodinná výchova, přírodopis, 

pracovní činnosti, prvouka, přírodověda, vlastivěda, chemie, školní 
dny. 

Preventivní výchova ve výuce 
jednotlivých předmětů 

Prvouka, vlastivěda, přírodověda, rodinná a občanská výchova, 
přírodopis, chemie a další předměty. 

Formy a metody působení na žáky, které 
se zaměřují na osobnostní rozvoj a 

sociální chování 

Skupinové práce, projektová výuka, koncerty, soutěže, besedy, 
výstavy, přednášky, exkurze. 

Organizace prevence   

Minimální preventivní program 
Škola má zpracovaný MPP + program proti šikaně a spoustu příloh 

k MPP v oblasti prevence. 

Využití volného času žáků 
Akce školy, zájmové kroužky organizované školou nebo DDM, 

činnost ŠD, exkurze, výlety. 

Průběžné sledování podmínek a situace 
ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně 

patologických jevů 

Školní metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitelé a 
ředitel školy průběžně sledují možný výskyt sociálně patologických 

jevů. 

Uplatňování forem a metod 
umožňujících včasné zachycení 

ohrožených dětí 
Dotazníková metoda, sociogramy, pohovory s žáky. 

Poradenská služba školního metodika 
prevence 

Kdykoliv po předchozí domluvě s rodiči. Pro žáky a kolegy kdykoliv 
během školní výuky. 

Poradenská služba výchovného poradce Viz. poradenská služba metodika prevence. 

Zajištění poradenských služeb 
speciálních pracovišť a preventivních 

zařízení 
Sociální odbor města Lanškroun, PPP Ústí nad Orlicí. 

Vybavení školy odbornými a 
metodickými materiály a dalšími 

pomůckami 

Odborné příručky, informační materiály pro žáky, videopořady 
(DVD). 
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Školní řád (obsahuje zákaz nošení, 
držení, distribuci a zneužívání 

návykových látek v areálu školy a 
odpovídající sankce) 

Obsahuje. 

 
 

6.2. Počet výskytů sociálně patologických jevů, které škola řešila 
 
 

Rizikové chování Počet 

Návykové látky 0 

Alkohol - skutečně zjištěno 3 

Alkohol - podezření 2 

Kouření - skutečně zjištěno 1 

Kouření - podezření 1 

Kriminalita a delikvence - násilné povahy 0 

Kriminalita a delikvence - majetkové povahy 3 

Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 

Patologické hráčství (gambling) 0 

Záškoláctví 6 

Šikana - vyloučení jednotlivce z kolektivu 0 

Šikana - podezření 10 

Šikana - fyzická šikana 0 

Šikanování - psychická šikana 0 

Vandalismus 0 

Násilné chování 2 

Xenofobie 0 

Rasismus 0 
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6.3. Akce konané v rámci prevence  

 

Název akce pořádané a organizované 
školou 

Obsah a zaměření 

Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku 

Stmelení skupiny, jednotlivců, posílení celého kolektivu, 
vytvoření pravidel třídy, seznamovací hry, sociálně 

psychologické hry, pohybové hry, kreativní hry, zaujmout k sobě 
kladný postoj. 

Schůze školního parlamentu (4 
setkání během školního roku) 

Zapojení žáků do života školy, podpora zodpovědnosti žáků za 
vlastní vzdělání a chování, předkládání podnětů, otázky a návrhy 

vedení školy i učitelům, vytvoření školních akcí, napomáhá ke 
spolupráci mezi ročníky, snaží se o naplňování cílů školy v oblasti 

osobnostní a sociální výchovy. 

Školní kolo soutěže Právo pro 
každého 

Písemný test na občanské, trestní, rodinné a pracovní právo. 

Právo a rizikové chování  
Seznámení žáků 9. ročníku s právní odpovědností náctiletých a 

jejich riziky v každodenním chování. 

Interaktivní přednáška - Vztahy v 
kolektivu, prevence šikany v 6. A 

 Program byl zaměřen na seznámení žáků s tématem šikany jako 
typu rizikového chování. Žáci si v rámci technik sami vyzkoušeli, 

co všechno do šikany spadá a jak je jednoduché podlehnout 
tlaku skupiny. Jelikož nejlepší prevencí výskytu šikany je zdravý a 
fungující kolektiv, trénovali žáci i samostatnou skupinovou práci. 

Ve skupinách se zamýšleli nad základními znaky šikany, aktéry 
šikany, jejich chováním a důvody, proč to dělají. Žáci se například 

dozvěděli, že obětí či agresorem může být kdokoli, že toto 
chování má dalekosáhlé důsledky. Také že přihlížející mají 
největší moc šikanu zastavit a pokud nic neudělají, nesou 

stejnou zodpovědnost jako agresor. V neposlední řadě, že každý 
z aktérů potřebuje pomoc a nelze nikoho hned odsoudit, 

protože neznáme všechny důvody jeho chování. Výstupem 
přednášky bylo vytvoření společného plakátu, který shrnoval 
základní znaky šikany, preventivní opatření i možnosti, jak se 
tomuto rizikovému chování bránit. Přes počáteční ostych byli 

žáci během celého programu aktivní, zapojovali se do 
připravených technik a živě diskutovali. Hlavním úkolem 

přednášky bylo informace žáků propojit, shrnout základní pojmy 
a doporučení a rozšířit pohled na šikanu.  

Název akce pořádané a organizované 
jinými subjekty 

Obsah a zaměření 
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Program primární prevence - PPPUO, 
Kybersvět pro 6. ročníky 

Prevence kyberšikany a netolismu 

Program primární prevence - PPPUO, 
Bolí, nebolí pro 6. ročník 

Program zaměřený na informovanost žáků o rizicích agresivního 
chování a šikany 

Program primární prevence - PPPUO, 
Romeo, Julie…a tma pro 9. ročníky 

Program zaměřený na partnerství a bezpečný sex 

Program primární prevence - PPPUO, 
Ne návykovým látkám pro 8. ročníky 

„Osvěta" do světa návykových látek 

Program primární prevence - PPPUO, 
Krok za krokem pro 7. ročníky 

Prevence rizikového chování v třídním kolektivu - agrese, šikana, 
posílení tolerance mezi žáky 

Regionální kolo soutěže Právo pro 
každého 

Písemný test na občanské, trestní, rodinné a pracovní právo 

 
 
Při řešení problémů s rizikovým chováním výrazně pomohlo dobré fungování školského poradenského 
zařízení a kvalitní spolupráce, zejména s PPP v Ústí nad Orlicí.  
Největším problémem se ukázaly velmi negativní vztahy v 6. B a 9. B - potvrzená šikana a kyberšikana z 
mimoškolního prostředí - řešeno PČR. Dalším problémem byly dlouhé čekací doby na programy 
primární prevence z důvodu diagnostiky dětí, které byly adepty na inkluzi (objednávky v srpnu/září - 
konání programů duben/červen). Negativním jevem bylo i zvýšení rizikového chování (především 
kyberšikana) od nově příchozích žáků z I. stupně na II. stupeň. 
Jako prevence byl prováděn zvýšený monitoring tříd, byly organizovány různé preventivní akce, 
přednášky k soutěži Právo pro každého v rozsahu 8 přednášek. Dále probíhaly programy od PPP UO 
pro jednotlivé třídy. Významným prvkem byla i důslednost ze strany celého pedagogického sboru při 
řešení rizikového chování. 
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7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

 
 7.1. Současný stav 
 

 

Všichni pedagogové splňují odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků podle § 7 a 8 zákona č. 563/2004 

Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Jedinou výjimkou je 1 vychovatelka, která 

vyučovala 6 hodin anglického jazyka na prvním stupni. Ta sice nesplňuje kvalifikační požadavky, ale vyhovuje 

ustanovení zákona o pedagogických pracovnících (věk a praxe). 

Obě asistentky pedagoga splňují kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o 

změně některých zákonů. 

Všechny vychovatelky školní družiny mají odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků podle § 16 zákona 

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 

Z dalších funkcí splňují předpoklady prokázané studiem akreditovaných programů - zástupce ředitele školy, 

výchovný poradce, metodik a koordinátor ICT, koordinátor ŠVP. 

Ředitel školy má předpoklady pro výkon funkce ředitele školy podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (znalosti v oblasti řízení školství absolvováním 

studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání).  

  
7.2 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 
 

Příjmení název semináře Datum Místo konání Pozn. 

28 pedagogů Inkluze 28. a 29. 8. 2017 
Rychnov nad 

Kněžnou Výzva 22 

Dvořáčková M. Moderní vybíjená 28.11. 2017                  Brno Descart 

Kernová J. 
Jaderná energetika - Quo vadis 

? 9.11.2017                           Brno Descart 

Mannová T.  
Angličtina: Strategie pro práci s 

dyslektiky 23.10. 2017              Brno Descart 

Kosinová J. 
Jak hodnotit a klasifikovat žáky- 

cizince v Čj 23.10.2017                     Pardubice NIDV 

Šuláková E. 
Vzdělávání žáků s poruchami 

autistického spektra 9.10.2017                     Pardubice NIDV 

Coufalová L. Krajská konference EVVO 17.10.2017                         Pardubice 
Ekocentrum 

Paleta 

Šemberová R. 
Posouzení vývoje čtení a psaní 

na 1. stupni ZŠ 30.10. 2017                 Brno Edupraxe, s.r.o. 

Valúšek M., 
Kernová J. Konference Bakaláři 2017 23.10.2017 Pardubice Bakaláři 

Kačerovská D. Interaktivní seminář  20.10.2017 Libchavy 

Academie 
Libchavy 

semináře MAP 

Ambrožová Z. 
Vánoční čarování, opět něco 

nového 07. 11. 2017 Ústí nad Orlicí             CCV 
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Dobšíček P. 
Supervize pro metodiky 

prevence 8. a 9. 11. 2017 Běleč nad Orlicí 
PPP Ústí nad 

Orlicí 

Valúšek M., 
Kernová J. Konference - projekt Maják 4.1. a 5.1. 2018 

Žďár nad 
Sázavou 

Síť kolegiální 
podpory 

10 pedagogů Matematická gramotnost 29. a 30. 3. 2018 
Rychnov nad 

Kněžnou Výzva 22 

18 pedagogů Čtenářská gramotnost  29. a 30. 3. 2018 
Rychnov nad 

Kněžnou Výzva 22 

Kantorová Iveta 
Tvořivá geometrie pro učitele 

II. stupně ZŠ 11.5.2018                          Olomouc NIDV 

Valúšek M., 
Kernová J. 

GDPR - srozumitelně a 
prakticky  9.3. 2018                            Pardubice NIDV 

Mannová T.  
Webinář k vyplňování a 

podávání žádostí      14.2.2018              Erasmus+ 

Holubcová V. 
Zacházení s chemickými 

látkami a směsmi ve školách 5. 3. 2018                          Pardubice NIDV 

Prokopová R. 
Jak efektivně využívat metody 

aktivního učení? 5.4. 2018                  Olomouc Descartes 

Dobšíček P. 
Metodické supervizní setkání 

MP 27. a 28. 3. 2018 Běleč nad Orlicí 
PPP Ústí nad 

Orlicí 

Kernová J. Vyhláška č. 50 / 1978 Sb. §11 10.05.2018 Pardubice UNIT s.r.o. 

Valúšek M. 
Změny ve financování 
regionálního školství 11.06.2018 Pardubice MŠMT 

Šemberová R., 
Kačerovská D., 
Prokopová R., 
Kernová J. 

Vzdělávání pedagogických 
pracovníků zaměřené na 

anglický jazyk v rozsahu 56 
hodin 

říjen 2017 - červen 
2018 Lanškroun 

Jazyková škola 
Holmes English 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet seminářů zvolených pedagogickými pracovníky školy k prohlubování jejich odborné kvalifikace zůstává 

i nadále srovnatelný s předchozími roky. Mnozí pedagogové si volí semináře na základě lektorů, kteří DVPP 

vedou. Zde jednoznačně platí, že kvalita lektora určuje i kvalitu dalšího vzdělávání pedagogů.  
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Zájem pedagogů o další sebevzdělávání je i nadále velký.  Po navštívených seminářích si získané informace 

pedagogové navzájem sdílejí v rámci vzdělávacích oblastí. Nabídky seminářů získává škola především v 

elektronické podobě, samotné přihlášení na semináře probíhá bezproblémově.                                                                                       

Poslední dobou se čím dál častěji objevují v nabídkách webináře. Jejich výhodou je, že pedagog nemusí 

podstupovat někdy zdlouhavé pracovní cesty, ale vzdělává se v místě školy u svého počítače. 

 
8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY, SPOLUPRÁCI S ORGANIZACEMI, PARTNERY A PREZENTACE NA 

VEŘEJNOSTI 
 
 

V uplynulém školním roce se škola zúčastnila velkého množství akcí, které vždy svým obsahem 

korespondovaly s cíli základního vzdělávání a školním vzdělávacím programem. Ať už se jednalo o třídní, 

celoškolní nebo tematické projekty, soutěže, přehlídky, olympiády, exkurze, kurzy a výcviky nebo grantové 

výzvy. Většinu z nich škola sama pořádala nebo se účastnila u jiných organizátorů. Akce byly zaměřeny na 

široké spektrum aktivit ze všech vzdělávacích oblastí, kam zasahuje školní vzdělávací program školy. 

Významný podíl aktivit byl zaměřen na technické a přírodovědné vzdělávání. Značnou část akcí doprovázela 

spolupráce s různými subjekty a organizacemi, základními i středními školami nejen z Lanškrouna, ale i z 

širokého okolí. Spolupráce spočívala zejména ve výměně zkušeností, účasti na společných akcích, soutěžích i 

projektech. Pokračovali jsme ve spolupráci s místním DDM. V součinnosti s touto organizací organizujeme 

zájmovou činnost pro žáky školy i ostatní veřejnost nebo se účastníme jejich akcí. Na úrovni zřizovatele 

města Lanškrouna se spolupráce odvíjela s jednotlivými příspěvkovými organizacemi, zejména s městskou 

knihovnou, kulturním centrem, kinem, s odbory městského úřadu – finančním, školským, investičním, 

životním prostředím, odborem sociálních věcí a dalšími místními organizacemi a firmami. Také díky jejich 

podpoře vycházel již 23. ročník školního časopisu Béda, který slaví významné úspěchy.  Při dalším vzdělávání 

pedagogů spolupracujeme se vzdělávacími institucemi jako je NIDV Pardubice, CCV Pardubice či CCV Jezerka, 

firmou Descartes a dalšími. Významný podíl na řešení výukových problémů žáků má spolupráce 

s pedagogicko-psychologickými poradnami v Šumperku a Ústí nad Orlicí. Škola prezentovala své akce, 

výsledky i zapojení v různých aktivitách zejména prostřednictvím svých webových stránek, školního časopisu 

Béda, místního městského periodika Městských novin či regionální televize OIK a Infokanálu. 

 

8.1. Akce školy 
 

Umístění 

Počet 
zúčastněných 
tříd 

Počet 
zúčastněných 
žáků Poznámka (název akce, výsledek) 

Sportovní 
kurzy 

10 tříd 1. stupně Plavecký výcvik 

třídy 1. stupně Kurz bruslení - hala B. Modrého , Lanškroun 

5.A, 6.A, 6.B 38 Lyžařský kurz - mix 1. a 2. stupeň 

4.A, 4.B, 5.B 42 Lyžařský kurz - 1. stupeň 

7.-9.třídy 45 Lyžařský kurz - 2.stupeň 

9. třídy 22 Turistický kurz - Jeseníky 

9. třídy 22 Vodácký kurz - Morava 

2.stupeň Běh - Kypuše 

výběr žáků 2.st. Okresní kolo v přespolním běhu- Letohrad 

výběr 3.- 4. třídy Okrskové kolo McDonald Cup 
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výběr žáků 4.-5. tříd Okrskové kolo McDonald Cup 

výběr žáků 4.-5. tříd Okresní kolo McDonald Cup 

výběr 2. stupeň Okrskové kolo v minifotbalu 

výběr 2. stupeň Okresní kolo v malé kopané - Libchavy 

výběr 2. stupeň Okrskové kolo v halové kopané - starší žáci 

výběr 2. stupeň Okrskové kolo v halové kopané - mladší žáci 

výběr 2. stupeň Okresní kolo ve florbale, kategorie III. - dívky 

výběr 4.-5. třídy Okrskové kolo ve vybíjené  - dívky 

výběr 4.-5. třídy Okresní kolo ve vybíjené  - dívky 

výběr 2. stupeň Okrsek - florbal dívky - mladší 

výběr 2. stupeň Okrsek - florbal dívky - starší 

výběr 2. stupeň Okrsek - florbal chlapci - starší 

1.stupeň 
Organizace - Otevřené atletické přebory  Smetanovy 
školy pro 1. stupeň 

2. stupeň 
Organizace - Otevřené atletické přebory Smetanovy 
školy pro 2. stupeň 

výběr 2 .st. Atletické přebory ZŠ Dobrovského - účast 

výběr 1 .st. Atletické přebory Rudoltice - účast 

žáci 4.tříd Vybíjená o starou kůži 

výběr žáků Okrskové kolo v košíkové - starší žákyně 

výběr žáků Okrskové kolo v košíkové - starší žáci 

žáci 9 .tříd Šachový turnaj v Lanškrouně - okresní kolo 

Vzdělávací 

vybraní žáci 7. tříd Konverzační soutěž v Nj - školní kolo 

vybraní žáci 8.-9- tříd Konverzační soutěž v Nj - školní kolo 

výběr žáků 8.-9. tříd Konverzační soutěž v Aj  

výběr žáků 6.-7. tříd Konverzační soutěž v Aj  

výběr 8.roč. Soutěž Bücherwurm - přednes v Nj 

žáci 1. i 2. stupně  Běh do lanškrounské sjezdovky 

vybraní žáci 8.-9.tříd Literární soutěž Městské knihovny Lanškroun 

výběr žáků 5.-9.tříd Olympiády  v matematice kat. Z 5,6,7,8,9 

výběr žáků 2. stupně Biologická olympiáda  

výběr žáků 2.stupně Zeměpisná olympiáda  

výběr žáků 8. - 9. ročníku Přírodovědný klokan 

výběr žáků Matematický klokan 

výběr žáků 8. - 9. ročníku Matematická olympiáda 

výběr žáků 8. a 9. tříd Pišqorky 

8.-9. ročníky Fyzikální olympiáda 

 7.roč. Archimediáda 

5.-8. ročníky Pythagoriáda 

výběr žáků 8. a 9. tříd Festival vědy a techniky 

výběr žáků 4.,5. a 8. tříd Microtela 

výběr žáků 8. a 9. tříd Soutěž v programování 

výběr žáků 2.stupeň Bobřík informatiky - soutěž  

žáci 3.-5. tříd Přírodovědný víceboj 

Exkurze a 
kulturní akce 

9.A, 9.B 53 Úřad práce, Lanškroun 

9.A, 9.B 53 Přehlídka SŠ a učilišť, Česká Třebová 

vybraní žáci 8. tříd Technické hry, PŠ Letohrad 

vybraní žáci 8. tříd Technohrátky Žamberk 

9.A, 9.B 53 Automobilní SŠ Hylváty - exkurze 

6.B 22 Exkurze Česká televize Brno 
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8.A, 8.B 59 Exkurze  ZOO Praha 

výběr žáků 2. stupně Exkurze Pardubice - Elektrotechnika 

výběr žáků 2. stupně Týdenní exkurze s výukou v Anglii - Sommerset 

6.A Dvoudenní exkurze Sloupsko - šošůvské jeskyně 

7.A, 7.B Exkurze Litomyšl - Škola na zámku 

pro úspěšné žáky v Microtele Exkurze Techmania Science Plzeň 

5.A, 5.B Exkurze Vida centrum, Brno 

8.B 29 Exkurze - Brno 

2. a 3. třídy Exkurze - Úsov, Javoříčko 

vybraní žáci a jejich rodiče Přehlídka strojírenských firem, Ústí nad Orlicí 

výběr žáků 8. a 9. tříd Exkurze SOMA, Lanškroun 

žáci 8. tříd Exkurze – AWX, Lanškroun 

žáci 8. tříd Exkurze -  Schaeffler, Lanškroun 

4.B 23 Exkurze - ORPA 

8.A 30 Exkurze - pevnost Josefov 

1. ročníky Exkurze -  ZOO Olomouc 

4.A, 4.B Projekt s Českou spořitelnou 

4.B, 5.A, 5.B 80 Beseda se spisovatelkou V. Válkovou 

2., 4., 5. a 6. třídy Deja vu - taneční představení 

5.A KC Lanškroun- Gulliverovy cesty -  pohádka 

2.A, 2.B, 4.B KC Lanškroun- Sůl nad zlato -  pohádka 

žáci 1. stupně Muzeum Lanškroun - různé expozice 

žáci 2. tříd Pasování na čtenáře - knihovna Lanškroun 

7.-9. třídy Přednáška o Austrálii v angličtině 

4. - 6. třídy Anglické divadlo - Puss in Boots 

4.-5. třídy Uganda - film, přednáška, kino |Lanškroun 

7. a 9. třídy Anglické divadlo - Peter Black 3 

9. ročníky Divadlo Olomouc, Sluha dvou pánů 

7.A, 7.B 50 Divadlo Šumperk - Romeo a Julie 

třídy 1.A, 1.B Exkurze - Třebechovický betlém 

6.A, 6.B Městská knihovna Lanškroun 

5.A Atletika - stadion R. Šebrleho 

5.A, 6.B Storytelling - Martin Hak 

4.-9. třídy Jeden svět nestačí - festival dokumentů, kino Lanškroun 

6., 8. a 9. třídy ZUŠ Lanškroun jinak - rockový koncert 

5.A, 5.B 53 Exkurze - Sněžka 

Žákovská 
vystoupení 

5.A, 5.B Advent - vystoupení s pásmem písní, básní atd. 

výběr žákyň z 8. ročníku Lanškrounská kopa - taneční vystoupení 

EVVO 

celoroční zapojení školy do 
celorepublikového programu 

Projekt - Třídění odpadu 

Projekt- M.R.K.E.V. 

Projekt - Recyklohraní 

6.B, 9.A 50 Ukliďme Česko, Ukliďme Lanškroun 

3.A, 3.B Úklid odpadků kolem rybníků Lanškroun 

8.A, 8.B 59 Čistírna odpadních vod, Lanškroun 

7.A, 7.B 50 Den s IZS - program policie ČR, ÚO 

4.B, 5.A Vícedenní projekt Oucmanice 

3.-5. třídy Poznávání přírodnin i rostlin    

pro 2.stupeň Poznávání rostlin a živočichů, DDM Lanškroun 

pro 1.stupeň Poznávání přírodnin, DDM Lanškroun 

žáci 1. stupně 53 Vitamínový den 
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5.A, 5.B Ekocentrum Paleta - program Sucho 

5.A, 5.B Ekocentrum Paleta - program Africká vesnice 

4.A, 4.B 45 Ekolibřík 

 4.B 22 Exkurze pro vítěze soutěže Ekolibřík- ZOO Dvůr Králové 

Další projekty 
a akce 

žáci 6. tříd Adaptační kurz 

výběr 2.stupeń Den s Bédou - soutěžní dopoledne se školním časopisem 

žáci 1. a 5. tříd Světový den PRVNÍ  POMOCI 

8.A, 8.B  Právo pro každého - soutěž 

8.A, 8.B 59 Právo pro každého - přednáška 

9.A, 9.B 53 Absolventské práce 

redakce Bédy Vyhlášení časopisu roku 2018 

redakce Bédy Vyhlášení časopisu roku 2017 

žáci 1. a 2. stupně Velikonoční jarmark - prodejní výstava na škole 

1, 3. a 4. třídy Myslivost - výstava trofejí 

3.A, 3.B 54 Stanice PASÍČKA - exkurze 

2. a 5. třídy Cimbál RÉVA - hudební představení 

4. ročníky Dopravní výchova, dopravní hřiště Lanškroun 

6.A, 6.B Vycházky s azimutem 

6.A, 6.B 45 Noc s Andersenem 

výběr žáků 2 .st. Týdenní návštěva Polska 

žási 1. stupně Tvoření v keramické dílně 

pro 1. i 2 .stupeň Mikulášská nadílka 

vybraní žáci 2. stupně Vánoční Vídeň 

třídy 1. stupně Turistika po okolí 

třídy 1 .stupně Lukostřelba, minigolf 

3.A, 3.B Výšlap ke krmelci 

2. - 5. třídy Maxinožka, kino Lanškroun 

6. -9. Třídy   Po strništi bos, kino Lanškroun 

více tříd 1. i 2.st. Vánoční besídky 

více tříd 1.stuně Pečení cukroví 

vícero tříd 1. i 2. stupně Výšlap po okolí Lanškrouna 

zapojena celá škola Sběr papíru - na charitativní účely 

výběr žáků 8 a 9. tříd Škola na farmě -akce SZeŠ Lanškroun 

žáci 1. a 3. tříd Výstava drobného zvířectva 

5. třídy Čermenské slavnosti 

4.B, 5.A, 5.B Vzpoura úrazům - projekt VZP 

5.A Návštěvy seniorů v penzionu Lanškroun 

třídy 5.A, 5.B Beseda s pamětníkem p. Švarcem 

žáci 1. tříd Prohlídka lanškrounské radnice  

2.-5. ročníky Přehlídka trofejí a myslivosti 

8. a 9. třídy Věda ve škole -  na ZŠ Dobrovského 

2.A, 2.B 32 Už se sám nebojím - projekt Policie ČR (4 části) 

4.B Spaní na školičce 

5.B Besídka - loučení se školním rokem 

žáci 1. stupně Bleší trhy 

žáci 1. stupně Karneval 

pro budoucí prvňáčky Den otevřených dveří na ul. Palackého 

1. a 2. třídy Projekt- Čarodějnice 
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žáci 1. stupně Vánoční výstava – Betlémy, Muzeum Lanškroun 

7.B 25 Program PPP ÚO- Za tabulí, před tabulí 

6.A, 6.B 45 Program PPP ÚO- Kybersvět 

9. ročníky Program PPP ÚO- Romeo , Julie ….sex 

7.A, 7.B dívky 58 Přednáška - Čas proměn 

8.A, 8.B 59 Programy PPP ÚO - Ne, návykovým látkám 

zástupci tříd 2. stupně Schůze školního parlamentu 

ŠD Malování na chodníku 

ŠD Vánoční jarmark na ZŠ A. Jiráska 

ŠD Návštěva knihovny -  přednáška 

ŠD Akce v DDM 

ŠD Vánoční besídky 

ŠD Kuličkový král 

ŠD Návštěvy kina Lanškroun 

ŠD Bowling 

pro děti z MŠ a rodiče Tvořivé dílny pro budoucí prvňáčky -  5 setkání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Mimořádné úspěchy žáků 

Umístění Jméno Třída Akce 

1. místo Adam Vítek  5.A Okresní kolo Pythagoriády 

2. místo Adam Vítek  5.A Okresní kolo matematického klokana 

1. místo 
Viktorie 

Vašíčková 8.B Okresní kolo v německém jazyce 

2. místo Tereza Voborná 9.A Okresní kolo v německém jazyce 

1. místo Adéla Mičková 7.A Okresní kolo v německém jazyce 

2. místo Adéla Šemberová 7.A Okresní kolo v německém jazyce 

3. místo  
Viktorie 

Vašíčková 8.B Krajské kolo v německém jazyce 

úspěšný 
účastník Klára Ptáčková 8.A Okresní i krajské kolo Vědy a techniky AMAVET 
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3. místo  
školní časopis 

Béda 
pro rok 

2017 
Celostátní kolo školních časopisů -                

kategorie TITULKA 

6. místo 
školní časopis 

Béda 
pro rok 

2017 
Celostátní kolo školních časopisů -                

celkové místo 

1. místo Zuzana Pavelková 8.A Soutěž v předčítání německého textu 

2. místo Leona Frišová 8.A Soutěž v předčítání německého textu 

3. místo  Klára Ptáčková 8.A Soutěž v předčítání německého textu 

1. místo  
školní časopis 

Béda 
pro rok 

2018 Krajské kolo školních časopisů - celkové místo 

2. místo 

S. Lehár, N. 
Zvoníčková, A. 

Jusková 5.A 
Projekt - 100 let v životě Lanškrounska a jeho 

obyvatel  (regionální kolo) 

3. místo  
D. Janda, J. 

Hofman 4.B Projekt s Fischertechnikem (regionální kolo) 

3. místo  

Lukáš Javorek, 
Silva Gloserová, 

Vojtěch Kern, 
Dominik Mannel 8.A, 8.B  

Soutěž Microtela,                                         
kategorie Micro:bit II. stupeň 

1. místo Melánie Klímová 8.A Poznávání rostlin  DDM Lanškroun 

3. místo  Klára Ptáčková 8.A Poznávání rostlin  DDM Lanškroun 

2.-3. místo Šárka Bisová 5.A Poznávání přírodnin  DDM Lanškroun 

3. místo  

Frišová Leona, 
Nikola a Klára 
Ptáčkovy, Petr 
Voborník 8.A Právo pro každého - regionální kolo 

 

 

Plavání se od září 2017 stalo povinnou součástí ŠVP pro 1. stupeň. Naše škola tím nebyla nikterak zaskočena, 

protože výuka plavání probíhá v 1. - 5. ročnících již nepřetržitě několik let. Pro kurz plavání je využíván místní 

plavecký bazén, popř. bazén v nedaleké České Třebové. Oblíbeným místem pro bruslení se stal zimní stadion 

B. Modrého a pro atletiku stadion R. Šebrleho. Oba sportovní areály jsou k dispozici v Lanškrouně. I letos byl 

obrovský zájem o lyžařské výcviky. Škola zorganizovala tři kurzy na Dolní Moravě.                                                                                              

K velkým úspěchům patří tradičně i výborná umístění v okresních či v krajských jazykových soutěžích.                                                                             

Ve Festivalu vědy a techniky naši školu velmi zdařile reprezentovala až do krajského kola žákyně 8. třídy.                                                                                                                                                                                                                                    

Školní časopis  Béda se v roce 2018 stal nejlepším v kraji. Jaké místo získá v celorepublikovém klání časopisů 

nám ukáže podzim 2018. 
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9. AKTIVITY ŠKOLY V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY A OSVĚTY 
 

 
Vzdělávání   

Školní metodik environmentálního vzdělávání 
 účast na krajské konferenci EVVO + dílna týkající 

školní zahrady v rámci výuky I + II stupně 

Pedagogičtí pracovníci školy částečně 

Školní vzdělávací program   

Problematika environmentálního vzdělávání je 
zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP 

ano 

Samostatný předmět environmentálního vzdělávání ne 

Pojmy „vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj“ 
jsou nezbytným učivem při naplňování klíčových 

kompetencí 
ano 

Vzdělávání a výchova ve školní družině a školním 
klubu je také zaměřena na environmentální 

vzdělávání 
v družině ano, školní klub nemáme 

Organizace environmentálního vzdělávání   

Škola má zpracovaný program environmentálního 
vzdělávání 

ano 

Spolupráce školy s rodinou, obcí, podnikovou 
sférou, ostatními subjekty 

ano, viz plán EVVO 

Organizování celoškolních aktivit zaměřených na 
environmentální vzdělávání 

třídění odpadu, vycházky do okolí s EVVO tematikou 

Spolupráce školy s dalšími základními školami, 
předávání si zkušeností 

ano 

Využívání středisek a center ekologické výchovy návštěva ekologických center Pasíčka, Oucmanice 

Kontakty školy s nevládními organizacemi, 
zaměřenými na ekologickou výchovu 

spolupráce s Paletou Pardubice na jejich výjezdních 
programech 

Vybavení školy učebními pomůckami pro 
environmentální vzdělávání 

částečné 

Ekologizace provozu školy (šetření energií, třídění 
odpadů) 

šetření, třídění odpadu, vybavení tříd 
sklokeramickými tabulemi 

 
 

Tradičně se daří celoroční třídění odpadů a udržování čistoty kolem školy. Jednotlivé třídy se aktivně zapojují 

podle předem rozepsaných služeb. Rezervy byly v organizaci celoškolních projektů s EVVO tematikou. 

Více tříd se zapojilo do výjezdů a návštěv ekologických center s cílem navázat vzájemnou spolupráci. Dařilo 

se i zapojení většího počtu žáků do aktivního řešení úkolů soutěže Recyklohraní. 
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10. ÚDAJE O PROVEDENÝCH KONTROLÁCH  A VÝSLEDCÍCH INSPEKCE ČŠI 
 
V uplynulý školní rok proběhly následující kontroly: 

Kontrola  - prověrka BOZP – p. Michalec 

Kontrola – ČSSZ, pojištění zaměstnanců, odvody sociálního a zdravotního pojištění 

Pravidelné revize a prohlídky dle požadovaných termínů 

Finanční kontrola organizace zřizovatelem  

Kontrola HZS  

 

11.  ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY V PROGRAMECH A PROJEKTECH 

 
V uplynulém školním roce naše škola pokračovala v grantovém projektu tzv. „šablonách I“  -  Výzvě 

02_16_022 OP VVV, pro který jsme získali 1 138 621 Kč.  Projektové aktivity probíhaly v následujících 

aktivitách: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, tandemová výuka, vzájemné spolupráce, sdílení 

zkušeností, další vzdělávání v oblasti jazykové, inkluzivní, matematické a čtenářské gramotnosti. Dalšími 

realizovanými aktivitami byla práce s žáky prostřednictvím čtenářských klubů, klubů logiky a matematické 

gramotnosti či podpora žáků ohrožených školním neúspěchem.  

Obrovským úspěchem bylo schválení grantu ze „47. Výzvy IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL“ ve 

výši 44 milionů. Díky němu dojde k zásadní modernizaci naší školy - vybudování 5 nových učeben, k 

rekonstrukci areálu školy, vzniku velké venkovní přírodovědné učebny a k vybudování venkovního výtahu pro 

celkovou bezbariérovost školy.  

V lednu roku 2018 se nám podařilo zapojit do celorepublikového projektu „Maják“, který je zaměřen 

na rozvoj technického vzdělávání a díky němuž škola získala 500.000,- Kč, především ve vybavení robotickými 

stavebnicemi, měřícími systémy pro fyziku a chemii Pasco, programovatelnými stavebnicemi  i-TRIANGEL, 

notebooky a  3D tiskárnou.  

Tradičně se podařilo zajistit prostředky pro vydávání dalšího ročníku školního časopisu Béda 

v celkovém objemu 50.000,- Kč. 

Z dalších projektů zmíním zapojení do programu souvisejícího s výchovou ke zdraví – Zdravé zuby 

a programu Ovoce do škol, kde žáci dostávají v pravidelných intervalech balíčky s ovocem a zeleninou a 

absolvují akce zaměřené na propagaci zdravé výživy.  

Škola se také zapojila do soutěže Microtela, která byla zaměřena na technické vzdělávání a podporuje 

rozvoj ICT dovedností žáků. Tento projekt přesahuje rámec regionu a navazuje všechny lanškrounské školy.  
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Poslední aktivitou bylo podání grantové žádosti v programu Erasmus+. Jejím hlavním cílem je získávání 

zkušeností prostřednictvím aktivit, spolupráce a vzájemných návštěv s dalšími zeměmi EU. Během letních 

měsíců nám byla doručena zpráva o schválení i tohoto grantu, což je další významný úspěch naší školy. Zároveň 

jsme i hlavním organizátorem projektu ve výši 135.000,- Euro a na naši školu připadá část ve výši téměř 

40.000,- Euro.  Do tohoto projektu jsou zapojeny další školy z Turecka, Španělska, Portugalska, Litvy a Itálie. 

 

12. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2017 
 

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2017 
 

Základní škola Lanškroun,   
 

B. Smetany 460    
 

563 01 Lanškroun    
 

okres Ústí nad Orlicí    
 

      
 

PŘÍJMY     
 

INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM /od zřizovatele/                              -       

      
 

NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM          21 411 513,02     

z toho:     
 

 prostředky získané vlastní činností /ŠD/             124 500,00     

 prostředky na provoz:   
 

  ZŘIZOVATEL            2 360 000,00     

  dotace EU               223 286,47     

  MŠMT          17 154 565,00     

   účelové - UZ 33 052              348 792,00     

   účelové - UZ 33 070                14 000,00     

   účelové - UZ 33 073                48 899,00     

 od subjektů (smlouva o sdružení)                               -       

 prostředky od státních fondů                               -       

 příspěvky a dary: od fyzických osob                              -       

   

od právnických 
osob 

              61 234,00     

 poplatky od žáků, rodičů (zákonných zástupců)                              -       

 ostatní příjmy                194 686,29     

 příjmy z jiné - doplňkové činnosti              665 029,60     

 příjmy z FRM ,RF a FO               216 520,66     

VÝDAJE     
 

INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM    
 

      
 

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM         21 183 182,80     

z toho:     
 

 náklady na platy pracovníků školy       12 556 597,00     

 ostatní osobní náklady               354 560,00     

 náhrady za DPN                  37 871,00     

 zákonné odvody, zdravotní a sociální pojištění          4 271 296,00     

 zákonné sociální náklady              591 878,64     

 jiné sociální náklady                                -       

 výdaje na učebnice, uč. texty a pomůcky             334 980,00     

 výdaje na stipendia                                -       

 ostatní provozní náklady celkem           2 460 163,55     

 náklady jiné - doplňkové činnosti              575 836,61     
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KONTROLY HOSPODAŘENÍ PROVEDENÉ ZŘIZOVATELEM 

Finanční kontrola provedena ve dnech 2. - 22. 9. 2017.  

      
 

KONTROLY HOSPODAŘENÍ PROVEDENÉ Krajským úřadem Pardubice 

V tomto roce nebyla provedena kontrola.  

      
 

KONTROLY HOSPODAŘENÍ PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

V tomto roce nebyla provedena kontrola.  

      
 

KONTROLY HOSPODAŘENÍ PROVEDENÉ NKÚ  

V tomto roce nebyla provedena kontrola.  

      
 

KONTROLY HOSPODAŘENÍ PROVEDENÉ JINÝMI KONTROLNÍMI NEBO 

INSPEKČNÍMI ORGÁNY   
 

Kontrola plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně  

provedena Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje dne 18. 10.2017. 

 

12. ROZVOJ ŠKOLY 
 
Jak je již tradičně zvykem škola i tento rok doznala dalších změn a postoupila v modernizaci a obnově o další 

významný krok.  

První měsíce školního roku byly ve znamení prací na grantech a podkladech pro tvorbu rozpočtu na následující 

kalendářní rok, pracemi na změnách v souvislosti s inkluzí, podpůrnými opatřeními a integračními procesy ve 

výuce.  

Významnou byla i oblast investic. Podařilo se zrealizovat plánované opravy – kompletní výměnu oken na 

historické budově a provést většinu malířských prací. 

Druhé pololetí bylo ve znamení zahajovacích prací na schváleném projektu půdní vestavby. Rekonstrukce měla 

být zahájena během hlavních prázdnin, ale bohužel smlouva s dodavatelem prací se zdržela, byla podepsána 

až v srpnu. Hlavní práce tak začnou až v říjnu nového školního roku.  

V oblasti vybavení se podařilo nově obnovit dvě učebny novým nábytkem, lavicemi a židlemi. Do všech tříd 

druhého stupně byla pořízena nová učitelská pracoviště a do jedné z nich zakoupena nová sestava tabule a 

interaktivního dataprojektoru. 

Škola tak po této stránce doznala dalších významných změn, které podporují její další rozvoj.  
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V Lanškrouně dne 10. září 2018            Mgr. Milan Valúšek      

                                                                                                                     ředitel školy 
PŘÍLOHY 

1. CD s kompletní výroční zprávou a přílohami 

 
Školská rada schválila dne: 


