
 1 

 
 

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

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Výroční zpráva o činnosti školy 

 

2018/2019 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 2 

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 

datová schránka eq7wy5p 

Telefon/fax 465322525 

E-mail reditel@zsbs.cz 

Adresa internetové stránky www.zsbs.cz 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol 1. 3. 2001 

Název zřizovatele Město Lanškroun 

Součásti školy 
Základní škola, IZO: 102642451 

Školní družina, IZO: 118000225 

IZO ředitelství  600 104 648 

Vedoucí a hospodářští 
pracovníci 

Ředitel: Mgr. Milan  Valúšek 

Zástupce ředitele školy: Mgr. Jana Kernová 

Hospodářka: Jana Šilarová 

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 Místa poskytování vzdělání 

 

Místo účel 

Bedřicha Smetany 460 základní škola  3 . - 9. ročníky,  

Palackého ul. 204 základní škola 1. a 2. ročníky, ŠD - 2 oddělení 

Bedřicha Smetany 493 základní škola - gymnastický sál, ŠD - 3 oddělení 

 

 

 

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 424 žáků v 18 třídách. 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 zorganizovala plavecký výcvik žáků, 3 lyžařské a snowboardové kurzy pro 

žáky 1. i 2. stupně. Opět proběhl i tradiční vodácký kurz na řece Moravě. Tentokrát se jej zúčastnily obě deváté 

třídy.  Ve většině tříd proběhlo mnoho školních exkurzí, projektů a akcí souvisejících 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. Pod záštitou 

DDM Lanškroun působil na škole redakční kroužek časopisu Béda. Tento školní časopis byl vydáván již jako  

24. ročník. Hlavní redaktorkou byla Mgr. Eva Doubravská. Na jeho tvorbě se podíleli zejména žáci, ale i 

pedagogičtí pracovníci. Časopis vycházel díky jejich obětavosti a aktivitě, ale i získaným financím od sponzorů 

a obdrženým dotacím. Tento rok opět zaznamenal významné úspěchy, když v krajské i republikové soutěži 

školních časopisů získal 1. místa. 

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

Šebrlová a za zřizovatele RNDr. Lada Sitová.  Druhým rokem na škole pracoval nově založený spolek rodičů – 

SRPŠ, jehož předsedou byl pan Pavel Skalick 
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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. 

  Český jazyk 9 10 9 7 6 

Jazyk a jazyková komunikace 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. 

  Český jazyk 4 4 4 4 

Jazyk a jazyková komunikace 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 

  Dějepis 2 2 2 2 

Člověk a společnost Občanská výchova 1 1 1 1 

  Fyzika 2 1 2 2 

Člověk a příroda Chemie 0 0 2 2 

  Zeměpis 2 2 2 2 

  Přírodopis 2 2 2 2 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 

  Hudební výchova 1 1 1 1 

Umění a kultura 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 
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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. 

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. 

Jazyková 
konverzace 

Seminář pro 8. i 9. ročník je vhodný pro žáky, kteří mají zájem věnovat se cizím jazykům. 
Prohlubuje komunikační dovednosti a vyjadřování na základě probíraných témat a rozvíjí 
dovednosti žáků, tj. mluvený a písemný projev a interakci. 

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 byly nabídnuty různorodé varianty volitelných předmětů. Objevuje se sport, informační, čtenářská a 
matematická gramotnost. Náplň semináře pracovních činností na II. stupni se odvíjela od zájmů žáků. 
V uplynulém roce jsme pro vysoký zájem otevřeli dva semináře cizího jazyka zaměřeného na angličtinu. 
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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 I (ŠD) Základy sálového sportu Brýdlová 

Florbal II (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 1 5 6 15 

41 - 50 let 2 10 12 31 

51 - 60 let 4 14 18 46 

61 a více let 0 3 3 8 

celkem 7 32 39 100 

% 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 8 8 21 

vyšší odborné 0 0 0 0 

vysokoškolské 6 21 27 69 

celkem 7 32 39 100 

  
         

3.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 
   
odborná kvalifikace splňuje 

kvalifikaci 
nesplňuje 
kvalifikaci 

celkem % 

učitel prvního stupně 
základní školy 

10 2 12 27 

učitel druhého stupně 
základní školy 

17 0 17 46 

vychovatel 5 0 5 14 

asistent pedagoga 3 0 3 8 

celkem 35 2 37 95 

 

V tomto školním roce se situace se změnami v pedagogickém sboru výrazně stabilizovala.  Podařilo se 

obsadit všechny chybějící pracovní pozice. Do pracovního poměru byla přijata nová paní hospodářka, 

uklízečka, asistentka a kvalifikovaný pedagog. Během srpna nastoupila i nová administrativní pracovnice, 

zajišťující veškerou agendu spojenou se spisovou službou, docházkovým systémem, majetkem školy a dalšími 

administrativními úkoly, které škola každodenně řeší. Pedagogický kolektiv byl tvořen převážně ženami. 

Kvalifikovanost pedagogů byla na prvním stupni 83 %. Jedna vyučující na částečný úvazek 9 hodin 

nesplňovala kvalifikaci, ale vyhověla zákonu o pedagogických pracovnících. Na druhém stupni byla 

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

kteří v předchozích letech úspěšně absolvovali specializační studium.  
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3.4 Přehled pracovníků podle aprobovanosti  

   
jméno a příjmení aprobace učí ve šk. roce 

Ambrožová Zdeňka vychovatelství vychovatelství, Aj 

Böhmová Eva 1. st. ZŠ 1. st. ZŠ 

Brýdlová Marcela vychovatelství vychovatelství 

Coufalová Ludmila chem. technolog  Fy 

Dobšíček Pavel Tv, ZT Tv, Pč 

Doubravská Eva Cj + Nj Čj, Nj 

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

Fryaufová Jana  1. st ZŠ  1. st. ZŠ 

Fiebigerová Martina AJ, Ov Aj, Ov 

Holubcová Věra  učitelství pro střední školy  P, Ch, Tv, Ov, Pč 

Kantorová Iveta M,  DG M 

Kernová Jana M, Fy Fy, SP 

Komrsková Martina  asistent pedagoga asistent pedagoga 

Kosinová Jarmila  Čj, On Čj, Ov, 

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 
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Marková Zuzana 1. st. ZŠ 1. st. ZŠ 

Mitvalská Miriam  učitelství pro střední školy  Inf, Vv, Pc 

Novotný Jiří 1. st. ZŠ Tv 

Plchová Lucie  SZŠ, studium pro asistenty  asist. pedagoga 

Plíhal Karel  učitel střední školy  Z, Pč, Nj 

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

Richter Pavel TV, Nj Tv, Nj 

Smejkalová Jitka vychovatelství vychovatelství, Hv 

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

Šemberová Pavlína Čj, Ov Čj, Aj, Ov 

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

Šuláková Eva Bi, Ma P, Ma, SPř 

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

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

Zubík Miloslav Rj, D D, Pc, Ov 

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

 

 

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

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

Lanškrouna dojíždějí. 
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4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 
   

počet 
prvních 

tříd 

počet dětí 
zapsaných do 

prvních tříd na 
naší škole 

počet 
odkladů 

pro  školní 
rok        

počet dětí na naší 
škole u zápisu, 

nakonec nástup na 
jiné ZŠ 

počet dětí, které byly 
na zápise v jiné ZŠ, 

ale nastup k 1.9.  na 
naší škole 

celkový počet dětí, 
které v září 

nastoupí do prvních 
tříd 

2 28 2 1 4 31 

 

Počet dětí u zápisu do 1. tříd je o něco nižší. Letos 11 dětí z naší spádové oblasti bylo u zápisu na jiné ZŠ  

v Lanškrouně.  Na druhou stranu 9 dětí s jinou spádovostí (především z okolních vesnic) se zapsalo na naší 

škole. V červnu 2019 byly do první třídy ještě přijaty další 4 děti.   6 % žáků u zápisu zažádalo o odklad, jde o 

ponížení o 11 % oproti minulému roku. Důvodem je školní nezralost. Toto lze očekávat i v dalších letech. 

 

 

4.1 Počty žáků školy 
   
stav k 30. 9. 2018 
   

třída 
počet 
žáků 

z toho 
dívek 

z toho 
chlapců 

1.A 18 7 11 

1.B 19 7 12 

2.A 13 3 10 

2.B 12 6 6 

3.A 17 8 9 

3.B 17 6 11 

4.A 29 15 14 

4.B 29 17 12 

5.A 26 14 12 

5.B 29 16 13 

6.A 30 15 15 

6.B 29 20 9 

7.A 24 8 16 

7.B 23 10 13 

8.A 25 12 13 

8.B 25 10 15 

9.A 30 15 15 

9.B 29 12 17 

celkem 424 201 223 

 
Počet žáků během školního roku zůstal téměř beze změn. Celkový stav žáků na škole byl srovnatelný 
s loňským rokem. 
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4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy      

za období říjen  - červen  uplyn.šk.r.       
ročník 2 2 3 4 5 6 7 8 9 

počet žáků 
      1 -1         

Tabulka ukazuje konečný stav oproti 30. 09. 2018. Celkově 1 žák nastoupil a 1 se ze školy odhlásil napříč 1. i 
2. stupněm. 

 

 
4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy 
 

typ školy počet přijatých žáků 

víceleté gymnázium 3 

čtyřleté gymnázium 9 

střední odborná škola 34 

střední odborné učiliště 16 

konzervatoř 0 

jiné 0 

celkem 
62 

 
Na víceleté gymnázium z 5. ročníku přestoupí 3 žáci. Oproti loňskému roku jde o pokles.                                                        
Maturitní obory si z 9. ročníků volí přibližně 72 % žáků, což je srovnatelné s předchozími lety. 
 

4.5 Žáci podle státního občanství     
       
  celkem Česko Bulharsko Slovensko Vietnam Ukrajina 

počet žáků ve ŠD 147 142 0 1 2 2 

počet žáků 
celkem 

424 416 1 2 2 3 

 
Ve dvou případech jde o cizince s trvalým pobytem, zbylí jsou bez trvalého pobytu. 
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5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch, pochvaly, kázeňská opatření 
    

  PROSPĚCH CHOVÁNÍ 

třída 

        POCHVALY KAZEŇSKÁ OPATŘENÍ 

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

1.A 17 1 0 0 7 0 0 0 0 0 

1.B 18 1 0 0 3 0 1 0 0 0 

2.A 6 7 0 0 5 0 0 1 0 0 

2.B 11 1 0 0 4 0 0 1 0 0 

3.A 12 5 0 0 11 0 0 0 0 0 

3.B 12 5 0 0 2 0 2 0 0 0 

4.A 20 9 0 0 15 0 0 1 1 0 

4.B 18 12 0 0 22 0 0 0 0 0 

5.A 18 7 0 0 20 0 0 0 0 0 

5.B 11 18 0 0 2 6 3 1 0 0 

1.st 143 66 0 0 91 6 6 4 1 0 

6.A 7 23 0 0 3 0 2 3 1 0 

6.B 6 22 0 1 4 0 0 0 1 1 

7.A 1 23 0 0 1 0 1 0 1 0 

7.B 5 18 0 0 5 0 4 1 0 0 

8.A 8 17 0 0 7 8 2 0 0 0 

8.B 2 23 0 0 7 1 4 1 0 0 

9.A 9 20 0 1 13 3 1 1 0 0 

9.B 8 21 0 0 6 9 9 0 2 0 

2.st 46 167 0 2 46 21 23 6 5 1 

celkem 189 233 0 2 137 27 29 10 6 1 
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Z celkového počtu 424 žáků prospělo s vyznamenáním necelých 45 %. Stav asi o 5 % nižší oproti předchozímu 

roku.   

5.2 Počet omluvených / neomluvených hodin 
 

třída 

počet 
omluven
ých hodin 

průměr 
na žáka 
třídy 

počet 
neomluvených 
hodin 

1.A 1534 85,22  0 

1.B 779 41,00  0 

2.A 836 64,31  0 

2.B 1005 83,75  0 

3.A 1398 82,23  0 

3.B 1213 71,35  0 

4.A 2483 85,62  0 

4.B 1203 40,10  0 

5.A 2195 86,08  0 

5.B 2589 89,28  0 

6.A 2403 80,10  0 

6.B 2146 74,00  18 

7.A 2224 92,67  0 

7.B 3784 164,45  0 

8.A 1837 73,48  0 

8.B 2707 108,28  0 

9.A 2633 87,77  0 

9.B 3885 133,97  6 

celkem 36854 85,76 24 

 
Počty neomluvených hodin se snížily na třetinu v porovnání s předchozím školním rokem. Škola spolupracuje 

s OSPOD Lanškroun. Především při potřebě vyřešit nepřípustné chování žáka ve škole nebo neomluvené 

hodiny. Daný školní rok záškoláctví nebylo s OSPOD řešeno. 

 

6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

6.1. Prevence rizikového chování 

oblast komentář 

Vzdělávání 

Školní metodik prevence 
 Samostudium, setkávání s pracovníky OSPOD  v rámci projektu 

Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně - právní ochrany děti 

Pedagogičtí pracovníci školy 
Prostřednictvím metodika prevence - metodická podpora dle 

individuálních potřeb, poskytování písemných materiálů pro práci se 
třídou nebo samostudium 
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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, který je každoročně aktualizován dle 
nejnovějších informací, pokynů a potřeb školy. MPP obsahuje přílohy 

k různým oblastem rizikového chování (pravidelná aktualizace dle 
pokynů MŠMT).  

Využití volného času žáků 

Škola zajišťuje různorodé akce pro žáky i rodiče - v rámci výuky i 
mimo ní (např. Velikonoční jarmark, mnoho akcí I. stupně, sportovní 

soutěže…). Spolupráce s DDM - zájmové kroužky. Dále činnost ŠD, 
exkurze, výlety. 

Průběžné sledování podmínek a 
situace ve škole z hlediska rizik 

výskytu rizikového chování 

Aktuální situaci ve školním prostředí a případný výskyt rizikového 
chování mezi žáky monitorují pracovníci ŠPP (zejména školní metodik 
prevence a výchovný poradce). Tito pracovníci dále úzce spolupracují 
s třídními učiteli a vedením školy. Dále škola spolupracuje s externími 

odborníky (např. PPP UO, Policie ČR...). 

Uplatňování forem a metod 
umožňující včasné zachycení 

ohrožených dětí 

Při zachycení výskytu rizikového chování v třídních kolektivech se 
zejména využívají dotazníky, sociogramy a osobní pohovor se žáky. 

Veškerá zjištění jsou konzultována s třídními učiteli a vedením školy. 

Poradenská služba školního 
metodika prevence 

Pondělí: od 15,15 - 15,45 hod., popřípadě kdykoliv po předchozí 
domluvě s rodiči, pro žáky a kolegy kdykoliv během školní výuky 

Zajištění poradenských služeb 
speciálních pracovišť a 
preventivních zařízení 

Škola spolupracuje nejčastěji s PPP UO a OSPOD Lanškroun. 

Vybavení školy odbornými a 
metodickými materiály a dalšími 

pomůckami 
Odborné příručky, informační materiály pro žáky 

Školní řád (obsahuje zákaz nošení, 
držení, distribuci a zneužívání 

návykových látek v areálu školy a 
odpovídající sankce) 

Školní řád obsahuje základní pravidla v rámci prevence rizikového 
chování. 
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6.2. Počet výskytů sociálně patologických jevů, které škola řešila 

 
 

Rizikové chování počet 

Alkohol - skutečně zjištěno 4 

Alkohol - podezření 7 

Kouření - skutečně zjištěno 2 

Kouření - podezření 2 

Kriminalita a delikvence - násilné 
povahy 

0 

Kriminalita a delikvence - majetkové 
povahy 

0 

Patologické hráčství (gambling) 0 

Záškoláctví 4 

Šikana - vyloučení jednotlivce z 
kolektivu 

0 

Šikana - podezření 15 

Šikana - fyzická šikana 0 

Šikanování - psychická šikana 0 

Nevhodné chování v kyberprostoru  4 

Vandalismus 0 

Násilné chování 6 

Xenofobie 0 

Rasismus 0 
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6.3. Akce konané v rámci prevence  

 

Název akce pořádané a organizované 
školou (zajišťovaná/ve spolupráci s 

metodikem prevence) 
obsah a zaměření 

Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku 

Spolupráce s TU, 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                
(3 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, napomáhání ke 
spolupráci mezi ročníky, snaha o naplňování cílů školy v oblasti 

osobnostní a sociální výchovy 

Školní kolo soutěže Právo pro 
každého 

Spolupráce s OSPOD LA, písemný test na občanské, trestní, rodinné, 
pracovní právo 

Program LOĎ - pro 4. ročník  Vztahy v kolektivu, prevence šikany/kyberšikany 

Název akce pořádané a organizované 
jinými subjekty (zajištěno 

metodikem prevence) 
obsah a zaměření 

Program primární prevence - PPP UO, 
Bolí, nebolí pro 6. B 

Program zaměřený na informovanost žáků o rizicích agresivního 
chování a šikany 

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

Program zaměřený na partnerství a bezpečný sex 

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

„Osvěta" do světa návykových látek 

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

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

Program primární prevence - PPP UO, 
Krok za krokem 6. ročník 

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

Program primární prevence - PPP UO, 
Před tabulí, za tabulí - 7.ročník 

Rizikové chování v třídním kolektivu 

Regionální kolo soutěže Právo pro 
každého 

Ve spolupráci s OSPOD Lanškroun, písemný test na občanské, 
trestní, rodinné, pracovní právo 
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Během uplynulého školního roku došlo k poklesu v oblasti delikvence majetkové povahy a záškoláctví. 

Nadále se dařila dobrá spolupráce s externími odborníky (PPP UO, OSPOD). Zároveň fungovala 

spolupráce s vedením školy a třídními učiteli (konzultace jednotlivých jevů rizikového chování, 

metodická podpora v rámci řešení těchto situací a sdílení dobré praxe). 

Bohužel došlo k mírnému zvýšení výskytu rizikového chování v oblasti užívání návykových látek (případ 

se týkal zakoupeného ovocného piva - řešeno se zástupci v obchodním řetězci, náprava nesjednána). 

Dále byl zaznamenán nárůst agresivního chování (násilné chování, podezření na šikanu), který byl 

převážně způsoben častějším nevhodným chováním v kyberprostoru ve volném čase žáků. Metodik 

prevence se zúčastnil dvou výchovných komisí (žáků ze 7. ročníku), kde se řešilo nevhodné chování 

k vyučujícím. 

Dobře fungovala spolupráce v rámci pedagogického sboru - třídní učitelé vyhledávali MP s konkrétními 

případy. Na metodika prevence se obraceli i jednotliví žáci. Nadále pokračovala spolupráce s PPP UO 

formou preventivních programů a OSPOD Lanškroun formou konzultací.  Metodik prevence kladl důraz 

na to, aby v každém ročníku během školního roku byl alespoň jeden preventivní program vedený 

lektory z PPP UO. 
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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. Výjimkou byly 2 vychovatelky, které 

vyučovaly anglický jazyk na prvním stupni a hudební výchovu na II. stupni. Obě sice nesplňovaly kvalifikační 

požadavky, ale vyhovovaly ustanovení zákona o pedagogických pracovnících (věk a praxe). 

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

o změně některých zákonů. 

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

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

Z ostatních pracovníků splnili 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. 

27 ped. 
pracovníků 

Inkluze - pedagogická 
diagnostika žáka na ZŠ 

29. a 30. 8. 
2018 

Rychnov 
n. K. V022 

Dobšíček Výjezdní seminář Maják  
13.9. - 21. 9. 

2018 Finsko   

Šemberová 
Pavlína 

Metody a formy práce 
vedoucí ke čtenářské 
gramotnosti a efektivnímu 
učení 28.11.2018 Olomouc Descartes 

Fryaufová Jana Jak na hudebku 10.10.2018 Brno Descartes 

Fiebigerová 
Martina Odpady a obaly 15.11.2018 Pardubice Tonda Oobal 

Smolová Lenka Základní školní lyžování 
7. 1. - 11. 1. 

2019 
Bílá v 

Beskydech Sportovní kurzy 

Mannová Terza 

Webinář k online nástroji 
Mobility Tool+ pro 
projekty Partnerství škol 
schválené v roce 2018 29.11.2018 webinář  Dům zahraniční spolupráce 

Zachařová 
Ladislava 

Projektová výuka a její 
realizace na 1. stupni ZŠ 

23.4.2019               
9:00 - 15:00 

Ústí nad 
Orlicí CCV Pardubice 

Kernová Jana 3D tisk jako nástroj učitele 
16. 5. 2019             
8:30 - 15:00 

Ústí nad 
Orlicí CCV Pardubice 



 20 

Valúšek Milan 3D tisk jako nástroj učitele 
16. 5. 2019             
8:30 - 15:00 

Ústí nad 
Orlicí CCV Pardubice 

Šuláková Eva 
Burza nápadů učitelů 
matematiky 

15. 3. 2019            
9:00-14:30 Brno   

Marková Z., 
Doubravská E., 
Šuláková E. 
Valúšek M., 
Kernová J. 

Vzdělávání pedagogických 
pracovníků zaměřené na 

anglický jazyk  
únor 2019 - 
červen 2019 Lanškroun Jazyková škola Holmes English 

 
 
Počet seminářů k prohlubování odborné kvalifikace pedagogů byl poloviční ve srovnání s předchozím rokem.  

Mnohé nabízené  DVPP se již tematicky opakují, učitelé je absolvovali v předchozích letech. 

Zájem pedagogů o další sebevzdělávání přetrvává. Na škole dobře fungovalo sdílení získaných poznatků mezi 

pedagogy. Nebyly žádné negativní reakce na proběhlé semináře. Vedení školy vyhovělo zájemcům o DVPP, 

pokud měl seminář využití v další praxi pedagoga na škole. 

Témata DVPP (polytechnické vzdělávání, ICT, osobnostně profesionální rozvoj a inkluze) jsou nadále 

plánovaná v rámci Šablon II pro celý pedagogický sbor v letech 2019 - 2021. Opět očekáváme, že většina 

nabízených vzdělávacích akcích přijde na školu elektronicky. 

 

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

VEŘEJNOSTI 
 
 

V uplynulém školním roce škola zorganizovala nebo se zúčastnila velkého množství akcí, které jsou vždy 

v souladu s cíli základního vzdělávání a školním vzdělávacím programem. Spektrum akcí bylo velmi široké  

a zaměřené zejména na třídní, celoškolní nebo tematické projekty, soutěže, přehlídky, olympiády, exkurze, 

kurzy a výcviky nebo grantové výzvy.  

Značná část akcí byla organizována ve spolupráci s různými subjekty a organizacemi, základními i středními 

školami nejen z Lanškrouna, ale i z širokého okolí.  

V součinnosti s DDM Lanškroun jsme organizovali zájmovou činnost pro žáky školy i ostatní veřejnost.  

Na úrovni zřizovatele jsme spolupracovali s dalšími subjekty, s jednotlivými příspěvkovými organizacemi, 

zejména s městskou knihovnou, kulturním centrem, kinem, s odbory městského úřadu – finančním, 

školským, investičním, životním prostředím, odborem sociálních věcí. Významný podíl tvořila spolupráce 

s místními firmami. Také díky jejich podpoře vycházel již 24. ročník školního časopisu Béda, který slavil 

významné úspěchy.  Při dalším vzdělávání pedagogů jsme využívali služeb vzdělávacích institucí 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 
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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 
 

Typ    

 

Poznámka (název akce, výsledek)       

SPORT.  
KURZY 

10 tříd 1.stupně  Plavecký výcvik       

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

Lanškroun       

4.A, 4.B, 5.B 70  Lyžařský kurz - 1. stupeň       

6. -7.třídy 38  Lyžařský kurz - 2.stupeň       

9. třídy 41  Vodácké kurzy - Morava       

  

výběr žáků 2.st.  Volejbal - starší žákyně okrskové     

výběr 2. stupeň  Basketbal - starší žákyně okrskové     

výběr 2. stupeň  Basketbal - starší žáci okrskové     

výběr 2. stupeň  Minikopaná - starší žáci okrskové okresní   

výběr 2. stupeň  Florbal dívky - mladší okrskové okresní   

výběr 2. stupeň  Florbal dívky - starší okrskové okresní   

výběr 2. stupeň  Florbal chlapci - mladší okrskové okresní   

výběr 2. stupeň  Florbal chlapci - starší okrskové okresní   

1.stupeň 

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

výběr 2 .st. 
 Atletické přebory ZŠ Dobrovského - 

účast   oblastní   

výběr 1 .st.  Atletické přebory Rudoltice - účast   oblastní   

žáci 4.tříd  Vybíjená o starou kůži       

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

  

vybraní žáci 8.-9- 
tříd 

 
Konverzační soutěž v Nj školní kolo okresní   

výběr žáků 8.-9. tříd  Konverzační soutěž v Aj  školní kolo okresní   

výběr žáků 6.-7. tříd  Konverzační soutěž v Aj  školní kolo okresní   

výběr žáků 2. stupně  Soutěž Bücherwurm - přednes v Nj školní kolo   krajské 

vybraní žáci 8.-9.tříd  Olympiáda v Čj školní kolo okresní   

výběr žáků 2. stupně  Biologická olympiáda  školní kolo okresní krajské 

výběr žáků 2.stupně  Zeměpisná olympiáda  školní kolo okresní   

výběr žáků   Přírodovědný klokan školní kolo     

výběr žáků 
 

Matematický klokan školní kolo 
školní 
kolo   

výběr žáků 5. -8. 
ročníku 

 
Matematická olympiáda školní kolo okresní   

výběr žáků 2. stupně  Pišqorky školní kolo     

9. ročníky  Fyzikální olympiáda školní kolo     

 7.roč.  Archimediáda školní kolo     

5.-8. ročníky  Pythagoriáda školní kolo     

vybraní žáci 9. tříd  Festival vědy a techniky školní kolo okresní krajské 
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výběr žáků 8. tříd 
 Microtela . Prezentace nápojového 

automatu   
oblastní 

kolo   

výběr žáků 4. a 5. 
tříd 

 
Microtela - Fischertechnic   

oblastní 
kolo   

výběr žáků 2.stupeň 
 

Digitální hledání - soutěž ICT   
oblastní 

kolo   

  

9.A, 9.B  Úřad práce, Lanškroun       

9.A, 9.B 59  Přehlídka SŠ a učilišť, Česká Třebová       

vybraní žáci 9. tříd  Do Německa na zkušenou - beseda        

žáci 1. stupně  Horolezecká stěna - Forea Lanškroun       

8.A, 8.B 50  Exkurze  ZOO Praha       

výběr žáků 2. stupně  Exkurze - vzdělávací zájezd Vídeň       

výběr žáků 2. stupně 
 Exkurze - vzdělávací zájezd - 

Drážďany       

výběr žáků 6. -9. tříd  Jednodenní pobyt s polskými dětmi       

5.B  Exkurze na ZŠ Výprachtice       

vybraní žáci 1. 
stupně 

 
Fotbalový zápas ČR×SR   Praha Eden       

5.A, 5.B  Exkurze Rudka a Bongo Brno       

pro úspěšné žáky v 
Microtele 

 
Exkurze Svět techniky Ostrava       

3.A, 3.B  Exkurze Vida centrum, Brno       

7.B, 8.A, 6.B  Exkurze - Pevnost poznání, Olomouc       

1.A, 1.B  Exkurze - ZOO Zlín       

7.A  Exkurze - Olomouc       

2.A, 2..B  Exkurze - Úsov        

žáci 9. tříd 
 Přehlídka strojírenských firem Ústí 

nad Orlicí       

1.A  Exkurze Svitavy       

žáci 9. tříd 
 Exkurze SŠ automobilní, Ústí nad 

Orlicí       

vybraní žáci 9. tříd  Exkurze -  Schaeffler Svitavy       

4.A, 4.B 
 Exkurze - Praha, po stopách  

Karla IV.       

5.A, 5.B  Exkurze - planetárium Hradec Králové       

několik tříd 1. i 2. 
stupně 

 Legiovlak - prohlídky legionářského 
vlaku       

4.A, 4.B 
 Projekt s Českou spořitelnou- 

Abeceda peněz       

2. a 3. třídy 
 Beseda se spisovatelkou Z. 

Pospíšilovou       

vybraní žáci 2. 
stupně 

 Beseda o psaní a žurnalistice s p. 
Martišíkovou       

3. a 4. třídy 
 Beseda s chovatelem motýlů a 

myslivcem       

žáci 9. tříd 
 Beseda s PhDr. D. Švecem - Čs. letci v 

RAF       

1.-3. třídy  Beseda s p. ilustrátorem A. Dudkem       

9.A  
 Finanční gramotnost - půjčky a 

exekuce       
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3., 4., 5., 6., 8. a 9. 
třídy 

 
Deja vu - taneční představení       

3. a 4. třídy  KC Lanškroun- Pohádky pod Řípem       

3.A, 3.B 
 Divadlo Olomouc - O líných 

strašidlech       

žáci 1. stupně  Muzeum Lanškroun - různé expozice několikrát v roce   

žáci 2. tříd 
 Pasování na čtenáře - knihovna 

Lanškroun       

6.A, 6.B  Den s pohádkou - projekt       

3.A  Anglické divadlo -A Silly Bear       

7.A, 8.A 
 Myanmar - divoká cesta do barmské 

říše, Planeta cesta 3000       

8. a 9. třídy  Anglické divadlo - Jack and Joe       

8. ročníky 
 Divadlo Radost, Beatles - Žlutá 

ponorka       

6. třídy 
 Moravské divadlo Olomouc - 

Královna Koloběžka I.       

8.A, 8.B  Divadlo Olomouc       

6.A, 6.B, 8.A  Městská knihovna Lanškroun       

třídy 1. stupně  Atletika - stadion R. Šebrleho       

5.A  Exkurze - Pasíčka, záchranná stanice       

4.-9. třídy 
 Jeden svět nestačí - festival 

dokumentů, kino La       

třídy 1. stupně 
 Obrněný transportér - přednáška a 

prohlídka       

6.A, 6.B 
 Entomologicko-botanická exkurze, 

Praha Morgana       

ŽÁK. 
VYSTOUP

ENÍ 

2.A, 2.B 
 Advent - vystoupení s pásmem písní, 

básní atd.       

výběr žákyň z 8. 
ročníku 

 Lanškrounská kopa - taneční 
vystoupení       

  všechny třídy školy  Ovoce do škol závozy několikrát v roce 

EVVO 

celoroční zapojení 
školy do 

celorepublikového 
programu  

 Projekt - Třídění odpadu       

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

 
Projekt - Recyklohraní       

všechny třídy školy  Ukliďme Česko       

6.A, 6.B 
 Projektový den - pekařství a 

cukrářství Sázava       

5.B  Exkurze - rybníky - Kokorovi, Sázava       

8.A  Den s IZS - program Police ČR, ÚO       

pro 2.stupeň 
 Poznávání rostlin a živočichů    DDM 

Lanškroun   oblastní   

pro 1.stupeň 
 Poznávání přírodnin   DDM 

Lanškroun   oblastní   

žáci 1. stupně  Vitamínový den - akce MK Fruit       

1.A, 1.B  Ekocentrum Paleta - program krmítka       

4.A, 4.B  Ekolibřík       

  
výběr 2.stupeń 

 Den s Bédou - soutěžní dopoledne se 
školním časopisem       



 24 

celá škola  Dravci - ukázky letů       

zapojení žáci 2. 
stupně 

 Erasmus - týdenní pobyt v 
Portugalsku       

zapojení žáci 2. 
stupně 

 
Erasmus - týdenní pobyt v Litvě       

žáci 2., 3. a 7. tříd  Světový den PRVNÍ  POMOCI       

žáci 6.A, 6.B  Adaptační kurzy       

8.A, 8.B  
 

Právo pro každého - soutěž školní kolo 
regionáln
í krajské 

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

redakce Bédy 
 

Školní časopis roku 2019     
celostátn
í k. 

žáci 1. a 2. stupně 
 Velikonoční jarmark - prodejní 

výstava na škole       

8.B 
 Exkurze- vodní elektrárna Brandýs 

nad Orlicí       

1. a 2. třídy 
 Beseda se včelařem – 

p. Masopustem       

3. ročníky 
 Dopravní výchova, dopravní hřiště 

Lanškroun       

pro 1. i 2 .stupeň  Mikulášská nadílka       

třídy 1. stupně  Turistika po okolí       

4.A, 4.B  Exkurze do archeoparku Všestary       

4.A, 4.B  Výšlap ke krmelci       

5.B  Projektové vyučování na MŠ Výsluní       

6. -9. Třídy  Čarodějovy hodiny, kino Lanškroun       

třídy 1. i 2.st.  Vánoční besídky       

více tříd 1.stuně  Pečení cukroví       

2.A, 2.B 
 Už se sám nebojím - projekt Policie 

ČR (4 části)       

žáci 1. stupně  Bleší trhy       

žáci 1. stupně  Karneval       

pro budoucí 
prvňáčky 

 Den otevřených dveří 
 na ul. Palackého       

třídy 1. stupně  Projekt- Čarodějnice       

žáci 1. stupně 
 Vánoční výstava – Betlémy,     

muzeum Lanškroun       

7.B 23 
 Program PPP ÚO- Za tabulí, před 

tabulí       

6.A, 6.B  Program PPP ÚO- Krok za krokem       

4.B  Program PPP ÚO- Kyberšikana       

7.A  Program PPP ÚO- Selekce       

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

8.A, 7.A 
 Programy PPP ÚO - Ne, návykovým 

látkám       

zástupci tříd 2. 
stupně 

 

Schůze školního parlamentu 

 
1×měsíčn
ě     

ŠD  Malování na chodníku       

ŠD  Týden knihoven       
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ŠD  Akce v DDM několikrát v roce 

ŠD  Kouzelník a balonková produkce       

ŠD  Kuličkový král       

ŠD  Návštěvy kina Lanškroun       

ŠD  Návštěva zverimexu       

ŠD  Bowling       

pro děti z MŠ a 
rodiče 

 Tvořivé dílny pro budoucí prvňáčky     
5 setkání různá témata, náplně 

 

 

 

8.2 Mimořádné úspěchy žáků 

 

UMÍSTĚNÍ JMÉNO   AKCE 

2. místo Klára Ptáčková IX. A Biologická olympiáda - krajské kolo, kat. C 

2. místo Klára Ptáčková IX. A Biologická olympiáda -  okresní kolo, kat. C 

3. místo Viktorie Vašíčková IX. B Konverzační soutěž v Nj - okresní kolo, kat. A II 

3. místo žáci 8. - 9. třídy Minikopaná - okresní kolo, kat. IV. 

2. místo žákyně 8. - 9. třídy Volejbal - okresní finále ZŠ, kat. IV 

1. místo redakční tým Béda Školní časopis roku 2019 - kategorie žáci i. a II. st. 

2. místo žáci VIII. A  Právo pro každého - regionální kolo 

6. místo žáci VIII. A  Právo pro každý den 2019 - krajské kolo 

nejúspěšnější 
škola  ZŠ Lanškroun, B. Smetany MICROTELA 2019 

1. místo 
Matěj Holčák,   
Radim Adamec V. B Microtela - kategorie stavebnice Fischertechnik 

3. místo 
Radek Šembera, 
Prokop Hejl IV. B Microtela - kategorie stavebnice Fischertechnik 

1. místo mladší žáci 6. -7. třídy Florbal - okrsek 

1. místo starší žákyně 8. -9. třídy Florbal - okrsek 
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1. místo starší žákyně 8. -9. třídy Basketbal - okrsek 

1. místo starší žáci 8. -9. třídy Minikopaná - okrsek 

zvláštní cena 

Kateřina Chládková, 
Jakub Krejčíř, Jan 
Postřehovský 

VIII. B, 
VIII.A 

Microtela - ocenění Nadačního fondu microtela a 
eshopu MegaRobot.cz 

úspěšná účast  

Klára Ptáčková, 
Melánie Klímová, 
Natálie Žabová IX. A Festival vědy a techniky - okresní a krajské kolo 

2. místo Melánie Klímová IX. A Poznávání rostlin - regionální soutěž DDM 

zvláštní ocenění Sabina Obešlová IX. A SCUN - celorepubliková soutěž v Nj 

 

Škola nabízí značné množství sportovních kurzů, které jsou žáky plně využívané. Velký zájem již několik let 

přetrvává o lyžařské výcviky. Škola v uplynulém roce zorganizovala tři kurzy v období leden - březen. Celý  

1. stupeň se účastní plaveckého výcviku, kde žáci 3. -5. tříd využívají krytý bazén v České Třebové, první a 

druhé ročníky dochází do bazénu při ZŠ Dobrovského v Lanškrouně. V zimním období žáci využívají krytý 

stadion v Lanškrouně k výuce bruslení, letní měsíce jsou vhodné pro trénink atletiky na místním stadionu  

R. Šebrleho. Pro starší žáky 2. stupně jsou připravené třídenní vodácké kurzy, které probíhají na řece Moravě. 

Letos se opět podařilo namotivovat mnoho žáků pro široké spektrum soutěží a získat řadu ocenění. 

Během školního roku jsme zapojili své žáky do mnoha projektů a exkurzí zaměřených na historii, přírodní 

vědy, volbu povolání a využití cizího jazyka. I letos žáci 4. tříd úspěšně zvládli projekt České spořitelny 

Abeceda peněz se zaměřením na finanční gramotnost. 

Škola opakovaně s okolními firmami a středními školami připravila exkurze se zaměřením na volbu povolání. 

Těchto akcí se účastnili především žáci 8. -9. tříd. 
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9. AKTIVITY ŠKOLY V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY A OSVĚTY 
 

 
Vzdělávání   

Školní metodik environmentálního 
vzdělávání 

ano, seminář Odpady a obaly (www.tondaobal.cz) 

Pedagogičtí pracovníci školy 
samostatné studium informací (Ekoabeceda, Tonda Obal, 

Recyklohraní) 

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 (papír, plast, plechovky), zapojení do akce 
Ukliďme Česko, zapojení do různých projektů Recyklohraní 
(sběr baterií, starých telefonů, papíru), aktivity Tonda Obal; 

představení životního stylu zero waste; promítání 
dokumentárních filmů (www.jsns.cz) 

Spolupráce školy s dalšími základními 
školami, předávání si zkušeností 

ne 

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 - nově přibyl Ekologický kufřík (příklady odpadů a 
co z nich lze získat recyklací), příručky pro učitele 

Ekologizace provozu školy (šetření energií, 
třídění odpadů) 

snaha o šetření energií, vody, toaletního papíru, třídění 
odpadu 
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V rámci nastavených školních pravidel se každá třída snažila třídit odpad a udržovat čistotu kolem školy - 

jednotlivé třídy se aktivně zapojovaly do úklidu podle předem rozepsaných služeb. Odpad byl mnohdy 

bohužel vytříděn nesprávně, mnozí stále nevědí, kam co patří. Na 2. stupni máme problém i s plýtváním 

potravinami, které žáci dostávají z projektu Ovoce do škol. Více tříd se zapojilo do aktivit s environmentální 

tematikou - např. sběr baterií, starých mobilních telefonů. Celá škola se zapojila do celorepublikové akce 

„Ukliďme Česko“. 

 

 

 

 

10. ÚDAJE O PROVEDENÝCH KONTROLÁCH  A VÝSLEDCÍCH INSPEKCE ČŠI 
 
Za uplynulý školní rok proběhly následující kontroly: 

Kontrola  - prověrka BOZP – p. Michalec 

Kontrola – VZP, pojištění zaměstnanců, pravidelné revize a prohlídky dle požadovaných termínů 
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11.  ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY V PROGRAMECH A PROJEKTECH 

 
Uplynulý školní rok byl ve znamení vysoké aktivity při 

realizování mnoha projektů. 

V září nám došla vynikající zpráva o schválení podaného grantu 

z programu ERASMUS +. Projekt je zaměřen na vzájemnou 

spolupráci pedagogů a žáků z různých států.  Naše škola je 

organizátorem a našimi partnery jsou školy z Portugalska, 

Litvy, Itálie, Španělska a Turecka.  Celková výše projektu je 195 

260,- EUR a na nás připadá celkem 36 550 Eur.  

 

 

Ve stejném měsíci se rozběhl projekt „Půdní vestavba ZŠ Smetanova“.  Celkový finanční objem schváleného 

projektu činil  45 milionů a  probíhal během celého školního roku.  Podrobnější informace o tomto projektu 

jsou v bodu 12. Rozvoj školy.   

V pololetí byl schválením závěrečné zprávy o realizaci úspěšně ukončen projekt „Šablony I“ -   -  Výzvě 

02_16_022 OP VVV, pro který jsme získali 1 138 621 Kč a který jsme si kompletně sami administrovali. 

V únoru letošního roku byl schválen další projekt s OPVVV tzv. „Šablony II“ v objemu 1 356 325,- Kč. Tento 

projekt je zaměřen zejména na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, sdílení zkušeností, další 

vzdělávání v oblasti jazykové, inkluzivní, matematické a ICT gramotnosti. Dalšími realizovanými aktivitami 

byla práce s žáky prostřednictvím doučování, čtenářských klubů, klubů deskových her či podpora žáků 

ohrožených školním neúspěchem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Během celého roku probíhal celorepublikový projekt „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.  
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Tradičně se podařilo zajistit prostředky pro vydávání dalšího ročníku školního časopisu Béda v celkovém 

objemu 50 000,- Kč. 

 

 

 

Z dalších projektů zmíním „Zdravé zuby“ a program 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. 

Tento rok naše škola získala trofej pro nejúspěšnější školu v celé soutěži. 

 

12. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2018 
 
PŘÍJMY     

 

INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM /od zřizovatele/                      -       

      
 

NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM       23 135 124,31     

z toho:     
 

 prostředky získané vlastní činností /ŠD/         123 500,00     

 prostředky na provoz:  
 

  ZŘIZOVATEL        1 800 000,00     

  dotace EU            706 934,07     

      
 

      
 

  MŠMT       19 679 450,00     

   účelové - UZ 33 052            14 000,00     

      
 

 od subjektů (smlouva o sdružení)  

 prostředky od státních fondů  
 

 

příspěvky a 
dary: od fyzických osob 

 

   od právnických osob           22 602,00     

 poplatky od žáků, rodičů (zák. zástupců)  

 ostatní příjmy              76 355,49     

 příjmy z jiné - doplňkové činnosti         712 282,75     

 příjmy z FRM ,RF a FO  
 

      
 

VÝDAJE     
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INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM   
 

      
 

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM      22 865 506,08     

z toho:     
 

 náklady na platy pracovníků školy    14 146 522,00     

 ostatní osobní náklady          308 480,00     

 náhrady za DPN             45 172,00     

 zákonné odvody, zdravotní a sociální pojištění      4 816 939,00     

 zákonné sociální náklady          697 066,48     

 jiné sociální náklady   
 

 výdaje na učebnice, uč. texty a pomůcky         386 976,00     

 výdaje na stipendia   
 

 ostatní provozní náklady celkem      1 985 592,16     

 náklady jiné - doplňkové činnosti         478 758,44     

      
 

KONTROLY HOSPODAŘENÍ PROVEDENÉ ZŘIZOVATELEM 

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 pojistného na zdravotní pojištění provedena VZP 14.3.2019 

přeplatek na pojištění    
 

 
 

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. 

 V průběhu podzimních měsíců školního roku byly zahájeny zejména práce na projektu „Půdní vestavba  

ZŠ Smetanova“. Tento projekt přinese škole nejvýraznější proměnu od doby jejího vzniku. Investice ve výši 

přibližně 45 milionů by škole měly pomoci ve výrazné modernizaci a rozšíření výukových prostor o 6 učeben.  

Během dalších měsíců se však začaly projevovat výrazné chyby a nedostatky v projektové dokumentaci, které 

nakonec vedly k přerušení projektu a výsledkem byla žádost o prodloužení dokončení projektu. Žádost byla ze 

strany poskytovatele dotace akceptována a projekt tak bude moci po revizi veškeré dokumentace pokračovat. 

Přesto se podařilo zrealizovat práce na střeše budovy i v půdních prostorách přibližně ze 75 procent. Taktéž se 

podařilo v rámci projektu zrekonstruovat učebnu fyziky a přilehlého kabinetu.  

Během letních měsíců jsme zrealizovali modernizaci dalších učeben a kabinetů. Nově byla zřízena sborovna 

pro oba stupně, nová knihovna, kabinety jazyků, zeměpisu a nová kancelář pro hospodářku školy.  Dalšími 

pracemi byly přípravy a podklady pro tvorbu rozpočtu na následující kalendářní rok, pracemi na změnách 

v souvislosti s inkluzí, podpůrnými opatřeními a integračními procesy ve výuce.  

Škola tak po této stránce doznala dalších významných změn, které podporují její další rozvoj.  
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