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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

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

Sídlo školy:   539 01 Hlinsko, Ležáků 1449 

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

Charakteristika školy: 
Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim je úplnou základní školou  
s 1. až 9. postupným ročníkem.  Škola sdružuje základní školu, třídy, ve kterých jsou 
vzděláváni žáci definovaní v ustanovení § 16 odstavec 9 školského zákona a školní 
družinu. Celková kapacita školy je stanovena na 572 žáků. Nejvyšší povolený počet žáků 
ve školní družině je stanoven na 120 žáků. 
Škola nabízí rozšířenou výuku cizích jazyků. Výuka anglického jazyka probíhá  
od 1. až do 9. ročníku. V prvních dvou ročnících je výuka anglického jazyka koncipována 
jako motivační – je realizována formou didaktických her.  
Od 7. ročníku pak škola nabízí možnost volby jednoho ze tří dalších cizích jazyků  
– německý jazyk, ruský jazyk a francouzský jazyk.  
Škola se zaměřuje na rozvoj osobnosti žáka, podporu individuálních zájmů a nadání,  
na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a integrované žáky. Škola 
má dlouholeté zkušenosti s integrací žáků se specifickými poruchami učení a chování 
i žáků s jiným zdravotním postižením. Pro každého integrovaného žáka škola zpracovává 
na základě doporučení PPP a SPC vlastní Individuální vzdělávací plán, který je pravidelně 
aktualizován a doplňován. Dlouhodobým standardem školy je rozšířená péče o žáky v řadě 
oblastí - individuální péče, reedukační a logopedická péče. 

 

Zřizovatel:   Město Hlinsko 
Poděbradovo náměstí 1 
539 01 Hlinsko 

ID datové schránky: ntmmmd9 

Webové stránky školy: www.zslezaku.cz  

Ředitel školy:   Ing. Mgr. Bc. Tomáš Louda, MBA 
Telefon:    469 311 597 

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

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

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

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

Telefon:    469 313 560  
   722 546 387 

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

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

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

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

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

Typ zařízení Obor vzdělávání 
 

Vzdělávací program Ročník Počet žáků 
k 30. 09. 2018 

Základní škola 
79-01-C/01 

Základní škola 

Školní vzdělávací program 
pro základní vzdělávání 
Krok za krokem 

1. – 9. 247 

 
 
 
b) dislokované pracoviště školy – Poličská 757, Hlinsko 

Typ zařízení Obor vzdělávání 
 

Vzdělávací program Ročník Počet žáků 
k 30. 09. 2018 

Základní škola 
79-01-C/01 

Základní škola 

Školní vzdělávací program 
pro základní vzdělávání 
Krok za krokem 

1. – 9. 7 

Základní škola 
praktická 

(6. - 9. ročník) 

79-01-C/01 
Základní škola 

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

1. – 9. 7 

Základní škola 
speciální 

79-01-B/01 
Základní škola 

speciální 

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

1. - 10. 14 
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3. POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY K 30. 06. 2019 

a) Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2018/2019 

Pedagogičtí pracovníci Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 
Učitelé 23 22,636 

V celkovém počtu 
učitelů jsou zahrnuti 

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

Vychovatelky školní družiny 4* 3,357 
Asistent pedagoga 8 5,5 
Celkem 35 31,493 

* Dita Kostelecká a Šárka Šebestová byly ve školním roce 2018/2019 zaměstnány na zkrácený pracovní úvazek 
jako asistentky pedagoga a současně jako vychovatelky školní družiny 

Rozdělení pedagogických pracovníků podle jednotlivých pedagogických úseků 

Pedagogičtí pracovníci 
Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Pracoviště školy Pracoviště školy 
ul. Ležáků ul. Poličská ul. Ležáků ul. Poličská 

Učitelé 18 5 17,772 4,864 

V celkovém 
počtu učitelů 
jsou zahrnuti 

Výchovný poradce 1 1 
Školní metodik prevence 1 1 

Koordinátor ŠVP 1 1 
Koordinátor EVVO 1 1 

Vychovatelky školní družiny 3 1 2,75 0,607 
Asistent pedagoga 2* 6** 0,75 4,75 

Celkem 
23 12 21,272 10,221 

35 31,493 

* Dita Kostelecká a Šárka Šebestová byly zaměstnány na zkrácený pracovní úvazek jako asistentky pedagoga 
a současně jako vychovatelky školní družiny 

** Žaneta Mouková: AP 20 hodin ul. Ležáků, AP 10 hodin ul. Poličská  

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

Jméno a příjmení Pracovní zařazení Úvazek Vzdělání, aprobace 
Ing. Mgr.  Bc. Tomáš Louda, MBA ředitel školy 1 VŠ – Př, Ch 
Mgr. Milada Konečná zástupce ředitele pro 

pedagogický úsek základní 
škola 
třídní učitelka VII. B 

1 

VŠ -  Př, Ch 

Mgr. Kristýna Burešová učitelka, třídní učitelka I. A 
1 

VŠ - učitelství pro 
1. stupeň 

Mgr. Monika Götzová Učitelka, VII. A 1 VŠ – D, Čj 
Mgr. Milen Houfová učitelka 0,909 VŠ – M, Ov 
Mgr. Dana Chaloupková učitelka, třídní učitelka II. A 

1 
VŠ - učitelství pro 
1. stupeň 

Ing. Dagmar Kočová učitelka 0,045 VŠ – Př, Ch 
Mgr. Romana Pažitná učitelka, třídní učitelka VIII. B 1 VŠ – D, pedagogika 
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Mgr. Iveta Pekařová 
učitelka, třídní učitelka V. A 1 

VŠ - učitelství pro 
1. stupeň 

Mgr. Dana Plíšková 
učitelka, třídní učitelka III. A 1 

VŠ - učitelství pro 
1. stupeň 

Mgr. Michal Rakouš 
 

učitel 1 
 

VŠ – Z, Tv 

Mgr. Patera Rakoušová Učitelka, třídní učitelka IX. B 1 VŠ – M, Př 
Mgr. Helena Ročňáková učitelka, třídní učitelka IX. A 0,909 VŠ – Ch, Př 
Mgr. Hana Rybenská Učitelka, třídní učitelka VI. A 1 VŠ – Ch, F 
Mgr. Jana Řezníčková 

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

Mgr. Michaela Stachurová  učitelka 1 VŠ – Čj, Fr 
Mgr. Zdeňka Šiklová učitelka, třídní učitelka VIII. A 1 VŠ – D, pedagogika 
Mgr. Miloslav Štěrba učitel 1 VŠ – Př, Ch, Nj, Aj 
Mgr. Lucie Uhrová učitelka 0,045 VŠ – Př, M 
Mgr. Jana Vašíčková učitelka  0,864 VŠ – Aj, Hv 
Monika Zahálková vedoucí vychovatelka ŠD 1 vychovatelství 
Petra Svobodová vychovatelka ŠD 1 vychovatelství 
Šárka Šebestová vychovatelka ŠD 

asistentka pedagoga 
0,75 
0,25 

vychovatelství 

Žaneta Mouková, DiS. asistentka pedagoga 
0,5 

Sociální práce a 
sociální pedagogika 

 

 

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

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

pedagogický úsek základní 
škola praktická a speciální 

1 
VŠ – D, pedagogika, 
speciální pedagogika 

Mgr. Lucie Uhrová učitelka, třídní učitelka 0,955 VŠ – Př, M 
Mgr. Miroslav Vodička učitel, třídní učitel  1 VŠ - Vv 
Ing. Dagmar Kočová učitelka, třídní učitelka 0,955 VŠ – Př, Ch 
Mgr. Jana Znamínková učitelka, třídní učitelka 

0,636 
VŠ - speciální 
pedagogika 

Mgr. Milen Houfová učitelka 0,091 VŠ – M, Ov 
Mgr. Helena Ročňáková učitelka 0,091 VŠ – Ch, Př 
Mgr. Jana Vašíčková učitelka  0,136 VŠ – Aj, Hv 
Dita Kostelecká vychovatelka ŠD 

asistentka pedagoga 
0,607 
0,75 

vychovatelství 

Žaneta Mouková, DiS. asistentka pedagoga 
0,25 

Sociální práce a 
sociální pedagogika 

Petra Bačkovská asistentka pedagoga 
0,75 

Pedagogické 
asistentství 

Mgr. Kateřina Froschová asistentka pedagoga 0,75 Učitelství 
Ivana Hnízdilová asistentka pedagoga 

0,75 
Pedagogické 
asistentství 

Barbora Kochová asistentka pedagoga 
0,75 

Pedagogické 
asistentství 

Bc. Marika Gregorová asistentka pedagoga 
0,75 

Pedagogické 
asistentství 
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b) Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2018/2019 

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

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

Rozdělení nepedagogických pracovníků podle jednotlivých pedagogických úseků 

Nepedagogičtí pracovníci 
Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Pedagogický úsek Pracoviště školy 
ul. Ležáků ul. Poličská ul. Ležáků ul. Poličská 

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

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

Jmenný seznam nepedagogických pracovníků 

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

* nastoupila od 01. 03. 2017 na základě projektu v rámci výzva 22 
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4. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 
 

Počty žáků přihlášených k zápisu k povinné školní docházce, termín zápisu dne  
11. 04. 2019. 

 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Rozhodnutí  
o přijetí 

Z toho 
dodatečně 

zapsaní 
žáci 

Žádost  
o přijetí 

do 
přípravné 

třídy* 

Odkladů 
celkem 

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

školského zákona 
 

 26 1 4 4  3 
 

 
 
Počet žáků, kteří od 01. 09. 2019 nastoupili k plnění povinné školní docházky 
základní škola 23 
třídy, ve kterých jsou vzděláváni žáci 
definovaní v ustanovení § 16 odstavec 9 
školského zákona 

3 

Plní povinnou školní docházku ve škole 
mimo území České republiky 

0 

 
Na základě počtu zapsaných žáků byla ve školním roce 2019/2020 otevřena jedna 
první třída. Třídní učitelkou první třídy byla ředitelem školy určena  
Mgr. Jaroslava Chmelařová.   
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PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA 

Základní škola Ležáků Hlinsko pro školní rok 2019/2020 připravila veškeré náležitosti 
spojené s otevřením přípravné třídy základní školy. Škola prostřednictvím webových 
stránek, Hlineckých novin, místní kabelové televize a v rámci osobního setkávání 
s rodiči v mateřských školách informovala zákonné zástupce o tom, pro které děti je 
přípravná třída určena a jaká je její přidaná hodnota.   
Zákonní zástupci byli dále informováni o organizaci výuky v přípravné třídě, která se 
liší od mateřské školy prostředím, ve kterém výuka probíhá. Činnost učitele  
v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu předškolních dětí pro vstup 
do 1. třídy hravou a nenásilnou formou výuky. Cílem je vybavit dítě odpovídajícími 
dovednostmi a návyky, které potřebuje zvládat - řečové dovednosti, sociální  
a komunikační dovednosti, hrubá i jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, 
časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev, koncentrace pozornosti  
a další. Vzdělávací program přípravné třídy je upraven tak, aby umožnil snadnější 
začlenění dítěte do vyučování v 1. třídě. Předchází se tak budoucím školním 
neúspěchům, které mohou v řadě případů negativně ovlivnit vztah dítěte ke škole. 
Hlavní předností přípravné třídy je nižší počet žáků ve třídě, který umožňuje 
individuální přístup k dítěti a zaměření se na to, v čem by se dítě mělo zlepšit. Děti se 
také seznamují s běžným životem ve škole, s prostorem a režimem školy (vidí okolo 
sebe  starší děti, postupně poznávají učitele, naučí se chodit do školní jídelny, případně 
do školní družiny a zlepšují si tak základní sociální dovednosti a komunikaci  
s okolím). Díky tomu je následný přechod do 1. ročníku velmi zjednodušen,  
děti si během roku vytváří vztah a důvěru ke školnímu prostředí.  
Přípravná třída připravuje na vstup do první třídy také děti se sníženou koncentrací 
pozornosti, s grafomotorickými obtížemi, děti s vadami řeči a se sníženými sociálními 
dovednostmi.  
Samotná výuka probíhá v dopoledních hodinách. V případě zájmu rodičů může dítě  
po ukončení vyučování docházet do školní družiny, která je v provozu do 16.30 hodin. 
Ranní družina je dětem rovněž k dispozici, v provozu je již od 6.15 hodin. Docházka 
dítěte do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče pravidelně hradí pouze stravné ve školní 
jídelně (stejně jako stravné v mateřské škole) a poplatek za školní družinu v případě, 
že školní družinu navštěvuje. 
Do přípravné třídy jsou děti přijímány na základě žádosti rodičů. Žádost musí být 
doložena doporučující zprávou školského poradenského zařízení ke vzdělávání 
v přípravné třídě. O zařazení do přípravné třídy je třeba požádat současně  
při vyřizování odkladu ve školském poradenském zařízení.  
Po ukončení povinného předškolního vzdělávání v přípravné třídě zůstává rodičům 
možnost vybrat si jakoukoliv základní školu, na kterou své dítě přihlásí do 1. třídy.  
Žádost o přijetí do přípravné třídy podaly prostřednictvím svých zákonných zástupců  
4 děti. Vzhledem k tomu, že nebyly splněny předpoklady stanovené ustanovením § 47 
školského zákona, nebude ve školním roce 2019/2020 přípravná třída otevřena.   
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5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 
 

a) Základní škola 
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Výsledky přijímacího řízení 
 

5. ročníky 
 

Škola Počet žáků 

Gymnázium Hlinsko – osmileté studium  3 
 

9. ročníky 

Škola Obor Počet žáků 

GKVR a SOU, Hlinsko, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko Gymnázium  6 

Gymnázium Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice Gymnázium 1 

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

Kadeřník 2 

Střední průmyslová škola Chrudim, Čáslavská 973, 537 01 Chrudim Strojírenství  2 

Střední průmyslová škola Chrudim, Čáslavská 973, 537 01 Chrudim Strojník 
silničních 

strojů 

1 

Střední průmyslová škola Chrudim, Čáslavská 973, 537 01 Chrudim Obráběč kovů 1 

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

Předškolní a 
mimoškolní 
pedagogika 

1 

Střední zdravotnická škola Pardubice, Průmyslová 395, 531 23 
Pardubice 

Ošetřovatelka 1 

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola 
Pardubice, Karla IV. 13, 530 02 Pardubice 

Elektrikář 
1 

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola 
Pardubice, Karla IV. 13, 530 02 Pardubice 

Informační 
technologie 
(Grafika a 

webdesign) 

1 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Polička,  
Čs. Armády 485, 572 01 Polička 

Řezník - 
uzenář 

1 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Polička,  
Čs. Armády 485, 572 01 Polička 

Gastronomie a 
hotelnictví 

1 

DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, Ke Kamenici 151, Bílé 
Předměstí, 530 03 Pardubice 

Informační 
technologie 

1 

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

Autolakýrník 
1 

Bohemia – hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola 
Chrudim, V. Nejedlého 482, 537 01 Chrudim 

Pedagogické 
lyceum 

3 

Střední škola obchodní a služeb SČMSD Polička s. r. o., Náměstí 
Bohuslava Martinů 95, 572 01 Polička 

Veřejnosprávní 
činnost 

1 

Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Žižkova 1501, 583 01 
Chotěboř 

Mechanik - 
elektrotechnik 

1 

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

Informační 
technologie 
s rozšířenou 

výukou cizích 
jazyků  

1 
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, 
Chrudim, Čáslavská 205, 537 01 Chrudim 

Kuchař - číšník 1 

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

Stavebnictví 

 
2 

Střední škola obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou s. r. o., 
Komenského 10, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Kadeřník 
1 

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

Praktická 
sestra 

1 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradec Králové, 
Vocelova 1338/2, 200 02 Hradec Králové 

Autotronik 
1 

Střední škola zemědělská a ekologická a Střední odborné učiliště 
chladící a klimatizační techniky, Komenského 873, 517 41 Kostelec nad 
Orlicí 

Mechanik - 
elektrotechnik 1 

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

2 

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

Opravář 
zemědělských 

strojů 
2 

Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1, 539 63 Chroustovice Autoopravář 1 
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b) Třídy, ve kterých jsou vzděláváni žáci definovaní v ustanovení  
§ 16 odst. 9 školského zákona 
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Výsledky přijímacího řízení 

 

Škola  Obor Počet žáků 
GKVR a SOU, Hlinsko, Adámkova 55, 539 01 Hlinsko  Výrobce potravin 

- Mlékař 
1 

 
Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1, 538 63 Chroustovice  

Opravářské práce 1 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Polička. Čsl. 
Armády 485, 572 01 Polička  

Cukrář 1 
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6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

V letošním školním roce proběhly na obou pracovištích školy tematicky zaměřené 
přednášky, besedy a výukové programy dle předem nasmlouvaných termínů. 
Žáci byli postupně vedeni k dovednosti vytvářet si kladné vazby k sobě samým,  
k ostatním lidem i ke svému okolí. Vyučující se prostřednictvím vzdělávacího obsahu 
jednotlivých vzdělávacích oborů, ale i dalších výchovně vzdělávacích aktivit, snažili 
v průběhu celého školního roku motivovat žáky k pozitivnímu a zdravému životnímu 
stylu.  
I v tomto školním roce byla věnována pozornost aktivní spolupráci školního metodika 
prevence s výchovným poradcem, vedením školy i s jednotlivými vyučujícími 
zaměřená zejména na řešení aktuálních výchovně vzdělávacích problémů jednotlivých 
žáků i vyskytujícímu se skrytému záškoláctví.  
Do výuky na 1. i 2. stupni byly zařazovány výchovně vzdělávací programy a byla 
prováděna osvěta zaměřující se příkladně na problematiku trestné činnosti páchané 
dětmi a mládeží, na její důsledky a na objasňování postupu institucí činných v trestním 
řízení. Na 1. stupni byl kladen důraz zejména na problematiku dopravní výchovy, 
dovednosti spojené s poskytováním první pomoci při záchraně lidského života 
a na objasnění činností IZS.  
Ke splnění stanovených cílů bylo dle možností využíváno vzdělávacího obsahu 
jednotlivých vzdělávacích oborů – Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda, Rodinná 
výchova, Občanská výchova, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti, Tělesná výchova, 
Přírodopis, Chemie, Český jazyk a literatura. Například v rámci prevence kyberšikany 
byla do výuky předmětu Základy informatiky zařazena problematika věnující  
se bezpečnému chování na internetu, či otázkám objasňujícím základní pravidla 
virtuální komunikace. Součástí výuky byl e-learningový kurz vytvořený pro žáky  
na webovém portálu „Kraje pro bezpečný internet“. Žáci se v hodinách Rodinné 
výchovy a Základů informatiky zúčastnili dotazníkových šetření „Klima třídy“  
a „Rizikové chování u dospívajících“, která jsou součást balíčku Komplex od České 
asociace školních metodiků prevence. Pro názornost byla využívána řada výukových 
programů získaných z nejrůznějších zdravotnických a hygienických institucí. V rámci 
výuky byla zadávána řada problémových úloh, do jejichž řešení se žáci aktivně 
zapojovali.  
Při realizaci výchovně vzdělávacích aktivit v oblasti prevence rizikového chování 
spolupracovala škola s Policií ČR, Městskou policií Hlinsko, s Odborem krizového 
řízení a prevence kriminality Města Hlinska, s OSPOD Městského úřadu Hlinsko  
a dalšími organizacemi.  
Přednášky, besedy i edukativní programy zajišťované okresním metodikem prevence, 
panem Mgr. Františkem Krampotou, byly obsahově uzpůsobovány aktuálním 
potřebám školy a současně respektovaly věkové možnosti žáků. Škola dlouhodobě 
využívá těchto lektorských služeb právě v rámci prevence  rizikového chování. 
I v letošním školním roce pokračovala intenzivní spolupráce s Mgr. Petrem Pražákem 
(psycholog Střediska výchovné péče Archa v Chrudimi), který prováděl monitoring  
klimatu a vzájemných vztahů mezi žáky ve vybraných třídách, včetně jeho následného 
rozboru. Z důvodu nízkého počtu žákyň v sedmých ročnících se neuskutečnila 
přednáška „Čas proměn“. 
V letošním školním roce oslavil dětský divadelní kroužek Ležákovky 25. výročí svého 
vzniku. Tento se rozhodl takto významné výročí oslavit nastudováním hudební 
pohádky „Ať žijí duchové“, kterou žáci odehráli 18. září v MFC v Hlinsku  
pod záštitou starosty města Hlinsko, pana Miroslava Krčila. Pan Zdeněk Svěrák je 
nejen autorem této pohádky, ale zároveň i spoluzakladatelem obecně prospěšné 



Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim 

19 
 

společnosti Centrum Paraple pomáhající lidem na vozíku po poškození míchy. 
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že v rámci divadelního představení bude vyhlášena 
veřejná sbírka ve prospěch právě Centra Paraple. S tímto cílem žáci s pohádkou 
vystoupili a výtěžek z tohoto představení ve výši 16.018 Kč věnovali na konto 
Paraplete. Představení se zúčastnil zástupce Centra Paraple paní Hana Matoušů, 
hejtman Pardubického kraje Martin Netolický i starosta města Hlinska Miroslav Krčil. 
S přáním úspěšného vystoupení se připojil písemným pozdravem Zděněk Svěrák  
i Jaroslav Uhlíř. 
Po celý školní rok se školní metodici prevence ve spolupráci s jednotlivými 
vyučujícími aktivně snažili zajišťovat osvětu vytvářející základní předpoklady  
pro minimalizaci utváření závislostí žáků na jednotlivých návykových látkách. 
V rámci výuky předmětu Chemie se žáci seznámili s typologií OPL, s důsledky jejich 
působení na člověka a jeho CNS. Formou diskusí obohacených o naučné pořady (VHS 
a DVD vydané SZÚ, VZP) se mohli setkat s lidmi dotčenými drogovou závislostí.  
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Přehled akcí prevence sociálně patologických jevů za školní rok 2018/2019 

1. stupeň základní školy – Ležáků 1449, Hlinsko 

Název akce Datum Třída Stručný obsah 

Šachůrkova dobrodružství 07. 09. 2018 II. A Kvalitně využitý volný čas je 
nejlepší prevence rizikového 
chování 

Šachůrkova dobrodružství 07. 09. 2018 III. A Kvalitně využitý volný čas je 
nejlepší prevence rizikového 
chování 

Ať žijí duchové 18. 09. 2018 Členové divadelního 
a pěveckého souboru 

Divadelní představení se sbírkou 
pro Centrum Paraple 

Péče o zuby 20. 09 2018 I. A Přednáška o péči o chrup 
s praktickou ukázkou  
a nácvikem čištění zubů 

Péče o zuby 20. 09 2018 II. A Přednáška o péči o chrup 
s praktickou ukázkou  
a nácvikem čištění zubů 

Péče o zuby 20. 09 2018 III. A Přednáška o péči o chrup 
s praktickou ukázkou  
a nácvikem čištění zubů 

Péče o zuby 21. 09 2018 IV. A Přednáška o péči o chrup 
s praktickou ukázkou  
a nácvikem čištění zubů 

Péče o zuby 21. 09 2018 V. A Přednáška o péči o chrup 
s praktickou ukázkou  
a nácvikem čištění zubů 

Ajax - co smím a nesmím 27. 09. 2018 III. A Prevence kriminality 
Kraje pro bezpečný internet 08. 10. 2018 V. A E-learningové kurzy 
Kraje pro bezpečný internet 08. 10. 2018 III. A E-learningové kurzy 
Kraje pro bezpečný internet 12. 10. 2018 IV. A E-learningové kurzy 
Ajax - co smím a nesmím 18. 10. 2018 III. A Prevence kriminality 
Bobřík informatiky 12. 11. 2018 V. A Rizikové chování na internetu 
Bobřík informatiky 12. 11. 2018 III. A Rizikové chování na internetu 
Bobřík informatiky 16. 11. 2018 IV. A Rizikové chování na internetu 
Ajax - co smím a nesmím 16. 11. 2018 III. A Prevence kriminality 
Nadační fond Mathilda 19. 11. 2018 I. A Každodenní život slepce 

s asistenčním psem 
Nadační fond Mathilda 19. 11. 2018 II. A Každodenní život slepce 

s asistenčním psem 
Nadační fond Mathilda 19. 11. 2018 III. A Každodenní život slepce 

s asistenčním psem 
Nadační fond Mathilda 19. 11. 2018 IV. A Každodenní život slepce 

s asistenčním psem 
Nadační fond Mathilda 19. 11. 2018 V. A Každodenní život slepce 

s asistenčním psem 
Vánoční těšení 29. 11. 2018 I. - V. Žáci prezentují své dovednosti 

na veřejnosti, rozvíjejí 
komunikační dovednosti. 

Ajax - co smím a nesmím 07. 12. 2018 III. A Prevence kriminality 
Bolest – nemoc jménem 
šikana 

11. 12. 2018 V. A Agrese (fyzická, psychická, 
sexuální a kyberšikana) ve 
školním prostředí. Vysvětlení 
základních pojmů. Jak poznat 
šikanu, jak se chovat 
k agresorům a jak pomoci 
obětem 
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Ajax - co smím a nesmím 10. 01. 2019 III. A Prevence kriminality 
Ajax - co smím a nesmím 11. 02. 2019 III. A Prevence kriminality 
Dopravní výchova 15. 02. 2019 IV. A Zvyšování ochrany života dětí 

v silničním provozu, pravidla, 
značky, jízda na kole. 

Veselé zoubky 21. 02. 2019 I. A Preventivní program DM 
drogerie 

Klima třídy 25. 02. 2019 III. A Dotazníkové šetření z Balíčku 
Komplex od ČAŠMP 

Klima třídy 25. 02. 2019 V. A Dotazníkové šetření z Balíčku 
Komplex od ČAŠMP 

E-bezpečí 25. 02. 2019 V. A Výzkum rizikového chování dětí 
na internetu 

Klima třídy 01. 03. 2019 IV. A Dotazníkové šetření z Balíčku 
Komplex od ČAŠMP 

Ajax - co smím a nesmím 06. 03. 2019 III. A Prevence kriminality 
Dopravní výchova 07. 03. 2019 IV. A Zvyšování ochrany života dětí 

v silničním provozu, pravidla, 
značky, jízda na kole. 

Mladý cyklista 09. 04. 2019 IV. A Zvyšování ochrany života dětí 
v silničním provozu, pravidla, 
značky, jízda na kole. 

Dopravní výchova 21. 05. 2019 IV. A Zvyšování ochrany života dětí 
v silničním provozu, pravidla, 
značky, jízda na kole. 
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2. stupeň základní školy – Ležáků 1449, Hlinsko 

Název akce Datum Třída Stručný obsah 

Ať žijí duchové 18. 09. 2018 Členové divadelního 
a pěveckého souboru 

Divadelní představení se sbírkou 
pro Centrum Paraple 

Exkurze s Fokusem 19. 09. 2018 IX. A Společný výlet s klienty 
neziskové organizace Fokus 

Soutěž v první pomoci  21. 09. 2018 výběr žáků z  8. 
ročníků 

Zásady první pomoci v běžném 
životě 

Jen na sebe nemyslíme 11. 10. 2018 VIII. B Postižení mezi námi – tělesné  
a duševní poruchy 

Jen na sebe nemyslíme 12. 10. 2018 IX. A Postižení mezi námi – tělesné  
a duševní poruchy 

Jen na sebe nemyslíme 15. 10. 2018 VIII. A Postižení – ohleduplnost – 
pochopení 

Jen na sebe nemyslíme 16. 10. 2018 VI. A Postižení mezi námi 
 

Jen na sebe nemyslíme 17. 10. 2018 VII. B Postižení mezi námi – tělesné a 
duševní poruchy 

Jen na sebe nemyslíme 22. 10. 2018 VII. A Postižení – ohleduplnost - 
pochopení 

Jen na sebe nemyslíme 26. 10. 2018 IX. B Postižení mezi námi – tělesné  
a duševní poruchy 

SEMIRAMIS 09. 11. 2018 VII. A Preventivní program + zážitková 
pedagogika (budování vztahů ve 
třídě, pozitivní klima, role….) 

Kraje pro bezpečný internet 13. 11. 2018 VII. B E-learningové kurzy 
Kraje pro bezpečný internet 15. 11. 2018 VII. A E-learningové kurzy 
Kraje pro bezpečný internet 16. 11. 2018 VI. A E-learningové kurzy 
SEMIRAMIS 20. 11. 2018 VI. A Preventivní program + zážitková 

pedagogika (budování vztahů  
ve třídě, pozitivní klima, role….) 

SEMIRAMIS 20. 11. 2018 VIII. A Preventivní program + zážitková 
pedagogika (budování vztahů  
ve třídě, pozitivní klima, role….) 

Vánoční těšení 29. 11. 2018 6. – 9. ročníky Žáci prezentují své dovednosti 
na veřejnosti, rozvíjejí 
komunikační dovednosti. 

SEMIRAMIS 30. 11. 2018 VII. B Preventivní program + zážitková 
pedagogika (budování vztahů ve 
třídě, pozitivní klima, role….) 

„O nemoci AIDS, sexu, lásce 
a věrnosti “ 

11. 12. 2018 VIII. A Přednášky podporuje F-nadace  
a Nadace Rozvoje zdraví, 
odborným garantem je Doc. 
MUDr. Jana Hamanová, CSc. 

„O nemoci AIDS, sexu, lásce 
a věrnosti “ 

11. 12. 2018 VIII. B Přednášky podporuje F-nadace  
a Nadace Rozvoje zdraví, 
odborným garantem je Doc. 
MUDr. Jana Hamanová, Csc. 

„O nemoci AIDS, sexu, lásce 
a věrnosti “ 

11. 12. 2018 IX. A Přednášky podporuje F-nadace  
a Nadace Rozvoje zdraví, 
odborným garantem je Doc. 
MUDr. Jana Hamanová, CSc. 

„O nemoci AIDS, sexu, lásce 
a věrnosti “ 

11. 12. 2018 IX. A Přednášky podporuje F-nadace  
a Nadace Rozvoje zdraví, 
odborným garantem je Doc. 
MUDr. Jana Hamanová, CSc. 
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Skrytá nebezpečí internetu 11. 12. 2018 VI. A Přednáška je rozdělena  
do několika bloků, v úvodu se 
zaměřuje na definice rizik 
spojených s moderními 
komunikačními technologiemi. 

Holokaust 18. 12.  2018 IX. A  
Holokaust 18. 12. 2018 IX. B  
Moderní je nekouřit 18. 12. 2018 VII. A Vysvětlení mechanizmu vzniku 

závislosti a obtížnosti cesty ven. 
Moderní je nekouřit 18. 12. 2018 VII. B Vysvětlení mechanizmu vzniku 

závislosti a obtížnosti cesty ven. 
SEMIRAMIS 10. 01. 2019 VIII. B Preventivní program + zážitková 

pedagogika (budování vztahů  
ve třídě, pozitivní klima, role….) 

Sex, AIDS a vztahy 15. 01. 2019 VIII. A Prevence HIV/AIDS. O hodnotě 
přátelství, lásky a dobrých 
vztahů. 
 

Sex, AIDS a vztahy 15. 01. 2019 VIII. B Prevence HIV/AIDS. O hodnotě 
přátelství, lásky a dobrých 
vztahů. 

Sekty 15. 01. 2019 IX. A Duchovno je neoddělitelnou 
součástí života. Každá forma 
extremismu je nebezpečná. 

Sekty 15. 01. 2019 IX. B Duchovno je neoddělitelnou 
součástí života. Každá forma 
extremismu je nebezpečná. 

E-bezpečí 22. 02. 2019 VI. A Výzkum rizikového chování dětí 
na internetu 

E-bezpečí 22. 02. 2019 IX. A Výzkum rizikového chování dětí 
na internetu 

E-bezpečí 22. 02. 2019 IX. B Výzkum rizikového chování dětí 
na internetu 

Klima třídy 25. 02. 2019 VII. A Dotazníkové šetření z Balíčku 
Komplex od ČAŠMP 

Klima třídy 25. 02. 2019 VIII. A Dotazníkové šetření z Balíčku 
Komplex od ČAŠMP 

E-bezpečí 25. 02. 2019 VIII. A Výzkum rizikového chování dětí 
na internetu 

E-bezpečí 25. 02. 2019 VI. A Výzkum rizikového chování dětí 
na internetu 

Klima třídy 26. 02. 2019 VII. B Dotazníkové šetření z Balíčku 
Komplex od ČAŠMP 

Klima třídy 26. 02. 2019 VIII. B Dotazníkové šetření z Balíčku 
Komplex od ČAŠMP 

E-bezpečí 26. 02. 2019 VII. B Výzkum rizikového chování dětí 
na internetu 

E-bezpečí 26. 02. 2019 VIII. B Výzkum rizikového chování dětí 
na internetu 

Klima třídy 27. 02. 2019 IX. B Dotazníkové šetření z Balíčku 
Komplex od ČAŠMP 

Identifikace RCH 27. 02. 2019 VII. B Dotazníkové šetření z Balíčku 
Komplex od ČAŠMP 

Identifikace RCH 27. 02. 2019 IX. B Dotazníkové šetření z Balíčku 
Komplex od ČAŠMP 

Identifikace RCH 28. 02. 2019 VII. A Dotazníkové šetření z Balíčku 
Komplex od ČAŠMP 
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Identifikace RCH 28. 02. 2019 VII. B Dotazníkové šetření z Balíčku 
Komplex od ČAŠMP 

Identifikace RCH 28. 02. 2019 VIII. B Dotazníkové šetření z Balíčku 
Komplex od ČAŠMP 

Identifikace RCH 01. 03. 2019 VI. A Dotazníkové šetření z Balíčku 
Komplex od ČAŠMP 

Identifikace RCH 01. 03. 2019 IX. A Dotazníkové šetření z Balíčku 
Komplex od ČAŠMP 

Klima třídy 01. 03. 2019 IX. A Dotazníkové šetření z Balíčku 
Komplex od ČAŠMP 

Klima třídy 01. 03. 2019 VI. A Dotazníkové šetření z Balíčku 
Komplex od ČAŠMP 

SEMIRAMIS 12. 03. 2019 VI. A Preventivní program + zážitková 
pedagogika (budování vztahů  
ve třídě, pozitivní klima, role….) 

SEMIRAMIS 12. 03. 2019 VIII. A Preventivní program + zážitková 
pedagogika (budování vztahů ve 
třídě, pozitivní klima, role….) 

Jak se nenechat podvést 12. 03. 2018 VIII. A Přednáška je rozdělena  
do několika bloků, v úvodu se 
zaměřuje na definice rizik 
spojených s internetem, 
poplašné zprávy Hoax, Sexting, 
pharming… 

Jak se nenechat podvést 12. 03. 2018 VIII. B Přednáška je rozdělena  
do několika bloků, v úvodu se 
zaměřuje na definice rizik 
spojených s internetem, 
poplašné zprávy Hoax, Sexting, 
pharming… 

Etika 12. 03. 2018 IX. A Etická výchova a třídní kolektiv 
Etika 12. 03. 2018 IX. B Etická výchova a třídní kolektiv 
SEMIRAMIS 15. 03. 2019 VII. A Preventivní program + zážitková 

pedagogika (budování vztahů  
ve třídě, pozitivní klima, role….) 

SEMIRAMIS 05. 04. 2019 VII. B Preventivní program + zážitková 
pedagogika (budování vztahů  
ve třídě, pozitivní klima, role….) 

SEMIRAMIS 25. 04. 2019 VIII. B Preventivní program + zážitková 
pedagogika (budování vztahů  
ve třídě, pozitivní klima, role….) 

Právo pro každý den 30. 04. 2019 VIII. A Školní kolo soutěže „Právo  
pro každý den“ 
 

Právo pro každý den 30. 04. 2019 VIII. B Školní kolo soutěže „Právo  
pro každý den“ 
 

Městské kolo soutěže Právo 
pro každý den 

07. 05. 2019 8. ročník výběr Městské kolo soutěže „Právo  
pro každý den“ 
 

Archa 23. 05. 2019 VI. A Monitoring klimatu ve třídě 
Příprava na Krajské kolo 
soutěže Právo pro každý den 

24. 05. 2019 8. ročník výběr Městské kolo soutěže „Právo  
pro každý den“ 
 

Krajské kolo soutěže Právo 
pro každý den 

28. 05. 2019 8. ročník výběr Městské kolo soutěže „Právo  
pro každý den“ 
 

Archa 04. 06. 2019 VII. B Monitoring klimatu ve třídě 
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Třídy, ve kterých jsou vzdělávání žáci definovaní v ustanovení § 16 odst. 9 školského zákona 
– Poličská 757, Hlinsko 

Název akce Datum Třída Stručný obsah 

Ať žijí duchové 18. 9. 2018 Členové 
divadelního a 
pěveckého 
souboru 

Divadelní představení s veřejnou sbírkou 
pro Centrum Paraple 

SEMIRAMIS 05. 11. 2018 II. Vztahy v třídním kolektivu 
Linka důvěry 07. 11. 2018 I. - IV. Přednáška o činnosti linky důvěry (Ústí 

nad Orlicí) 
Vánoční těšení 29. 11. 2018 I. - IV. Žáci prezentují své dovednosti na 

veřejnosti, rozvíjejí komunikační 
dovednosti. 

„O nemoci AIDS, sexu, lásce 
 a věrnosti “ 

11. 12. 2018 II. Přednášky podporuje F-nadace a Nadace 
Rozvoje zdraví, odborným garantem je 
Doc. MUDr. Jana Hamanová, Csc. 

Kulturní vystoupení DS 
Drachtinka 

14. 12. 2018 I. - II. Spolupráce DCS Motýl, DS Drachtinka. 
Žáci zde využívají osvojené 
komunikační dovednosti k vytváření 
nových kamarádských vztahů, učí se 
respektovat názory druhých. 

Lumírova Terrigenie 28. 02. 2019 I. - IV. Společná akce žáků a rodičů.  Žáci si 
procvičují komunikační dovednosti, 
pracují v týmu a zaměřují se  
na dodržování pravidel slušného 
chování. 

Jak se nenechat podvést 12. 03. 2019 II. Přednáška je rozdělena do několika 
bloků, v úvodu se zaměřuje na definice 
rizik spojených s internetem, poplašné 
zprávy Hoax, Sexting, pharming… 

SEMIRAMIS 21. 03. 209 II. Vztahy ve třídě, šikana 
Zábavné dopoledne  28. 03. 2019 I. - IV. Společná akce žáků a rodičů.  Žáci si 

procvičují komunikační dovednosti, 
pracují v týmu a zaměřují se na 
dodržování pravidel slušného chování. 

Den otevřených dveří 04. 04. 2019 I. - IV. Žáci prezentují své dovednosti na 
veřejnosti, rozvíjení komunikační 
dovednosti, pracují v týmu. 

Spolupráce ZŠ s Oblastní 
charitou Nové Hrady 

10. 05. 2019 III. Žáci se seznamují s náplní činnosti 
charity, rozvíjejí komunikační 
schopnosti, dokáží zformulovat své 
dotazy, respektují názory ostatních. 

Den matek 20. 05. 2019 I. Žáci prezentují své dovednosti  
na veřejnosti, rozvíjejí komunikační 
dovednosti. 

Lesním království 22. 05. 2019 I. - IV. Společná akce žáků a rodičů. Žáci si 
procvičují komunikační dovednosti, 
pracují v týmu a zaměřují se  
na dodržování pravidel slušného 
chování. 

Piknik u dinosaurů 06. 06. 2019 I. - IV. Společná akce žáků a rodičů. Žáci si 
procvičují komunikační dovednosti, 
pracují v týmu a zaměřují se  
na dodržování pravidel slušného 
chování. 
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7. ÚDAJE O AKTIVITÁCH V RÁMCI EVVO 

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

V rámci výuky vybraných vzdělávacích oborů, společně s využitím výukových 
programů a expozic různě profilovaných organizací a díky zapojení školy  
do vybraných projektů (Lesy ČR s. p., Ekocentrum Paleta Pardubice z. s., Fokus 
Vysočina - Hlinsko, Ovoce do škol, Mléko do škol, Recyklohraní, S-FIRMA s. r. o. 
chráněná dílna – zpracování odpadů) došlo k rozšíření teoretického povědomí žáků 
o problematice věnované EVVO a k jejich obohacení o četné praktické zkušenosti. 
Na škole v letošním školním roce proběhl tematicky zaměřený projektový den 
„Lipová slavnost“ připravený ve spolupráci se státním podnikem Lesy ČR. Projektový 
den byl připraven u příležitosti 100. výročí vzniku Československa. Zaměstnanci Lesů 
ČR pro žáky připravili 7 různých stanovišť, v rámci kterých plnili rozmanité úkoly, 
dozvídali se zajímavosti z oblasti myslivosti, lesního semenářství, dendrologie, 
zajímavosti o zvířatech žijících v lesních ekosystémech a o práci v lese – pěstební  
a těžební činnosti atd. V rámci projektového dne si mohli žáci vyrobit dřevěné 
magnetky ve tvaru zvířete, vyzkoušet si řezání ruční pilou, složit dřevěné puzzle  
s motivy vybraných druhů lesních dřevin či zvířat. Poté seznámil arborista, pan Michal 
Kindl, žáky s technologickým postupem výsadby odrostku lípy. Objasnil jim,  
proč a jaký druh lípy byl pro výsadbu zvolen a poté lípu slavnostně ve spolupráci 
s vedoucím odboru školství a ředitelem školy vysadili. Na závěr paní učitelka Romana 
Pažitná žákům povyprávěla o dvou lípách republiky, které jsou již v Hlinsku vysazeny 
(jedna byla vysazena roku 1918 nad zimním stadionem a druhá v roce 1998 v parku  
u bývalého podniku Kara). Na závěr zazněla česká státní hymna a potlesk nové lípě 
vysazené před budovou školy.  
V průběhu školního roku se žáci zapojili do celoškolní soutěže „Sběr starého papíru“ 
Celoroční snažení žáků vyvrcholilo dne 11. 06. 2019, kdy došlo na celkové převážení, 
a odvoz nasbírané suroviny. Celkem se nasbíralo 5 533 kg starého papíru. Na prvním 
místě se umístila IV. A paní učitelky Jany Řezníčkové s nasbíranými 1 551 kg.  
Na druhém místě se umístila III. A paní učitelky Dany Plíškové, která nasbírala 
celkem 1 279 kg starého papíru. Třetí místo obsadili prvňáčci paní učitelky Kristýny 
Burešové  s 1 184 kg. V průběhu měsíce září se jako loni budou předávat všechna 
nasbíraná víčka od PET lahví Karolínce Dyrynkové, jako pomoc při léčbě její nemoci. 
Ve dnech 13. – 17. 05. se žáci třídy VIII. A a VIII. B vypravili společně se svými 
učitelkami a ředitelem školy na již tradiční týdenní turisticko-poznávací pobyt, 
tentokrát s cílem poznat přírodní zajímavosti a krásy Českého krasu a Berounska. 
V rámci svého putování navštívili město Beroun, Dobřichovice, zvenku i zevnitř  
si prohlédli hrad Karlštejn, seznámili se s krajinou v okolí lomů Velká Amerika, 
Mexiko, Malá Amerika i lomy samotnými.  
Druhého týdenního turisticko-poznávacího pobytu se zúčastnili žáci VI. A a IX. A.  
Ti se společně s ředitelem školy a se svými učiteli vydali za krásami Podkrkonoší  
a Krkonoš. Hned první den se vypravili do Špindlerova Mlýna a od Špindlerovy boudy 
pak pěšky k prameni Labe a Labským dolem zpátky do „Špindlu“. V dalších dnech 
navštívili perlu českého baroku – hospitál na Kuksu a dělostřeleckou tvrz Stachelberg 
nedaleko Žacléře.  
Ve dnech 17. – 21. 06. 2019 se žáci 1. stupně stejně jako každý rok zúčastnili 
ozdraveného pobytu v přírodě, který se tentokrát uskutečnil na Milovech. Celý týden 
je provázel animační program „Rytíři“, v rámci kterého plnili v přírodě různé úkoly. 
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V průběhu školního roku byl na škole úspěšně zrealizován projekt „Rekonstrukce 
odborné učebny fyziky a chemie a zřízení výtahu ZŠ Ležáků“. V rámci tohoto 
projektu byla na škole provedena: 

- modernizace odborné učebny určené pro výuku přírodních věd,  
jejímž hlavním cílem bylo zajistit zkvalitnění materiálně technického zázemí 
odborné učebny určené pro výuku fyziky a chemie a vytvořit odpovídající 
pracovní podmínky pro práci učitele (příprava demonstračních pokusů, 
laboratorních prací ve vzdělávacích oborech Fyzika a Chemie, vytvoření 
předpokladu pro snazší a efektivnějšího zapojování žáků do badatelské 
činnosti v rámci edukačního procesu); 

- vybudování bezbariérového přístupu do budovy školy (zřízení výtahu 
v pavilonu učeben); 

- na školním pozemku přiléhajícím k budově dislokovaného pracoviště školy 
byla provedena výsadba venkovní expozice vybraných 10 druhů dřevin 
charakterizujících mikroregion Hlinecka (výsadba vytvořila žákům podmínky  
pro jejich edukaci v přírodě - sledování změn vegetace v průběhu 
jednotlivých ročních období). 

 
Díky projektu byly vytvořeny lepší podmínky pro podporu a rozšíření možností 
dosavadní spolupráce s Mateřskou školou, Hlinsko, Rubešova 1250 a Domem dětí  
a mládeže Hlinsko, okres Chrudim. 
V průběhu školního roku byla vedením školy zpracována studie proveditelnosti,  
která je nedílnou součástí žádosti o poskytnutí finanční podpory při realizaci projektu 
„Odborná učebna přírodopisu ZŠ Ležáků, Hlinsko“. Žádost o finanční podporu byla 
podána ve vzájemné spolupráci školy s Oddělením dotací Městského úřadu Hlinsko  
a MAS Hlinecko a aktuálně je ve stavu hodnocení. Cílem tohoto projektu je 
modernizace stávajícího zázemí odborné učebny určené pro výuku vzdělávacího oboru 
Přírodověda, Přírodopis a zkvalitnění vybavenosti odborné učebny určené pro výuku 
daných přírodních věd a současně instalace venkovního vybavení, vytvářejícího 
základní pracovní prostor určený pro samostatnou, či skupinovou práci žáků v rámci 
osvojování klíčových kompetencí stanovených školním vzdělávacím programem  
pro oblast přírodních věd (práce s pracovními listy tematicky zaměřenými na exponáty 
instalované na pozemku školy, vytváření herbářů, práce se sbírkami vybraných druhů 
přírodnin). 
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Přehled akcí  

Název Datum Třída Obsah 

Ať žijí duchové 18. 9. 2018 Členové divadelního 
a pěveckého souboru 

Divadelní představení se sbírkou pro 
Centrum Paraple. Následně se žáci 
zúčastnili oslavy 100. výročí vzniku 
republiky výsadbou lípy  u školy. 

Jen na sebe nemyslíme 19.  9. 2018 IX. A + Fokus Poznávání dalších lokalit ČR. 
Děti dětem 19. 9. 2018 vybraní žáci Slavnostní předávání víček od PET 

lahví Karolínce Dyrynkové, které žáci 
nasbírali v rámci celoročního akce. 
Karolínka trpí velmi vzácným 
onemocněním -  hereditární spastickou 
paraparézou.   

Abeceda peněz 27. 9. 2018 IV. A, V. A Finanční gramotnost 

Den bez aut září 1. stupeň Žák projevuje kladný a citlivý vztah 
k životnímu prostředí  
a prostředí domova a k okolnímu světu 

Lípa – náš národní 
strom 

září 2018 ŠD Vytváření vztahu k historickým 
hodnotám 

Rekonstrukce odborné 
učebny 

září 2018  Rozvoj provozu školy 

Schůzka s vedením 
školy 

září 2018  Jednání s vedením školy  
o podpoře EVVO z rozpočtu školy 

Praktické dovednosti 4. 10. 2018 2. stupeň Zjišťování odborných  
a praktických dovedností 

Stolničení 8. 10. 2018 IV. A Odborná přednáška o slušném chování, 
stolničení a zásadách správného 
stolování, prevence plýtvání 
potravinami, plasty vs. nádobí… 

Praktické dovednosti 11. 10. 2018 2. stupeň Zjišťování odborných  
a praktických dovedností 

Lipová slavnost 24. 10. 2018 všichni žáci školy Vytváření vztahu k historickým 
hodnotám 
Technologie výsadby stromu 

Lípy republiky 26. 10. 2018 VIII. B Vytváření vztahu k historickým 
hodnotám. Žáci ozdobili trikolorou 
Lípy republiky. 

Den stromů říjen 2018 ŠD Vytváření kladného vztahu k životnímu 
prostředí 

Technické dovednosti 1. 11. 2018 vybraní žáci Zjišťování technických dovedností 
Abeceda peněz 05. 11. 2018 IV. A,     V. A Finanční gramotnost - jarmark 

Tarzan listopad ŠD Zdravý životní styl. Žáci projevují 
kladný a citlivý vztah k životnímu 
prostředí a prostředí domova a 
k okolnímu světu 

Medové dny 22. 11. 2018 vybrané třídy Seznámení se životem včel, jejich 
produktů a využití, žijeme v souladu 
s přírodou dle zásad udržitelného 
způsobu života 

Vánoční těšení 29. 11. 2018 všechny ročníky Rozsvěcení vánočního stromku a 
tvořivé dílny s vánoční tématikou pro 
rodiče a veřejnost. 

Historická Praha 13. 12. 2018 VIII. B Poznávání historie hl. města 

Sběrová akce září - 
prosinec 

všichni žáci žák projevuje kladný a citlivý vztah 
k životnímu prostředí 
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Zimní přikrmování 
lesní zvěře 

20. 12. 2018 II. A,  
V. A, B 

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

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

Zimní krajina leden ŠD Seznámení žáků s proměnami přírody 
vzhledem k ročním obdobím 

Den vody březen 2. stupeň Seznámení se zajištěním ekologicky 
šetrného provozu školy 

Masopustní rej únor ŠD Seznámení žáků se zvyky  
a tradicemi 

Rozloučení s 
masopustem 

5. 3. 2019 I. stupeň Masopustní průvod masek městem. 
Seznámení žáků se zvyky a tradicemi 

Svátek sv. Patrika 15. 3. 2019 I. stupeň Seznámení žáků s kulturou jiných 
národů 

Vítání jara březen ŠD Pozorování, probouzení přírody. Žáci 
projevují kladný a citlivý vztah 
k životnímu prostředí  
a prostředí domova a k okolnímu světu 

Velikonoce 11. 4. 2019 1. stupeň,  Seznámení žáků s tradicemi 

Den Země duben ŠD Seznámení žáků hravou formou 
s problematikou ochrany ŽP 

Sběrová akce celý školní 
rok 

všechny ročníky Žák projevuje kladný a citlivý vztah 
k životnímu prostředí  
a prostředí domova a k okolnímu světu 

EVVO – Český kras, 
Beroun 

13. – 17. 5. 
2019 

VIII. A, B Poznávání dalších lokalit ČR, zájmové 
vzdělávání žáků, mimoškolní výchova 
– žáci navštěvující školu budou více 
zapojeny do aktivit EVVO 

Síla lidskosti 24. 5. 2019 VII. – IX. A Seznámení s poselstvím Nikolase 
Wintona 

EVVO - Sedmihorky 29. 5. – 31. 
5. 2019 

VII. B Poznávání dalších lokalit ČR, zájmové 
vzdělávání žáků, mimoškolní výchova 
– žáci navštěvující školu budou více 
zapojeny do aktivit EVVO 

Pobyt v přírodě květen ŠD Pobyt v přírodě s pozorováním její 
proměny 

EVVO - Hořice 10. – 14. 6. 
2019 

VI. A,    IX. A Poznávání dalších lokalit ČR, zájmové 
vzdělávání žáků, mimoškolní výchova 
– žáci navštěvující školu budou více 
zapojeny do aktivit EVVO 

Odvoz sběru 11. 6. 2019 vybraní žáci Žáci projevují kladný a citlivý vztah 
k životnímu prostředí  
a prostředí domova a k okolnímu světu 

EVVO - Sedmihorky 11. – 13. 6. 
2019 

IX. B Poznávání dalších lokalit ČR, zájmové 
vzdělávání žáků, mimoškolní výchova 
– žáci navštěvující školu budou více 
zapojeny do aktivit EVVO 

Živé zahrady červen ŠD Seznámení s vývojem včel, význam 
hmyzu pro přírodu a pro člověka. Žáci 
projevují citlivý vztah k životnímu 
prostředí. 

EVVO Milovy 17. – 21. 6. 
2019 

I. A - V. A Pobyt v přírodě s plněním úkolů, 
zájmové vzdělávání žáků, mimoškolní 
výchova – žáci navštěvující školu 
budou více zapojeny do aktivit EVVO 

 



Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim 

30 
 

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

Aktivity EVVO realizované při výuce jednotlivých předmětů, v rámci výchovně 
vzdělávacích akcí školy a školních projektů, pomohly rozšířit teoretické povědomí 
žáků i jejich praktické dovednosti v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí.  
V průběhu celého školního roku jsme zlepšovali prostředí školy (např. péčí o květiny 
v interiéru školy, vysazováním nových rostlinných druhů, pracemi spojenými 
s údržbou  školní zahrady, působením žákovského parlamentu – péče o majetek  
a vybavení školy). Problematika EVVO byla průběžně během celého roku 
začleňována do výuky napříč všemi ročníky, a to prostřednictvím nejrůznějších 
edukačních aktivit směřujících k dosažení cílů stanovených dokumenty školy „Plán 
EVVO pro školní rok 2018/2019“ a školním vzdělávacím programem.  
Žákům byla objasňována problematiky poškozování životního prostředí a možných 
způsobů jeho ochrany.  V průběhu výuky se seznámili s tématy věnovanými vybraným 
ohroženým živočišným a rostlinným druhům.  
V rámci samostatné, či skupinové práce, shromažďovali žáci druhého stupně 
informace o nejčastěji se vyskytujících jedovatých rostlinách a získané poznatky 
formou referátů předávali svým spolužákům. Do ekologické osvěty se aktivně 
zapojovali i při hodinách výtvarné výchovy.  
V dubnu proběhl na škole projektový den s tematickým názvem „Les jako dar 
budoucím generacím“ věnovaný Dni Země, na jehož přípravě se aktivně podíleli 
všichni žáci dislokovaného pracoviště školy. V červnu jsme navštívili Záchrannou 
stanici pro volně žijící zvířata Pasíčka, kde byl pro žáky připraven program „Hlasy 
zvířat“. 
 
 

Přehled akcí  
 

Název Termín konání Obsah 

Vysazení lípy 24. 10. 2018 Vysazení lípy žáky ZŠ Ležáků. Ukázka 
technologie ukotvení stromu. 

Medové dny 23. 11. 2018 Ukázky z činnosti včelařů. Především 
výroba včelích produktů – medu a 
propolisu. 

Floristická soutěž 10. 04. 2019 Dekorace a vazba květin. 

Papoušci 23. 04. 2019 Ukázka výcviku papoušků 

Výsadba dřevin červen 2019 Výsadba vybraných 10 druhů  dřevin 
charakterizujících mikroregion Hlinecka 

Pasíčka 14. 06. 2019 Prohlídka expozice s výkladem o trvale 
postižených zvířatech naší fauny. V učebně 
odposlech hlasů zvířat z volné přírody. 
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8. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

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

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

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

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

 

Hlavní cíle DVPP 

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

 

Pozn.: Mgr. Lucie Uhrová a Ing. Dagmar Kočová zahájily studiu k rozšíření odborné 
kvalifikace ve vzdělávacím programu „Speciální pedagogika pro učitele“.  

 

2. Mgr. Jana Řezníčková úspěšně ukončila studium zajišťující splnění kvalifikačních 
předpokladů stanovených pro výkon specializované činnosti – „specializovaná 
činnost v oblasti environmentální výchovy“ (ustanovení § 9 odst. 1 písm. d) a § 2 
vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 
komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů).  
 

3. Mgr. Helena Ročňáková úspěšně ukončila studium zajišťující splnění kvalifikačních 
předpokladů stanovených pro výkon specializované činnosti – „koordinace v oblasti 
informačních a komunikačních technologií“ (ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) a § 2 
vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 
komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů). 

  

4. Mgr. Kristýna Burešová úspěšně ukončila studium pro vedoucí pracovníky 
(ustanovení § 7 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve 
znění pozdějších předpisů).  

 

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

- pracovní činnosti.   
- základy informatiky,  

 



Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim 

32 
 

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

 

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

Přehled DVPP ve školním roce 2018/2019 

a) Ležáků 1449, Hlinsko 

Jméno a příjmení Název vzdělávací 
akce 

Vzdělávací instituce Akreditace Stav 

Mgr. Jana Řezníčková 
Specializační studium 

pro školní 
koordinátory EVVO 

Středisko ekologické 
výchovy SEVER 

MŠMT – 10400/2016-
2-368 

ukončeno  
15. 10. 2018 

Mgr. Helena Ročňáková 

Studium k výkonu 
specializovaných 

činností – Koordinace 
v oblasti ICT 

Mendelova univerzita  
v Brně 

Institut celoživotního 
vzdělávání MENDELU 

MŠMT–27578/2015-1-
704 

 

ukončeno  
15. 06. 2019 

Mgr. Kristýna Burešová 

Funkční studium 
řídících pracovníků 

škol  
a školských zařízení 

Fakta s. r. o. – vzdělávací 
zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků 

Dolní 165/1 
Žďár nad Sázavou 

MSMT-12145/2017-1-
571 

ukončeno  
05. 12. 2018 

Mgr. Romana Pažitná 

Kariérové poradenství  
na školách metodou 

mapování kompetencí 
CH-Q 
I blok 

Centrum celoživotního 
vzdělávání – zařízení pro 

další vzdělávání 
pedagogických pracovníků 

Pardubického kraje 
Mozartova 449, 530 09 Pardubice 

MSMT-12584/2017-2-
570 

27. – 28. 08. 
2018 

Mgr. Helena Ročňáková 
Nebezpečné 

komunikační techniky 
spojené s ICT 

Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Pedagogická fakulta 

MŠMT – 41840/2012-
201 

12. 09. 2018 

Mgr. Romana Pažitná 

Kariérové poradenství 
metodou mapování 
kompetencí CHQ 

v oblasti sociálních 
služeb 
II blok 

Centrum celoživotního 
vzdělávání – zařízení pro 

další vzdělávání 
pedagogických pracovníků 

Pardubického kraje 
Mozartova 449, 530 09 Pardubice 

A2017/0762-SP 
25. – 27. 09. 

2018 

Mgr. Helena Ročňáková 
Bezpečné klima ve 

školách Pardubického 
kraje 

Pedagogicko-psychologická 
poradna Ústí nad Orlicí 

- 10. 10. 2018 

Mgr. Romana Pažitná  

Workshop pro 
výchovné a kariérní 

poradce ZŠ s názvem: 
„Kam po základní 

škole? Aneb profesní 
volba deváťáků“.  

Agentura pro podporu 
podnikání a investic 

CzechInvest a společnost 
School Service s. r. o. Palác 

Atrium Pardubice 

- 17. 10. 2018 

Mgr. Jana Řezníčková 

Krajská konference 
environmentálního 

vzdělávání, výchovy a 
osvěty Pardubického 

kraje  

Ekocentrum PALETA, z. s. 
Štolbova 2874 

530 02 Pardubice 

MSTM-10595/2016-1-
251 

06. 11. 2018 
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Mgr. Romana Pažitná 
1. setkání pilotních 

škol s názvem  
„Testujeme testy“ 

Centrum celoživotního 
vzdělávání – zařízení pro 

další vzdělávání 
pedagogických pracovníků 

Pardubického kraje 

- 21. 11. 2018 

Mgr. Helena Ročňáková 
Informačně vzdělávací 

kampaň na ochranu 
měkkých cílů 

Krajský úřad Pardubického kraje 
Odbor sociálních věcí 

Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

- 21. 11. 2018 

Ing. Mgr. Bc. Tomáš Louda, MBA 

Porada ředitelů ZŠ a 
MŠ, DDM, ZUŠ, 
samostatných ŠJ, 
pracovníků ORP 
v oblasti školství 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 

532 11 Pardubice 
- 

27. – 28. 11. 
2018 

Ing. Mgr. Bc. Tomáš Louda, MBA 

Místní spolupráce 
škola a OSPOD 

„Včasné rozpoznání 
ohrožení dítěte“ 

Odbor sociálních věcí, 
školství a zdravotnictví 

Městského úřadu Hlinsko 
zapojený do projektu 
Ministerstva práce a 

sociálních věcí 
„Systémový rozvoj a podpora 

nástrojů sociálně-právní 
ochrany dětí“ 

- 30. 11. 2018 

Mgr. Milada Konečná 

Zdroje odborné 
pomoci a podpory při 
práci s ohroženými 

dětmi 

Odbor sociálních věcí, školství a 
zdravotnictví Městského úřadu 

Hlinsko 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 

- 08. 03. 2019 

Mgr. Romana Pažitná 

Cesty kariérového 
poradenství 

„Konference na 
podporu rozvoje 

kariérového 
poradenství na školách 
Pardubického kraje“  

CCV – zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků Pardubického 

kraje 
 

- 
18. – 19. 03. 

2019 

Mgr. Petra Rakoušová 
Mgr. Milena Houfová 

Burza nápadů učitelů 
matematiky II 

Mgr. Michaela Bažecká 
747 92 Háj ve Slezsku, 

Družstevní 245 

MSMT-28508/2017-1-
1138 

15. 03. 2019 

Mgr. Dana Chaloupková 
Mgr. Jana Řezníčková 

Rozvoj čtenářské 
gramotnosti  

na 1. stupni ZŠ 

CCV – zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků Pardubického 

kraje, MAS Hlinecko 

MSMT-13393/2018-2-
435 

21. 03. 2019 

Mgr. Helena Ročňáková 

Jak zapojit rodiče 
problémových žáků do 
spolupráce se školou, 

aby dítě uspělo ve 
výuce i dětském 

kolektivu – předejití 
krizových situací 

MAS Hlinecko - 04. 04. 2019 

Mgr. Romana Pažitná 
Deskové hry – 5. 

Logické deskové hry 
Národní institut pro další 

vzdělávání Pardubice 
MŠMT – 14215/2018-

1-551 
15. 04. 2019 

Mgr. Kristýna Burešová 
Mgr. Iveta Pekařová 
Mgr. Michal Rakouš 

Ing. Mgr. Tomáš Louda, MBA 

Zvládání stresu MAS Hlinecko 
MŠMT – 13393/2018-

2-435 
24. 04. 2019 

Mgr. Milada Konečná 
Práce s informacemi 
v postfaktické době  

MAS Hlinecko - 16. 05. 2019 

Mgr. Milada Konečná 
Ing. Mgr. Bc. Tomáš Louda, MBA 

Změna financování 
regionálního školství 

MŠMT 
Aula Univerzity Pardubice 

- 23. 02. 2019 

Mgr. Milada Konečná 
Myšlenkové mapy – 
užitečný nástroj pro 

žáky i pedagogy 
MAS Hlinecko 

MŠMT – 24548/2018-
2-699 

27. 05. 2019 

Mgr. Monika Götzová 
Mgr. Jana Řezníčková 

Specifické poruchy 
učení a chování a 

jejich náprava  

CCV – zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků Pardubického 

kraje 
MAS Hlinecko 

MŠMT-12347/2017-
2539 

29. – 30. 05. 
2019 

Mgr. Jana Řezníčková 
Mgr. Kristýna Burešová 
Mgr. Dana Chaloupková 

Mgr. Iveta Pekařová 
Mgr. Dana Plíšková 
Mgr. Jana Vašíčková 
Mgr. Romana Pažitná 

Neklidné a zbrklé dítě 
a co s tím doma i ve 

škole  
MAS Hlinecko - 10. 06. 2019 

Ing. Mgr. Bc. Tomáš Louda, MBA 
Ivana Ptáčková Školení spisové služby 

Státní okresní archiv 
Chrudim  

- 18. 06. 2019 
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b) Poličská 757, Hlinsko 
 

Jméno a příjmení Název vzdělávací 
akce 

Vzdělávací instituce Akreditace Stav 

Mgr. Jana Kavalírová 
Nebezpečné komunikační 

techniky spojené s ICT 

Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Pedagogická fakulta 
MŠMT – 41840/2012-201 12. 09. 2018 

Mgr. Jana Kavalírová 
Bezpečné klima ve 

školách Pardubického 
kraje 

Pedagogicko-
psychologická poradna 

Ústí nad Orlicí 
- 10. 10. 2018 

Mgr. Jana Kavalírová 
Informačně vzdělávací 

kampaň na ochranu 
měkkých cílů 

Krajský úřad Pardubického kraje 
Odbor sociálních věcí 

Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

- 21. 11. 2018 

Mgr. Jana Kavalírová 
Dopravní výchova  
pro 1. stupeň ZŠ 

Krajský úřad Pardubického kraje 
Odbor školství a BESIP 

Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

- 10. 12. 2018 

Mgr. Lucie Uhrová 
Ing. Dagmar Kočová 

 
Speciální pedagogika pro 

učitele 

UNIVERZITA KARLOVA 
Pedagogická fakulta MŠMT-25679/2018-1-825 

Studium zahájeno 
12/2018 

Mgr. Jana Kavalírová 
Zdroje odborné pomoci a 

podpory při práci 
s ohroženými dětmi 

Odbor sociálních věcí, školství a 
zdravotnictví Městského úřadu 

Hlinsko 
Ministerstvo práce a sociálních 

věcí 

- 08. 03. 2019 

Mgr. Jana Kavalírová 
Ing. Dagmar Kočová 
Mgr. Lucie Uhrová 

Petra Bačkovská 
Dita Kostelecká 

Kateřina Tlustá, DiS. 
Ivana Hnízdilová 
Barbora Kochová 

Práce s žáky 
s diagnostikovou 

poruchou autistického 
spektra (PAS) ze ZŠ  

a SŠ 

CCV – zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků Pardubického 

kraje 
MAS Hlinecko  

MSMT-13393/2018-2-435 18. 03. 2019 

Mgr. Lucie Uhrová 
Mgr. Jana Kavalírová 

Jak zapojit rodiče 
problémových žáků do 

spolupráce se školou, aby 
dítě uspělo ve výuce i 
dětském kolektivu – 
předejití krizových 

situací 

MAS Hlinecko - 04. 04. 2019 

Mgr. Jana Kavalírová Zvládání stresu MAS Hlinecko MŠMT – 13393/2018-2-435 24. 04. 2019 
Mgr. Jana Kavalírová 
Ing. Dagmar Kočová 

Mgr. Kateřina Froschová 
Barbora Kochová 

Problematika edukace 
klienta s PAS 

MAS Hlinecko MŠMT – 28926/2017-2-1055 06. 05. 2019 

Mgr. Miroslav Vodička 
Mgr. Jana Znamínková 
Žaneta Mouková, DiS. 
Bc. Marika Gregorová 

Práce s informacemi 
v postfaktické době  

MAS Hlinecko - 16. 05. 2019 

Mgr. Milada Konečná 
Změna financování 

regionálního školství 
MŠMT 

Aula Univerzity Pardubice 
- 23. 02. 2019 

Mgr. Lucie Uhrová 
Bc. Marika Gregorová 
Žaneta Mouková, DiS. 

Barbora Kochová 
Ivana Hnízdilová 

Neklidné a zbrklé dítě a 
co s tím doma i ve škole  

MAS Hlinecko - 10. 06. 2019 
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9. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

A) CELKOVÝ PŘEHLED AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 
 

a) Ležáků 1449, 539 01 Hlinsko 
 

ZÁŘÍ 

03. 09. 2018  Zahájení školního roku 2018/2019  

05. 09. 2018  Patronát deváťáků a prvňáčků - seznámení, procházka školou 

07. 09. 2018  Šachůrkova  dobrodružství - zábavné seznámení s šachy 

11. 09. 2018  Třídní schůzky - 2. - 9. třídy 

17. 09. 2018  Focení prvňáčků 

18. 09. 2018  Ať žijí duchové - div. představení se sbírkou pro Centrum Paraple 

20. 09. 2018  Péče o zuby - preventivní program 

21. 09. 2018  Soutěž v první pomoci - 10. ročník  

21. 09. 2018  Péče o zuby - preventivní program  

27. 09. 2018  Ajax - Co smím a nesmím - projekt Městské policie 

27. 09. 2018  Finanční gramotnost - exkurze do České spořitelny, Hlinsko 

28. 09. 2018  Den české státnosti - státní svátek 

ŘÍJEN 

04. 10. 2018  Soutěž v odborných a praktických dovednostech  

08. 10. 2018  Stolničení s Janem Honzou Lušovským  

11. 10. 2018  Soutěž v odborných a praktických dovednostech  

11. 10. 2018  Jen na sebe nemyslíme - přednáška  

12. 10. 2018  Jen na sebe nemyslíme - přednáška  

15. 10. 2018  Jen na sebe nemyslíme - přednáška Fokus 

16. 10. 2018  Jen na sebe nemyslíme - přednáška Fokus 

18. 10. 2018  Den prvňáčků s deváťáky - šipkovaná, hry, opékání buřtů  

19. 10. 2018  Abeceda peněz - projekt finanční gramotnosti (focení) 

24. 10. 2018 Lipová slavnost k 100. výročí vzniku Československa  

28. 10. 2018  100. výročí samostatného Československa 

29. 10. 2018 – 30. 10. 2018 Podzimní prázdniny 

31. 10. 2018  Halloween v družině 

LISTOPAD 

01. 11. 2018  Soutěž v technických dovednostech - SPŠ Chrudim 

05. 11. 2018  Lakomec - Divadlo Radka Brzobohatého 

05. 11. 2018  Abeceda peněz - jarmark - projekt finanční gramotnosti, 5. ročník 

06. 11. 2018  Pěvecká soutěž Zlatý hlásek  

07. 11. 2018  Burza středních škol  

07. 11. 2018  Abeceda peněz - jarmark - projekt finanční gramotnosti, 4. ročník 

09. 11. 2018  Semiramis - projekt na podporu třídního klimatu 

13. 11. 2018  Hovorové hodiny 

29. 11. 2018  Vánoční těšení na Ležákovce 

30. 11. 2018  Semiramis - projekt na podporu třídního klimatu 
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PROSINEC 

03. 12. 2018  Vánoční koncert - Z betléma se ozývá ...  

11. 12. 2018  Skrytá nebezpečí internetu 

11. 12. 2018  Náprstkovo muzeum - zeměpisná exkurze 

11. 12. 2018  Sex a vztahy - přednáška 

12. 12. 2018  OVOV - zimní pětiboj  

13. 12. 2018  Historické centrum Prahy - exkurze 

18. 12. 2018  Když draka bolí zub - kino 

19. 12. 2018  Beseda o nevidomých 

20. 12. 2018  Výlet ke krmelci – 2. a 4. ročník 

22. 12. 2018 – 06. 01. 2019   Vánoční prázdniny  

 
 
LEDEN 

03. 01. 2019 Ředitelské volno  

04. 01. 2019 Ředitelské volno 

10. 01. 2019 Semiramis - projekt pro podporu třídního klimatu 

10. 01. 2019 Co smím a nesmím - projekt MP, 3. ročník 

14. 01. 2019 Řím: legionáři, gladiátoři a caesarové - představení skupiny pro 4. - 9. ročník 

14. 01. 2019 Pojďme si hrát na dobu rytířů, princů a princezen - představení pro 1. - 3. ročník 

15. 01. 2019 Sekty - přednáška 

15. 01. 2019 Sex, AIDS a vztahy - přednáška 

22. 01. 2019 Pololetní klasifikační porada 

31. 01. 2019 Předávání vysvědčení  
 
 
ÚNOR 

04. 02. 2019 - 08. 02. 2019 Jarní prázdniny 

11. 02. 2019 Ajax - Co smím a nesmím - beseda s MP, 3. roč. 

14. 02. 2019 Soutěž v Aj - Chrudim, vybraní žáci 

15. 02. 2019 Dopravní výchova 

18. 02. 2019 - 22. 02. 2019  Lyžařský výcvikový kurz - Skiareál Hlinsko 

20. 02. 2019 Zeměpisná olympiáda - okresní kolo - DDM Chrudim 

11. 02. 2019 Ajax - Co smím a nesmím - beseda s MP, 3. roč. 

14. 02. 2019 Soutěž v Aj - Chrudim, vybraní žáci 

15. 02. 2019 Dopravní výchova 

18. 02. 2019 - 22. 02. 2019  Lyžařský výcvikový kurz - Skiareál Hlinsko 

20. 02. 2019 Zeměpisná olympiáda - okresní kolo - DDM Chrudim 
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BŘEZEN 

05. 03. 2019 Rozloučení s masopustem - průvod městem, 1. stupeň, výběr žáků 9. ročníků  

06. 03. 2019 Ajax - Co smím a nesmím - přednáška s MP, 3. ročník 

07. 03. 2019 Dopravní výchova - projekt Městské policie, 4. ročník 

07. 03. 2019 Focení 9. ročníků 

11. 03. 2019 Výstup na Devět skal - Soutěž - 32x výstup z přízemí školy do druhého patra 

12. 03. 2019 Recitační soutěž - školní kolo  

12. 03. 2019 Semiramis – preventivní program práce s třídním kolektivem 

12. 03. 2019 Etika - seminář 

12. 03. 2019 Jak se nenechat podvést - seminář 

15. 03. 2019 Semiramis – preventivní program práce s třídním kolektivem 

15. 03. 2019 Pátek v zeleném - svátek sv. Patrika - školní parlament a 1. stupeň 

20. 03. 2019 Zeměpisná olympiáda – krajské kolo - Pardubice 

22. 03. 2019 Dopravní výchova - projekt Městské policie, 4. ročník 

DUBEN 

04. 04. 2019 Den otevřených dveří aneb Pojďte s námi do ZOO  

09. 04. 2019 Dopravní výchova - projekt Městské policie, 4. ročník 

10. 04. 2019 Memoriál Josefa Štulíka - vybraní žáci, Ležáky 

11. 04. 2019 Velikonoční projekt - žáci 1. stupně a školní parlament  

11. 04. 2019 Zápis do 1. tříd  

12. 04. 2019 Turnaj hlineckých škol ve florbalu  

16. 04. 2019 Pedagogická rada, třídní schůzky, hovorové hodiny 

18. 04. 2019 Velikonoční prázdniny 

19. 04. 2019, 22. 04. 2019 Státní svátek - Velký pátek, Velikonoční pondělí 

25. 04. 2019 OVOV - Odznak všestrannosti olympijských vítězů  

26. 04. 2019 Noc s Andersenem - prvňáčci a vybraní deváťáci 

30. 04. 2019 Právo pro každý den – školní kolo vědomostní soutěže 

KVĚTEN 

01. 05. 2019 Státní svátek - Svátek práce 

03. 05. 2019 Divadelní centrum: A silly bear - celá škola 

07. 05. 2019 Právo pro každý den – městské kolo 

08. 05. 2019 Státní svátek - Den vítězství 

13. 05. 2019 - 17. 05. 2019 Školní vzdělávací - Projekt EVVO Beroun (VIII. A, B) 

20. 05. 2019 OVOV – krajské kolo - Moravská Třebová 

21. 05. 2019 Dopravní výchova - praktická část - dopravní hřiště, 4. ročník 

23. 05. 2019 Výstava Marka Rejenta - Jako doma - Městské muzeum a galerie - 1. ročník 

23. 05. 2019 IQLandia Liberec - exkurze 5. ročník 

24. 05. 2019 Právo pro každého – příprava na krajské kolo  

24. 05. 2019 Nikolas Winton – síla lidskosti - film s besedou, MFC, 7. – 9. ročník 

27. 05. 2019 Generální zkouška - divadelní představení  

28. 05. 2019 Divoženky - divadelní představení žáků  

31. 05. 2019 Den dětí na Ležákovce 2019 
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ČERVEN 

06. 06. 2019 Informativní třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků  

10. 06. 2019 - 14. 06. 2019 Školní vzdělávací - Projekt EVVO východní Čechy (VI. A, IX. A) 

17. 06. 2019 - 21. 06. 2019 Milovy - pobyt v přírodě - 1. stupeň 

25. 06. 2019 Výlet Rybiček (I.A) na Hamřík 

25. 06. 2019 Loučení s IX. A  

26. 06. 2019 Loučení s IX. B  

29. 06. 2019 Slavnostní předávání vysvědčení 
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b) Poličská 757, 539 01 Hlinsko 
 

06. 09. 2018 Turnaj – šachy (DS Drachtinka) 
08. 10. 2018 Česká spořitelna – rozvoj finanční gramotnosti 
22. – 26. 10. 2018  Oslava 100 let republiky 
24. 10. 2018 Výsadba lípy 
01. 11. 2018 Muzeum kouzel v Pardubicích 
05. 11. 2018 SEMIRAMIS 
07. 11. 2018 Linka důvěry – ukázka činnosti 
07. 11. 2018 Burza škol na Ležákovce 
14. 11. 2018 OU Chroustovice - návštěva 
21. 11. 2018 MFC – Medové dny 
29. 11. 2018 Vánoční těšení na Ležákovce 
05. 12. 2018 Mikulášská nadílka 
14. 12. 2018 Dům seniorů Drachtinka – Vánoční  posezení 
17. 12. 2018 Plavání 
19. 12. 2018 Čertí brko - kino 
19. 12. 2018 SEMIRAMIS 
20. 12. 2018 Vánoční betlém - návštěva 
14. 01. 2019 Plavání 
21. 01. 2019 Plavání 
28. 01. 2019 Plavání 
11. 02. 2019 Plavání 
14. 02. 2019 Plavání 
18. 02. 2019 Plavání 
20. 02. 2019 Plavání 
22. 02. 2019 Veselé zoubky - projekt 
25. 02. 2019 Plavání 
28. 02. 2019 Kavárna ve IV. třídě 
05. 03. 2019 Rozloučení s Masopustem 
12. 03. 2019 Etika - přednáška 
21. 03. 2019 SEMIRAMIS 
28. 03. 2019 Kavárna ve III. třídě 
04. 04. 2019 Den otevřených dveří na Ležákovce 
10. 04. 2019 Floristická soutěž v MFC 
11. 04. 2019 Zápis do I. tříd 
23. 04. 2019 Papoušci - ukázky 
30. 04. 2019 SPC Svítání Pardubice 
30. 04. 2019 Den Země 
10. 05. 2019 Oblastní charita Chotovice - návštěva 
20. 05. 2019 Den matek – I. tř. 
22. 05. 2019 Kavárna v I. třídě 
28. 05. 2019 Divadlo v MFC  
05. 06. 2019 SEMIRAMIS 
06. 06. 2019 Kavárna ve II. třídě 
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B) CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH AKCÍ  
 

PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL NA LEŽÁKOVCE 

Ve středu dne 07. 11. 2018 se v prostorách tělocvičny uskutečnil v pořadí již 6. ročník 
„Prezentace středních škol“. 
Akce byla tradičně připravena pro žáky 8. a 9. ročníků všech základních škol z Hlinska  
a jeho okolí, tedy nejen pro žáky z Ležákovky. 
Od 15:00 hodin se mohli žáci společně se svými rodiči seznamovat se středními školami 
Pardubického kraje a kraje Vysočina. Prezentace studijních oborů se v letošním roce 
zúčastnilo 26 středních škol. I v letošním školním roce se této akce zúčastnilo IPS 
Hlinsko, které nabídlo žákům své služby v oblasti kariérového poradenství. 
Cílem této akce je usnadnit žákům 9. ročníků jejich rozhodování při volbě střední školy  
a žákům 8. ročníků přiblížit situaci, která je čeká příští rok. Velkým přínosem je rovněž 
příležitost pro rodiče zjistit si pro ně podstatné informace o nabízených studijních 
oborech jednotlivých škol přímo v Hlinsku.  
V příštím roce budeme v této tradici i nadále pokračovat. Již nyní máme přislíbenu účast 
řady dalších škol. 

 
 
 
 
 

DIVADELNÍCI Z LEŽÁKOVKY VYSTOUPILI PRO DOBROU VĚC 

V letošním školním roce oslavil dětský divadelní kroužek Ležákovky 25. výročí svého 
vzniku. Protože v tomto roce probíhali i akce připomínající 100. výročí vzniku 
samostatného Československa, rozhodli se naši malí divadelníci tato dvě výročí oslavit 
hudební pohádkou „Ať žijí duchové“, kterou odehráli  18. září v MFC pod záštitou 
starosty města Miroslava Krčila. 
Úpravy původní pohádky se chopila paní učitelka Dana Chaloupková a s nácvikem ji celý 
rok  pomáhala paní vychovatelka Petra Svobodová. Na přípravě se podíleli členové 
divadelního kroužku společně s pěveckým sborem Hlásek. Pod scénářem původního 
pohádkového muzikálu je podepsán Zdeněk Svěrák a pod dnes již notoricky známými 
písněmi Jaroslav Uhlíř. A protože pan Zdeněk Svěrák je i spoluzakladatelem obecně 
prospěšné společnosti Centrum Paraple pomáhající lidem na vozíku po poškození 
míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci, rozhodli jsme se na Ležákovce, 
že při příležitosti divadelního představení vyhlásíme sbírku pro Centrum Paraple. S tímto 
cílem děti s pohádkou vystoupily a výtěžek z tohoto představení ve výši 16 018 Kč 
věnovaly právě na konto PARAPLE.  
Průběhem celého představení provázeli moderátoři Martina Lukášková a David Bíško, 
bývalí herci divadelního kroužku Ležákovky. Všech 35 dětí (od 2. do 9. třídy) zvládlo 
velice dobře své role, pohyb na jevišti, zpěv a podalo úžasné výkony bez trémy. Všichni 
byli odměněni velikým a opakujícím se potleskem. Představení se zúčastnil zástupce 
centra PARAPLE paní Hana Matoušů, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický  
a starosta města Hlinska Miroslav Krčil, který celé představení zaštiťoval. Každý z nich 
pronesl několik povzbuzujících vět k malým hercům i k divákům v sále. Představení 
podpořili i někteří zastupitelé, ředitelé okolních škol a zástupci neziskových organizací 
města.  
Pan ředitel Tomáš Louda měl velkou radost, že mohl před plně obsazeným divadlem 
přečíst zdravici Zdeňka Svěráka, který se omluvil, že nemohl na vystoupení přijet. 
Zároveň krásným a svým typickým humorem povzbudil všechny malé herce v jejich 
práci a popřál jim, aby si vždy užívali nejen  samotné představení, ale i celou cestu jeho 
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nacvičování a legraci s tím spojenou. S přáním úspěšného vystoupení se připojil  
i Jaroslav Uhlíř se svou ženou. 
Na závěr celého večera si divadlo připomnělo výročí Československa krásnou písní, 
taktéž dvojice Svěrák, Uhlíř, Chválím tě Země má, a oblíbenou lidovou písní  
T. G. Masaryka - Ach synku, synku.  
Velké poděkování patří všem, kteří přispěli na Centrum Paraple, všem, kteří se podíleli  
na uskutečnění této slavnostní akce, rodičům, kteří pomáhají při výrobě kostýmů, 
zpěvákům z Hlásku a především všem mladým hercům, kteří skvěle předvedli, jak se dělá 
divadlo. 
 
 
 

 
VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY 

Na paměť důležitých událostí jsou v naší zemi tradičně vysazovány stromy,  
aby předávaly svá poselství dalším generacím. Na výročí vzniku Československé 
republiky jsou sázeny lípy republiky, dříve pojmenovávané lípy svobody. Lípa se stala 
oficiálním národním symbolem roku 1848. Symbolem ochrany, pomoci a lásky pro svou 
vůni, půvabnou korunu a vlídný stín. 
Rok stoletého výročí vzniku samostatné Československé republiky se stal vhodným 
okamžikem pro výsadbu lípy svobody i před budovou Základní školy Ležáků. Tato byla 
slavnostně vysazena v rámci projektového dne, který se ve škole uskutečnil ve středu  
dne 24. října 2018. 
Na tento den připravili zaměstnanci státního podniku Lesy ČR pro naše děti řadu aktivit 
z lesní pedagogiky - 7 stanovišť, na kterých plnily různé úkoly, dozvídaly se zajímavosti 
o myslivosti, semenářství, pěstování lesa, o jednotlivých stromech, zvířatech, práci v lese. 
Děti si vyrobily dřevěný magnetek ve tvaru zvířete, vyzkoušely si řezání ruční pilkou, 
skládaly dřevěná puzzle se stromy či zvířecími rodinkami, dozvěděly se, jak se sází v lese 
stromečky, těžkaly si jelení paroží apod.  
Oslavy stoleté republiky byly na naší škole zakončeny výsadbou lípy velkolisté. 
V průběhu výsadby seznámil arborista Michal Kindl všechny přítomné s technologií 
výsadby a úpravami zasazovaného stromu. Poté se nad lípou poprvé rozezněla národní 
hymna, kterou si hrdě vyslechli žáci společně s učiteli i se zástupci města. 
Velké poděkování patří štědrým sponzorům, kteří pomohli umocnit vážnost daného 
okamžiku. Naše lípa se pyšní krásným pamětním kamenným listem vyrobeným v Lomu 
Matula Hlinsko. Při oslavách nechyběly ani tradiční bochníky chleba s vepsanými 
letopočty 1918 a 2018 od Pekařství Vacek Hlinsko.  
Celou slavnost průběžně zachycoval fotograf Radek Pavlík, který dětem věnoval 
umělecké fotky památných lip Hlinska. Umělecké fotografie se stanou ozdobou vestibulu 
školy. 
Žáci nezapomněli a pro slavnostní dny ozdobili hlinecké lípy republiky tříbarevnou 
stuhou.  
Tak se oslava roku 2018 propojila trikolorou s rokem 1998 a s rokem 1918, se jmény 
vážených hlineckých občanů, pana Josefa Tlustého a pana Jaroslava Štorka. 
Popřejme společně, aby se lípy staly živými svědky úspěšné budoucnosti naší republiky  
i města Hlinska. 
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PROJEKT FINANČNÍ GRAMOTNOSTI „ABECEDA  PENĚZ“  
NA LEŽÁKOVCE 

Třídy IV. A a V. A ze Základní školy Ležáků se zapojily do projektu České spořitelny 
„Abeceda peněz", který byl zaměřen na podporu finanční gramotnosti žáků 1. stupně 
základní školy.  
Žáci obou tříd se v září vypravili na první návštěvu pobočky České spořitelny v Hlinsku, 
kde se dozvěděli mnoho zajímavých a nových informací o penězích a činnostech 
peněžních ústavů. Rozdělili se na menší skupinky, ve kterých v doprovodu manažerky 
projektu a zaměstnanců pobočky prošli důležitá a pro veřejnost přístupná, ale i běžně 
nepřístupná místa. Prohlédli si trezor, v rukách obtěžkali milion korun, shlédli v akci stroj 
na přepočítávání peněz a vyzkoušeli si sami výběr peněz z bankomatu.  
Následně bylo společným úkolem jednotlivých tříd založení třídní firmy, čemuž 
předcházelo vymyšlení jejího názvu.  Třídní firmy MOTÝLI s.r.o. a MONEY DRAGON 
si následně v bance převzali půjčku ve výši 3 000 Kč na nákup materiálu. Dalším úkolem 
projektu byla výroba zboží na blížící se jarmark v prostorách České spořitelny. Děti 
vyrobily spoustu krásných předmětů. Maminky a babičky napekly spoustu sladkých  
i slaných překvapení. Práci žáků přišli na jarmark podpořit nejen rodiče a příbuzní,  
ale i pracovníci České spořitelny a běžní občané města. Za vydělané peníze si děti užijí 
výlet a přispějí si na pobyt v přírodě. 

 
 
 
 
 

DEVÁŤÁCI Z LEŽÁKOVKY ZÍSKALI 1. MÍSTO 

Dne 12. 12. 2018  proběhl 3. ročník soutěže v odborných praktických dovednostech žáků 
8. a 9. tříd základních škol pořádané Vyšší odbornou školou, Obchodní akademií  
a Středním odborným učilištěm technickým Chotěboř, které se účastnilo 23 škol  
z regionu Hlinecka, Chotěbořska a Havlíčkobrodska. Cílem této soutěže bylo přiblížit 
žákům 9. ročníků možnosti využití svých dovedností při výběru střední školy.  
Z naší školy se účastnily oba 9. ročníky  (třídy IX. A a IX. B). Zejména žáci z  IX. A 
předvedli velmi dobré praktické  dovednosti a znalosti v pěti soutěžních oborech - 
kovovýroba, dřevařská výroba, elektro obory, programování a elektronika, ekonomika  
a marketink. V posledně zmíněném oboru vybojovali žáci 3. místo v absolutním pořadí  
ze všech zúčastněných tříd ze všech regionů. V regionu Hlinecko pak obsadili 1. místo  
v celkovém hodnocení tříd. Za tyto úspěchy obdržela naše škola řadu hodnotných cen, 
které věnoval hlavní partner soutěže firma Megatech. Jednalo se o sportovní náčiní,  
které využijí žáci v tělesné výchově a ve školní družině. Programovatelné roboty využité 
v hodinách fyziky a informatiky. Dílenské nářadí pro využití ve školních dílnách. Všem 
zúčastněným žákům děkujeme za vynikající reprezentaci školy a přejeme šťastnou ruku 
při výběru střední školy.    

 
 
 
 
 
 
 



Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim 

43 
 

VÁNOČNÍ TĚŠENÍ NA LEŽÁKOVCE 

Ve středu 29. listopadu proběhlo již po šesté Vánoční těšení na Ležákovce. Škola byla 
nádherně vyzdobena bílými vločkami, zimními obrázky a andělíčky, které děti vyrobily. 
Ve vestibulu byl již tradičně největší ozdobou ručně vyráběný betlém s mnoha 
postavičkami, které tvoří děti ve školní družině společně se svými vychovatelkami. 
Každý rok se může pochlubit novými a novými postavičkami.  
Ve čtyři hodiny byla akce slavnostně zahájena vánočními koledami v podání dětského 
pěveckého sboru Hlásek a po přivítání všech návštěvníků panem ředitelem a panem 
starostou města Hlinsko vystoupily se svým programem i děti z Klíče. Poté byly pro děti 
připraveny vánoční dílničky, ve kterých si mohly vyrobit přáníčka, ozdobičky ze včelího 
vosku, sněhuláky, sobíky apod. Na všechny také čekalo voňavé cukroví, čaj a pro dospělé 
teplá medovinka. Byla zde k zakoupení i spousta drobných dárečků. Nově byla 
v prostorách vestibulu školy umístěna „Andělská pošta“ prostřednictvím které mohly děti 
posílat svoje dopisy Ježíškovi.  
V pět hodin se všichni přítomní sešli ve vestibulu, kde pan ředitel s dětmi slavnostně 
odpočítal rozsvícení vánočního stromečku Ležákovky. Následovaly koledy s Hláskem  
u již rozsvíceného stromečku. Pan ředitel pak všem popřál krásné Vánoce a hodně zdraví 
v novém roce a pozval všechny na vánoční koncert pěveckého sboru Hlásek, který se 
uskuteční v pondělí 03. 12. 2018 v MFC.  

 

 
VÁNOČNÍ KONCERT 

V pondělí 03. 12. 2018 se Multifunkčním centu v Hlinsku uskutečnil již 8. ročník 
vánočního koncertu pod názvem „Z Betléma se ozývá…“, který uspořádal dětský pěvecký 
sbor „Hlásek“ ze základní školy Ležáků společně s vokálním seskupením „Kvintetky“  
a s hudebním doprovodem „DUO INSTRUMENTO“. Koncertem přítomné po celou 
dobu provázela herečka a moderátorka Českého rozhlasu Vltava Jana Trojanová. 

 

 

ÚČAST V KRAJSKÉM KOLE ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY  

Školní kolo zeměpisné olympiády se v jednotlivých kategoriích uskutečnilo 24. 01. 2019. 
Okresní kolo se konalo 20. 02. 2019 v Chrudimi, krajské kolo 20. 03. 2019 v Pardubicích. 
Okresního kola se zúčastnili Petr Novák (2. místo), Lukáš Havlík  (5. místo) a Kateřina 
Rakoušová (7. místo). V krajském kole se Petr Novák umístil na 7. místě. 

 
 
 
POSTUP NA KRAJSKÉ FINÁLE V OVOV V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ 

Kateřina Rakoušová postoupila z 2. místa s výkonem 2 908 bodů z okresního do krajské 
kolo soutěže OVOV v Moravské Třebové.  Mezi atletickou elitu kraje se probojoval ještě 
Filip Beran, který obsadil 1. místo v okresním kole s výkonem 4 042 bodů.  
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ÚČAST V KRAJSKÉM KOLE SOUTEŽE „PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN“  

Díky výborným výsledků v městském kole soutěže v oblasti právního povědomí „Právo 
pro každý den 2019“, které se uskutečnilo 07. 05. 2019 v Hlinsku, obsadili žáci naší školy 
všechna tři první místa: 

1. místo – Galina Formánková, Viktorie Musialová, Adéla Černá, Petr Novák 
2. místo – Tadeáš Bříza, Monika Mlynářová, Kristýna Štegnerová, Zdeněk Dalecký 
3. místo – Sára Pešková, David Ellmrich, René Klaudinger. 

 

Dne 28. 05. 2019 reprezentovalo školu v krajském kole soutěže žáků základních škol 
družstvo složené ze žáků Galina Formánková, Viktorie Musialová, Adéla Černá a Petr 
Novák. Z celkového počtu 17 zúčastněných škol obsadili krásné 4. místo s celkovým 
počtem 44,5 bodů – o 1 bod jim uteklo místo třetí.  

 
  

 
LEŽÁKOVKA V CHKO ČESKÝ KRAS 

V pondělí 13. května se žáci z třídy VIII. A a VIII. B vypravili společně se svými 
učitelkami a ředitelem školy na již tradiční pětidenní turisticko-poznávací pobyt, 
tentokrát s cílem poznat přírodní zajímavosti a kulturní památky CHKO Český kras. 
Prvním společným cílem se v letošním školním roce stal Penzion TJ Sokol Dobřichovice, 
kde se celá výprava ubytovala. Po obědě na všechny čekala výprava do nedalekého 
Berouna, kde jsme si prohlédli historické centrum města. Protože má Beroun ve svém 
znaku medvěda, navštívili jsme Medvědárium vybudované na Městské hoře, ve kterém 
našli svůj domov medvědi Matěj a Kuba. 
V úterý po snídani jsme se vydali na Karlštejn, kde jsme měli zajištěnu prohlídku hradu 
známého nejen pro svoji skvostnou architekturu, ale i pohádkovou krajinu Českého krasu, 
do které je „zasazen“. V rámci prohlídkového okruhu jsme si prohlédli východní křídlo 
Císařského paláce, prošli jsme horním patrem Mariánské věže a Velkou věží. Prohlédli 
jsme si historicky nejcennější prostory hradu, které patří mezi světové unikáty - Malou 
hradní obrazárnu se sbírkou grafiky, kapli sv. Kateřiny, bývalou sakristii, visutý věžní 
most, Hradní lapidárium, Velkou obrazárnu, pracovnu architekta Josefa Mockera, věžní 
schodiště s nástěnnými malbami ze 14. století i kapli sv. Kříže. 
Středeční den byl věnován poznávání přírodních zajímavostí, prohlédli jsme si vápencové 
lomy na území obce Mořina – Velkou Ameriku (masivní vápencový lom, který měří 
zhruba 800 metrů na délku a 200 metrů na šířku, hloubka lomu dosahuje až 100 metrů), 
Malou Ameriku (lom, na jehož dně leží Rešenské jezero) a lom Mexiko (lom bývalých 
politických vězňů - mezi lety 1949 a 1953 jím prošlo na 2000 vězňů). Turistická trasa 
lemující tyto lomy nás přivedla na pro nás již známé místo, na Karlštejn, odkud jsme se 
vlakem vrátili do Dobřichovic.  
Ve čtvrtek po snídani jsme se vydali vlakem a autobusy na exkurzi do Koněpruských 
jeskyní, které jsou zatím největším objeveným jeskynním systémem v Čechách. Jeskyně 
vznikly v devonských vápencích starých až 400 miliónů let. Jsou vyvinuty ve třech 
výškových úrovních s denivelací více jak 70 m. Jejich celková délka přesahuje 2 km, 
zpřístupněná trasa je dlouhá cca 620 m. Cestou jsme si mohli prohlédnout krajinu plnou 
dramatických srázů, hlubokých kaňonů a příkrých skalních stěn. 
V pátek po snídani proběhl rychlý úklid ubytovny a přesun na vlakové nádraží odkud 
jsme se vydali autobusem směrem k Hlinsku.  
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PROJEKT EVVO - PODKRKONOŠÍ A KRKONOŠE  

Ve dnech 10. -  14. června 2019 se vypravili žáci VI. A a IX. A  společně s ředitelem 
školy a učitelkami, Zdeňkou Šiklovou a Janou Kavalírovou, na pětidenní turisticko-
poznávací pobyt do Podkrkonoší a sousedních Krkonoš.  
Prvním společným úkolem bylo dostat se vlakem z Hlinska a poté z hořického vlakového 
nádraží pěšky do Autokempu u Věže, kde byla celá naše výprava ubytována. Během 
pondělního odpoledne si všichni prohlédli Hořice, které leží v malebné krajině 
Podkrkonoší. Během svého putování přilehlým okolím si prohlédli Sluneční lázně  
na Dachovech, lom U Sv. Josefa, vrch Gothard a na něm roztroušené sochy, Smetanovy 
sady, střed města a Masarykovu věž samostatnosti.  
Druhý den nás čekala turistická výprava k prameni Labe. Autobusem jsme se přesunuli 
do Špindlerova Mlýna a od Špindlerovy boudy pak pěšky po turistické trase k prameni 
Labe a následně Labským dolem zpátky do „Špindlu“.  
Další den jsme navštívili perlu českého baroka – hospitál na Kuksu. Hospitál v Kuksu byl 
založen hrabětem Františkem Antonínem Šporkem na počátku 18. století jako místo 
odpočinku vysloužilých vojáků, o které pečoval řád milosrdných bratří. Jde o významnou 
barokní památku, na jejímž vzhledu se podíleli umělci světového formátu. 
Ve čtvrtek jsme se vypravili za poznáním úlomků z naší historie - do dělostřelecké tvrze 
Stachelberg, která se nachází nad obcí Babí mezi Trutnovem a Žacléřem ve východních 
Krkonoších.  Dělostřelecká tvrz byla v letech 1937 a 1938 budována jako součást stálého 
československého opevnění. Cestou k pevnosti jsme si však nejprve vyběhli na Elišku, 
rozhlednu, ze které bylo nádherně vidět na Orlické a Jestřebí hory, Rýchory či údolí Úpy, 
ale také na prvorepublikové pevnostní opevnění. Cestou zpátky jsme navštívili Českou 
lesnickou akademii v Trutnově, kde jsme se nejprve naobědvali a poté si prohlédli 
městský park a následně i historické náměstí Trutnova.  
Po návratu do Hořic na nás již čekal úklid chatek a příprava na páteční návrat k domovu. 

 

 

NF MATHILDA 

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

 

 

 

 

 

C) PREZENTACE ŠKOLY 

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

Ve dnech 24. 05, 27. – 29. 05. 2019 proběhla v základní škole inspekční činnost podle 
§ 174 odst. 2 písm. b) až d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu  
a výsledků vzdělávání v základní škole a školní družině, kontrola dodržování právních 
předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb.  
Kontrolovaným obdobím byl školní rok 2017/2018 a aktuální školní rok do data 
inspekční činnosti. Při hodnocení a kontrole využili inspektoři a kontrolní pracovníci 
mj. dokumentaci školy podle § 28 odst. 1 školského zákona a podklady pro hodnocení 
finančních podmínek školy.  
 

Dokumentace požadovaná pro inspekční činnost: 
a) Školní matrika 
b) Doklady o průběhu vzdělávání 
c) Školní vzdělávací programy 
d) Třídní knihy 
e) Školní řád 
f) Vnitřní řád 
g) Rozvrhy vyučovacích hodin 
h) Záznamy z pedagogických rad 
i) Výroční zprávy 
j) Protokoly a záznamy o provedených kontrolách ve vztahu k řízení školy – 

přijímání opatření 
k) Personální dokumentace zejména ve vztahu k odborné kvalifikaci 
l) Mzdová a hospodářská dokumentace a účetní evidence (přidělená dotace, 

rozvojové programy a jiné projekty poskytnuté ze státního rozpočtu, a to 
včetně vypořádání) 

m) Dokumentace výchovného poradenství a prevence rizikového chování 
žáků 

 
Inspekční zpráva č. j. ČŠIE-755/19-E byla společně s připomínkami a stanoviskem 
České školní inspekce zaslána zřizovateli a školské radě. Školská rada při Základní 
škole Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim tuto zprávu projednala dne 28. 08. 2019.  
Zjištěné nedostatky byly řádně odstraněny ve stanoveném termínu. Písemná zpráva  
o odstranění nedostatků (dokument č. j. ZŠLž/147/2019) zjištěných při inspekční 
činnosti byla dne 08. 07. 2019 odeslána prostřednictvím datové schránky  
na Českou školní inspekci, Pardubický inspektorát. 
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11.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 

 

a) Dotace ze státního rozpočtu 

ÚZ 33 353 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Poskytnuto 

k 31. 12. 18 
Vyčerpáno Rozdíl Poznámka 

mzdy 
13 350 084 13 518 429 13 518 429 13 518 429 0 

 

OON 
120 000 100 000 100 000 100 000 0 

 

odvody + FKSP + 
ONIV 

5 161 606 5 223 171 5 223 171 5 223 171 0 
 

Dotace na přímé 
náklady celkem 

18 631 690 18 841 600 18 841 600 18 841 600 0 
 

 
 
 

b) Dotace z ESF 

ÚZ 33 063 
Schválený 
rozpočet 

Poskytnuto v roce 
2017 

Vyčerpáno v roce 
2017 

Zůstatek z roku 
2017 

 
Celkem 

 
987 219 

 
592 331,40 

 
317 947 

 
274 384,40 

 
Poskytnuto v roce 

2018 
Vyčerpáno v roce  

2018 
Zůstatek z roku  

2018 
Poznámka 

 
394 887,60 

 
491 780,80 

 
177 491,20 

Rozdíl z dotace ESF uložen 
na účet 414 

 
 
Mzdové náklady a zaměstnanci 

Náklady na hrubou mzdu činily    13 949 423 Kč 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců   40,14 
Průměrná hrubá mzda činila    28 960 Kč 
V roce 2018 se neuskutečnila žádná zahraniční pracovní cesta. 
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c) Dotace od zřizovatele – MÚ 
 
Přehled výnosů za rok 2018 – na provoz 

 schválený 
rozpočet 

upravený 
rozpočet 

skutečnost 
k 31. 12. 2018 

Dotace od zřizovatele 2 750 000 2 550 000 2 550 000 
Výnosy celkem   423 435,32 
z toho: ŠD   70 800 

    pronájem   167 831 
    ostatní finanční výnosy   38 498 
    úroky   1 998,32 

    čerpání fondů    26 296 

   ostatní výnosy z činnosti   2 088 

    výnosy z prodeje materiálu   115 924 

Dotace od zřizovatele + 
výnosy celkem 

  2 973 435,32 

 
 

Přehled nákladů za rok 2018 – na provoz 
 

Náklady celkem 2 959 781,14 
z toho: 501 – spotřeba materiálu 538 279,36 
            502 – energie (314) 958 061 

            511- oprava a údržba 53 728 
            512 - cestovné 2 176 

            544 – prodaný materiál 76 381,10 
            518 – nákup služeb 621 261,44 
            521 – 524 – 527  mzdy + odvody + FKSP 
            527 – provozní náklady na obědy, OOPP 

39 842 
55 372 

            549 – ostatní náklady z činnosti 12 000 
            558 – náklady z DDM a DNM 602 299,53 

            591 – daň z příjmů 379,71 

Dotace + výnosy Náklady Rozdíl = Hospodářský výsledek 
 

2 973 435,32 2 959 781,14 13 654,18 
 

 
 
 
Zpráva o hospodaření školy za rok 2018 byla projednána na Pedagogické radě školy  
č. 3_2018/2019 dne 21. 01. 2019 (bod 1.1). 
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12.  ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 
 
Název projektu: ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ HLINSKO, 

LEŽÁKŮ 
 

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

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

Číslo prioritní osy:   3 OP 
 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 16_022/0003391-01.  

Finanční prostředky vyčerpané v roce 2018 představují částku 491 780,80 Kč. 

 

Projekt byl ukončen k 28. 02. 2019. 

 

 

V Hlinsku dne 04. 10. 2019 

 
 
 

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

 

 

Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/2019 byla pedagogickou radou projednána na provozní 
poradě č. 3_2019/2020 dne 15. 10. 2019. 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 byla Školskou radou při základní škole, jejíž činnost 
vykonává Základní škola Hlinsko, ležáků 1449, okres Chrudim, schválena dne 23. 10. 2019. 

 


