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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, základní školu praktickou 

a speciální 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. et Bc. Tomáš Louda 

Telefon:    469 311 597 

731 576 355 

E-mail:    red@zslezaku.cz  

Zástupce ředitele: Mgr. Milada Konečná, úsek základní škola 

Telefon:    469 311 597  

   736 481 146 

E-mail:    zs@zslezaku.cz   

Mgr. Jana Kavalírová, úsek základní škola praktická a speciální 

Telefon:    469 313 560  

   722 546 387 

E-mail:    zvs.hlinsko@seznam.cz  

http://www.zslezaku.cz/
mailto:red@zslezaku.cz
mailto:zs@zslezaku.cz
mailto:zvs.hlinsko@seznam.cz
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Školská rada:  1/3 - zákonní zástupci nezletilých žáků: 

Květoslava Klinecká  

Ludmila Hudcová 
 

2/3 - zástupci jmenovaní zřizovatelem:  

Bc. Věra Sokolová  

Andrea Boguajová, DiS. (člen školské rady  

do 11. 05. 2015, funkce ukončena na základě rozhodnutí 

Rady města Hlinska) 

Bc. Martin Vtípil, DiS. (člen školské rady  

od 12. 05. 2015, jmenování usnesením Rady města 

Hlinska usnesením č. 60/2015/2) 

 

 
 

3/3 - zástupci pedagogických pracovníků: 

Monika Zahálková, předseda školské rady  

Dita Kostelecká 
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2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

a) ZŠ Ležáků 

Typ zařízení Obor vzdělávání 

 

Vzdělávací program Ročník Počet žáků 

Základní škola 
79-01-C/01 

Základní škola 

Školní vzdělávací program 

pro základní vzdělávání 

Krok za krokem 

1. – 9. 373 

 

 

 

b) ZŠ praktická a speciální 

Typ zařízení Obor vzdělávání 

 

Vzdělávací program Ročník Počet žáků 

Základní škola 
79-01-C/01 

Základní škola 

Školní vzdělávací program 

pro základní vzdělávání 

Krok za krokem 

1. – 9. 1 

Základní škola 

praktická 

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. 23 

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. 11 
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3. POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

a) Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2014/2015 

Pedagogičtí pracovníci Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Učitelé 28 27,7 

V celkovém počtu 

učitelů jsou zahrnuti 

Výchovný poradce 2 2 

Školní metodik prevence 2 2 

Koordinátor ŠVP 1 1 

Koordinátor EVVO 3 3 

Vychovatelky školní družiny 4 3,643 

Asistent pedagoga 1* 0,5 

Celkem 32 31,843 

* Dita Kostelecká byla ve školním roce 2014/2015 zaměstnána na zkrácený pracovní úvazek jako asistentka 

pedagoga a současně jako vychovatelky školní družiny 

Rozdělení pedagogických pracovníků podle jednotlivých pedagogických úseků 

Pedagogičtí pracovníci 

Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 
Pedagogický úsek Pedagogický úsek 

ZŠ Ležáků 
ZŠ praktická 

a speciální 
ZŠ Ležáků 

ZŠ praktická 

a speciální 

Učitelé 23 5 22,7 5 

V celkovém 

počtu učitelů 

jsou zahrnuti 

Výchovný poradce 1 1 1 1 

Školní metodik prevence 1 1 1 1 

Koordinátor ŠVP 1 1 

Koordinátor EVVO 2 1 2 1 

Vychovatelky školní družiny 3 1 3 0,643 

Asistent pedagoga 0 1* 0 0,5 

Celkem 
26 6 25,7 6,143 

32 33,843 

* Dita Kostelecká byla ve školním roce 2014/2015 zaměstnána na zkrácený pracovní úvazek jako asistentka 

pedagoga a současně jako vychovatelky školní družiny 

Jmenný seznam pedagogických pracovníků úseku základní škola 

Jméno a příjmení Pracovní zařazení Úvazek Vzdělání, aprobace 
Ing. et Bc. Tomáš Louda ředitel školy 1 VŠ – Př, Ch 

Mgr. Milada Konečná zástupce ředitele pro 

pedagogický úsek základní 

škola 

1 

VŠ -  Př, Ch 

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

VŠ - učitelství pro 

1. stupeň 

Mgr. Markéta Cupalová učitelka 
1 

VŠ - učitelství pro 

1. stupeň, Aj 

Mgr. Marcela Dejlová učitelka, třídní učitelka II. A 
1 

VŠ - učitelství pro 

1. stupeň 

Mgr. Monika Götzová učitelka, třídní učitelka VI. A 1 VŠ – D, Čj 

Mgr. Lenka Hladíková učitelka, třídní učitelka, VI. B 1 VŠ – M, Ch 

Mgr. Dana Chaloupková učitelka, třídní učitelka I. A 
1 

VŠ - učitelství pro 

1. stupeň 

Ing. Dagmar Kočová učitelka, třídní učitelka VIII. B 0,591 VŠ – Př, Ch 
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Mgr. Vladimíra Navrátilová učitelka, třídní učitelka, V. B 
1 

VŠ – D, Rv, 

pedagogika 

Mgr. Jitka Ouřecká Učitelka, třídní učitelka 
1 

VŠ – učitelství pro 1. 

stupeň 

Mgr. Romana Pažitná učitelka, třídní učitelka VII. A 1 VŠ – D, pedagogika 

Mgr. Iveta Pekařová učitelka, třídní učitelka IV. B 
1 

VŠ - učitelství pro 

1. stupeň 

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

VŠ - učitelství pro 

1. stupeň 

Mgr. Michal Rakouš učitel 1 VŠ – Z, Tv 

Mgr. Patera Rakoušová učitelka 1 VŠ – M, Př 

Mgr. Helena Ročňáková učitelka, třídní učitelka IX. B 0,909 VŠ – Ch, Př 

Mgr. Hana Rybenská učitelka 1 VŠ – Ch, F 

Mgr. Jana Řezníčková učitelka, třídní učitelka II. B 
1 

VŠ - učitelství pro 

1. stupeň 

Mgr. Michaela Stachurová učitelka, třídní učitelka VIII. A 1 VŠ – Čj, Fr 

Petra Svobodová vychovatelka ŠD 1 Vychovatelství 

Dagmar Šallyová  učitelka, třídní učitelka VII. B 1 VŠ – M, Pč 

Šárka Šebestová vychovatelka ŠD 1 vychovatelství 

Mgr. Zdeňka Šiklová učitelka, třídní učitelka IX. A 1 VŠ – D, pedagogika 

Mgr. Miloslav Štěrba učitel 1 VŠ – Př, Ch, Nj, Aj 

Monika Zahálková vedoucí vychovatelka ŠD 1 vychovatelství 

 

 

Jmenný seznam pedagogických pracovníků úseku základní škola praktická a speciální 

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. Jindřiška Pavlíková učitelka, třídní učitelka 

praktické třídy 
1 

VŠ – M, Ch, speciální 

pedagogika 

Mgr. Miroslav Vodička učitel, třídní učitel speciální 

třídy 
1 

VŠ - Vv 

Mgr. Veronika Trávníčková asistentka pedagoga 
1 

VŠ – Čj, D, speciální 

pedagogika 

Mgr. Jana Znamínková učitelka, třídní učitelka 

praktické třídy 
1 

VŠ - speciální 

pedagogika 

Dita Kostelecká vychovatelka ŠD/asistentka 

pedagoga 
0,518/0,575 

vychovatelství 
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b) Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2014/2015 

Nepedagogičtí pracovníci Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Účetní – hospodářka školy 1 1 

Školník 1 0,75 

Topič 1* 0,479 

Uklizečky 6 5,5 

Pracovník poskytující ostatní 

osobní služby 

4 4 

Celkem 12 11,729 

* Ladislav Hudec byl ve školním roce 2014/2015 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 Pedagogický úsek 

ZŠ Ležáků 
ZŠ praktická 

a speciální 
ZŠ Ležáků 

ZŠ praktická 

a speciální 

Účetní – hospodářka školy 1 1 

Školník 1 0,75 

Topič 1 0,479 

Uklizečky 5 1 4,5 1 

Pracovník poskytující ostatní 

osobní služby 

0 4 0 4 

Celkem 
9 3 7,874 3 

12 10,874 
 

Jmenný seznam nepedagogických pracovníků 

Jméno a příjmení Pracovní zařazení Úvazek 
Ivana Ptáčková účetní – hospodářka školy 1 

Ladislav Hudec školník 0,895 

Ladislav Hudec topič 0,479 

Ivana Hudcová uklizečka 1 

Markéta Vavřičková uklizečka 1 

Jaroslava Cachová uklizečka 1 

Olga Šalamonová uklizečka 1 

Věra Šustrová uklizečka 0,75 

Romana Kubátová uklizečka 0,75 

Petra Voldánová Pracovník poskytující ostatní 

osobní služby 
1 

Jarmila Košinová Pracovník poskytující ostatní 

osobní služby 
1 

Bc. Žaneta Mouková Pracovník poskytující ostatní 

osobní služby 
1 

Marika Gregorová* Pracovník poskytující ostatní 

osobní služby 
1 

* nastoupila od 01.10.2014 na základě schválené žádosti předložené Úřadu práce ČR 
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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  

05. 02. 2015. 

 

Celkový počet žáků přihlášených k povinné školní docházce 30 

Počet žáků přihlášených k zápisu k 05. 02. 2015 29 

Počet žáků dodatečně přihlášených k 14. 08. 2015 1 
 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
Rozhodnutí o 

přijetí 

Z toho počet 

odkladů 

Přestup na 

jinou ZŠ 

Nenastoupil 

(Hannah 

Marriott) 

Rozhodnutí 

o převedení 

do jiného 

školního  

Plnění 

povinné 

školní dle  

§ 38  

30 4 2 1 1 1 

 

Počet žáků, kteří od 01. 09. 2015 nastoupili k plnění povinné školní docházky 

Základní škola 20 

Základní škola praktická a speciální  1 

 

Na základě počtu zapsaných žáků bude ve školním roce 2015/2016 otevřena jedna 

první třída. Třídní učitelkou první třídy byla ředitelem školy určena Mgr. Kristýna 

Burešová.  
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5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 
 

a) ZŠ Ležáků 
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Výsledky přijímacího řízení 
 

5. ročníky 
 

Škola Počet žáků 

Gymnázium Hlinsko – osmileté studium  11 

 

 

9. ročníky 

Škola / obor Počet žáků 

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí (Autotronik) 1 

Střední průmyslová škola Chrudim (Strojní zámečník – zámečník) 1 

Střední průmyslová škola Chrudim (Strojník silničních strojů) 1 

Střední průmyslová škola Chrudim (Mechatronika) 2 

Střední průmyslová škola Chrudim (Mechanik elektronických zařízení) 1 

Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů Skuteč (Bezpečnostně 

právní činnost) 

2 

Obchodní akademie Chrudim (Obchodní akademie) 3 

Střední škola Sion High School Hradec Králové (Pedagogické lyceum – 

sportovní zaměření) 

1 

Střední průmyslová škola chemická Pardubice (Bezpečnostně právní činnost) 1 

Střední průmyslová škola chemická Pardubice (Aplikovaná chemie) 1 

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti 

silniční dopravy Jihlava (Bezpečnostně právní činnost) 

2 

Gymnázium K. V. Raise Hlinsko (Gymnázium) 5 

Střední zdravotnická škola Pardubice (Zdravotnický asistent) 2 

Střední zdravotnická škola Pardubice (Zdravotnické lyceum) 3 

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim (Sociální činnost) 1 

Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův 

Brod (Technické lyceum) 

4 

Hotelová škola Bohemia, s. r. o. Chrudim (Hotelnictví) 1 

Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ, s. r. o. Pardubice (Obchodní akademie) 1 

Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice (Mechanik plynových zařízení) 1 

Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava (Mechanik opravář 

motorových vozidel) 

1 

Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava (Elektrotechnika) 1 

Vyšší odborná škola a střední škola technická Česká Třebová (Provoz a 

ekonomika dopravy) 

1 

Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb Chrudim 1 
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(Cukrář) 

Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb Chrudim 

(Prodavač) 

1 

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb (Kuchař – číšník, číšník) 1 

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb (Cukrář) 1 

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické 

Chotěboř (Truhlář) 

2 

Střední průmyslová škola stavební Pardubice (Pozemní stavitelství) 1 

Mezinárodní konzervatoř Praha (Populární zpěv) 1 

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl (Výstavní tvorba a zahradní 

design) 

1 

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 

(Informační technologie – grafika a webdesign) 

1 
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b) ZŠ praktická a speciální 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim 

15 
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Výsledky přijímacího řízení 
 

Škola / Obor Počet žáků 

SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim (Kuchař číšník, číšník) 1 

Odborné učiliště Chroustovice (Opravářské práce - opravář) 1 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim 

17 
 

6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Prvořadým úkolem školních metodiků prevence v letošním školním roce bylo nastavit 

systém tematicky zaměřených besed, přednášek, výukových programů a projektů, které 

žáci v jednotlivých vybraných ročnících pravidelně absolvují jako základní penzum 

informací v dané problematice. 

Škola se prostřednictvím vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů, ale i dalších 

aktivit, snaží motivovat žáky k postupnému přehodnocení osobního žebříčku vnitřních 

hodnot. Žáci jsou vedeni k dovednosti vytvářet si pozitivní vazby k sobě samým,  

k ostatním lidem i ke svému okolí. Jedním z dílčích cílů je minimalizovat počet žáků 

utvářejících si závislost na nikotinu (popř. marihuaně) a zároveň snížit počet žáků, kteří 

ve školním věku získávají první zkušenosti s alkoholem. 

V rámci preventivní činnosti se škola zaměřuje na osvětu v problematice trestné 

činnosti dětí a mládeže, na její důsledky a na objasnění postupů institucí činných 

v trestním řízení. Ve spolupráci s výchovnými poradci se školní metodici prevence 

zaměřili na problematiku výchovných problémů žáků, na záškoláctví a šikanu. Na prvním 

stupni byly aktivity zaměřeny zejména na dopravní výchovu, dovednosti spojené 

s poskytováním první pomoci při záchraně lidského života a na osvětu činností IZS.  

K naplnění cílů stanovených ve školním programu primární prevence sociálně 

patologických jevů bylo využíváno vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích 

předmětů: např. rodinná a občanská výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti, 

tělesná výchova, přírodopis, chemie, český jazyk.  

V rámci 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.  

V rodinné výchově pak postupně získávali informace k řadě sociálně patologických jevů 

– hazardní hry, fanatismus, sebepoškozování. Do řešení témat se žáci zapojovali aktivně 

svými referáty. Pro názornost byla využívána řada výukových programů získaná 

z různých zdravotnických a hygienických institucí. 

Při realizaci aktivit v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů 

spolupracuje škola s Policií ČR, Městskou policií Hlinsko, s Odborem krizového řízení 

a prevence kriminality Města Hlinska, s OSPOD Města Hlinska a dalšími organizacemi.  

Přínosnou byla rovněž spolupráce s okresním metodikem prevence, panem Františkem 

Krampotou, který pro naši školu zajišťuje tematiky zaměřené besedy. Dále jsme navázali 

spolupráci s Mgr. Petrem Pražákem (Středisko výchovné péče Archa  

v Chrudimi), který provedl monitoring v problematických třídách a následný rozbor 

daného problému. 

V případě vyskytnutí se problému jsme operativně zařazovali adekvátní opatření. 

Např. při podezření na kyberšikanu ve třetí třídě, jsme ihned do výuky vzdělávacího 

oboru Informatika zařadili opakování problematiky věnující se bezpečnému chování na 

internetu, otázku pravidel slušného chování a komunikace pomocí e-mailu. Následně 

proběhla přednáška Bezpečná komunikace.  
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Přehled akcí prevence sociálně patologických jevů za školní rok 2014/2015 

1. stupeň ZŠ Ležáků 

Název akce Datum Třída Stručný obsah 

Ajax co smím a nesmím 
06. 10. 2014 III. A Prevence kriminality 

Ajax co smím a nesmím 
06. 10. 2014 III. B Prevence kriminality 

Ajax co smím a nesmím 
03. 11. 2014 III. A Prevence kriminality 

Ajax co smím a nesmím 
03. 11. 2014 III. B Prevence kriminality 

Ajax co smím a nesmím 
03. 12. 2014 III. A Prevence kriminality 

Ajax co smím a nesmím 
03. 12. 2014 III. B Prevence kriminality 

Ajax co smím a nesmím 
05. 01. 2015 III. A Prevence kriminality 

Ajax co smím a nesmím 
05. 01. 2015 III. B Prevence kriminality 

Dentální hygiena a zubní 

prevence 

27. 01. 2015 I. A Přednáška na téma dentální hygiena a zubní 

prevence doplněná praktickou ukázkou 

správného čištění zubů 

Ajax co smím a nesmím 02. 02. 2015 III. A Prevence kriminality 

Ajax co smím a nesmím 02. 02. 2015 III. B Prevence kriminality 

Bolest – nemoc jménem 

šikana 

09. 02. 2015 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 

Bolest – nemoc jménem 

šikana 

09. 02. 2015 V. B Agrese (fyzická, psychická, sexuální a 

kyberšikana) ve školním prostředí. 

Vysvětlení základních pojmů. Jak poznat 

šikanu, jak se chovat k agresorům a jak 

pomoci obětem 

Ajax co smím a nesmím 02. 03. 2015 III. A Prevence kriminality 

Ajax co smím a nesmím 02. 03. 2015 III. B Prevence kriminality 

Dopravní výchova 26. 03. 2014 IV. A Zvyšování ochrany života dětí v silničním 

provozu, pravidla, značky, jízda na kole. 

Dopravní výchova 26. 03. 2014 IV. B Zvyšování ochrany života dětí v silničním 

provozu, pravidla, značky, jízda na kole. 
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Bezpečná komunikace 21. 04. 2015 III. A Připomenutí pravidel slušné a bezpečné 

komunikace nejen v elektronické podobě. 

Bezpečná komunikace 21. 04. 2015 III. B Připomenutí pravidel slušné a bezpečné 

komunikace nejen v elektronické podobě. 

Dopravní výchova 23. 03. 2015 IV. A Zvyšování ochrany života dětí v silničním 

provozu, pravidla, značky, jízda na kole. 

Dopravní výchova 23. 03. 2015 IV. B Zvyšování ochrany života dětí v silničním 

provozu, pravidla, značky, jízda na kole. 

Požární ochrana+ ukázka 

požární techniky 

18. 05. 2015 VI. A Seznámení s prací požárníků a pravidly 

chování při požáru.  

Požární ochrana+ ukázka 

požární techniky 

18. 05. 2015 VI. B Seznámení s prací požárníků a pravidly 

chování při požáru.  

Ukázka požární techniky 18. 05. 2015 I. st. Ukázka požární techniky 
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2. stupeň ZŠ Ležáků 

Název akce Datum Třída Stručný obsah 

Jen na sebe nemyslíme 30. 10. 2014 VII. A Postižení mezi námi – tělesné a duševní 

poruchy 

Jen na sebe nemyslíme 31. 10. 2014 VIII. B Postižení mezi námi – tělesné a duševní 

poruchy 

Jen na sebe nemyslíme 03. 11. 2014 VIII. A Postižení mezi námi – tělesné a duševní 

poruchy 

Jen na sebe nemyslíme 04. 11. 2014 VII. B Postižení – ohleduplnost - pochopení 

Jen na sebe nemyslíme 05. 11. 2014 IX. B Postižení – ohleduplnost - pochopení 

Jen na sebe nemyslíme 10. 11. 2014 IX. A Postižení mezi námi 

Požární ochrana+ ukázka 

požární techniky 

14. 11. 2013 VI. A Seznámení s prací požárníků a pravidly 

chování při požáru.  

Požární ochrana+ ukázka 

požární techniky 

14. 11. 2013 VI. B Seznámení s prací požárníků a pravidly 

chování při požáru.  

Dotazník krokodýl 14. 11. 2013 VIII. A Pomoc žákyním ze Skutče pro účast na 

Festivalu vědy a techniky s projektem o 

Desomorfinu 

Dotazník krokodýl 14. 11. 2013 VIII. B Pomoc žákyním ze Skutče pro účast na 

Festivalu vědy a techniky s projektem o 

Desomorfinu 

Dotazník krokodýl 14. 11. 2013 IX. A Pomoc žákyním ze Skutče pro účast na 

Festivalu vědy a techniky s projektem o 

Desomorfinu 

Dotazník krokodýl 14. 11. 2013 IX. B Pomoc žákyním ze Skutče pro účast na 

Festivalu vědy a techniky s projektem o 

Desomorfinu 

Právo pro každý den 03. 02. 2014 VIII. A Projekt v oblasti právního vědomí žáků.  

Právo pro každý den 03. 02. 2014 VIII. B Projekt v oblasti právního vědomí žáků.  

Právo pro každý den 17. 02. 2014 VIII. A Projekt v oblasti právního vědomí žáků.  

Právo pro každý den 17. 02. 2014 VIII. B Projekt v oblasti právního vědomí žáků.  

Projekt Drogy a drogová 

prevence 

03. 03. 2014 VIII. A Rozdělení prevence a zpracování drog 

podle typů. 
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Projekt Drogy a drogová 

prevence 

03. 03. 2014 VIII. A Rozdělení prevence a zpracování drog 

podle typů. 

Vandalství 06. 03. 2014 IX. A Prevence kriminality a vandalství. Po 

opakovaných případech vandalství na 

školním majetku bylo třeba žákům osvětlit 

právní důsledky jejich chování. 

Vandalství 06. 03. 2014 IX. B Prevence kriminality a vandalství. Po 

opakovaných případech vandalství na 

školním majetku bylo třeba žákům osvětlit 

právní důsledky jejich chování. 

Právo pro každý den 10. 03. 2014 VIII. A  

E - bezpečí 07. 04. 2014 VII. A Univerzita Palackého v Olomouci – 

dotazník na téma nebezpečí internetu. 

E - bezpečí 07. 04. 2014 VI. B Univerzita Palackého v Olomouci – 

dotazník na téma nebezpečí internetu. 

E - bezpečí 08. 04. 2014 VI. A Univerzita Palackého v Olomouci – 

dotazník na téma nebezpečí internetu. 

E - bezpečí 09. 04. 2014 VII. B Univerzita Palackého v Olomouci – 

dotazník na téma nebezpečí internetu. 

Činnost Linky důvěry +HIV, 

AIDS 

09. 04. 2014 VIII. A Seznámení s tímto druhem služeb, kdo, kdy 

a proč nejčastěji volá + příklady z praxe. 

Činnost Linky důvěry+HIV, 

AIDS 

09. 04. 2014 VIII. B Seznámení s tímto druhem služeb, kdo, kdy 

a proč nejčastěji volá + příklady z praxe. 

Činnost Linky důvěry+HIV, 

AIDS 

09. 04. 2014 IX. A Seznámení s tímto druhem služeb, kdo, kdy 

a proč nejčastěji volá + příklady z praxe. 

Činnost Linky důvěry+HIV, 

AIDS 

09. 04. 2014 IX. B Seznámení s tímto druhem služeb, kdo, kdy 

a proč nejčastěji volá + příklady z praxe. 

Činnost Linky důvěry 09. 04. 2014 VI. A Seznámení s tímto druhem služeb, kdo, kdy 

a proč nejčastěji volá + příklady z praxe. 

Činnost Linky důvěry 09. 04. 2014 VI. B Seznámení s tímto druhem služeb, kdo, kdy 

a proč nejčastěji volá + příklady z praxe. 

Činnost Linky důvěry 09. 04. 2014 VII. A Seznámení s tímto druhem služeb, kdo, kdy 

a proč nejčastěji volá + příklady z praxe. 

Činnost Linky důvěry 09. 04. 2014 VII. B Seznámení s tímto druhem služeb, kdo, kdy 

a proč nejčastěji volá + příklady z praxe. 
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Školní kolo soutěže Právo pro 

každý den 

14. 04. 2014 VIII. A Školní kolo soutěže Právo pro každý den 

Školní kolo soutěže Právo pro 

každý den 

14. 04. 2014 VIII. B Školní kolo soutěže Právo pro každý den 

Sex, AIDS a vztahy 22. 04. 2014 VIII. A Prevence HIV/AIDS. O hodnotě přátelství, 

lásky a dobrých vztahů. 

Sex, AIDS a vztahy 22. 04. 2014 VIII. B Prevence HIV/AIDS. O hodnotě přátelství, 

lásky a dobrých vztahů. 

Skrytá nebezpečí internetu 29. 04. 2014 VI. A Přednáška je rozdělena do několika bloků, 

v úvodu se zaměřuje na definice rizik 

spojených s moderními komunikačními 

technologiemi. 

Skrytá nebezpečí internetu 29. 04. 2014 VI. B Přednáška je rozdělena do několika bloků, 

v úvodu se zaměřuje na definice rizik 

spojených s moderními komunikačními 

technologiemi. 

Moderní je nekouřit 29. 04. 2014 VII. A Vysvětlení mechanizmu vzniku závislosti a 

obtížnosti cesty ven. 

Moderní je nekouřit 29. 04. 2014 VII. B Vysvětlení mechanizmu vzniku závislosti a 

obtížnosti cesty ven. 

Přátelství a láska 05. 05. 2014 VIII. A O hodnotě přátelství, lásky a dobrých 

vztahů. Jak bojovat se samotou a pravidlech 

pro trvalé mezilidské vztahy. 

Přátelství a láska 05. 05. 2014 VIII. B O hodnotě přátelství, lásky a dobrých 

vztahů. Jak bojovat se samotou a pravidlech 

pro trvalé mezilidské vztahy. 

Sekty 05. 05. 2014 IX. A Duchovno je neoddělitelnou součástí 

života. Každá forma extremismu je 

nebezpečná. 

Sekty 05. 05. 2014 IX. B Duchovno je neoddělitelnou součástí 

života. Každá forma extremismu je 

nebezpečná. 

Městské kolo soutěže Právo 

pro každý den 

06. 05. 2014 8. ročník 

výběr 

Městské kolo soutěže Právo pro každý den 

Čas proměn 16. 05. 2014 VI. A Beseda pro dívky o dospívání, menstruaci a 

hygieně. 

Čas proměn 16. 05. 2014 VI. B Beseda pro dívky o dospívání, menstruaci a 

hygieně. 
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Holky z Venuše, kluci z 

Marsu 

16. 05. 2014 VIII. A Problematika rozdílnosti pohlaví, 

navazování vztahů a udržení si zdraví. 

Holky z Venuše, kluci z 

Marsu 

16. 05. 2014 VIII. B Problematika rozdílnosti pohlaví, 

navazování vztahů a udržení si zdraví. 

Pohled do zrcadla 16. 05. 2014 VIII. A Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie 

a bulimie) je čím dál častější problém. 

Pohled do zrcadla 16. 05. 2014 VIII. B Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie 

a bulimie) je čím dál častější problém. 

Branný závod 27. 05. 2014 VII. A Střelba ze vzduchovky, šplh na laně, hod 

granátem, zdravověda 

Branný závod 27. 05. 2014 VII. B Střelba ze vzduchovky, šplh na laně, hod 

granátem, zdravověda 

Ukázka požární techniky 03. 06. 2014 VI. A Ukázka požární techniky 

Bezpečné prázdniny – Hlinsko 

2014 

26. 06. 2014 Celá 

škola 

16. ročník výchovně bezpečnostní akce 
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ZŠ praktická a speciální 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název akce Datum Třída Stručný obsah 

Canisterapie září – květen 

2014-2015 

I., III.,IV Polohování žák - pes 

Stolování 12. 11. 2014 I.- IV. Zásady správného stolování p. Lušovským 

Obal na cestách 09. 12.  2014 I.-IV. Recyklace odpadů 

Jeden svět na školách 10. 12. 2014 I.-IV. Přednáška p. V. Kyncla -Lidice 

Labutí jezero 16. 12. 2014 I.-IV. Divadelní představení 

Návštěva knihovny 16. 01.2015 I.-IV. Beseda nad oblíbenou knihou 

Kyberšikana 12. 02.2015 II. Přednáška s p. F. Krampotou 

Kouření, AIDS 24. 02. 2015 II. Přednáška s p. F. Krampotou 

Návštěva knihovny 17. 03. 2015 I.- IV. Práce s knihou 

ZS Pasíčka 16. 04. 2015 I.- IV. Beseda s pracovníkem ZS Pasíčka, 

praktické ukázky 

Dopravní přednáška 15. 04. 2015 I. Dopravní situace, chování na silnici 

BENAMO 29. 04. 2015 II. Chování motorkářů na silnici, praktické 

ukázky 

Šikana 25. 05. 2015 I. Archa Chrudim – Mgr. p. Pražák 

šetření v I. třídě 

Školní výlet - Třebíč 16. 06. 2015 I. - IV. Návštěva historického centra Třebíče, 

jezdeckého klubu v Horním Újezdě 
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7. ÚDAJE O AKTIVITÁCH V RÁMCI EVVO 

Aktivity školy realizované v rámci vyučování a jednodenních aktivit zaměřených 

na problematiku EVVO společně s využitím výukových programů a expozic různě 

profilovaných organizací (Lesy ČR, Paleta Pardubice, Ovoce do škol, Mléko do škol, 

Fokus, Recyklohraní, Vega – sběrné suroviny) pomohly rozšířit teoretické povědomí žáků 

a obohatily je o četné praktické zkušenosti. 

 V rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém 

kraji“ se dne 8. 10. 2014 uskutečnila již 2. exkurze připravená pro 40 žáků osmého 

ročníku – tentokrát do Muzea sdělovací a zabezpečovací techniky ČD v Hradci Králové  

a do malé vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové. Žáci shlédli nejstarší a ve střední 

Evropě jedinečnou sbírku železniční sdělovací a zabezpečovací techniky (dále jen 

„SZT“). Prohlídka začala venkovní částí expozice, kde je soustředěno staniční, traťové  

i přejezdové zabezpečovací zařízení, zvonkové návěstí, kolejové brzdy a rádiový vlek  

s vysílacím zařízením. Ve vnitřní části expozice je soustředěna SZT od počátků železnice 

do současnosti. Většina unikátních exponátů je zprovozněna a žáci je mohli sami 

obsluhovat. Dále navštívili Informační centrum Skupiny ČEZ v Hradci Králové, jehož 

hlavním úkolem je návštěvníky seznámit s výrobou elektrické energie s využitím 

obnovitelných přírodních zdrojů. Nejprve shlédli v kinosále krátký film „Malé vodní 

elektrárny na Labi“ (1. skupina) a „Obnovitelné zdroje energie“ (2. skupina). Potom 

následovala prohlídka naučné interaktivní expozice s řadou informací, dat a tematických 

obrázků. Žáci se seznámili s využitím nejen větrné, vodní, sluneční energie a energie 

biomasy, ale i s geotermální energií. Počítačové hry prověřily jejich znalost 

energetických rostlin i zručnost při stavbě přehradní hráze. Viděli první fungující model 

větrného tornáda v České republice. Potom se seznámili s historií vodní elektrárny 

Hučák, která se nachází ve stejné budově - na řece Labi v centru města. Podívali se  

do strojovny i k jezu. Celá prohlídka byla s odborným výkladem, žáci se mohli zeptat na 

vše, co je v souvislosti s obnovitelnými zdroji i s vodní elektrárnou zajímalo. 

 V letošním školním roce se škola zapojila do celorepublikového projektu FÍHA-

DÝHA, který vznikl na podporu povědomí o kvalitě přírodních materiálů u dětí nejen v 

rámci vyučování, ale i v praktickém životě. Žáci při práci s dýhou získali nejen nové 

znalosti a dovednosti, ale získali i praktickou zkušenost s tímto materiálem. V rámci 

pracovního vyučování v 8. ročnících vyráběli z dýhy modely vybraných přírodnin (např. 

leknín) a vánoční dekorace. 

 Pro žáky prvního stupně byly připraveny tematicky různě zaměřené školy v přírodě.  

Poslední týden v dubnu odjeli prvňáci společně se třeťáky na Školu v přírodě do 

Škrdlovic.   Jejich pobyt byl tematicky zaměřen na poznávání místní přírody a blízkého 

okolí Škrdlovic.  Podnikli pěší výlet na Velké Dářko a do skláren v Karlově. Žáci  

z 2. ročníku pak vyrazili společně s žáky ze Základní školy Bílovice nad Svitavou 

(partnerská školy)na týdenní přírodovědně poznávací pobyt do Lesního penzionu 

Podmitrov.  

 Ve dnech 4. 5. a 5. 5. 2015 se žáci prvního až čtvrtých ročníků zúčastnili druhého 

ročníku celodenního výukového programu v rámci lesnické pedagogiky, který si pro ně 

připravili zaměstnanci Lesní správy v Nasavrkách. Stejně jako v loňském roce, tak i letos 

aktivity probíhaly v lokalitě "Tarabka - Chaloupka u Mnišky" nedaleko obce Trhová 

Kamenice. Žáci měli možnost obohatit svoje teoretické povědomí o četné praktické 

zkušenosti. Shlédli ukázky vybraných činností při hospodaření v lese - označování 

stromů určených k těžbě, samotné kácení stromů, postup při jejich zpracování a práci 

lesnické techniky. Současně si mohli ověřit svoje znalosti a to hned na několika 



Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim 

26 
 

stanovištích. Pro žáky byly připraveny praktické ukázky z myslivosti - parohy, rohy, kůže 

a stopy vybraných druhů zvěře. Starší žáci si vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky na pevný 

nebo pohyblivý terč. Zaměstnanci lesní správy připravili pro žáky i táborák.  

 V termínu 25. května – 29. května byl pro 53 žáků z VI. A, VII. A a VIII. A připraven 

pětidenní turisticko-poznávací pobyt do Krkonoš a Podkrkonoší. Prvním jejich 

společným cílem byl Autokemp u Věže v Hořicích v Podkrkonoší, kde byla celá výprava 

ubytována. Během pondělního odpoledne si všichni prohlédli Hořice, které leží  

v malebné krajině Podkrkonoší. Po trase 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 je čekala turistická výprava k prameni Labe. 

Ve středu na ně čekaly hned cíle dva. Železniční muzeum Výtopna v Jaroměři, kde  

si společně s průvodcem prohlédli vystavené exponáty parních lokomotiv a vagónů, 

železniční točnu, popelovou jámu s vodním jeřábem a řadu dalších zajímavostí. 

Odpoledne žáci navštívili Informační centrum Obnovitelných zdrojů v Hradci Králové, 

kde se seznámili s druhy obnovitelných přírodních zdrojů a jejich významem. Poté 

následovala prohlídka vodní elektrárny Hučák. V předposlední den směřovaly jejich 

kroky opět směr Krkonoše. Dopoledne navštívili přehradu Les Království vybudovanou 

na Labi. Společně s panem hrázným si prohlédli přehradu jak z venku, tak i zevnitř. 

V Trutnově na ně čekal na České lesnické akademii pestrý program připravený studenty 

této školy. Prohlédli si zázemí určené pro činnost kroužků sokolníků, včelařů a kynologů. 

Zhlédli praktické ukázky vábení jelenů a seznámili se s mysliveckými tradicemi.  

Na závěr je studenti provedli městským parkem a připravili si pro ně poznávačku 

základních druhů bylin a dřevin. Poslední cílem čtvrtečního dne byla dělostřelecká tvrz 

Stachelberg ležící nedaleko Žacléře. Na závěr si ti nejotrlejší vyběhli  

na Elišku, rozhlednu stojící na Stachelbergu.  

 Dne 28. 5. 2015 se žáci  V. B vydali na turisticko - poznávací  výlet do nedalekého 

Žďáru nad Sázavou, kde se asi po 13 km okružní cestě seznámili s betonovými sochami 

Michala Olšiaka. Nejprve si u kempu Pilák prohlédli českého Lva a moravskou Orlici, 

kteří střeží hranici mezi Moravou a Čechami. Nedaleko od nich potkali Mamlase  

a ve vesničce Hamry nad Sázavou Hamroně. U jezdecké školy si osedlali Koně 

vyjíždějícího ze země a vylezli i na Mamuta. Poté došli Rozštípenou skálou až na Konec 

světa.  

 Dne 11. 6. 2015 byl pro žáky V. B a V. B zorganizován turistický výšlap do pietního 

území Ležáky. Během návštěvy se seznámili s tragickým osudem této malé vesničky.  

Po prohlídce muzea a celého území Ležáků se vydali zpět do Hlinska pěšky.  

 Se stejnou tematikou, ale o týden dříve, se seznámili i žáci 8. a 9. ročníků.  

Dne 3. června 2015 proběhla úvodní část dějepisného projektu „Zpět …“ věnovaná 70. 

výročí konce druhé světové války. Žáci si na pietním místě Ležáky prohlédli muzeum a 

zhlédli dokument s výkladem průvodkyně. Seznámili se s tragickým osudem rodin obce 

Ležáky a s životem v období protektorátu.  

 V úterý 12. června se vydala IX. A prozkoumat Lednicko – valtický areál v rámci. 

Jejich cesta vedla nejprve na Státní zámek Lednice, kde si vyslechli výklad paní 

průvodkyně o zajímavostech tohoto zámku a jejich bývalých vlastníků, Lichtenštejnů. 

Nezapomněli si projít i botanický skleník, který skrýval spoustu nádherných rostlin, 

dokonce i 450 let starou palmu a další zajímavosti. Dále se vydali na plavbu lodí k místní 

architektonické památce, Minaretu. Druhý den navštívili Lednicko-valtický areál. Dalším 

cílem byl Nový dvůr a Tři Grácie. 
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 Jako každý rok tak i letos se na naší škole konal sběr starého papíru. Protože letos  

od dubna probíhala rekonstrukce budovy školy, sběrový týden se uskutečnil již v březnu. 

Aktivita byla postavena jako soutěž mezi jednotlivými třídami školy. Celkově naše škola 

letos nasbírala 9113,28 kg starého papíru. Žáci celoročně sbírali rovněž hliník a plastová 

víčka  

(586 kg). 

 Výsledky – papír: 

1. stupeň: 

        1. místo IV. B (1668 kg), 2. místo I. A (1294 kg), 3. místo III. B (604 kg) 

2. stupeň: 

1. místo VIII. B (824 kg), 2. místo VIII. A (705 kg), 3. místo 7. A (670 kg) 

 

 Výsledky – plastová víčka: 

Nejvíce za první stupeň nasbírali žáci III. B (98 kg) a na druhém stupni žáci VI. B  

(29 kg). 

 

Z obou sběrových akcí škola získala finanční odměnu v hodnotě 16 405 Kč. 

 

 Letos jsme se opět jako loni zúčastnili v rámci vzdělávacího programu „Recyklohraní, 

aneb ukliďme si svět“ sběrové akce elektrobaterií. Žáci mohli kdykoli během školního 

roku nosit staré baterie a ukládat je do předem určeného speciálního boxů, který byl 

umístěn ve vestibulu školy. 

    Do ekologické osvěty se svými aktivitami zapojili i žáci prvního stupně. Žáci se 

účastnili řady pro ně připravených výukových programů.  

Žáci naší školy měli možnost díky četným aktivitám ve vyučování i mimo 

něj přehodnocovat svoje postoje k přírodnímu prostředí a vytvářet si tak nový hodnotový 

žebříček.  
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Přehled akcí EVVO za školní rok 2014/2015 

a) ZŠ Ležáků 

Název Datum Třída Forma Místo Obsah 

Jen na sebe 

nemyslíme 

25. 09. 

2014 

VI. B + 

Fokus 

zážitkový program Hrad Veveří Poznávání dalších lokalit ČR. 

GO – kurz 09. – 10. 

9. 2014 

VI. A, B škola v přírodě Selský Dvůr 

Daňkovice 

Seznamování nových žáků a 

třídních učitelů. 

Jen na sebe 

nemyslíme 

03. 10. 

2014 

IX. A, B přednáška Fokus Přednáška na téma hygiena a 

psychohygiena jedince. 

 

Den stromů říjen 2014 1. stupeň, 

VI. A, B 

projektové dny škola Projektové dny zaměřené na 

téma – stromy. 

Ukázky 

výcviku dravců 

03. 11. 

2014 

všechny 

ročníky 

zážitkový program okolí 

plaveckého 

bazénu 

Seznámení s jednotlivými 

druhy dravců a jejich způsobu 

lovu kořisti. 

Mladý chemik 07. 11. 

2014 

IX. A, B školní vzdělávací 

akce 

škola Školní kolo chemické 

soutěže. 

 

Medové dny 21. 11. 

2014 

III.B, I. A výstava MFC Hlinsko Seznámení se životem včel, 

jejich produktů a využití. 

Vánoční těšení 04. 12. 

2014 

všechny 

ročníky 

projektové 

odpoledne 

škola Rozsvěcení vánočního 

stromku a tvořivé dílny 

s vánoční tématikou pro 

rodiče a veřejnost. 

Tonda na 

cestách 

09. 12. 

2014 

všechny 

ročníky 

školní vzdělávací 

akce 

škola Seznámení žáků jednotlivých 

ročníků s tříděním odpadu. 

Lidské tělo 10. – 11. 

12. 2014 

IX. A, B exkurze a 

poznávací pobyt 

Brno, Bílovice 

nad Svitavou 

Návštěva výstavy lidského 

těla BODIES REVEALED, 

během které mohli žáci 

poznávat lidské tělo v celé 

jeho složitosti i kráse. 

Mladý chemik 12. 12. 

2014 

postupující 

žáci z  

IX. B 

školní vzdělávací 

akce 

SPŠCH 

Pardubice 

Druhé kolo chemické soutěže, 

do kterého postoupily 3 

žákyně. 

Zdravé zuby 06. 01. 

2015 

školní 

družina 

přednáška škola Informace o správné ústní 

hygieně. 

Mladý chemik 22. 01. 

2015 

žákyně  

IX. B 

školní vzdělávací 

akce 

SPŠCH 

Pardubice 

Finále soutěže, do kterého 

postoupila Zdeňka Nováková 

z IX. B. 

Fíha – Dýha 01. 02. 

2015 

VIII. A, B 

 IX. A 

projektové 

vyučování 

škola Vzdělávání na podporu 

povědomí o kvalitě přírodních 

materiálů u dětí nejen v rámci 

vyučování, ale i v praktickém 

životě. 

Rozloučení 

s masopustem 

13. 02. 

2015 

všechny 

ročníky 

akce města Hlinska Betlém Hlinsko Masopustní průvod masek 

městem. 

Sběrová akce březen 

2015 

všechny 

ročníky 

sběr druhotných 

surovin 

škola Žáci sbírali starý papír, hliník 

a plastová víčka. 

Rumunsko 09. 03. 

2015 

VII. A, B 

a VIII. A, 

B 

 

přednáška MFC Seznámení s tímto státem a 

způsobem života obyvatel. 
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Mladý chemik 31. 03. 

2015 

žákyně  

IX. B 

vyhlášení výsledků 

soutěže 

ABC Klub 

Pardubice 

Slavností předání ceny za 16. 

místo z cca 3000 soutěžících 

v celorepublikové soutěži.  

 

Svatojiřský 

jarmark 

24. 04. 

2015 

všechny 

ročníky 

akce města Hlinska Betlém Hlinsko Žáci navštívili jarmark, kde 

mohli shlédnout práci 

staročeských řemeslníků 

(řezbáři, dráteníci, košíkáři 

aj.). 

 

Indiáni  27. 04. 

2015 

IV. A, B a 

žáci ze ZŠ 

Bílovice  

zážitkový program Betlém 

Hlinsko, škola 

Hravou formou se žáci 

seznámili se způsobem života 

indiánů. 

 

Škola v přírodě 27. – 30. 

04. 2015 

I. A,  

III. A, B 

zážitkový program Škrdlovice Poznávání okolní přírody.  

Lesní 

pedagogika 

05. 05. 

2015 

I. A a II. A projektové 

vyučování 

„Tarabka – 

Chaloupka u 

Mnišky“ 

Žáci se obohatili o četné 

praktické zkušenosti, shlédli 

ukázky vybraných činností při 

hospodaření v lese – 

označování stromů určených 

k těžbě, samotné kácení 

stromů, postup při jejich 

zpracování a práci lesnické 

techniky. Současně si mohli 

ověřit svoje znalosti a to hned 

na několika stanovištích, kde 

vyplňovali pracovní listy. 

 

Lesní 

pedagogika 

06. 05. 

2015 

III. A, B a 

IV. A, B 

projektové 

vyučování 

„Tarabka – 

Chaloupka u 

Mnišky“ 

Žáci se obohatili o četné 

praktické zkušenosti, shlédli 

ukázky vybraných činností při 

hospodaření v lese – 

označování stromů určených 

k těžbě, samotné kácení 

stromů, postup při jejich 

zpracování a práci lesnické 

techniky. Současně si mohli 

ověřit svoje znalosti a to hned 

na několika stanovištích, kde 

vyplňovali pracovní listy. 

 

Indie – všechny 

barvy orientu 

06. 05. 

2015 

2. stupeň přednáška MFC Seznámení žáků s touto zemí. 

Hlinecký 

hasičský sbor 

18. 05. 

2015 

1. stupeň beseda  

zážitkový program 

před školou Žáci zhlédli hasičské auto a 

jeho techniku. 

 

Mladý 

zahrádkář 

19. 05. 

2015 

Žákyně 

IX. A 

Přírodovědná 

soutěž 

DDM Hlinsko Prověření praktických a 

teoretických znalostí. 

 

Doksy 18. – 22. 

05. 2015 

IX. B zážitkový program Poslův mlýn 

Doksy 

Poznávání krás Českého ráje. 

Filipíny  21. 05. 

2015 

2. stupeň přednáška MFC Seznámení žáků s touto zemí. 
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EVVO Hořice  25. - 29. 

05. 2015 

VI. A,  

VII. A, 

VIII. A 

školní vzdělávací 

akce 

Podkrkonoší Během školní vzdělávací akce 

jako jeden z cílů bylo 

Informační centrum 

Obnovitelné zdroje v Hradci 

Králové, ve kterém se 

seznámili s principy a 

možnosti využívání 

obnovitelných zdrojů.  

Žďár nad 

Sázavou 

 

28. 05. 

2015 

V. B turistický výlet okolí Žďáru 

nad Sázavou 

Poznávání betonových soch 

Michala Olšiaka. 

Okolí Hlinska  02. – 04. 

06. 2015 

VI. B, 

VII. B 

turistický výlet okolí Hlinska Poznávání okolí Hlinska. 

Ležáky 03. 06. 

2015 

VIII. A, B 

a IX. A, B 

dějepisná exkurze  pietní území 

Ležáky 

Seznámení se s tragickým  

osudem obce Ležáků. 

Poznávačka 

rostlin 

05. 06. 

2015 

Žákyně 

IX. A 

přírodovědná 

soutěž 

ZŠ Smetanova Praktické poznávání druhů 

rostlin. 

Blatiny 08. - 10. 

06. 2015 

VIII. B turistický výlet Blatiny, Sněžné Poznávání okolí Sněžného. 

Škola v přírodě 08. – 12. 

06. 2015 

II. A zážitkový program Podmitrov Poznávání okolní přírody. 

Ležáky 11. 06. 

2015 

V. A, B exkurze pietní území 

Ležáky 

Seznámení se s tragickým 

osudem obce Ležáků. 

Lednicko - 

Valtický areál 

12. - 14. 

06. 2015 

IX. A zážitkový program Lednicko – 

Valtický areál 

Poznávání okolí a 

historických památek 

Lednice. 

 

 

 

b) ZŠ praktická a speciální 
 

Název Datum Obsah 

Výstava chryzantém září  práce s učebnicemi, publikacemi, internetem atlasem 

hub, návštěva výstavy květin  

Pěstování sazenic muškátů září - duben Prodejní jarmark 

Projekt OU Chroustovice (podpora 

přírodovědného a technického 

vzdělávání) 

říjen a březen příprava – vlastní projektový den (pracovní dílny – 

instalace výstavky výrobků – rozhovory s pracovníky 

učiliště o tématech souvisejících s ochranou prostředí) 

Laboratoř života - EXPO květen Pavilon ČR – Milán 2015, beseda 

Den vody březen a červen výtvarná výstava – míchání barev (odstíny vody), 

zážitková pedagogika 

čištění studánky v Hamrech 

Den Země duben Ptáci našich zahrad a lesů – hravé dopoledne 

Ekocentrum Pasíčka duben Beseda: Zvířata v našich zahradách  

Výlet Třebíč leden až červen obnovitelné, neobnovitelné zdroje – zážitková 

pedagogika, besedy, referáty 
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8. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

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

a) ustanovením § 115 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění; 

b) ustanovením § 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů, v platném znění. 

 

Účelem DVPP je plnění povinnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Ti si tak obnovují, udržují a doplňují 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. Zaměřit se na rozšiřování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu 

s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb. (především se zaměřit na rozšíření odborné kvalifikace 

pro výuku cizích jazyků a dále pro výuku předmětů, které jsou na škole vyučovány 

neaprobovaně – Základy informatiky).   
 

2. Zaměřit se na studium k získání kvalifikace pro výkon specializované metodologické 

činnosti výchovného poradce v souladu s § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
 

3. Zaměřit se na studium k získání kvalifikačních předpokladů pro výkon 

specializovaných činností v souladu s § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb. – školní metodik 

prevence, koordinátor EVVO, koordinátor ŠVP. 
 

4. Zaměřit se na studium k prohlubování odborné kvalifikace v souladu s § 10 vyhlášky 

č. 317/2005 Sb. – průběžné vzdělávání zaměřit na osvojování dovedností 

pedagogických pracovníků v oblastech: mezilidská komunikace, práce se žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami, počítačová gramotnost, dyslektický asistent, 

logopedie.  
 

5. Využívat nabídky vzdělávacích programů a studia určeného pro vedoucí pracovníky 

ve školství. 

 

DVPP ve školním roce 2014 – 2015 

a) ZŠ Ležáků 

Jméno a příjmení Název vzdělávací 

akce 

Vzdělávací instituce Akreditace Stav 

 

Mgr. Helena Ročňáková 
 

ECDL Core 

Česká společnost pro 

kybernetiku a informatiku, 

Školicí středisko Střední 
odborná škola Nové Město 

na Moravě 

ID: CZ239 
ukončeno 

03.09.2014 

Mgr. Helena Ročňáková 

KA02 – 250 Hodinový 
kurz Studium k výkonu 

specializovaných činností 

prevence sociálně 
patologických jevů 

CCV Pardubice CZ.1.07/1.3.46/02.0029 
ukončeno 
27.09.2013 – 

11.12.2014 

Mgr. Romana Pažitná 
Studium pro výchovné 

poradce 

Centrum celoživotního 

vzdělávání PdF UHK 

MŠMT - 28562/2011-25-738 09/2014 

zahájení studia 

pokračuje 

Ing. et Bc. Tomáš Louda Andragogika FF UP v Olomouci magisterské studium 

09/2014 

zahájení studia 

pokračuje 
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Mgr. Helena Ročňáková 

 

Rizika internetové  
komunikace 

Pardubický kraj 
Krajský úřad 

Odbor školství a kultury 

 

 
 

 
ukončeno 

25.09.2014 

 

Mgr. Dana Plíšková 

Mgr. Jana Řezníčková 

 

Kurz reedukace 

specifických poruch 
učení 

Centrum celoživotního 

vzdělávání – zařízení pro 

další vzdělávání 
pedagogických pracovníků 

Pardubického kraje 

 

 

MŠMT 29 053/2012-25 

 

 

ukončeno  
7.10.2014 – 

03.03.2015 

 

Ing. et Bc. Tomáš Louda 

Mgr. Milada Konečná 

 

Úvodní seminář 

k projektu „Učíme 

digitálně“ 

 

Pontech 

  

ukončeno 

08.10.2014 

Ing. et Bc. Tomáš Louda 

Mgr. Milada Konečná 

Školení – projekt NIQES 

 

ČŠI  

(Ústí nad Orlicí) 

 ukončeno 

15.10.2014 

Mgr. Milada Konečná 

 

Čína – kontinent sám pro 
sebe a centrum globální 

ekonomiky 

DESCARTES v. o. s. MŠMT: 912/2014-1-42 
ukončeno 

16.10.2014 

Mgr. Jana Řezníčková 
Mgr. Petra Rakoušová 

 

Krajská konference 

environmentálního 
vzdělávání, výchovy a 

osvěty Pardubického 

kraje 

Ekocentrum PALETA 

Pardubice 
MŠMT – 20257/2013-1-463 

ukončeno 

21.10.2014 

 

Mgr. Hana Rybenská 

 

Seminář pro učitele 

fyziky a elektrotechniky 

ZŠ a SŠ 

CCV Pardubice  

MŠMT 29 053/2012-25 

ukončeno 

11.11.2014 

Mgr. Dana Chaloupková 

Mgr. Jana Řezníčková 

Mgr. Dana Plíšková 

Metoda Hejného pro 
mírně pokročilé 

H-mat, o. p. s. 
Magdalény Rettigové 4, 

Praha 

Základní škola 
Komenského Skuteč 

MŠMT-1863/210144-73 
ukončeno 

19.11.2014 

 

Mgr. Milada Konečná 

 

Islám a islámský 
fundamentalismus 

 

 

DESCRATES, v. o. s. 

Svratouch 104 

 

 

MŠMT: 38 880/2011-25807 

 

ukončeno 
01.12.2014 

 

Mgr. Hana Rybenská 
 

Vzdělávání pedagogů ZŠ 

a nižších gymnázií pro 
badatelskou činnost žáků 

v chemii 

Institut rozvoje evropských 

regionů, o. p. s. 

Studentská 95, Pardubice 

 

MSMT-42515/2013-1-912 

 

ukončeno 
10.12.2014 

 

Mgr. Hana Rybenská 

 

Ochrana obyvatelstva – 

chemické havárie 

Střední průmyslová škola 

chemická Pardubice 
 

ukončeno 

30.01.2015 

Mgr. Jana Řezníčková 

Krajská konference 
environmentálního 

vzdělávání, výchovy a 

osvěty Pardubického 
kraje 

Ekocentrum Paleta 
Pardubice 

MŠMT-20257/2013-1-463 
ukončeno 

11.03.2015 

Mgr. Helena Ročňáková 

Odborný seminář pro 

metodiky prevence a 

výchovné poradce škol a 
školských zařízení 

PPP Pardubice  ukončeno 
12. – 13. 03.2015 

 

Ing. et Bc. Tomáš Louda 
 

Jaký bude kariérní 

systém učitelů? 

NIDV, krajské pracoviště 

Pardubice 
 

ukončeno 

23.03.2015 

 

Mgr. Milada Konečná 

 

 

Učitel – Riziková profese 

aneb jak nevyhořet 
 

 

DESCARTES v. o. s.  

 
 

MŠMT-48 183/2012-201-918 

 
 

ukončeno 
01.04.2015 

 

Mgr. Milada Konečná 
 

 

Duchovní systémy Asie 

 

DESCARTES v. o. s.  

 

MŠMT-37490/2014-2-904 

ukončeno 

13.04.2015 

Mgr. Helena Ročňáková 

Prevence rizikového 

sexuálního chování – 

úkol základního 
vzdělávání 

Centrum pro rodinu a 

sociální péči, z. s. 
MŠMT-26-175/2012-25-434 

ukončeno 

28.04.2015 

Mgr. Helena Ročňáková 

neBEZPEČNÝ 

INTERNET  
(seminář v rámci projektu 

Technická gramotnost 

pedagogů ke zvyšování 
kvality a efektivity 

výuky) 

Základní škola Chrudim, 
ul. Dr. Malíka 958 

Registrační číslo projektu: 
CZ.1.07/1.1.03/01.0010 

ukončeno 
06.05.2015 
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b) ZŠ praktická a speciální 

 
Jméno a příjmení Název vzdělávací 

akce 

Vzdělávací instituce Akreditace Stav 

 

 

Mgr. Jana Kavalírová 
 

 

Rizika internetové  

komunikace 

 

Pardubický kraj 

Krajský úřad 
Odbor školství a kultury 

 

 

 

 

ukončeno 

25.09.2014 

Mgr. Jana Kavalírová 

Odborný seminář pro 

metodiky prevence a 
výchovné poradce škol a 

školských zařízení 

PPP Pardubice  ukončeno 
12. – 13. 03.2015 

Mgr. Jana Kavalírová 

Prevence rizikového 
sexuálního chování – 

úkol základního 

vzdělávání 

Centrum pro rodinu a 

sociální péči, z. s. 
MŠMT-26-175/2012-25-434 

ukončeno 

28.04.2015 

Mgr. Jana Kavalírová 

Seminář pro 

spolupracující subjekty 

orgánů sociálně právní 
ochrany dětí 

Vodní zdroje Ekomonitor 

spol. s. r. o. 

  

ukončeno 

05.05.2015 
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9. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

A) CELKOVÝ PŘEHLED AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 

a) ZŠ Ležáků 

ZÁŘÍ 

03. 09. 2014 30. výročí otevření ZŠ Ležáků 

04. 09. 2014 Focení prvňáčků 

16. 09. 2014 Třídní schůzky 

16. 09. 2014 Uganda Přednáška na podporu humanitárních akcí, 6. třídy 

18. 09. 2014 Fotbalový nábor 

19. 09. 2014 Soutěž v první pomoci 

23. 09. 2014 Uganda Přednáška na podporu humanitárních akcí, 7. třídy 

24. 09. 2014 Atletický čtyřboj o pohár ZŠ Ležáků 

26. 09. 2014 Svatováclavský jarmark 

29. 09. 2014 Nábor a ukázky karate 
 

 ŘÍJEN 

01. 10. 2014 Beseda v Městské knihovně, 1. tř. 

03. 10. 2014 Tady neziskovky - vítejte! 

06. 10. 2014 Ajax – Co smím a nesmím, přednáška s Městskou policií, 3. třídy 

07. 10. 2014 Uganda – přednáška na podporu humanitárních akcí, 9. třídy 

08. 10. 2014 Projekt - Podpora přírodovědného a technického vzdělání SPŠT Chrudim, 9. třídy 

08. 10. 2014 Projekt - Podpora přírodovědného a technického vzdělání, HK - IC Obnovitelné zdroje 

Hučák, Muzeum zabezpečovací a sdělovací techniky ČD, 8. ročníky 

10. 10. 2014 Coca Cola Cup - Sportovní areál Olšinky 

14. 10. 2014 Ukázka výcviku dravců 
 

 LISTOPAD 

03. 11. 2014 Jen na sebe nemyslíme – přednáška FOKUS, VIII. A 

03. 11. 2014 Ajax – Co smím a nesmím, přednáška s Městskou policií, 3. třídy 

03. 11. 2014 Školní kolo pěvecké soutěže Zlatý hlásek 

03. 11. 2014 Ukázka výcviku dravců 

04. 11. 2014 Coca Cola Cup, Chrudim 

04. 11. 2014 Jen na sebe nemyslíme – přednáška FOKUS, IX. A 

05. 11. 2014 Jen na sebe nemyslíme – přednáška FOKUS, IX. B 

05. 11. 2014 Burza škol 

06. 11. 2014 Beseda v Městské knihovně, 4. třídy 

07. 11. 2014 Mladý chemik - soutěž, 9. třídy 

10. 11. 2014 Jen na sebe nemyslíme – přednáška FOKUS, IX. B 

12. 11. 2014 Stolničení s Janem Honzou Lušovským, V. A 

12. 11. 2014 Projekt - Podpora přírodovědného a technického vzdělání 

12. 11. 2014 Čtvrtletní klasifikační porada, hovorové hodiny 

12. 11. 2014 Slavnostní předávání slabikářů prvňáčkům, I. A 

13. 11. 2014 Stolničení s Janem Honzou Lušovským, V. B 

18. 11. 2014 Patronát deváťáků u prvňáčků 
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PROSINEC 

01. 12. 2014 Ajax – Co smím a nesmím, přednáška s Městskou policií, III. třídy 

04. 12. 2014 Vánoční těšení na Ležákovce, od 15:3o hodin 

08. 12. 2014 Vánoce v DS Drachtinka - Vystoupení pěveckého sboru p. uč. Chaloupkové 

09. 12. 2014 „Obal na cestách“ - Ekologický výukový program, 1. st. 

09. 12. 2014 Vánoce v knihovně - Vystoupení pěveckého sboru p. uč. Navrátilové 

09. 12. 2014 Vycházka do lesa 

10. 12. 2014 Projekt - Podpora přírodovědného a technického vzdělání SPŠ Chrudim, VIII. B 

10. 12. 2014 Výstava Human Body, návštěva partnerské ZŠ Bílovice, 9. třídy 

10. 12. 2014 Vánoce ve Fokusu 

11. 12. 2014 Výstava Human Body, návštěva partnerské ZŠ Bílovice, 9. třídy 

12. 12. 2014 Školky ve škole (MŠ Pokřikov, MŠ Budovatelů, MŠ Rubešova) 

12. 12. 2014 Mladý chemik – 2. kolo soutěže, Havl. Brod 

16. 12. 2014 Staročeské Vánoce - vánoční koncert - Kvintetky a pěvecký sbor Hlásek 

19. 12. 2014 Vánoční besídky tříd 
 

LEDEN 

05. 01. 2015 Ajax – Co smím a nesmím, přednáška s Městskou policií, 3. třídy 

13. 01. 2015 Zápis nanečisto, pro předškoláky a jejich rodiče 

13. 01. 2015 6. ročník - Výstup na Devět skal 

22. 01. 2015 Soutěž Mladý chemik - Zdena Nováková - regionální finále 
 

 ÚNOR 

02. 02. 2015 Ajax – Co smím a nesmím, přednáška s Městskou policií, 3. třídy 

02. 02. 2015 Zahájení lyžařského výcviku 7. tř. 

05. 02.2015 Zápis do 1. tříd 

13. 02. 2015 Rozloučení s masopustem 2015 

24. 02. 2015 Beseda: Sex, AIDS a vztahy, 8. třídy 

24. 02. 2015 Beseda: Moderní je nekouřit, 7. třídy 

24. 02. 2015 Zeměpisná olympiáda 

25. 02. 2015 Projekt - Podpora přírodovědného a technického vzdělání, SPŠ Chrudim, VIII. B 

25. 02. 2015 Olympiáda AJ – okresní kolo Chrudim 

25. 02. 2015 Focení žáku 9. ročníků 
 

 BŘEZEN 

02. 03. 2015 Ajax – Co smím a nesmím, přednáška s Městskou policií, 3. třídy 

04. 03. 2015 Přebor škol v lyžování - Skiareál Hlinsko 

09. 03. 2015 Rumunsko – Banát (přednáška), 7. a 8. tř. 

09. 03. 2015 Recitační soutěž - školní kolo 

09. 03. 2015 SBĚR - celoškolní akce 

18. 03. 2015 Přednáška o nebezpečí AIDS, 8. tř. 

19. 03. 2015 Vlaštovkiáda 2015 

20. 03. 2015 Matematický klokan 

23. 03. 2015 Literární letopisy - beseda, 8. tř. 
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24. 03. 2015 Hlinecká nota 

25. 03. 2015 Jen na sebe nemyslíme - Fokus, pěvecký sbor Šviháci 

26. 03. 2015 Dopravní výchova, 4. tř. 

27. 03. 2015 Divadelní představení - Kaťaťákova abeceda slušného chování, 1. - 3. tř. 

28. 03. 2015 Dětský domov Pardubice 

 

 DUBEN 

07. 04. 2015 Ajax – Co smím a nesmím, přednáška s Městskou policií, 3. třídy 

08. 04. 2015 Pohádka pro mateřské školky - vystoupení divadelního kroužku školy 

10. 04. 2015 Turnaj ve vybíjené 

14. 04. 2015 Třídní schůzky a hovorové hodiny 

14. 04. 2015 Čtvrtletní pedagogická rada 

23. 04. 2015 Dopravní výchova s MP, 4. tř. 

24. 04. 2015 Svatojiřský jarmark 

27. 04. 2015 Indiáni z Bílovic - prvňáci z Bílovic na Ležákovce , nocování ve škole, 4. tř. 

27. 04. 2015 Škola v přírodě - Škrdlovice (27. -30. 4.), 1. - 3. tř. 

29. 04. 2015 přednáška BENAMO - dopravní výchova, 9. tř. 

 

 KVĚTEN 

05. 05. 2015 Lesní pedagogika, 1. a 2. tř. 

05. 05. 2015 Právo pro každý den - městské kolo 

06. 05. 2015 Lesní pedagogika, 3. a 4. tř. 

06. 05. 2015 Svět kolem nás – Indie - přednáška 

07. 05. 2015 Mc Donalds Cup - turnaj ve fotbale, Skuteč 

07. 05. 2015 OVOV – atlet. Víceboj, Hlinsko 

13. 05. 2015 Focení tříd 

18. 05. 2015 Školní výlet IX. B - Doksy 

21. 5. 2015 Filipíny - přednáška MFC 

22. 5. 2015 Dopravní výchova, 4. tř. 

25. 05. 2015 Přírodně poznávací výlet, VI. A, VII. A, VIII.A 

29. 05. 2015 Školní výlet - Praha, V. A 

29. 05. 2015 Vlastivědná exkurze do Prahy, IV.A 

 

 ČERVEN 

01. 06. 2015 Mezinárodní den dětí - promítání filmu v MFC - Noc v muzeu: Tajemství hrobky 

01. 06. 2015 Výlet do okolí Hlinska, VI. B, VII. B 

01. 06. 2015 Patronát prvňáčků a deváťáků 

02. 06. 2015 Výlet - Liberec, VI. B, VII. B 

03. 06. 2015 Dějepisná exkurze Ležáky, 8. a 9. tř. 

04. 06. 2015 Školní výlet - iQPARK Liberec, 4. tř. 

05. 06. 2015 Taneční vystoupení Ridendo 

08. 06. 2015 Turnaj ve florbalu, Skuteč 

08. 06. 2015 Školní výlet - Blatiny, VIII. B 
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08. 06. 2015 Škola v přírodě - Podmitrov, II. A 

09. 06. 2015 Dopravně-vědomostní soutěž, 4. tř. 

09. 06. 2015 Školní výlet - Lednice, IX. A 

11. 06. 2015 Výlet na Ležáky, 5. tř. 

12. 06. 2015 Výlet do okolí Hlinska, IX. A 

16. 06. 2015 Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků 

17. 06. 2015 Projekt - Podpora přírodovědného a technického vzdělání, SPŠ Chrudim, VIII. B 

17. 06. 2015 Pasování prvňáčků na čtenáře, Městská knihovna, Hlinsko 

18. 06. 2015 Turnaj ve fotbale - Krucemburk 

18. 06. 2015 Pedagogická rada 

19. 06. 2015 Memoriál Karla Kněze - branný závod, Ležáky 

23. 06. 2015 Maskohraní, 3. a 4. tř. 
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10.  
b) ZŠ praktická a speciální 

08. 10. 2014 Návštěva ze SPC Moravská Třebová 

06. 10. 2014 Návštěva ze SPC Bystré 

03. 10. 2014 Vítejte - tady neziskovky! 

09. 10. 2014 Canisterapie 

14. 10. 2014 Ukázka výcviku dravců 

03. 11. 2014 Ukázka výcviku dravců 

05. 11. 2014 Burza škol 

11. 11. 2014 Třídní schůzka rodičů  

12. 11. 2014 Stolničení s Janem Honzou Lušovský 

01. 12. 2014 Adventní setkání u stromečku Zahájení Adventní sbírky 

04. 12. 2014 Plavání 

04. 12. 2014 Vánoční těšení na Ležákovce, Vánoční vystoupení žáků na ZŠ Ležáků 

05. 12. 2014 Mikulášská besídka žáků a klientů DC Motýl 

09. 12. 2014 Obal na cestách - ekologický program 

10. 12. 2014 SPC Moravská Třebová 

16. 12. 2014 Činohra Labutí jezero, Klicperovo divadlo - Hradec Králové 

18. 12. 2014 Plavání 

18. 12. 2014 Vánoční vystoupení žáků v DC Motýl 

01. 12. 2014 Adventní sbírka - celý prosinec, na konto Vánočních koncertů ČT1 

07. 01. 2015 ZŠ Ležáků - Živý Betlém 

08. 01. 2015 Plavání 

13. 01. 2015 Zápis nanečisto 

15. 01. 2015 Canisterapie 

23. 01. 2015 Canisterapie 

15. 01. 2015 Plavání 

22. 01. 2015 Plavání 

05. 02. 2015 Zápis do 1. třídy 

06. 02. 2015 Canisterapie 

12. 02. 2015 Canisterapie 

26. 02. 2015 Canisterapie 

13. 02. 2015 Rozloučení s masopustem 2015 

05. 02. 2015 Plavání 

12. 02. 2015 Plavání 

05. 03. 2015 Plavání 

19. 03. 2015 Plavání 

06. 03. 2015 Canisterapie 

12. 03. 2015 Canisterapie 

20. 03. 2015 Canisterapie 

26. 03. 2015 Canisterapie 

11. 03. 2015 SPC Moravská Třebová 

28. 03. 2015 Dětský domov Pardubice 

09. 04. 2015 Plavání 
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10. 04. 2015 EVVO - Pasíčka - přírodovědná přednáška na školní zahradě školy 

14. 04. 2015 Třídní schůzka rodičů 

15. 04. 2015 přednáška BENAMO - dopravní výchova 

23. 04. 2015 Plavání 

24. 04. 2015 Svatojiřský jarmark 

09. 04. 2015 Canisterapie 

17. 04. 2015 Canisterapie 

23. 04. 2015 Canisterapie 

13. 05. 2015 Focení tříd 

18. 05. 2015 Divadlo Pardubice 

21. 05. 2015 PPP - kontrolní vyšetření žáků 

29. 05. 2015 MFC - Sluníčko 

01. 06. 2015 Mezinárodní den dětí 

03. 06. 2015 SPC Moravská Třebová 

05. 06. 2015 Ridendo 

12. 06. 2015 DS Drachtinka - kulturní vystoupení žáků 

16. 06. 2015 Školní výlet - Třebíč 

19. 06. 2015 Beseda na Drachtince 
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B) CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH AKCÍ  

CELOROČNÍ PROJEKT „ŠKOLA NANEČISTO“ 

Ve školním roce 2014/2015 proběhl na škole 2. ročník projektu „Škola nanečisto“, 

který byl určen nejen pro žáky školy, ale i pro budoucí žáky 1. ročníku (výčet aktivit  

viz příloha č. 1). 

Cílem projektu bylo při oslavách 30. Výročí založení školy prezentovat 

prostřednictvím projektových aktivit a vystoupení žáků výsledky výchovně vzdělávací 

práce školy. Dále pak umožnit předškolákům poznat školní prostředí, seznámit 

se s novými kamarády a budoucími pedagogy. V rámci projektu se uskutečnilo celkem 

osm setkání, při kterých si děti vyzkoušely práci s přírodninami, zajímavé hry s čísly, 

objevily kouzlo interaktivní tabule, zúčastnily se slavnostního rozsvěcení vánočního 

stromku, zkusily si zápis nanečisto, seznámily se s prostředím tělocvičny, školní 

knihovny a podílely se na velikonoční výzdobě školy. Učitelé měli současně možnost 

poznat schopnosti a míru připravenosti budoucích žáků.  

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 

Ve středu 23. 09. 2014 proběhl na škole 6. ročník atletického čtyřboje o pohár  

ZŠ Ležáků Hlinsko. Žáci šesti škol z Hlinska a okolí soutěžili ve čtyřech disciplínách, 

běhu na 60m, skoku dalekém, vrhu koulí a závěrečném běhu na 800m respektive 1000m.  

O putovní pohár se utkalo 12 čtyřčlenných družstev. Letos se celkovým vítězem stala 

ZŠ Proseč, která přijela velmi dobře připravena a vyhrála jak v kategorii mladších žáků, 

tak i v kategorii starších žáků. V mladší kategorii se na druhém místě umístila  

ZŠ Kameničky a třetí skončila pořádající škola ZŠ Ležáků. Ve starší kategorii byly 

výsledky velice vyrovnané a kromě suverénní ZŠ Proseč se o další umístění strhl velice 

lítý boj a s minimálními bodovými rozdíly se nakonec ze druhého místa radovali žáci ZŠ 

Resslova a třetí místo vybojovali žáci ze ZŠ Trhová Kamenice. 

 

Po celkovém součtu bodů z obou kategorii vzešlo následné pořadí: 

1. místo ZŠ Proseč   9608 bodů 

2. místo ZŠ Kameničky  6681 bodů 

3. místo ZŠ Ležáků Hlinsko  6545 bodů 

4. místo ZŠ Smetanova Hlinsko 6154 bodů 

5. místo ZŠ Trhová Kamenice 5899 bodů 

6. místo ZŠ Resslova Hlinsko 5779 bodů. 

 

 

KONCERT K ZAHÁJENÍ OSLAV 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZŠ LEŽÁKŮ 

V pátek 26. 9. 2014 byly zahájeny oslavy 30. výročí vzniku školy a to slavnostním 

koncertem v hlinecké Orlovně. Hlavním gratulantem bylo vokální pěvecké seskupení 

„Kvintetky,“které hostovalo v Hlinsku již po třetí. Dalšími gratulanty byly školní pěvecké 

sbory, které na škole působí již řadu let. Celým programem provázela herečka Jana 

Trojanová, která je součástí pěveckého seskupení. Na začátku zazněla směska písní 

z dětského filmu „Ať žijí duchové“ a poté se program rozdělil do jednotlivých bloků, kde 
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se mohl každý sbor realizovat. Celý program navodil velice příjemnou atmosféru pro 

účinkující i pro diváky.  

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA LEŽÁKOVCE 

Oslavu 30. výročí otevření Ležákovky bylo pojato v duchu plavby plavčíků na lodi.  

Na sobotu 18. října byl připraven Den otevřených dveří s tematickým názvem „Jak to 

chodí na naší lodi, aneb život ve škole“, kde jsme chtěli budoucím prvňáčkům, jejich 

rodičům, absolventům naší školy, bývalým učitelům a ředitelům, ale i všem ostatním 

přítomným ukázat, co všechno naši žáci dovedou, co je baví. 

Celý program moderovali deváťáci, Karolína Burešová, Žaneta Petrlíková a Tomáš 

Vacek, kteří nás provedli celým dopoledním programem. Dopolední program tvořily 

scénky v hereckém podání Davida Novotného, vystoupení školních pěveckých sborů 

Hlásek a Šviháci Pro návštěvníky bylo připraveno krátké představení školního 

divadelního kroužku, recitační pásmo básní v podání žáků IV. A, ukázky pokusů 

v podání žáků a taneční vystoupení. Svoje dovednosti rovněž prezentovali žáci žáků ze 

ZŠ praktické a speciální, která je naší nedílnou součástí. Během programu vystoupili  

i naši karatisté, bratři Hejdukové a Tomáš Hertl, kteří předvedli krátkou ukázku svého 

umění a pochlubili se svými medailemi a poháry získanými v různých soutěžích.  

 

 

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAKTICKÉ A SPECIALNÍ  

Základní škola praktická a speciální je již druhým školním rokem zapojena  

do celorepublikového projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 

v Pardubickém kraji“. V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s Odborným učilištěm 

v Chroustovicích, kde během školního roku strávili žáci praktické školy několik dnů 

v odborných dílnách a pod vedením  učitelů odborného výcviku zhotovovali výrobky 

prezentující jimi zvolený učební obor. Truhláři vyráběli tělo loutky, ptačí budku, 

letadélko, zámečníci pak například kovový svícen. 

Jedním z úkolů pro všechny zapojené školy bylo zhotovit loutku čarodějnice  

a zúčastnit se tak červnové řemeslné soutěže „O nejkrásnější čarodějnici“.  Ležákovka se 

dělila se Základní školou z Moravské Třebové o 2. a 3. místo. Naše loutka zaujala 

výtvarně i technicky. Za odměnu získali žáci krásně ozdobený dort. 

 

 

EXKURZE DO BRNA 

Žáci 9. ročníků Základní školy Ležáků vyrazili ve dnech 10. - 11. 12. 2014 na 

dvoudenní poznávací pobyt do Brna. Naplánovaných cílů bylo hned od začátku několik. 

Na středu byla zajištěna návštěva výstavy lidského těla BODIES REVEALED, během 

které mohli žáci poznávat lidské tělo v celé jeho složitosti i kráse. Výstava BODIES 

REVEALED umožnila našim žákům pomocí podrobných trojrozměrných pohledů 

nahlédnout hluboko do systémů lidského těla – od kůže přes kosti až k vnitřním orgánům, 

od lebky až ke konečkům prstů na nohou. Celou výstavou nás provázela studentka 

lékařské fakulty, která nám svým výkladem umožnila snadnější poznávání stavby 

lidského těla a funkce jednotlivých orgánů a orgánových soustav. Naším cílem 
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bylo prostřednictvím názorných ukázek a skrze nově získané vědomosti vně školy 

motivovat žáky ke zdravému životnímu stylu a podpořit jejich zdraví a správný vývoj. 

Druhým společným cílem byla Petrovská katedrála, která je dominantou města Brna. 

Zde jsme navštívili Klenotnici a věž katedrály sv. Petra a Pavla, ze které je krásný výhled 

na celé město. Poté jsme se vydali na exkurzi do hlubokých podzemních prostor 

Labyrintu pod Zelným trhem, kde na nás čekala tajemná zákoutí středověkých chodeb a 

sklepů. Prohlídková trasa vedla náměstím vzhůru k Malému Špalíčku a nabídla nám řadu 

překvapení včetně pravého historického pranýře pod povrchem země v hloubce 6 - 8 

metrů. Žáci se zde dozvěděli informace o tom, jak se uchovávaly potraviny v dobách, kdy 

sklepy nahrazovaly lednice. Seznámili se s vývojem osvětlovadel používaných v podzemí 

od prvních pochodní přes louče až po olejové či parafinové svíčky a petrolejové lampy. 

Během prohlídky si žáci prohlédli alchymistickou laboratoř, která připomíná slavné 

lékaře a lékárníky, kteří v Brně působili. Na závěr středečního dne jsme navštívili 

brněnské vánoční trhy na náměstí Svobody, kde jsme si prohlédli vánoční strom, 

zúčastnili se části vánočního programu (celorepubliková akce Česko zpívá koledy 2014, 

Promítání večerníčku pro děti, Zimní kino s titulem „Husiti“) a nasáli vánoční atmosféru.  

Ve čtvrtek dopoledne jsme navštívili Kancelář veřejného ochránce práv - ombudsmana. 

Zde jsme se od 9 hodin zúčastnili besedy, během které jsme se dozvěděli o svých 

možnostech jak aktivně hájit svá práva, o působnosti veřejné ochránkyně práv a o 

způsobech, jakými se na ni můžeme obracet. Beseda vhodně doplnila učivo probírané 

v rámci předmětu občanská výchova. Cestou na vlakové nádraží jsme si ještě prohlédli 

Červený kostel a hrad Špilberk. 

Nocleh a stravování nám zajistila naše partnerská Základní škola v Bílovicích nad 

Svitavou, která se nachází 5 km od Brna. S bílovickou školou Ležákovka aktivně 

spolupracuje – jednou z dalších plánovaných akcí je společná škola v přírodě pro žáky 2. 

ročníků.   

 

VÁNOČNÍ TĚŠENÍ NA LEŽÁKOVCE 

I tento rok se na naší škole konalo 4. prosince od 15:30 hodin odpoledne věnované 

blížícím se Vánocům s tradičním rozsvícením vánočního stromečku, který byl věnován 

základní škole z obce Mokrýšov. 

Ten, kdo s námi přišel oslavit čas adventní, mohl ochutnat tradiční francouzské 

vánoční cukroví a vánočku, vyrobit si společně se svými dětmi vánoční dekoraci – 

svícen, věnec, andílka nebo stromeček, zakoupit si výrobky našich žáků z družiny, ze ZŠ 

praktické a speciální nebo od neziskové organizace Fokus. Žáci a učitelé cizích jazyků 

připravili prezentace, jak se slaví Vánoce v Rusku, Německu, Anglii a Francii, jaké jsou 

jejich zvyky a symboly. Součástí prezentace byly i postavy, které patří k Vánocům – 

anglický Santa Claus, ruský Děda Mráz a francouzský Pere de Noel. Nechyběl ani 

Mikuláš, čerti a andílci, kteří patří k českým tradicím. Ty hodné děti obdarovali bonbóny 

a zlobivé zmazali. 

Program „Vánočního těšení“ byl opravdu velmi pestrý. Na začátku nás přivítal Santa 

Claus se svými skřítky pomocníky, kteří pak dále moderovali celý program. Santa Claus 

představil své kolegy obdarovávající děti v Rusku a ve Francii. V úvodu jsme vyslechli 

vánoční koledy v podání žáků ZŠ speciální a praktické. Hned poté následovalo 

vystoupení dětí z družiny a pěveckého sboru Hlásek pod názvem „Živý betlém“. V pět 

hodin jsme se sešli opět u vánočního stromečku, kde vystoupila naše školní dívčí kapela 

M. A. S. - M. Adámková, A. Dušánková a S. Vobejdová a po nich druhý pěvecký sbor 

Šviháci s vánočními koledami. Dříve než jsme rozsvítili vánoční stromeček, popřál pan 

ředitel Tomáš Louda všem šťastné a veselé Vánoce a poděkoval všem, kdo s námi přišel 
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oslavit tento adventní čas. Závěr patřil našim budoucím absolventům, žákům devátých 

tříd, kteří si společně s oběma pěveckými sbory zazpívali vánoční koledu „Rolničky“. 

 

 

 

VÍTÁNÍ VÁNOC S LEŽÁKOVKOU 

V úterý 16. 12. 2014 se v místní Orlovně uskutečnil vánoční koncert pod názvem 

STAROČESKÉ VÁNOCE, který pro veřejnost již po čtvrté zorganizovala naše škola. 

Koncert připravil dětský pěvecký sbor Hlásek spolu s vokálním seskupením Kvintetky. 

Celým programem provázela herečka a moderátorka Jana Trojanová. Koncert byl 

rozdělen do jednotlivých bloků. Nejprve vystoupily Kvintetky, potom následovala série 

koled v podání školního pěveckého sboru a nakonec zazpívali společně. Všichni v sále 

byli příjemně naladěni vánoční atmosférou a odcházeli s dobrým pocitem. 

 

 

 

LEŽÁKOVKA SBÍRÁ ÚSPĚCHY 

Již čtvrtým rokem se naše škola účastní soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika‟. 

V prosinci loňského roku proběhlo v Havlíčkově Brodě druhé kolo této soutěže. Zapojilo 

se do něho 300 žáků a žákyň z 5 krajů, kteří postoupili ze školního kola.  

I Ležákovka měla v soutěži své úspěšné žáky – Michaelu Adámkovou, Zdenu 

Novákovou a Kateřinu Vaškovou, žákyně 9. ročníků.  

V druhém kole se všechny tři žákyně se zadanými úkoly zdárně vypořádaly. Zdena 

Nováková dokonce tak dobře, že se umístila mezi třiceti nejlepšími žáky. Zdena se 

umístila na 12. - 14. místě a postupuje tak do 3. kola regionální finále, které se uskuteční 

22. ledna 2015 v Pardubicích.  

 

 

 

DĚTSKÝ DOMOV NA LEŽÁKOVCE 

Ležákovku v sobotu 28. března navštívily děti z dětského domova z Pardubic. Dětem 

se na začátku představil pěvecký sbor Ležákovky „Hlásek“ s pohádkovými písničkami. 

Školní divadelní kroužek předvedl ukázku z pohádky „Loupežnické koření“ a děti ze 

školní družiny pak vystoupily s veršovanou pohádkou „Tři přadleny. Celým programem 

skvěle prováděl“ loupežník“ David Novotný. Na kytaru zahrál Aleš Batelka, který 

společně s Radkem Chrbolkou a Zdendou Teskou i zazpíval.  

Na přání dětského domova si žáci Ležákovky společně se svými učiteli připravili 

ukázku z výuky matematiky zpestřené o prvky z metody prof. Hejného - zvířátka dědy 

Lesoně. Děti velice rychle pochopily podstatu zadaných úkolů a zcela na výbornou se 

zhostily jejich řešení. 

Po matematice následovalo pásmo zábavné angličtiny s velikonoční tematikou. Děti si 

zazpívaly a zatančily, poznaly Easter bunnyho a zahrály si různé hry.  

Po obědě, který pro děti zdarma zajistila firma Scolarest, se děti přesunuly na výtvarné 

dílny, kde si mohly vyrobit velikonoční dekorace nebo papírovou masku klauna. 

Odpoledne bylo pro děti připraveno hledání pokladu v areálu praktické a speciální 

školy. Na školní zahradě byla přichystána zábavně naučná hra v podobě cesty za 

pokladem. Jejím úkolem bylo seznámení dětí s různými ptačími budkami, které jsou 

vystaveny v prostorách zahrady, a jejich případnými obyvateli. Na závěr bylo pro děti 

připraveno občerstvení a odměny, které věnovala Mlékárna Hlinsko, a. s. Odpoledne po 
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ukončení programu se děti vydaly zpět do Pardubic. 

Akce připravená pro děti z dětského domova se velice vydařila. Všichni učitelé ocenili 

nadšení všech dětí k práci i jejich ukázněnost a strávili tak příjemně část sobotního dne. 

 

INDIÁNI NA LEŽÁKOVCE – SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADÍ ŠKOLOU 

BÍLOVICE NAD SVITAVOU POKRAČUJE 

Jednoho dne nám přišla zpráva od rudých bratrů z Bílovic, že nás přijedou, tři dny 

před posledním východem měsíce, navštívit. Nastaly velké přípravy. Naši zruční indiáni 

našili z kůží měšce na talismany, postavili týpí, ustlali ležení pro malé indiány, „vyřezali“ 

totemy, „ulovili“ medvěda a jeho zuby navlečené na kůži se staly vhodným dárkem.  

Železný oř přisupěl přesně 64 minut před pravým polednem. Oba naše kmeny se 

přivítaly indiánským pokřikem a předáním dárků. Po uvítání v indiánské osadě jsme 

společně spořádali vydatný oběd a vydali se do lesa na indiánské soutěže. Indiáni museli 

prokázat svou zručnost, obratnost, mrštnost, vytrvalost a pozornost. Lovili dravé ptáky, 

proplétali se a prolézali pavučinou v houští, stavěli týpí pro mravence a hledali stříbrný 

poklad. Vyčerpaní indiáni složili své znavené nohy u ohně a s chutí jedli opečené „hady“, 

vynikající indiánskou pochoutku. 

Večer si indiáni vyráběli lapače snů, aby se jim po stezce odvahy dobře spalo a 

nerušily je zlé sny. Stezka odvahy procházela naší osadou. Podle svíček došli indiáni na 

konec stezky, kde se museli podepsat brkem „vlastní“ krví. Občas někoho vyděsila 

Loudavá bestie, která řádí kolem naší osady, ale naštěstí se nám všichni indiáni ve zdraví 

navrátili. 

Po ranním rozbřesku jsme pojedli a vydali se po stopách dávných předků bledých 

tváří, kteří obývali původní území Betléma. Indiáni měli možnost dozvědět se něco o 

jejich zručnosti a ti nejmenší si vyslechli Příběh dřevěné panenky. Při zpáteční cestě 

prošli zkouškou jak samotní indiáni, tak i park u DS Drachtinka. Všichni změřili své síly 

s místními železnými soupeři a úspěšně čelili jejich výzvám.  

Po návratu do našeho tábora jsme nasytili svá hladová břicha a znaveni ulehli 

k poobědnímu odpočinku a sledování příběhu o nejznámějším náčelníku Vinnetouovi.  

Železný oř na nikoho nečeká a tak jsme se museli s našimi rudými bratry srdečně 

rozloučit. Náčelníci kmenů předali statečným a šikovným indiánům část pradávného 

pokladu jako důkaz věčného přátelství a míru mezi oběma kmeny.  

Kéž jejich i naše kroky střeží Manitou! Howgh.   

 

 

PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL NA LEŽÁKOVCE 

Základní škola Ležáků uspořádala nejen pro žáky svých 8. a 9. ročníků v pořadí  

2. ročník „Burzy škol“, na kterém se mohli společně s rodiči seznámit s vybranými 

školami a jimi nabízenými učebními a studijními obory. Seznam škol, které se prezentace 

zúčastnily, tvoří přílohu č. 2 výroční zprávy. 

Akce proběhla ve středu dne 5. 11. 2014 od 15.00 hodin v tělocvičně naší školy. 

Cílem této akce bylo usnadnit žákům 9. ročníků jejich rozhodování při volbě střední 

školy. Žákům 8. ročníků měla přiblížit situaci, která je čeká příští rok.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zslezaku.cz/
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11. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 

 

a) Dotace ze státního rozpočtu 

 schválený 

rozpočet 

upravený 

rozpočet 

poskytnuto 

k 31. 12. 13 
vyčerpáno rozdíl poznámka 

mzdy 
11 213 000 11 461 000 11 461 000 11 461 000 0 

 

OON 
230 000 280 000 280 000 280 000 0 

 

odvody + FKSP 
4 003 000 4 107 000 4 107 000 4 012 355 -94 645 

převod mezi 

odvody a ONIV 

ONIV přímé + 

náhrady 
462 000 462 000 462 000 556 645 +94 645 

převod z odvodů do 

ONIV 

 

Dotace na přímé 

náklady celkem 
15 908 000 16 310 000 16 310 000 16 310 000 0 

 

 
ÚZ 33 047 

schválený 

rozpočet 

upravený 

rozpočet 

poskytnuto 

k 31. 12. 13 
vyčerpáno rozdíl poznámka 

ONIV 
 

0 10 900 10 900 10 900 0 

 

 

ÚZ 33 051 
schválený 

rozpočet 

upravený 

rozpočet 

poskytnuto 

k 31. 12. 13 
vyčerpáno rozdíl poznámka 

Mzdy 
 

0 33 877 33 877 33 877 0 

 

 

ÚZ 33 052 
schválený 

rozpočet 

upravený 

rozpočet 

poskytnuto 

k 31. 12. 13 
vyčerpáno rozdíl poznámka 

Mzdy 
 

0 108 451 108 451 108 451 0 

 

 

 
b) Dotace z ÚP 

 
schválený 

rozpočet 

upravený 

rozpočet 

skutečnost 

k 31. 12. 

2014 

vyčerpáno rozdíl poznámka 

Dotace ÚP 0 0 390 296 390 296 0  
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c) Dotace od zřizovatele - MÚ 

 

 
schválený 

rozpočet 

upravený 

rozpočet 

skutečnost 

k 31. 12. 2014 
vyčerpáno 

hospodářský 

výsledek 

Dotace MěÚ 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
 

481,34 

Výnosy celkem 
  

571 681,26 
 

z toho 

Školní družina 
 

 84 450 
 

Pronájmy 
 

 226 139 
 

Ostatní finanční 

výnosy  

 
 12 860 

 

Úroky 
 

 3 704,26 
 

Čerpání fondů 
 

 10 391 
 

Ostatní výnosy 

z činnosti 

 
 5 991 

 

Výnosy z prodeje 
materiálu 

 
 228 146 

 

Celkem  
  

3 571 681,26 3 571 199,92 

 

 

Přehled nákladů za rok 2014 – čerpání z prostředků MÚ – na provoz 

 
Náklady celkem 3 571 199,92 

z toho: 501 – spotřeba materiálu 475 655,45 

            502 – energie (314) 1 489 251,73 

            511- oprava a údržba 46 242,50 

            544 – prodaný materiál 229 133,05 

            518 – nákup služeb 630 587,57 

            521 – 524 – 527 mzdy + odvody + FKSP 28 634 

            549 – ostatní náklady z činnosti 81 882,42 

            558 – náklady z DDM a DNM 589 109,38 

591 – daň z příjmu 703,82 

 

 

 
Dotace + výnosy Náklady Rozdíl = Hospodářský výsledek 

3 571 681,26 3 571 199,92 481,34 
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Zpráva o hospodaření školy za rok 2014 byla projednána na Pedagogické radě školy  

č. 2_2014/2015 dne 20. 01. 2015 (bod 1.2). 

 

 

 

12.  ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 

PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 

Název projektu:    UČÍME V PŘÍRODĚ 

Registrační číslo projektu:   23/919/2014 

Poskytovatel finančních prostředků: Lesy České republiky, s. p.  

 

Cílem projektu bylo prostřednictvím nových didaktických pomůcek – učebnic  

a učebních textů, které odpovídají požadavkům stanoveným v Rámcovém vzdělávacím 

programu pro základní vzdělávání, vést žáky prakticky a názorně k dovednosti utvářet  

a udržovat kvalitní životní prostředí. Prostřednictvím nových výukových materiálů  

si mohou žáci snáze osvojovat poznatky nezbytné pro jejich uplatnění při výuce přírodopisu 

na druhém stupni, ale i v praktickém životě. Cílem projektu bylo pozitivně motivovat žáky 

k jejich sebevzdělávání směřujícímu k prohlubování vědomostí, dovedností, zkušeností  

a formování hodnotových postojů potřebných pro řešení otázek týkajících se životního 

prostředí a ekologie.  

Na základě Darovací smlouvy byl dárcem finančních prostředků poskytnut finanční dar  

ve výši 10 000,- Kč určený k úhradě nákladů spojených s realizací projektu „Učíme 

digitálně“. 

V rámci projektu byly pořízeny učebnice pro výuku vzdělávacího oboru Přírodověda  

a Vlastivěda pro 4. a 5. ročník. 

 

Přehled nakoupených učebních textů: 

Přírodověda pro 4. ročník ZŠ, nakladatelství Nová škola, s. r. o., 2014 

 ISBN 978-80-7289-557-1 

Vlastivěda pro 4. ročník ZŠ, nakladatelství Nová škola, s. r. o., 2014 

ISBN 978-80-7289-549-6 (Hlavní události nejstarších českých dějin) 

ISBN 978-80-7289-547-2 (Poznáváme naši vlast) 

 

Přírodověda pro 5. ročník ZŠ, nakladatelství Nová škola, s. r. o., 2011 

 ISBN 978-80-7289-301-0 

Vlastivěda pro 5. ročník ZŠ, nakladatelství Nová škola, s. r. o., 2014 

ISBN 978-80-7289-548-9 (Významné události nových českých dějin) 

ISBN 978-80-7289-559-5 (Česká republika jako součást Evropy) 
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Název projektu:    OBĚDY PRO DĚTI 

Poskytovatel finančních prostředků: WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.  

 

Na základě žádosti o zařazení školy do projektu „Obědy pro děti“ byla se souhlasem 

zřizovatele uzavřena darovací smlouva na poskytnutí finančních prostředků určených 

k úhradě obědových služeb za žáka školy (Základní škola praktická a speciální). 

Celková výše finančního daru na období od 02. 02. 2015 do 30. 06. 2015 činila 2 619,- Kč.  

 

 

 

 

 

Název projektu:    UČÍME DIGITÁLNĚ 

Registrační číslo projektu:   CZ.1.07./1.3.00/51.0026 

Název operačního programu:  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Číslo a název oblasti podpory:  1.3 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků škola 

a školských zařízení 

Na základě smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem uzavřené dne 03. 09. 2014 bylo 

upraveno právní postavení smluvních stran. Škola během realizace projektu vystupovala jako 

Partner projektu. Příjemcem dotace byla společnost Pontech s. r. o. se sídlem 149 00 Praha, 

Türkova 2319/5b. 

V rámci projektu byly identifikovány vzdělávací potřeby pedagogických pracovníků školy  

a stanoveny konkrétní požadavky na jejich vzdělávání v závislosti na stávajícím vybavení 

školy ICT. V návaznosti na provedený průzkum trhu byl stanoven vhodný typ mobilního 

dotykového zařízení potřebného pro dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků V rámci 

projektu bylo na základě výsledků výběrového řízení nakoupeno 20 kusů dotykových 

konvertibilních zařízení, které byly využívány v podaktivitách projektu B2 (Aktivita ICT – Co 

chceme) a B3 (Aktivita ICT – Oborové didaktiky). V průběhu projektu byly realizovány 

podaktivity A1 (vzdělávání ředitelů), A2 (Mentoring a podpora pedagogických pracovníků 

školy), B1 (Aktivita ICT – Co už máme). 

Financování: 

Příjmy (Kč) Výdaje (Kč) Z toho 

578 438 578 438 Mzdy, včetně odvodů 268 000 
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  Nákup hardwaru 263 296 

  Nákup softwaru 47 145 

  CELKEM 578 438 

 

 

 

 

 

Název projektu:   VYŠLÁPNEM SI DO SVĚTA II.  

(We go to the World II.) 

Název operačního programu:  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Číslo výzvy:    56 

Název výzvy:  Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblasti podpory 

1.1 unit cosi 

Číslo prioritní osy:   7.1 

Název prioritní osy:   Počáteční vzdělávání 

Číslo oblasti podpory:  7.1.1 

Název oblasti podpory:  Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace 1959/56/7.1.1/2015 ze dne 15. 07. 2015. 

Cílem projektu zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí i zemích 

EU a ESVO (Evropského sdružení volného obchodu). 

Během realizace projektu bude pro žáky zajištěn krátkodobý jazykově vzdělávací pobyt 

v zahraničí v délce trvání minimálně 5 kalendářních dnů včetně cesty. Žáci během pobytu 

absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin  

za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa. 

 

Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2014/2015 byla pedagogickou radou 

projednána na provozní poradě č. 3_2015/2016 dne 12. 10. 2015 (bod 1.1). 

 

 

V Hlinsku dne 12. 10. 2015 

 

    Ing. et Bc. Tomáš Louda, ředitel školy  

 


