VÝROČNÍ ZPRÁVA
2017/2018

Výroční zpráva vychází z § 7, vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví záležitosti dlouhodobých
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.

Základní informace o škole
Charakteristika školy:







Název školy: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Sídlo školy: 571 01 Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21
Charakteristika školy: základní
Právní forma: příspěvková organizace
IZO: 049 328 085
Zřizovatel: Město Moravská Třebová, náměstí T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

Vedení školy:
Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Skácelíková
Zástupce ředitelky: Mgr. Martin Krejčí
Adresa pro dálkový přístup: www.3zsmt.cz, skola@3zsmt.cz
Datum zařazení do sítě škol: 22. 3. 1996
Poslední aktualizace v síti škol: 1. 9. 2008
Identifikační číslo ředitelství v síti škol: 600 100 677
Součásti školy podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol a jejich kapacita:



Základní škola: 360 žáků
Školní družina: 75 žáků
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Školská rada
Volební období všech členů je tříleté.
Volby do školské rady z řad zákonných zástupců proběhly 7. 12. 2017.

Do školské rady byli zvoleni tito zákonní zástupci žáků:




Marie Kadidlová
Šárka Pohorská
Ing. Jan Rejchrt

Dne 5. 12. 2017 proběhly volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků.

Byli zvoleni tito učitelé:




Mgr. Vladimíra Machačová
Mgr. Alice Moravcová
Mgr. Simona Žvátorová

Za zřizovatele byli do školské rady jmenováni na základě usnesení Rady města
Moravská Třebová ze dne 8. 1. 2018:




JUDr. Miloš Izák
Ludmila Koláčková
Ing. Mgr. Dana Buriánková
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Vzdělávací programy školy (přehled oborů
vzdělávání)
Škola ve školním roce 2017/2018 vyučovala podle školního vzdělávacího programu Dnes jsme
moudřejší než včera – 9. verze, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Statistika žáků podle místa bydliště
M.
Třebová
123

Boršov
9

Staré
Město
5

Útěchov

Linhartice

Dětřichov

Borušov

ostatní

celkem

11

12

9

6

24

199

Zápis žáků pro první třídy
Žáci zapsaní do 1.
ročníku včetně
odkladu
31

Počet žádostí o
odklad – nástup do
školy 2019/2020
4

Počet žáků, kteří
nastoupí po odkladu
4

Nastoupí do 1. třídy
k 1. 9. 2018
23
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Rámcový popis personálního zabezpečení
činnosti školy
poř. č.

jméno

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skácelíková Jaroslava
Hošková Zdeňka
Dopitová Renata
Dosedělová Lucie
Šařecová Eva
Hrdina Petr

7.
8.
9.
10.

Krejčí Martin
Řebíčková Hana
Cichá Michaela
Purketová Alena

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Žvátorová Simona
Machačová Vladimíra
Novák Vlastimil
Pallová Eva
Peřinová Zuzana
Krušinová Eva
Zmeškalová Hana
Moravcová Alice
Krejčová Jana
Barvová Drahomíra
Zástěrová Hana
Moravec Karel

23. Biličová Věra
24. Punčochářová Jaroslava

zařazení

vzdělání

ředitelka
uč. 1.–5.
uč. 1.–5.
uč. 1.–5.
uč. 1.–5.
uč. 1.–5.
výchovný a kariérový poradce
uč. 6.–9., zástupce ředitelky
uč. 6.–9.
uč. 6.–9.
uč. 6.–9.
EVVO koordinátor
uč. 6.–9.
uč. 6.–9.
uč. 6.–9.
uč. 6.–9.
uč. 1.–5.
vychovatelka ŠD
vychovatelka ŠD
speciální pedagog
asistent pedagoga
účetní
účetní
správce sítě
technický pracovník
uklízečka
uklízečka

VŠ
VŠ
VŠ
VŠ – MD
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ – MD
SŠ
SŠ
VŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
vyučena
základní vzdělání
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Datum

Název akce

Jméno učitele

20. 9. 2017

Hodina pohybu navíc

V. Machačová

20. 9. 2017

Jednání s agenturou pro sociální začleňování

J. Skácelíková

26. 9. 2017

Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní

A. Moravcová

26. 9. 2017

Svět v pohybu

4. 10. 2017

Žák s potřebou podpůrných opatření

E. Pallová
M. Krejčí
A. Moravcová

9. 10. 2017

Autorský zákon ve vyučovacím procesu

S. Žvátorová

10. 10. 2017

Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného vzdělávání

12. 10. 2017

Jak na čtenářskou gramotnost

A. Moravcová,
J. Skácelíková
A. Moravcová

23. 10. 2017

Bakalářská konference

M. Krejčí

24. 10. 2018

Jednání řídícího výboru MAS

J. Skácelíková

25. 10. 2017

Studijní pobyt na ZŠ Krnov

2. 11. 2017

Didaktika plavání pro učitele TV na ZŠ

J. Skácelíková,
E. Šařecová,
A. Moravcová,
E. Pallová
V. Machačová

2.–3. 11. 2017

Vzdělávací odborový seminář

S. Žvátorová

20. 11. 2017

Seminář k GDPR

J. Skácelíková

28. 11. 2017

Odborný kabinet přírodopisu

A. Purketová

12. 12. 2017

Konference k projektu Badatelská výuka

E. Pallová, M. Krejčí

13. 12. 2017

Odborný kabinet českého jazyka

J. Skácelíková

12. 1. 2018

Vyhláška o poskytování podpůrných opatření

A. Moravcová

7. 2. 2018

Seminář ke GDPR

J. Skácelíková

26.–27. 1. 2018

Poradenský systém a prevence ve školství

E. Pallová

21. 2. 2018

KIPR – hodnocení žáka se SVP

A. Moravcová

23.–24. 2. 2018

Vedení třídy a její diagnostika

E. Pallová

28. 2. 2018

Seminář ke GDPR

J. Skácelíková

5. 3. 2018

Matematika pro I. stupeň – Fraus

Z. Hošková

23.–24. 3. 2018

Školní třída, její vedení a diagnostika

E. Pallová

4. 4. 2018

Seminář k projektu Šablony II., projekt MAP II

J. Skácelíková

9. 4. 2018

Seminář k GDPR

J. Skácelíková

9. 4. 2018

Práce s žákem s ADHD

A. Moravcová

11. 5. 2018

Třída, její vedení a diagnostika

E. Pallová

18.–19. 5. 2018

Systém primární prevence ve školství

E. Pallová
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6. 6. 2018

Rovné příležitosti ve vzdělávání

J. Skácelíková

11. 6. 2018

Diagnostika matematických schopností a dovedností

A. Moravcová

15.–16. 6. 2018

Rodina a komunikace s rodiči

E. Pallová

21.–22. 6. 2018

Konference k projektu Badatelská výuka

E. Pallová, M. Krejčí

Další vzdělávání bylo v tomto roce realizováno individuálně. Vyučující vyčerpali 12 dnů studijního
volna na své další vzdělávání.
Mgr. Jaroslava Skácelíková, ředitelka školy
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Snížené stupně z chování, neomluvené hodiny,
opravné zkoušky, odložená klasifikace
Snížené stupně z chování
Počet

% všech žáků školy

I. pololetí

II. pololetí

I. pololetí

II. pololetí

2 – uspokojivé chování

5

2

2,475

1,006

3 – neuspokojivé

0

0

0

0

Neomluvené hodiny
Neomluvené
Školní rok

78

Počet žáků klasifikovaných nedostatečnou
Třída
I.

Počet žáků třídy
stav k 30. 6. 2018
29

I. pololetí

II. pololetí
0

0

II.

21

0

0

III.

21

0

0

IV.

26

0

0

V.

25

2

1

VI.

22

1

0

VII.

24

2

2

VIII.

18

1

0

IX.

13

0

0

Opravné a jiné zkoušky
Anglický jazyk
Počet žáků

1

Český jazyk
1

Matematika
1

Tělesná výchova
1
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Nabídka volitelných a nepovinných předmětů
Volitelné předměty

Nepovinné předměty

Seminář z fyziky

Náboženství*

Sportovní hry

Malý badatel

Domácnost
Seminář a praktika z přír. předmětů
*pro malý počet přihlášených žáků nebylo školou realizováno vyučování náboženství
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Akce školy, výsledky




Exkurze, výlety, projekty…
Akce pro veřejnost a jiné školy
Meziškolní akce

Školní akce — exkurze, výlety, divadelní představení, projektové dny...
Akce

Sportovní den I. stupně

Zodpovídal
V. Novák,
A. Purketová
R. Dopitová,
P. Hrdina
R. Dopitová,
Z. Hošková
P. Hrdina,
Z. Klodnerová
E. Šařecová

Společně k bezpečí

A. Purketová

Společně k bezpečí

E. Pallová

Mezi pražci mladějovské úzkokolejky
Tvořivé dílny ZUŠ
Nové knihy v knihovně
Městská knihovna prezentuje nové knihy

Termín
13.–15. 9.
2017

Třídy

13. 9. 2017

II., III.

4. 10. 2017

II., IV.

5. 10. 2017

III., V.

6. 10. 2017
11 .–12. 10.
2017
18 .–19. 10.
2017

I.–V.

19. 10. 2017

VI., VII.

19. 10. 2017

IX.

VII., VIII.

VI.
VI.

Burza středních škol

M. Krejčí,
S. Žvátorová
P. Hrdina

Program primární prevence

P. Hrdina

25. 10. 2017

III.

Tajemství zámeckých zahrad

H. Řebíčková

31. 10. 2017

IX.

Nové knihy v knihovně

R. Dopitová

1. 11. 2017

II.

Práce se třídou ve třídě – společně k bezpečí

A. Purketová

6. 11. 2017

VI.

Ladislav Velen – výstava

V. Novák

9. 11. 2017

VII.

Laskavec

E. Pallová

13. 11. 2017

škola

Keramická dílna, horolezecká stěna

E. Šařecová

15. 11. 2017

I.

Program primární prevence

24. 11. 2017

III.

18. 12. 2017

V.

18. 12. 2017

VII., IX.

Lidožrouti – filmové představení

P. Hrdina
E. Pallová,
V. Novák
M. Krejčí,
H. Řebíčková
TU

20. 12. 2017

I.–IX.

Společně k bezpečí

E. Pallová

4. 1. 2018

V.

Bruslení

R. Dopitová
A. Purketová,
M. Krejčí

11. 1. 2018

II.

12. 1. 2018

VI., VII.

Putování naučnou stezkou o školství ve městě

Pražský hrad – exkurze
Peklo Čertovina – exkurze

Planeta Země 3000
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Bruslení

R. Dopitová

II.

TU

18. 1. 2018
22.–27. 1.
2018
29. 1. 2018

Lyžařský výcvikový kurz

V. Machačová

Listování – Myši patří do nebe
Listování – Straka v říši entropie

TU

29. 1. 2018

VII.–IX.

Bruslení

R. Dopitová

1. 2. 2018

II.

Beseda s pracovníky úřadu práce

P. Hrdina

VIII., IX.

Lyžařský výcvikový kurz

V. Machačová

Bruslení

R. Dopitová

12. 2. 2018
12.–17. 2.
2018
15. 2. 2018

Bruslení

R. Dopitová

22. 2. 2018

II.

Vitamínový den

28. 2. 2018

I.–V.

1. 3. 2018

II., III.

Bruslení

TU
P. Hrdina,
R. Dopitová
R. Dopitová

8. 3. 2018

II.

Den vody – putování s vodníky

E. Šařecová

21. 3. 2018

I.

Bruslení

R. Dopitová

22. 3. 2018

II.

Jaro dělá pokusy – velikonoční dílny

27. 3. 2018

I.–IX.

4. 4. 2018

V., VI.

Spolupráce na výzkumu UPOL

Ped. pracovníci
E. Pallová,
A. Purketová
E. Pallová

12. 4. 2018

VI.–IX.

Den Země- Krtkovo putování po planetě Zemi

E. Šařecová

I.

Sportovně – přírodovědný kurz na Srnčí

P. Hrdina

20. 4. 2018
24.–26. 5.
2018
8. 6. 2018

V.

13. 6. 2018

VII.

Čteme rychle, vnímavě v knihovně

Práce s kolektivem tříd – Společně k bezpečí

IV.
II.–V.

V.
II.

I.–III.

Šiklův mlýn – školní výlet

E. Pallová,
M. Krejčí
M. Krejčí

Divadlo Radost – Strakonický dudák

R. Dopitová

4. 6. 2018

I.–V.

Liberec a okolí – školní výlet

A. Purketová

15. 6. 2018

VI.

Jdeme do knihovny

E. Šařecová

21. 6. 2018

I.

Beseda s pracovníky úřadu práce

S. Žvátorová

21. 6. 2018

VIII.

Naše Pastýřka – pěší výlet

H. Řebíčková

22. 6. 2018

IX.

Permonium Oslavany – školní výlet

Akce pro veřejnost a jiné školy
Akce

Zodpovídal

Termín

Den ve škole pro předškoláky

M. Krejčí
M. Krejčí,
A. Moravcová
M. Krejčí,
A. Moravcová
E. Pallová,
M. Krejčí

2. 10. 2017

Den ve škole pro předškoláky
Den ve škole pro předškoláky
Badatelská výuka

Třídy

9. 10. 2017
9. 10. 2017
26. 9. 2017
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Badatelská výuka
Badatelská výuka

E. Pallová,
M. Krejčí
E. Pallová,
M. Krejčí

Půlhodinka matematiky rodičů s prvňáčky

E. Šařecová

Školní Mikuláš

H. Řebíčková

Vánoční besídky pro rodiče

R. Dopitová

24. 10.
2017
21. 11.
2017
22. 11.
2017
5. 12. 2017
19. 12.
2017
21. 12.
2017

I. + rodiče
I.–IX.
II.

Půlhodinka matematiky rodičů s prvňáčky

E. Pallová,
M. Krejčí
E. Pallová,
M. Krejčí
E. Šařecová

Workshop pro předškoláky

Vyučující I. stupně

20. 2. 2018

Workshop pro předškoláky

6. 3. 2018

Půlhodinka matematiky rodičů s prvňáčky

Vyučující I. stupně
E. Pallová,
M. Krejčí
E. Šařecová

Beseda s rodiči předškoláků

Z. Hošková

26. 3. 2018

Den pro ZŠ Dlouhá Loučka

E. Pallová

13. 4. 2018

Pasování na čtenáře

E. Šařecová

18. 4. 2018

I.

Návštěva dětí z MŠ piaristická v první třídě
Čtenářské dílny v městské knihovně –
dobrodružná literatura

E. Šařecová

16. 5. 2018

I.

R. Dopitová

16. 5. 2018

II.

16. 5. 2018

V.–IX.

20. 6. 2018

IV.

Badatelská výuka
Badatelská výuka

Badatelská výuka

Školní turnaj v goblících jedlících
Rodinný pětiboj

M. Krejčí,
S. Žvátorová,
E. Pallová
Z. Hošková

18. 1. 2018
24. 1. 2018

I. + rodiče

22. 3. 2018
26. 3. 2018

I. + rodiče

Meziškolní soutěže
Akce

Zodpovídal

Termín

Třídy

OVOV – republikové finále

V. Machačová

7.–9. 9. 2017

postupující

Sportovní den 1. – 3. třídy

Třídní učitelé

15. 9. 2017

I.–III.

Logická olympiáda

E. Pallová

2. 10. 2017

V.

Logická olympiáda

M. Krejčí

2. 10. 2017

II.–IV.

Přespolní běh – okresní kolo

V. Machačová

4. 10. 2017

postupující

Přírodovědný klokan

A. Purketová

10. 10. 2017

VIII., IX.

Logická olympiáda

M. Krejčí

11. 10. 2017

VI.–IX.

Logická olympiáda mateřských škol

A. Moravcová
E. Pallová
S. Žvátorová
A. Moravcová

23. 10. 2017

MŠ

Logická olympiáda – kategorie A
Logická olympiáda – krajské kolo

23. 10. 2017
2. 11. 2017

V. Bártová,
12

E. Kalinová
Bobřík informatiky Mini

S. Žvátorová

7. 11. 2017

V.

Bobřík informatiky Benjamin

S. Žvátorová

7. 11. 2017

VI., VII.

Náboj junior – soutěž – školní kolo

E. Pallová

10. 11. 2017

VIII., IX.

Den otevřených dveří na ISS

M. Krejčí

10. 11. 2017

IX.

Bobřík informatiky kadet

S. Žvátorová

15. 11. 2017

VIII., IX.

IT-Slot – počítačová soutěž

S. Žvátorová

21. 11. 2017

VIII., IX.

Florbalový turnaj – dívky IV. kategorie

V. Machačová

22. 11. 2017

VIII., IX.

Florbalový turnaj Čeps Cup

V. Machačová

23. 11. 2017

III.–V.

Florbalový turnaj – chlapci IV. kategorie

V. Machačová

23. 11. 2017

VII.–IX.

Náboj junior – soutěž – celostátní kolo

E. Pallová

24. 11. 2017

VIII., IX.

PC- ák – počítačová soutěž – elektronika jinak

S. Žvátorová

29. 11. 2017

VIII., IX.

Florbal – dívky IV. kategorie – okresní kolo

V. Machačová

30. 11. 2017

VIII., IX.

Hledá se mladý chemik

A. Purketová

12. 12. 2017

IX.

Švihadlový čtyřboj

R. Dopitová

25. 1. 2018

I.–III.

Recitační soutěž – školní kolo

R. Dopitová

5. 2. 2018

I.–V.

Pangea – matematická soutěž – školní kolo

S. Žvátorová

14. 2. 2018

VI., VII. IX.

Olympiáda v anglickém jazyce

H. Řebíčková

15. 2. 2018

Soutěž dětských recitátorů – oblastní kolo

R. Dopitová

20. 2. 2018

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo

M. Krejčí

20. 2. 2018

Oblastní kolo dětských recitátorů

M. Cichá

21. 2. 2018

J. Kalina
I., II.
postupující
J. Kalina,
M. Peterka
V. Rejchrtová

Kalibro – český jazyk

J. Skácelíková

20. 2. 2018

V.

Kalibro – matematika

J. Skácelíková

21. 2. 2018

V.

Kalibro – anglický jazyk

J. Skácelíková

23. 2. 2018

V.

Pangea – matematická soutěž – školní kolo

S. Žvátorová

23. 2. 2018

V., VIII.

Matematický klokan

S. Žvátorová

19. 3. 2018

Přehlídka dětských recitátorů – okresní kolo

R. Dopitová

20. 3. 2018

Kalibro – český jazyk

J. Skácelíková

21. 3. 2018

II. – IX.
M. Dvořáková,
Š. Pohorská
VII.

Kalibro – matematika

E. Pallová

22. 3. 2018

VII.

Kalibro – anglický jazyk

H. Řebíčková

26. 3. 2018

VII.

Gymnastický čtyřboj

E. Šařecová

27. 3. 2018

I.–V.

Pythagoriáda – školní kolo

E. Pallová
S. Žvátorová,
E. Pallová,
A. Purketová
V. Machačová
M. Krejčí,
P. Hrdina
V. Machačová

6. 4. 2018

VI.–VIII.

6. 4. 2018

V., VI., VIII.

18. 4. 2018

III.–VII.

18. 4. 2018

Vybraní žáci

20. 4. 2018

IV., V.

Třebová si hraje – stolní hry
OVOV – okresní kolo
Dopravní soutěž – školní kolo
Mc Donalds Cup II. kategorie
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Poznávání přírodnin

R. Dopitová

3. 5. 2018

III., IV.

Dopravní soutěž mladých cyklistů – oblastní kolo

P. Hrdina

10. 5. 2018

Vybraní žáci

OVOV – krajské kolo

V. Machačová

22. 5. 2018

Pythagoriáda – okresní kolo

E. Pallová

29. 5. 2018

Atletický čtyřboj

E. Šařecová

15. 6. 2018

V. Bártová,
M. Peterka,
B. Vystavěl
I.–V.

Mgr. Jaroslava Skácelíková, ředitelka školy
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Zpráva výchovného poradce
Naše škola pokračovala v soustavné práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na škole začal
pracovat speciální pedagog, který spolupracoval s učiteli v jednotlivých ročnících a na základě
výsledků a doporučení PPP pracoval s vybranými žáky.
V tomto školním roce bylo evidováno 15 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Na základě
vyšetření v PPP se 6 žáků vzdělávalo podle individuálního vzdělávacího plánu schváleného ředitelkou
školy na základě závěrů daného vyšetření.
Dle daného stupně postižení byla realizována práce formou podpůrných opatření.
Škola vyhledávala žáky s objektivními potížemi v rámci prvního stupně podpory. Pro žáka se sociálním
znevýhodněním byla využita pomoc asistenta pedagoga.
Žáci opět obdrželi učební pomůcky v hodnotě 100 Kč z rozpočtu MŠMT. Každé pondělí měli žáci
i zákonní zástupci možnost navštěvovat konzultační hodiny výchovného poradce.
Žáci naší školy navštívili nízkoprahové centrum DÍRA. Škola nadále spolupracovala se Střediskem
výchovné péče Alfa Svitavy, městskou policií, Policií ČR a s příslušným odborem péče o děti a mládež
při MÚ v Moravské Třebové.
Mgr. Petr Hrdina, výchovný poradce
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Zpráva školního metodika primární prevence
Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu (MPP) pro školní rok 2017/18 byly splněny, v
některých případech pozměněny, případně rozšířeny. Reagovaly na aktuální situaci. Prevence
rizikového chování byla součástí platných učebních osnov a byla zahrnuta do schválených Standardů
základního vzdělávání, které obsahovaly výchovu ke zdravému životnímu stylu, tj. výchovu ke zdraví
psychickému, fyzickému a sociálnímu. Naší snahou bylo, aby různé aspekty preventivního působení
byly mezipředmětově koordinovány.
Naše škola spolupracovala při naplňování MPP s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad
Orlici (práce s třídním kolektivem III. třídy) a s občanským sdružením Společně k bezpečí (práce
s třídním kolektivem V. a VI. třídy). Na škole fungovala Dětská rada školy, která se scházela 1x za
14 dní a zasloužila se o vydání prvního čísla Školního občasníku.
Cílovou skupinou MPP byli všichni žáci naší školy, jejich rodiče a zaměstnanci školy. V rámci plnění
MPP jsme se zaměřovali především na řešení konfliktních situací, prevenci šikany a vedení k osobní
odpovědnosti. Rodiče žáků byli jako každoročně na začátku školního roku v rámci třídních schůzek
seznámeni se školním řádem, jehož součástí jsou informace o zákazu vnášení alkoholu, cigaret,
omamných látek a nebezpečných předmětů do budovy školy.
Na škole pracuje tým ve složení ředitelka školy, zástupce ředitele školy, školní metodik prevence,
výchovný poradce a školní speciální pedagog. Spolupráce se osvědčila zejména při řešení
problémového chování žáků (nevhodné chování k vyučujícím, šikanování, šíření dětské pornografie na
internetu, kouření v budově školy apod.) v rámci výchovných pohovorů a komisí s rodiči žáků i s žáky
samotnými. Žáci i rodiče mohli v krizových situacích využít individuální poradenství.
Mgr. Eva Pallová, metodik prevence sociopatologických jevů
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Vycházející žáci, přijímací zkoušky, volba
povolání
V uplynulém školním roce byli žáci devátého a pátého ročníku průběžně seznamováni s možnostmi
uplatnění na jednotlivých školách. Jako každoročně i letos žákům při výběru budoucího studia velmi
pomohla návštěva Přehlídky středních škol ve Fabrice Svitavy, kde jim jednotliví zástupci škol nabízeli
možnosti budoucího uplatnění při studiu na střední škole. Na společné schůzce s rodiči na naší škole se
prezentovaly školy, které o to projevily zájem, rodiče byli seznámeni s termíny odevzdání přihlášek,
s legislativními náležitostmi při přijímacím řízení a s možnosti uplatnění jejich dětí. O tuto prezentaci
byl tradičně velký zájem ze strany rodičů i žáků. Využili jsme také nabídku Úřadu práce Svitavy
a uskutečnili s jejich pracovnicí besedu o volbě povolání v osmé třídě.

Výsledky přijímacích zkoušek:

Typ studia

SOU Učební obory

SOŠ Studijní obory

Gymnázia 4leté

Gymnázia 8leté

Počet

10

5

0

6

Mgr. Petr Hrdina, kariérový poradce
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V roce 2017/2018 dodal CERMAT výsledkovou sestavu jednotné přijímací zkoušky.

Český jazyk
Počet žáků,
kteří konali
zkoušku
Celá ČR

Škola

Uchazeči o 4leté
obory
Uchazeči o
víceleté
gymnázium

Průměrné
percentilové
umístění

% skór

62 014

51,5

62,4

18 621

51,4

53,5

Uchazeči o 4leté
obory

8

68,1

73,0

Uchazeči o
víceleté
gymnázium

9

32,4

41,1

Žák dosáhl
36,5 bodů z
50
Žák dosáhl
20,5 bodů z
50

Matematika
Počet žáků,
kteří konali
zkoušku
Celá ČR

Škola

Uchazeči o 4leté
obory
Uchazeči o
víceleté
gymnázium

Průměrné
percentilové
umístění

% skór

63 303

51,5

35,8

18 838

51,4

41,7

Uchazeči o 4leté
obory

8

68,5

49,3

Uchazeči o
víceleté
gymnázium

9

34,5

30,0

Žák dosáhl
24,65 bodů
z 50
Žák dosáhl
15 bodů z
50

Vysvětlivky:
Průměrné percentilové umístění = počet dosažených bodů vydělený maximálním počtem bodů, které
bylo možno získat – 50, vyjádřený v procentech
Skór = udává, kolik procent žáků dosáhlo stejného nebo horšího výsledku.
Mgr. Jaroslava Skácelíková, ředitelka školy
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Metodické sdružení I. stupně
Na I. stupni bylo cílem vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj a vzdělávání žáků. Při výuce žáci
využívají interaktivní učebnice, moderní pomůcky, metody a formy práce. Prioritou bylo rozvíjet
u žáků čtenářskou a matematickou gramotnost.
V českém jazyce vyučující připravovali do výuky různé texty a materiály. Žáci plnili úkoly podle
náročnosti, obsahu i vlastního výběru. K zájmu o čtenářství přispěla také nově vybavená školní
knihovna. Nadále zůstává problémem osvojení si těžších mluvnických jevů a pravidel.
V rámci matematiky žáci rozvíjeli logické myšlení pomocí tvůrčí výuky podle prof. Hejného. Tato
metoda je i nadále pro žáky atraktivní. Při výuce žáci objevují a vyvozují matematické zákonitosti, plní
diferencované úkoly a pracují ve skupinách. V I. ročníku si mohli názornou výuku matematiky
vyzkoušet i rodiče.
Žáci se mohli i v tomto školním roce zúčastnit mnoha různých soutěží. Děti si ověřily svoje dovednosti
v oblasti matematiky, přírodovědy, sportu, recitace a výtvarného umění.
V rámci výchovy byla letos největším problémem adaptace žáků 5. ročníku na aprobovanou výuku
a jiný systém domácí přípravy. Úspěchem je nižší četnost kázeňských a výchovných problémů.
Po celý školní rok se vyučující snažili o vzájemnou spolupráci a pomoc při výchovně vzdělávací
činnosti.
PaedDr. Zdeňka Hošková, vedoucí metodického sdružení I. stupně
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Cizí jazyky
Prioritní je na škole výuka anglického jazyka, která probíhá již od 1. ročníku. Jako druhý cizí jazyk je
vyučována němčina v VIII. a IX. ročníku.
Vyučující cizích jazyků pracují v hodinách s interaktivní tabulí, využívají podporu interaktivních
učebnic, pracují také se svými prezentacemi. I sami žáci vytvářejí vlastní prezentace na témata
související s probíraným učivem a prezentují je vyučujícím i spolužákům.
V září jsme oslavili Evropský den jazyků, kdy jsme se dozvěděli mnoho nového o různých evropských
zemích i zajímavosti o jazycích používaných v Evropě.
V okresním kole soutěže v angličtině byl naším zástupcem Jan Kalina z VIII. třídy. Soutěžil v kategorii
společně s žáky IX. tříd, jel tedy hlavně na zkušenou. Ale přesto, že je mladší, nás skvěle reprezentoval
a skončil na výborném třetím místě. Bohužel, do krajského kola postupují jen první dva nejlepší.
Mgr. Hana Řebíčková, vedoucí předmětové komise cizích jazyků
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Český jazyk
Oblastní kolo recitační soutěže
Druhý stupeň naší školy reprezentovala v oblastním kole recitační soutěže Veronika Rejchrtová. Pro
svůj výstup si vybrala ukázky z díla Po strništi bos Jana Svěráka. Za svůj přednes získala čestné uznání.

Projekt Čte celá třída
V projektu Městské knihovny Ladislava z Boskovic Moravská Třebová Čte celá třída se naši čtenáři
z V. a VI. třídy vzájemně předháněli o vítězný post. Podrobné výsledky jednotlivců:
Nejlepší čtenáři z V. třídy:
1. místo Oškerová Kateřina - 158 půjčených knih za období 1. 10. 2017 - 31. 5. 2018
2. místo Burianová Kateřina - 80 knih
3. místo Vystavěl Benjamín - 51 knih
Nejlepší čtenáři z VI. třídy:
1. místo Dvořáčková Štěpánka - 95 knih
2. místo Drtílková Hana - 24 knih
3. místo Bubeník Matyáš - 18 knih
Mgr. Michaela Cichá, vyučující českého jazyka
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Informační a komunikační technologie
Předmět Informační a komunikační technologie se vyučuje v V. až IX. ročníku jednu hodinu týdně v PC
učebně. Výuka se zaměřuje zejména na základní ovládání kancelářských aplikací MS Word, MS
PowerPoint a MS Excel, práci se systémem, vyhledávání informací a správné vyhodnocení výsledků
vyhledávání, grafické návrhy a využití těchto dovedností při práci v jiných vyučovacích předmětech.
Žáci a rodiče mají možnost využívat elektronickou žákovskou knížku v systému Bakalář. Jejím
prostřednictvím mohou sledovat zadání domácích úkolů, probírané učivo, přehled klasifikace a další
sdělení vyučujících. Od V. třídy mají žáci také možnost používat školní e-mail a využívat Google
aplikace. Novinkou tohoto školního roku byla možnost zlepšování domácí přípravy na portálech
www.umimecesky.cz, www.umimematiku.cz apod. Vyučující využívají ve svých hodinách interaktivní
tabule a příslušné digitální výukové materiály. Velice efektivní je využívání netbooků a notebooků ve
třídě při skupinové práci nebo při práci na projektech na zadané téma.

Soutěže:
V listopadu se uskutečnila on-line soutěž Bobřík informatiky. Tato soutěž probíhala ve 3 kategoriích
pro žáky IV. - IX. třídy; kategorie Mini (19 soutěžících, z toho 8 úspěšných řešitelů), Benjamin
(6 soutěžících, z toho 2 úspěšní řešitelé), Kadet (13 soutěžících, z toho 4 úspěšní řešitelé).
Na konci listopadu se uskutečnila další on-line soutěž IT-SLOT, která je zaměřena na oblast základních
vědomostí o informačních technologiích a matematické a logické myšlení. Této soutěže se účastnilo
13 žáků z VIII. a IX. třídy.
Každým rokem se na konci listopadu naši žáci z VIII. a IX. třídy účastní soutěže PC_ák, kterou
organizuje SPŠE a VOŠ v Pardubicích. V letošním 23. ročníku žáci tvořili na téma „Včely – život v úlu“
grafický návrh, prezentace a www stránky. V kategorii prezentace VIII. třída byl velmi úspěšný mezi
52 žáky Jan Kalina, který obsadil výborné 3. místo. V tomto roce jsme se poprvé účastnili soutěže
Elektronika i jinak, kde žáci sestavují z elektronických součástek zadaný projekt a naše tříčlenné
družstvo ve složení Dan Bílek (VIII.), David Malík (VIII.) a Vojtěch Bádal (IX.) si poradilo se zadáním
nejlépe, jak mohlo, obsadilo 1. místo.

Grafický návrh – Veronika Rejchrtová, VIII. třída

Grafický návrh – Laura Uhrová, IX. třída

Mgr. Simona Žvátorová, vyučující ICT
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Matematika
Matematika patří na naší škole k nejoblíbenějším předmětům. Na prvním stupni je vyučována podle
metody profesora Hejného. Naší prioritou je, aby měly děti znalosti a dovednosti využitelné
v praktickém životě. Děti jsou vedeny k tomu, že daná situace může mít více způsobů řešení vedoucích
ke stejnému výsledku. Skupinová práce v hodinách matematiky má naučit žáky věcně argumentovat
a efektivně spolupracovat. Diferencovaná výuka zohledňuje schopnosti žáků. Vyučující mají v hodinách
k dispozici řadu didaktických pomůcek, např. krokovací pásy, nástěnné obrazy, geodesky, stavebnice
Polydron.
Zvídavé žáky se zájmem o matematiku zapojujeme do matematických soutěží. V Pythagoriádě do
okresního kola postoupili Viktorie Bártová (V. třída), Benjamin Vystavěl (V. třída), Martin Peterka
(VII. třída), Michaela Janků (VII. třída). V Pangee se do dvacátého místa v kraji umístili Kateřina
Burianová (V. třída), Radim Kadidlo (V. třída), Tomáš Křenek (VI. třída), Martin Peterka (VII. třída), Jan
Kalina (VIII. třída), Vojtěch Bádal (IX. třída).
Tradičně se žáci naší školy zúčastnili logické olympiády. Žáci I. třídy si tuto soutěž hlavně osahávali,
seznamovali se s typy úloh. Nejlépe se s úkoly popasovali Radana Vozničková a Adam Ptáček.
V kategorii žáků II. stupně byly naše nejlepší Denisa Bubeníková a Veronika Rejchrtová úspěšnější než
90 % všech účastníků soutěže, ale na postup do krajského semifinále to bohužel nestačilo.
Do krajského finále mezi nejlepší semifinalisty I. stupně postoupily Eliška Kalinová z II. třídy a Viktorie
Bártová z V. třídy, která ze 44 účastníků krajského semifinále kategorie A obsadila velmi pěkné
14. místo. Úlohy logické olympiády si u nás poprvé vyzkoušely také děti z MŠ Piaristická, které se po tři
týdny v naší počítačové učebně zdokonalovaly v základní práci s myší.
Nově jsme zorganizovali turnaj v Goblících jedlících pro žáky pátých až devátých tříd. Čtyřčlenné
družstvo žáků osmé a deváté třídy absolvovalo novou matematicko-fyzikální soutěž Náboj Junior,
která se konala na strojní fakultě VUT v Brně.
Mgr. Martin Krejčí, Mgr. Eva Pallová a Mgr. Simona Žvátorová, vyučující matematiky
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Přírodopis a chemie
Přírodovědný klokan je soutěž určená pro žáky VIII. a IX. tříd základních škol, stejně jako pro studenty
1. a 2. ročníku škol středních. Naši žáci spadali do 2. kategorie s označením Kadet (8. a 9. ročník ZŠ
a tercie a kvarta osmiletých gymnázií). Společnými zakladateli a organizátory soutěže jsou
Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity
Palackého v Olomouci. Soutěž je korespondenčního
charakteru a otázky se týkají přírodovědných
a technických témat.
V celé republice řešilo přírodovědné úkoly 39 324 žáků
a studentů. Na naší škole šlo o 7 řešitelů, přičemž
4 z nich překročili celorepublikový bodový průměrný zisk.
Mezi nejlepšími byli Jan Kalina a Dominik Mlčoch
z VIII. třídy a Vojtěch Bádal a Aneta Boháčková z IX. třídy.
Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR je vědomostní
soutěž jednotlivců z teoretické a praktické chemie pro žáky
VIII. a IX. tříd ZŠ. Má motivovat mladé lidi ke studiu
chemických oborů. Zájem o tuto soutěž neustále roste, letos
se jí v základním kole zúčastnilo přes 15 000 žáků.
Generálními partnery soutěže jsou
Fakulta
chemicko-technologická
Univerzity Pardubice, Paramo, a.s.
a Synthesia, a.s.
Ve dnech 13. – 15. prosince 2016 se uskutečnilo 2. kolo soutěže Hledáme nejlepšího
Mladého chemika, kterého se celkem zúčastnilo 353 žáků. Naši školu
reprezentovali tři žáci. Všichni tři uspěli v tvrdé konkurenci a obsadili velmi pěkná
místa. Nejlepšího výsledku dosáhla Aneta Boháčková, která se probojovala mezi
elitní „třicítku“. Získala tak přímý postup do regionálního finále, kterého se však
z časových důvodů nemohla zúčastnit. Aneta se také zúčastnila školního kola Chemické olympiády
v kategorii D.
I Biologická olympiáda v kategorii D zůstala pouze u školního kola, Martin Peterka dal pro okresní kolo
přednost Zeměpisné olympiádě.
U obou poznávacích soutěží, tj. Poznávání živočichů a Poznávání rostlin, hub a lišejníků došlo k posunu
termínů až na květen a červen. Došlo proto u mnoha žáků k souběhu aktivit a k poklesu zájmu o tyto
časově i intelektuálně náročné soutěže.
RNDr. Alena Purketová, vyučující přírodopisu a chemie
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Výtvarná výchova
Výsledky tvůrčí práce žáků v hodinách výtvarné výchovy jsou soustavně prezentovány na chodbách
školy, žáci se aktivně účastní některých regionálních i mezinárodních výtvarných soutěží.
Do 51. ročníku soutěže „Piccoli Artisti del Natale“, která se koná v italském Arenzanu, se zapojilo
10 300 dětí z celého světa. Z nich bylo 8 z naší školy. Zuzana Jáchymová, Michaela Janků, Šárka
Léblová, Andrea Pavlíková, Jana Stonová a Benjamin Vystavěl za své výtvarné počiny dostali diplomy;
mezi nejlepší výtvarníky na světě se zařadily Petra Skřebská a Kateřina Oškerová. Jim z Itálie přišla
krom diplomu i medaile, kterou vytvořil proslulý sochař Angelo Biancini.
V soutěži „Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje“ se ve veřejném hlasování umístila Anh Chu
Phuong na 5. místě z 304 soutěžících v dané kategorii.
Ve výtvarné soutěži „Modrá planeta“ žáci školy obsadili téměř všechny přední pozice. Ve III. kategorii
se o čelní místa podělili Petra Alexandrová, Kateřina Burianová Kateřina Oškerová a Daniel Kalenčuk,
ve IV. kategorii se na prvních místech umístily Michaela Janků a Šárka Léblová a v kategorii nejstarších
dosáhli na první tři místa Eliška Charvátová, Veronika Rejchrtová a Jan Kalina.
Mgr. Vlastimil Novák, vyučující výtvarné výchovy
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Tělesná výchova
Žáci se zúčastnili většiny obvodních kol sportovních soutěží, v nichž se umístili ve většině případů na
předních místech, z nichž často postoupili do okresních, případně krajských kol. Tři žáci se zúčastnili
republikového finále OVOV. Na vynikajícím 2. místě se umístil Jindřich Vyroubal, Adam Svozil skončil
hned pod stupni vítězů na krásném 4. místě a Natálie Musilová svými velmi dobrými výkony obsadila
12. místo.

Sportovní úspěchy žáků
Přespolní běh, obvodní kolo

Přespolní běh, okresní kolo
Florbal Čeps cup, okresní kolo
chlapci II. kategorie

Florbal, obvodní kolo dívky
IV. kategorie

Jindřich Vyroubal
Adam Holub
Adam Svozil
Tobias Bombera
Natálie Musilová
Alžběta Dvořáčková
David Burda
Radim Kadidlo
Lenka Matysová
Natálie Musilová

1. místo
3. místo
1. místo
2. místo
2. místo
3. místo
2. místo
3. místo
2. místo
2. místo

Adam Burda
David Burda
Lukáš Beneš
Adam Besson
Radim Kadidlo
Adam Svozil
Jan Draessler
Dominik Hodáň
Adam Holub
Nikola Janků
Alena Pavlů
Veronika Rejchrtová
Eva Olejníková
Eliška Charvátová
Skřebská Petra
Boháčková Aneta
Bubeníková Denisa
Vágnerová Michala

2. místo

1. místo
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Procházková Eliška
Florbal, okresní kolo dívky
IV. kategorie

McDonalds Cup II. kategorie,
obvodní kolo

OVOV (Odznak všestrannosti
olympijských vítězů), okresní kolo

Nikola Janků
Alena Pavlů
Veronika Rejchrtová
Eva Olejníková
Eliška Charvátová
Skřebská Petra
Boháčková Aneta
Bubeníková Denisa
Vágnerová Michala
Procházková Eliška
Adam Burda
David Burda
Lukáš Beneš
Radim Kadidlo
Adam Svozil
Dominik Hodáň
Tobias Bombera
Jan Rejchrt
Natálie Musilová
Družstvo:
Eva Olejníková
Lenka Matysová
Michala Janků
Veronika Kříbalová
Martin Peterka
Zdeněk Petr
Samuel Eliáš
Lukáš Královič

3. místo

3. místo ve skupině

8. místo

OVOV (Odznak všestrannosti
olympijských vítězů), krajské kolo

Jednotlivci:
Jindřich Vyroubal (2008)
Adam Svozil (2008)
Dominik Müller (2008)
Natálie Musilová (2008)
Alžběta Nováčková (2008)
Adam Svozil (2008)
Jindřich Vyroubal (2008)

1. místo
2. místo
3. místo
2. místo
3. místo
1. místo
3. místo

OVOV (Odznak všestrannosti
olympijských vítězů), republikové
finále

Adam Svozil (2008)
Jindřich Vyroubal (2008)
Natálie Musilová (2008)

4. místo
2. místo
12. místo

Mgr. Vladimíra Machačová, vyučující tělesné výchovy
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Zeměpis
Koncem února 2018 se na Gymnáziu ve Svitavách uskutečnilo okresní kolo Zeměpisné olympiády,
soutěže pro žáky a studenty základních i středních škol. Naši školu reprezentovali žáci Martin Peterka
z VII. třídy a Jan Kalina z VIII. třídy. Struktura soutěže byla stejná jako v minulých letech, tj. práce
s atlasem, test všeobecných geografických znalostí a praktická část. Přestože byly úlohy poměrně
obtížné, oba naši soutěžící se zařadili mezi úspěšné řešitele okresního kola. V celkovém pořadí obsadil
Martin Peterka 10. místo v kategorii B a Jan Kalina 8. místo. v kategorii C.
V lednu 2018 se žáci VI. a VII. třídy naší školy zúčastnili v rámci vzdělávacího projektu Planeta Země
3000 unikátního populárně naučného programu s názvem „Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky“.
Program s přírodovědně-historicko-zeměpisným přesahem zavedl žáky do 5. největšího
a nejlidnatějšího státu světa. Mohli nahlédnout do brazilských chudinských čtvrtí favel, sledovat
ceremonii kultu candomblé i chod života u kmene xingušských indiánů, odvážnou výpravu po stopách
královny amazonských vod anakondy velké. Čekali na jaguára, slanili 72 metrů a ponořili se do
okouzlující jeskyně Abismo Anhumas či se zaposlouchali do uklidňujících zvuků divoké Amazonie.
V rámci hlavní výukové roviny jim byl vysvětlen proces fotosyntézy. To vše bylo bezprostředně
prezentováno moderátory, komentářem cestovatele a prokládáno testovými otázkami s výběrem
možného řešení.
Mgr. Martin Krejčí, vyučující zeměpisu
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Školní knihovna
K podpoře čtenářské gramotnosti na naší škole slouží školní knihovna. Nabízí žákům velký výběr
krásné a naučné literatury. Knihy jsou řazeny do dvou věkových kategorií, (značení červené – pro děti
I. stupně, zelené – pro děti II. stupně). Každá kniha je zařazena abecedně podle příjmení autora.
Naučná literatura nabízí formou encyklopedií různá témata. Děti zde mohou najít informace týkající se
rostlin, zvířat, vědy, techniky, vesmíru, historie a fotografií. Zvláštní část je věnována časopisům
a komiksům.
K nejžádanějším titulům v loňském roce patřily dětské detektivky, v nichž čtenáři luštili záhady a řešili
úkoly, a všechny díly knihy Jeffa Kynneyho Deník malého poseroutky.
Knihovna byla otevřena pro děti každou středu v době velké přestávky.
Během školní výuky zde probíhaly čtenářské dílny, které měly pomoci k tomu, aby děti rády
a samostatně četly a uměly si vybrat knihu ke čtení či prohlížení. Vzájemně si knihy doporučovaly,
povídaly si o tom, co přečetly, co se jim líbilo a nelíbilo. Nalézaly v knihách zajímavé informace,
vytvářely společenství, v němž si naslouchaly a vzájemně spolupracovaly a učily se správnému chování
ke knihám.
To, že je knihovna cestou k posílení vlivu na dětské čtenářství, ukazují i výsledky v soutěži Městské
knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové “Čte celá třída‘‘. Děti z naší školy obsadily první tři
ze čtyř hodnocených pozic, 3. místo získala II. třída, 2. místo obsadila V. třída a 1. místo patřilo VI. třídě.
Mgr. Renata Dopitová, učitelka I. stupně
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Školní družina
Ve školním roce 2017/2018 byla školní družina provozována ve dvou odděleních. První oddělení
vedla vychovatelka Eva Krušinová, věnovala se dětem z I. třídy a několika žákům II. třídy. Druhé
oddělení organizovala vychovatelka Hana Zmeškalová. Navštěvovali ho žáci z II., III., a IV. třídy. Obě
oddělení dohromady navštěvovalo 60 žáků. Činnosti v družině se odvíjely podle obsahu ŠVP školní
družiny. Na základě ŠVP se volily úkoly do ročního plánu, dále týdenního plánu, podle kterého se
realizovala přímá práce s dětmi.
Školní družina se zapojovala do akcí školy. Vychovatelky aktivně spolupracovaly s rodiči i ostatními
vyučujícími, přispívaly k rozvoji pozitivních vztahů. Rodiče se mohli účastnit programu školní družiny
a sledovat, jak probíhá pobyt dítěte v družině. Konzultace s rodiči probíhaly dle potřeb rodičů nebo
vychovatelek.
Děti si ve družině psaly domácí úkoly a připravovaly se na další školní den. Žáci, kteří navštěvovali
školní družinu, se účastnili sportovních a dalších akcí, které pro ně vychovatelky připravily.
Týdenní plány upřesňovaly přímou činnost s dětmi. Byly k nahlédnutí na nástěnce družiny a také
k dispozici na webu školy. Aktivity se prioritně zaměřovaly na podporu pozitivních vztahů mezi dětmi,
dodržování pravidel slušného chování, rozvoj empatie, asertivity a tolerance.
Okolí školy nabízí široké možnosti pro rekreační aktivity vhodné pro děti. Děti ze školní družiny
s vychovatelkami navštěvovaly školní hřiště, blízký park na Rybním náměstí, stromořadí pod
Křížovým vrchem, in-line stezku.
Rodiče i jejich děti shromažďovali přírodní a i jiný materiál ke tvoření, který byl využíván v zájmových
okruzích - vaření, šikovné ruce, matematicko-literární chvilky a sportovní odpoledne. Těmito výrobky
se vyzdobila oddělení a chodby školy.
Děti rády pracovaly s knihou, četly si na pokračování, listovaly encyklopediemi, nosily si svoje oblíbené
tituly z domu a v družině s nimi trávily čas. Z knih žáků byla vytvořena výstavka, ve které děti mohly
listovat. Hravou formou se rozvíjel jejich vztah k četbě, ke knihám, ke vzdělávání. Zjišťovaly, co vědí
o přírodě, rostlinách, zvířatech. Různé kvízy, testy a rébusy jim zábavnou formou ukazovaly, co už vědí
a kde mají mezery. V družině se rozšířil sborník pohybových her, soubory stolních her, hry RETRO.
V družině se hojně pracovalo s poslechem hudby, který byl využíván při přímé činnosti, ale také jako
tichá zvuková kulisa například při relaxaci. K poslechu se volily ukázky různých žánrů. Děti
vyjadřovaly svůj pocit, náladu, atmosféru, jakou v nich hudba vyvolává pohybem, kresbou.
Škola je školou rodinného typu, žáci školy se mezi sebou znají, ví o sobě. Je zde preferován individuální
a klidný přístup. Obě vychovatelky organizovaly pro děti spoustu akcí, např. dýňování, družinový
karneval, pečení cukroví., na které byli zváni i rodiče a rozvíjela se tak s nimi aktivní spolupráce.
Vychovatelky družiny shledávají rezervy v metodice podpory neagresivního chování a práce s tichem
při práci, také v organizování většího počtu akcí v rámci celé družiny. Chtějí nadále pokračovat
v doplňování her, hraček, materiálu pro tvoření a sportovními pomůckami na venkovní činnosti.
Eva Krušinová a Hana Zmeškalová, vychovatelky
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Lyžařský výcvikový kurz
Ve školním roce 2017/2018 byly organizovány dva lyžařské výcvikové kurzy – jeden pro žáky
IV. a druhý pro žáky V. třídy. Oba kurzy byly doplněny žáky VII., VIII. a IX. tříd. Oba kurzy
bezproblémově proběhly na chatě Slunečná ve
Zdobnici v Orlických horách. Zde bylo o žáky
postaráno nadstandardním způsobem. Všichni žáci
IV. tříd se naučili základům lyžování a žáci V. tříd
zdokonalili již nabyté lyžařské dovednosti. Kromě
lyžování se žáci účastnili přednášek, her a soutěží.
Nikdo se nezranil ani neonemocněl.

Mgr. Vladimíra Machačová, vedoucí lyžařských výcvikových kurzů
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Projekt Mezi pražci mladějovské úzkokolejky
Ve dnech 13.–15. září 2017 se uskutečnil již jedenáctý ročník výchovně vzdělávacího projektu MEZI
PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY. Jeho cílem je posilovat kladný vztah žáků k regionu, kde žijí,
prostřednictvím poznávání jeho historických zajímavostí a přírodních krás. Snahou projektu je také
představit žákům mladějovské průmyslové muzeum, které většina z nich nezná, byť je od jejich
domovů vzdáleno jen několik kilometrů.
Projekt se koná v těsné spolupráci základní školy na Kostelním náměstí v Moravské Třebové
a Průmyslového muzea Mladějov.
Během 3 dnů trvání projektu se žáci věnovali několika tvůrčím činnostem (malířským, sochařským
i dramatickým), seznamovali se s muzejními expozicemi, nechyběla ani poznávací pěší túra po
pozoruhodných místech mezi Hřebčí a Novou Vsí, během níž se žáci zaměřili i na zevrubné studium
rozmanitých druhů hmyzu žijícího na Hřebečském masivu. Dějepisná část projektu byla v 11. ročníku
zaměřena na historické osobnosti, které jsou spjaty s areálem muzea, a také sochařské památky v okolí
Mladějova.
Projektu se účastnilo 14 žáků ze VII., VIII. a IX. třídy. Účast v projektu byla dobrovolná, žáci, kteří měli
obavu, že by byl pro ně projekt příliš náročný, mohli zůstat ve škole a účastnit se běžné výuky.
Výsledkem práce žáků v projektu je řada kreseb a maleb na papíře i na plátně, desetiminutový film
inspirovaný historií areálu muzea a sborník odborných, literárních a výtvarných prací. Hlavním dílem
jsou 4 kašírované makety zaniklých sochařských památek, které dříve stály v blízkosti mladějovské
úzkokolejky.
Vše, co během projektu vzniklo, mohla veřejnost vidět na výstavě, která proběhla v listopadu ve
vestibulu moravskotřebovské radnice.
Program projektu, stejně jako ve všech jeho předchozích ročnících, připravili Mgr. Vlastimil Novák
a RNDr. Alena Purketová.
Mgr. Vlastimil Novák, vyučující dějepisu
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Sportovně turistický kurz žáků I. — III. třídy
Již 7. ročník pobytu na Srnčí, tentokrát na téma INDIÁNSKÉ LÉTO, se uskutečnil ve dnech
24. – 26. 5. 2018, zúčastnilo se ho celkem 69 žáků první, druhé a třetí třídy. Po rozdělení do družstev
žáci soutěžili a plnili různé úkoly. Vytvořili totem, čelenku, předvedli tanec u ohně. Součástí programu
byla také poznávací soutěž, ukázka indiánského pokřiku a malování indiánských barev. Nechybělo
tradiční opékání uzenin u ohniště. Cílem celého pobytu bylo upevnit týmovou spolupráci a osvojit si
nové dovednosti a návyky.
Mgr. Petr Hrdina, učitel I. st.
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Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Členství:
Jsme členové sítě MRKEV, což je projekt realizovaný od roku
2001 Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV
Pavučina). Jeho záměrem je vytvářet funkční systémy školního
a mimoškolního environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty (EVVO). V současné době je v síti MRKEV zapojeno asi
850 základních a středních škol ze všech 14 krajů Česka.
Dále jsme v Klubu ekologické výchovy KEV, který je profesní
občanským sdružením. Soustřeďuje jednotlivé pedagogické
pracovníky a zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu.
Titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně nám byl propůjčen
na léta 2018–2020.

Soutěže:
a) Ekologické:
i.
O titul Škola udržitelného rozvoje 2018–2020
(vyhlašuje KEV). Škole byl propůjčen titul 1. stupně,
ii.
Zelený Pardoubek 2018 (soutěž vyhlašuje Ekocentrum PALETA, z. s., krajský
koordinátor ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Pardubickém kraji, ve
spolupráci s Pardubickým krajem).
b) Znalostní: Přírodovědný klokan, Zeměpisná olympiáda, Hledáme nejlepšího mladého chemika.
c) Výtvarné soutěže s přírodovědnou tématikou vyhlášené DDM v našem městě.

Projekty externí:
a) akce DDM M. T. pro žáky I. stupně
(Den vody, Den Země,…),
b) Recyklohraní – projekt podporující
rozvoj recyklačních dovedností,
během kterého dokázali naši žáci
nashromáždit
přes
300
kg
použitých baterií. Baterie byly
odvezeny do speciální třídicí linky
v Kladně,
c) Na pohodu – byl projekt pro
žákovské kolektivy dětí z V. a VI. třídy, který probíhal v rekreačním centru na Srnčí,
d) Jsem laskavec – do akce se podle možností zapojili téměř všichni žáci školy,
e) Vánoční Praha byl projekt pro žáky V. třídy s cílem seznámit se s naším hlavním městem
v adventním čase prostřednictvím pověstí a zvyků,
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f) Brazílie – populárně naučný pořad přibližující život i přírodu Jižní Ameriky pro žáky
VI. a VII. třídy,
g) Školní mléko – projekt podporující české zemědělství a vedoucí žáky ke zdravému životnímu
stylu,
h) Ovoce do škol – projekt podporující české zemědělství a vedoucí žáky ke zdravému životnímu
stylu,
i) Vitamínový den – projekt vedoucí žáky ke zdravému stravování a zabezpečený pro všechny
žáky školy,
j) Mobilní planetárium – akce v rámci Dne vědy připravená pro všechny žáky školy.

Projekty interní:
a) Mezi pražci Mladějovské úzkokolejky – projekt pro zájemce z řad žáků II. stupně, při kterém
podporujeme zájem dětí o historii, život i přírodu v našem regionu. Výstavka a sborník
Mladějovská úzkokolejka s přírodovědně zaměřeným tématem Lovy beze zbraní byla
prezentována ve vestibulu radnice Města Moravská Třebová,
b) Tajemství zámeckých zahrad – projekt připravený žáky IX. třídy pro ostatní žáky školy
zasazený do zámecké zahrady,
c) Družinové strašení a jiné akce družiny k jednotlivým ročním obdobím,
d) údržba Kouzelné zahrádky s dobrovolníky z IX. třídy,
e) Mikuláš na Kostele – projekt žáků IX. třídy připravený pro ostatní žáky školy, který podpořil
adventní zvyky,
f) Prvňáci a mikroskopy – aktivita v rámci prvouky. Děti se na chvilku staly „mladými vědci“,
poprvé
se
setkaly
s mikroskopem, připravily si
preparát. Mohly tak poprvé
v životě
samy pozorovat
stavbu ptačího peří,
g) LVK – sportovní aktivita
připravená
pro
žáky
IV. a V. třídy,
h) sportovně-přírodovědný
pobyt na Srnčí je projekt pro
žáky I., II. a III. třídy v rámci
prvouky,
i) Jaro je tady – projekt připravený vyučujícími a žáky VIII. a IX. třídy pro mladší spolužáky
a malé zvídavé hlavičky z našeho města,
j) Den vědy a logiky – projekt připravený vyučujícími a žáky VIII. a IX. třídy pro ostatní žáky
školy,
k) tematické vycházky do okolí zejména na I. stupni a v rámci činnosti ve ŠD,
l) školní výlety – Brno, Liberec, Šikland, Peklo, Hřebečské důlní stezky,
m) celoroční školní sběr papíru a hliníku – nashromáždilo se 9 220 kg papíru a 135 kg hliníku. Vše
bylo odvezeno do sběrných surovin ve městě Moravská Třebová a do REMAT, s.r.o., Letovice.
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Další činnosti:
a) nástěnka pro zamyšlení či rozšíření povědomí o dění
v oblasti EVVO,
b) zařazení odpovídajících a aktuálních témat EVVO do
výuky (viz ŠVP),
c) centrální objednání sešitů z recyklovaného papíru,
d) péče o květinovou výzdobu,
e) třídění odpadu ve škole,
f) hospodárné využívání vody,
g) hospodárné využívání elektrické energie,
h) hospodaření s teplem – ventily, větrání pod dohledem,
i) používání čisticích prostředků šetrných k životnímu prostředí.
RNDr. Alena Purketová, koordinátor EVVO
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Testování Kalibro
V. třída
Český jazyk
Základem práce v českém jazyce byl krátký příběh a k němu se pojilo 9 úkolů.
Průměrná úspěšnost všech testovaných
škol
2013/14 2014/15 2015/16 2017/2018 2013/14 2014/15 2015/16 2017/18
Průměrná úspěšnost školy
Správné
odpovědi
hochů
Správné
odpovědi
dívek
Správné
odpovědi
celkem

63,2

63,6

59,7

62,2

63,3

65,1

59,7

65,9

65,0

69,4

64,9

66,0

65,0

67,3

64,9

67,4

62,2

64,2

62,2

66,5

Nejlepší výsledek třídy: 87,2. Nejslabší výsledek třídy: 37,2.

Matematika
Průměrná úspěšnost všech testovaných
škol
2013/14 2014/15 2015/16 2017/18 2013/14 2014/15 2015/16 2017/18
Průměrná úspěšnost školy
Správné
odpovědi
hochů
Správné
odpovědi
dívek
Správné
odpovědi
celkem

54,5

47,2

55,5

37,6

50,6

55,5

37,0

52,2

46,2

48,9

36,8

49,6

48,9

38,2

52,6

37,3

52,6

37,5

Nejlepší výsledek třídy: 72,7. Nejslabší výsledek třídy: 6,8.
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Anglický jazyk
Průměrná úspěšnost školy

Průměrná úspěšnost všech testovaných škol

2015/16

2017/18

2015/16

2017/18

64,1 (chlapci 63,8,
dívky 64,4)

67,6 (chlapci
70,0, dívky
64,4)

61,0

68,4 (chlapci 68,1, dívky
68,8)

Nejlepší výsledek třídy: 9,8. Nejslabší výsledek třídy: 39,2.

7. třída
Český jazyk
Základem práce v českém jazyce byl krátký příběh a k němu se pojilo 9 úkolů.

2013/
14

2014/
15

2015
/16

2016/
17

2017
/18

Průměrná úspěšnost všech
testovaných škol
2013 2014 2015 2016/
/14
/15
/16
17

56,7

60,0

31,3

63,1

62,9

61,4

64,3

65,2

60,7

60,3

58,8

65,1

71,3

65,0

64,1

66,1

71,0

63,8

53,9

66,0

63,7

68,0
78,0
gym

62,2

Průměrná úspěšnost školy

Správné odpovědi
hochů
Správné odpovědi
dívek
Správné odpovědi
celkem

58,9

2017/
18

Nejlepší výsledek třídy: 89,4. Nejslabší výsledek třídy: 45,4.

Matematika
2013/
14

2014/
15

2015/
16

2016
/17

2017
/18

Průměrná úspěšnost všech
testovaných škol
2013 2014 2015 2016
/14
/15
/16
/17

25,0

84,1

35,2

33,5

47,7

31,6

57,7

35,2

41,7

35,8

27,3

77,0

44,3

39,4

52,7

30,8

57,9

44,3

41,6

32,8

40,8

35,6

49,7

40,8

41,4
57,1
gym

34,4

Průměrná úspěšnost školy

Správné odpovědi
hochů
Správné odpovědi
dívek
Správné odpovědi
celkem

2017/
18

Nejlepší výsledek třídy: 100. Nejslabší výsledek třídy: 6,3.
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Anglický jazyk
Průměrná úspěšnost školy
2015/2016
2016/2017 2017/2018
61,3 (55,5 hoši,
65,0 dívky)

55,655,2
hoši, 56,5
dívky

64,0 (66,7
hoši, 60,7
dívky)

Průměrná úspěšnost všech testovaných škol
2015/2016
2016/2017
2017/2018
67,8
(chlapci
66,7
61,3 / 75,2 gym
68,38,
dívky 67,9)

Nejlepší výsledek třídy: 95,1. Nejslabší výsledek třídy: 39,0.

Žáci školy se účastnili pilotního testování slovní zásoby z učebnice Nakladatelství Fraus „Angličtina 8
Way to Win“ autorek Lucie Betákové a Kateřiny Dvořákové. Hlavním cílem pilotáže sice bylo zhodnotit
vliv použití softwarových aplikací dostupných v mobilních telefonech a tabletech na rychlost a kvalitu
osvojení slovní zásoby v cizích jazycích, ovšem použité testy samozřejmě mohou sloužit i pro Vaši
zpětnou vazbu a pro didaktické účely.
Průměrná úspěšnost žáků byla 49,2, hoši dosáhli 46,4 a dívky 51,1. Testování se skládalo ze 7 úloh:
poslech – zápis, poslech – překlad, přiřazení k obrázkům, správná reakce, doplňování věty, slovo
odpovídá popisu, nehodí se k ostatním.
Mgr. Jaroslava Skácelíková, ředitelka školy
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Předložené a školou realizované projekty
financované z cizích zdrojů
Škola byla ve školním roce 2017/2018 zapojena do projektu Podpora škol formou zjednodušeného
vykazování – Šablony pro ZŠ a MŠ I. Z dotazníkového šetření, které spuštění projektu předcházelo,
vyplynulo, že nejhůře hodnocenou oblastí na základě srovnání průměrného hodnocení aktuálního
stavu v rámci ČR je na naší škole inkluzivní/společné vzdělávání. V rámci dotace, kterou škola získala,
škola zaměstnala speciálního pedagoga Mgr. Alici Moravcovou, která se věnovala žákům ohroženým
školním neúspěchem, žákům, kterým byla navržena pedagogicko-psychologickou poradnou hodina
pedagogické intervence, prováděla šetření ve třídách. Další prostředky z této dotace byly použity
v souladu s projektem na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v matematice a českém
jazyce. Jednalo se o žáky II. stupně školy. Celkem v tomto projektu škola získala 672 840,00 Kč.
V únoru 2017 škola v součinnosti se zřizovatelem vypracovala projekt bezbariérovosti školy,
modernizace přírodovědných učeben a učebny ICT. Do září 2018 nebylo rozhodnuto o přidělení, či
nepřidělení dotace.
Škola se v tomto školním roce zapojila do Výzvy 51, Oblast podpora 1.3 – další vzdělávání pracovníků
škol a školských zařízení, jejímž vyhlašovatelem bylo MŠMT. Projekt se nazýval Budování kapacit I, byl
vyhlášen v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Žadatelem dotace bylo
Gymnázium Globe, s. r. o., projekt se nazývá Centra vzdělávání pro udržitelnou budoucnost. Celková
finanční podpora projektu činí 36 490 582,97 Kč, z této částky připadá na naši školu jako partnera
641 930,- Kč. V rámci projektu škola obdržela:








4 sady senzorů typu Pasco Senzorium pro experimentální výuku v oblasti přírodních věd
v ceně 120 000,- Kč
8 sad minipočítačů typu Arduino se senzory a aktory pro rozvoj výuky dle konceptu STEM
v ceně 48 000,- Kč
4 sady robotů typu Lego Mindstorms pro rozvoj konstruování a základů programování v ceně
36 000,- Kč
4 sady stavebnic typu Merkur pro rozvoj konstruování v ceně 16 000,- Kč
4 mobilní dotyková zařízení typu tablet s odnímatelnou klávesnicí v ceně 40 000,- Kč
4 badatelské batůžky v ceně 12 400,- Kč
1 sadu pomůcek pro badatelskou výuku v ceně 12 500,- Kč.
Mgr. Jaroslava Skácelíková, ředitelka školy
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti
provedené Českou školní inspekcí
Česká školní inspekce školu ve školním roce 2017/2018 nenavštívila.

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
V tomto školním roce škola nenabízela další vzdělávání v rámci celoživotního učení.
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Spolupráce s odborovou organizací a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Škola spolupracovala s odborovou organizací, jejíž předsedkyní je Mgr. Simona Žvátorová.
Projednávalo se znění kolektivní smlouvy, čerpání dovolené pracovníků školy, rozpis finančních
prostředků školy a jeho změny. Spolupráce je na velmi dobré úrovni. Spolupráce se zřizovatelem je
velmi dobrá, o činnosti školy je zřizovatel informován prostřednictvím komise pro výchovu
a vzdělávání, do níž dochází Mgr. Jaroslava Skácelíková, ředitelka školy.
Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí, pomocí této poradny
a jejích programů řešila nepříznivou situaci ve třídních kolektivech. Škola spolupracuje s Policií ČR při
řešení problematiky kyberšikana, k níž došlo v mimoškolní době, s městskou policií při řešení
dopravní výchovy a při pořádání besed pro žáky školy. Dalším orgánem, s nímž škola spolupracuje při
řešení výchovných problémů, je sociální odbor Městského úřadu Moravská Třebová. V tomto roce se
tato setkání stala častějšími. Důvodem bylo přeřazení problémových žáků z jiné školy na naši školu.
V tomto školním roce jsme navázali spolupráci s organizací Společně k bezpečí, která zahrnula naši
školu do svého projektu podporovaného ze zdrojů MŠMT. Spolupráce měla dvě části – pobytovou
a práci se třídou ve školním prostředí. Etopedky z této organizace pracovaly se třídami, v nichž se
vyskytovalo nevhodné chování.
Výroční zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2018 bude přiložena v lednu 2019 a bude vycházet
z účetní závěrky roku 2018.
Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou dne 2. 10. 2018, školskou radou dne 15. 10. 2018.
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