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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

1.1 Základní údaje, kontakty 

Adresa školy: Masarykovo nám. 108, Lázně Bohdaneč 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČO: 72563575 

IZO: 181038714 

RED_IZO: 691 004 455 

 

Vedení školy: 

 

ředitel:                    Mgr. Bc. Jan Ľuptovský 

zástupce ředitele:   Mgr. Soňa Drvotová 

 

 

Kontakt: 

 

tel.: 464 600 311   Masarykovo nám. 

        464 600 314  Na Lužci 

e-mail: skola@skolalb.cz 

www. skolalb.cz 

 

1.2 Zřizovatel školy 

Název zřizovatele: Město Lázně Bohdaneč 

Adresa zřizovatele: Masarykovo nám. 1, Lázně Bohdaneč 

IČ: 00273350 

Starosta: Ing. Miloš Karafiát 

1.3 Součásti školy 

 Kapacita IZO 

Základní škola 520 žáků 181 038 714 

Školní družina 90 žáků 117 500 291 

Školní jídelna 700 jídel 102 842 507 

Školní jídelna -výdejna 120 žáků 102 854 050 

Mateřská škola 103 žáků 107 584 522 

1.4 Základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd / 

oddělení 

Počet dětí / žáků Počet dětí / žáků 

na třídu 

1. stupeň ZŠ 10        203       20.30 

2. stupeň ZŠ   8        164       20,50 

Školní družina   3          83       27,67 
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1.5 Materiálně technické podmínky školy 

Ke své činnosti používá škola několik objektů. První stupeň a školní družina sídlí Na Lužci, 

kde  mají k dispozici 10 kmenových tříd, prostor pro školní družinu a malý gymnastický sál. 

Přilehlé  městské sportovní  a dětské hřiště slouží  při hodinách tělesné výchovy i aktivitách 

školní družiny. 

V historické hlavní budově na Masarykově náměstí je umístěn 2. stupeň a vedení školy spolu 

se školní jídelnou.  

V budově 2. stupně se nachází 7 kmenových učeben, tělocvična, školní dílny, cvičná 

kuchyně, odborné učebny chemie, hudební výchovy, počítačová učebna a žákovská knihovna. 

V prostorách bývalého bytu školníka nově vznikl  školní klub. 

V září 2016 skončila rekonstrukce střechy a stropu  III. nadzemního podlaží, která vyřešila 

její havarijní stav a následné uzavření jednoho křídla schodiště. 

1.6 Údaje o školské radě 

Datum zřízení: 1. 1. 2006 

Počet členů školské rady: 6 

Zákonní zástupci žáků: Petra Koucká 

 Ing. Iveta Skládalová 

Zástupci zřizovatele: Ing. Taťána Maňhalová 

 Světlana Formánková 

Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Soňa Drvotová - předsedkyně 

 Mgr. Lenka Fialková 
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2 PŘEHLED OBORU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ 

PROGRAMY 

2.1 Přehled vzdělávacích programů a učebních plánů 

Žáci všech tříd byli vzdělávání v oboru vzdělání 79-01-C/01 Základní škola. 

Ve školním roce 2015/2016  probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu Ve 

světě se neztratíme. V ročnících 1., 2, 3, 6.,7 a 8. .podle 6. verze z roku 2013, ve zbylých podle 

předchozí 5. verze. 

Výuka cizích jazyků:    

Nová verze ŠVP zavádí výuku anglického jazyka od 1. ročníku. V 1. a 2. ročníku má 

anglický jazyk dotaci 1 vyučovací hodinu týdně. Od 3. do 9. ročníku ročníku pak pokračuje 

výuka 3 hodinami týdně. 

Další cizí jazyk byl zařazen mezi povinně volitelné předměty.  Žáci mohou volit mezi 

ruským a německým jazykem. V obou ročnících vyučovaly jazyky oba – ruský i německý.  

Nepovinným předmětem byly na 1. stupni šachy. Tento předmět se vyučoval v rámci 

projektu šachového svazu, který zajistil předmětu metodickou a materiální podporu. 

V roce 2014/2015 se šachy vyučovaly s hodinou dotací 1 h/týden v 1. a 2. ročníku. Vybraní 

žáci se zúčastnili Chvaletické šachové olympiády, okresního kola přeboru škol a přeboru 

Pardubického kraje do 8 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Učební plány školy 
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ŠVP Ve světě se neztratíme, 5. verze 

Školní učební plán – 1. stupeň 

 

PŘEDMĚT 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. DH CELKEM 

ČESKÝ JAZYK A 

LITERATURA 
9 9+1 7+3 5+3 5+1 8 43 

MATEMATIKA 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 24 

ANGLICKÝ JAZYK 0 0 3 3 3 0 9 

PRVOUKA 2 2 2 0 0 0 6 

PŘÍRODOVĚDA 0 0 0 1+1 1+1 2 4 

VLASTIVĚDA 0 0 0 2 2 0 4 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1 1 1 2 2 0 7 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1 1 1 1 1 0 5 

PRAKTICKÉ ČINNOSTI 1 1 1 1 1 0 5 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 2 2 2 2 2 0 10 

INFORMATIKA 0 0 0 0 1 0 1 

CELKEM 20 22 25 26 25 14 118 

 
Školní učební plán – 2. stupeň 

 

PŘEDMĚT 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. DH CELKEM 

ČESKÝ JAZYK A 

LITERATURA 
3+2 4+1 4+1 4+1 5 20 

ANGLICKÝ JAZYK 3 3 3 3 0 12 

INFORMATIKA 0 1+1 0 0 1 2 

MATEMATIKA 4+1 4 4 3+1 2 17 

CVIČENÍ Z MATEMATIKY 0 0 0 0+1 1 1 

FYZIKA 1+1 2 2 1+1 2 8 

ZEMĚPIS 2 2 1+1 1+1 2 8 
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CHEMIE 0 0 1+1 2 1 4 

PŘÍRODOPIS 2 1+1+1 2 1+1 2 9 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 1+0+1 1 1 1 0 5 

DĚJEPIS 2 2 2 1+1 1 8 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2 2 2 1 0 7 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1 1 1 0 0 3 

PRAKTICKÉ ČINNOSTI 1 1 1 0+1 1 4 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 2 2 2 2 0 8 

VOLITELNÝ PŘEDMĚT 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. DH CELKEM 

DALŠÍ CIZÍ JAZYK 

0 0 3 3 6 6 

DLE AKTUÁLNÍ NABÍDKY 

 

CELKEM 29 30 32 31 24 122 

 

 

ŠVP  Ve světě se neztratíme, 6. verze  

 

Školní učební plán – 1. stupeň 

 

PŘEDMĚT 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. DH CELKEM 

ČESKÝ JAZYK A 

LITERATURA 
8 8+1 8+2 6+1 5+2 6 41 

ANGLICKÝ JAZYK 1 1 3 3 3 2 11 

MATEMATIKA 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 24 

INFORMATIKA 0 0 0 0 1 0 1 

PRVOUKA 2 2 2 0 0 0 6 

PŘÍRODOVĚDA 0 0 0 1+1 1+1 2 4 

VLASTIVĚDA 0 0 0 2 2 0 4 
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HUDEBNÍ VÝCHOVA 1 1 1 1 1 0 5 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1 1 1 2 2 0 7 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 2 2 2 2 2 0 10 

PRAKTICKÉ ČINNOSTI 1 1 1 1 1 0 5 

CELKEM 20 22 25 25 26 14 118 

Školní učební plán – 2. stupeň 

 

PŘEDMĚT 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. DH CELKEM 

ČESKÝ JAZYK A 

LITERATURA 
3+2 4+1 4+1 4+1 5 20 

ANGLICKÝ JAZYK 3 3 3 3 0 12 

DALŠÍ CIZÍ JAZYK 0 0 3 3 6 6 

MATEMATIKA 4 4+1 4 3+1 2 17 

CVIČENÍ  Z MATEMATIKY 0 0 0 0+1 1 1 

INFORMATIKA 1 1 0 0 1 2 

DĚJEPIS 2 2 2 1+1 1 8 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 1+0+1 1 1 1 0 5 

FYZIKA 1+1 2 2 1+1 2 8 

CHEMIE 0 0 1+1 2 1 4 

PŘÍRODOPIS 2 1+1+1 2 1+1 2 9 

ZEMĚPIS 2 2 1+1 1+1 2 8 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1 1 1 0 0 3 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2 2 2 1 0 7 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 2 2 2 2 0 8 
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PRAKTICKÉ ČINNOSTI 1 1 1 0+1 1 4 

CELKEM 29 30 32 31 24 122 
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3 PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

 Počet pracovníků: 

Počet pracovníků ZŠ celkem 45 

Počet učitelů ZŠ 25 

Počet pedagogických asistentů   1 

Počet asistentů financovaných ÚP   4 

Školní psycholog   1 

Počet vychovatelů ŠD   3 

Počet nepedagogických zaměstnanců ZŠ   6 

Počet  zaměstnanců  ŠJ   5 
 
 

Přehled pedagogických pracovníků 

Jméno 

 
Aprobace 

Benešová Lenka 1.stupeň 

 

Blažková Ivana 
1.stupeň 

Borovec Petr D, Ped 

Burešová Hana M, Inf               mateřská dovolená 

Burianová Lenka Školní psycholog 

Čermák Ivan Vo, D 

Červený Martin M, F 

Drvotová Soňa Čj, Vo 

Dušková Adéla Aj 

Ehmová Lucie 1.stupeň 

Hynková Martina ŠD 

Fialková Lenka 1.stupeň 

Havelková Iva Aj, Rj, D 

Kořan Stanislav F, Zt 

Ľuptovský Jan Z, Tv 
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Mandátová Iveta 1.stupeň 

Měchurová Helena 1.stupeň 

Miadiková Lenka Čj, D 

Pasterová Blanka Aj, Ped, Zt 

Panchartková Zuzana Asistentka pedagoga 

Pösl Milan M, Inf 

Serbouti Zuzana Čj, Vo 

Stehnová Alena Aj,VV 

Svobodová Lucie Př, Tv 

Špryncová Helena ŠD 

Štrobichová Zuzana 1.stupeň 

Šulíčková Romana 1.stupeň 

Tyllerová Ivana 1.stupeň 

Typltová Veronika M, Tv  mateřská dovolená 

Vaníčková Dana ŠD 

 

Pracovní kolektiv je v posledních letech  poměrně stabilizovaný, většina zaměstnanců má 

uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou. Na rodičovské dovolené byla jedna učitelka. 

Všichni učitelé splňují podmínku odborné kvalifikace podle školského zákona č. 561/2004 Sb. 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

Učitel 1. stupně ZŠ   10 

Učitel 2. stupně ZŠ   15 

Vychovatel    3 

Školní psycholog                  1 

Asistent pedagoga                                    1 
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3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících 

THP      2 

Zaměstnanci školní jídelny   5 

Provozní zaměstnanci    4 
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4 ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A UMÍSTĚNÍ 

VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

K  zápisu na  školní  rok  2015 / 2016  se  dostavilo celkem 51 dětí.  

 Z  tohoto  počtu  bylo 41  dětí  u  zápisu  poprvé a 10 po odkladu školní docházky.  Kromě 

dětí z Lázní Bohdanče jsme zapsali i děti z okolních obcí: Bukovka (2 děti) ,  Křičeň (4 děti), 

Neratov a  Černá u Bohdanče (po 1 dítěti).              

Celkem 7 dětem z nově zapsaných  byla  odložena  školní  docházka o jeden  rok.  

Většina předškoláků prostředí naší školy již znala, neboť měla příležitost navštívit ji 

v průběhu měsíce ledna na třech odpoledních pro budoucí prvňáčky. Zápis vycházel z názvu 

ŠVP Ve světě  se neztratíme. Každé dítě dostalo při vstupu „pas“, který byl podmínkou pro 

„vycestování“ do všech kontinentů světa, kde děti plnily různé úkoly. V závěru na ně čekaly 

krásné dárečky s překvapením od budoucích spolužáků.  

Během zápisu byla rodičům k dispozici také školní psycholožka a výchovná poradkyně. 

  

4.2          Umístění vycházejících žáků 

Školní  docházku  ukončilo ve školním roce 2015 / 2016 celkem  35 žáků  9. ročníku a 

 a 5 žáků 8. ročníku. Všichni žáci devátého ročníku získali základní vzdělání. 

Přehled o rozmístění vycházejících žáků: 

Gymnázium   4 

SPŠ    9 

Obchodní akademie  2 

SŠ jiné    3 

SOŠ             17 
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5 PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

I. pololetí:  

Ročník: Počet žáků: Prospěli  s vyznamenáním : Prospěli: Neprospěli: 

1. 48 44 4 0 

2. 36 30 6 0 

3. 48 36 12 0 

4. 37 12 25 0 

5. 35 13 22 0 

6. 37 11 22 6 

7. 46 13 29 4 

8. 45  7 32 6 

9. 35 12 22 1 

 

 II. pololetí: 

Ročník: Počet žáků: Prospěli  s vyznamenáním: Prospěli: Neprospěli: 

1. 48 42 6 0 

2. 36 30 5 1 

3. 47 33 14 0 

4. 37 14 23 0 

5. 36 16 20 0 

6. 48  9 23 5 

7. 47 18 28 1 

8. 45 11 28 6 

9. 35 12 23 0 

 

Na konci 2. pololetí celkem neprospělo 13 žáků. Z toho 4 žáci konali opravné zkoušky a  3 

z nich je složili úspěšně. 4 žáci nepostoupili do dalšího ročníku  a 2 žáci postupují do vyššího 

ročníku s hodnocením neprospěl, neboť již možnost opakovat ročník vyčerpali. 2 žáci ukončili 

povinnou školní docházku v 8. ročníku.  

                       

5.2 Integrace žáků se zdravotním postižením a poradenské služby 

Ve školním roce 2015/2016 bylo ve škole celkem 30 žáků evidovaných v postižených, z 

toho 2 žáci s vývojovou poruchou chování, 1 žák se sluchovým postižením a 26 žáků s 

vývojovou poruchou učení, 1 žák autista. Z tohoto počtu  bylo 4 žáků vzděláváno podle 

individuálního vzdělávacího programu podle §18 zák. 561/2004 Sb., ostatní žáci měli 
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vypracovaný individuální výchovný plán na základě doporučení  Pedagogicko – psychologické 

poradny. Také byli zařazeni do individuální péče dyslektických asistentek.  

Poradenskou  činnost  ve funkci školního psychologa na  naší  škole vykonávala  ve škol- 

ním roce 2015 / 2016  Mgr. Lenka Burianová. která  měla  vyhraze-né  konzultační  hodiny  3x 

v týdnu  pro  žáky , rodiče i pedagogické  pracovníky  školy .   

Oblast  výchovného a  kariérového  poradenství zajišťovala  na  škole  Mgr. Zuzana Serbouti. 

Když bylo třeba, zvali jsme do školy rodiče problémových žáků . Jednání výchovných 

komisí se účastnili rodiče , třídní učitelky , výchovná poradkyně, ředitel školy a zástupce 

oddělení péče o děti  z  odboru sociálních věcí magistrátu města. 

V oblasti výchovného poradenství jsme úzce spolupracovali s Mgr. Markétou Jiráskovu ze 

Speciálně pedagogického centra Svítání, krajskou koordinátorkou pro autismus. 

 K tradičním partnerům dále patří Středisko výchovné péče Pyramida Rybitví, OSPOD 

a Fond ohrožených dětí – Klokánek, středisko Pardubice. 

Zpráva o činnosti školního psychologa za druhé pololetí školního roku 2015/2016 

 

Od 1. 1. 2016 působím na ZŠ Lázně Bohdaneč jako školní psycholog. Během měsíců ledna 

a února jsem se seznámila s dokumentací žáků s SPU a SPCH. Navázala jsem též kontakty 

s pedagogy. V únoru jsem se také účastnila zápisu do prvních tříd, kde jsem orientačně 

zhodnotila školní zralost budoucích prvňáčků. 

V dalších měsících jsem pak vedla především individuální konzultace s žáky, mnohé 

opakovaně. Nejčastěji jsem se s dětmi zabývala tématikou vztahů mezi spolužáky, vztahů 

v rodině, ale také problematikou sebehodnoty, sebevědomí a celkového vztahu a postoje sama 

k sobě. Vedla jsem žáky k pochopení základní dynamiky mezilidských vztahů, k přijetí 

funkčních komunikačních strategií a také k postupným změnám postojů k sobě samým i ke 

svému okolí. 

V rámci práce se třídními kolektivy jsem si postupně prošla většinu tříd na prvním stupni a 

také obě třídy šestého ročníku. V 5. A a 6. B proběhly pod mým vedením třídnické hodiny, 

které jsem zaměřila na tématiku vztahů mezi spolužáky. Vše bylo následně konzultováno s TU.  

Pod mým vedením se také realizovalo několik konzultací pro zákonné zástupce, nejčastěji 

jsme řešili školní neúspěch dětí, popřípadě problémy ve třídě se spolužáky nebo v rodině jako 

takové.  
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V rámci poradenství pro pedagogické pracovníky jsem hojně konzultovala jak jednotlivé 

žáky, tak i problematiku celých třídních kolektivů. Pro pedagogy naší školy byla pod mým 

vedením uskutečněna přednáška na téma přístupu k dětem s poruchami pozornosti a 

hyperaktivitou. Přednáška byla koncipována poměrně věcným, praktickým způsobem a věřím 

tedy, že byla pro školu přínosná. 

Každé pondělí jsem se také účastnila porad s vedením školy a s výchovným poradcem, kde 

jsme konzultovali aktuální situaci ve třídách, či u jednotlivých žáků. Na základě těchto porad 

tak vznikaly podněty k mnohým mým zakázkám.  

V měsíci březnu jsem se také účastnila případové konference s pracovníky OSPOD, 

v červnu jsem pak byla přítomna jednání s Městskou policií Lázně Bohdaneč v případu 

napadení žáka ze čtvrté třídy jeho spolužáky. S tímto žákem, po konzultaci se zákonným 

zástupcem, nadále pracuji. V měsíci červnu jsem se též zapojila do besedy s rodiči nastupujících 

předškoláčků s příspěvkem na téma školní zralosti.  

 

39 Počet klientů celkem: žáci - individuální konzultace 

38 Počet klientů celkem: zákonní zástupci 

 

218 Konzultací celkem 

73 Konzultací s TU a dalšími pedagogickými pracovníky 

26 Práce se třídou 

20 Konzultace s rodiči 

91 Individuální sezení s jednotlivými žáky 

3 Odborné kontakty a intervence 

15 Ostatní – porady, semináře 

 

Lze říci, že zájem o služby školního psychologa ze strany žáků i zákonných zástupců byl, 

s přihlédnutím ke kratší době působení, poměrně velký. U pedagogů oceňuji vstřícný přístup i 

ochotu podílet se na řešení problémů jednotlivých žáků. Jako problematičtější cítím rozsah 

úvazku, kdy nelze plně uspokojit všechna očekávání, zejména v rámci práce s třídními 

kolektivy.  
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Mgr. Lenka Burianová 

Školní psycholožka 

 

5.3 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Vyhodnocení  Minimálního preventivního programu ZŠ Lázně Bohdaneč za školní rok 

2015/16 

Průběh školního roku 2015/2016 byl založen na úzké spolupráci mezi vedením školy, 

školním metodikem prevence, výchovným poradcem, ostatními pedagogickými pracovníky a 

rodiči. 

Naše škola rovněž nabízí rodičům, pedagogickým pracovníkům a žákům možnost 

konzultace a poradenství se školním psychologem Mgr. Lenkou Burianovou. 

Tým pedagogů přispívá k pozitivnímu psychosociálnímu klimatu ve škole. Rovněž vztahy 

učitel - žák jsou na velmi dobré úrovni. 

 

Na realizaci MPP se podíleli zejména pedagogičtí pracovníci ve spolupráci s Pedagogicko-

psychologickou poradnou, Městkou policií Lázně Bohdaneč, Městskou policií Pardubice, 

Centrem primární prevence SEMIRAMIS z. ú. a dalšími organizacemi. 

 

Cílem MPP bylo zabezpečit rozvoj dítěte v osobnost, která je samostatná a jedná 

zodpovědně vůči sobě a společnosti, je si vědoma možných rizikových druhů jednání jako je 

např. kouření, alkohol, drogy, poruchy příjmu potravy, záškoláctví a kyberšikana. 

K jeho dosažení využíváme krátkodobé (adaptační kurzy, přednášky a jednorázové akce) i 

dlouhodobé (spolupráce s Centrem primární prevence SEMIRAMIS z. ú. v oblasti specifické, 

dlouhodobé primární prevence rizikového chování, podpoře zdravého životního stylu, rozvoji 

osobnosti žáka a na posilování mezilidských vztahů a vzájemné tolerance) cíle a programy 

prevence. Velký důraz ve škole jsme přikládali zařazení pravidelných třídnických hodin do 

rozvrhu tříd na II. stupni. 
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Abychom co nejvíce podporovali pozitivní vztahy nejen v třídních kolektivech, ale i mezi 

žáky z různých tříd, pořádáme v průběhu roku mnoho akcí a aktivit. Abychom předcházeli 

případné nesnášenlivosti, agresi atd. a aby se naopak rozvíjely pozitivní sociální dovednosti u 

žáků, např. dodržování určitých společenských pravidel, zvládání umění prohrávat, 

odpovědnost za sebe i za kolektiv, přizpůsobení se kolektivu atd. Nezvládnutí těchto i jiných 

dovedností vede k nezdravému sociálnímu jednání, které se projevuje agresí namířenou proti 

sobě nebo okolí, což je v současné době velmi rozšířený jev. 

 

Za podstatnou součást primární prevence také považujeme i podporování pozitivních vztahů 

mezi rodiči a školou, a proto během roku zajišťujeme různé neformální akce, např. Adventní 

dílnu a Velikonoční dílnu.  

 

Děti jsou ovlivňované médii a negativním jednáním a chováním vrstevníků, mládeže a 

dospělých. Proto je potřebné v oblasti primární prevence patologických jevů stálé působení na 

žáky. Je důležité, aby byla nedílnou součástí výchovně vzdělávacího plánu a každodenního 

působení na žáky ve smyslu posilování harmonických vztahů v třídním kolektivu, vzájemné 

spolupráce a pomoci. 

Z toho vyplývá doporučení pro příští školní rok: 

 pokračovat v dosavadní strategii a budovat přátelské a bezpečné vztahy mezi všemi 

členy společenství školy 

 nadále uplatňovat aktivity podporující zdravý rozvoj dítěte 

 stálé monitorování výskytu patologických jevů, zejména šikanování a záškoláctví 

 sledovat pravidelnou docházku žáků do školy a snažit se o snížení počtu 

neomluvených hodin 

 zajistit programy zabývající se problematikou patologických jevů 

 

Všechny realizované programy byly vybírány tak, aby odpovídaly věku, úrovni vědomostí 

a zájmům žáků. Snažili jsme se, aby programy zaujaly nejen svou atraktivitou, ale působily co 

nejefektivněji. Důraz jsme kladli na vytváření pozitivního sociálního klimatu ve škole v 

průběhu celého školního roku. Myslím, že se nám podařilo nabídnout dětem využití volného 
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času nejrůznějšími smysluplnými aktivitami. Je zde široká nabídka kroužků, výtvarné soutěže, 

sportovní soutěže, činnost školního parlamentu.  

 

datum a místo: 29. 6. 2016 Lázně Bohdaneč 

vypracoval: Mgr. Martin Červený – školní metodik prevence   
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6 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

6.1 Údaje o akcích školy a prezentaci na veřejnosti 

I. stupeň 

1. ročník 

1. ročník: 
Pohádka o řepě  

Jablíčkový den  

Hudební představení   

Trpasličí den  

Dřevíčková dílna  

Dopravní hřiště, hasiči  

Výcvik dravců  

Lišky a Budulínek  

Mikuláš  

Divadelní představení O pyšné princezně  

Výlet do Perníkové chaloupky v Rábech                                                Den s Karkulkou 

O dvanácti měsíčkách.                                                                        

Projektový den – Dvanáct měsíčků 

 Veselé zoubky 

Projektový den – Otesánek 

Vynášení Mořeny 

Velikonoční dílna 

Projektový den – Zlatovláska 

Spaní ve škole 

Projektový den – Dlouhý, Široký a Bystrozraký                     

Projektový den – Čarodějové a čarodějky 

Školní Slavíček 

Seznámení s fotbalovými dovednostmi 

Školní výlet – Chlumec n.C. 

Běh pro Mišku 

Projektový den – Kohoutek a slepička 

Ornita 

Sportovní den 

Divadýlko z pytlíčku 

Vystoupení – 120let školy 

Projektový den – Karkulka 

                                                                                                       exkurze v HZS Pardubice 
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 V úterý se prvňáci krátce rozloučili s pohádkou O kohoutkovi a slepičce. Rozloučení 

bylo v duchu rozličných běžeckých disciplin - však ona se slepička také dost naběhala, aby 

lakotného kohoutka zachránila. Dětem se podařilo získat rosu od nebe, trávu od louky, smetanu 

od kravičky, košík hrachu od mlynářky, štětiny od prasátka, střevíčky od ševce, šátek od 

švadlenky - nakonec dala studánka vodu kohoutkovi. Snad slepičce alespoň poděkoval a 

zapamatoval si, že když se na něčem domluví, má to dodržet, nemá být lakomý a nemá myslet 

jen na sebe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slavnost Slabikáře 
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2. ročník 

 

Kurz plavání  

Dřevíčková dílnička     

Dopravní hřiště Dukla „“CHODEC“ 

Adventní dílny- Aula   

Dravci 

Školní divadlo  

Velikonoční dílna 

transportér 

Hudební pohádka –Filharmonie 

Duben 

Beseda se spisovatelkou M. Práškovou  

Pobyt v přírodě  Benecko 

Turnaj - hokejbal 

pěvecká soutěž ŠKOLNÍ SLAVÍČEK 

Fotbalové dopoledne 

Běh pro Míšu 

Ornita- beseda s ukázkami „Vodní ptactvo“ 

Sportovní den 

Divadýlko z pytlíčku O třech růžových prasátkách 

120 let školy-školní akademie 

Den kuchtíků 

 Den se zvířecím mazlíčkem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní slavíček 

V 6.ročníku školní pěvecké soutěže si zazpívalo své 

dvě písničky  celkem 22 žáků 

z  1.-5. ročníků ZŠ Lázně Bohdaneč. Za správný 

umělecký přednes, čistou melodii, správné frázování a 

jiné potřebné , nejen hudební dovednosti,  dostávaly děti 

od poroty body, které v souhrnu přinesly vítězství a 

malou odměnu v podobě keramické sošky „Slavíka“ . 

 
1.místo: Vít Křivka- 2.A 
2.místo: Leona Pexová – 2.B 
3.místo: Eliška Čichovská - 4.A 
              Alena Mocková – 2.B 
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3. ročník 

 

výuka plavání (10 lekcí) 

dřevíčková dílna 

dopravní hřiště 

Dravci 

školní div. Představení "Pyšná princezna" 

Třídní vánoční besídka 

Resuscitace – vzděl.program 

Finanční gramotnost 

Velikonoční dílna 

Výchovný koncert 

Beseda se spisovatelkou 

Den země 

Pobyt v přírodě 

Projekt Ježkovy voči 

 Školní slavíček 

Běh pro Mišku 

Školní kolo přv soutěže 

Ornita 

Sportovní den 

Divadýlko z pytlíčku 

Vystoupení 120 let školy 

 

 

 
 

 

 

Pobyt v přírodě – třetí třídy 

Benecko se zdařilo, 

i když nám i sněžilo! 

Instruktoři, učitelky, 

nesnesli by žádné „lelky“. 

Užili jsme na place, 

hry a spoustu legrace. 

S úklidem to byla dřina, 

zvítězila disciplína! 

Občas někdo na víčku, 

zamáčk steskem slzičku. 

Cherokee a Šošoni, posbírali diplomy, 

a i když mají hodně síly i s nemocí zápasili. 

Děs se zaryl do kosti, 

 v Josefovské pevnosti! 

Statečnost však zvítězila, strach všech zůstal za branou, 

ŠvP  se podařila. 
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4.ročník 

 

Dopravní výchova „Cyklista“ 

Základy resuscitace – zdravotnický program 

Finanční gramotnost 

Ukázka bojového vozidla 

Hudební pohádka 

Beseda se spisovatelkou M. Práškovou 

12.4. Ekocentrum Paleta Pardubice – přírodovědný program 

Dopravní hřiště Pardubice – jízdy 

Hokejbal 

Den Země 

Ozdravný pobyt v přírodě (Benecko) 

27.5. Charitativní běh pro Mišku 

Školní kolo Přv soutěže 

Program Ornity o vodním ptactvu 

Sportovní den Na Lužci 

Okresní kolo Přv soutěže Pardubice 

Vystoupení ke 120 letům výročí založení školy, výt. soutěž k výročí založení 

 školy  

 

5.ročník 

Základy resuscitace 

Ukázka bojového vozidla 

Testování žáků SCIO 

Hokejbal 

Semiramis- projekt prevence chování 

Den Země 

Exkurze Praha – Technické muzeum, Petřín 

Dopravní hřiště Pardubice – jízdy, testy 

Filharmonie Pardubice- výchovný koncert 

Charitativní běh pro Mišku 

Školní kolo přírodovědné soutěže 

Program Ornity o vodním ptactvu 

Sportovní den Na Lužci 

Okresní kolo přírodovědné soutěže Pardubice 

Vystoupení ke 120 letům založení školy, výt. soutěž k výročí založení školy 

Den se zvířátky 
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Vystoupení při rozsvícení vánočního stromu  

 

 

  II. stupeň 

Noc s Andersenem 

 Letos se opět nocovalo s „panem Andersenem“. Tentokrát to byla ryze dámská jízda. V 

pátek 1. dubna se ve škole na náměstí ve večerních hodinách sešlo 12 dívek ze 6. ročníku. 

Povídalo se o spisovateli Christianu Andersenovi, trochu soutěžilo a děvčata si upekla muffiny 

na sobotní snídani.  Připojili jsme se tak již podruhé ke všem „spolunocležníkům“ v celé České 

republice. Podle organizátorů nás bylo 95 824. 
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O velikonočních prázdninách se 19 žáků naší školy vypravilo na poznávací zájezd do Velké 

Británie se zastávkou v Belgii. 

 

V sobotu jsme navštívili Bruggy, historické město se zajímavými památkami, nazývané také 

Benátky severu. Nahlédli jsme do areálu kláštera bekyní plného rozkvetlých narcisek, 

pokračovali ke kostelu Panny Marie se sochou Marie s dítětem od Michelangela Buonarrotiho 

a došli až na náměstí Burg s gotickou radnicí. Odpoledne jsme pokračovali do Francie a 

ubytovali se v hotelu v Calais. 

 

V neděli brzy ráno jsme se přepravili trajektem na území Velké Británie. Poznávání Anglie 

jsme začali v Hastings. Zde je velmi zajímavé Muzeum pašeráků. Po prohlídce pašeráckých 

jeskyní jsme se podívali k moři, postáli u rybářského stánku a pokračovali směr Brighton. 

Cestou jsme ještě navštívili vesničku Westham. Kousek za vesnicí je vidět na stráni 72 m 

vysoká postava, tzv. Long Man. Zajímavá byla i návštěva kostela sv. Marie, který zůstává celou 

dobu otevřen a kdokoliv může přijít a zahrát si třeba na varhany, jak nám dokázala Linda. 

 

Brighton, další zastávka na naší cestě, je jedno z největších přímořských letovisek ve Velké 

Británii. My jsme se zastavili u Královského pavilonu a pak už jsme spěchali k zábavnímu 

molu, hlavně proto, abychom se schovali před rozmary počasí, které už bylo spíše aprílové než 

březnové. Některým se zdálo vody z nebe málo a smočili se i v moři. 

 

V šest hodin večer už jsme netrpělivě čekali na parkovišti v Bexley v Londýně a těšili se na 

pořádné postele v rodinách. 

 

V pondělí jsme se odpočatí a nadšení z přijetí v rodinách sešli opět u autobusu a vyrazili do 

centra Londýna. Nejprve jsme navštívili Muezum voskových figurín Madam Tussaudové, poté 

levně nakoupili v Primarku, a pak už jsme zamířili přes známý Hyde Park ke královskému 

paláci. Stále pěšky jsme pokračovali na Piccadilly Circus, dále na Trafalgarské náměstí a již 

notně uchození jsme se  po White Hall vrátili k autobusu. 
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Poslední den v Londýně jsme začali u Greenwichské observatoře. Lodí jsme dopluli až k 

Londýnskému oku a podívali se na Londýn z výšky. Pěšky jsme pak prošli k Westminsterskému 

paláci, kolem sídla ministerského předsedy v Downing Street k Horse Guards, kde jsme měli 

štěstí a viděli výměnu stráží na koních. Po zastávce na Trafalgarském náměstí jsme se vrátili k 

řece a lodí popojeli k Toweru, naší poslední zastávce v Londýně. V šest hodin už jsme byli 

zpátky v Greenwichi a za sílícího deště netrpělivě vyhlíželi náš autobus, který nás bezpečně a 

rychle dopravil zpět domů. 
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Lyžařský kurz 2016 

     Žáci 5. a 7. tříd, kteří se zúčastnili lyžařského kurzu v Prkenném Dole, prožili týden plný 

sportovních aktivit. 

     V pondělí byli žáci podle svých lyžařských schopností rozděleni do čtyř skupin. Lyžařů 

,,začátečníků“ na cvičné louce byla zpočátku početná skupina, ta se však během následujících 

dní zmenšovala, až nakonec všichni účastníci brázdili svahy lyžařského areálu ARRAKIS. 

 Další tři družstva se zdokonalovala v lyžařských dovednostech a pilovala carvingový styl 

lyžování. Ve středu dopoledne proběhly závody ve slalomu. Někteří žáci se těšili, že konečně 

poměří své lyžařské umění se svými spolužáky, jiní byli rozpačití a nejistí. Jaká však byla jejich 

radost, když úspěšně projeli cílem! V kategorii ,,lyžaři – dívky“ si nejlépe vedla V. Skládalová 

ze třídy 7.B, z chlapců byl nerychlejší D. Rawsthorne z 5.A. Z lyžařů ,,začátečníků“ nejrychleji 

projela cílem L. Vojtěchová ze třídy 5.A a J. Panchartek z 5.B. Ocenění za nejlépe 

propracovanou techniku carvingu obdržel J. Kvapil z 5.A. 

     Během pobytu žáci absolvovali přednášky na téma technika lyžování, lyžařské vybavení,   

pravidla bezpečného a ohleduplného chování na sjezdovkách. Samozřejmě vybyl i čas na 

společnou zábavu. 

     Žáci 5. ročníku během pobytu poznali nejen své starší spolužáky, navázali nová 

přátelství, ale též se seznámili s pedagogy, se kterými se v září opět potkají na 2. stupni. 

     Výborné sněhové podmínky, azurově modrá obloha a slunce ozařující bělostné stráně 

hor nám zpříjemnily pobyt, na který budeme dlouho. 
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Školní divadlo 

I letošní předvánoční čas na naší škole byl ve znamení tradičního vánočního divadla. 

Tentokrát jsme  nacvičili hru na motivy pohádky B. Němcové Pyšná princezna. Ze zářijového 

konkurzu vzešli představitelé hlavních i vedlejších rolí. Krále Miroslava hráli žáci J. Turina a 

J. Štěpánek, princeznu Krasomilu ztvárnily V. Macháčková a H. Svatošová. V ostatních rolích 

se  představili další žáci z 6. - 9. ročníků, kteří svoje role odehráli s velkým nadšením a vtiskli 

neopakovatelný charakter svým postavám. 

 

Všechny zúčastněné stála příprava vánočního divadla mnoho úsilí a času. Jmenujme hlavně 

paní učitelku Lenku Miadikovou, které patří největší dík, protože bez ní by divadlo na naší 

škole nebylo možné. Sborový zpěv koled, který uváděl každé představení, nacvičila paní 

učitelka Iva Havelková a v jejím sboru zpívala děvčata ze všech ročníků druhého stupně naší 

školy. Některé dívky také doprovázely sbor hrou na hudební nástroje. 

 

Diváci se jistě pobavili, někteří s napětím sledovali své děti a jiní přišli zavzpomínat na svá 

školní léta. Ti, kteří s námi hráli divadlo v uplynulých letech a již nejsou žáky naší školy, se 

rádi vracejí právě v tento čas a přicházejí nás pozdravit. Na zážitky z divadla se nezapomíná.  
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říjen- Mexiko – videoprojekce, Hronovická ul.  

listopad – Rytíři Brtníci z Brtníku – „Středověk na vlastní kůži“, představení ve škol. 

tělocvičně  

prosinec – přednáška s videoprojekcí „Dobrodružství u amazonských indiánů“  

Únor – Okresní kolo Zeměpisné olympiády (Pardubice), 5. místo Michaely Paclíkové, 7. A  

Únor – II. část přednášky Dobrodružství u amazonských indiánů  

Duben – kartografická cvičení –  gymnázium – Dašická, 7.A  

Květen – výlet do Českého krasu – Koněprusy Červen – Východní Afrika – kolébka lidstva, 

Kino Dukla, videoprojekce, 6. a 7. třídy 



- 31 - 

 

Literární exkurze žáků 8. a 9. ročníku 

V úterý 16. 9. autobus plný žáků vyrazil z Lázní Bohdaneč do půvabné krajiny Vysočiny. 

Po hodině cesty byla naší první zastávkou malá soukromá sklárna v Karlově. Zde jsme měli 

možnost nahlédnout do tajů výroby světově proslulého českého foukaného skla. 

Po pár minutách jízdy jsme dorazili do Žďáru nad Sázavou. Zde naším cílem byla prohlídka 

Muzea knihy v cisterciáckém klášteře rodu Kinských. Žáci svědomitě plnili úkoly z pracovních 

listů, seznámili se s historií písemnictví u nás i ve světě. Prohlédli si zajímavé exponáty, např. 

papyrus, bizoní kůži, písmo tesané do kamene, bohatě zdobené středověké kodexy. Samozřejmě 

nechyběl ani knihtisk. Součástí expozice byla též výstava věnovaná starým pověstem českým. 

Někteří žáci našli odvahu a vyzkoušeli si, jak těžké to měl Bivoj, když na svých zádech nesl 

těžkého kance. 

Po svačině jsme vystoupali na vrchol Zelené hory před kostel sv. Jana z Nepomuku. Mnoho 

zajímavostí o tomto legendami opředeném světci se žáci dozvěděli z poutavého výkladu pana 

průvodce. 

Do malebné cukrárny s pestrou nabídkou dobrot nás dovedla příjemně stinná naučná stezka 

okolo Konventského rybníka. 
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Literární exkurze 

V polovině října se žáci 9. tříd zúčastnili literární exkurze na téma "Židovská Praha". Paní 

průvodkyně v dolní části Václavského náměstí žáky nejdříve seznámila s historií výstavby 

Starého a Nového Města pražského. Poté jsme přes Staroměstské náměstí došli k Maiselově 

synagoze, kterou jsme si prohlédli jen zvenčí. Pak již naše kroky mířily k Pinkasově synagoze 

- památníku holocaustu, na Starý židovský hřbitov a ke Staronové synagoze. Zde si žáci 

prohlédli předměty související s obyčeji židů. Pěkně strávený den jsme zakončili nezbytným 

rozchodem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sportovní den 

V pátek 24.6. se žáci druhého stupně sešli na fotbalovém stadionu na sportovním dni, který 

byl zároveň i závěrečnou akcí seriálu "O pohár ředitele školy".  

 

Žáci se předem rozdělili do družstev. Každá třída postavila jedno družstvo na softbal (devět 

žáků) a dvě družstva na ringo (po čtyřech žácích), přičemž družstva byla smíšená. Zejména v 

softbalu jsme se dočkali opravdu napínavých soubojů. Do poslední chvíle nebylo rozhodnuto 

ani o vítězi poháru. 

 

V ringu mladších žáků zvítězilo družstvo 7. B X, mezi staršími bylo vítězné družstvo 8. A 

Y. V softbalu se na prvních místech umístila družstva 7. A (mladší žáci) a 9. A (starší žáci). V 

celkovém součtu bodů za tento sportovní den pak jasně zvítězila 7. A (mladší žáci) respektive 

8. A (starší žáci). 
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Na konci akce pak byli vyhlášeni vítězové seriálu sportovních klání "O pohár ředitele školy". 

Zde se po několik měsíců soutěžilo v různých disciplínách. V kategorii mladších žáků se mohli 

z poháru radovat žáci 7. A a jejich třídní učitel Mgr. Ivan Čermák. V kategorii starších žáků 

získali pohár žáci 9. A paní učitelky Mgr. Aleny Stehnové. 

 

U všech zúčastněných jsme ocenili soutěživost, fair play a nasazení, s jakým se do soubojů 

pustili. Děkujeme také rozhodčím, z nichž někteří museli strávit celé dopoledne na žhnoucím 

slunci. Těšíme se na další školní rok a další sportovní akce. 
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Rozloučení s deváťáky 

Ve středu 29. 6. se naši deváťáci dočkali svého rozloučení s touto školou. Během 

slavnostního večera si mohli rodiče i hosté užít prezentace a videa obou tříd, vyslechnout 

projevy žáků Davida Vejvody, Heleny Svatošové a Šárky Koskové a poslechnout závěrečnou 

píseň "Cesta" v podání obou tříd s kytarovým doprovodem Heleny Svatošové. Celým večerem 

provázel pan učitel Borovec, své přání vycházejícím žákům vyslovili pan ředitel i pan starosta. 

Mnohé rodiče i žáky slavnostní akt dojal a my doufáme, že si v budoucnu vzpomenou nejen na 

tento večer, ale i na celých devět let strávených na naší škole. Přejeme jim hodně štěstí a 

úspěchů v jejich budoucím studiu a životě. 
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Oslavy 120. výročí založení školy 

 

13.45 – 14.45      MIXLE V PIXLE – koncert hudební skupiny 

14.50 – 15.15      Slavnostní projevy ředitele školy a hostů 

15.20 – 16.00      Akademie žáků ZŠ a dětí z MŠ (1. část) 

16.00 – 16.20      Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže. Předání výtěžku z charitativního běhu                      

rodičům Míši Hlaváčkové 

16.20 – 17.20      Akademie žáků ZŠ (2. část), vystoupení roztleskávaček IM Cheer Pardubice 

17.30 – 22.00      koncert hudebních skupin Volant a Egele 
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projev místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše 

Horské 
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Aktivity v environmentální výchově 

1) Třídění odpadu 

  

 - sběr vytříděného papíru (3x/rok) 

 - sběr vytříděných plastů v každé třídě (celý školní rok) 

            - sběr vybitých baterií (celý školní rok) 

             

  

2) Úprava školního prostředí  

 

 - péče o zeleň ve škole 

 

3) Spolupráce s mimoškolními organizacemi 

 

 - členství v organizaci KEV (Klub ekologické výchovy)   

- spolupráce s Ekocentrem PALETA Pardubice (výukové programy) 

                                                                                     

 

4) Výchovně vzdělávací  programy 

 

- lázeňský park – poznávání organismů (6.roč.) 

- naučná stezka Bohdanečský rybník a rybník Matka 

   

 

   

      

5) Jednorázové akce 
 

 - Světový den zvířat (4.10.) – nástěnky, referáty 

 - Světový den vody (22.3.) – nástěnky, referáty 

 - Den Země (22.4.)  – nástěnky, referáty 

 

6) Další aktivity: exkurze a výlety 

 - údolí Doubravy (7.b) 

 - Sedmihorky – Hruboskalsko (9.a,b) 

 - Český ráj – Prachovské skály (8.a) 

 

7) podání grantu na nákup nádob na tříděný odpad u EOP 

 - získání prostředků z grantu nebylo přiznáno 

6.2 Údaje o mimoškolních aktivitách  

Školní družina: 

Ve školní družině  pracovaly ve školním roce 2015 / 2016  tři oddělení , zapsáno bylo během  

školního roku  celkem  83 žáků . Školní družina má k dispozici jednu samostatnou hernu, další 

oddělení sídlí ve školních třídách. 
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Činnost  družiny  byla zaměřena především na  rekreační a  odpočinkovou  činnost  dětí.  V 

případě  vhodného  počasí  využívala k odpolední činnosti zejména prostory školního hřiště. 

Program zpestřilo dětem také několik akcí během školního roku.  

Přehled akcí ŠD za školní rok 2015 - 2016 
 

 výstava obrazů - J. Tomišková, Městské lázně L. Bohdaneč, 

 prohlídka solné jeskyně, Městské lázně L. Bohdaneč, 

 kostky nás baví - ukázková hodina, 

 prohlídka přírodní rezervace česká sahara - hmyzí hotel, L. Bohdaneč, 

 zahrádkářská výstava, sokolovna L. Bohdaneč, 

 návštěva městské knihovny, L. Bohdaneč 

 výstava obrazů, soch, keramiky, koláží - B. Lochmanová, M. Juklíček, A. Buček,  

J. Dvořáček, H. L. Schejbal, Městské lázně L. Bohdaneč, 

 dušičková dekorace, květinový ateliér L. Bohdaneč, 

 Památník bratranců Veverkových Rybitví - prohlídka, 

 návštěva dančí farmy, L. Bohdaneč, 

 hledání geokešek, ukládání geokešky - vlastní tvorba, 

 výstava obrazů (olejomalba, akvarel, kombinovaná technika) - L. Křiklánová, 

Městské lázně L. Bohdaneč, 

 vánoční prodejní výstava, květinový ateliér L. Bohdaneč, 

 vánoční jarmark, živý betlém, náměstí L. Bohdaneč, 

 vánoční besídka, zpěv koled, focení, rozdávání dárků, 

 provoz na poště, rozhovor s pracovníky pošty, L. Bohdaneč, 

 výstava obrazů (olejomalba) - A. Lisý, Městské lázně L. Bohdaneč, 

 hokejbal - ukázková hodina, 

 Transform L. Bohdaneč - exkurze, 

 Velikonoce v knihovně, L. Bohdaneč, 

 výstava obrazů (malba, grafika, keramika) - Z. Sigmund, Městské lázně L. Bohdaneč, 

 naše cukrárna - účast ve výtvarné soutěži, 25 let od založení cukrárny Nella,  

 L. Bohdaneč, 

 papoušci - létající klenoty (ukázka, přednáška), tělocvična ZŠ, 

 školní akademie žáků ZŠ, 120 let od založení ZŠ L. Bohdaneč, 

 škola snů - účast ve výtvarné soutěži, 

 králičí hop - zábavný program, tělocvična ZŠ, 

 vyhodnocení celoročních her, předání cen, odměn, diplomů.  

 

 

 Vánoční besídka 
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Výlet do Rybitví k rodnému domku bratranců Veverkových 

 

Zájmová činnost při ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč: 

Ve  školním  roce  2015/ 2016  pracovalo  přímo  ve  škole  celkem  10 zájmových kroužků  

pod vedením vedoucích  z  řad  pedagogických  pracovníků  škol i dalších subjektů. 

 

Název kroužku   Vedoucí  

Keramický        p.Březovjaková  DDM Alfa 

Roztleskávačky     pí. Šarochová 

Judo      pí. Šarochová 

Sportovní hry  pí. Šarochová 

Keramika   Kroužky pro děti 

Zázraky přírody  pí. Šarochová 

Bonifantes    p. Míšek 

Robotika   p. Pösl, p. Kořan 

Rybářský   p. Bečka, p. Pösl 

Myslivecký  Svaz myslivců 
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Rybářský kroužek 

 

Kluci úspěšně vyřešili testy a následně z rukou vedoucích kroužků a známých hokejistů  - 

také rybářů Petra Sýkory a Adama Svobody, obdrželi své rybářské lístky. Blahopřejeme!  

V sobotu 4. června 2016 se žákyně naší školy pod hlavičkou IM CHEER Pardubice 

zúčastnily otevřené soutěže v soutěžním cheerleadingu „CHEER CUP HRADEC KRÁLOVÉ 

2016“. 

            Svěřenkyně trenérky Šárky Bednářové - Jamie Rawsthorne, Natálie Hrušová, Tereza 

Továrková, Nikola a Veronika Novotná, Karolína Kopáčková, Eliška Nováková a Pavlína 

Martykánová navázaly na březnový úspěch v Novém Jičíně. Z této celorepublikové soutěže 

přivezly se sestavou Kouzelná panenka, v kategorii Hobby junior, zasloužené 1. místo.   
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6.3  Přehled účasti žáků v soutěžích – škol. rok 2015/2016                                                                                       

Přírodovědná poznávací soutěž   DDM Delta Pardubice 

- Účast 12 žáků druhého stupně 

- Žáci umístění do 10.místa byli odměněni věcnými cenami 

- Nejlepší umístění:  Paclíková Michaela 8.a 3.místo 

Greňová Anna  6.b 5.místo 

Víšková Tereza 6.b 6.místo 

Macháčková Adéla 6.b 9.-10.místo 

Řehořová Tereza 8.b 11.místo 

Vojtěchová Anna 9.a 12.místo 

Továrková Tereza 8.a 13.místo 

Vojtěchová Lucie 7.a 17.místo 

 

Přespolní běh   areál: Trnová - Polabiny Pardubice 

Chlapci kategorie III (3km) - celkem 52 závodníků 

   8. Pipek Ondřej 7.b 13:35min 

 14. Maruška Petr 7.b 14:36min 

 15. Glück Martin 7.a 14:38min 

 46. Rež Martin  7.a 17:39min 

     (pořadí škol: 3. místo z 12) 

 

Chlapci kategorie IV (3km) - celkem 63 závodníků 

   3. Vejvoda David 9.a 12:20min 

 28. Špás Martin  9.a 13:55min 

 38. Vindeman Marek 9.a 14:55min 

 52. Urbanec Nathaniel 8.a 15:45min 

     (pořadí škol: 7. místo z 13 škol) 

 

Dívky kategorie IV (1,5km) - celkem 50 závodnic 

   1. Dušková Linda 9.b 

 15. Vindemanová Nela 8.b 

 24. Nováková Veronika 9.a  

 54. Johnová Adéla 8.b 

 55. Horvátová Monika  8.b 

     (pořadí škol: 5. místo z 13 škol) 

 

Dívky kategorie III (1,5km) – celkem 65 závodnic 

   5. Kubantová Zuzana 6.b 7:03min 

 19. Kasalová Jolana 7.a 7:45min 

 29. Rawsthorne Jamie7.a 8:12min 

 46. Žáková Nina  7.a 8:52min 

     (pořadí škol: 7. místo z 13) 
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„Nejrychlejší chlapec a dívka Pardubic 2015“ areál: AC Hvězda Pardubice - Dukla 

 Soutěž v běhu na 60m 

 

Chlapci: kategorie 2003 

 Valášek Jan  7.a 9,06s (rozběh) 

Chlapci: kategorie 2002 

 Rež Martin  7.a 9,57s (rozběh)       

 Štecker Samuel  7.b 8,79s (rozběh) 

 Macháček Ondřej 8.b 9.23s (rozběh) 

 Lysoněk Matyáš 7.b 8,60s (rozběh)      9,01s (SF) 9,02s (F) … 

6.místo 

Chlapci: kategorie 2001 

 Jurenka Patrik   8.a         8,29s (rozběh) 

 Lupinek Daniel  7.b 9,33s (rozběh) 

 Šmíd Jan  8.b 8,96s (rozběh) 

Chlapci: kategorie 2000 

 Vejvoda David  9.a 7,69s (rozběh)        8,13s (SF) 8,23s 

(F) … 3.-4.místo 

 Vindeman Marek   9.a 8,56s (rozběh)        

 Kříž Michal  9.b 8,50s (rozběh) 

 

Dívky: kategorie 2003 

 Zahradníčková Adéla 7.b 10,30s (rozběh) 

Dívky: kategorie 2002 

 Vindemanová Nela 8.b 9,05s (rozběh)   9,66s (SF)     

 Válková Eliška   7.a 8,94s (rozběh)             10,14s (SF) 

 Skalická Eliška  7.b 9,50s (rozběh) 

Dívky: kategorie 2001 

 Dušková Linda  9.b 9,12s (rozběh)          

 Sirůčková Michaela 8.a         9,47s (rozběh) 

Dívky: kategorie 2000 

 Svatošová Helena 9.b       10,09s (rozběh)  

 Dvořáková Kateřina 9.b 9,25s (rozběh) 

 Kosková Šárka  9.b       10,05s (rozběh) 

 Nováková Veronika 9.a 8,88s (rozběh)  9,33s (SF) 

 

Malá kopaná 

18.9.2015 

4.ročník turnaje „O pohár DDM Alfa“   5.místo          chlapci 6. a 7.roč. 

 26.10.2015 

 MS ZŠ         chlapci 6.-9.roč. 

 29.3.2016 

 Okrskové kolo     poslední chlapci 8.-9.roč. 

Orientační běh  

LIGA ŠKOL   44.ročník: 23.9.2015 a 7.10.2015 

 Krajské kolo přeboru škol:  25.5.2016 

 Účastníci: Pipek Ondřej (7.b), Skalický Tomáš (7.b) 
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Pohár rozhlasu – atletika 

Mladší: 26.4.2016 
 60m: Skalická E. 9,98s; Válková E. 9,86s; Kubantová Z. 9,75s; Rež M. 9,99s; 

Lysoněk M. 8,97s; Lupinek D. 9,81s 

 600m: Rawsthorne J. 2:15,80min; Skládalová V. 2:21,38min; Kubantová Z. 

2:16,86min 

 1000m: Glück 3:34,07min; Pipek 3:32,41min; Vlasák 3:48,94min 

 4x60m: Vlasák, Rež, Lupinek, Lysoněk       35,91s 

  Uskoba, Glück, Valášek, Zahradníček       35,50s 

 4x60m: Válková, Skalická, Kubantová, Zahradníčková 37,21s 

  Skládalová, Sirůčková, Macháčková, Hrušová 39,50s 

 Hod: Macháčková 37,12m; Zahradníčková 39,81m; Kasalová 30,11m; Uskoba 

49,71m; Valášek 40,30m; Rež 25,07m 

 Dálka: Lysoněk 460cm; Lupinek 389cm; Zahradníček 394cm; Hrušová 356cm; 

Válková 346cm; Macháčková 310cm 

 Výška:; Skládalová 110cm; Rawsthorne 110cm; Skalická 130cm; Vlasák 0; Glück 

115cm; Zahradníček 130cm 

 Celkem mladší dívky:  3452b.  7.místo (14) 

 Celkem mladší chlapci: 2902b.  6.místo (14) 

 Starší: 28.4.2016 
 60m: Vejvoda 7,97s; Čech 8,54s; Kříž 8,94s; Nováková 8,87s; Šustrová 8,82s; 

Sirůčková 10,04s 

 800m: Dušková 2:33,45min; Vindemanová 3:04,64min; Nováková 2:59,06min  

1500m: Vejvoda 5:04,71min; Špás 5:44,56min; Urbanec 6:22,39min 

 4x60m: Vejvoda, Čech, Kříž, Jurenka   31,98s 

  Špás, Peterka, Buchta, Urbanec  33,39s 

 4x60m: Šustrová, Vindemanová, Nováková, Dušková           34,50s 

  Továrková, Kosková, Sirůčková, Tydlačková   36,35s 

 Vrh koulí: Stix 8,98m; Buchta 9,51m; Jurenka 10,81m; Hošťálková 6,70m; Kosková 

6,40m 

 Dálka: Peterka 495cm; Špás 462cm; Buchta 444cm; Vindemanová 394cm; Šustrová 

408cm; Sirůčková 376cm 

 Výška: Beran 130cm; Stix 125; Peterka 150cm; Tydlačková 130cm; Továrková 

120cm; Kosková 120cm 

 Celkem starší dívky:  4805b.  3.místo (15) 

 Celkem starší chlapci: 4613b.  7.místo (15) 

Šachové soutěže 

Okresní kolo přeboru škol - kategorie 1. -5. třída 

Letos jsme do okresního kola vyslali 3 družstva, která vzorně reprezentovala naši školu. Děti 

(1. -3. třída) často nastupovali proti starším a nevedli si vůbec špatně. Družstvo „A“, ve složení 

Lukáš Dubravčík, Šimon Kramer, Adam Verner a Ema Vytlačilová, vybojovalo krásné 3. 

místo! 
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Orlická šachovnice - přebor Pardubického kraje do 8 let 

Úplně první turnaj pro většinu našich prvňáků. Sbírali jsme hlavně zkušenosti, bylo to jejich 

vůbec prvních 9 soutěžních partií. Výlet vlakem se všem moc líbil, nikdo neodjel s „nulou“, 

naopak každý dostal na konci nějakou drobnou cenu. Nejlepší byl Fanda Havránek (1. A) se 

4,5 body. 

Chvaletická šachová olympiáda 

I letos jsme se zúčastnili tradičního seriálu tří šachových turnajů. Naše účast byla početná, 

děti šachy baví a se svými výkony většinou spokojené. Nejvíc ale Ema Vytlačilová (3. B) a 

Kristýna Pařízková (1. A), které dohromady získaly 4 medaile v kategoriích dívek!  
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7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Název akce  

Jak na čtenářské dílny Blažková, Mandátová, Serbouti, Miadiková, Ehmová, Měchurová, 

Pasterová, Šulíčková, Fialková, Tyllerová, Drvotová 

Třídnická hodina Učitelé 2. stupně 

Funkční gramotnost Měchurová, Pasterová, Fialková, Benešová, Mandátová, 

Svobodová, Kořan, Čermák, Červený, Techmanová 

Zdravotník zotavovacích akcí Učitelé 1. stupně 

Antibiotika a jejich vliv na tělo Svobodová 

Začni s badmintonem Teichmanová, Svobodová 

Nápady do hodin Hv Mandátová 

Legislativa pro ŠD Špryncová 

Školská legislativa její aplikace v 

praxi 

Drvotová 

Povinná dokumentace ŠD Špryncová 

Inkluze znevýhodněného žáka do 

školního kolektivu 

Serbouti, Drvotová, Tyllerová 

Úpravy ŠVP v systému Inspis Drvotová, Havelková 

Seminář vedoucích poracovníků Ľuptovský 

Právní poradna pro ředitele Ĺuptovský, Drvotová 

Žák s potřebou podpůrných opatření všichni 

Novela školského zákona Drvotová, Serbouti 

Seminář metodiků prevence Červený 
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8 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 

ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

Ve dnech 21. až 29. 3.2016 proběhla inspekční činnost zaměřená na zjišťování a hodnocení 

podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných vzdělávacích programů včetně 

zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními 

předpisy a rámcovými vzdělávacími programy podle § 174 odst. 2 písm. B) a c) zákona č. 

561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Závěry inspekční zprávy 

Zásadní klady 

- široká nabídka projektů a mimoškolních aktivit v ZŠ 

Zásadní nedostatky 

- vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Praktické činnosti ve školním roce 

2014/2015 na prvním stupni nebyl realizován v souladu s ŠVP ZV 

Slabé stránky 

- nízká pozornost věnovaná ve výuce žákům s SVP 

- chybějící diferenciace směrem k nadaným i slabším žákům ve výuce ZŠ 

- nerespektování psychohygienických potřeb žáků při organizování činností ve ŠD 

- vysoká míra absence žáků ZŠ při výuce 

Na základě závěrů inspekce byla přijata následující opatření: 

- chybějící tematické okruhy Příprava pokrmů a Pěstitelské práce vyučovacího 

předmětu praktické činnosti ve čtvrtém a pátém ročníku školního roku 2014/2015 

byly zařazeny do výuky v pátém a šestém ročníku v měsíci květnu a červnu 2016. 

Tím byl naplněn vzdělávací obsah předmětu Praktické činnosti podle platného 

školního vzdělávacího programu. 

Opatření k prevenci nedostatků – kontrola průběhu vzdělávání v souladu  se          školním 

vzdělávacím programem každé čtvrtletí rámci jednotlivých metodických   orgánů. O výsledcích 

kontroly informují vedoucí MO ředitele školy. 
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třídním učitelům pravidelně sledují absenci žáků. Při absenci čtvrtletní přesahující 60 h 

zhodnotit důvody a přijmou adekvátní opatření 

 

- byl upraven režim dne ve ŠD 

- pro zlepšení práce s žákys SVP a nadanými žáky bylo uskutečněno tematicky 

zaměřené vzdělávání (Inkluze znevýhodněné=ho žáka do kolektivu, Podpůrná 

opatření ve výuce, žák s poruchou pozornosti). Výchovná poradkyně bude 

pravidelně navštěvovat hodiny a vyhodnocovat diferenciaci při práci s žáky, 

poskytne také učitelům potřebnou odpornou a metodickou podporu. 

- učitelé prvního stupně a matematiky na druhém stupni se zúčastnili „stínování“ ve 

výuce v ZŠ Polabiny II. 
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9  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

Údaje o hospodaření Základní školy a mateřské školy 

Lázně Bohdaneč v roce 2015 

 
Výnosy 

 

 

Dotace pro ZŠ a MŠ na provoz              3 490 000,- 

Účelová dotace na platy       618 350,- 

Účelová dotace na plaveckou výuku a školy v přírodě              100 000,- 

Účelová dotace – prádelna MŠ        70 000,- 

Účelová dotace – lehátka MŠ       205 000,- 

Školné MŠ         215 466-  

Dotace MŠMT              18 701 502,- 

Dotace Úřad práce          45 000,- 

Dotace ICZ                               197 627,- 

Dar EOP Opatovice          78 580,- 

 

Celkem                23 721 525,- Kč 

 

 

Náklady dotace na provoz 

 

 

Časopisy a publikace             8 098,- 

Kancelářské potřeby          66 968,30 

Nábytek a zařízení        599 586,70 

Doplnění lékárny             4 895,39 

Drobný materiál ŠJ             8 165,- 

Údržbový materiál          45 710,- 

Čisticí prostředky          78 164,60 

Pracovní oděvy          17 382,- 

Spotřební materiál MŠ, hračky a pomůcky                  86 914,- 

Teplo                   1 105 875,- 

Elektřina           798 471,- 

Plyn              7 046,45 

Vodné          228 966,- 

Opravy a údržba                   253 813,80 

Telefon           19 797,- 

Cestovné             4 029,-  

Poštovné                        5 708,- 

Vzdělávání             4 527,- 

Odvoz odpadu           79 818,- 

Ostatní služby         166 722,19 

Bankovní poplatky          43 265,- 

Závodní stravování – mzdy a odvody       90 837,- 

OON – dohoda  údržbář MŠ         24 000,- 

Pojištění           31 445,- 

Odvod za ZPS           23 960,- 
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Odpisy            46 612,- 

Účelová dotace – platy       618 350,- 

Účelová dotace – plavecká výuka+škola v přírodě    100 000,- 

         ___________________ 

 

Celkem                4 569 126,43 Kč 

 

Hospodářský výsledek                   155 191,57 Kč 

 

Doplňková činnost 

 

Výnosy DČ 

 

Výnosy z kroužků        15 800,- 

00Výnosy z pronájmu       40 750,- 

            ________________ 

 

Celkem         56 550,- Kč 

 

 

 

Náklady DČ 

 

Mzdové náklady                22 700,- Kč 

          

 

 

 

Hospodářský výsledek DČ               19 374,- Kč 

 

 

 

Celkem hospodářský výsledek             174 565,57 Kč 

 

Hospodářský výsledek po schválení zřizovatelem přidělen do rezervního fondu. 

 

 

Rozpis zůstatků fondů k 31.12.2015: 

 

Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření              615 577,96 

Fond reprodukce majetku                 308 954,- 

FKSP           76 987,10 
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10 ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ   

VE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 

 

 

Projekt Cestuj a poznávej 

 

Projekt Cestuj a poznávej, re. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1837 pozitivně přispěl ke zvýšení 

kvality počátečního vzdělávání na naší základní škole. Pobyt v jazykovém prostředí 

studovaného cizího jazyka pro výuku velmi důležitý. O vycestování do Anglie byl mezi žáky 

velký zájem, navzdory komplikované mezinárodní situaci. Všichni žáci i doprovázející 

pedagog hodnotili program zájezdu a úroveň výuky kladně. 

P. uč. Havelková se zúčastnila zahraničního kurzu anglického jazyka. Kurz byl 

zaměřen na prohloubení schopnosti komunikace, rozvíjel řečové dovednosti, oslech, čtení i 

psaní. Výuka probíhala ve skupinách 8-10 studentů. Obsah i průběh kurzu byl na vynikající 

úrovni. 

Čtenářské dílny v šabloně 3 byly v našem vyučování novinkou. Převážná většina žáků 

si tuto aktivitu brzy oblíbila a čtení se stalo vyhledávanou činností. Nové knihy ve školní 

knihovně také výrazně zvýšily její návštěvnost. Získané návyky čtenářství budeme nadále 

rozvíjet.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Výuka angličtiny v Hastings 
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Čtenářská dílna v 6.B 
 
 
 
 

 
Projekt Rozvoj technických dovedností na ZŠ 

 

Realizace projektu přispěla k významnému posunu při realizaci záměru vedení školy 

zkvalitnit podporu technických dovedností žáků naší školy. Nové vybavení nářadím se stalo 

impulzem pro zlepšení možností výuky v této oblasti, Zastaralé, opotřebované a nedostatečné 

vybavení školních dílen limitovalo proces výuky. Přínos tohoto projektu se projeví naplno v 

následném období, kdy dojde v souladu s novým vybavením, zajištění i vhodných materiálů 

odpovídajícím novému vybavení.  

 

Žáci devátých ročníků (15) spolu s příslušným odborným vyučujícím vytvořili žákovské 

výrobky na základě plánu rozvoje technických dovedností. K realizaci přispělo pořízené nové 

vybavení. Výrobky byly zvoleny s ohledem na časový limit dokončení, individuální schopnosti 

jednotlivých žáků a aktuálně dostupný materiál k výrobě. Výrobky byly zdokumentovány, 

práce i výstupy byly vyhodnoceny. Pořízené vybavení bude přínosem i pro následnou výuku. 

Vzniklo tedy 15 zdokumentovaných výrobků s vyhodnocením. Byla nově vybavena školní 

dílny nářadím pro přípravu a podporu výuky (práce pedagoga) a vybavením pro práci žáků. 



- 53 - 

 

Odborný vyučující vytvořil a vyhodnotil plán rozvoje technických dovedností žáků. Celkové 

výdaje projektu 204 112,00 . 

 

 

 
 

 

Práce ve školní dílně 

 
Spolupráce s dalšími subjekty a organizacemi 

Ve  školním roce 2015 / 2016 naše škola při plnění vzdělávacích úkolů spolupracovala dále 

zejména s následujícími organizacemi : 

Magistrát  města  Pardubic – odbor sociálně právní ochrany dětí, Krajský  úřad  Pardubice 

– odbor školství,kultury a sportu, Pedagogicko  psychologická  poradna Pardubice, Úřad  práce  

Pardubice , Policie ČR , Městská  policie  Lázně Bohdaneč, Krajská  knihovna Pardubice, 

Východočeské  divadlo  Pardubice, Eko-centrum Paleta, NIDV Pardubice, CCV Pardubického 

kraje, DDM Štolbova , DDM  Delta , Krajské  muzeum  Pardubice, Krajská galerie a další.  

  

 

 

Pro školy 
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Škola spolupracuje s portálem Pro školy, který poskytuje širokou nabídku on-line testů 

dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Portál nabízí procvičování 

z českého i cizího jazyka, z matematiky, dále testy rozumových schopností, paměti, a kvízy. 

Pro rodiče jsou dobrými pomocníky testy profesní orientace , dopravní výchova i  cvičné testy 

z přijímacího řízení na střední školy. 

Portál je přínosem i v oblasti prevence rizik – nabízí např. testování klimatu třídy a školy, 

odhalení rizikových oblastí.  

Všichni žáci se mohou přihlásit ve škole i z domova a mohou tak možnosti portálu využívat 

i pro domácí přípravu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Výroční zprávu zpracovali: 

 

 

     ………………………   ……………………….. 

  Mgr. Bc.Jan Ľuptovský   Mgr. Soňa Drvotová                                   

   ředitel      zástupkyně ředitele 

         

        Lázně Bohdaneč 29. srpna 2016  

 

Výroční zpráva byla schválena Radou školy dne  29. srpna 2015. 


