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Školská rada byla ustanovena od 24. 9. 2005. Po skončení volebního období byli zvoleni noví 

členové Školské rady a jmenováni zástupci zřizovatele. V současnosti pracuje Školská rada 

v tomto složení: 

Pavlína Holá, Lenka Vančurová        zástupci rodičů žáků 

JUDr. Tomáš Plavec, Mgr. Jana Kopecká   zástupci zřizovatele 

Mgr. Eva Kaválková, Mgr. Vladislava Winklerová  zástupci školy 

     Hlavním těžištěm působení Školské rady je informovanost zřizovatele a zákonných 

zástupců žáků o činnosti a aktuálních problémech školy i žáků, podněty všech zúčastněných a 

vzájemná pomoc. Školská rada se vyjadřuje k závažným školním dokumentům, schvaluje je. 

– Školní řád, Výroční zprávu o činnosti školy, Minimální preventivní program, Plán 

Environmentální výchovy a další. 

 

Převážná většina žáků dojíždí z okolních obcí. Možnosti dopravního spojení jsou zohledněny 

při tvorbě rozvrhu, plánování školních i mimoškolních akcí a zájmových činností. Začátek 

vyučování je určen na 7,35 hod. 

 

 

Obory vzdělání 

 
Rozhodnutím MŠMT č. j. 14 856 /2007-21 zapsána změna v rejstříku škol podle Klasifikace 

kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: 

Obor vzdělání 79-01-C /001 Základní škola s účinností od 1. 9. 2007 

mailto:zspmestec@seznam.cz
http://www.zspmestec.cz/
mailto:poverenec@gdprpoverenec.net


 

Rozhodnutím MŠMT č. j. 29 271 /2010-21 zapsána změna podle Klasifikace kmenových 

oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: 

Obor vzdělání 79-01-B /01 Základní škola speciální s účinností od 7. 12. 2010. 

 

 

Výuka podle školních vzdělávacích programů ve školním roce 2019 / 2020 

 
Žáci 2. – 8. ročníku základní školy praktické jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího 

programu, zpracovaného podle rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání –  

ŠVP RVP ZV 2017, který byl schválen 12. 6. 2017 pedagogickou radou a 15. 6. 2017 

Školskou radou. 

 

Žáci 9. ročníku jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu, zpracovaného podle 

rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání –  

ŠVP 2 2009/2010 – RVP ZV - LMP. 

 

Žáci základní školy speciální jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu, 

zpracovaného podle rámcového vzdělávacího programu speciálního vzdělávání – 

ŠVP 2011 / 2012 – RVP ZŠS 

 

 

Personální zabezpečení činnosti školy 

 
Provoz školy zajišťují 1 ředitelka, 3 učitelky, 5 asistentek pedagoga, 1 vychovatelka školní 

družiny a 1 provozní pracovnice. Pedagogický sbor tvoří plně aprobovaní speciální 

pedagogové se zaměřením na logopedii, somatopedii, psychopedii a etopedii. 

 

 

Zápis žáků do 1. ročníku 

 
Zápis žáků do 1. ročníku se konal na naší škole 15. dubna 2019. K zápisu se dostavili zákonní 

zástupci dítěte s doporučením ŠPZ o odkladu školní docházky. Žádost byla kladně vyřízena. 

 

 

 

Nově vřazení žáci 

 
Během školního roku 2019 / 2020 přestoupili do naší školy celkem 3 žáci (do 4. ročníku, do 

7. ročníku a do 10. ročníku). 

 

 

Vycházející žáci 

 
V tomto školním roce vychází z naší školy celkem 2 žáci.1 žák z 9. ročníku a 1 žák z 8. 

ročníku. Oba žáci jsou přijati na SOU. 

 

 



 

Údaje o výsledcích vzdělávání 

 

Na základě zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších doplňků a vyhlášky 48/2005 

Sb., jsou žáci hodnoceni podle prospěchu v jednotlivých předmětech klasifikačními stupni, popsanými 

ve školních vzdělávacích programech nebo slovním hodnocením. 

Stejně jako prospěch v jednotlivých předmětech je hodnoceno i chování žáků na naší škole. 
 
 

 
 
Chování žáků ve školním roce 2019 / 2020 
 

  

NTU 

 

DTU 

 

ŘD 

 

2. stupeň 

 

3. stupeň 

 

POCHVALA 

 

1. pololetí 

 

  0 

 

   0 

 

   0 

 

 

  1 

 

    0 

 

  0 

 

2. pololetí 

 

   0 

 

  0 

 

   0 

 

  0 

    

 

     0 

 

  5  

 
NTU = Napomenutí třídního učitele 
DTU= Důtka třídního učitele 
  ŘD= Důtka ředitele  
 
 
 Hodnocení žáků se provádí za proběhlé čtvrtletí na pedagogické radě, kde dochází k řešení situací 

(kladných i záporných) u každého žáka individuálně. Rodiče jsou vzápětí informováni o prospěchu a 

chování žáků na pravidelných třídních schůzkách. 

 

 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků za 1. pololetí školního roku 2O19 / 2020 
 

 

 

Třída 

 

Ročník 

 

Počet 

žáků 

 

Výuka 

dle IVP 

 

Slovní 

hodnocení 

 

Prospěl s 

vyznamenáním 

 

Prospěl 

 

Neprospěl 

 

I.  

 

3.,4.,5., 

7. a 9. 

roč. 

 

  8 

 

  4 

 

  8  

 

 

  0 

 

   6 

 

  2 



 

II. 

 

2.,3.,7.,  

roč. 

 

  7 

 

  6 

 

  0 

 

  4 

 

  3 

 

  0 

 

III. 

 

8., 9. roč. 

 

  6 

 

  6 

 

  0 

 

  2 

 

  4 

 

 

  0 

 

 

Celkem 

     

 

21 

 

 

 

  16 

 

  

   8 

 

 

  6 

 

 

  13 

 

 

2 

 
 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2O19 / 2020 
 

 

 

Třída 

 

Ročník 

 

Počet 

žáků 

 

Výuka 

dle IVP 

 

Slovní 

hodnocení 

 

Prospěl s 

vyznamenáním 

 

Prospěl 

 

Neprospěl 

 

I.  

 

 

3.,4.,5.,7.,9. 

roč. 

 

   

   8 

 

 

    4 

 

 

      8 

 

 

           0 

 

  

    7 

       

 

 

     1 

 

II. 

 

3.,7. roč.. 

 

 

     6 

 

 

     5 

 

 

       0 

 

 

           5  

 

 

      1 

 

 

     0 

 

III. 

 

2.,8.,9. roč. 

 

 

    6 

 

 

     6 

 

 

       0 

 

 

           2 

 

 

     4 

 

 

   

     0 

 

Celkem 

     

 

   20  

 

 

 

    15 

 

 

       8 

 

 

           7 

 

 

    12 

 

 

     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vyhodnocení  MPP 2019 / 2020 

MPP je součástí výchovy a vzdělávání žáků. 

V průběhu celého školního roku byly realizovány aktivity zaměřené na péči o zdraví, výchovu ke 

zdravému životnímu stylu, vhodné využívání volného času, záškoláctví, nebezpečí na internetu, 

ochrana přírody a příprava na budoucí povolání apod. Příklady byly zařazeny do hodin pracovního 

vyučování, tělesné výchovy, výchovy ke zdraví, výchovy k občanství, výtvarné výchovy. 

Celá škola se zúčastnila v září zajímavé chovatelské a pěstitelské výstavy ve Svinčanech. Součástí 

spolupráce s místními zahrádkáři je pozvání na tradiční moštování spojené s výkladem odborníka.  

V září a říjnu probíhala Atletika bez bariér, kde děti uplatnily své nadání v lehkoatletickém sportu.  

V říjnu jsme navštívili kino v Heřmanově Městci a shlédli projektové pásmo o Borneu.  

Jedno podzimní odpoledne bylo věnováno přírodovědnému projektu pod názvem „PTAČÍ DEN“. Děti 

vyráběly krmítka pro naše ptačí kamarády. 

V listopadu mohli žáci navštívit pracovní dílny v OU Chroustovice a vycházející žáci navštívili také 

učiliště v Čáslavi. V adventním čase jsme se podívali opět do Chroustovic na řemeslné trhy. Pro děti 

navštěvující družinu byl připraven projekt „Korálkování“. 

Velmi zajímavá byla návštěva hradu Potštejna, kde byl pro naše děti připraven program připomínající 

narození Ježíše Krista.  

Na vánoční výstavě jsme se jako každoročně prezentovali svými výrobky a připomněli si vánoční zvyky 

a obyčeje. 

V prosinci jsme opět navštívili kino na téma „Listování“. Záměrem bylo povzbuzení dětí ke čtení a 

vnímání literatury. 

Tradiční pásmo „Planeta 3000“ pokračovalo v chrudimském divadle návštěvou v Kolumbii. 

Novou zkušeností pro děti byla návštěva ZŠ ve Stolanech. Součástí návštěvy bylo divadelní 

představení dětí školy a prohlídka prostor školy. 

Spolupráce s Archou je již tradicí a výborně připravený program byl zaměřen na vztahy mezi žáky a 

vztah žáků k učitelům. 

Žáci se aktivně připravovali na tradiční velikonoční dny, vyráběli velice zajímavé a neobvyklé výrobky 

z textilu, skla a keramiky na výstavu.  

Vzhledem k přerušení výuky z důvodu pandemie Koronaviru byly ostatní plánované programy posunuty. 

Ve školním roce 2019/2020 byl Minimální preventivní program důsledně realizován, ale vzhledem 

k situaci, nemohl proběhnout v plném rozsahu. 

Mgr. Eva Kaválková – metodik prevence 



 

Vyhodnocení průběhu DVPP za školní rok 2019 / 2020 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle krátkodobého ročního plánu činnosti školy. 
Vybrané vzdělávací programy a akce měly platnou akreditaci, účastníci získali po ukončení kurzů 
osvědčení, která jsou součástí personální dokumentace. Rámcový plán DVPP vychází z dlouhodobého 
záměru a z praktických potřeb školy. Získané poznatky jsou uplatňovány ve výchovně-vzdělávací 
činnosti. 
V letošním školním roce bylo další vzdělávání učitelů zaměřeno na společné vzdělávání, financování ve 
školství, nové techniky a postupy v praxi a metodiku prevence.  
 
 

jméno název organizátor hod 

Eva Dvořáková Kvalifikační studium pro ředitele škol a 
školských zařízení 
 

NPI Pardubice celoročně 

Vladislava 
Winklerová 

 
MT seminář Praha 
M. Gerlichová 
Webinář MT Brno 
BOOMWHACKERS 

  
6 h 
 
2 h 

Hana Dubcová Metodické setkání regionální II. CCV Pardubice 4 h 

Eva Kaválková Plánovaná školení jsou vzhledem 
k pandemii koronaviru přesunuta na další 
školní rok 

  

Milana Douchová Klub zábavné logiky, deskových a 
karetních her 
2 kurzy 

NPI Pardubice 
 
 

8 h 
8 h 

Petra Jirásková 
Málková 

Studium pro asistenty pedagoga 
Závěrečná zkouška, obhajoba práce 
Rizikové chování dětí a mládeže 
v kyberprostoru a v prostředí sociálních 
sítí 

NIDV Pardubice 
 
 
CCV Pardubice 

 
 
 
6 h 

Kateřina 
Lebdušková 

Plánovaná školení jsou vzhledem 
k pandemii koronaviru přesunuta na další 
školní rok 

CCV Pardubice  

Helena Kubelková Plánovaná školení jsou vzhledem 
k pandemii koronaviru přesunuta na další 
školní rok 

  
 
 

Monika Štěpánová Plánovaná školení jsou vzhledem 
k pandemii koronaviru přesunuta na další 
školní rok 

  

Tereza budínská Role asistenta pedagoga při vzdělávání 
žáka s poruchou autistického spektra 

CCV Pardubice  8 h 

 



 

 
Zpráva k vyhodnocení DVPP ve školním roce 2019/2020 
 
 
V letošním školním roce bylo další vzdělávání pedagogických pracovníků uskutečňováno podle plánu 
DVPP 2019/2020. 
Byly využity nabídky vzdělávacích programů CCV a NIDV Pardubice. 
Paní ředitelka Mgr. Eva Dvořáková absolvovala celoroční kvalifikační studium pro ředitele škol. 
Petra Jirásková Málková ukončila úspěšně studium pro asistenty pedagoga a složila závěrečnou 
zkoušku. 
Mgr. Vladislava Winklerová se zúčastnila prožitkových seminářů muzikoterapie v Praze a Brně.  
Milana Douchová, vedoucí družiny, absolvovala kurz deskových a karetních her a kurz zábavné logiky. 
Vzhledem k vývoji pandemie koronaviru nebylo možné uskutečnit v plném plánovaném rozsahu další 
vzdělávání pedagogických pracovníků naší školy. 
 
7. června 2020                                                               Mgr. Eva Kaválková 
 
 
 
 
 

Závěrečná zpráva – výchovné a kariérní poradenství  - školní rok 2019/2020 
 
Škola zajišťuje poskytování poradenských služeb výchovným poradcem. 
 

 

Cílem výchovného poradenství je zapojení všech pracovníků školy do prevence sociálně nežádoucích 
jevů, monitorování plnění preventivního programu, budování příznivého sociálního klimatu na škole. 
Průběžně navazovala péče o žáky s výukovými potížemi a včasnou intervencí při řešení aktuálních 
problémů žáků a třídních kolektivů. Výchovná poradkyně se snažila o prohloubení komunikace mezi 
školou a rodiči.  Spolu s ředitelkou školy spolupracovala se speciálně pedagogickými centry a 
pedagogicko-psychologickými poradnami, které zajišťovaly psychologická vyšetření, doporučení k 
zařazení žáka do speciálního vzdělávání, pomáhaly při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a 
poskytovaly speciálně pedagogické poradenství. Rediagnostika žáků proběhla v PPP Pardubice – 
pracoviště Chrudim, v SPC Svítání Pardubice a v SPC Hradec Králové. 
 
V letošním školním roce se uskutečnily osobní pohovory s žáky, především se týkaly záškoláctví a s tím 
spojené neomluvené absence. V 9 případech byly vedeny komisionální pohovory se zákonnými 
zástupci žáků. Neomluvená absence byla řešena podle metodického pokynu k prevenci záškoláctví, 
důslednou kontrolou docházky a dodržováním pravidel při omlouvání podle školního řádu. V pěti 
případech bylo požádáno o pomoc oddělení péče o děti a mládež MěÚ Chrudim. V 1. pol. z důvodu 
záškoláctví byly ve dvou případech uděleny 2. stupně z chování.  
 
V oblasti kariérního poradenství má škola zpracovaný konkrétní tematický plán, který určuje začlenění 
obsahových okruhů do předmětů Výchova k občanství, Pracovní vyučování a ICT. Výchova k volbě 
povolání volně prolínala výuku českého jazyka, matematiky a naukových předmětů v jednotlivých 
ročnících. Vycházející žáci byli seznamováni se systémem středního školství, s trhem práce. Při 
konzultacích jim výchovná poradkyně pomáhala s výběrem odborného učiliště. Na informativních 
schůzkách rodiče byli seznamováni s podmínkami přijímacího řízení na jednotlivé střední školy. 



V průběhu epidemiologické karantény obdrželi informace o změnách přijímacího řízení prostřednictvím 
e-mailu, zápisové lístky si převzali osobně. V 1. pol. školního roku se uskutečnily exkurze na SOU 
v Čáslavi a na OU v Chroustovicích, rodičům byla nabídnuta návštěva vybraných učilišť v rámci Dnů 
otevřených dveří.  
 

V návaznosti na projekt Pk v rámci Podpory přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém 
kraji proběhl den v praktických dílnách OU Chroustovice. Osm žáků 7. – 9. ročníku pod vedením lektorů 
mělo možnost vyrobit praktické předměty ze dřeva a kovu nebo pomáhat při opravě auta, ošetřování 
domácích zvířat, při pěstitelských pracích. Zástupci žáků se zapojili do vědomostní soutěže, v níž 
prokázali dobré znalosti z učebních oborů. Na závěr ředitel OU prezentoval jednotlivé učební obory a 
výhody, které učiliště nabízí svých učňům v rámci rozšíření kvalifikace. I tento projekt usnadnil výběr 
vhodného učebního oboru.  
 

                       
 

V letošním školním roce ukončil povinnou školní docházku 1 žák z 9. postupného ročníku, byl přijat na 
SOU v Čáslavi - učební obor opravář zemědělských strojů. Druhým žákem se splněnou povinnou školní 
docházkou byl žák 8. post. ročníku, ve studiu bude pokračovat na SOU strojírenském v Třemošnici.  
 

 

 

HAMET 2 
 

V rámci kariérního poradenství výchovná poradkyně využívá diagnostické nástroje pro karierové 
poradenství žáků se speciálními vzdělávacími potřebami projektu Správná volba – HAMET2. Letos 
testovala 2 žákyně 8. post. ročníku. Jsou známé testy školních znalostí, tělesné zdatnosti, intelektového 
výkonu, ale testy řemeslných dovedností se rámci projektu Hamet2 realizují pouze v malém počtu 
speciálních základních škol Pardubického kraje. Proto rodiče s nadšením přijímají tuto možnost, je pro 
ně výraznou pomocí při rozhodování ve výběru učebního oboru pro jejich dítě. Testy jsou systematicky 
rozděleny tak, aby si žáci vyzkoušeli řadu činností řemeslného charakteru, ale zároveň museli hledat 
vhodné řešení v složitějších situacích. Při testování metodou Hamet2 se mapuje jejich pracovitost, 
přístup k práci a další vlastnosti, které by měl mít každý řemeslník, pokud chce poctivě odvádět svou 
práci. Žáci plní soubor 20 subtestů, které prověřují jemnou a hrubou motoriku, schopnost myslet, 
schopnost soustředění, výdrž, samostatnost, svědomitost, postoj, zájem a schopnost ocenit sám sebe. 
Testy spočívají v plnění úkolů, jako je šroubování šroubků a matic, navlékání nitě do sady jehel, šití na 



šicím stroji podle předlohy, skládání ubrousků k prostírání, dále ovládání jednoduchých nástrojů 
v úlohách řezání kartonu, malování. Na přesnost a preciznost jsou zaměřeny úkoly z geometrie – 
měření, rýsování úhlů a průsečíků. Sada úkolů na PC prověřuje schopnost porozumět instrukcím a 
úroveň ovládání počítače. Metoda Hamet2 komplexně popíše motoricko-řemeslné schopnosti a 
dovednosti každého žáka, ale též jeho vlastnosti a předpoklady pro volbu vhodného učebního oboru. 
Tvůrcem testovací metody je německá společnost BBW Waublingen. Výsledky testování HAMET2 
mohou pomoci těmto žákyním ve výběru vhodného učebního oboru a v lepším uplatnění na trhu práce. 
Z důvodu epidemiologické karantény nebyly použity všechny testy diagnostické metody.  
 
 
Dne 22.6.2020                                                     Mgr. Hana Dubcová – výchovná poradkyně  
 
 
 

Projekt environmentální výchovy 
 
 
V tomto školním roce byl projekt EV nazván: „Cesta za poznáním“ 
 
Účelem tohoto projektu bylo, uvést žáky k environmentálnímu odpovědnému chování. Důraz byl jako 

vždy kladen na zodpovědný přístup k životnímu prostředí ke kvalitě života kolem nás. 

Naším úkolem a cílem byla péče o zahradu a její obyvatele. V loňském školním roce jsme se snažili 

postarat o hmyz-stavěli jsme a umisťovali hmyzí domečky. V letošním roce jsme vyráběli „ptačí 

krmítka“, abychom se postarali o ptactvo v zimě. 

Na podzim jsme chodili na zahradu a pozorovali „ptačí obyvatele“. Snažili jsme se poznávat druhy ptáků 

a potom jsme zjišťovali, co zobou nejraději. Každý se snažil přinést nějaká semínka jako krmivo pro 

ptactvo. Na výrobě krmítek se podíleli všichni žáci. 

Zorganizovali jsme projektový den, kdy každá třída vyrobila ptačí krmítka podle svých schopností. 

Použila k tomu rozmanitý materiál a jedlé suroviny vhodné pro ptáčky. Poté jsme si svá krmítka 

vzájemně zhodnotili. Domluvili jsme se na postupu, kdy a jak je budeme umísťovat na zahradu. K této 

činnosti patřilo i pravidelné pozorování ptáčků a jejich zájem o naše krmítka, která jsme obměňovali. 

V druhé části projektového dne, jsme shlédli dokumentární film o ptactvu, které u nás žije v různých 

ročních obdobích. 

Při hodině výtvarné výchovy se pak žáci snažili toto téma zachytit na papír. Z vytvořených obrázků jsme 

uspořádali ve škole výstavku. 

Díky této činnosti si žáci více všímají přírody a jejich obyvatel kolem sebe. 

Celý tento projekt se nám vydařil. Žáky byl velmi kladně hodnocen a přinesl jim mnoho radosti, když 

viděli, jak svým přičiněním ptáčkům zpříjemnili hladové zimní měsíce. 

Pouze ve II. pololetí jsme nemohli splnit druhou část projektu EU z důvodu nouzového stavu. Věříme, 

že další školní rok se nám podaří vše dohnat a zvládnout i tuto část.                     Mgr.  V. Winklerová 



Výroční zpráva ŠD ve školním roce 2019 / 2020 
 
 

Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo školní družinu dvanáct dětí a přivítali jsme novou paní 
vychovatelku. Obecný cíl školní družiny, který jsme se snažili naplnit, je pomoci dětem v rozvoji 
kompetence smysluplného využívání a organizování svého volného času. Žákům jsou nabízeny činnosti 
odpočinkové, zájmové i rekreační a nedílnou součástí bývá i příprava na vyučování. Roční plán ŠD byl 
sestaven tak, aby zde byly rovnoměrně zastoupeny aktivity k všestrannému rozvoji osobnosti žáků, a 
aby zároveň respektoval jejich individuální potřeby. Děti byly vedeny k prohloubení a zlepšení 
vzájemných vztahů, k sebereflexi, sebeobsluze a dodržování hygienických návyků.  S pravidelností se 
děti věnovaly zjišťování svých pocitů a nálad pomocí vybarvování tzv. „náladovníku“, což je autentický 
nástroj usnadňující dětem vyjádření jejich psychického rozpoložení, který dobře posloužil ke stabilizaci 
skupinového klima a prohloubení vzájemných vztahů a důvěry. Často jsme zařazovali hudební chvilky 
s kytarou, děti se naučily několik nových písniček. Jejich oblíbenou aktivitou bylo zpívání „Pějme píseň 
dokola“ a zaměňování samohlásek v písni „Holka modrooká“. V rámci relaxačních činností jsme 
zařazovali jógu smíchu a meditační „mindfulness“ chvilky. Maximálně jsme využívali pobytu venku, 
k čemuž nejlépe posloužila městská hřiště, venkovní posilovna v Bažantnici a místní zámecký park. 
Celodenní pěší výlet na Bačalský mlýn nás všechny doslova provětral, kdy jsme si museli držet čepice i 
klobouky, aby nám neulétly. I když byl samotný mlýn v době naší návštěvy uzavřen, pan majitel nás rád 
uvítal a poskytl nám občerstvení a spočinutí v útulném prostředí mlýnské restaurace. Park a Bažantnice 
byly pro nás také zdroji přírodnin a podzimních plodů, které děti využily k výrobě dekorace a dalším 
pracovním činnostem. Děti měly šanci všestranně tvořit v pracovních činnostech při příležitostech 
svátků, při nepřízni počasí nebo na základě vlastní volby. Celým podzimním obdobím se prolínalo 
nejrůznější tvoření a příprava na vánoční trhy SZŠ Heřmanův Městec, děti v ŠD se intenzivně věnovaly 
ručnímu šití bavlněných pytlíčků, procvičovali jsme zejména zadní steh. Hotové pytlíčky jsme plnili 
ořechy nebo levandulí. V rámci vycházkových odpolední jsme navštívili výstavy v galerii Dvojdomek. 
Výstava „Včely“ děti opravdu zaujala a měly k ní mnoho všetečných otázek. Na konci výstavy paní 
průvodkyně děti odměnila medovým potěšením. V době vánočních svátků jsme si slavnostně vyzdobili 
hernu ŠD a každý den jsme plnili úkoly spojené s otevíráním adventního kalendáře. Před Vánoci se děti 
vzájemně obdarovaly dárky. Abychom prolomili nedostatečnost v utváření a udržování mezigeneračních 
vztahů, děti vyrobily velké množství vánočních přání, která osobně donesly do domova seniorů. Při 
předávání jsme zpívali koledy a bylo jasné, že to neděláme naposledy. Děti byly z návštěvy babiček a 
dědečků nadšené, stejně tak byli v dobrém rozmaru i navštívení senioři. Dlouho jsme si povídali o tom, 
proč v domovech seniorů jsou, jak se tam mají, kdo se o ně stará a děti se také zamýšlely na tím, zda 
by jednou chtěly nebo nechtěly v domově seniorů žít. Po zimních prázdninách děti malovaly obrazy 
zážitků. Karnevalové veselí na přelomu února a března si děti opravdu užily, už jen proto, že se 
vytoužený karneval musel kvůli absenci některých dětí dlouho odkládat. Na konec jsme se ale sešli 
v hojném počtu a užili si spoustu legrace. Děti si vyrobily blyštivé škrabošky, některé si přinesly vlastní 
kostým. Tančilo se, hráli jsme soutěžní hry, u kterých jsme se opravdu od srdce zasmáli a vychutnali 
jsme si i sladké občerstvení. Na sklonku zimy jsme si připravili poznávání a ochutnávku nevšedních 

druhů ovoce a doplnili tolik potřebnou dávku vitamínu C.  Společně jsme vařili, nejvíce nám zachutnala 
podzimní dýňová polévka. Jednoznačně nejpopulárnější činností dětí bylo hraní stolních her, jejichž 
nabídka se letos opravdu rozrostla. V rámci evropského projektu Klubu zábavné logiky a deskových her 
a jeho štědrého fondu škola nakoupila pestrou směsici her, která také zásadně obohatila vybavení 
školní družiny. Děti mohly vybírat z nových her jako například: Cortex ve dvojím provedení, Dobble, 
Catan junior, Catan pro pokročilé, Grabaloo, Pexetrio, Tučňáci a mnoho dalších. 

 

 
 



Akce školní družiny: 
 
- výstava „Včely“ v galerii Dvojdomek 
- výstava „Adolf Born aneb jak vzniká poštovní známka“ v galerii Dvojdomek 
- pěší celodenní výlet do Bačalského mlýna 
- dílna korálkování 
- tradiční vánoční tržnice SZŠ Heřmanův Městec 
- adventní putování s otevíráním adventního kalendáře 
- výroba vánočních přání, jejich předání a zpívání v Domově seniorů v Heřmanově Městci 
- vánoční besídka 
- karneval masek 

 
Milana Douchová 

vychovatelka školní družiny 
 
 

Výběr a obrazová dokumentace činností v jednotlivých měsících 
 
Září 2019 ve Školní družině:  
Školní rok jsme začali hraním her na seznámení (Pavučina, Redaktor) a vycházkami do okolí školy, na 
nejbližší hřiště a do zámeckého parku. Na konec měsíce máme naplánované moštování jablek. 
 
 
 
Začali jsme šít pytlíčky na ořechy, křížaly a levanduli: 
 
 
 

           
 
 
 
Děti spontánně sbíraly a recyklovaly odpadky kolem jezírka v parku a našly ulitu vodního živočicha, 
kterého jsme si později určili v internetové aplikaci jako plovatku bahenní. 



 
 
Děti si pravidelně vyplňují „Náladovník“, na kterém si připomínají probíhající měsíc, datum a počet dnů 
v měsíci září (30). Zároveň se pokoušejí vyznat ve svých pocitech a slovy a barevným kódem vyjádřit 
jakou mají náladu, a tím jim pomáhá osvětlit, jaké je ve skupině klima. 

 
 
Navštívili jsme výstavu o včelách v Židovském dvojdomku, která nás všechny zaujala, a odnesli jsme si 
z ní sladké medové potěšení. 

                 



                  
 

 
Říjen 2019 ve Školní družině 
Připravovali jsme na výrobu „dušičkových lampiček“. Nejdříve jsme kreslili na papír, potom slepovacími 
barvami na fólii. Hotovou dekoraci jsme přenesli na zavařovací sklenice. Stačí vložit čajovou svíčku a 
nálada bude hned hřejivější. 

 
 
 
 
 
 
Sbírali jsme podzimní plody a užili jsme si bitvu v listí. 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Upekli jsme si jedlé kaštany 

 
 

Navštívili jsme výstavu v Galerii Dvojdomek: „Adolf Born aneb jak vzniká poštovní známka“ 

     
 

 

 
Listopad 2019 v ŠD 
Vydlabali jsme si velkou dýni a usušili dýňová semínka, která si budeme pražit. Z menší dýně jsme 
uvařili výtečnou polévku pro zahřátí. 

              
 
 
 
 
 
¨ 
 
 
 



Lámali jsme si hlavu nad puzzle České republiky, kruhovým tangramem, stavbou bludiště nebo 
zvukovým pexesem! 

        

    
 

 
Prosinec 2019 v ŠD 
Do tradiční vánoční tržnice děti přispěly sešíváním látkových pytlíčků na levanduli a oříšky. 
 

 
 
 
 
 
 
 



V průběhu prosince jsme každý den otevírali adventní kalendář s pohádkou na pokračování, různými 
úkoly, tajenkami a malými dárečky. 

       
 
Vyráběli jsme vánoční a novoroční přáníčka pro naše spoluobčany z Domova seniorů v Heřmanově 
Městci. Při jejich předávání děti s chutí zpívaly vánoční koledy. Určitě to nebylo naposledy. 

 
 
 
Vystrojili jsme si vánoční stromeček, z papíru jsme vystřihovali a lepili různé dekorace. Před 
prázdninami jsme si uspořádali malou vánoční besídku se zpěvem a zábavnými hrami. 

     
 

 

 
 
 



Leden 2020 v ŠD 
 
Děti malovaly zážitky ze zimních prázdnin temperovými barvami. 

     
 
Využívali jsme teplejšího počasí k návštěvám hřiště. 

 
 
Lámali jsme si hlavy nad úkoly z nových dětských časopisů a také novými hrami. 

    
 
Poznávali a chutnávali jsme méně známé druhy ovoce a povídali jsme si o zemích, kde rostou. 

        
 



Únor 2020 v ŠD 

V deštivém počasí jsme procvičovali jemnou motoriku: vystřihovali z tvrdého papíru, děrovali a 

provlékali vlněným provázkem. 

 

 

Vyrobili jsme si karnevalovou masku a uspořádali jsme karnevalový rej. 

       

 

Povídali jsme si o lidových pranostikách a zvycích. 

 

Březen 2020 v ŠD 

Měsíc březen jsme započali karnevalem s veselým programem. 



          

          
 
 
 
 
 
Pro maminky jsme vyrobili přáníčka k Mezinárodnímu dni žen. 

 
 
 

Kontroly ve Speciální základní škole Heřmanův Městec ve šk. roce 2019 - 2020 
 
Dne 14. ledna 2020 proběhla kontrola na naší škole, kterou prováděla Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje. Všechny nedostatky zapsané v protokolu kontroly byly odstraněny v době renovace 
školy o hlavních prázdninách v červenci a srpnu 2020. (Přívod teplé vody k výlevce a výměna výlevky 
v 1. patře budovy.) 

 
 
 
 



Plavecký výcvik 2019 / 2020 
 
Stejně jako v předchozích letech, tak i tento školní rok 2019/2020 se naši žáci ze Speciální základní 
školy Heřmanův Městec zúčastnili plaveckého výcviku. Plavání absolvovalo 10 žáků. Celkem bylo 10 
lekcí.  Všichni jsme se společně sešli ve škole a poté se přesunuli na autobusové nádraží. Nastoupili do 
autobusu a dojeli do Chrudimi. Pěšky jsme došli až k plaveckému bazénu. Po přijetí do areálu nám paní 
provozní ukázala skříňky, kde se žáci převlékli do plavek a šli osprchovat.  U bazénu si žáky převzali 
plavčíci a rozdělili je do skupin podle plaveckých schopností a dovedností. Učili se různé plavecké styly. 
Kraula, prsa a nesměl chybět ani znak. Žáci, kteří se nebáli, zkoušeli i skoky do vody. 
Na konci každé lekce plavčíci se žáky zhodnotili jejich snahu a výsledky a zbyl čas i na dovádění ve 
vodě, kde si převzali různé pomůcky k plavání, aby byla ještě větší zábava. V polovině plaveckého 
výcviku a na jeho konci byli žáci odměněni jízdami na tobogánu, které si moc užili. 
Po ukončení plaveckého výcviku žáci dostali diplom, kde bylo zapsáno, co všechno zvládli. Všichni 
z bazénu odcházeli plni dojmů a s nově získanými dovednostmi. Mnozí žáci měli na začátku strach 
skočit do bazénu, pohybovat se v něm bez ochranných pomůcek, ale všichni ho nakonec dokázali 
úspěšně překonat. Většina žáků uplavala část bazénu bez pomůcek. Mohou být na sebe hrdí. Další 
cennou zkušeností byla pro všechny cesta autobusem do Chrudimi a zpět. Každý si sám koupil jízdenku 
a dodržel pokyny, které dostal na začátku. Všichni si zasloužili velkou pochvalu za chování v autobuse i 
na veřejnosti. 
     
 
 
 

Rozvojové aktivity Speciální základní školy Heřmanův Městec 
 
Projekt, spolufinancovaný Evropskou unií, se v letošním školním roce rozšířil na tři kroužky. 
 
Kromě Čtenářského klubu a Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem měli žáci naší 
školy možnost navštěvovat Klub zábavné logiky a deskových her pro účastníky školní družiny. 
 
Klub zábavné logiky a deskových her je populární kroužek, na který se děti těší. Ze štědrého 
evropského fondu jsme zakoupili pestrou sbírku nových her např.: Cortex ve dvou různých verzích, 
Catan junior, Catan pro pokročilé, Tučňáci, Dobble, Grabaloo, Pexetrio, Aktivity Junior a několik dalších. 
Oblíbenou aktivitou starších dětí byl právě Catan a také starší známá hra Dostihy a sázky. Vytvořili jsme 
si tabulku, která sledovala, kdo má být příště „bankéř“, což děti postupně motivovalo. Velký úspěch také 
sklidil šachový „mini-kurz“, šachy zaujaly starší chlapce, kteří si s postupem času samostatně tvořili 
dvojice a hraní šachů přímo vyžadovali. V dosavadním časovém horizontu jsme stihli probrat základní 
šachová pravidla: tahy figurek, malou a velkou rošádu a jeden způsob dávání šach matu zvaný 
„schody“. Mladší děti velice zaujaly stolní hry Grabaloo a Dobble. 
Děti ve Čtenářském kroužku často s potěšením navštěvovaly městskou knihovnu. Diskutovaly o 
přečtených pasážích a úryvcích. Hodnotily grafickou úpravu knih. K vybrané literatuře bylo možné 
shlédnout ukázky z filmových zpracování. Děti pravidelně doplňovaly zápisy do čtenářských deníků. 
S upevňováním znalostí, dovedností, doplňováním zápisů do sešitů a s domácími úkoly žákům 
pomáhaly asistentky pedagoga na kroužcích Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Po 
konzultacích s vyučujícími jsme se zaměřili na procvičování všeho, co bylo třeba. Snažili jsme se děti 
pozitivně motivovat a povzbuzovat, což se podle zpětných reakcí dařilo.  
 
 
 

 



Využití ICT ve škole  
 
 Škola pro výukové účely „Informační a komunikační technologie“ (ICT) používá hlavně specializovanou 
počítačovou učebnu, která je vybavena 11 PC sestavami, tiskárnou a dataprojektorem. Kromě učebny 
jsou počítači vybaveny všechny třídy a školní družina. Jedna třída je vybavena interaktivní tabulí. Žáci 
mají ve výuce k dispozici Apple iPady a Lenovo tablety s BlueTooth klávesnicí. Pravidelně nakupujeme 
výukové programy k procvičování a aktualizujeme software. Díky projektu EU se nám podařilo 
integrovat ICT do života školy.  Všechny počítače jsou připojeny do lokální sítě a jejím prostřednictvím 
do internetu. Zároveň je tím řešen přístup k výukovým materiálům uvnitř školy. Učitelé i asistenti mají 
připraven dostatečný počet digitálních materiálů k podpoře výuky a opakovaně je využívají. Materiály 
též k vlastní potřebě upravují, nebo si vytvářejí nové digitální učební materiály DUMy.  Vyučování s 
podporou ICT nám nabízí větší možnosti než tradiční učení. Díky ICT se výuka mění v hru. Hodiny 
můžeme obohatit o řadu praktických cvičení, která děti baví. V učivu se žáci zdokonalují i tím, že si 
potřebné informace vyhledávají sami a tak se stávají aktivními účastníky výuky. Rozvíjí se jejich 
schopnost konstruktivně přemýšlet a tvořit. Podílí se na procesu poznání. Jejich zájem o učivo se zvýší, 
výuka je zábavnější a žáci ji sledují a účastní se jí s větším zájmem. S Office 365 Education mohou naši 
učitelé i žáci využívat ICT odkudkoliv a kdekoliv. Škola také používá systém MS TEAMS, umožňující 
komunikaci mezi učiteli, žáky i rodiči. V oblasti ICT se naši pedagogičtí pracovníci v rámci školení DVPP 
pravidelně vzdělávají a pokouší se stále obměňovat metody výuky.  
  
 
 

Výtvarná soutěž 2020 - Voda v zahradě  
 
Každoročně se s radostí účastníme výtvarných soutěží s Českým zahrádkářským svazem. Soutěže jsou 
pořádány od roku 1993 a jsou tak celostátně nejstaršími soutěžemi. Mají velký ohlas ve všech typech 
škol. Letošní téma "Voda v zahradě" děti velmi upoutalo. Na zaslaných výtvorech se tentokrát měla 
objevovat voda na zahrádce v nejrůznějších podobách (jezírka, potůčky, fontány, zalévání, kapky na 
listech rostlin). Dětmi namalované obrázky jsme předali ČZS v Heřmanově Městci, odkud putovaly na 
regionální výstavu do Hlinska. Zde komise provedla jejich vyhodnocení, často i za přítomnosti 
představitelů obce.  Letošní vyhodnocení v Hlinsku pro nás bylo obzvláště úspěšné. Bylo vybráno 
celkem 13 našich výtvarných prací, z nichž se nejlépe umístila díla těchto žáků: Ladislava Jílka  4. 
místo, Matěje Hlouška 4. místo, Nikoly Turecké  2. místo, Josefa Výborného 1.místo.   Přes 
územní sdružení ČZS byly rozeslány odměny a diplomy autorům vítězných prací. Ty nejlepší byly 
odeslány do celostátního kola, které se konalo v Praze. Josef Výborný se v celostátní soutěži umístil 
na 1. místě a Ladislav Jílek s Matějem Hlouškem se podělili o krásné 10. místo.  

 
 

 
  



Dne 24.6.2020 byly výhercům předány věcné ceny a diplomy z obou kol soutěže ČZS v Heřmanově 
Městci. Velké poděkování tak patří pracovníkům ČSZ a dětem za jejich aktivitu v soutěži.   
  
Velice si vážíme spolupráce s organizací Českého zahrádkářského svazu a jsme rádi, že nabízí našim 
žákům nejen účast v soutěžích, ale i pravidelné setkávání s ukázkami v místní moštárně na podzim.  

  
 
Logopedické poradenství 
 
Je již tradicí, že naše škola nabízí poradenské služby v oblasti logopedie. Věnujeme se nápravě 
vadných hlásek – dyslalii, celkovému rozvoji slovní zásoby a správné výslovnosti. Naši nabídku 
využívají děti a jejich rodiče nejen z Heřmanova Městce, ale i z širokého okolí. Speciální logopedickou 
depistáž jsme provedli v MŠ Běstvina, kde rodiče rádi využili našich služeb k další spolupráci. 

 
 
Realizované činností naší školy ve školním roce 2019–2020 
 
 
 
Září:   5. 9. Plavecký kurz 

12. 9. Plavecký kurz 
16. 9. Dopravní hřiště 
19. 9. Plavecký kurz 
20. 9. Chovatelská a zahrádkářská výstava Svinčany 
23. 9. Dopravní hřiště 
26. 9. Plavecký kurz 
 

Říjen:   3. 10. Plavecký kurz 
  4. 10. Podzimní dopoledne – Sběr kaštanů 
  7. 10. Dopravní hřiště 
  9. 10. Moštování 
10. 10. Plavecký kurz 
11. 10. Ptačí den – Projekt 
17. 10. Plavecký kurz 
18. 10. Přírodovědná vycházka – Sběr přírodnin 
24. 10. Plavecký kurz 
25. 10. Kino Heřmanův Městec – Borneo 
25. 10. Výstava známek – Heřmanův Městec 
 

Listopad:   7. 11. Plavecký kurz 
12. 11. Chroustovice – Pracovní dílny 
14. 11. Plavecký kurz 
18. 11. Korálkování   
22. 11. OÚ Čáslav – exkurze 
28. 11. Podzimní den – Bačálský mlýn 
29. 11. Adventní trhy – Chroustovice 
   
 

Prosinec:   1. 12. Rozsvícení Vánočního stromu     



  2. 12. Vánoční výlet – Potštejn 
  9. 12. Listování – Kino Heřmanův Městec  
10. 12. Atletika bez bariér 
11. 12. Šance pro Tebe – Střet se zákonem 
18. 12. Fotografování 
19. 12. Kino – Heřmanův Městec – Zloba II 
20. 12. Vánoční besídky  
 

Leden:   7. 1. Základní škola a mateřská škola Stolany – návštěva 
13. 1. Divadlo Chrudim – Kolumbie 
 

Únor: 20. 2. Archa – Vztahy mezi dětmi ve škole, vztah k učitelům 
 

Březen:   5. 3. Archa – Chování na veřejnosti 
 

Duben: Distanční výuka 
 

 
 
 
Distanční výuka v době nouzového stavu 
 
 
Na jaře letošního školního roku jsme zažívali situaci, se kterou se nikdo z nás dosud nesetkal. 
Pandemie. Nouzový stav. Co to znamenalo pro naši školu? 
Všichni žáci zůstali doma a učitelé zahájili výuku na dálku – distančně.  
Pro všechny zaměstnance byla zajištěna komunikace přes program MS TEAMS. Žáci využívali telefony, 
Facebook, internet…Mnozí žáci sledovali na doporučení vybrané pořady na ČT EDU ( UČÍTELKA). 
Na webové a facebookové stránky školy byly vloženy odkazy na pomoc při online vyučování:  
www.skolakov.eu, www.mojecestina.cz, www.ucimsecist.cz, www.naucsepocitat.cz, 
www.skolasnadhledem.cz, www.ucimesecesky,cz, www.englishtime,cz, www.ewadiktaty.cz, 
www.scio.cz, www.onlinecviceni.cz, www.fraus.cz/cs/ucenidoma, https://nadalku.msmt.cz/cs 
 
Na webové stránky školy byl vložen banner: www.klickevzdelani.cz, aby rodiče měli větší přehled o 
informacích, týkajících se školství v nouzovém stavu. 
V květnu jsme zadali žákům dotazník, ve kterém jsme zjišťovali míru spokojenosti zákonných zástupců 
s distanční výukou a s prací pedagogických pracovníků. Dotazníky byly anonymní, 62,5 % vyplněných 
dotazníků se vrátilo zpět. S distanční výukou byli rodiče velmi spokojeni.  
Od 1. 6. 2020 probíhala ve škole prezenční výuka žáků 1. stupně a žáků speciální třídy.  
Od 8. 6. 2020 probíhala konzultační dopoledne pro žáky 2. stupně. Konzultace probíhaly individuálně, 
po dohodě s vyučujícím a při důsledném dodržování přísných hygienických podmínek. 
 
V době distanční výuky, kdy byli žáci izolováni si uvědomili, že jim škola schází. Nejvíce jim chyběl 
kontakt se spolužáky, společné aktivity a těm mladším učitelé s asistenty. 
Všichni jsme se do velké míry zdokonalili v práci s technikou, kterou teď budeme více a nápaditěji 
využívat ve výuce. Zároveň jsme zjistili, že sociální kontakt a společné aktivity většině z nás opravdu 
chybí. 
 

http://www.skolakov.eu/
http://www.mojecestina.cz/
http://www.ucimsecist.cz/
http://www.naucsepocitat.cz/
http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.ucimesecesky,cz/
http://www.englishtime,cz/
http://www.ewadiktaty.cz/
http://www.scio.cz/
http://www.onlinecviceni.cz/
http://www.fraus.cz/cs/ucenidoma
http://www.klickevzdelani.cz/

