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GDPR pověřenec, s.r.o. 

Na zábradlí 205/1 

110 00 PRAHA 1 

Tel. spojení: +420 212 242 807 

                     +420 733 621 872 

E-mail: poverenec@gdprpoverenec.net 

 

 

Školská rada byla ustanovena od 24. 9. 2005. Po skončení tříletého 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 a schvaluje závažné školní dokumenty – 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 

 

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 2018 / 2019 

 
    Žáci 1. – 7. 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. 
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     Žáci 8. a 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 3 učitelky, 4 asistentky pedagoga s úvazkem 0,5, 1 asistentka pedagoga 

s úvazkem 1,0, vychovatel školní družiny s úvazkem 0,5 a 1 provozní pracovnice. 

Pedagogický sbor tvoří plně aprobovaní speciální pedagogové se zaměřením na logopedii, 

psychopedii a etopedii. 

 

 

Zápis žáků do 1. ročníku 

 
Zápis žáků do 1. ročníku se konal na naší škole 10. dubna 2019. K zápisu se nikdo nedostavil. 

 

 

Nově vřazení žáci 

 
Během školního roku 2018 / 2019 přestoupili do naší školy celkem 3 žáci. (do 1. ročníku, do 

7. ročníku a do 9. ročníku). 

 

 

Vycházející žáci 

 
V tomto školním roce vychází z naší školy celkem 5 žáků z 9. ročníku. Všichni žáci jsou 

přijati na SOU. 
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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 2018/2019 
 

  

NTU 

 

DTU 

 

ŘD 

 

2. stupeň 

 

3. stupeň 

 

POCHVALA 

 

1. pololetí 

 

  4 

 

   0 

 

   0 

 

 

  1 

 

    0 

 

  0 

 

2. pololetí 

 

   0 

 

  1 

 

   0 

 

  3 

    

 

     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. 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:zspmestec@seznam.cz
http://www.zspmestec.cz/


 
 

Masarykovo nám. 46, 538 03 Heřmanův Městec 
 Mob: +420 739 572 097 
e-mail: zspmestec@seznam.cz, www.zspmestec.cz  

 

 

Speciální základní škola Heřmanův Městec 
 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků za 1. pololetí školního roku 2O18/2019 
 

 

 

Třída 

 

Ročník 

 

Počet 

žáků 

 

Výuka 

dle IVP 

 

Slovní 

hodnocení 

 

Prospěl s 

vyznamenáním 

 

Prospěl 

 

Neprospěl 

 

I.  

 

 

2.,4.,7.roč. 

6. sp. 

 

  8 

 

  6 

 

  1  

 

 

  1 

 

   7 

 

  0 

 

II. 

 

6., 8. a 9. 

roč. 

 

  11 

 

  8 

 

  0 

 

  2 

 

  9 

 

  0 

 

Celkem 

     

 

19 

 

 

 

  14 

 

  

   1 

 

 

  3 

 

 

  16 

 

 

0 

 
 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2O18/2019 
 

 

 

Třída 

 

Ročník 

 

Počet 

žáků 

 

Výuka 

dle IVP 

 

Slovní 

hodnocení 

 

Prospěl s 

vyznamenáním 

 

Prospěl 

 

Neprospěl 

 

I.  

 

 

1., 

2.,4.,7. a 

6. roč. 

 

   

   10 

 

 

    8 

 

 

      1 

 

 

           1 

 

  

    9 

       

 

 

     0 

 

II. 

 

6., 8. a 9. 

roč.. 

 

 

     11 

 

 

     8 

 

 

       0 

 

 

           4 

 

 

      7 

 

 

     0 

 

Celkem 

     

 

   21  

 

 

 

    16 

 

 

       1 

 

 

           5 

 

 

    16 

 

 

     0 
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Vyhodnocení průběhu DVPP za školní rok 2018/2019 

 

 
 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 Rozvoj manažerských dovedností. 

Přijímací řízení do MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ 

Pedagog a paragrafy ve škole 

CCV Pardubice 

CCV Pardubice 

MŠMT – ekonom. 

úsek 

6 h 

6 h 

5 h 

Vladislava 

Winklerová 

Edukační muzikoterapie 

 

Muzikoterapeutický workshop 

 

Augmentativní a alternativní komunikace 

– národní konference 

Muzikoterapeutický workshop 

Mgr. Dana 

Zouharová 

Muzikobraní Brno 

Muzikoterapeutická 

asociace Brno 

SPC pro děti a 

mládež s vadami řeči 

Brno 

M. Gerlichová Praha 

7 h 

18 h 

 

6 h 

6 h 

 

6 h 

Eva Kaválková Bezpečné klima ve školách pardubického 

kraje- odborná konference 

Rozumíme penězům 

PPP Ústí nad Labem 

 

AISIS Kladno 

6 h 

 

8 h 

Miroslav Šperka Hry, nápady a náměty o přírodě 

Deskové hry – 4. Moderní deskové hry 

Deskové hry – 5. Logické deskové hry 

CCV Pardubice 

NIDV 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 

Odměny, pochvaly, oceňování, zpětná 

vazba a motivace  

CCV Pardubice 8 h 
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Helena Kubelková Práce s polymerovými hmotami CCV Pardubice 4 h 

Monika Štěpánová Práce s polymerovými hmotami 

Rizikové chování dětí a mládeže 

v kyberprostoru a v prostředí sociálních 

sítí 

CCV Pardubice 

 

CCV Pardubice 

4 h 

 

6 h 

Renata 

Nepovímová 

Management školy – informační 

technologie 

Univerzita Karlova  

Katedra andragogiky 

a managementu 

vzdělávání 

6 h 

 

20. červen 2019 

Mgr. Eva Kaválková 

 

Vyhodnocení  MPP 2018/2019 

 
MPP je součástí výchovy a vzdělávání žáků. 

V průběhu celého školního roku byly realizovány aktivity zaměřené na výchovu ke zdravému 

životnímu stylu, předcházení konfliktních situací, péči o zdraví, vhodné využívání volného 

času, nebezpečí na internetu, sexuální výchovy, posilování sebedůvěry apod. Příklady byly 

zařazeny do hodin pracovního vyučování, tělesné výchovy, výchovy ke zdraví, výchovy 

k občanství, výtvarné výchovy. 

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

Součástí spolupráce s místními zahrádkáři je pozvání na tradiční moštování spojené 

s výkladem odborníka. 

V listopadu nás navštívila Zdravá 5. Zásady správného stravování a zdravého životního stylu 

byly součástí přípravy zdravé stravy. 

V adventním čase jsme využili nabídku DDM Ježkovka k výrobě drobných dárků a na 

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

zvyky a obyčeje. 

Lidové tradice a zvykosloví byly součástí velikonoční výstavy v budově naší školy. 

Chovatelka psů se svými svěřenci nás navštívila v rámci canisterapie. Do akce byly zahrnuty 

informace a zajímavosti o životě a chovu psů. 

Zdravý tělesný pohyb, hry a otužování byly součástí zimního turistického dne. 

Spolupráce s Archou je již tradicí a výborně připravený program byl zaměřen na stmelení 

kolektivu a rozvoj komunikace mezi spolužáky. 

Návštěva mlýna v Janderově byla velmi zajímavým zpestřením výuky. Získané informace 

byly využity v předprofesní přípravě. 

Ekologický program Cemexu Prachovice, připravený pro naše žáky přispěl k rozšíření 

znalostí o ochraně životního prostředí. 

Pro Základní a mateřskou školu ve Stolanech jsme připravili Den otevřených dveří. Děti ze 

Stolan měly možnost seznámit se s našimi žáky a zúčastnit se připravených aktivit v naší 

škole. Celé setkání se uskutečnilo formou přátelské spolupráce dětí i dospělých. 
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Výchova Kulturního diváka se realizuje během roku formou návštěv divadelních a filmových 

představení v Heřmanově Městci. Velmi zajímavé a poučné jsou pořady Planeta Země 3000 

v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi. 

V rámci pozitivního vztahu ke sportu a pohybu se žáci zúčastnili Atletického dopoledne Bez 

bariér na Městském atletickém stadionu v Pardubicích. Zápolilo se ve 4 disciplínách. 

Základem je posílení fyzické zdatnosti a dodržování pravidel správného přátelského 

sportování. 

Školní výlet do Hedvičina údolí byl završením celoroční školní práce. Poučný výlet přispěl ke 

stmelení kolektivu, pozitivnímu vnímání přírody a správným zásadám pohybu v přírodě.  

 V průběhu školního roku byly zařazeny do výuky dvě aktualizované přílohy: příloha č. 1 ze 

dne 31. 1. 2019 - Návykové látky, Alkohol, Tabák a příloha č. 2 ze dne11. 3. 2019 – Prevence 

rizikového chování u žáků s PAS. 

Ve školním roce 2018/2019 byl Minimální preventivní program důsledně realizován. 

Pedagogičtí pracovníci byli o záměrech a způsobu programů informováni na pedagogických 

radách, rodiče na třídních schůzkách a žáci svými učiteli. Všechny akce byly zveřejněny na 

webových stránkách školy. 

Učíme děti vhodně využívat volný čas, poukazujeme na kladné a pozitivní vzory a 

podporujeme zdravý životní styl.   

 

31. 5. 2019 

Mgr. Eva Kaválková – metodik prevence 

 

 

 

 

HAMET 2 – Správná volba 
 

V rámci karierního poradenství nabízíme rodičům diagnostiku praktických schopností 

a dovedností jejich dětí. Projdou jimi vždy někteří žáci 8. ročníku. Jsou známé testy školních 

znalostí, tělesné zdatnosti, intelektového výkonu, ale testy řemeslných dovedností se v rámci 

projektu Hamet 2 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 Hamet 2 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 asi 20 subtestů, které prověřují jemnou a hrubou 

motoriku, schopnost myslet, chápavost, 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. Komplexní používání nástrojů se testuje při pilování ryby, ohýbání 

drátu a manipulaci s vodováhou. Na přesnost a preciznost jsou zaměřené úkoly z geometrie – 

měření, rýsování úhlů a průsečíků. Sada úkolů na PC prověřuje schopnost porozumět 

instrukcím a úroveň ovládání počítače. Metoda Hamet 2 komplexně popíše motoricko-
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řemeslné schopnosti a dovednosti každého žáka, ale též jeho vlastnosti a předpoklady pro 

volbu vhodného učebního oboru. V závěru testování žáci projdou psychologickým 

vyšetřením, které doporučení výběru doplní. Tvůrcem testovací metody je německá 

společnost BBW Waublingen. 
 

 

Výchovné a karierní poradenství 

 
 Poradenskou činnost na škole v roce 2018/2019 zajišťovala ředitelka školy, Mgr. Eva 

Dvořáková. Realizovala úkoly pedagogického poradenství v oblasti výchovy, vzdělávání a 

volby povolání žáků. 

Metodické a informační činnosti:  

- Organizace individuálních porad s rodiči a žáky při řešení výchovných a výukových 

problémů 

- Podávání návrhů na další vzdělávání pedagogických pracovníků 

- Informace zákonným zástupcům žákům a ostatním pedagogickým pracovníkům školy 

o činnosti výchovného poradce 

- Uskutečňování vlastní diagnostické činnosti u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, 

vzdělávacích, profesionálně orientačních, sociálních a jiných důvodů 

 

 

 Problematika žáků s výukovými a výchovnými problémy: 

 

- Pomoc třídním učitelům při práci s problematickými žáky, návrh dalšího postupu 

- Shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření 

- Podávání návrhů na vyšetření v pedagogicko-  psychologické poradně nebo speciálně 

pedagogickém centru žáků, včetně získání souhlasu rodičů k těmto aktivitám 

- Věnování zvýšené pozornosti žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním 

- Podíl na zpracování individuálního vzdělávacího plánu a další dokumentace žáků 

problémových, sociálně obtížně adaptabilních a žáků pocházejících ze složitých 

rodinných podmínek 

 

Specifické oblasti: 

 

- Pomoc při řešení konfliktních situací (žák-žák, zákonný zástupce-učitel, žák-učitel) 

- Sledování projevů, zneužívání návykových látek a ostatních sociálně-patologických 

jevů (hráčství, šikanování, vandalismus, agresivita, rasismus, kriminalita) a návrhy 

nápravných opatření 

- Zajišťování koordinace a spolupráce při osvětových a konzultačních akcích 

k problematice návykových látek a ostatních sociálně-patologických jevů 

- Zajištění spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, zejména s orgány sociálně 

právní ochrany dětí, sociálním kurátorem, s Policií ČR 
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Volby povolání: 

 

- Poradenská činnost pro zákonné zástupce a žáky při volbě povolání 

 zájmů žáků o studium na středních odborných učilištích 

- Evidence nabídek studia na středních školách, SOU a OU, zajištění spolupráce se 

zástupci středních škol, SOU a OU, spolupráce s úřadem práce 

- Zajištění informací a dostupných materiálů při přijímacím řízení 

- Pomoc vycházejícím žákům při vyplňování přihlášek na SOU, OU 

- Provádění skupinových šetření k volbě povolání, zpracování zájmových dotazníků 

v rámci vlastní odborné kompetence 

- Zajištění exkurzí do učilišť 

- Zajištění účasti žáků 8. ročníku na projektu HAMET 2 – Správná volba 

 

 

 

Spolupráce: 

 

-PPP Pardubice – pracoviště Chrudim, SPC Svítání Pardubice, SPC Hradec Králové, SVP 

ARCHA Chrudim, MěÚ Chrudim – oddělení péče o dítě a rodinu, MěÚ Heřmanův Městec, 

Policie ČR, Městská policie, psychologové, psychiatři, pediatři 

 

 

 

 

Environmentální výchova 
 

Ve školním roce 2018/2019 jsme v rámci Environmentální výchovy rozvíjeli aktivity 

z minulých let. Vedeme žáky ke třídění odpadu, správnému hospodaření s vodou, elektrickou 

energií. Environmentální výchova prolíná do všech vyučovacích předmětů. Během celého 

školního roku jsme chodili do přírody a pozorovali její proměny a chování zvířat během 

jednotlivých ročních období. Každoročně navštěvujeme „Chovatelskou a pěstitelskou 

výstavu“ ve Svinčanech. Účastníme se Dne Země, který organizuje Cemex Prachovice. 

Pravidelně se také zapojujeme do akce Ukliďme svět.  

Po celou dobu školního roku pracujeme s obrazovým materiálem, knihami, encyklopediemi. 

V pracovní a výtvarné činnosti využíváme přírodniny a výrobky zdobí naši školu. 

V tomto roce jsme měli dva projekty s environmentální tematikou. V I. pololetí  jsme vyráběli 

hmyzí domečky nebo „hotely“, jak se často s oblibou nazývají. Žáci se seznámili s významem 

stavby hmyzích domků, shromáždili materiál na jejich výrobu a v rámci pracovního 

vyučování vyrobili hmyzí domečky různých tvarů a rozličnou výplní. Všechny jsme společně 
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umístili na školní zahradu. Průběžně domečky sledujeme. Každý žák si při výtvarné výchově 

nakreslil svůj vlastní, vysněný hmyzí domeček a uspořádali jsme si jejich výstavu. 

Ve II. pololetí byl projekt nazván „Cesta poznání-voda, země, vzduch“. Každý žák si do 

vlastního květináče zasadil hrášek a sledoval jeho růst a zaznamenával pokroky do tabulky. 

V červnu jsme společně zhodnotili práci každého pěstitele a ocenili odměnou. Každý si své 

vypěstované sazenice odnesl domů, aby si vypěstoval vlastní hrášek. 

Po celý školní rok se všichni žáci aktivně a s radostí do všech akcí zapojovali, proto doufáme, 

že jejich nadšení bude stejné nebo větší i v dalším školním roce. 

 

 

                   
       
 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva školní družiny 2018/2019 
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         Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo ŠD 12 žáků. Třída se nachází ve 2. patře,           

v podkrovní části budovy. Je vybavena interaktivní tabulí. Během školního roku se průběžně 

doplňuje inventář o nové hračky. 

         U žáků je rozvíjena celková osobnost a současně jsou uspokojovány jejich momentální 

potřeby. Učí se přátelství mezi sebou a vzájemnému respektu. 

         Sportovat chodíme na zahradu, dětské hřiště, městský park a bažantnici. Využíváme i 

prostory DDM Ježkovka. Žáci zde hrají na velkém hřišti fotbal a poznávají dopravní značky 

na dopravním hřišti. Při výletech poznávají turistické značky, učí se orientovat v prostoru, 

pozorují přírodu a zvěř, učí se ji chránit. 

          Na Vánoce a Velikonoce žáci vyrábějí různé dárky. Učí se významu jednotlivých 

svátků. Pro manuální činnost využívají keramickou dílnu, školní kuchyňku a pracovní dílnu. 

 

Akce ŠD: - chovatelská výstava Svinčany 

           -  výlet na rozhlednu Barborka 

           - výlet na Konopáč – dle turistických map- cvičení orientace 

           - vánoční spaní ve ŠD 

           - výlet do Lumpária Pardubice 

           - výlet do pohádkové zahrady Pardubice 

 

     ŠD začíná v 11:15 a končí v 15:15 hod. Náplní práce je smysluplné využití volného 

času. 

Žáci uplatňují své zájmy a dovednosti v různých činnostech, včetně přípravy na výuku. 

Stále přicházejí s novými nápady, které se ve ŠD realizujeme. Současně sportováním 

pěstujeme u žáků obratnost a fyzickou zdatnost. Rozvíjíme mezi nimi přátelské a 

kamarádské vztahy, umění fair-play, vzájemně si pomáhat. 

  

  

30. červen 2019 

Jitka Krejčová 

 

 

 

Kontroly: 

 
Ve školním roce 2018/ 2019 proběhly na naší školy tyto kontroly: 

 

1. Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj 

Kontrola proběhla dne 16. 1. 2019   (Závady odstraněny) 

 
2. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

 

Kontrola proběhla dne 24. 1. 2019    ( Bez zjištěných závad) 
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3. Okresní správa sociálního zabezpečení Chrudim 

 

Kontrola proběhla dne 28. 1. 2019    ( Bez zjištěných závad) 

 
4. Město Heřmanův Městec, finanční veřejnoprávní kontrola 

 

Kontrola proběhla 15 května až 30 června 2019 

 
5. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 

 

Kontrola proběhla dne 5. 6. 2019        ( Bez zjištěných závad) 

 

 

Aktivity naší školy a prezentace na veřejnosti ve školním roce 2018/19 
 

V letošním školním roce se naše škola prezentovala několika veřejnými akcemi. 

Tradiční akcí naší školy byla účast na každoročním „Rozsvěcení vánočního stromu“. 

Naše práce a výrobky z keramiky, papíru a textilu jsme umístili v prostorách Staré radnice“. 

Výstava měla velký úspěch mezi širokou veřejností. Vystavovali jsme tradiční perníčky, 

adventní věnce, svícny a keramické výrobky. Právě keramika se setkala s velkým zájmem, 

protože jsme při výrobě a dekorování použili nové nápady a motivy.  

Dlouholetá spolupráce se Svazem zahrádkářů znamenala pro naši školu další ročník výtvarné 

soutěže pod názvem „Moje oblíbená rostlina“. V regionální soutěži se naši žáci umístili na 

prvním až pátém místě.  Na vyhodnocení celostátní soutěže ještě čekáme. 

V březnu jsme se prezentovali velikonoční výstavou, která se uskutečnila v prostorách školy. 

Obdivu se těšily kraslice, perníčky a pomlázky. Návštěvníci z mateřských škol a základní 

školy, ale i dospělí měli možnost si v našich dílničkách vyrobit malé dekorace pro potěšení. 

V květnu jsme uspořádali Den otevřených dveří pro žáky a učitele ze Základní a mateřské 

školy ve Stolanech. 

V průběhu roku se naši žáci účastní plaveckého výcviku. V březnu na plaveckých závodech se 

vybraní žáci zúčastnili regionální soutěže a velmi dobře obstáli v náročné konkurenci. 

Během května a června jsme v Pardubicích na Městském atletickém stadiónu soutěžili a 

sportovali. Naši žáci podávali výborné výkony ve 4 atletických disciplínách – běhu na 60,  

400 a 800 m, hodu do dálky a skoku do dálky. 

O našich aktivitách a úspěších informujeme pravidelně veřejnost, rodiče a zájemce 

prostřednictvím médií a webových stránek naší školy, kde se mohou dočíst o uskutečněných a 

chystaných akcích školy. 
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Atletické závody – Parapohár  Atletika bez bariér 
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Výcvik dravců 
 

V úterý 16. dubna proběhla na školní zahradě ukázka výcviku dravců. Zblízka jsme si 

prohlédli několik druhů těchto krásných nočních i denních predátorů. Dozvěděli jsme se 

mnoho zajímavých informací o jejich životě a také o náročné a užitečné práci sokolníků.  

Děti mohly dravce vnímat hned několika smysly najednou – pozorovat při letu a lovu, 

poslouchat jejich krásné hlasy a dokonce i pohladit jejich hebké peří! 

Neméně se dětem líbil mladý mazlivý pejsek loveckého plemene Bretaňský ohař, který 

opeřence doprovodil. 

 

  

 

Logopedická péče a poradenství u nás na škole 

 
Na naší škole je věnována logopedická péče převážně žákům I. stupně ZŠ praktické a 

žákům školy speciální. 

Mimo to nabízíme logopedické služby i širší veřejnosti. Chodí k nám rodiče s dětmi, které 

navštěvují MŠ a I. třídu ZŠ v Heřmanově Městci a okolí, v počtu asi 20 dětí. 

Cílená logopedická péče začíná orientačním vyšetřením. Důležitá je motivace každého 

správného nácviku hlásek a individuální přístup ke každému dítěti. Většinou se jedná o 

dyslálii sykavek, hlásky „L“, „R“ a „Ř“.  

Všem rodičům i dětem zdůrazňujeme, že je nutné denně cvičit 5-10 minut. Díky jejich píli a 

kladnému přístupu, jsme mohli už některé děti vyřadit.  
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Plavecký výcvik 2018/2019 

 
     Naše škola se zapojila do rozvojového programu MŠMT. Název projektu „ Plavání – 

Speciální základní škola Heřmanův Městec.“ V rámci tohoto rozvojového programu dostala 

škola finanční prostředky na dopravu na plavecký výcvik 1. – 5. ročníku, který je podle ŠVP 

povinnou součástí výuky. 

     Plavání se zúčastnilo 8 žáků. Každý čtvrtek jsme společně se ZŠ Heřmanův Městec dojeli 

k plaveckému bazénu v Chrudimi.  V bazénu se o žáky starali plavčíci. Žáky si rozdělili podle 

plaveckých schopností a dovedností do skupin. 

     V bazénu zdokonalovali plavecké styly. Někteří se snažili zbavit strachu z vody. Na závěr 

každé lekce byly zařazeny pro žáky hrátky ve vodě. Velkou odměnou jim byl tobogán a pro 

velké odvážlivce skoky do bazénu. 

     Na závěr plaveckého výcviku si každý žák odnesl mokré vysvědčení. Každá skupina si 

ještě odnesla od svého plavčíka sladkou odměnu. Se všemi žáky, kteří se zúčastnili 

plaveckého kurzu jsme zhodnotili výsledky plavání i pokrok, který v něm udělali.   
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Návštěva divadelního představení v Chrudimi 

 
V prosinci jsme si v rámci Adventu udělali čas na krásný muzikál „Sůl nad zlato“, 

který si připravili žáci ZUŠ Chrudim. Byl to nezapomenutelný zážitek, který všechny děti 

shlédly s nadšením a uznáním za jejich talent a píli. 

Všichni žáci se společensky oblékli do divadla, nezapomněli ani na vhodné chování 

v krásném prostředí Pippichova divadla v Chrudimi. Další odměna byla návštěva cukrárny, 

jako sladká tečka za tímto neobyčejným zážitkem. 

V červnu jsme opět jeli do chrudimského divadla, tentokrát na česko-anglickou 

pohádku „LAZY GOAT“. Tuto pohádku nastudovali tři herci ze Zlína. Děj měl spád, 

rozuměli všichni žáci, i ti méně zdatní angličtináři. 

Občasná návštěva divadla a kina nám všem dává možnost získat nové kulturní zážitky 

a umět se chovat a pohybovat se, nám v méně obvyklém prostředí. 
 

 

 

CANISTERAPIE NA ŠKOLE 

 
V letošním školním roce jsme zajistili na naší škole pro děti canisterapii.  

Jedná se o metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na děti 

prostřednictvím speciálně vycvičeného a vedeného psa.  

V pátek 15. února nás navštívila Monika Mundilová se svojí psí slečnou Riky. Celým jménem 

Rickie Ruffian of Kim´s dream. V jejich přítomnosti děti strávily příjemnou hodinku, při 

které se seznámily s jednotlivými prvky canisterapie. Mohly si pejska pohladit, vyčesat a 

pohrát si s ním. Děti vnímaly přítomnost Riky velmi příjemně a uvolněně, byly příznivě 

naladěny. Byla to zajímavá a pozitivní zkušenost nejenom pro děti, ale i pro pedagogické 

pracovníky. Máme za sebou první návštěvu a o tom, že měla tato akce u dětí úspěch, není 

pochyb! 
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Využití informačních technologií na naší škole 

 
Interaktivní tabuli široce využíváme od konce minulého školního roku. Naši žáci na ní 

se zájmem pracují s výukovými programy volně dostupnými i placenými (SMART notebook, 

Taktik…), 

sledují různé filmy, které tematicky vhodně doplňují výuku, videa, prezentace. 

Děti velice často a rádi používají školní počítače. Tam mohou získávat a upevňovat znalosti 

všichni najednou svým vlastním tempem. Za tímto účelem byly tento rok pořízeny také nové 

tablety a iPady. 

Tato zábavná forma výuky žáky motivuje k lepším výsledkům. Také nové kalkulačky dokáží 

zpříjemnit hodiny matematiky. 
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ŠABLONY I  

 
Již druhým rokem probíhá v naší škole kroužek Doučování EU. 

Díky individuálnímu přístupu a úzké spolupráci s vyučujícími mají zúčastnění žáci možnost 

efektivně strávit čas na kroužku a zaměřit se na procvičování přesně té látky, kterou potřebují. 

Ať už je to psaní, čtení, násobilka, anglický jazyk nebo učivo z jiných předmětů anebo třeba 

jen doplnění toho, co žáci pro nemoc zameškali. 

V kroužku využíváme často názornou formu při práci s pomůckami, učení hrou a také 

moderní technologie – počítač a interaktivní tabuli. Učení se tak stává pro děti zábavnější a 

jde nám to lépe. Díky tomu mají možnost upevnit své znalosti a dovednosti, zlepšují se jejich 

studijní výsledky a roste i jejich sebevědomí.  
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Slavnostní vyřazování žáků 9. ročníku 
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Realizované činností naší školy ve školním roce 2018–2019 
 
 
Září: 21. 9. Chovatelská a zahrádkářská výstava Svinčany  

 
 

Říjen: 11. 10. ŠD – Turistický výlet na rozhlednu Barborka 
15. 10. Městská knihovna Heřmanův Městec – pasování na čtenáře 
16. 10. Ukázka moštování s ochutnávkou – ČZS 
17. 10. Preventivní program  SVP ARCHA 
19. 10. Kino „Taje Thajska“ 
22. 10. Beseda v knihovně Heřm. Městec 
23. 10. Dopravní výchova – dopravní hřiště DDM Ježkovka Heřm. Městec 
25. 10. Projekt – Podzimní tvoření 
 
 

Listopad: 1.11. Technohrátky 
21. 11. Preventivní program SVP ARCHA 
22. 11. Plavecký výcvik Chrudim 
23. 11. Exkurze žáků II. Stupně do SOU Čáslav - DOD 
27. 11. Zdravá 5 
29. 11. Plavecký výcvik Chrudim 

   
 
 

Prosinec: 2. 12. Vánoční trhy 
6. 12. Plavecký výcvik Chrudim 
10.-11. 12. Vánoční nocování ve školní družině 
12. 12. Muzikál „Sůl nad zlato“ (představení ZUŠ Chrudim) 
13. 12. Plavecký výcvik Chrudim 
20. 12. Plavecký výcvik Chrudim 
21. 12. Filmová pohádka „Čertí brko“  Kino Mír Heřmanův Městec 
 
 

Leden: 10. 1. Plavecký výcvik Chrudim 
14. 1. Divadlo Chrudim – Planeta Země – Barma 
17. 1. Plavecký výcvik Chrudim 
24. 1.  Plavecký výcvik Chrudim 
30. 1. Canisterapie ve škole 
31. 1.  Plavecký výcvik Chrudim 
 
 

Únor: 15. 2.  Canisterapie 
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19. 2. Divadlo Chrudim – česko-anglická pohádka 
20. 2. Zimní turistický den 
 
 

Březen: 27. 3. Chrudim – plavecké závody – regionální soutěž 
 
 

Duben:   4. 4. Pardubice – Pohádková zahrada 
  4. 4. Velikonoční výstava a dílničky pro děti  
  5. 4 Dopravní výchova – dopravní hřiště DDM Ježkovka Heřmanův Městec 
  8. 4. Exkurze – Mlýn Janderov  
16. 4.  Ukázka výcviku dravců 
17. 4. Pardubice – Atletické závody – Atletika bez bariér 
25. 4. CEMEX Prachovice – Den Země 
26. 4. Ukázka výcviku hasičů 
 
 

Květen:   3. 5. Den otevřených dveří, dílničky pro děti z MŠ z Heřmanova Městce  
17. 5. Dopravní výchova – dopravní hřiště DDM Ježkovka Heřm. Městec 
23. 5. Pardubice – Atletické závody – Atletika bez bariér 
23. 5. Turistický den  
31. 5. Dopravní výchova – dopravní hřiště DDM Ježkovka Heřm. Městec 
31. 5. Školní výlet žáků 7. ročníku do Přelouče 
 
 

Červen: 5. 6. Preventivní program SVP ARCHA - emoce 
6. 6. Pardubice – Atletické závody – Parapohár – Atletika bez bariér 
 7. 6. Divadlo Chrudim představení „Lazy Goat“  
18. 6. Chrudim – návštěva knihovny  
19. 6. Chrudim – záchranné sbory 
20. 6. Pardubice – Atletické závody – Atletika bez bariér 
21. 6. Školní výlet – Hedvičino údolí a Běstvina 
25. 6. Kino Heřmanův Městec – filmové představení - Aladin 
26. 6. Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku 
28. 6. Předání vysvědčení, slavnostní ukončení školního roku 2018 /2019 
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