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A

Charakteristika školy
Velká plně organizovaná škola s širokým spádovým obvodem. Sídlí ve více budovách
různého stáří.
Statut školy: Škola s právní subjektivitou – příspěvková organizace. Zřizovatelem školy
je Město Heřmanův Městec.

B

Výchovně vzdělávací program
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Heřmanův Městec (ŠVP)
Na škole je vyučován obor vzdělávání 79-01-C/01 základní škola.
Žáci v 6. ročníku vybrali z nabídky volitelných předmětů pohybové hry, ekologickou
výchovu, úvod do anglické konverzace, mladého technika a základy lidových řemesel.
Žáci v 7. ročníku pokračovali v informatice, přípravě pokrmů (2 skupiny), úvodu do
anglické konverzace a pohybových hrách.
Žáci si vybrali v 7. ročníku v rámci volby druhého cizího jazyka výuku německého
jazyka (2 skupiny), ruského jazyka (2 skupiny) a anglického jazyka.
Žáci v 8. ročníku pokračovali ve volitelných předmětech v německém jazyce, anglickém
jazyce a ruském jazyce (2 skupiny).
Žáci v 9. ročníku se vzdělávali ve volitelných předmětech německý jazyk (3 skupiny) a
ruský jazyk (2 skupiny).
Žáci obou stupňů pracovali v nepovinných předmětech - sborový zpěv a náboženství a
v kroužcích – klub mladých vědců, pracovně technický, hra na flétnu, redakční, taneční,
pohybové hry a dopravní.

C

Zaměstnanci
přepočtený počet:
skutečný počet:

63,864
68

Pedagogičtí pracovníci
přepočtený počet:

46,364

učitelé:
vychovatelé:
asistent pedagoga
skutečný počet:

41,316
4,548
0,5
49 (42 žen, 7 mužů)

Na plný úvazek pracovalo 39 učitelů. Na částečný úvazek pracovali 4 učitelé. 48 hodin
týdně bylo odučeno nad rámec přímé vyučovací povinnosti. 3 vychovatelky pracovaly na
plný úvazek, 1 vychovatelka a 1 vychovatel pracovali na částečný úvazek. 2 vychovatelé
učili 10 hodin tělesné výchovy. 2 učitelky byly na rodičovské dovolené. 1 učitelka
nastoupila na mateřskou dovolenou. Do starobního důchodu se vrátil učitel Ludvík
Kosina, učitelka Ivana Strmisková se po ročním působení vrátila do ZŠ Prachovice. V
září nově nastoupily učitelky 2. stupně Hana Dostálová, Radka Petráková a Jitka
Ptáčková, v březnu za mateřskou dovolenou učitelka 1. stupně Martina Peřinová. Za
nemocné kolegyně opakovaně zastupovala učitelka Alena Tauscherová.
Nepedagogičtí pracovníci
přepočtený počet:
skutečný počet:

17,50
19

Na plný úvazek pracovali 2 školníci, ekonomka, vedoucí školní jídelny, 7 pracovnic
školní jídelny, 6 uklízeček. Na částečný úvazek pracovala mzdová účetní, 2 pracovnice
školní jídelny. Vedoucí školní jídelny Adélu Holubovou, která v únoru rozvázala
pracovní poměr, nahradila Eva Sedláčková. Ve školní jídelně nově nastoupily Hana
Kučerová a Zdeňka Honková.
ředitel školy:

Mgr. Stanislav Mráz

statutární zástupce a zástupce pro PaedDr. Jarmila Šmídová
1. stupeň:
zástupce ředitele pro 2. stupeň:

Mgr. Vratislav Dočkal

Pedagogičtí pracovníci se průběžně zúčastňovali vzdělávacích programů pořádaných
pedagogickými centry a programů v rámci Šablon II ( viz přílohy). Mgr. Alena Stránská
dokončila studium specializovaných činností- školní metodik prevence, Mgr. Ivana
Dvořáčková a Mgr. Miroslav Pivoňka zahájili studium specializovaných činnostíkoordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií. K 1.8.2018 byla
jmenována Radou města Heřmanův Městec novou ředitelkou školy Mgr. Jana
Šindelářová a zástupkyní ředitelky pro 2.stupeň Mgr. Ivana Dvořáčková.

D

Žáci
počet žáků:
1. stupeň:
2. stupeň:
do 1. ročníku nastoupili:
k zápisu do 1. roč. - duben 2018

754
435
319
76
101

počet tříd
počet tříd
počet tříd
počet odkladů
počet odkladů

31
18
13
18
18

povinnou šk. docházku ukončilo: 85
na víceleté gymnázium přešlo:
4
průměrný počet žáků ve třídě:
průměrný počet žáků na 1 učitele:
žáci z Heřmanova Městce:
dojíždějící žáci z okolních obcí:
školní družina:

z toho 2 v 8. roč.

24,32
18,47
Zhruba 55%-včetně žáků z Chotěnic, Konopáče aj.
45%
150 dětí – 5 oddělení

Prospěch a chování žáků
prospělo k 30.6.:

751

z toho prospělo s vyznamenáním: 469 z toho na 1. stupni 335
opravnou zkoušku konali:
3 žáci
žáci se zdrav. znevýhodněním a 4 – žáci s individuálním vzdělávacím plánem (IVP)
postižením (dyslexie, ADHD aj.): 3- žáci s těles.(1), sluch(1). postižením, por.eči(1)
66– žáci s poruchami učení či chování bez IVP
2. stupeň z chování:
0
3. stupeň z chování:
0
Vycházející žáci: (viz příloha)

E

Inspekční kontroly
V letošním školním roce uskutečnil dne 21.2.2018 specializovaný finanční úřad
cenovou kontrolu v souvislosti s projektem Mléko do škol. Neshledal závady.
V březnu proběhlo celostátní inspekční elektronické zjišťování organizované
Českou školní inspekcí. Týkalo se mediální výchovy. Zapojili se učitelé jazyků, výtvarné
výchovy, dějepisu, informatiky a občanské výchovy.
Dne 24. 5. 2018 byla kontrolována Krajskou hygienickou stanicí v Pardubicích
školní jídelna. Byly zjištěny pouze drobné závady, které byly odstraněny.

F

Činnost školy
V letošním školním roce nastoupilo ke vzdělávání 754 žáků do 31 tříd. Během
školního roku přestoupili na naši školu 3 žáci a 10 žáků se odhlásilo. Důvodem změn byla
převážně změna bydliště. Ve srovnání s minulým školním rokem zůstal celkově stejný
počet tříd. Přibyla 1 třída na 2. stupni a 1 třída na 1. stupni ubyla. Celkový počet žáků
se snížil o 17 žáků, na prvním stupni ubylo 22 žáků, na druhém stupni přibylo 5 žáků.
Do 1. ročníku letos nastoupilo 76 dětí, což je ve srovnání s loňským rokem pokles o 21
žáků. Žáci 1. ročníku byli rozděleni do 3 tříd (loni 4 třídy). Všechny třídy 2. ročníku byly
umístěny do pavilonu v mateřské škole.
V dubnu 2018 se k zápisu do 1. ročníku dostavilo 101 dětí, tedy o 3 více než loni.

Rodiče požádali o 18 odkladů školní docházky (stejný počet ve srovnání s minulým
rokem). I v příštím školním roce, vzhledem k počtu zapsaných žáků, počítáme
s otevřením 3 prvních tříd.
Letos vychází 83 žáků ze 3 devátých tříd a 2 žáci z 8. ročníku. Průměrný počet žáků
ve třídách při hodnotě 24,32 žáka na jednu třídu ve srovnání s loňskem poklesl o 0,55
žáka na třídu. Průměrný počet žáků na 1 učitele dosahuje výše 18,47 žáka. Vzrostl
meziročně o 0,24 žáka na učitele. Třídy byly naplňovány maximálně do počtu 30 žáků.
Škola nemá v záloze volné místnosti, které by se daly v budoucnu použít pro nové
kmenové třídy.
Škola vyučovala ve všech ročnících podle výchovně vzdělávacího programu Školní
vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Heřmanův Městec ( ŠVP).
Naplňování ŠVP každoročně vyhodnocujeme. Oproti základní dotaci byl posílen
na 1. stupni počet hodin českého jazyka, matematiky, přírodovědy a vlastivědy.
Na 2. stupni byl povýšen počet hodin českého jazyka, matematiky, fyziky, chemie,
přírodopisu, zeměpisu, dějepisu, výchovy ke zdraví a volitelných předmětů. Žáci
5. ročníku si vybrali z široké nabídky volitelných předmětů tradičně pohybové hry
a konverzaci v anglickém jazyce. Nově místo přípravy pokrmů zvolili ekologickou
výchovu, základy lidových řemesel a mladého technika. V tomto školním roce si žáci opět
v 6. ročníku vybírali v rámci volitelných předmětů „další cizí jazyk“. Škola umožnila
žákům výběr povinně volitelného dalšího cizího jazyka z nabídky německý jazyk,
anglický jazyk a ruský jazyk. Letos byly otevřeny 2 skupiny ruského jazyka, 2 skupiny
německého a 1 skupina anglického jazyka.
Žáci 3. ročníku si mohli při volbě dalšího cizího jazyka vybrat z nabídky anglického
nebo německého jazyka. Zájem o angličtinu přetrvává, ale do příštího školního roku se
opět podařilo otevřít 1 skupinu německého jazyka ve 3. ročníku. V letošním školním roce
se v 9. ročníku vyučoval pouze anglický jazyk, v ostatních ročnících se souběžně
s anglickým jazykem vyučuje i německý jazyk. Část výuky zeměpisu v jedné třídě
9. ročníku probíhala ve formátu CLIL ( v anglickém jazyce). Žáci s výukou anglického
jazyka se aktivně zapojovali do mezinárodních e Twinning projektů „We are the same, we
are different“, „A taste of Europe“, „Eco friendly actions“, „Hurray, hurray! It´s our
summer holiday“. Pro výuku anglického jazyka vyučující postupně zařazují nové
učebnice. Žáci mají k dispozici i pracovní sešity.
K dělené výuce škola přistoupila v hodinách výuky cizích jazyků, při výuce
informatiky v 5. a 6. ročníku, při pracovních činnostech na 2. stupni, při výuce
matematiky a českého jazyka na 1. stupni, u volitelných předmětů v 6. a v 7. ročníku
a u dalšího cizího jazyka v 7.- 9. ročníku. Z důvodu úpravy výše mzdových prostředků
ve srovnání s rokem 2017 jsme ve 2. pololetí přistoupili k redukci některých dělených
hodin na 1. stupni.
Učitelský sbor pracoval jen s 3 obměnami. Všichni učitelé mají vysokoškolské
vzdělání. Převážná část vyučovacích předmětů se učí aprobovaně. Bez potřebné aprobace
se vyučovala část hodin anglického jazyka, německého jazyka, zeměpisu, informatiky,
tělesné výchovy, výchovy ke zdraví a pracovních činností. Věkové rozložení pedagogů je
nevyvážené. Převažují zkušení učitelé. Mladší učitelé jsou v menšině. Není jednoduché
omlazovat učitelský sbor. Obtížně se shánějí učitelé fyziky. Složitě se získávají
i aprobovaní učitelé, kteří mají zastoupit za kolegy v již běžícím školním roce. Zapojení

mužů mezi učiteli je stále nízké (12%).
Pedagogové na 1. a 2. stupni přibližovali výuku žákům v souladu se školním
vzdělávacím programem za aktivní spolupráce žáků. Nové učivo přibližovali přístupnou,
poutavou formou s využitím učebních pomůcek. Zařazovali aktivizační metody,
projektové vyučování, laboratorní práce, dávali dostatečný čas pro zvládnutí a procvičení
učiva. Žáky zapojovali do činností a dávali prostor pro sebehodnocení. Individuálně
se věnovali integrovaným a oslabeným žákům mimo vyučování, připravovali talentované
žáky na soutěže a vycházející žáky k přijímacím zkouškám, vedli zájmové kroužky,
vyráběli učební pomůcky a zdobili třídy, odborné pracovny a ostatní společné školní
prostory. Žákům je umožněno aktivní zapojení a vyhledávání informací pomocí nových
médií. Mají možnost osvojené vědomosti a dovednosti prakticky využívat. Na 1. stupni
spolupracovali učitelé v rámci ročníků pravidelně ve vytváření společných aktivit.
Ty probíhaly neobvyklou formou. Žáci se zapojovali v nových skupinách pod vedením
různých učitelů a osvojovali si poznatky netradičně a zábavným způsobem. Na 2. stupni
spolupracovali učitelé v rámci předmětových sekcí. Společně posuzovali a srovnávali
studijní výsledky žáků a připravovali projektová vyučování. Žáka s těžkým tělesným
postižením vzdělávali individuálně v domácím prostředí.
Škola se zapojila do následujících projektů: Pardoubek, Les ve škole, Recyklohraní,
Ekoškola, Rozvoj technických dovedností, Ovoce do škol, Mléko do škol, Šablony II
a mezinárodní projekty organizované evropským portálem e Twinning. Škola je zapojena
v síti škol M.R.K.E.V.
Všichni vycházející žáci se umístili a pokračují ve studiu na středních školách.
Většina žáků využila možnost podat 2 přihlášky. Pro všechny střední školy platily letos
jednotné přijímací zkoušky. Výsledky dosažené žákem v 1. kole přijímacího řízení měly
platnost i pro druhou vybranou školu. Pro výsledek přijímacího řízení byly důležité i
známky na vysvědčení
z 8. a 9. ročníku. Ve středním školství přetrvává nabídka nad poptávkou. Nevýhodou
centrálního zpracování testů byla dlouhá časová prodleva (čtrnáct dnů), než se žáci
dozvěděli, jak uspěli.
Na čtyřletá gymnázia nastoupí 9 žáků (loni 13), na střední odborné školy s maturitou
49 žáků (loni 44) a na střední odborná učiliště 26 žáků (loni 27) a 1 žák na uměleckou
školu. Z žáků 5. ročníku zahájí 4 žáci (loni 8) studium na víceletém gymnáziu
v Pardubicích a Chrudimi. Škola ve spolupráci se SRPŠ umožnila žákům 8. ročníku
podstoupit účast ve Scio srovnávacích testech z českého jazyka, matematiky a studijních
předpokladů. Dosažené výsledky a doporučení pomáhají žákům v orientaci a výběru
budoucího povolání. Volbě povolání byla tradičně věnována zvýšená pozornost ve výuce.
Žáci 9. ročníku navštívili společně burzu středních škol v Chrudimi a podniky v regionu.
Žáci 8. ročníku si prohlédli pracoviště Úřadu práce v Chrudimi a seznámili se se stavem
zaměstnanosti a nabídkami uplatnění v našem regionu. Rodiče vycházejících žáků se sešli
se zástupci středních škol na besedě organizované školou. Škola pokračovala v rámci
Technohrátek ve spolupráci se středními školami s technickým zaměřením. Škola byla
v úzkém kontaktu s Gymnáziem a Střední odbornou školou Přelouč a Střední odbornou
školou automobilní v Holicích. Žáci vyšších ročníků 2. stupně opakovaně navštívili školy
a zapojili se aktivně do připravených činností.
3 třídy ( 5.,7. a 9. ročník) se zúčastnily mezinárodního výzkumného projektu Světové
zdravotnické organizace. Projekt nesl název „Mládež a zdraví“ a věnoval se problematice

zdraví a životního stylu dětí a dále faktorům, které mohou mít vliv na zdravotní stav.
Testování proběhlo elektronicky.
V letošním školním roce pokračovala realizace nových opatření v oblasti inkluze.
Došlo však ke snížení tlaku vůči školám. Ustává zpochybňování existence základních
škol speciálních. Zmírňování tlaku jednoznačně podporujeme. Pro běžné žáky i pro jejich
pedagogy na naší škole by bylo žádoucí, abychom opustili nepromyšlené experimenty
a drželi se osvědčených postupů v oblasti vzdělávání.
V oblasti výchovného působení klademe důraz na prevenci. Usilujeme o žádoucí
formování lidských i občanských postojů a pomáháme rodičům při rozvoji utváření
osobnosti dětí. Společně se zásadami mravní výchovy jsme zdůrazňovali prevenci
sociálně patologických jevů (protidrogovou prevenci, boj proti projevům rasismu,
xenofobie, šikany aj.), zdravý životní styl, podporu ochrany přírody a životního prostředí,
podporu kulturního chování na veřejnosti a vzájemnou ohleduplnost, ochranu člověka za
mimořádných situací. 4 třídy šestého ročníku vyjely na týdenní adaptační pobyty.
Proběhly besedy s Policií ČR o prevenci kriminality, o chování v dopravním provozu,
aktivity a besedy o sexualitě („Čas proměn“, „Hrou proti AIDS“ , „Mozek“, „Tělo“ ),
o nebezpečí experimentování s drogami, kouřením a konzumací alkoholu. Žáci byli
seznamováni s pravidly bezpečného užívání internetu a sociálních sítí. Žáci si pomáhali
a byli vedeni k posilování kladných vazeb v kolektivu, stanovili si vlastní pravidla,
kterými se snažili řídit. Dozvídali se o nepřípustném chování, o toleranci a respektu
k seniorům, ženám, postiženým spoluobčanům. V 6. ročníku proběhlo ve spolupráci
s Archou Chrudim, střediskem výchovné péče o děti a mládež, sociometrické měření.
To rozkrylo vzájemné vztahy v třídních kolektivech a pomohlo při odstraňování
negativních a škodlivých projevů ve vzájemném chování některých žáků.
Zmíněné aktivity se uskutečnily v souladu se školním preventivním programem,
který byl průběžně vyhodnocován.
Žáci se zapojovali rovněž do charitativních akcí. Sbírkou plastových víček
„Pomozte Eričce“ podpořili zdravotně postiženou dívku z Heřmanova Městce. Žáci
se aktivně zapojili do finanční sbírky pro onkologicky nemocné děti v pražském Motole.
Přivítali v Heřmanově Městci Josefa Zimovčáka, garanta sbírky, v rámci jeho cyklistické
pouti „Na kole dětem“.
Žákovská rada zástupců tříd 2. stupně pokračovala v rozvoji aktivit. Zástupci
vycházejících žáků se podělili na besedách s žáky 8. ročníku o své zkušenosti
s přijímacím řízením na střední školy. Rada požádala ředitele o jeden týden bez zkoušení.
Organizovala mikulášskou nadílku. Úspěšně proběhl „Den tváří“. Žáci 9. ročníku si pro
spolužáky v 5. ročníku připravili Den s logikou.
Koncem dubna v rámci preventivního protipožárního dne proběhly v Bažantnici
v součinnosti s Policií ČR, městskou policií, s pracovníky Hasičského záchranného sboru
v Pardubicích a dobrovolnými hasiči ukázky zásahu s prostředky protipožární techniky
v rámci integrovaného záchranného systému. Žáci, kteří se věnují požárnímu sportu,
předvedli ukázky požárního útoku. Současně žáci 4. ročníku besedovali se zaměstnanci
hasičského sboru v hasičské zbrojnici.
Ekologická výchova se i nadále rozvíjí na škole podle dlouhodobého školního

programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Škola program
každoročně vyhodnocuje. Zůstáváme držitelem aktuálně platného certifikátu „Ekologická
škola Pardubického kraje 2. stupně“. Žáci rozvíjejí aktivity, které přispívají k formování
kladného vztahu k přírodě a její ochraně. Za tvůrčího přispění žáků je rozvíjena
odpovědnost k péči o životní prostředí, pořádek a čistotu. Jako příklad možno uvést
projekty:„ Pardoubek“ „Les ve škole“ a „Recyklohraní“.
Za přínos k ochraně přírody škola obdržela kompostér, který žáci aktivovali kalifornskými
žížalami získanými na Slovensku. Třídy sbíraly hliníková víčka (439 kg), vyřazené
drobné elektrospotřebiče a vybité baterie (129 kg). Za obdržené finanční prostředky
adoptovaly veverku chovanou v záchranné stanici Pasíčka v Boru u Skutče. Rozvíjela
se spolupráce s Ekocentrem Paleta a s muzei v Pardubicích a Chrudimi.
Velkou zásluhu v rozvoji kladného vztahu žáků k přírodě měl školní ekotým.
2 zástupci za každou třídu od 3. do 9. ročníku se pravidelně po 1 měsíci v 1. polotetí
setkávali a spoluutvářeli strategii ekologického směřování školy. Žáci 6. ročníku
z ekologického semináře připravili pro žáky 1. stupně Den Země. Mladší spolužáky
na několika stanovištích zaujali praktickými úkoly v přírodovědných oborech a v péči
o přírodu a prověřili formou soutěže jejich znalosti a dovednosti.
Den Země proběhl jako projekt i ve třídách 2. stupně.Většina tříd vyjela do okolí
(CHKO Nasavrky, Toulovcovy maštale, cesta údolím Doubravy z Bílku do Chotěboře,
hvězdárna Hradec Králové, Paleta Pardubice, vodní elektrárna Hučák Hradec Králové).
Žáci 6. ročníku na různých stanovištích v parku Bažantnice soutěžili ve znalostech
a vědomostech ze života rostlin a zvířat a prakticky zkoumali život v zámeckém rybníku.
Děti třídí odpad v budově školy do určených nádob, pečují o květiny. Žáci všech
ročníků se v předmětu pěstitelské práce seznamují prakticky na školním pozemku
se základy pěstitelství.
Blízké okolí Heřmanova Městce vybízelo žáky s učiteli k pobytu a výuce v přírodě
a k přírodovědným vycházkám. Třídy 1. stupně se staraly v zimě o přikrmování ptactva
a drobné zvěře. Žáci 5. ročníku si vybrali volitelný předmět s ekologickou náplní.
Podpořili také materiálně a finančně chrudimský psí útulek .
Letos škola v rámci podpory zdravého životního stylu pokračovala v zapojení
do projektu „Ovoce do škol“. Žáci prvního stupně a od letoška i druhého stupně dostávali
dvakrát měsíčně balíček s ovocem a zeleninou. Všichni žáci pravidelně konzumovali
mléko v rámci projektu „Mléko do škol“ .
Školní časopisy „Magazín roku“ a „Můj svět“ vycházely čtyřikrát v každém ročním
období. Oba časopisy se těší pozornosti. Rozvíjení zájmu o literaturu a četbu byla
věnována zvýšená pozornost u žáků 1. stupně. Žáci 5. ročníku se zapojili do celostátní
akce „Týden čtení dětem“. Druháci byli v městské knihovně slavnostně pasováni
na čtenáře za přítomnosti rodičů. Průběžně v městské knihovně probíhaly besedy
i s autory knih pro mládež. Konaly se i soutěže organizované knihovnou. V rámci
100. výročí vzniku Československa děvčata a hoši vyplňovali zajímavou křížovku
s tajenkou. Žáci si vedli čtenářské deníky. Žáci 2. stupně si připravovali referáty z vlastní
četby. Se školními akcemi pořádaných pedagogy a děním ve škole se rodiče a zájemci
mohli seznamovat na webových stránkách www.zshermanuvmestec.cz.
Pedagogové připravovali pro žáky plavecký výcvik v 2. a 3. ročníku, školu v přírodě,
adaptační a seznamovací kurzy v 6. ročníku, lyžařský výcvik v 7. ročníku, školní výlety,
exkurze, cvičení a pobyty v přírodě, zeměpisné a přírodopisné vycházky, projektová
vyučování, účast na koncertech, divadelních a filmových představeních, kulturních

vystoupeních, besedách, sportovních a výtvarných soutěžích. Doprava žáků na plavecký
výcvik za období září až prosinec 2017 byla dotována z unijních prostředků.
Škola pokračovala v rozvoji partnerství se školou v polské Otyni. V září navštívili
polští přátelé naši školu. Měli připravený pestrý a zajímavý program.
Reprezentanti z řad žáků se zúčastnili celé řady vědomostních olympiád, sportovních,
pěveckých, výtvarných, recitačních a dalších soutěží a přehlídek v rámci místních,
okresních a krajských kol. Žáci získali řadu výrazných ocenění a uspěli v porovnání
se svými vrstevníky z jiných škol. (viz příloha) Ve druhém pololetí jsme z důvodu úpravy
výše mzdových prostředků neobsadili všechny sportovní soutěže, jak jsme byli
v minulosti zvyklí.
Škola zorganizovala veřejnou školní akademii, vystoupení školních pěveckých sborů,
vánoční koncerty, vystoupení v synagoze a v domovech pro seniory, pomáhala
s organizací „Rozsvěcení vánočního stromu“ na náměstí Míru.
Škola připravila celoškolní aktivity jako podzimní a jarní sportovní dny, pochodové
cvičení s brannými prvky, Den Země aj.
V návaznosti na školu rozvíjela svou činnost školní družina. 5 oddělení navštěvovalo
150 žáků z 1.- 3. ročníku. Žákům 3. ročníku, kteří nebyli přijati do školní družiny,
umožnila škola ve spolupráci s domem dětí a mládeže pobyt prostorech školy. Žáci měli
při aktivitách obdobnou pracovní náplň jako družinové děti. Vychovatelé ve školní
družině zajistili a připravili řadu zajímavých činností.(viz příloha)
Škola rozvíjela spolupráci se školními a výchovnými zařízeními ve městě, se Základní
uměleckou školou (ZUŠ), Základní školou praktickou a speciální (ZŠP), Domem dětí
a mládeže (DDM), mateřskými školami, základní školou v Morašicích.
Nejtěsnější spolupráce zůstává s Domem dětí a mládeže v Heřmanově Městci. DDM
organizoval pro naše žáky vánoční a velikonoční nápadník, dopravní soutěž, pobyt žáků
na dopravním hřišti a s tím související aktivity (beseda na téma doprava, soutěž všech
žáků 3. a 4. ročníku v jízdě zručnosti, testy pravidel silničního provozu aj.) Společnými
silami jsme se starali po vyučování o žáky z 3. ročníku, kteří nedostali družinu.
Pokračovala spolupráce se ZUŠ a SZŠ a přetrvává úzký kontakt s mateřskými školami
(ukázkové hodiny pro předškoláky, společná kulturní vystoupení s flétnami).
Škola umožnila 11 studentům pedagogických fakult a středních pedagogických škol
a odborných škol vykonání pedagogické praxe.
Rozvíjela se spolupráce se Sdružením rodičů a přátel školy (SRPŠ). Došlo k výměně
na místě předsedy. Rodiče měli možnost sledovat své děti při výuce na Dni otevřených
dveří. SRPŠ finančně přispělo na uhrazení části Scio testů, na dopravu žáků na soutěže
a pěvecké přehlídky, na nákup knih pro úspěšné žáky, na ceny do soutěží a na lyžařské
vybavení. Pro rodiče byl vydán Školní zpravodaj s organizačními pokyny na další školní
rok. Škola žákům a rodičům umožnila zdarma přístup na server pro podporu žáků
www.proskoly.cz. Ten zpřístupňuje moduly: Sociometrie, testy schopností, volba
povolání, angličtina aj.
Škola spolupracovala se školskou radou. V září 2017 schválila rada výroční zprávu
a ukončila svůj mandát. Následně proběhly volby z řad zákonných zástupců

a pedagogických pracovníků a byla ustanovena nová školská rada. Za zákonné zástupce
žáků byly zvoleny Ing. Jana Navrátilová, Markéta Novotná a MgA. Markéta Výborná,
za pedagogické pracovníky byli zvoleni Mgr. Ivana Dvořáčková, Mgr. Jiří Mach a Mgr.
Lada Vojáčková, zřizovatelem byli jmenováni Bc. Jana Krejčíková, Mgr. Marta
Pleskotová a Otakar Volejník. Na úvodním zasedání v květnu 2018 byl zvolen předseda
Mgr. Jiří Mach a byla podána informace o činnosti školy ve školním roce 2017/18.
Představena byla i nová ředitelka školy Mgr. Jana Šindelářová.
Škola rozvíjela spolupráci se zřizovatelem školy- Městem Heřmanův Městec a komisí
pro výchovu a vzdělávání. Místostarosta Heřmanova Městce přivítal 1. září v 1. třídách
nové žáky. Koncem června se starosta Heřmanova Městce rozloučil na slavnostním
vyřazování vycházejících žáků s žáky 9. ročníku. Na závěr roku také ocenil
na slavnostním setkání žáky, kteří obsadili přední místa v různých vědomostních,
pěveckých a uměleckých soutěžích v konkurenci se žáky jiných měst. Na podzim ocenil
výborné sportovce.
Škola se aktivně zapojuje do příprav řešení budoucího rozvoje základního školství
v Heřmanově Městci. Připomínkuje projektovou dokumentaci k úpravě sousedního
objektu č.p. 4 pro využití školou a školní družinou. Zřizovatel hledá k realizaci vedle
vlastních financí i další zdroje finančních prostředků z dotačních programů.
Škola spolupracovala s Městským úřadem v Chrudim, Krajským úřadem
v Pardubicích, pedagogicko-psychologickými poradnami, chrudimským OSPODem ,
se středisky výchovné péče o děti a mládež Archa Chrudim a Pyramida Pardubice,
sportovními kluby, městskou knihovnou, Universitou Pardubice, úřadem práce
v Chrudimi, Policií ČR, městskou policií, Českým svazem žen, lékaři, Železnohorským
regionem, domovy pro seniory, osvětovou besedou, Junákem, hřebčínem, zájmovými
svazy, podniky v regionu, církvemi aj.
V oblasti rozvoje, chodu a provozu, oprav a materiálního vybavení jsme přistoupili
k následujícím skutečnostem a změnám. Byla zrekonstruována střecha kotelny a uhelny,
vyměněna krytina střechy a okna v budově družiny na Staré radnici. Uskutečnila
se rozsáhlejší oprava plynové kotelny ve školní jídelně. Byly pořízeny 4 multidotykové
panely s velkorozměrnou obrazovkou a 1 interaktivní tabule. Byl zakoupen nový nábytek
do další třídy školní družiny a odborných pracoven německého jazyka a hudební výchovy.
O hlavních prázdninách probíhala výmalba tříd a společných prostor a oprava obložení
stěn v hlavní budově školy.
G

Perspektivy školy, hlavní úkoly a problémy
-

chybějící místnosti pro nové třídy a družinu
realizace inkluze
přetrvávající nárůst administrativy
finanční náročnost oprav hlavní budovy, oprava podlah, oprava 2 střešních věžiček
nedostačující kapacita školní družiny
problematika dojíždějících žáků (autobusové spoje, organizace výuky)
bezpečnost na silnici v prostoru náměstí
zamezení vzlínání vlhkosti v učebnách hudební výchovy, chemie a nářaďovny
opatření spojená se zaváděním GDPR

V Heřmanově Městci dne 29. srpna 2018
Mgr. Jana Šindelářová
ředitelka školy
Přílohy:
Podrobné zprávy o činnosti 1., 2. stupně a družiny
Zpráva o hospodaření za rok 2017
Úspěchy jednotlivců a kolektivů v soutěžích, vědomostních olympiádách a přehlídkách
Na vědomí:
Městský úřad Heřmanův Městec
Rodičovská veřejnost

Přehled o umístění vycházejících žáků ve školním roce 2017-2018

Vychází:

9. ročník
8. ročník
5. ročník

Celkem:
Umístění:

Celkem s maturitou:
Celkem s výuč. listem

83 žáků
2 žáci
4 žáci
89 žáků

Gymnázia: osmiletá
čtyřletá
Umělecké školy
SOŠ – obory s maturitou
SOŠ – obory s výuč. listem

4 žáci
9 žáků
1 žák
49 žáků
26 žáků

63 žáků
26 žáků

Výsledky v olympiádách a soutěžích na 1. stupni
Recitační soutěže:
-

SVITAVSKÝ DÝCHÁNEK – krajská postupová přehlídka dětského a loutkového
divadla Pardubického kraje – cena poroty pro soubor Dramaťáček pana Heřmana
Okresní kolo recitační soutěže – účast

Výtvarné soutěže:
-

Účast v soutěži:
,,Divadelní maska“ – v rámci heřmanoměsteckého festivalu
,,Vánoční vrkoč a polaz“
,,Stonožka na vlastních nohou“

Hudební soutěže:
-

ZAHRADA PÍSNÍ – celostátní soutěž dětských pěveckých sborů v Praze – umístění
ve ZLATÉM PÁSMU
Krajská přehlídka školních dětských pěveckých sborů v Chrudimi – ZLATÉ PÁSMO
s postupem do celostátní přehlídky
Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů v Uničově - diplom za dobře zazpívanou
píseň ,,Dlouho můj, holečku“

Matematické soutěže:
-

Matematická olympiáda – 2. místo Václava Kachlíka z V.A v okresním kole
,,Tři oříšky aneb veverky vlastenky“ – 1. místo Markéta Julišová z V.D a Vlastimil
Lžičař z V.C, 3. místo obsadil Václav Kachlík z V.A

Sportovní soutěže:
-

Taneční soutěž POUPATA v Heřmanově Městci – 1. místo Družinka ZŠ
Taneční soutěž LEDEČSKÝ POHÁR – 2. místo Družinka ZŠ Heřmanův Městec
HAVLÍČKOBRODSKÝ STŘEVÍČEK – získání 3. místa v taneční soutěži - Družinka

Dopravní soutěže:
-

Okresní kolo soutěže mladých cyklistů v Chrudimi – účast

Školní akademie:
-

Účastnily se třídy: II.A, IV.A

Školní výlety:
I.A Častolovice
I.B Častolovice
I.C Častolovice
II.A Staré Hrady
II.B Staré Hrady
II.C Staré Hrady
II.D Staré Hrady
III.A Častolovice
III.B Častolovice
III.C Častolovice
IV.A
IV.B
IV.C
IV.D

Klokočov, Hoješín
Častolovice
Častolovice
Choltice

V.A
V.B
V.C
V.D

Ležáky, Nasavrky, České Lhotice
Ležáky, Nasavrky, České Lhotice
Jihlava
Jihlava, Velké Losiny

Exkurze:
I.A
Slatiňany
I.B Chrudim, Slatiňany
I.C
Slatiňany
II.A
II.B
II.C
II.D

Hrádek u Nechanic, Chlumec nad Cidlinou, Pardubice
Chlumec nad Cidlinou, Hrádek u Nechanic, Pardubice
Chlumec nad Cidlinou, Hrádek u Nechanic, Pardubice
Hrádek u Nechanic, Chlumec nad Cidlinou, Pardubice

III.A Lichnice, Berlova vápenka, Třemošnice, Pardubice, Žleby
III.B Lichnice, Berlova vápenka, Třemošnice, Pardubice
III.C Lichnice, Berlova vápenka, Třemošnice, Pardubice, Žleby
IV.A Pardubice, Žleby
IV.B Pardubice, Horní Bradlo, Slatiňany, rozhledna Barborka
IV.D Lichnice, Berlova vápenka, Třemošnice, Pardubice, Žleby, Praha
V.A
V.B
V.C
V.D

Lichnice, Berlova vápenka, Třemošnice, Praha
Lichnice, Berlova vápenka, Třemošnice, Hradec Králové, Slatiňany
Horní Bradlo, Hradec Králové
Horní Bradlo

Vzdělávání učitelů 1. stupně
Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet (RWCT Praha) – L. Hašlová
Pedagogická praxe studentky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Ivety
Henselové a Michaely Chvojkové
Inspirace pro zkvalitňování výuky matematiky a přírodovědy – vzdělávací program ČŠI
v Hradci Králové – J. Šmídová

Celoškolní akce

Září:
-

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 za účasti pana místostarosty O. Volejníka
Zahájení plaveckého výcviku II.A, II.B, III.A , III.B
Nácvik evakuace školy
Společné čtení 3. a 4. ročníku podle úrovně čtenářských dovedností
Ukázka činnosti Skautů na 1. stupni
Sportovní den – 21.9.
Návštěva Bioparku Štít u Chlumce nad Cidlinou – 2. ročník
Zahájení celoročního projektu Zvířátka a my – mravenec v II.A, Baroko v Heřmanově
Městci V.A, Harry Potter a Tajemná komnata V.D

Říjen:
-

,,Karneval zvířat“ – návštěva 1. ročníku v Domě hudby v Pardubicích
,,Když jde kůzle otevřít“ – I.B, I.C v chrudimském divadle
Pasování na čtenáře v městské knihovně – 2. ročník
Společné čtení 4. ročníku
Beseda o přečtených knihách – V.C, V.D
Prvoučná vycházka 3. ročníku do Kostelce u Heřmanova Městce a na židovský hřbitov
Projektové vyučování Ježek v rámci celoročního projektu Zvířátka a my II.B, II.C,
Podzimní den II.A, Divadlo IV.B
CLIL – výuka hudební výchovy v anglickém jazyce – V.B
,,O princezně, která ráčkovala“ – návštěva 2. ročníku ve VČD v Pardubicích
,,Výlet“ – zhlédnutí divadelního představení v Pardubicích – V.A, V.B
,,Tělo“ – naučný program
Beseda o Dušičkách se sestrami řádu sv. Františka – V.A, V.B
Společná oslava Halloweenu – I.B s VI.B

Listopad:
-

Den otevřených dveří na 1. stupni – 8.11.
Zahájení plaveckého výcviku II.C, III.C
EKOPALETA Chrudim – výukový program ,,Drátkování“ pro 5. ročník
Pokračování v celoročním projektu II.B, II.C – Sova, II.A, II.D – Ježek
Týden barev projektové vyučování II.A a II.D, Odpady IV.B
Společné čtení mezi třídami 3. a 4. ročníku podle úrovně čtenářských dovedností
Návštěva městské knihovny – 4. ročník
Gallery Cyrany – zhlédnutí výstavy – V.A
Účast ve výtvarné soutěži městské knihovny – V.B
CLIL v přírodovědě – V.A, ve výtvarné výchově – V.B
,,Tonda Obal na cestách“ – účast 1. stupně v ekoprogramu
Práce s keramickou hlínou - ,,Pečení keramických perníků“
Výroba polazu na výstavu betlémů – III.B
Vystoupení cimbálové muziky Réva v tělocvičně
Rozsvěcení vánočního stromu – vystoupení žáků, prodej vánočních výrobků

Prosinec:
-

Zahájení adventního čtení – projektové vyučování na téma knihy O čertovi – V.B
Zahájení plaveckého výcviku II.D
Beseda 3. ročníku s Policií ČR
,,Mozek“ – výukové představení pro 4. ročník
Mikulášská a čertovská nadílka na 1. stupni – 5.12.
Náštěva chrudimského muzea loutek spojená s výtvarnou dílnou – I.B
Zhotovení svícnu a vánočních ozdob v keramické dílně – I.C
Vánoční nápadník v DDM
Výroba vánočních přání a adventních věnců – V.C
Zhotovení vánočních přání v rámci programu e-twinning – V.A
,,Putování za vánoční hvězdou“ – účast žáků v soutěži
Vycházka do psího útulku – III.A, III.C
Zdobení stromku v přírodě pro zvířátka – I.B, III.B
Projektové vyučování 2. tříd Kapr (Zvířátka a my)
Filmové představení ,,Hurvínek“ v kině Mír
Slatiňanský zámek – návštěva 1. ročníku doprovázená vánočním programem
Švýcárna Slatiňany – pracovní dílna pro IV.B
Vánoční výstava betlémů v židovském dvojdomku
Návštěva domova pro seniory spojená s rozdáváním vánočních přání
Vánoční besídky s pohoštěním v jednotlivých třídách – I.C společně s VI.D

Leden:
-

Projektové vyučování Zimní den – II.A, Harry Potter a Tajemná komnata /pokračování/
– V.D
Společné čtení 3. a 4. ročníku
Přednáška Policie ČR pro 4. ročník
,,Zdravá 5“ – program o zdravém stravování ve IV.A, IV.C, IV.D a 5. ročníku
,,Pohádky z pařezové chaloupky“ – návštěva II.C a 3. ročníku v chrudimském divadle
Projektové vyučování v rámci cyklu Zvířátka a my – Liška II.A, II.B, II.C, Medvěd II.D,
Zdraví do škol – svačiny pro děti - spojeno s pracovní dílnou pro rodiče a děti IV.B
Slavnostní ukončení 1. pololetí, rozdání vysvědčení

Únor:
-

Recitační soutěž – školní kolo
VČD Pardubice Malá scéna - ,,O kašpárkovi a drakovi “ – I.A, II.A, II.B, 3. ročník
Společné čtení 4. ročníku podle úrovně čtenářských dovedností
,,Z deníku kocoura modroočka“ – návštěva VČD Pardubice – I.A, 2. a 3. ročník
Školní kolo soutěže ve šplhu
Projektové vyučování Veverka obecná – II.B, II.C, Tučňáci II.D (celoroční projekt),
Olympijské ideály – IV.A, Zdraví do škol – nakupování – příprava svačinky, zakončení
společně s rodiči – IV.B

Březen:
-

-

Vystoupení žáků na školní akademii – II.A s veršovanou pohádkou ,,O dvanácti
měsíčkách“, žáci IV.A s programem ,,Hlídač krav“ a vystoupení dramatického kroužku
s názvem ,,Aprílová škola“
Zapojení do soutěže ,,Co má vědět správný Čech“ – organizované Městskou knihovnou
v Heřmanově Městci
Jarní nápadník v DDM – zhotovení košíku se slepičkou
Besedy v knihovně – 1. a 4. ročník
Ukázka výuky německého jazyka v 2. ročníku
Účast v okresním kole recitační soutěže
Společné čtení 4. ročníku
Matematický klokan – účast v soutěži
Výukový program ,,Zdravá 5“ – V.B
Návštěva velikonoční výstavy v židovském dvojdomku
Velikonoční posezení 1. tříd a V.B se sestrami řádu sv. Františka z Hoješína
Projektové vyučování Jarní den, Včela - II.A, Ovce a beránci II.B, II.C, Želva II.D,
Harry Potter a Tajemná komnata /dokončení/ - V.D

Duben:
-

Zápis do 1. ročníku 3.- 4. 5.
Představení divadelního souboru Heřman ,,Jak si zahrát pohádku“
,,Trampoty pana Bambuly“ – III.A a III.B v Domě hudby v Pardubicích
,,Ulice plná kouzel“ – zhlédnutí divadelního představení v Pardubicích – I.B, III.C
Beseda V.C a V.D v místní knihovně
Rozvoj čtenářské gramotnosti – modelová čtenářská lekce s názvem ,,Obezita“ – V.B
Výuka žáků VII.A v hodině ČJ, M, Prv, TV, PČ ve třídě II.A
Návštěva psího útulku – IV.B
Oslava Dne Země na 1. stupni spojená s ukázkou činnosti a spolupráce členů ekotýmu –
20. 4.
Návštěva výstavy výtvarného oboru ZUŠ
Ukázka práce hasičů v Bažantnici, besedy pro 4. třídy – 27.4.
Projektové vyučování Želva II.B, II.C, Motýl II.D, Den čarodějnic a čarodějů 2. ročník,
Robinson II.D
Přednáška z EUROPE Direct – Evropská unie /interaktivní výuka/ - V.A

Květen:
-

Fotografování tříd 1. stupně – 9.5.
Projektové vyučování Včela medonosná – 2. ročník
Ukázka činnosti jednotlivých oborů ZUŠ pro 1. a 2. ročník
Výroba dárků a přání ke Dni matek
Exkurze do kostela sv. Bartoloměje, návštěva městské knihovny – IV.B
Přírodovědná vycházka II.B a II.C na téma ,,V lese a u vody“
Vycházka do přírody zaměřená na učivo z prvouky – III.B
Výuka žáka IX.C ve IV.D – hodina matematiky
Ukázka výcviku psa Maxíka – žákyně IX.B Tereza Novotná a Natálie Černá
Východočeské divadlo Pardubice ,,Ulice plná kouzel“ – 1. ročník, III.C
Společné čtení 2. a 4. ročníku
,,Mládež a zdraví“ – celostátní testování v V.A /výzkumný projekt/

Červen:
-

Dětský den
,,Na kole dětem“ – uvítání pana Zimovčáka, účast na podporu charitativní akce
Výroba dárků pro onkologicky nemocné děti – III.A, IV.C
Společné čtení 2. a 4. ročníku podle úrovně čtenářských dovedností
Týden čtení dětem 2018 – V.B – zakončení mimočítankové četby Pověsti české
a moravské
Vyhodnocení soutěže ,,Co má vědět správný Čech“ – knižní odměna pro Ondřeje
Horálka z II.A
,,Ondřej Sekora přírodovědcem“ – navštívení výstavy v židovském dvojdomku
Projektové vyučování IV.B Cyklista, Barokní památky v Heřmanově Městci

-

Zakončení celoročního projektu v 2. ročníku Pohádkoví draci
Projektové vyučování Cesta kolem světa ve spolupráci s EUROPE Direct Pardubice
- V.A
Přírodovědná vycházka II.D do Načešic zaměřená na chov zvířat
Dopravní soutěž DDM Ježkovka – 3. ročník
,,Četba o prázdninách“ – beseda III.B v místní knihovně
Turistická vycházka V.A do Vyžic – rozloučení s 1. stupněm
Filmové představení ,,Králíček Petr“ – 21.a 22. 6.
Den logiky pro 4. a 5. ročník
Sportovní den – 26.6.
Pochodové cvičení – 28.6.
Slavnostní zakončení školního roku 2017/2018

Průběžně, během celého školního roku
-

Návštěva rodičů i prarodičů v rámci Dne otevřených dveří
Návštěva mateřských škol z Heřmanova Městce a Načešic v 1. ročníku
Schůzka budoucích učitelů 1. ročníku s rodiči – 24. 5.
Využívání výpočetní techniky a interaktivní tabule SMART Board při výuce
Dopravní výchova spojená s akcemi Policie ČR a s využitím dopravního hřiště – jízda
zručnosti, křižovatky
Využívání výukového programu pro dopravní výchovu na interaktivní tabuli
Příspěvky do školního Magazínu
Práce na školním pozemku, pěstování a udržování zeleně
Besedy o šikaně, kyberšikaně, násilí a krizových situacích
Výchova ke zdraví – výukové programy, besedy, pracovní dílny
Pravidelné provozní schůzky ekotýmu – sběr plastových a hliníkových víček, použitých
elektroobalů, tonerů a cartridges
Spolupráce se Střediskem plavecké výuky v Chrudimi – 2. a 3. ročník
Čtenářské besedy spojené s návštěvou městské knihovny
Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a speciální základní školou
Slavnostní ukončení školního roku 2017/2018

Školní akce, které proběhly ve školním roce 2017-2018
II. stupeň
Září
Tv

estet.vých.
M-F
Ov-Vz
Z-D
Př-Ch

vých. por.

-

sportovní den (malá kopaná, florbal, přehazovaná,
6.,7.,8.,9.r.
vybíjená)
přespolní běh Chrudim
návštěva výstavy Ryba v lidové kultuře
7.B
nominační kolo Logické olympiády
projekt: Péče o žáky ohrožené školním neúspěchem
zážitkový program: Pasíčka 6.A,B
6.A,B
Den evropského kulturního dědictví
soutěž ve sběru hliníkových víček
projekt Recyklohraní (sběr elektrozařízení a baterií)
8.9. Den recyklace baterií
úprava hmatové stezky u Keltského stromového kalendáře
a naučné stezky U Devíti dubů (Ev 6.r.)

-

9.r. prohlídka stálé expozice NG Železné hory
1. úkol Recyklohraní Vydržím víc-posloužím déle
schůzka s rodiči žáků s IVP
schůzka s vyučujícími tř. 9.B – projednání IVP Z. Čermáka

Ev 6.r.

-

školní kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika
ekocentrum Paleta Chrudim s názvem Jeden za všechny
exkurze do TPCA Kolín
Stonožka-Hnutí na vlastních nohou (patronát B.G.Jensen)
soutěž pišQvorky- školní kolo
Přírodovědný klokan
setkání v PPP Chrudim
setkání s učiteli 1. a 2. stupně – inkluze, plány ped.
podpory

9.ročník
Ev 6.r.
8.B,C, 9.r.

-

městská knihovna-rodáci a významné osobnosti HM
účast na výukovém prog. Alfons Mucha-secese, plakáty
program Tonda Obal na cestách
florbalový turnaj v Chrudimi
okresní kolo v logické hře piškvorky v Chrudimi
příprava testů pro šk. kolo konverzační soutěže
soutěž Pc-ák
soutěž Chrudimský zlatý glóbus Hotelové školy Bohemia

9.A,C
9.B
1.-8. r.
8.-9.r.

-

návštěva Národního divadla
prohlídka Národního divadla
soutěž O nejhezčí vánoční vrkoč, polaz
školní kolo Zeměpisné olympiády
2. kolo Hledáme nejlepšího mladého chemika

9.r.
8.B,C,9.C

Říjen
Př-Ch
Ov
estet.vých.
M-F
vých. por.

9.r.
9.r.

Listopad
Čj
estet.vých.
Př-Ch
Tv
M-F
Aj
výp. tech.
Z-D

6.-7.r.
8.-9.r.

Prosinec
Čj
estet.vých.
Z-D
Př-Ch

6.,7.,8.-9.r.

cizí jazyk
vých. por.

-

exkurze ČOV Klešice
školní kolo konverzační soutěže v Aj a Nj
účast žáků na akci Zdravohrátky

8.A,B
8.-9.r.
9.r.

-

školní kolo Biologické olympiády D
Recyklohraní – Krok za krokem
okresní kolo Dějepisné olympiády
přednáška Ph.D.Petra Juračky – Himaláje, Ekvádor
filmové představení: Den na zázračné planetě
výstava – Tančící dům Praha
lyžařský kurz Krkonoše

Ev 6.r.

-

lyžařský kurz Krkonoše
Nj okresní kolo konverzační soutěže v Pardubicích
Aj okresní kolo konverzační soutěže v Chrudimi
beseda Ph.D. Petr Juračka
okresní kolo Zeměpisné olympiády v Chrudimi
Recitační soutěž (školní kolo)
O.K. matematické olympiády
soutěž Tři oříšky, aneb veverky-vlastenky

7.A,B

-

Recitační soutěž (okresní kolo)
návštěva Stavovského divadla
velikonoční soutěž: O nejoriginálnější kraslici
účast ve školní akademii
výstava techniky: Agrometal Starý Dvůr
adopce veverky obecné- ekocentrum Pasíčka Bor u Skutče
přednášky ALWAYS
Matematický klokan (školní kolo)
regionální kolo konverzační soutěže v Nj
okresní kolo v basketbalu
krajské kolo v basketbalu
krajské kolo Dějepisné olympiády

-

příprava na testování SCIO
Pythagoriáda
okresní kolo matematické olympiády
sociometrické měření ARCHA
ekotým - organizace oslav Dne Země
oslavy Dne Země – CEMEX Prachovice
Biologická olympiáda okresní kolo D,C

Leden
Př-Ch
Z-D
Čj
Tv

2. stupeň
II. stupeň
8.B
7.C

Únor
Tv
cizí jazyk
Př-Ch
Z-D
Čj
M-F

Březen
Čj
estet.vých.
Pč
Př-Ch
Ov
M-F
cizí jazyk
Tv
Z-D

8.A,9.B
Zlř 7.r.

6.r.
2. st.
8.,9.r.
8.,9.r.

Duben
M-F

Ov
Př-Ch

8.r.
8.r.
7.A, 6.C

estet.vých.
Tv
Čj

-

návštěva výstavy prací ZUŠ v žid. dvojdomku Zloději času
zařazení disciplín odznaku všestrannosti
návštěva Národního divadla (Mlynářova opička)
návštěva Národního divadla (Sen noci svatojánské)

-

Knižní veletrh Praha
práce do soutěže 100 let republiky
zeměpisné vycházky
exkurze „Památník Terezín a Památník Lidice“
exkurze středověké město Kutná Hora
Vítání ptačího zpěvu
projektový Den Země
krajské kolo Biologické olympiády D
volba povolání- exkurze do Lega
zážitkový program – Malá Skála
exkurze Praha – Poznej naše hlavní město
okresní kolo Pythagoriády
finálové školní kolo 3 oříšky
besedy na ÚP v Chrudimi
organizace SCIO testů

-

filmové představení „Planeta Česko“
Městská knihovna – Vznik 1. Republiky 100 let
Divadelní představení Pardubice – Danceshow
zážitkový program – Ostaš
geologická vycházka Heřmanův Městec - město u dvou
moří
botanické vycházky
vycházka Prachovice- Vápenný Podol (naučná stezka)
návštěva ČNB v Brně
Den s logikou (pro 5. ročník)

2. stupeň
7.B
9.r.

Květen
Čj
estet.vých.
Z-D

Př-Ch

Ov

M-F
vých.por.

8.A,C
8.A,B, 7.C
6.-9.r.
9.r.
7.A,B
6.-9.r.

9.B
6.D
6.B
2. st.
8.r.
8.r.

Červen
Čj

Ov
Př-Ch

M-F

-

II. stupeň
9.A,C
8.,9. r.
6.C
9.C
6.r.
6.r.
9.C
9.B,C

Průběžně po celý rok:
Tvorba školního časopisu.
Průběžná výzdoba v prostorách školy a vestibulu školy.
Laboratorní práce z fyziky.
Pořádání exkurzí s technickou tematikou.
Péče o www stránky školy.
Laboratorní práce z chemie, přírodopisu.
Besedy o otázkách rasismu, xenofobie, extremismu…, o významných událostech.
Spolupráce s pracovníky OSPODu v Chrudimi, soc. pracovnicí na MěÚ v H. Městci.
Práce se třídou, komunitní kruhy, třídnické hodiny.
Využívány filmy programu Jeden svět na školách a Člověk v tísni.
Spolupráce s Městskou knihovnou v Heřmanově Městci – besedy, přednášky, výstavy.
Rozšiřování vybavení PC a softwarem dle finančních možností.
Využití interaktivních tabulí.

Úspěchy žáků v okresních, krajských a celostátních soutěžích
(v okresním kole do 10. místa)
2017-2018
Druh soutěže

umístění

jméno žáka

třída

Dějepisná olympiáda - okres

4.
3.

K. Holubová
T. Kachlík

9.B
8.B

Hledáme nejlepšího mladého
chemika-krajské kolo

37.

M. Mokrý

9.B

Olympiáda v Nj- okresní kolo

1.
3.
7.

B. Jirásková
V. Rájová
B. Jirásková

9.C
9.A
9.C

4.-6.
4.-6.
3.
9.

S. Brandsteinová
A. Starzyková
S. Gjorgjevikj
K. Machová

7.B
7.B
8.B
9.C

Biologická olympiáda C – okresní k.

3.
7.
8.

P. Polgárová
T. Kachlík
S. Hasík

8.C
8.B
8.A

Biologická olympiáda D – okresní k.

7.
10.

L Schillerová
M. Korečková

6.C
7.B

Biologická olympiáda C – krajské k.

15.

P Polgárová

8.C

Dějepisná olympiáda – krajské kolo

12.

T. Kachlík

8.B

Matematická olympiáda- okresní k.

15.
21.
26.

K. Jirásková
T. Valenta
E. Doležalová

6.C
6.C
6.A

Olympiáda v Nj- krajské kolo

Olympiáda z Aj – okresní kolo

Vzdělávání učitelů 2017 – 2018

předm.
komise

téma
školení

školící
středisko

jméno

Aj

Letní dílna e Twinning

NSS Tábor

Aj
Vv

Konference e Twinning
Voda a rostliny ve
výtvarných technikách
Jak učit matematice
žáky ve věku 10-16 let
Manipulativní hry ve
výuce matematiky
Němčina nás baví
Keramika, glazury

Praha
CCV Pardubice

Kontaktní seminář
P.A.R.K. Konference
učitelů Aj
Alternativní práce při
hodinách literatury

DZS Praha
Biskupské gymnázium Brno

Studium prevence
Soulad ŠVP a RVP
Akademie souvislostí
Výcvik mentorských
dovedností
Společenství praxe

Magdaléna Praha
NIDV Pardubice
GJR Chrudim
Infra Praha

J. Kachlíková
A. Stránská
E. Bočková
A. Stránská
K. Levínská
L. Malá
J. Šindelářová

UK Praha

J. Šindelářová

M
M
Nj
Vv
Aj
Aj
Čj

Ov
ŠVP
Z
Ch

SPGŠ Litomyšl

J. Šebková
L. Malá
L. Malá
D. Málková
J. Beránková
H. Dostálová

NIDV Pardubice

H. Dostálová

CCV Pardubice
CCV Pardubice

L. Angerová
M. Kynclová
J. Beránková
L. Malá
J. Šebková

CCV Ústí nad Orlicí

Výlety, exkurze 2017-2018

třída
6.A

6.B

6.C
6.D

7.A

7.B

7.C

8.A

8.B

druh akce

cíl cesty, trasa

měsíc

počet
dní

adaptační kurz
zem. vycházka
ZOO Dvůr
Králové
adaptační kurz
ZOO Drůr
Klálové
zem. vycházka
adaptační kurz

Bor u Skutče, Záchranná stanice Pasíčka
Kraskov
školní výlet

září
červen
červen

5
1
1

Malá skála u Turnova
školní výlet

září
červen

5
1

Hedvičino údolí
Chatová osada Ostaš

červen
červen

1
5

adaptační kurz
hvězdárna
exkurze
zem. vycházka
lyžařský kurz
zem. vycházka
výlet
exkurze
lyžařský kurz
exkurze
výstava
výstava
výlet
lyžařský kurz
výstava
výlet
zem. vycházka
výstava
beseda
výlet
divadlo
divadlo
zem. vycházka
exkurze
školní výlet
výstava
divadlo
beseda
zem. vycházka

Malá skála u Turnova
exkurze Hradec Králové
Toulovcovy maštale
Lovětínská rokle
Krkonoše – Friesovy boudy
údolí Doubravy
Poděbrady
Kutná Hora
Friesovy boudy – Krkonoše
údolí Doubravy
korunovační klenoty Praha
Ryba v lidové kultuře – Chrudim
ZOO Jihlava
Friesovy boudy – Krkonoše
Korunovační klenoty - Praha
ZOO Jihlava
údolí Doubravy
Muzeum Chrudim
ÚP Chrudim
Lipnice
návštěva N.D. Praha
Stavovské divadlo Praha
Soustava rybníků Heřmanoměstecka
Praha N.D.
Technické muzeum Praha
Muzeum Chrudim
Vinohradské divadlo Praha
ÚP Chrudim
Soustava rybníků Heřmanoměstecka

květen
září
květen
červen
únor
květen
červen
květen
únor
květen
leden
září
červen
leden
leden
červen
červen
leden
květen
červen
březen
březen
červen
prosine
c
červen
leden
listopad
květen
červen

5
1
1
1
8
1
1
1
8
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8.C

zem. vycházka
beseda
divadlo
exkurze
výlet
zem. vycházka

Pařížov, údolí Doubravy
Úřad práce Chrudim
Praha – prohlídka budovy N.D.
TPCA Kolín
Národní technické muzeum Praha
Soustava rybníků Heřmanoměstecka

9.A

beseda
exkurze
exkurze
zem. vycházka
výlet
školní výlet
exkurze
exkurze
zem. vycházka
exkurze
divadlo
exkurze
exkurze
divadlo
exkurze
exkurze
zem. vycházka
zem. vycházka
workshop

Přehlídka škol Chrudim
TPCA Kolín
Gy a SOŠ Přelouč
Seč a okolí
Praha
Harachov
Průmyslová Ostrava
Lego Kladno
Seč a okolí
ČNB Praha
Stavovské divadlo
TPCA Kolín
N.D. Praha
Praha Vinohrady - představení
Cukrovar České Meziříčí
ČNB Brno
Seč a okolí
Stezka podél Labe
SZŠ Chrudim

9.B

9.C

listopad
květen
prosine
c
listopad
červen
červen
říjen
říjen
listopad
červen
květen
květen
květen
květen
září
únor
březen
říjen
prosine
c
listopad
prosine
c
červen
červen
květen
prosine
c

Květen – 8.A,C, 9.B,C výběr žáků – Veletrh Svět knihy Praha
výběr žáků 8.a 9. ročníku – exkurze do Terezína
Červen – 8.A,B,C, 9.A,B,C VČD Pardubice – Danceshow
6. – 9. ročník – návštěva kina

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Činnost školní družiny v roce 2017/2018
Družina zahájila svoji práci s prvním školním dnem. V září jsme přivítali 150 dětí z prvních,
druhých a třetích tříd. Oddělení vedlo pět vychovatelů - Jana Friedlová, Bc. Vladimíra
Hůlková, Bc. Iva Kotorová, Bc. Miroslava Kynclová, Vojtěch Skyva, Dis.
Prostory jsou pro tři oddělení výborné, místnosti na Staré radnici jsou velké a vyhovují
rozmanitým aktivitám dětí. Bohužel, dvě oddělení jsou stále společně se třídami na přístavbě
školy. Toto řešení není vyhovující ani pro družinu, ani pro paní učitelky. Doufáme, že s
opravou starého úřadu se naše situace zlepší.
Stěžejní část naší práce vidíme v odpočinku dětí, v jejich regeneraci po náročném vyučování.
Zaměřovali jsme se na tělesné aktivitity, připravovali mnoho sportovních soutěží.
Nezanedbávali jsme ani činnosti výtvarné, pravidelně obměňujeme výzdobu družiny i chodeb
v budovách.. Zúčastňovali jsme se soutěží, kulturních představení, spolupracovali s Domem
dětí, Městskou knihovnou i kinem Mír. Několikrát jsme navštívili herní parky – Tongo a
Fajnpark, proběhlo vánoční spaní i letní spaní ve vojenském objektu. Samozřejmostí byla
výroba dárečků a přání k vánočním a velikonočním svátkům, k MDŽ, Dni matek i Dnu otců.
Většina akcí proběhla ve všech odděleních, některé si připravila pouze jednotlivá oddělení.
Detailní přehled činností je součástí zprávy.
Letos u nás vykonávalo praxi šest studentek z různých pedagogických škol (SPgŠ Čáslav,
SPgŠ Litomyšl, VOŠ Litomyšl, VŠ Liberec).
Pro příští školní rok bylo přijato 150 dětí, 18 přihlášených jsme pro naplnění kapacity museli
odmítnout. Ve spolupráci s DDM jim byl nabídnut alternativní program.
Školení Jak jednat s rodiči v problémových situacích se zúčastila p. Kotorová a p. Hůlková.
Školení Užitná keramika a Keramika pro děti – téma ptáci absolvovala p. Kynclová.
Na konci června jsme se rozloučili s paní Ivou Kotorovou a panem Vojtěchem Skyvou, kteří
mění své působiště. Budeme se těšit na nové kolegy.

H. Městec 18. 6. 2018

Bc. Kynclová Miroslava

Činnost školní družiny I. oddělení ve školním roce 2017-2018 (V. Hůlková)
Školní rok jsme zahájili již tradičním odpolednem pro děti, kdy na školní zahradě byly dva
skákací hrady, trampolínky a sleck lina, děti měly možnost se vydovádět a bylo vidět, že tato
zábava je hned tak neomrzí.
Od září do června jsme s dětmi plnili úkoly podle ŠVP pro naši ŠD.
Pracovali jsme dle měsíčních plánů. Měsíční plány byly k nahlédnutí na nástěnce
v šatně ŠD. Zaměřili jsme se na společnou komunikaci, četbu, pracovní a výtvarné činnosti,
sportovní aktivity a hlavně častý pobyt venku. U veškerých činností jsme se zaměřovali na
plnění cílů pro dané vzdělávání. Děti v rámci výtvarných a rukodělných prací zdobily prostory
školní družiny, zúčastnily se soutěže „Velikonoční kraslice“ (4.místo), vyráběly dárky pro
budoucí prvňáky, pro rodiče k Vánocům, ke Dni matek atd.
Vycházky byly zaměřeny na poznávání a pozorování přírody ve všech ročních obdobích a na
dopravně bezpečnostní výchovu. Samozřejmostí jsou hry v terénu. Komunitní kruh učil žáky
naslouchat druhým a umět se správně vyjadřovat. Děti si během školního roku zahrály spoustu
her, zasoutěžily si v různých sportovních disciplínách. Podnikly putování za pokladem, což je
celoodpolední hra v terénu, na jejímž konci děti objeví poklad. V rámci programu družiny děti
byly dvakrát na besedě v knihovně a několikrát navštívily místní kino. Tradicí se již staly
výlety do zábavního parku Tongo v Hradci Králové, kde děti mají možnost dovádět na
různých atrakcích. V čase vánočního adventu se zaměřujeme na činnost spjatou s tradicemi,
děti psaly dopis Ježíškovi a následně jsme si četli odpověď, vyráběly dárky a přáníčka pro
rodiče, četli jsme si vánoční příběhy a pohádky a vyprávěli jsme si, jak slaví Vánoce v jiných
zemích. Vše vyvrcholilo družinovou akcí „Velké vánoční spaní“ – den s výletem, zpívání
vánočních koled, večerní hra a spaní ve školní družině. I letos jsme navštívili Fajnpark
v Chlumci nad Cidlinou, výlet jsme obohatili o nocování ve vojenském prostoru v Kostelci u
Heřmanova Městce, kde nechyběla noční hra ani opékání buřtíků. Akcí bylo mnoho:
čertovský rej s následujícím zaklínáním pekelné brány, den pro děti plný her a soutěží,
karneval plný tance, masek a překvapení, velký atletický den, fotbalový turnaj, turnaj
v hokejbalu na DDM Ježkovka, turnaj ve vybíjené, závody na koloběžkách.
Součástí družiny I. oddělení

jsou kroužky, a to taneční a dopravní. Taneční kroužek

prezentoval svoji činnost na „Školní akademii“ a dále na tanečních soutěžích v Heřmanově
Městci – 1.místo, v Ledči nad Sázavou- 2.místo a v Havlíčkově Brodě, kde dívky získaly

3.místo. Letošní taneční sezona byla tedy velmi úspěšná. Děti z dopravního kroužku byly na
závodech „Mladých cyklistů “ v Chrudimi. Děti se zúčastnily i výtvarných soutěží : Zahrada
pro všechny generace-soutěž vyhlášená Spolkem zahrádkářů , soutěž na téma zvířata v Africenavazovala na besedu v knihovně a soutěž První republika – umístění z těchto soutěží bude
vyhlášeno ve školním roce 2018-2019.
Celková činnost družiny byla rozdělena na tematické okruhy podle ročních období:

Podzim:
 začátek školního roku, škola (poznej a orientuj se ve škole, okolí školy, dopravní
situace)


pravidla školní družiny, řád ŠD (seznámení)



zdravý životní styl (stolování, hygiena, důležitost pohybu, zdravá strava)



pravidla slušného chování (mezilidské vztahy, zdravení, poděkování, úcta)



příroda na podzim (vycházky, pohybové hry v přírodě, znaky podzimu)



estetika (barvy podzimu, výtvarné a pracovní techniky, práce s přírodninami)



literatura (předčítání)

Zima:


zimní sporty, příroda (pozorování, přezimující ptactvo, krmení ptáků)



zdraví (otužování, zdravá strava, skladba jídelníčku, vitamíny)



tradice a zvyky (Advent, Vánoce, Tři králové, Masopust, zpěv a poslech koled)



estetika (zimní barvy, výtvarné a pracovní techniky, vnímání hudby)

Jaro:


sport, příroda (pozorování, jarní květiny, kvetoucí stromy, mláďata, hnízdění ptáků,
přírodovědné vycházky)



komunikace (verbální, neverbální, porozumění, chápání druhých, empatie)



domov, rodina (rodiče, sourozenci, prarodiče, úcta ke stáří, bydlení)

Léto:


sport, příroda (přírodovědná vycházka, pozorování, květiny, práce s encyklopedií)



zájmy, literatura (četba na pokračování)



hudba, barvy (barvocit, letní odstíny)



prázdniny ( orientace v přírodě a v terénu, první pomoc v přírodě, ochrana zdraví).

Aktivity ve škol. roce 2017-2018 - 3. oddělení ŠD vychovatelka J. Friedlová
ZÁŘÍ:
přivítání dětí, seznámení s novými dětmi, seznámení dětí s prostředím herny,
vytvoření pravidel pro vzájemnou pohodu a přátelství
zahájení činnosti „Veselé píšťalky“ a kroužků zobcových fléten
14.9. na uvítání ve školní družině skákací hrad, chůze po laně
21.9. začátek celoroční hry „Pastelkové svátky“ s časopisem Pastelka
první svátek „Mix her“
četba na pokračování „Krysáci jsou zase spolu“
společná fotografie „První dny ve školní družině“, album foto a obrázků
podzimní výzdoba ve ŠD, nástěnka na rehabilitaci

ŘÍJEN:
hra „Pastelkové svátky“ 19.10. svátek barev „Trikolora“ ,
četba na pokračování Krysáci jsou zase spolu
12.10. návštěva městské knihovny – beseda „Zvířata v Africe“
13.10. vycházka na dopravní hřiště
20.10. filmové představení „Velká oříšková loupež 2“
práce se slaným těstem – houby, ježeček z listí – výstava
Veselá píšťalka – první písnička, kroužky zobcových fléten – písničky o podzimu
LISTOPAD:
hra „Pastelkové svátky „ 30.11. „Svátek pohlednic a poštovní známky“
četba na pokračování „Krysáci jsou zase spolu“
loutkové divadlo – představení loutek
příprava na advent – vánoční vrkoč,polaz – výrobek do soutěže o nejkrásnější
zimní a vánoční výzdoba ŠD – nástěnka na chodbě a na rehabilitaci
PROSINEC:
hra „Pastelkové svátky“ 14.12. „Čtení a poslouchání“
Advent. Adventní věnec. Adventní srdíčka s úkoly.
4.12.Čertovské odpoledne v suterénu ZŠ - soutěže,hry
5.12.zaklínání čertovské brány v zámeckém parku
7.12. výstava betlémů
19.12. vánoční koncertík fléten pro rodiče
21.12. filmové představení „Příšerákovi“
LEDEN:
vánoční nadílka
- stolní hry, hračky, stavebnice, elektronická kniha /Svět,Zvířata/ s elektor.tužkou
hra „Pastelkové svátky “ 25.1. „Svátek tance a předčítání “
9.1. Zdravá 5 program o zdravém stravování
příprava na karneval - výroba karnevalových masek
ÚNOR:
hra „Pastelkové svátky“ 22.2. „Svátek řeči – hezký jazyk český“
příprava flétnistů na školní akademii na téma „Klobouk kouzelníka Pokustóna“
8.2. karneval na oslavu vysvědčení
22.2. filmové představení Paddington 2
vycházky do zimní přírody
BŘEZEN:
hra „Pastelkové svátky“ 29.3. „Svátek hudby - muzika“
1.3.flétny v programu školní akademie „Klobouk kouzelníka Pokustóna“
příprava zdravé svačinky- pomazánka s bylinkami /řeřicha,cibulová nať/
od 9.3. z důvodu výměny oken a rekonstrukce střechy na Staré radnici - oddělení

dočasně přemístěno do třídy 2. C.
návštěva cyklocentra – seznámení s provozem, oprava kol.....
21.3.výlet do zábavního parku Tongo u Hradce Králové
jarní úklid a výzdoba školní družiny, nástěnka na rehabilitaci
DUBEN:
hra „Pastelkové svátky“ 26.4. „Zlaté ručičky“
dárky k zápisu pro budoucí prvňáčky – „ Stojánek na tužky“
4.4. filmové představení „Pračlověk“
12.4. představení pana Petráška
27.4. vycházka na dopravní hřiště
čarodějnický týden – výroba čarodějnic, čarodějnické úkoly a sportování
25.4. opékání buřtů na zahradě u 1.tříd, pálení čarodějnic
KVĚTEN:
hra „Pastelkové svátky“
31.5. „ Svátek stromů. Český národní strom : Lípa“
22.5. hokejbal na Ježkovce
motýlkové přáníčko pro maminky ke Dni matek
jarní písničky na flétnu,příprava na setkání flétnistů, na závěrečný koncertík
30.5. turnaj ve fotbale /kluci/ a ve vybíjené /děvčata/
21.5. – 8.6. studentka ze Spg školy v Čáslavi - Monika Jelínková
ČERVEN :
hra „Pastelkové svátky“ 21.6. „Kulatý svátek – svátek míče a míčků“
5.6.závěrečný koncertík
„Veselé píšťalky“,kroužků zobcových fléten,hudební vysvědčení
6.6. setkání flétnistů v MŠ Jonášova
19.6. atletika v Bažantnici - hod raketou, medicimbalem, skok z místa, běh rychlostní
a vytrvalostní
14.6. vycházka do okolí Heřmanova Městce do Paláce k Devíti dubům
26.6. honba za pokladem
22.6.výlet do Fajn parku u Chlumce nad Cidlinou
letní nástěnka před družinou a na rehabilitaci

Aktivity školní družiny – 4. oddělení, Bc. Miroslava Kynclová
2017/2018
Září

seznámení s chodem ŠD, bezpečnost při hrách
zábavní odpoledne - skákací hrady, chůze po laně
zahájení činnosti pracovnětechnického kroužku
téma měsíce – houby

Říjen

dopravní hřiště
filmové představení Velká oříšková loupež 2
beseda v knihovně – Zvířata v Africe, výtvarné práce na toto téma

Listopad

podzimní výzdoba
výroba předmětů na prodejní jarmark
divadlo p. Petráše – Sněhurka z mrazáku

Prosinec

vánoční jarmark – prodej
výroba dárečků a přání
Mikulášská besídka
výlet do Tonga, spaní ve družině
film Příšerákovi

Leden

posezení u nových dárků
Zdravá 5 – program o zdravém stravování
bruslení
příprava na karneval – výroba masek
praktikantka z VŠ

Únor

film Paddington 2
soutěž o nejhezčího sněhuláka
karneval se soutěžemi
praktikantka z VŠ

Březen

velikonoční výzdoba
účastv soutěži O nejkrásnější kraslici
film Pračlověk
praktikantka z VŠ
vybíjená s hranicemi proti 1. oddělení

Duben

výroba dárků k zápisu
dopravní hřiště
beseda v knihovně – Strašidla našeho kraje
výroba čarodějnice, pálení ohňů, opékání uzenin
praktikantka z VŠ

Květen

přání ke Dni matek
hokejbalový turnaj
turnaj ve fotbale a ve vybíjené
praktikantky z VOŠ Litomyšl

Červen

atletický víceboj
dětský den – soutěže
výlet do fajnparku v Chlumci n. Cidlinou, spaní v bývalém vojenském
objektu v Kostelci
Honba za pokladem
slavnostní pohoštění
ukončení činnosti kroužků, odměny

Po celý rok probíhal sběr starého papíru, vydělali jsme 2458Kč. Dětem byly zakoupeny

odměny, uhrazen chléb, hořčice, kečup při opékání, zakoupen softtenis, míče, přispěno na
výlet a zmrzlinu.

