
 

 

Výroční zpráva o činnosti  
Základní školy Heřmanův Městec, okres Chrudim 

náměstí Míru 1, 538 03 Heřmanův Městec 

 

v oblasti pedagogické za školní rok 2018/2019 

a 

v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2018 
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Základní údaje o škole 

Název:    Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim 
Sídlo:    náměstí Míru 1, 538 03 Heřmanův Městec 
IČO:    70 88 40 64 
Právní forma:   Příspěvková organizace 
Obor vzdělání:   79-01-C/01 základní škola 
Č.j.    ZŠ – HM/289/2019 
 
Organizace sdružuje: 

1. Základní školu s kapacitou 900 žáků   IZO 102 142 220 
2. Školní družinu s kapacitou 150 účastníků  IZO 117 200 085 
3. Školní jídelnu s kapacitou 700 stravovaných IZO 169 100 481 

 
Zřizovatel:   Město Heřmanův Městec se sídlem 
    náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec 
 
Ředitelka školy:  Mgr. Jana Šindelářová 
Zástupce ředitelky školy: PaedDr. Jarmila Šmídová statutární zástupce, 1. stupeň 
    Mgr. Ivana Dvořáčková 2. stupeň 
 
Kontakty:   telefon: 469 695 101, 607 172 449 
    e-mail: skola@zshm.cz 
    www.zshermanuvmestec.cz 
 
Školská rada:   zástupci zřizovatele:  Bc. Jana Krejčíková 
        JUDr. Tomáš Plavec 
        Mgr. Marta Pleskotová 
 
    zástupci zákonných zástupců 
    žáků:    Ing. Jana Navrátilová 

Markéta Novotná 
MgA: Markéta Výborná 

             
    zástupci školy:   Mgr. Ivana Dvořáčková 
        Mgr. Jiří Mach (předseda) 
        Mgr. Lada Vojáčková 
 
 
Zpracovala ředitelka ZŠ Heřmanův Městec, okres Chrudim Mgr. Jana Šindelářová 
 
Školská rada schválila dne 28. 8. 2019 
Pedagogická rada projednala dne 29. 8. 2019 
 
 

mailto:skola@zshm.cz
http://www.zshermanuvmestec.cz/
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Charakteristika školy 

Základní škola Heřmanův  Městec, okres Chrudim má již dlouhou historii. Byla 

založena roku 1896. V roce 1963 byla dokončena první přístavba školy, druhá přístavba 

školní budovy proběhla v letech 1987 – 1990 a jídelna byla přistavěna v roce 2005.  Je 

jedinou základní školou ve městě a spádovou školou pro 33 okolních obcí. Zhruba polovina 

žáků školy dojíždí z okolních obcí. 

Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim je úplnou základní školou s 1. – 9. 

ročníkem, školní družinou a školní jídelnou. Škola zaujímá postavení samostatného právního 

subjektu (příspěvková organizace) zřízeného Městem Heřmanův Městec k 1. 1. 2001. 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění umožňuje žákům splnění 

povinné školní docházky a získání základního vzdělání.  

Škola se nachází ve třech budovách, má k dispozici školní pozemek se skleníkem a 

altánem, školní hřiště a travnaté venkovní prostory. Ve škole je 31 kmenových tříd a odborné 

pracovny hudební výchovy, chemie, fyziky, německého a anglického jazyka, přírodopisu, 

matematiky, českého jazyka, přírodopisu, tři učebny informatiky, keramická dílna. Pro výuku 

tělesné výchovy škola využívá tělocvičnu (první stupeň školy) a městskou sportovní halu 

(druhý stupeň školy). Ve škole jsou dvě knihovny pro žáky. Hlavní budova školy je 

bezbariérová.  

Materiální vybavení školy je na dobré úrovni a neustále se zlepšuje. Ve škole jsou 

umístěny interaktivní tabule, k dispozici mají vyučující 1. stupně multidotykové panely. 

V letošním školním roce byla škola vybavena čtyřmi interaktivními tabulemi a čtyřmi 

multidotykovými panely. Žáci mají k dispozici výškově nastavitelné židle a stoly, učebna 

informatiky byl vybavena výškově nastavitelnými židlemi. Šest tříd bylo vybaveno novým 

nábytkem. V jedné třídě byla vyměněna tabule. Proběhla rekonstrukce kanceláře ředitelky 

školy a sborovna učitelů byla vybavena novými úložnými prostory. Ve venkovních prostorách 

byl rozšířen prostor parkoviště u školní jídelny o odstavnou a manipulační plochu. 
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Přehled oborů vzdělání v ZŠ Heřmanův Městec 

Předmět Ročník 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Český jazyk 10 9 8 8 8     

Český jazyk a literatura      4 4 5 5 

Anglický jazyk   3 3 3 3 3 3 3 

Německý jazyk   3 3 3 3 3 3 3 

Další cizí jazyk       2 2 2 

Matematika  4 5 5 5 5 5 5 4 5 

Základy práce s počítačem     1 1    

Prvouka  2 2 3       

Přírodověda     1,5 2     

Vlastivěda     1,5 2     

Chemie         2 2 

Fyzika       1 2 2 2 

Přírodopis       2 1 2 2 

Zeměpis       2 1 2 2 

Dějepis       2 2 2 2 

Občanská výchova      1 1 1 1 

Výchova ke zdraví      1 1 1  

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 2 1 2 1 2 2 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Volitelný předmět      2 2   

Týdenní dotace  21 22 24 25 26 30 30 31 31 
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Volitelné předměty  
6. ročník informatika, pohybové hry, základy lidových řemesel, příprava 

pokrmů 
7. ročník ekologická výchova, základy lidových řemesel, pohybové hry, 

úvod do anglické konverzace, mladý technik 
Další cizí jazyk  anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk 
Nepovinné  
předměty  náboženství, sborový zpěv 

 

Personální zabezpečení činnosti školy 

Pedagogičtí pracovníci 

 Přepočtený počet: 47,0504 
 Učitelé:  40,3635 
 Vychovatelé:    4,5480 

Asistenti pedagoga:   2,1389 
 Skutečný počet:  51 
 
 Na plný úvazek ve škole pracovalo 39 vyučujících, na částečný úvazek tři vyučující. 38 
hodin týdně bylo odučeno nad rámec přímé vyučovací povinnosti. Tři vychovatelky pracovaly 
na plný úvazek, dvě vychovatelky pracovaly na částečný úvazek. V průběhu školního roku se 
měnil počet asistentů pedagoga, došlo k navýšení z jedné asistentky na čtyři na konci 
školního roku.  Navyšoval se také jejich úvazek. Nově v září nastoupila vyučující matematiky a 
informatiky a vyučující matematiky a fyziky. Jedna vyučující studuje magisterské studium. 
Dva pedagogové studují rozšiřující studium pro výkon specializované činnosti – koordinátor 
ICT, jedna vyučující studuje výchovné poradenství. Ve škole působí koordinátor EVVO, dva 
pedagogové jsou koordinátory a metodiky ICT, jedna výchovná poradkyně a jedna školní 
metodička prevence.  
 

Pedagogičtí pracovníci čerpající rodičovskou dovolenou 

 Rodičovskou dovolenou čerpá jedna učitelka 1. stupně, jedna učitelka s aprobací 
anglický jazyk a jedna učitelka s aprobací anglický a německý jazyk.  
 

Nepedagogičtí pracovníci 

 Přepočtený počet: 9,625 
 Skutečný počet: 11 
 
 Na plný úvazek pracovali dva školníci, ekonomka, šest uklízeček. Na částečný úvazek 
pracovala jedna uklízečka a mzdová účetní. V průběhu školního roku odešla jedna uklízečka a 
nastoupila za ní jiná pracovnice.  
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Pracovníci školní jídelny 
 
 Přepočtený počet: 8,375 
 Skutečný počet: 9 
 
 Na plný úvazek pracuje vedoucí školní jídelny, sedm pracovnic školní jídelny a na 
částečný úvazek uklízečka. Na mateřskou dovolenou odešla jedna kuchařka, za ni nastoupil 
zástup. Vedoucí kuchařka odešla do starobního důchodu, za ni nastoupila nová kuchařka.  
 

Údaje o přijetí na střední školy 

Vychází  9. ročník 61 žáků 

 5. ročník   4 žáci 

   

Celkem   65 žáků 

   

Umístění Gymnázia : osmiletá 4 žáci 

                     čtyřletá 10 žáků 

 Umělecké školy 3 žáci 

 SOŠ – obory s maturitou 31 žáků 

 SOŠ – obory s výučním listem 17 žáků 

   

Celkem s maturitou  47 žáků 

Celkem v výučním listem  17 žáků 

   

Název školy Město Maturita Výuč.list 

    

Gymnázium J.Ressela Chrudim 6+1  

Gymnázium Dašická Pardubice 2+2  

Gymnázium Mozartova Pardubice 1  

Gymnázium Skuteč Skuteč 1  

Sportovní gymnázium Pardubice 1  

Obchodní akademie Chrudim 2  

Anglické gymnázium, SŠ a VOŠ Pardubice 2 (OA)  

SŠ zdravotní Chrudim 4  

SŠ zdravotní Pardubice 2  

Střední průmyslová škola Chrudim 4 5 

SŠ potravinářská Pardubice 4  

SPŠE Pardubice 4  

SPŠ chemická Pardubice 3  

Gy a SOŠ Přelouč  1 

SOŠ a SOU Chrudim 1 7 

SPŠ stavební Rybitví 1 2 

SPŠ stavební Hradec Králové 1  

SOU zemědělské Chvaletice  1 
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SOU plynárenské Pardubice  1 

VOŠ pedagogická a SŠ pedag.  Litomyšl 1  

SŠ zahradnická a technická Litomyšl 1  

OSŠ podnikatelská Kolín 1  

SUPŠ Ústí nad Orlicí 1  

SŠ cest. ruchu a graf. desig. Pardubice 1  

Stř. uměl. prům. škola Jihlava 1  

    

  48 17 

 

 Do prvních tříd ve školním roce 2018/2019 nastoupilo 82 žáků. Povinnou školní 

docházku v 9. třídě ukončilo 61 žáků.  

 Do prvních tříd na školní rok 2019/2020 bylo zapsáno 83 dětí, dvaceti dětem byl 

povolen odklad povinné školní docházky.  

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2018/2019 

 1.st. 2.st. 

Počet tříd 17 13 

Počet žáků 417 312 

Počet žáků na třídu 24,5 24,0 

 

1. stupeň 

třída počet 
žáků 

prospěl s 
vyznamenáním 

prospěl neprospěl/nehodnocen průměrný 
prospěch 

1.A 28 28 0 0/0 1,020 

1.B 26 25 1 0/0 1,033 

1.C 27 27 0 0/0 1,000 

2.A 24 23 1 0/0 1,089 

2.B 23 22 1 0/0 1,118 

2.C 25 24 1 0/0 1,149 

3.A 23 21 2 0/0 1,174 

3.B 24 19 5 0/0 1,281 

3.C 27 23 4 0/0 1,302 

3.D 24 19 5 0/0 1,271 

4.A 26 17 9 0/0 1,329 

4.B 26 17 9 0/0 1,444 

4.C 24 16 8 0/0 1,324 

5.A 21 16 5 0/0 1,378 

5.B 25 11 14 0/0 1,504 

5.C 25 18 7 0/0 1,353 
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5.D 19 10 9 0/0 1,495 

17 417 336 81 0/0 - 

 
 

2. stupeň 

třída počet 
žáků 

prospěl s 
vyznamenáním 

prospěl neprospěl/nehodnocen průměrný 
prospěch 

6.A 28 11 17 0/0 1,531 

6.B 28 13 15 0/0 1,576 

6.C 30 11 18 0/0 1,631 

7.A 23 9 14 0/0 1,742 

7.B 22 8 13 0/1 1,726 

7.C 24 6 18 0/0 1,760 

7.D 22 14 8 0/0 1,406 

8.A 26 10 16 0/0 1,695 

8.B 25 9 16 0/0 1,675 

8.C 23 11 12 0/0 1,614 

9.A 23 9 14 0/0 1,679 

9.B 20 9 11 0/0 1,657 

9.C 18 6 12 0/0 1,750 

13 312 126 185 0/1 - 

 
 Opravnou zkoušku konal jeden žák z 6. třídy z matematiky, jeden žák z 8. třídy 
z matematiky a dodatečná klasifikace byla provedena u žákyně ze 7. třídy také z matematiky.  
Ve školním roce bylo uděleno 27 pochval ředitele školy za reprezentaci školy ve sportovních 
nebo vědomostních soutěžích, 30 pochval třídního učitele za vzornou práci v třídním 
kolektivu, za vzorné plnění svěřených úkolů, za výborné studijní výsledky nebo výrazné 
zlepšení prospěchu. Bylo uděleno 60 napomenutí třídního učitele, 22 důtek třídního učitele, 
6 důtek ředitele školy za porušování školního řádu podle závažnosti. Jeden žák byl hodnocen  
2. stupněm z chování za neomluvenou absenci a opakované dlouhodobé porušování 
školního řádu.  
 
 Ve škole se vzdělávalo 9 žáků podle individuálního vzdělávacího plánu s podpůrnými 
opatřeními 3. stupně a 79 žáků s podpůrnými opatřeními 2. stupně. 
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Prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2018/2019 

1. Personální zabezpečení 

Metodička prevence dokončila specializační studium. V rámci školního poradenského 

pracoviště spolupracuje s výchovnou poradkyní, třídními vyučujícími i ostatními vyučujícími 

nebo asistentkami pedagoga. Uskutečnila metodické setkání s vyučujícími k řízení třídnických 

hodin. Ve dvou třídách zadávala a vyhodnocovala dotazník k třídnímu klimatu. Ve čtyřech 

třídách 1. stupně a jedné třídě 2. stupně  se aktivně účastnila tvorby třídních pravidel a 

následně vedla pohovory s žáky. Aktivně se podílí na řešení výchovných a kázeňských 

problémů žáků, uskutečnila 13 pohovorů se zákonnými zástupci žáků a 42 pohovorů s žáky.  

 

2. Minimální preventivní program 

Minimální preventivní program byl zpracován metodičkou prevence na začátku školního 
roku ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky školy. Na závěr školního roku byl 
vyhodnocen.  
 

Aktivity realizované ve školním roce v rámci Minimálního 

preventivního programu 

Akce zaměřené na vytváření pozitivních vztahů v třídních kolektivech 

- Třídnické hodiny v rámci předmětu výchova ke zdraví 

- Adaptační pobyty žáků 6. tříd 

- Šance pro tebe – přednášky – vztahy ve třídě – 5. a 6. ročníky  

- Lyžařský výcvik žáků 7. tříd 

- Školní výlety a exkurze 

Akce různých kolektivů, tradiční školní akce  

- Sportovní den 2x ročně 

- Projektový den – ochrana člověka za mimořádných událostí – pochodové cvičení 

- Projektový den – Den Země pro 1. a 2. stupeň školy 

- Projekt Abeceda peněz 4. B, 5. A 

- Den s logikou – deváťáci pro páťáky 

- Den s technikou – 2. stupeň školy 

- Slavnostní vyřazení deváťáků 

Akce zaměřené na vytváření postojů žáků 

- Evropská unie letem světem – 5. ročníky (Eurocentrum Pardubice) 

- Vánoce v Evropské unii – 5. ročníky (Eurocentrum Pardubice) 

- Den Evropy – 8. a 9. ročníky (Eurocentrum Pardubice) 
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Akce zaměřené na ochranu zdraví 

- Čas proměn – dospívání 6. ročník 

- Šance pro tebe – přednášky – závislosti – 7. ročník  

- Šance pro tebe – přednášky – láska a sex – 8. ročníky 

- Dopravní výchova na dopravním hřišti – 1. stupeň  

Akce zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů 

- Hrou proti AIDS – 9. ročníky  

- Beseda Policie ČR – 1. stupeň  

  

Oblast výchovného poradenství 

1. Personální zabezpečení 

 

Ustanoveným výchovným poradcem ve škole je PaedDr. Libuše Moravcová. V rámci 

školního poradenského pracoviště spolupracuje se školním metodikem prevence, 

třídními učiteli, ostatními učiteli, zákonnými zástupci žáků a organizacemi.  

 

2. Spolupráce s organizacemi v oblasti výchovného poradenství 

 

- s Pedagogicko – psychologickou poradnou Pardubice 

- s Speciálně pedagogickým centrem Skuteč 

- s Úřadem práce Chrudim 

- s OSPOD Chrudim 

- firmami – KOVOLIS Hedvikov 

- se středními školami 

Činnost výchovného poradce je zaměřena na práci s žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami a kariérové poradenství. Průběžně probíhají jednání s třídními učiteli, 

Pedagogicko – psychologickou poradnou v Pardubicích a Chrudimi a zákonnými zástupci žáků 

při řešení vzdělávacích potřeb žáků. Výchovná poradkyně se podílí na vytváření a 

vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů žáků, vede evidenci žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. V rámci stanovených konzultačních hodin pomáhá s řešením 

výchovných nebo výukových problémů žáků. 

V oblasti kariérového poradenství výchovná poradkyně organizuje setkání zástupců 

středních škol, zákonných zástupců a žáků, zajišťuje návštěvu žáků na přehlídce středních 

škol v Pardubicích a Chrudimi, společně s žáky 8. ročníků se účastní besed o volbě povolání 

na Úřadu práce v Chrudimi, zajišťuje účast na SCIO testování pro žáky 8. ročníků, s žáky se 
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účastní TECHNOHRÁTEK.  S žáky i jejich zákonnými zástupci konzultuje vhodný výběr střední 

školy, pomáhá při vyplňování přihlášek na střední školy.  

Realizace environmentální výchovy 

Škola byla i v letošním školním roce zapojena do projektů Recyklohraní, Les ve škole a 
Ekoškola. Probíhal celoškolní sběr hliníkových víček, kterých jsme v letošním školním roce 
shromáždili a do sběrných surovin odevzdali 473 kg. Starých vybitých baterií jsme v rámci 
projektu Recyklohraní odevzdali k ekologické likvidaci 52 kg, elektrozařízení 23 kg. Také jsme 
shromažďovali a odevzdali prázdné tonery a cartridge. Ekologickou výchovu jsme i v letošním 
školním roce zahájili sestavením ročního realizačního plánu. Již potřetí jsme do něho začlenili 
témata Ekoškoly – odpady a prostředí školy. Ve škole se třídí odpad – papír, plasty- do 
sběrných nádob na chodbách a ve většině kmenových tříd a některých odborných učebnách.   

Ve škole aktivně pracoval ekotým. Členy ekotýmu byli žáci prvního i druhého stupně 
školy. Schůzky ekotýmu probíhaly jednou za 14 dní v úterý sedmou vyučovací hodinu. Žáci si 
na svých schůzkách zvolili předsedkyni a místopředsedu. Žáci v ekotýmu pracují samostatně 
od přípravy, schvalování, po realizaci a hodnocení.  

Těžiště ekologické výchovy bylo ve volitelném semináři ekologická výchova v 7. 
ročníku. Jeho žáci se aktivně zapojovali to témat Ekoškoly, pečovali o květinovou výzdobu 
školy. Splnili všechny úkoly projektu Recyklohraní – Člověče nezlob se a recykluj (žáci vytvářeli 
zábavné hry s tematikou recyklace a třídění elektroodpadu i ostatního odpadu), S rýmy jsou 
šprýmy aneb příběhy vysloužilého elektra (žáci spojili environmentální výchovu s tvůrčím 
psaním, zapojili se do vymýšlení příběhů starého vysloužilého elektra, rozvíjeli fantazii a 
vyzkoušeli si různé slohové útvary, vymysleli pohádku, povídku a také rozhovor), Vytvořte 
Baterkožrouta (žáci vytvářeli originální sběrnou nádobu na vybité baterie, zároveň plnili 
badatelský úkol zaměřený na výpočty, připomněli si, že je třeba třídit a recyklovat staré 
baterie, aby chránili naše životní prostředí, následně se rozdělili do skupin, dvě skupiny tvořily 
sběrnou nádobu na baterie, která nesla název Baterkožrout, další skupiny se pustily do 
vyplňování badatelského listu, žáci vážili  tužkové baterie, zjišťovali jejich průměrnou 
hmotnost a počet, který se vejde do 1 litru nebo do našeho zeleného sběrného boxu, na 
závěr vypočítali, kolik baterií naplní naše Baterkožrouty, Baterkožrouty žáci umístili po budově 
školy a slouží ke sběru baterií), Pojďte udělat skvělou reklamu na třídění baterek a elektra! 
(žáci vytvářeli plakáty i 3D modely o třídění baterií a elektroodpadu). 

V rámci další činnosti se ekologové věnovali analýze prostředí školní třídy programem 
Ekoškoly Třída jako botanická zahrada. Vytvořili dotazník pro spolužáky, zaměstnance školy a 
rodiče, který následně rozdali a analyzovali. Žáci semináře ekologická výchova a základy 
lidových řemesel připravili pro mladší spolužáky ze třetích, čtvrtých a pátých tříd oslavy Dne 
Země. A tak se ve středu 23. 4. rozběhl ekologický a přírodovědný program. Na několika 
stanovištích žáci poznávali rostliny, živočichy, stavěli stavby z víček od PET lahví. Zahráli si také 
přírodovědný AZ kvíz, složili několik vytvořených puzzle a roztřídili připravený odpad. 
Využívali odpadový materiál při tvorbě papírových srdíček a stojánků na tužky. Dopolední 
program byl pro žáky nejen velmi zajímavý, ale zároveň se navázaly také přátelské vztahy mezi 
mladšími a staršími žáky.  
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Reklama na třídění baterek a elektra – ekologická výchovy 7. třídy  

 

Oslavy Dne Země na 2. stupni školy se již tradičně posouvají na květen z důvodu 
lepšího počasí. To se letos bohužel nepovedlo, a proto žáci šestých tříd absolvovali program 
ve škole. Žáci 6. tříd se zúčastnili soutěží umístěných ve třídách, kde pod vedením spolužáků z 
9. A poznávali rostliny a živočichy, řešili křížovky, poznávali přírodniny sluchem, hmatem nebo 
čichem, odhadovali vzdálenost a řešili další úkoly na jedenácti stanovištích. Na připraveném 
ekoprogramu Odpady se učili třídit odpad a plnili různé týmové aktivity. Během aktivity 
jedenáct popelnic roztřídili pomyslný odpad do jedenácti popelnic (což byly upravené PET 
lahve), navštívili „hřbitov odpadků“, kde zjistili, jak dlouho se námi vytvořený odpad v přírodě 
rozkládá. Všichni byli překvapeni zjištěním, že zatímco odložený papír z přírody zmizí za 2 – 5 
měsíců, běžně užívané igelitové sáčky se rozkládají 20 až 30 let. V průběhu programu žáci 
zhlédli i část dokumentu „Kam s nimi“ a naučili se, který papír do modrého kontejneru 
nepatří. V závěru si ověřili své nově nabyté zkušenosti. 

Další ročníky se vydaly na nejrůznější exkurze. V letošním roce navštívily údolí řeky 
Doubravy pod vedením pracovníků CHKO Železné hory, Toulovcovy Maštale se zástupcem 
ekocentra Pasíčka, Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové a vodní elektrárnu Hučák, kde 
se žáci poučili o obnovitelných zdrojích energie. Žáci sedmé třídy si zahráli v ekocentru Paleta 
Pardubice strategickou hru Fish Banks. Den Země byl uspořádán za finančního přispění SRPŠ.  

Žáci 7.D se zúčastnili oslav Dne Země, které pro ně připravila firma CEMEX Prachovice. 
Po úvodním přivítání panem ředitelem Cemexu se sedmáci vydali na dvě exkurze. První 
zavedla žáky do firmy EcoWasteEnergy, která pro cementárnu připravuje palivovou směs z 
plastových odpadů, druhá směřovala na vyhlídku k lomu a do velína vlastní cementárny. V 
době mezi exkurzemi byly pro žáky připraveny ekologicky zaměřené aktivity organizované 



12 
 

ekocentrem Paleta Pardubice. V dílničkách si žáci vyrobili svíčku a utkali náramek. Zasadili 
strom. Naučili se správně třídit odpad a spolupracovat v týmu. Pád důvěry pro ně byla hračka. 
To vše bylo provázeno slunečným počasím a završeno dárkem – balónkem plněným heliem.  

Žáci 6. tříd se zúčastnili adaptačního kurzu ve Škrdlovicích na Vysočině a v penzionu 
Andula v Krkonoších. Pobyt směřoval nejen ke stmelení třídních kolektivů, ale i k poznávání a 
pobytu v přírodě.  

Žáci 1. stupně školy realizují environmentální výchovu zapojením témat Ekoškoly do 
výuky. Poznávají přírodu v okolí školy na vycházkách, prakticky se seznamují s proměnami 
přírody během roku. Spolupracují s ekocentrem Paleta Pardubice. V letošním školním roce 
absolvovali žáci 1. a 2. ročníků program Výroba svíček, žáci 4. ročníků Krmítka.  

 

 

 
Úkol Recyklohraní Člověče nezlob se a recykluj 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Kontaktní seminář eTwinning Budapešť Dům zahraniční spolupráce 

Erasmus+ eTwinning Národní konference v 
Plzni 

Dům zahraniční spolupráce 

Mezinárodní kontaktní seminář eTwinning 
Tunisko 

Dům zahraniční spolupráce 

GDPR ve školství BOVA Praha 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Dům techniky Pardubice 

Inspirace pro zkvalitňování výuky 
přírodovědných předmětů a matematiky 

ČŠI Pardubice 

Dopravní výchova pro 1. stupeň ZŠ  Krajský úřad Pardubického kraje 

Základy osobnostně sociálního rozvoje 
pedagoga základní školy 

INFRA 

Společné prostředí, úvazky, povýšení 
školního roku 

Bakaláři Pardubice 

Co by měl znát správce Bakalářů II. Bakaláři Praha 

Suplování, plán akcí, výkazy suplování Bakaláři Pardubice 

Autorita učitele a kázeň, osobnost učitele a 
žáka, vztah rodiny a školy 

projekt MAP II v ORP Chrudim 

Matematika v činnostním učení Tvořivá škola 

Zdravotník zotavovacích akcí ČČK Chrudim 

Nácvik sociálních dovedností u dětí s AS nebo 
VFA 

Rodinné integrační centrum z. s.  

Akademie souvislostí  GJR Chrudim 

Seminář pro vychovatelky školních družin PPP Pardubice 

EBRU – malování na vodní hladině SSOŠ a SOU Třebíč 

Výtvarný kurz  Studio volného času Čachnov 

Minerály  CCV Pardubice 

Ekoškola – úvodní seminář TEREZA Praha 

Metodický kurz pro 1. stupeň Hello Čeladná 

Letní škola výtvarné výchovy Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad labem 

Krajská konference EVVO Pardubice NIDV Pardubice 

Setkání výchovných poradců Chrudim Úřad práce Chrudim, PPP Pardubice 

Setkání školních metodiků prevence PPP Pardubice 

Prevence sebepoškozování dětí a mládeže Krajský úřad Pardubického kraje 

Formativní hodnocení v práci učitele 1 – 
cesta k efektivnímu učení žáků 

RWCT Praha 

Formativní hodnocení v práci učitele 2 – 
plánování na základě důkazů o učení 

RWCT Praha 

Matematické aktivity pro 1. stupeň ZŠ CCV Pardubice 

MBTI 1 – sebepoznání a spolupráce v týmu RWCT Praha 

Badatelsky orientované vyučování Gymnázium Globe Brno 

Strategické řízení a plánování ve školách NIDV Pardubice 

Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství NIDV Pardubice 

Přijímací řízení do MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ CCV Pardubice 
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Správní řád prakticky NOVEKO 96 Brno 

Zákoník práce ve školské praxi – výkladové 
problémy 

PARIS 

Odměňování pracovníků školství v roce 2019 PARIS 

 
Vzdělávání nepedagogických pracovníků 
 

Mzdová účtárna – aktuality před dovolenými NOVATIS Pardubice 

Příprava roční účetní závěrky 2018 SALVEA Pardubice 

Pracovní cesty a cestovní náhrady ve školním 
roce 2019 

PARIS 

Příprava a sestavení mezitimní účetní 
závěrky příspěvkové organizace se 
zaměřením na dlouhodobý majetek 

SALVEA Pardubice 

Zákoník práce ve školské praxi – výkladové 
problémy 

PARIS 

Spisová služba ve státní správě a školství PARIS 
Konference školní stravování 2019 Společnost pro výživu 
Nové trendy v moderním vaření  Jídelny.cz 

Odborný seminář InterGast LiveCooking  

 
V rámci celoživotního vzdělávání jedna vyučující zahájila Studium pro výchovné poradce, dva 
vyučující studovali specializační studium pro výkon koordinátora ICT.  

 

Údaje o aktivitách ZŠ Heřmanův Městec 

I. Přehled akcí organizovaných vyučujícími školy pro žáky 

Pro žáky byl v průběhu školního roku organizován Klub logických her (žáci 2. stupně), 
Matematické hrátky (žáci 5. tříd) a truhlářský kroužek (žáci 2. stupně).  

Září: 

- Zahájení plaveckého výcviku 2. A, B, C a 3. A 
- Školní výlet 3. ročníku – plavba výletní lodí Arnošt          
- Ukázka činnosti organizace Kroužky východní Čechy v 1. ročníku              
- Zahájení celoročního tématu Z pohádky do pohádky v 1. ročníku     
- Projektové vyučování ve 3. ročníku Pozdrav moři, v 5. B Packa – kamarád z Bruselu a 

v 5. D Učení se sv. Václavem     
- Účast 4. B a 5. A v projektu České spořitelny Abeceda peněz  - exkurze v České 

spořitelně v Heřmanově Městci  
- Zeměpisná vycházka 9. A, B – přehrada Seč a okolí  
- Adaptační kurzy 6. tříd – Škrdlovice, Krkonoše  
- Sportovní den 1. a 2. stupeň školy                              
- Evropský den recyklace baterií                        
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Říjen:   

- Fotografování žáků 1. ročníku do DENÍKU CHRUDIMSKA    
- Prohlídka městské knihovny – 1. ročník     
- Den se skřítkem Podzimníčkem – tematická výuka v 1. A          
- Pasování na čtenáře v městské knihovně – 2. ročník      
- Návštěva moštárny v Heřmanově Městci – 2. A, B, C    
- Vycházka 3. A po Heřmanově Městci – orientace v terénu    
- Beseda o knížce Velký závod a autorské čtení paní Vajsejtlové ve 3. třídách      
- zhlédnutí filmu o Heřmanově Městci – 3. A      
- návštěva výstavy k 100. výročí samostatného Československa ,,Jak šel čas v Heřmanově 

Městci“ v židovském dvojdomku       
- Muzeum kouzel Pardubice – komentovaná prohlídka s doprovodným kouzelnickým 

představením pro 4. A a 4. C      
- Beseda o volbách s p. Starou z Obecního úřadu v Načešicích – 4. B    
- Workshop v 5. B Zdraví do škol     
- Výukový program EU letem světem v 5. ročníku                                                                        
- Projektové vyučování Stromy kolem nás, Naše země slaví 100 let – 3. B, C, 100 let 

vzniku ČR 5. C     
- Tematický den v 5. D Den s první republikou    
- Dějepisná exkurze do Kutné Hory -  8.C 
- Vlastivědná vycházka na Podhůru 1. A, 2.A                 
- zhlédnutí filmu o T.G Masarykovi spojené s besedou ve 3. A a 3. D     
- Halloween  - tematický den 5. D v Pardubicích  (Mázhaus)   
- Exkurze Královská cesta Praha – 7. A, D 
- Listování - kino Heřmanův Městec – 6. A, 9. A, C          

           

Listopad:  

- Zahájení plaveckého výcviku ve 2. ročníku a 3. A      
- Beseda o Svátku všech Svatých s řádovou sestrou Grátií – 4. ročník                             
- ,,Trápení pana Bambuly aneb nezbedná kapela“ – koncert v Sukově síni v Pardubicích -  

1. ročník a 5. C    
- Divadlo Karla Pippicha v Chrudimi ,,Naše písnička aneb postavím si domeček“, ,,Pojďte 

pane, budeme si hrát“ -  představení pro 2. ročník     
- Výroba keramických ozdob na vánoční stromek – 2. C      
- Tvořivé dílny keramiky – 4. A, C                              
- Zhotovení vánoční hvězdy v keramické dílně – 4. A      
- ,,Vznik Velkomoravské  říše“ – výukový program v Regionálním muzeu Chrudim – 4. B        
- ,,Monarchie padla, lev zvítězil“ – výukový program v Regionálním muzeu v Chrudimi -   

4. B 
- ,,Jeden den v Pardubickém kraji“ – prezentace projektu 4. B v městské knihovně      
- ,,Zlatovláska“ – návštěva 4. ročníku v chrudimském divadle      
- ,,Vztahy ve třídě – šance pro tebe“ výukový program v 5. B, 5. D 
- Jarmark 5. A – zakončení projektu Abeceda peněz         
- Exkurze do archeoskanzenu Nasavrky – 5. A, C 
- Východočeské divadlo Pardubice – K. Čapek – Bílá nemoc – 8. B, 9. A, B, C   



16 
 

- Projekt sebedůvěry Dove – 7. B, D 
- Den s technikou – 2. stupeň 

o Žáci a učitelé 2. stupně si užili techniky dosyta. 6. ročníky zůstaly ve škole a 
postupně se věnovaly stavbě vozítka ze stavebnice MERKUR, staly se 
konstruktéry mostu ze špejlí a latěk a zhlédly film Vynález zkázy. Všechny 7. 
třídy odjely do Prahy do Národního technického muzea. Zpracovávaly po 
skupinkách pracovní listy, které je provedly po většině expozic muzea. 8. ročníky 
navštívily technické zajímavosti okolí. Jedna třída jela do mlýna v Janderově, 
další do hydroelektrárny v Přelouči a třetí do Kovolisu Hedvíkov. 9. ročníky 
odjely do jaderné elektrárny Dukovany a hydroelektrárny Dalešice. Zážitky jistě 
uplatní v hodinách fyziky. Finančně na uspořádání Dne techniky přispělo SRPŠ.     
 

Prosinec: 

- Ekocentrum PALETA Chrudim – výroba svíček v 1. ročníku, 2. A a krmítek ve 4. ročníku                             
- Zahájení adventního čtení na pokračování – 1. A         
- Mikulášská a čertovská  nadílka na 1. stupni       
- Beseda o Vánocích v městské knihovně    
- ,,Sůl nad zlato“ – zhlédnutí divadelního představení v Chrudimi – 1. ročník                       
- Vánoční nápadník v DDM – výroba keramických zvonečků    
- Pečení vánočního cukroví ve 2. A     
- Zdobení stromku v přírodě pro zvířátka – 2. B, C    
- Zámek Nechanice – vánoční prohlídka – 2. A, B, C 
- Sbírka pro psí útulek – 4. A a 4. C     
- Vánoční kabaret v chrudimském divadle – 2. B, 4. A, 4. C       
- Spolupráce mezi třídami 1. a 2. stupně  2. C, 3. B, 3. C  a 7. C – dramatizace pohádky 

Proč se Ježíšek narodil v noci? -  tutorské čtení     
- Adventní jarmark v České spořitelně – zakončení projektu 4. B Abeceda peněz    
- Návštěva rodiny s handicapovaným dítětem ve 4.B (beseda)                     
- Sbírka pro psí útulek – 3. A, 4. A         
- Výukový program Vánoce s řádovou sestrou Grátií  – 1. A, 2. ročník, 3. A, 3. D                    
- zhlédnutí výstavy dětských prací  „Pohádkové peklo“  ve výstavních a komunikačních 

prostorách Mázhaus v Pardubicích - 5. D      
- Filmové představení ,,Čertí brko“ 1. stupeň                   
- Zimní tvoření ve Švýcárně – 4. A, 4. C      
- Výukový program Vánoce v EU – 5. ročník     
- Návštěva vánoční výstavy betlémů v židovském dvojdomku                
- Návštěva domova pro seniory spojená s rozdáváním vánočních přání               
- Vánoční besídky s pohoštěním v jednotlivých třídách    
- Vánoční koncert pěveckého sboru Písnička v sokolovně, na zámku a v domově pro 

seniory    
- Výukový pořad Hrou proti AIDS – 9. A, B, C  
- Výstava Paměť národa Praha – 9. A, B, C 
- Zeměpisná přednáška – Uganda, Rwanda - 6., 7., 8. ročník   
- Projekt sebedůvěry Dove – 8. A, C, 7. A, C 
- Odpady a umění – program o odpadech a jejich využití – 9. C      
- Exkurze Muzeum smyslů Praha – 8. B        
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Leden: 

- Projektové vyučování Koně – 2. B            
- Beseda s Policií ČR (osobní bezpečí, kontakt s cizí osobou, seznámení s policií) –  1. 

ročník          
- Výstava Adolfa Lachmana V Mechoparku v židovském dvojdomku – 1. A, 2. ročník     
- Beseda ve 3. A  na téma ,,Vztahy mezi spolužáky“             
- Den pokusů ve 3. B a 3. C           
- Projektové vyučování Divadlo ve 4. B, Jan Palach – 50 let od upálení 5. B      
- Filmové představení ,,Sněhová královna“ pro 1.- 3. ročník    
- Národní divadlo Praha W. Shakespeare Sen čarovné noci– 9. ročník vybraní žáci                  
- Lyžařský kurz 7. A, C 
- Beseda Vnitřní geologické děje Mgr. Urban – 9. ročník 
- Filmové představení Bella a Sebastián 2 – 6. a 7. ročník, Bohemian Rhapsody 8. a 9. 

ročník 
- Sbírka pro psí útulek 

o Těsně před Vánoci uspořádala 9. C sbírku pro psí útulek v našem městě. Nápad 
měl u žáků naší školy velký ohlas. Přestože jsme akci původně zamýšleli jako 
vánoční dárek pro pejsky, tak vzhledem ke změně provozovatele jsme jim 
odevzdali výsledek sbírky až 10. ledna. A bylo toho opravdu hodně - 34 velkých 
konzerv, 25 malých, 38 kapsiček a paštiček, taška a 4 velká balení granulí, 5 
menších balení, 28 balíčků tyčinek, 40 balení pamlsků, 33 balíčků piškotů, uzené 
kopyto, 2 klobásy a 2 psí salámy. K tomu žáci přidali i 8 plyšáků a 17 speciálních 
hraček pro pejsky. 

Únor: 

- Den v maskách – 1. C    
- Poezie o zvířátkách – tematická výuka v 1. A    
- Beseda 2. ročníku s Policií ČR  
- Natáčení pořadu Šikulové Českou televizí s 2. A, 8. B    
- Ekocentrum PALETA Chrudim – výroba krmítek se 4. ročníkem     
- Loutkové divadelní představení 4. B pro rodiče a 1. ročník                                           

 
Březen: 

- Beseda s ředitelkou školy Mgr. Janou Šindelářovou v 5. C                                                   
- Keramická dílna - velikonoční ovečka – 2. B, C     
- Zdravá strava ve 2. C – příprava pokrmu  
- Divadelní představení Chrudim – 2. ročníky   
- Světový den poezie – poetické odpoledne v 1. A                              
- Beseda nad knihami z pravěku a středověku – návštěva městské knihovny – 4. ročník                       
- Projektové vyučování Pravěk ve 4. B   
- Lyžařský kurz 7. B, D   
- Výtvarná exkurze Regionální muzeum Chrudim plakáty Alfonse Muchy – 8. A, C 
- Přednáška Vnější geologické děje Mgr. Urban – 9. ročníky            
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Duben: 

- Tutorské čtení H. Ch. Andersen – O Malence 3. B, C a 7. D           
- Výtvarná dílna s Petrou Třískovou – výroba přívěsku   - 1. stupeň                      
- Jarní nápadník v DDM Heřmanův Městec - Velikonoční slepička nebo kohoutek – 1. 

stupeň             
- Cestou k Velikonocům setkání s řádovou sestrou Grátií v 1.- 3. ročníku            
- Projektový  Den Země pro 3. – 5. ročníky pořádané žáky semináře ekologická výchova     
- Návštěva velikonoční výstavy beránků v židovském dvojdomku     
- Beseda s Policií ČR – 3. A, D            
- Exkurze do Nasavrk – 4. A, C    
- Beseda se spisovatelkou Barborou Vajsejtlovou – 2. A        
- Čarodějnický den ve 2. A     
- Projektové vyučování Duben – měsíc bezpečnosti 2. B,  Stromy kolem nás, Čarodějný 

lektvar 3. B, C, Vajíčkovník, Čarodějnické učení ve 3. D, Podnebné pásy v  5. B   
- Exkurze do mléčné farmy v Uhelné Příbrami pro účastníky zemědělské olympiády  
- Návštěva výstavy prací ZUŠ Umění v běhu staletí – Vv 1. a 2. stupeň 
- Beseda na Městském úřadu Heřmanův Městec – 9. C 
- Dějepisná exkurze Kutná Hora – 7. A, B 
- Prohlídka Národního divadla v Praze – 8. A, B 
- Návštěva Národního divadla W. Shakespeare Sen noci svatojánské – 9. ročník  
- Den Země CEMEX Prachovice – 7. D 
- Ukázky techniky a výcviku SDH Heřmanův Městec                   

   

Květen: 

- Školní výlet zámek Kačina – 1. A, B, C, 2. A 
- Školní výlet IQ Landia Liberec – 4. A, C,  
- Exkurze Keltský archeopark – 4. B, 5. D 
- Den pro varhany – charitativní akce 5. B     
- Balet ZUŠ Chrudim Šípková Růženka – 3. ročníky                                                                     
- Návštěva 2. A v  městské knihovně      
- Beseda o dobrodružných knihách v městské knihovně – 3. ročník                  
- Beseda na téma ,,Romové mezi námi“ – 2. B           
- Divadlo K. Pippicha v Chrudimi - balet ,,Šípková Růženka“ – 3. ročník      
- Projektové vyučování Můj strom ve 4. B  
- Beseda s Policií ČR – 3. B, C 
- Přednášky Always – 6. ročníky 
- Výukový program Den Evropy – 8., 9. ročníky 
- Svět knihy Praha – výběr žáků 8. a 9. tříd 
- Školní výlet Krkonoše – 9. B 
- Školní výlet ZOO Dvůr Králové nad Labem – 8. A 
- Tvůrčí dílna Stavovské divadlo – 7. A  
- Zeměpisná vycházka  přehrada Pařížov, údolí Doubravy – 7. A, B, D 
- Zeměpisná vycházka Hedvičino údolí – 6. B 
- Tvůrčí dílny Národní divadlo – 6. A, C  
- Východočeské divadlo Pardubice Divadelní komedie -  8. A, C   
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- Poznávací zájezd do Anglie 
o Na přelomu května a června skupina 38 žáků z osmých a devátých tříd strávila 

týden na školním zájezdu do jižní Anglie. Sedm dní plných cestování, poznávání 
zajímavých míst a také používání angličtiny v reálných situacích bylo pro 
všechny velkou zkušeností a nezapomenutelným zážitkem. Žáci navštívili 
zajímavá místa zejména na jižním pobřeží Anglie,  například města Brighton a 
Hastings, přístav Portsmouth, křídové skalní útesy Seven Sisters, ale i město 
Windsor s královskou rezidencí a poslední den také hlavní město Londýn. 
Poznávací část zájezdu poskytla žákům informace o důležitých meznících 
anglické historie, o královské rodině i o každodenním životě v Británii. Důležitou 
součástí zájezdu byla však i výuka v jazykové škole, při níž se žáci během tří 
dopoledních bloků zdokonalovali ve svých dovednostech, a to zejména v 
mluvení. Anglické učitelky  zpestřily výuku například i ochutnávkou některých 
typických jídel nebo vycházkou na pláž. A naši žáci si vysloužili pochvalu za svou 
aktivitu v hodinách a dobré znalosti. Velkým obohacením byla pro všechny 
možnost nahlédnout do běžné britské domácnosti, účastníci zájezdu byli totiž 
ubytováni v rodinách.  

- Den Země – 2. stupeň  
- Fotografování tříd     
            

Červen: 

- ,,Kocour v botách“ – loutkové představení divadla TOY MACHINE pro 1. A                                 
- Týden čtení dětem – 1 . A, 3. C     
- Návštěva městské knihovny – 1. A, 2. A  
- Ukázka výcviku vodicího psa pro zrakově postižené – 3. D    
- Přírodovědná vycházka 4. C zaměřená na poznávání rostlin a živočichů v parku                 
- Turistická vycházka do Chotěnic – 3. D  
- Zhlédnutí výukového filmu ,,Vývoj člověka“, ,,Mozek“ – 3. A, D               
- Filmové představení ,,Hledá se Yetti“, ,,Dumbo“ – 1. stupeň    
- Projektové vyučování Středověký den ve 4. B                                    
- Exkurze Královská cesta Praha  - 6. A, C  
- Zeměpisná vycházka  přehrada Pařížov, údolí Doubravy – 7. C 
- Zeměpisná vycházka Hedvičino údolí – 6. A, C 
- Zeměpisná vycházka Seč a okolí – 9. C 
- Vědecko - technický jarmark Pardubice 6. A, 7. C 
- Exkurze ČNB Brno – 9. A, B 
- Školní výlet Nové Hrady – 2. B, C 
- Školní výlet zámek Častolovice – 3. ročník 
- Školní výlet – Železné hory – 7. C 
- Školní výlet IQ Landie Liberec – 4. B, 5. D 
- Školní výlet RC Meziříčko – 5. A 
- Školní výlet parník Arnošt Pardubice 5. C   
- Školní výlet Poděbrady, Loučeň – 5. B 
- Školní výlet Staré Splavy – 9. A 
- Školní výlet Poděbrady – 6. B 
- Školní výlet Harrachov -  9.C 
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- Školní výlet Dolní Vítkovice Ostrava – 7. A, D 
- Geologická vycházka – Heřmanův Městec město u dvou moří – 9. ročník    
- Beseda 1. pomoc – 8. A  
- Filmové představení Krkonoše – 2. stupeň 
- Den s logikou – logické zábavné úlohy pro žáky 5. tříd   
- Východočeské divadlo Pardubice Zamilovaný Shakespeare -  9. ročník 
- Pochodové cvičení – projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí 
- Sportovní den – 1. a 2. stupeň  

 

II. Zapojení školy do projektů, charitativní akce 

Žáci 5. B uspořádali charitativní sbírku na rekonstrukci  varhan v Chrámu sv. Víta v Praze. 

Vyrobili malé upomínkové předměty a v rámci Školních slavností je prodávali v ulicích 

Heřmanova Městce. Za vybraných 7 000,-Kč si mohli adoptovat dvě varhanní píšťaly. 

Žáci školy uspořádali sbírku krmení a hraček do psího útulku v Heřmanově Městci. 

Do mezinárodního projektu Stonožka – Hnutí na vlastních nohou žáci poslali 64 

vánočních přání. 

Třídy 4. B a 5. A se zapojily do projektu České spořitelny Abeceda peněz, jehož cílem bylo 

podpořit u žáků finanční gramotnost.  

V rámci environmentální výchovy je škola zapojena do mezinárodního projektu Ekoškola 
a Les ve škole. 

Třídy 9.A a 8.A byly zapojeny do mezinárodních projektů eTwinning. 9.A se zabývala v 
projektu tématem kyberšikana a spolupracovala s partnerskými třídami z Itálie a Litvy. 
8.A zpracovala projekt na téma sporty s partnerskými třídami z Francie, Polska a Portugalska. 
Společným komunikačním jazykem byla angličtina. 

 
 

III. Soutěže, olympiády – účast a umístění žáků 

Žáci školy se v průběhu roku zapojují do sportovních i vědomostních soutěží tak, aby 

mohli rozvíjet své schopnosti a dovednosti.  

Září 

- Přespolní  běh – okresní kolo družstvo dívek  2. místo 
     družstvo chlapců 3. místo  

Říjen  

- Logická olympiáda – základní kolo – 3. – 5. ročníky 

Listopad 

- Logická olympiáda – krajské kolo žák 5. C  14. místo 
- PIŠQWORKY – oblastní kolo – účast  
- Olympiáda v anglickém jazyce – školní kolo 
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- Dějepisná olympiáda – školní kolo – 26 řešitelů 
 

 Prosinec 

- Olympiáda v německém jazyce – školní kolo 
- Olympiáda v českém jazyce – školní kolo – 3 řešitelé z 8. a 9. ročníku 
- Hledáme nejlepšího mladého chemika – oblastní kolo SPŠCH Pardubice 
- Zeměpisná olympiáda – školní kolo 

 
Leden 

- Dějepisná olympiáda – okresní kolo  žák 9. B  3. místo 
      žák 8. C  6. místo  
      žákyně 9. C  8. místo 

- Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo žákyně 8. A 1. místo  
 

Únor 

- Biologická olympiáda – školní kolo 
- Olympiáda v anglickém jazyce – okresní kolo 1. kategorie:  žák 7. B  2. místo 

         žákyně 7. D  5. místo 

       2. kategorie:  žákyně 9. C  3. místo  

- Olympiáda v německém jazyce – okresní kolo 1. kategorie: žákyně 7. A 1. místo 
         žák 6. C 2. místo 

       2. kategorie: žák 9. A 1. místo 
         žákyně 9. B 4. místo  

- Chemická olympiáda – školní kolo 
- Zeměpisná olympiáda – okresní kolo kategorie A: žák 6. C  2. místo 

        žák 6. B  8. místo 

      Kategorie B: žákyně 7. D  15. místo 
        žák 7. D  16. místo 
 
      Kategorie C: žák 9. B  11. místo 
        žák 9. C  15. místo  

- Pangea – účastnili se žáci 8. a 9. ročníků 
- Školní kolo recitační soutěže – účast 46 žáků 
- Soutěž ve šplhu v rámci tříd – 1. stupeň  

 
Březen 

- Chemická olympiáda – okresní kolo žákyně 9. A 10. místo  
- Zapojení do soutěže o originální nádobu na odpady – akce EKOTÝMU   
- Školní kolo soutěže ve šplhu  
- Výtvarná soutěž Jan Ámos Komenský – účast žáků 1. stupně       
- Zemědělská olympiáda Chrudim – účast 13 žáků 8. ročníku, 2 žákyně 8. B 1. místo  
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- Recitační soutěž – okresní kolo   žákyně   1. A   čestné uznání    
- Zeměpisná olympiáda – krajské kolo žák 6. C 8. místo 
- Dějepisná olympiáda – krajské kolo  žák 9. B 3. místo 

      žákyně 9. C 9. místo 
      žák 8. C 17. místo  

- Matematický klokan – 36 řešitelů kategorie Kadet 
- Basketbal – okresní kolo  starší dívky  1. místo  

      starší chlapci  6. místo  
       krajské kolo   starší dívky 3. místo 

- Soutěž O nejoriginálnějšího beránka (vyhlásilo Živé město) – zúčastnili se žáci semináře  
Zlř 6. a 7. ročník a výtvarné výchovy 9. A, B – 1. a 3. místo ve skupinách, 2. a 3. místo  
v jednotlivcích 
 

Duben 

- McDonalds Cup 3. místo v okrskovém kole pro žáky 3. ročníku   
- Výtvarná soutěž Kreslíme památky – účast žáků 1. stupně  
- Olympiáda v českém jazyce – krajské kolo  žákyně 8. A 8. místo   
- Biologická olympiáda – okresní kolo    žákyně 9. C  3. místo 

        žákyně 7. A 7. místo 
        žák  6. C 8. místo 
        žákyně 7. A 9. místo   

- Pythagoriáda – zúčastnili se žáci 5. – 8. ročníků  
- Minikopaná 8. a 9. ročník – okresní kolo 3. místo   
- Sportovní trojboj 3. tříd - šplh, skok přes švihadlo, skok z místa – soutěž mezi  třídami          
- Atletický čtyřboj – plnění úkolů          
- Dopravní soutěže ,,O zlaté kolo“ organizované DDM Ježkovka –  1. místo pro třídu 4.A                                    
- Atletický víceboj – 1. – 3. ročník     
- Pohár rozhlasu  starší dívky  3. místo  

 
Květen 

- McDonalds Cup – 4. a 5. ročníky   
- Hokejbal proti drogám –  krajské kolo  mladší chlapci 2. místo  

        starší chlapci  1. místo  
      národní finále   starší chlapci 5. místo  

- Biologická olympiáda – krajské kolo žákyně 9. C 13. místo  
- Dějepisná olympiáda – národní kolo žák 9. B    účast 
- Pythagoriáda – okresní kolo   žák  5. B  3. místo 
- Matematická olympiáda – okresní kolo  žákyně  5. B 3. místo 
- Taneční soutěž Ledečský pohár – Družinka ZŠ Heřmanův Městec   1. místo      
- Taneční soutěž Havlíčkobrodský střevíček – Družinka ZŠ Heřmanův Městec  3. místo 

 
        

  Červen       

- Výtvarná soutěž Šťastné stáří očima dětí – Čas jako dárek – účast žáků 6. C     
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IV. Školní družina 

Školní družina pokračovala v práci dle Školního vzdělávacího programu školní družiny při 
ZŠ v Heřmanově Městci. Ve školní družině je přihlášeno 150 dětí v pěti odděleních. 24 dětí 
nebylo z důvodu naplnění kapacity přijato. Do školní družiny nastoupily dvě nové 
vychovatelky. Prostory pro 3 oddělení jsou umístěny v budově Staré radnice, dvě oddělení 
jsou součástí kmenových tříd na nové přístavbě školy.  
 Důraz byl kladen na rekreační, relaxační a sportovní činnost, ve školní družině je 
rozvíjena výtvarná, hudební, literární a dopravní výchova. Pokračovala spolupráce s Městskou 
knihovnou Heřmanův Městec, Domem dětí a mládeže Ježkovka, organizací Spokul a dalšími 
subjekty z Heřmanova Městce a okolí. Vychovatelky zapojovaly účastníky školní družiny do 
různých soutěží, do tvorby přání k významným svátkům, pořádaly výlety za kulturou. Některá 
oddělení sbírala starý papír.  
  
 Vychovatelky se nadále vzdělávají, dvě vychovatelky absolvovaly dvoudenní školení 
pro vychovatelky školních družin v Bělči nad Orlicí, jedna vychovatelka absolvovala školení 
Dopravní výchova pro 1. stupeň ZŠ a jedna vychovatelka se zúčastnila výtvarného kurzu EBRU 
– malování na vodní hladině. 
 
Činnost školní družiny 1. oddělení  

Září:  

- Seznámení s pravidly školní družiny, s jídelnou, s přilehlými prostory jako je hřiště 
s umělým povrchem, dřevěné hřiště u školy apod., s herním vybavením včetně stolních 
a deskových her 

- Vzpomínky na prázdniny - povídání o zážitcích z prázdnin, kreslení obrázků 
- V oblasti sportovní a pohybové - míčové hry, ringo, fotbal, základy atletiky 
- Soutěže družstev - děti zábavnou formou plnily různé úkoly, týmová spolupráce 
- Správná hygiena, stolování, společenské chování  
- Příprava na vyučování - plnění úkolů, didaktické hry, křížovky ap. 
- Vycházky po okolí – seznamování dětí s okolní přírodou, ale i městem a jeho ulicemi 
- Skákací hrad, trampolínky, slecklina – akce na uvítání dětí v novém školním roce 

 

Říjen:  

- Využití tělocvičny ve vyhrazených hodinách – pohybové hry 
- Čtení pohádek,  luštění a čtení s časopisy „Sluníčko“ a „Vláček“  
- Využití kuchyňky, školního koutku, stavebnic 
- Povídání na téma Halloween - malování a vyrábění halloweenské masky, výroba 

strašidla z dýně 
- Nácvik atletických disciplín-skok do dálky, hod oštěpem, raketkou, běh 
- Povídání o zvířátkách spojené s vycházkami do přírody, stavění domečků  
- Hry v přírodě Na schovávanou, Desítka,  aj. 
- Využití dopravního hřiště - DDM - povídání o pravidlech silničního provozu 
- Návštěva kina                                           
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Listopad:  
 

- Sběr listí na výtvarnou a pracovní činnost - barvy podzimu, VV- podzimní stromy, 
výrobky z přírodních materiálů 

- Památka zesnulých (Dušičky) - vysvětlení, kreslení duchů  
- Sv. Martin 11. 11. – pranostiky 
- První adventní neděle – význam  
- Využití hraček a herních koutků ve družině 
- Vycházky do přírody spojené s hrou či pohybovou aktivitou  
- Příprava srdíček na Strom přání a letáčků na soutěž pro osmé a deváté třídy 
- Halloweenské odpoledne 

- Strom splněných přání 

- Vyhlášení soutěže „ Nejhezčí fotografie u stromu přání“                                        

Prosinec:  

- Příprava na vánoční spaní ve družině s bohatým programem 
- Vyrábíme a malujeme obrázky a výrobky s vánoční tematikou, výzdoba školní družiny-

vánoční strom z papíru, vločky, řetězy, VV-dárek pro rodiče-zvoneček a přáníčko 
- soutěž družstev-různé hry a úkoly s vyhodnocením, hry v místnosti 
- Bobování, hry na sněhu 
- Využití tělocvičny – Koťata, Farma, Ostrovy, vybíjená s hranicemi, vybíjená na krále 

apod. 
- Čertovská besídka 

- Zaklínání čertovské brány 

- Výlet do zábavního parku Tongo  

- Vánoční spaní ve družině s překvapením 

- Návštěva kina 

Leden: 

- Zimní hry a radovánky na sněhu, pranostiky 
- Chráním si své zdraví a pečuji o něj (jak pečovat o zdraví v zimních měsících) 
- Příprava na karneval - vyrábíme masky 
- VV- zimní tematika  
- Povídání na téma „Kamarádství“ 
- Využití suterénu: hry: Kuba, Viola, Mrazík apod.  
- Naše město - důležité budovy – vycházky  
- Hry a hračky od “Ježíška“ ve družině - seznámení s návody a použití nových her  

Únor:  

- Dítě a společnost - chování na veřejnosti a k dospělým osobám - uvědomíme si      
důležitost  kladného vztahu ke spolužákům, k dospělým a ke společenským hodnotám, 
uvědomujeme si dobré a špatné vlastnosti naše i druhých formou her a besed, jakých 
vlastností si vážíme na druhých  
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- Soutěž o nejlepšího sněhuláka - malujeme, modelujeme, stavíme ze sněhu, netradiční 
výtvarné techniky - barvy na sklo, prstové barvy 

- Zvířátka v zimě - vyprávění, vycházky, vycházka k rybníku - krmíme a počítáme kachny 
- Valentýn – dárek pro maminku 
- Masopust s Inkou Rybářovou – soutěže a diskotéka 

- Knihovna – čtení příběhu – malování obrázku 

Březen:  

- Příroda se probouzí - příchod jara - změny v přírodě, vycházky, pranostiky na březen - 
sv. Řehoř - návrat stěhovavých ptáků, první jarní květiny, první jarní den, vycházky do 
přírody  

- VV – jarní stromy, květinové obrázky 
- Využití prolézaček u školy a hřiště s umělým povrchem  
- Výlet do Divadla kouzel Pavla Kožíška 
- Knihovna – čtení příběhu – malování obrázku 
- Návštěva kina 

Duben:  

- Velikonoce - svátky jara, velikonoční zvyky a obyčeje, pranostiky na duben,  
- Měsíc bezpečnosti - znalost značek, vybavení kola, pravidla pro chodce i cyklisty: jsem 

dobrý chodec a cyklista 
- Výroba čarodějnic, malování jarních a velikonočních motivů: motýlci, květiny, ptáčci aj. 
- Pohybové a sportovní hry 
- Účast na soutěži o nejhezčího velikonočního beránka  
- Čarodějnice – čarodějnické odpoledne s opékáním a soutěžemi 
- Návštěva kina 

Květen:  

- Den matek - dárek pro maminku 
- Příprava na turnaj ve vybíjené, fotbalu 
- Chráním přírodu - vycházky do přírody - poznávání jarních květin, besedujeme o tzv. 

černých skládkách a znečišťování přírody, určování rostlin a stromů 
- Pohybové a sportovní hry.  Koloběžky a kolečkové brusle. 
- Turnaj ve vybíjené a fotbale 
- Dopravní hřiště 
- Účast na soutěži „Nejhezčí krabice na plast a papír“ – 1. místo. 

 
Červen:  

- Pranostiky na červen  
- Sportovní hry, hry na přání dětí 
- Malování křídou na chodník 
- Příprava na akci „ Indiánský poklad“ – výroba čelenek, luku a šípů, vymýšlení pokřiku, 

výroba totemu 
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- Hry s lanem, švihadly, ruské kuželky, skok do dálky 
- Atletický den 
- Přání ke Dni otců 
- Výlet na Kočičí hrádek, rozhlednu Báru a přírodní tělocvičnu 
- Družinové spaní 
- Indiánský poklad  

Činnost školní družiny 2. oddělení 

 
Září: 
 

- Přivítání a seznámení se s dětmi, seznámení dětí s prostředím ŠD a jídelny 
- Poučení o bezpečnosti při všech činnostech ve ŠD 
- Skákací hrad, chůze po laně, trampolíny 
- Podzimní nástěnka  ŠD, úprava a dekorace  

 
Říjen: 
 

- Závody koloběžek na plastovém hřišti 
- Filmové představení (pásmo pohádek) 
-  „Prvorepublikové hry“ na plastovém hřišti 
- Příprava na halloweenské odpoledne 
- Podzimní procházky v parku, tvorba z barevného listí a kaštanů, žaludů 

 
Listopad: 
 

- Halloweenské odpoledne  
- Filmové představení Yeti – ledové dobrodružství 

 
Prosinec: 
 

- Strom přání pro děti z 1-5.ročníku  
- Čertovský rej v tělocvičně ZŠ  
- Zaklínání „ čertovské brány do pekla“ v  parku  
- Vánoční strom pro zvířátka v parku  
- Výlet do Tonga v Hradci Králové  
- Vánoční spaní v tělocvičně  
- Filmové představení Grinch  
- Vánoční výzdoba, nástěnka, výroba vánočních přání  

 
Leden: 
 

- Kabaret pana Petráše v nové přístavbě ZŠ  
- Zimní vycházky, jízda na „lopatách“, sněhová bitva  
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Únor: 
 

- Masopust s Inkou Rybářovou v sokolovně 
 
Březen: 
 

- Návštěva Městské knihovny (Březen měsíc knihy) 
- Filmové představení Jak vycvičit draka 3 
- Beseda s příslušníkem AČR 
- Výlet do divadla kouzel P. Kožíška v Líbeznici u Prahy - představení S kouzly kolem 

světa 
- Jarní procházky přírodou, poznávání květin, stromů  

 
Duben: 
 

- Příprava na Velikonoce, výroba zápichů velikonočních zajíčků a kraslic  
- Filmové představení Kouzelný park 
- Návštěva nové přírodní zahrady u MŠ Jonášova  
- Fotbalový turnaj – kluci, vybíjená – děvčata  
- Pálení čarodějnic s opékáním uzeniny, výroba čarodějnice na upálení  

 
Květen: 
 

- Hokejbal v areálu DDM  Ježkovka  
- Zápich se srdíčkem ke  Dni matek 

 
Červen: 
 

- Den dětí  – téma  „vodní hrátky“ 
- Atletické závody v Bažantnici 
- Přání ke Dni otců 
- Honba za indiánským pokladem (Vyžice , skautský srub)  
- Příprava na „honbu,“ výroba dešťové tyče, osobního amuletu, čelenky, mapy  

 
Činnost školní družiny 3. oddělení 
 
Září: 
 

- Přivítání dětí, seznámení s novými dětmi, seznámení dětí s prostředím herny, 
             vytvoření pravidel pro vzájemnou pohodu a přátelství, poučení o bezpečnosti při   

všech  činnostech ve ŠD 
- Zahájení činnosti „ Veselé píšťalky  “ pro začínající a pokročilejší flétnisty 
- Skákací hrad, chůze po laně, trampolíny     
- Společná fotografie „ První dny ve školní družině “, album fota a obrázků 
- Podzimní výzdoba ve ŠD, nástěnka na rehabilitaci  
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Říjen: 
 

- Vycházka na dopravní hřiště 
- Filmové představení Thajsko  
- „ Bubnování pro radost “ s paní Evou Motyčkovou na djembe 
- „  Prvorepublikové hry “ na plastovém hřišti 
- Práce s přírodním materiálem – podzimní náměty  
- Veselá píšťalka – první písnička, pokročilejší flétnisté -  písničky o podzimu 

                           
Listopad: 
 

- Halloween  na zahradě za skautským domečkem 
- Flétnový koncertík v městském domově pro seniory  
- Filmové představení Yeti – ledové dobrodružství       
- Zimní a vánoční výzdoba ŠD – nástěnka na chodbě a na rehabilitaci 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                 
Prosinec: 
 

- Čertovské odpoledne v suterénu ZŠ                             
- Zaklínání brány v zámeckém parku  
- Vánoční koncertík fléten pro rodiče ve školní družině  
- Výlet do zábavního parku Tongo v Hradci Králové  
- Spaní ve školní družině  
- Filmové představení Grinch  

                           
Leden: 
 

- Vánoční nadílka  -  nové hry a hračky  
- Kabaret pana Petráše v nové přístavbě ZŠ  
- Nové bubny Cajony – rytmické cvičení – bubnování 
- Příprava na karneval - výroba karnevalových čepiček 
- Flétnisté - zimní písničky, program na Školní slavnost 

               
Únor: 
   

- Masopust s Inkou Rybářovou  v sokolovně 
- Flétnisté – hra z not „ Škola hry na zobcovou sopránovou flétnu “ 1., 2. lekce    
- Vycházky do zimní přírody 

 
 
Březen: 
 

- Návštěva městské knihovny – beseda  „ Jaro v básničkách “ – ilustrace 
- Filmové představení  Jak vycvičit draka 3  
- Výlet do divadla kouzel Pavla Kožíška v Líbeznici u Prahy 
- Naše zahrádka  –  pěstování řeřichy na okenním parapetu  –  příprava zdravé svačiny 
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-  Jarní výzdoba školní družiny 
-  Flétnisté –  písničky s jarní tematikou 

                  
                                                                                                  
Duben: 
 

- Dárky k zápisu pro budoucí prvňáčky  „ Beruška “ 
- Velikonoční beránek do soutěže O nejoriginálnějšího beránka 
- Filmové představení Psí život  
- Vycházka na dopravní hřiště  
- Fotbalový turnaj – kluci, vybíjená – děvčata  
- Čarodějnické odpoledne na zahradě u 3 . tříd – soutěže, opékání uzeniny   

 
 
Květen: 
 

- Hokejbal na Ježkovce 
- Květinové přáníčko pro maminky ke Dni matek 
- Flétnisté v programu Školní slavnosti s názvem „ Když jde malý bobr spát a piráti z 

Karibiku “  
- Příprava na setkání flétnistů s flétnisty z MŠ v Jiráskově ulici 
- Příprava na závěrečný koncertík fléten 
- Vycházka na dopravní hřiště 

                                           
Červen: 
 

- Setkání flétnistů s flétnisty z MŠ Jiráskova  
- Závěrečný koncertík „ Veselé píšťalky “ a pokročilejších  flétnistů, hudební vysvědčení                  
- Atletika v Bažantnici 
- Přání ke Dni otců  
- Indiánská stezka do Vyžic na skautský srub   
- Letní nástěnka před družinou a na rehabilitaci  

 
Činnost školní družiny 4. oddělení 
 
Září: 
 

- Seznámení dětí s prostředím ŠD a jídelny 
- Skákací hrad, slicline, trampolíny 
- Vycházky do podzimní přírody 

 
Říjen: 
 

- Závody koloběžek na plastovém hřišti 
- Promítání cestovatelského dokumentu Thajsko s paní Motani 
- „Republikové hry“- starší a zapomenuté hry našich babiček, akce k výročí republiky 
- Podzimní dekorace, pouštění draků 
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Listopad: 
 

- Halloweenské odpoledne – soutěže, odměny, natáčení televize Leknín 
- Filmové představení Yetti – ledové dobrodružství 
- Výroba předmětů pro prodej na vánočním jarmarku 
- Workshop – náramky a spony z korálků 

 
Prosinec: 
 

- Vánoční jarmark – prodej předmětů, které vyrobily děti 
- Čertovský rej v suterénu přístavby – soutěže 
- Zaklínání čertovské brány 
- Vyrábění ozdob s klienty DPS Heřmanův Městec 
- Vánoční strom – jablka, mrkve, ořechy pro zvířátka v parku 
- Výlet do herny Tongo 
- Spaní ve družině 
- Filmové představení Grinch 
- Vánoční výzdoba, výroba vánočních přáníček, dárků pro rodiče 
- Andělé z keramiky pro klienty DPS 

 
Leden: 
 

- Kabaret pana Petráše – Popletené pohádky 
- Hry na sněhu, bitva proti 1. oddělení 

 
Únor:   
 

- Masopust s Inkou Rybářovou v sokolovně 
- Workshop – drátované svícny 
- Výroba masek na karneval 

 
Březen: 
 

- Návštěva Městské knihovny Heřmanův Městec 
- Výroba přáníček k MDŽ 
- Filmové představení Jak vycvičit draka 3 
- Beseda s příslušníkem AČR  
- Celodenní výlet do divadla kouzel P. Kožíška v Líbeznicích u Prahy - představení S 

kouzly kolem světa 
 
Duben: 
 

- Účast v soutěži vyhlášené Živým městem – O nejkrásnějšího beránka 
- Filmové představení Psí domov 
- Fotbalový turnaj a turnaj ve  vybíjené – děvčata 
- Pálení čarodějnic v areálu DDM Ježkovka spojené s opékáním uzeniny a upálením 

vyrobené čarodějnice 
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- Workshop – náramky a náušnice z Fima 
 
Květen: 
 

- Hokejbalový turnaj v areálu DDM  Ježkovka 
- Dárky a přání ke Dni matek 

 
Červen: 
 

- Den dětí  - soutěže spojené s vodou – „Den s vodníkem aneb mokrý šos“ 
- Atletický pětiboj v Bažantnici 
- Přání ke Dni otců 
- Workshop pro děti i dospělé – malujeme na tašky a trička 
- Honba za indiánským pokladem – příprava po celý červen, totem, amulet, čelenky 

 
 
Činnost školní družiny 5. oddělení  
 
Září: 
 

- Přivítání dětí, seznámení s novými dětmi, seznámení dětí s prostředím herny, 
vytvoření pravidel pro vzájemnou pohodu a přátelství, poučení o bezpečnosti při 
všech činnostech ve ŠD 

- Skákací hrad, chůze po laně, trampolíny 
- Podzimní výzdoba ve ŠD 

 
Říjen: 
 

- Závody koloběžek na plastovém hřišti 
- Filmové představení Pásmo pohádek 
- „Prvorepublikové hry“ na plastovém hřišti 
- Výroba českých vlajek k oslavě 100. Výročí vzniku České republiky 
- Výroba halloweenských masek 

 
Listopad: 
 

- Halloweenské odpoledne na zahradě za skautským domečkem (soutěže,hry) 
- Filmové představení Yeti – ledové dobrodružství 
- Zimní a vánoční výzdoba ŠD 

 
Prosinec: 
 

- Čertovské odpoledne v suterénu ZŠ 
- Zaklínání brány v zámeckém parku  
- Vánoční strom pro zvířátka v parku – vázání jablek, mrkví na keře 
- Výlet do zábavního parku Tongo v Hradci Králové  
- Spaní v tělocvičně  
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- Filmové představení Grinch  
- Vánoční nadílka, posezení nad cukrovím, zpívání koled 

 
Leden: 
 

- Kabaret pana Petráše v nové přístavbě ZŠ  
- Příprava na karneval - výroba karnevalových masek 

 
Únor: 
 

- Masopust s Inkou Rybářovou v sokolovně 
 
Březen: 
 

- Filmové představení Jak vycvičit draka 3 
- Beseda s příslušníkem AČR 
- Návštěva Městské knihovny Heřmanův Městec– čtení pohádky skřítka Medovníčka – 

ilustrace 
- Výlet do divadla kouzel Pavla Kožíška v Líbeznici u Prahy 
- Jarní výzdoba školní družiny 

 
Duben: 
 

- Dárky k zápisu pro budoucí prvňáčky – „Tabulka s tužkou“ 
- Účast v soutěži O nejoriginálnějšího beránka 
- Vysetí velikonočního osení 
- Filmové představení Kouzelný park 
- Fotbalový turnaj – kluci, vybíjená – děvčata  
- Čarodějnické odpoledne ve školní družině s využitím chodby –soutěže, hry, vyrábění 

 
Květen: 
 

- Hokejbal na Ježkovce 
- Přáníčko pro maminky ke Dni matek 

 
Červen: 
 

- Vodní hrátky - oslava svátku dětí na zahradě u 3.tříd – soutěže s vodou 
- Atletické závody v Bažantnici 
- Přání ke Dni otců 
- Indiánská stezka do Vyžic na skautský srub  
- Letní výzdoba ŠD  
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Školní družina 

 

 

 

 

V. Školní jídelna 

Školní jídelna je součástí Základní školy Heřmanův Městec. Kapacita školní jídelny je 700 

jídel denně. Strávníkům je umožněn elektronický výběr a odhlašování jídla prostřednictvím 

webu www.strava.cz.  Žáci si vybírají z nabídky dvou jídel. Škola je zapojena do projektu 

Ovoce do škol a Mléko do škol.  

Náklady strávníků na jeden oběd: 

 6 – 10 let  22,-Kč  dietní stravování 24,-Kč 
 11 – 14 let  24,-Kč     26,-Kč 

15 a více let  25,-Kč     27,-Kč 
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Pohled do školní jídelny 
 
 

VI. Prezentace školy na veřejnosti 

- Školní zpravodaj (září) 
- Den otevřených dveří (listopad) 
- Schůzka zástupců středních škol se zákonnými zástupci žáků a žáky (listopad) 
- Rozsvícení vánočního stromu – vystoupení žáků, prodej vánočních výrobků   (prosinec)  
- Ocenění nejlepších sportovců starostou města Josefem Kozlem (leden)   
- Výroba dárků k zápisu do 1. tříd (březen)     
- Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče  (březen)       
- Zápis do 1. ročníku (duben) 
- Školní slavnost v sokolovně (květen) 

o Ve čtvrtek 16. 5. 2019 se v sokolovně konaly Školní slavnosti. Na pódiu 
vystoupilo přibližně 170 žáků ze všech ročníků ZŠ, kteří zpívali, tancovali, hráli 
na hudební nástroje, předváděli scénky. Zatímco při vyučování žáci prezentují 
své znalosti, při slavnostech můžeme společně ocenit jejich talent. A mají ho 
opravdu na rozdávání. Dobrovolný finanční příspěvek diváků byl po odečtení 
nákladů vložen do fondu SRPŠ. 

- Návštěva mateřských škol z Heřmanova Městce a Načešic v 1. ročníku  (květen)   
- Schůzka budoucích učitelů 1. ročníku s rodiči (květen)  
- Ocenění žáků školy starostou města Josefem Kozlem (červen) 
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- Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníků v Synagoze za účasti starosty města Josefa Kozla 
(červen)      

- Vydávání školních časopisů Můj svět (2. stupeň), Magazín roku (1. stupeň)  
- Příspěvky do městského časopisu Leknín, na webové stránky školy, do časopisu 

Rozmarýna     
- Vystoupení v městské televizi Leknín               

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 

 Ve dnech 21., 22., 25. až 27. 3. 2019 proběhla ve škole inspekční činnost České školní 
inspekce. Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a 
výsledků vzdělávání, včetně hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů. Ve vývoji 
školy si škola od předešlé inspekční činnosti udržela ve sledovaných oblastech velmi dobrou 
úroveň.  
 
Silné stánky školy 

- Kvalitní výuka na 1. stupni se zaměřením na aktivitu žáka a na rozvoj komunikativních 
dovedností, 

- Systematická práce v oblasti prevence rizikového chování s důrazem na vytváření 
dobrých vzájemných vztahů mezi žáky,  

- Aktivní zapojení školy do environmentálních aktivit, jež se podílejí na osobnostním a 
sociálním rozvoji žáků. 
 

Slabé stránky a příležitosti ke zlepšení 
- Vybavení školní družiny starším a opotřebovaným nábytkem nepodporuje rozvoj 

estetického cítění žáků, 
- Menší aktivita vyučujících na individuálních vzdělávacích akcích, 
- Vysoký počet starších žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ohroženými školním 

neúspěchem. 
 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 
- Realizovat průběžné vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření, 
- Provést revizi ŠVP včetně vzdělávacího obsahu a vypracovat novou verzi dokumentu, 
- Delegovat pravomoci výchovného poradce na dva pedagogy, 
- Respektovat zásady komunikace s osobami se sluchovým postižením, 
- Poskytnout žákům v rámci výuky informace o českém znakovém jazyce a existenci 

komunity neslyšících včetně slavných osob. 
 

Česká školní inspekce provedla kontrolu dodržování vybraných ustanovení právních 
předpisů vztahujících se ke vzdělání a školským službám. Nebylo zjištěno porušení právních 
předpisů.    
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Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Rozvojový program Poskytovatel Číslo jednací 

Podpora výuky plavání 
v základních školách v roce 
2018 III. etapa 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

MSMT – 10011/2018 - 1 

Podpora výuky plavání 
v základních školách v roce 
2019 IV. etapa 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

MSMT – 27859/2018 - 1 

Podpora výuky plavání 
v základních školách v roce 
2019 V. etapa 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

MSMT – 13222/2019 - 1 

 

Prostředky z III. a IV. etapy rozvojových programů byly využity na úhradu dopravy žáků na 
plavání. V. etapa bude realizována ve školním roce 2019/2020.  
 
Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol.  

Škola je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, 
konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity 
je vznik sítě středních a základních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře 
polytechnického vzdělávání pedagogů škol prostřednictvím tematicky zaměřených 
projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou 
rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně 
spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci 
Operačního programu  Výzkum, vývoj a vzdělávání. Partnerem Základní školy Heřmanův 
Městec je Střední škola automobilní Holice. V letošním školním roce probíhalo vzdělávání 
zapojených pedagogů, pro žáky 7. tříd byl organizován kroužek a byly zrealizovány dva 
projektové dny pro žáky 7. a 9. ročníků.  

Škola je zapojena jako spolupracující subjekt do projektu Centra vzdělávání pro udržitelnou 
budoucnost. Základní myšlenkou projektu je rozvoj kompetencí učitelů v rámci jejich 
vzájemné spolupráce tak, aby dokázali vést žáky ve výuce k porozumění přírodních 
zákonitostí s ohledem na integraci poznatků z oborů fyzika, chemie a biologie, včetně využití 
aparátu matematiky. Bude vytvářen soubor námětů, které umožní učitelům podporovat u 
žáků schopnost bádat v terénu a pozorovat organismy, tvořit i měřit v interiéru a 
vyhodnocovat přírodní jevy. Kreativita a posílení kompetencí pro trh práce budou podpořeny 
dovedností využívat digitální technologie k vytvoření záznamu badatelských aktivit či 
prezentací postupů práce.  Škola se stala centrem kolegiální podpory pro okolní školy.  

V letošním školním roce proběhla tři badatelsky orientovaná projektová odpoledne, škola 
získala pomůcky pro experimentální výuku.  

Škola je zapojena do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim. Žáci 8. 
C se v rámci daného projektu zúčastnili aktivity Povolání pro život návštěvou podniku 
KOVOLIS Hedvikov.  
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Projektové odpoledne SŠ automobilní Holice 

 

Projektové odpoledne Centra kolegiální podpory 
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Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

Projekt v rámci OP VVV 

Výzva Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování  

Prioritní osa P03 – rovný přístup ke kvalitnímu 
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání 

Příjemce Základní škola Heřmanův Městec, okres 
Chrudim 

Název projektu Šablony II – inkluze a vzdělávání 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007794 

 
Hlavní cíle projektu: 

- u pedagogických pracovníků rozvíjet jejich kompetence a tím zvyšovat kvalitu výuky 
ve škole prostřednictvím vzdělávání v oblastech: 

o Rozvoj čtenářské gramotnosti 
o Cizí jazyky 
o Osobnostně sociální rozvoj 

- u pedagogických pracovníků rozvíjet jejich kompetence a tím zvyšovat kvalitu výuky 
ve škole prostřednictvím: 

o Zavádění metody CLIL 
o Vzájemné spolupráce pedagogů v oblasti čtenářské gramotnosti 

- u žáků: 
o Čtenářský klub 
o Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti 
o Doučování žáků ZŠ ohrožené školním neúspěchem 

 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnanců a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Ve škole nepůsobí odborová organizace.  

 Škola spolupracuje se zřizovatelem Městem Heřmanův Městec. Nové žáky do prvních 

tříd přivítal na začátku školního roku starosta Josef Kozel a místostarosta Otakar Volejník. Na 

konci roku se s žáky rozloučil místostarosta města Tomáš Plavec. Tradičně proběhlo ocenění 

sportovců a vynikajících žáků školy starostou města. Slavnostního vyřazování žáků v synagoze 

se účastnil také starosta města.  

Škola spolupracuje se školami a školskými zařízeními v Heřmanově Městci. Žáci 

navštěvují akce pořádané Speciální základní školou Heřmanův Městec a Základní uměleckou 

školou Heřmanův Městec. Děti z mateřských škol v Heřmanově Městci a Načešicích 

navštěvují 1. třídy. Dům dětí a mládeže Ježkovka spolupracuje se školou na dopravní 
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výchově. Žáci navštěvují dopravní hřiště, účastní se dopravní soutěže. Žáci 1. stupně se 

účastní také Nápadníků, kdy pod vedením lektorek z DDM Ježkovka tvoří výrobky. 

 Škola spolupracuje také se sdružením rodičů SRPŠ. Finanční příspěvky SRPŠ byly 

použity na uspořádání Dne s technikou, Dne Země, na nákup potřeb do školní družiny, na 

knižní odměny pro úspěšné řešitele olympiád nebo účastníky soutěží, na dopravu žáků do 

divadla, na zeměpisnou přednášku, na nákup her do Klubu zábavné logiky a Matematických 

hrátek, na odměny pořádaných soutěží nebo Mikulášskou nadílku. Díky finančnímu 

příspěvku se daří obnovovat lyžařské vybavení a knižní fond žákovské knihovny 1. stupně.   

 Škola spolupracuje také s domovy pro seniory, sportovními kluby, zájmovými 

organizacemi. Při řešení problémů škola spolupracuje s Pedagogicko – psychologickou 

poradnou Pardubice a Chrudim, Speciálně pedagogickým centrem ve Skutči. Městským 

úřadem Chrudim, středisky výchovné péče Archa a Pyramida. Tradiční je také spolupráce 

s Úřadem práce v Chrudimi, Policií ČR nebo Městskou policií v Heřmanově Městci. Vyučující 

spolupracují také s Městskou knihovnou v Heřmanově Městci.    

 Škola umožňuje získání praxe studentům středních i vysokých škol. Ve školní družině 

absolvovala praxi studentka Střední školy informatiky a cestovního ruchu Humpolec, čtyři 

studentky Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy Litomyšl, na 1. 

stupni školy jedna studentka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, jedna studentka 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na 2. stupni školy a jedna studentka Obchodní 

akademie Chrudim u ekonomky školy.  
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Výroční zpráva o hospodaření ZŠ Heřmanův Městec 
za kalendářní rok 2018 

 

 

Dotace  Město Heřmanův Městec     
 

Neinvestiční příspěvek (prostředky na provoz školy)    4 600 000,00 Kč 
  
Dotace  Krajský úřad Pardubického kraje            
 

 Příspěvek na přímé náklady na vzdělávání                                                    
  
                                                  

 rozpočet čerpání 

Mzdové prostředky 22 929 986,00 22 929 986,00 

OON 380 000,00 380 000,00 

ONIV 705 732,00 697 411,82 

Náhrada za nemoc 67 392,00 144 623,00 

Odvody 7 925 394,00 7 853 592,00 

FKSP 458 601,00 461 492,18 

Celkem 32 467 105,00 32 467 105,00 

Navýšení ÚZ 33070 28 710,00 28 710,00 

Celkem dotace KÚ 32 495 815,00 32 495 815,00 

 
Finanční prostředky na mzdy, OON, odvody, FKSP, ONIV byly vyčerpány v plné výši.  
  
  
Finanční prostředky byly čerpány následovně:  
  
N á k l a d y  roku  2018   7 888 302,26 Kč  
V ý n o s y    roku  2018   8 044 806,13 Kč  
  
  
  
Hospodářský výsledek za rok 2018                                  + 156 503,87 Kč 
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Tvorba a užití peněžních fondů      
 
 

 stav k 1. 1.2018 tvorba fondu užití stav k 
31.12.2018 

 

Fond odměn    89 913,22      180 000,00           200 000,00           69 913,22 
    

FKSP 509 006,60        466 048,18   513 570,00 461 484,78  
 

Fond rezervní              277 989,79          81 880,31 247 257,52         112 612,58  
     

Investiční fond 401 423,00          47 834,00                     0,00        449 257,00 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


