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2. Charakteristika školy 
 

 

ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY, VYBAVENÍ ŠKOLY 
 
 Základní škola Heřmanův Městec je plně organizovanou školou s dlouhou tradicí. Škola byla 

založena roku 1896. Je jedinou základní školou ve městě a spádovou školou pro okolní obce. Kapacita 

školy je 900 žáků. V jednotlivých ročnících jsou tři až čtyři paralelní třídy. Zřizovatelem školy je 

Město Heřmanův Městec, v právní subjektivitě je škola od 4. 12. 2000.  

Škola poskytuje vzdělávání a školské služby ve třech objektech. Hlavní budova s přístavbou i pavilon 

v areálu mateřské školy prošly rekonstrukcí (výměna oken, zateplení, nová fasáda). Zrenovována byla 

i sociální zařízení. 

 Pro výuku mají pedagogové možnost využívat řadu odborných učeben (učebna chemie, 

přírodopisu, hudební výchovy, německého a anglického jazyka, matematiky, fyziky, výpočetní 

techniky). 

 Tělesná výchova žáků 1. stupně je převážně realizována ve školní tělocvičně, starší žáci 

provozují sportovní aktivity v moderně zařízené městské sportovní hale. U školy je venkovní hřiště 

s plastovým povrchem.  

Výuka pracovních činností probíhá ve dvou dílnách – dřevodílně a elektrodílně a cvičné kuchyňce. 

Pro pěstitelské práce jsou určeny poměrně velké pozemky a skleník. U školy je také altán určený pro 

výuku mimo školní třídy.  

Většina tříd a učeben je vybavena interaktivními tabulemi nebo multimediálními zařízeními, pro 

výuku mohou žáci využívat notebooky. Každoročně jsou předmětové kabinety vybavovány novými 

pomůckami. Ve škole jsou také dvě knihovny určené pro žáky i pedagogy.   

Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Školní družina je umístěna v hlavní budově školy  

ve dvou kmenových třídách a v budově naproti škole. Kapacita školní družiny je 150 žáků, je zcela 

naplněna. Školní družina má 5 oddělení. 

Kapacita školní jídelny je 700 stravovaných a je umístěna v nově přistavěné budově z roku 

2008.  

 

CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU 
 

 Personální zajištění výuky má z hlediska kvalifikovanosti a zastoupení oborových odborností 

velmi dobrou úroveň. Všichni vyučující absolvovali vysokoškolské pedagogické studium. Převážná 

část vyučovacích předmětů se učí aprobovaně (bez potřebné aprobace se vyučuje výchova ke zdraví, 

pracovní činnosti, část tělesné výchovy, informatiky, zeměpisu, anglického a německého jazyka). 

Kolektiv je stabilizovaný, jeho členy jsou učitelé s kratší praxí i s dlouholetými zkušenostmi. 

Pedagogický sbor se skládá z učitelů, vychovatelek školní družiny a asistentek pedagoga. Ve sboru 

převažují výrazně ženy. Všichni učitelé jsou vysokoškolsky vzdělaní a učí převážně svou aprobaci. 

Pedagogický sbor se v poslední době postupně obměňuje a přibývají mladí učitelé. Všichni 

pedagogové si zapojením do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků prohlubují kvalifikaci. 

Učitelé úzce spolupracují se školními poradenskými zařízeními. Ve škole pracuje výchovný poradce, 

školní metodik prevence, koordinátor EVVO a ŠVP, koordinátor a metodik ICT.  

 

CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ 
 
 Přibližně polovina žáků je dojíždějících. Do kolektivů tříd se začleňují žáci se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Nadaní žáci se pod vedením svých učitelů úspěšně zúčastňují olympiád, 

soutěží a vystoupení. Mají možnost po absolvování 5. ročníku pokračovat ve studiu na víceletém 

gymnáziu nebo ve sportovních školách. Do školy přestupují také žáci z jiných škol v průběhu školní 

docházky z důvodu přistěhování do Heřmanova Městce. 
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DLOUHODOBÉ PROJEKTY 
 

Žáci školy se zapojují jednak do celoškolních projektů a jednak do projektů republikových 

nebo mezinárodních. Celoškolními projekty jsou Den Země, Volba povolání, Přehlídka škol, Zdravé 

zuby a Dopravní výchova. Dále je škola zapojena do republikových projektů Recyklohraní a Les  

ve škole a mezinárodního projektu Ekoškola a eTwinning. Pro žáky připravujeme aktivity v oblasti 

bezpečného chování, vzájemné ohleduplnosti a chování v kolektivu, v protidrogové oblasti, v oblasti 

sexuální výchovy. Pravidelně jsou organizovány exkurze, výlety, školy v přírodě nebo lyžařské kurzy. 

Škola je dlouhodobě zapojena do projektu Ovoce do škol, Mléko do škol, od roku 2018 je 

škola zapojena do projektu Rodiče vítáni.  

  

SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY 
 
 Při škole působí devítičlenná školská rada. Úspěšně se rozvíjí spolupráce se sdružením rodičů 

a přátel školy (SRPŠ). SRPŠ finančně přispívá na nákup lyžařské výzbroje pro lyžařský výcvik, 

na dopravu a zajištění sportovních a kulturních aktivit, různých soutěží a akcí, na nákup vybavení 

školní družiny. Rodiče navštěvují výuku ve třídách v rámci Dne otevřených dveří nebo akcí 

připravených žáky, budoucí žáci a jejich rodiče navštěvují školu v rámci Dne otevřených dveří pro 

budoucí prvňáčky. O dění ve škole jsou informováni prostřednictvím třídních schůzek a konzultačních 

odpolední, školního zpravodaje, webových stránek. Jsou organizovány akce, kde žáci prezentují svou 

činnost, např. letní slavnost (školní akademie), vystoupení pěveckého sboru, besídky pro rodiče na 

1. stupni a ve školní  družině.  

 Škola rozvíjí a prohlubuje spolupráci se školskými a výchovnými zařízeními ve městě, 

se Základní uměleckou školou, Speciální základní školou, Domem dětí a mládeže, mateřskými 

školami, Základní a mateřskou školou Morašice. Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem školy 

Městem Heřmanův Městec. 

 Škola rozvíjí kontakty s Krajským úřadem v Pardubicích, Městským úřadem v Chrudimi, 

pedagogicko-psychologickými poradnami, se Střediskem výchovné péče o děti a mládež Archou 

Chrudim, s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání v Hradci Králové, Úřadem práce ČR, církvemi, 

sportovními kluby, Junákem, lékaři, Policií ČR a městskou policií, městskou knihovnou, organizací 

Spokul, domovy pro seniory, hasiči, archivem, hřebčínem, Českým svazem zahrádkářů, podnikateli 

a dalšími.  

 


