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Výroční zpráva za školní rok 2015/16 byla schválena školskou radou 4. října 2016.
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Mgr. Radka Karlová
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název:
Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí
Ředitelka školy:
Mgr. Dana Krátká
Zástupce ředitelky:
Mgr. Pavel Resler
Zřizovatel:
Město Lanškroun
Sídlo organizace:
Dobrovského 630, Lanškroun 56301
IČO:
00 854 379
Datová schránka:
qvu4qq4
Telefon školy:
465321099
www stránky:
www.zslado.cz
Právní forma:
příspěvková organizace
Hlavní náplň činnosti: vzdělání a výchova žáků
Vedlejší činnost:
rekondiční bazén
Přehled oborů vzdělání: 79-01-C/01 Základní škola
CHARAKTERISTIKA ŚKOLY
Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630 je úplná základní škola, která vyučuje podle
vlastního školního vzdělávacího programu s názvem „Škola dětí“. Ve školním roce 2015/16
zajišťovala vzdělání pro 345 žáků, počet žáků se od školního roku 2010/11 pravidelně
zvyšuje. ZŠ disponuje dvěma budovami, které stojí ve středu uzavřeného areálu. Škola je jako
jediná v Lanškrouně bezbariérová, na obou budovách je v provozu výtah. V areálu se dále
nachází bazén se saunou, školní hřiště, jídelna MADORET a rozsáhlá školní zahrada, v níž je
také vybudované arboretum. Všechny učebny v obou budovách školy jsou zasíťované,
napojené na vnitřní síť školy, internet a vybaveny interaktivními tabulemi.
Škola se dlouhodobě orientuje na:
technické vzdělávání,
spolupráci s polskou partnerskou školou v Dzierżoniówie,
zájmové kroužky pro žáky,
výuku anglického jazyka od 1. tříd,
úspěšné zapojení do evropských dotačních programů
Základní škola má 9 ročníků a člení se na první a druhý stupeň. Na prvním stupni (1. – 5.
ročník) je v současnosti 10 tříd a na druhém stupni (6. – 9. ročník) 6 tříd. Třídy se zpravidla
naplňují do počtu 30 žáků. Vyučujeme třem cizím jazykům – anglickému (od 1. třídy),
německému a ruskému (oba od 8. třídy). Škola organizuje kurz bruslení, lyžařský a cyklistický
kurz na II. stupni a plavecký výcvik žáků na I. stupni. Dále pořádá školní výlety, exkurze a akce
související s výchovně vzdělávací činností školy.
Kromě kmenových tříd disponuje škola řadou odborných učeben, např. informatiky, fyziky a
chemie, přírodopisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, dílny s keramickou pecí a další.
V podkroví se nachází moderní knihovna s více jak 4000 svazky, určených žákům i učitelům.
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Ve škole pracuje mnoho zájmových útvarů – keramika, biologické praktikum, florbal, pěvecký
kroužek, taneční kroužek, zdravotnický kroužek… Velmi dobré zázemí poskytujeme
zájmovým útvarům se zaměřením na oblast techniky – technický kroužek, kroužek vizuálního
programování a kroužek robotiky. Žáci, kteří tyto kroužky navštěvují, se úspěšně účastní
různých soutěží a přehlídek s technickým zaměřením, zejména pod patronací společnosti
AMAVET. Dlouhodobě dosahujeme významných úspěchů na Festivalu vědy a techniky
mládeže v Pardubickém kraji.
Školní družina má 4 oddělení s kapacitou 115 žáků a slouží dětem z prvního stupně,
především nejnižším ročníkům. Vedle zázemí velmi pěkně vybavených tříd využívají žáci po
většinu školního roku také venkovní areál, zejména školní zahradu s herními prvky.
Poslední součástí školy je rekondiční bazén. Jeho provoz je celoroční, vedle plavecké výuky
našich žáků i žáků škol z širokého okolí poskytuje také služby veřejnosti. V současnosti zde
probíhají např. kurzy plavání kojenců, aqua aerobic a další.
Při škole je ustavena školská rada a SRDPŠ.
ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ
V tomto školním roce pracovala školská rada v tomto složení:
za zákonné zástupce nezletilých žáků školy: Mgr. Dagmar Flídrová,
za pedagogické zaměstnance školy: Marcela Málková,
za zřizovatele (město Lanškroun): Mgr. Radka Krejčová.
Rada školy se v tomto složení sešla ve školním roce 2x. Na jednotlivých jednáních se
seznámila s výroční zprávou za školní rok 2014/15 a změnami ve školním řádu, plánovanými
akcemi, důležitým tématem se stala závěrečná zpráva ČŠI. Dále se jednalo o dopravní
problematice před školou, která je kritická zejména před 8. hodinou ranní.
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II. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
Třída
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B
5.
6.A
6.B
7.A
7.B
8.
9.
Celkem:

počet žáků
27
26
18
20
19
19
17
21
20
28
19
20
18
17
31
25
345 žáků

třídní učitel___________
Mgr. Radomíra Koudelková
pí uč. Marcela Málková
Mgr. Jana Kmentová
Mgr. Petra Minářová
Mgr. Lenka Pilná
Mgr. Eva Suldovská, Bc. Žaneta Hrubešová
Mgr. Eva Vetchá
Mgr. Miroslava Jirásková
pí uč. Zdeňka Štorková
Mgr. Eugenie Dajčová
Mgr. Vladimír Cacek
Mgr. Lucie Dolečková
Mgr. Iveta Valentová
Mgr. Gabriela Reslerová
Mgr. Ivona Vyoralová
Mgr. Daniela Krátká

Netřídní učitelé:
Mgr. Naděžda Semerádová
Mgr. Jiří Krištof
Mgr. Iva Rozsívalová
Mgr. Jitka Stránská, výchovná poradkyně
Mgr. Oldřich Strnad
Mgr. Pavel Resler, zást. ředitelky
Mgr. Dana Krátká, ředitelka školy
Pedagogická asistentka:
Mgr. Iva Rozsívalová
Vychovatelky:
Monika Kroulíková, vedoucí vychovatelka
Dana Zedníčková
Petra Dostálová
Mgr. Silvie Králová
Provozní zaměstnanci:
Kateřina Kocandová, ekonomka
Lubomír Vyhnálek, školník
Marie Holásková
Marie Franková
Zděnka Skalická
Ludmila Srovnalová
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Zaměstnanci v bazénu:
Mgr. Eva Jurčová, vedoucí
Jindřich Helekal

Pedagogický sbor
zleva: pí uč. Štorková, pí uč. J. Kmentová, pí uč. I. Valentová, pí uč. L. Dolečková, pí uč. D.
Krátká, pí vych. S. Králová, pí uč. M. Jirásková, pí uč. L. Pilná, , pí uč. E. Suldovská, pí uč. G.
Reslerová , p. zást. řed. P. Resler , pí řed. D. Krátká, pí uč. J. Stránská, pí uč. R. Koudelková,
pí uč. M. Málková, pí uč. P. Minářová, pí vych. D. Zedníčková, pí E. Jurčová, pí uč. N. Semerádová, pí uč. E. Dajčová, p. uč. V. Cacek
APROBOVANOST VÝUKY
I. stupeň – 100% aprobovaně
ŠD - 100% aprobovaně
II. stupeň – přehled aprobovanosti v jednotlivých předmětech
Předmět
Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk
Dějepis

počet hodin/týden
29
24
6
6
10
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aprobovanost
100%
50%
100%
100%
100%

Výchova k občanství
11
Zeměpis
10
Matematika
24
Přírodopis
11
Fyzika
11
Chemie
4
Hudební výchova
6
Výtvarná výchova
10
Tělesná výchova
16
Pracovní činnosti
10
Domácí nauky
1
Informatika
7
Biologická praktika
1
Sportovní a pohybové aktivity 2
Konverzace anglický jazyk
1
Technická výchova
1

64%
80%
83%
100%
82%
100%
100%
50%
100%
50%
neaprobovaně
neaprobovaně
100%
100%
neaprobovaně
neaprobovaně

Aprobovanost: 78%
Kvalifikace pedagogických pracovníků: 100%

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
 Priority vzdělávání v oblasti:
1. Management školy
Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení – Mgr. Dana Krátká
Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství na Seči – Mgr. Dana Krátká
Povinná dokumentace ve ŠD – pí Kroulíková
2. Projevy a prevence, řešení sociálně patologických jevů
Setkání metodiků prevence (dvoudenní) – Mgr. Semerádová
Seminář pro třídní učitele II – Mgr. Semerádová, Mgr. Dolečková, Mgr. Valentová,
Mgr. Kmentová
3. Podpora technického vzdělávání
Seminář AMAVET - Mgr. Resler, Mgr. Strnad
Hodnotící konference AMAVET - Mgr. Resler, Mgr. Strnad
4. Vzdělávání v rámci OP VK výzva č. 56 a 57
Moderní pojetí technického vyučování – Mgr. O. Strnad
Zahraniční jazykový kurz pro učitele - Mgr. N. Semerádová

 Další oblasti:
1. Vzdělávání v oblasti inkluze
Žák s potřebou podpůrných opatření v ZŠ – Mgr. Dana Krátká, Mgr. Stránská
Seminář k novele školského zákona – Mgr. Dana Krátká, Mgr. Stránská
Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace v inkluzivní třídě – Mgr. Vyoralová,
Mgr. Koudelková
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Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností u dětí a dospělých s AS a vysoce funkčním
autismem – Mgr. Vetchá
Pracovní seminář „Aspergerův syndrom“ – Mgr. Rozsívalová, Mgr. Vetchá, Mgr. Minářová,
Mgr. Kmentová, Mgr. Dana Krátká
Překonávání obtíží při začlenění žáka s PAS do kolektivu třídy, ovlivňování klimatu třídy –
Mgr. Vetchá
2. Didaktika, nové metody… v jednotlivých předmětech (I., II. st.)
Matematika dle Hejného – pí Málková, Mgr. Koudelková, Mgr. Kmentová, Mgr. Pilná,
Mgr. Minářová, Mgr. Suldovská, Mgr. Jirásková, pí Štorková, Mgr. Reslerová, Mgr.
Vyoralová, Mgr. Látrová
Hry a jiné aktivity ve dvojicích v německém jazyce – Mgr. Valentová, Mgr. Dolečková
3. Problematika výchovného poradenství
Setkání výchovních poradců v České Třebové, přehlídka škol – Mgr. Stránská
Semináře výchovných poradců v Ústí nad Orlicí – Mgr. Stránská
4. Přednášky L. Pekařové
…nejen o výchově – pí Málková, Mgr. Koudelková, Mgr. Dana Krátká
Autorita učitele a kázeň, osobnost učitele a žáka, vztah rodiny a školy – Mgr. Králová
 Aktuální oblasti:
1. Bezpečnost práce, požární ochrana, atd.
Školení bezpečnosti práce pro vedoucí pracovníky – Mgr. Resler, p. Vyhnálek
2. Zdravotník zotavovacích akcí – Mgr. Králová
3. Další
Porada předsedů AŠSK (celkem 2x) – Mgr. Cacek
Vzdělávací seminář pro předsedy ZO ČMOS – Mgr. Krištof
Seminář vedoucí Hlídek mladých zdravotníků – pí Zedníčková
Školení k FMP (Glacensis) – Mgr. Dana Krátká, Mgr. Resler
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III. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Zápis do prvních tříd
Zapsáno: 51 dětí
Odklad: 11 dětí
Do 1.A, B nastoupí 40 dětí.

Přijímací řízení ve šk. roce 2015/2016
25 žáků z 9. ročníku, 2 žáci z 8. ročníku, 8 žáků z 5. ročníku

Střední škola

Obor

Gymnázium Lanškroun

4leté
8leté
8leté
agropodnikání
ekonomika
mechatronik
nástrojař
kadeřnice
informační technologie
silniční doprava
fotografie a média
aplikovaná chemie
správa počítačových sítí
bezpečnostně právní činnost
veřejnosprávní činnost
kuchař-číšník
mechanik elektrotechnik
mechatronik
kuchař-číšník
analýza potravin
kadeřnice
cukrářka
obráběč
nástrojař

Gymnázium Letohrad
SZeŠ Lanškroun
SOŠ a SOU Lanškroun

SOŠ Česká Třebová
SŠA Holice
SPŠ Ústí nad Orlicí
SPŠ Pardubice
Soukromá SŠ výpočetní techniky Praha
ISŠ Moravská Třebová
OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň
SPŠ elektrotechnická Pardubice
SPŠ Letohrad
Labská hotelová SOŠ a SOU Pardubice
SPŠ potravinářská Pardubice
SŠ železniční, technická a služeb Šumperk
SOŠ Polička
SOU Svitavy

Počet
přijatých
2
7
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Přehlídka středních škol
Ve čtvrtek 8. října se všichni vycházející žáci zúčastnili v České Třebové Přehlídky středních
škol a regionálních zaměstnavatelů, která má pomoci žákům posledních ročníků i jejich
rodičům při volbě dalšího vzdělávání a v orientaci mezi středními školami nejen v našem
regionu. Jejich zástupci zprostředkovali budoucím středoškolákům informace o možnostech
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studia na různých typech středních škol a učilišť, zaměstnavatelé pak přímo uplatnění v jejich
firmách, často s možností stipendijního programu pro výborné studenty. Vycházející žáci
získali základní přehled o tom, co v dnešní době zaměstnavatelé orlickoústeckého regionu
potřebují a o jaké profese mají především zájem.
Deváťáci na Úřadu práce v Ústí nad Orlicí
Ve čtvrtek 5. listopadu získávali vycházející žáci cenné informace v Informačním a
poradenském středisku Úřadu práce v Ústí nad Orlicí. Seznámili se také s možnostmi
uplatnění se na trhu práce po dokončení studia, a to nejen v Pardubickém kraji. Zamýšleli se
nad požadavky některých povolání, dostali seznam důležitých webových stránek. V kartotéce
oborů si mohli individuálně vyhledat všechny dostupné informace o své budoucí profesi a
zjistit tak, co vlastně všechno obnáší. Vyzkoušeli si zájmový test, který jim alespoň částečně
pomohl při tak důležitém rozhodnutí.
Mgr. J. Stránská
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IV. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Přehled prospěchu žáků školy šk. r. 2015/16
I. pololetí
Třída
I. A
I. B
II. A
II. B
III. A
III. B
III. C
IV. A
IV. B
IX.
V.
VI. A
VI. B
VII. A
VII. B
VIII.
Celkem:

Vyznamenání
27
26
17
21
16
16
17
19
18
2
16
5
2
5
6
6
219

Prospěl Neprospěl
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1
0
0
0
2
0
2
0
20
3
12
0
14
0
17
1
13
0
11
0
22
3
117
7

Nehodnocen
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Neklasifikován
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Průměr
1
1
1
1,03
1,23
1,24
1,05
1,21
1,19
2,21
1,53
1,69
2,11
1,77
1,74
2,27
1,45

Vyznamenání
27
27
17
21
16
16
15
21
18
2
17
5
2
4
5
6
219

Prospěl Neprospěl
0
0
0
0
1
0
0
0
3
0
2
0
2
0
0
0
2
1
23
0
11
0
15
0
18
0
14
0
12
0
25
0
128
1

Nehodnocen
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4

Neklasifikován
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Průměr
1
1,03
1,09
1,06
1,26
1,13
1,07
1,2
1,3
2,23
1,51
1,8
1,23
1,81
1,77
2,2
1,48

II. pololetí
Třída
I. A
I. B
II. A
II. B
III. A
III. B
III. C
IV. A
IV. B
IX.
V.
VI. A
VI. B
VII. A
VII. B
VIII.
Celkem:

Snížený stupeň z chování
pololetí

Třída Hodnocení chování
-

II. pololetí

Třída Hodnocení chování
VI.B
2 (2x)

I.
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Ocenění nejlepší žák třídy
I letos jsme už tradičně ocenili v závěru školního roku, ve středu 29. 6., nejlepší žáky
z jednotlivých tříd. Slavnostního vyhodnocení proběhlo v prostorách lanškrounského zámku,
pozváni byli také rodiče. Nejlepší žáci tříd obdrželi knižní odměny, které zakoupilo ze svých
finančních prostředků SRPDŠ. Gratulujeme těmto žákům z jednotlivých tříd:
1.A Filip Resler, Adéla Tomišková
1.B Apolena Lánová, Barbora Semerádová
2.A Karolína Tulisová
2.B Lukáš Valenta
3.A Tereza Fajtová
3.C Anežka Vilčová
4.A Veronika Reslerová
4.B Denisa Chládková
5. Štěpánka Rubešová, Lucie Flídrová, Adam Křivka,
6. A Ella Andrlová, Zuzana Kubešová
6. B Gabriela Skalická
7.A Lucie Němcová
7.B Jan Hajzler
8. Kristýna Bednářová, Petra Suchá, Kristýna Krátká, Patricie Janíčková
9. Kateřina Jirásková
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V. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních.
Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a
poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů.
1. Prevence v ŠVP
Prevence rizikového chování se promítla do učebních plánů několika předmětů, kde má své
pevné místo (např. výchova k občanství, jazyk a jazyková komunikace, přírodopis, tělesná
výchova - viz Minimální preventivní program)
2. Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí
V rámci zkvalitnění minimálního preventivního programu jsme ve školním roce 2015/2016
úzce spolupracovali s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí a využili jsme
jejich nabídky programů všeobecné primární prevence. Podařilo se nám připravit tyto
programy pro 1. až 8. třídy:
Začátek – adaptační program (I. A, I. B)
Program je realizován v nově vzniklých kolektivech. Jeho cílem je pomoci žákům vzájemně se
poznat, seznámit, stanovit jasná pravidla, která je třeba dodržovat, a nastavit zdravé sociální
vztahy, adaptovat se do nového třídního kolektivu, prostředí. Třídní učitel má možnost své
žáky lépe poznat a vidět svoji novou třídu z jiného úhlu.
Tajuplný ostrov (II. A, II. B)
Program je zaměřený na prevenci zdravého životního stylu a prevenci zdravých vztahů
v kolektivu. Cílem je dětem přiblížit danou problematiku interaktivní formou, kdy celý
program provází pohádkový příběh. Žáci si prostřednictvím technik začínají sami vytvářet své
vlastní názory a odpovědný přístup.
Stonožka (III. A, III. B, III. C)
Tento program je zaměřen především na vrstevnické vztahy. Cílem programu je pomoci
dětem upevnit si svoje postavení v třídním kolektivu, rozvíjet spolupráci a toleranci mezi
dětmi. Prostor je věnován i předání si vzájemných pozitivních vazeb mezi dětmi, ale i
směrem k třídnímu učiteli. Dojde i ke zmapování vzájemných sociálních vztahů v kolektivu,
aby bylo možné upozornit na případná rizika v kolektivu.
Líbí, nelíbí (IV. A, IV. B)
Program je zaměřený na prevenci sexuálního zneužívání. Děti jsou přiměřenou formou
v průběhu programu seznámeny se svými právy, upozorněny na případná rizika a je
podpořeno jejich sebevědomí k řešení problémů. Žáci jsou seznámeni s projevy sexuálního
zneužívání, jsou vedeni k diskuzi o tomto tématu, nacházejí pomoc v případě, že se stali obětí
nebo svědkem.
Krok za krokem (V. třída)
Preventivní program zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů. Cílem programu je
pomoci dětem upevnit si svoje postavení v třídním kolektivu, vést kolektiv jako celek
k toleranci druhých, respektování a uvědomění si vlastní jedinečnosti. Prostor je věnován i
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předání si vzájemných pozitivních vazeb mezi dětmi, ale i směrem k třídnímu učiteli.
Prostřednictvím interaktivních technik dojde i ke zmapování vzájemných sociálních vztahů
v kolektivu.
Kybersvět (VI. A, VI. B)
Program je zaměřen na prevenci šikany. Prostor je věnován rozvoji zdravého způsobu
komunikace prostřednictvím ICT a sociálních sítí.
Ne návykovým látkám (VII. A, VII. B)
Program je zaměřen na prevenci užívání návykových látek a závislostního chování. Žáci mají
prostor si uvědomit vlastní hodnoty, zodpovědné chování, řešení problémů a smysluplné
trávení volného času.
Romeo, Julie...tma (VIII. třída)
Program se věnuje tématu partnerství a sexu. Cílem programu je vymezit žákům základní
pojmy z partnerství, věnuje se charakteristice možných partnerských vztahů. Žáci získají
informace o bezpečném sexuálním styku a jsou upozorněni na případná rizika v podobě
sexuálně přenosných informací. Zahrnuto je i téma antikoncepce.
V listopadu proběhl pro žáky 7. až 9. tříd výchovně-vzdělávací program Memento. Byl
zaměřen na prevenci rizikového chování a protidrogovou prevenci.
V rámci celoškolního projektu Bezpečný den se žáci z druhého stupně seznamovali
s problematikou drog a zhlédli dva krátké filmy s touto tématikou. Přednáška pí Z. Drozdové
o návykových látkách poutavě uváděla konkrétní příklady z praxe, které každodenně řeší.
3. Z hlediska rizikového chování žáků byl pro nás školní rok 2015/16 velmi poklidný. Pokud
jsme se potýkali s nějakými problémy, byly úspěšně řešeny v rámci kompetencí a možností
třídních učitelů, popřípadě ve spolupráci se školní metodičkou prevence.
4. Úspěšně jsme zorganizovali 1. charitativní jarmark (prosinec 2015) a 1. charitativní běh
(květen 2016). Výtěžek z obou akcí byl věnován našemu žákovi Pavlu Kvapilovi, který trpí
svalovou dystrofií.
5. Vzdělávání metodika prevence
a) Setkání metodiků prevence v Bělči nad Orlicí (jaro 2016)
b) Seminář Michala Dubce na téma Třídnické hodiny (podzim 2015)
c) Samostudium problematiky prevence (webové stránky MŠMT ČR, časopis Prevence,…)
Mgr. N. Semerádová

Memento
Dne 25. listopadu 2015 naši školu navštívili pánové Mgr. Vítek Chadima a Oto Rajman
z agentury RAJCHA s působivou dramatizací románu Radka Johna MEMENTO. Jednalo se
o pořad v rámci protidrogové prevence určený žákům 7. - 9. tříd.
Děti se prostřednictvím této dramatizace seznámily se skutečným příběhem mladého
narkomana Michala Otavy, jehož život fatálně poznamenala drogová závislost. Záměrem
autora bylo varovat před vážným nebezpečím toxikomanie a poukázat na téměř mizivé
procento úspěšnosti léčby.
Pořad, který trval zhruba 45min, žáky velmi zaujal, po celou dobu představení byli
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v naprostém klidu a soustředěně sledovali poutavý příběh. Věříme, že jejich všetečné otázky,
na které bohužel nebyl tento den prostor, budou zodpovězeny během preventivního
programu Ne návykovým látkám, který pro žáky 7. tříd každý rok připravujeme ve spolupráci
s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí.

PŘEHLED AKCÍ PRO ŽÁKY
Září
Slavnostní zahájení šk. roku
Světový den I. pomoci (I. stupeň)
Beseda o Janu Husovi (7.A,B)
Přednáška na téma Bible (8. tř.)
Sběr papíru
Přespolní běh v Letohradu (okresní kolo)
Seiferos – ukázky dravců
Říjen
ČČK v Domově pro seniory (3.A)
Sportovní olympiáda v Dzierzoniowie (5. tř.)
Přehlídka škol v České Třebové (9. tř.)
Beseda o jaderné energii (9. tř.)
Běh do sjezdovky
Okresní školní liga v plavání
Filmové představení (ŠD)
Exkurze na MěÚ, muzeum (3.A,B,C)
O Palečkovi - pořad KC (1. – 2. tř.)
Pasování na čtenáře v Městské knihovně Lanškroun (2.A,B)
Drakiáda (ŠD)
Anglické divadlo Černý Petr (II. st.)
Sbírka knih pro děti v nemocnici
Coca Cola cup (8., 9. tř.)
Listopad
Exkurze Úřad práce v Ústí nad Orlicí (9. tř.)
Exkurze do fy Forez (8. tř.)
Vzdělávací jazykový pobyt v Anglii – Brighton
Bobřík informatiky Kadet (8. - 9. tř.)
Bobřík informatiky Benjamin (6. - 7. tř.)
Bobřík informatiky Mini (4. - 5. tř.)
Ocenění Mladý talent Pardubického kraje
Okresní kolo ve florbalu (chlapci 4. – 5. tř.)
Okrskové kolo ve florbalu (chlapci 8. – 9. tř.)
Přebor školy v šachu
Dějepisná olympiáda – školní kolo
Filmové představení (ŠD)
Okrskové kolo ve florbalu (chlapci 6. – 7. tř.)
PC_ák Pardubice
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Divadelní představení Memento (7. – 9. tř.)
Otvírání slabikáře (1.A,B)
Beseda s p. Šlahorou - rok 1968 v La (9. tř.)
SAPERE – školní kolo
Soutěž Tuta Via Vitae – školní kolo
Soutěž finanční gramotnosti – školní kolo
Okresní kolo družstev v šachu (6. – 9. tř.)
Co víš o energetice – korespondenční soutěž
Prosinec
Den otevřených dveří
Adventní zpívání na obou budovách
Preventivní program PPP – Začátek (1.A,B)
Preventivní program PPP – Kybersvět (6.A,B)
Vánoční hvězda - pořad KC (1. – 4. tř.)
Okresní kolo ve florbalu (chlapci 6. – 7. tř.)
Ekocentrum Paleta Oucmanice (6.A,B)
Exkurze SPŠ a SOU Lanškroun (8. tř.)
Vánoční besídka pro rodiče (4.B)
Vánoční dílna pro děti a rodiče (2.A)
AMAVET – prezentace dětí ve společnosti FOXCON
OČJ – školní kolo
Okresní školní liga v plavání
Česko zpívá koledy
Adventní Lanškroun – vystoupení
Okresní kolo družstev v šachu (1. – 5. tř.)
Vánoční charitativní jarmark
Filmové představení (ŠD)
Okresní kolo ve šplhu
Výuka Aj rodilým mluvčím
Vánoční výstava v muzeu (4.A)
Soutěž ve cvičení s hudbou pro školy v regionu
Vánoční koncert v kostele sv. Anny – I., II. st.
Vánoční vycházka (3.B)
Okresní kolo družstev v šachu (1. – 5. tř.)
Leden
Matematická olympiáda (5. tř.)
Výstava technického kroužku
Exkurze SPŠ a SOU Lanškroun (9. tř.)
Výuka Aj rodilým mluvčím
Zeměpisná olympiáda – školní kolo (II. st.)
Preventivní program PPP – Tajuplný ostrov (2.A,B)
Preventivní program PPP – Ne návykovým látkám (7.A,B)
Filmové představení (ŠD)
Německá animace (7. – 9. tř.)
Jak se dělá komiks (4. – 5. tř.)
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Pythagoriáda (5. tř.)
Soutěž finanční gramotnosti – okresní kolo
SAPERE – okresní kolo
Soutěž Tuta Via Vitae – okresní kolo
Program DDM – roční období (ŠD)
Robotická soutěž – TU Liberec
Anglické divadlo Červená karkulka (I. st.)
Slavnostní předávání vysvědčení za přítomnosti rodičů (1. tř.)
Únor
Zápis do 1. tříd
Lyžařský kurz (7.A,B )
Festival vědy a techniky - školní kolo
Pěvecká soutěž – školní kolo (1. – 6. tř.)
OČJ – okresní kolo
Preventivní program PPP – Romeo, Julie … tma (8. tř.)
Festival vědy a techniky - okresní kolo
Zeměpisná olympiáda - okresní kolo
Konverzační soutěž v anglickém jazyce – okresní kolo
Projekt Veselé zoubky (1.A,B)
Výuka Aj rodilým mluvčím
Karneval ŠD
Městské muzeum Lanškroun – stálá expozice (7.A,B )
Beseda o anorexii (8. - 9. tř.)
Okrskové kolo v basketbalu (chlapci II. stupeň)
Kurz bruslení (6.A,B)
Soutěž finanční gramotnosti – krajské kolo
SAPERE – krajské kolo
Soutěž Tuta Via Vitae – krajské kolo
Březen
Právo pro každého – cyklus besed a přednášek (8. tř.)
PC soutěž: Aplikační software – kancelářská aplikace – okresní kolo
Program DDM – roční období (ŠD)
Ekolibřík, výukový ekologický program v DDM Lanškroun (4.A,B)
Pěvecká soutěž v Dzierzoniowie (2.B, 4.A)
Preventivní program PPP – Stonožka (3.A,B,C)
Festival vědy a techniky v Pardubicích – krajské kolo
Robo RAVE – soutěž
Projektové odpoledne - zdravá svačina (3.C)
Výuka Aj rodilým mluvčím
Matematický klokan – školní kolo
Filmové představení (ŠD)
ČČK – První pomoc a my (I. st.)
Preventivní program PPP – Líbí x nelíbí (4.A,B)
Pythagoriáda – šk. kolo (II. st.)
Okresní kolo Pythagoriády
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Zahrada - pořad KC (3.A,B,C)
Divadelní představení Karel IV. (5. – 9. tř.)
Preventivní program PPP – krok za krokem (5.tř.)
Okresní školní liga v plavání
PC soutěž: Aplikační software – kancelářská aplikace – okresní kolo
Duben
Noc s Andersenem (2. – 5. tř.)
Program DDM – roční období (ŠD)
Soutěž v předčítání německého textu Bücherwurm – celostátní kolo
Okrskové kolo ve vybíjené (4. – 5. tř. dívky)
Dopravní výchova - kurz (4.A,B)
Jeden svět (3. – 9. tř.)
Okrskové kolo ve vybíjené (4. – 5. tř. chlapci)
PC soutěž: Aplikační software – kancelářská aplikace – krajské kolo
Filmové představení (ŠD)
Právo pro každého – školní kolo (8. tř.)
Recitační soutěž – školní kolo (II. st.)
Pohádka ze staré knihy - pořad KC (1. – 2. tř.)
Sen noci svatojánské, div. představení v Šumperku (8. - 9. tř.)
Den Země (6.A,B)
Den Země, projekt (2.A)
První pomoc – ČČK (II. st.)
Výchovný koncert ZUŠ (II. st.)
Soutěž finanční gramotnosti – celostátní kolo
Okresní školní liga v plavání
Zdravá5 (3.A,B)
Výuka Aj rodilým mluvčím
Květen
Soutěž v poznávání přírodnin – školní kolo (II. st.)
Chovatelská přehlídka trofejí zvěře (I. st.)
Školní výlet (9.tř.)
Oblastní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků
Soutěž v poznávání rostlin a živočichů DDM (I. st.)
Soutěž v poznávání rostlin a živočichů DDM (II. st.)
Poznávací zájezd do Anglie (II. st.)
Soutěž v poznávání přírodnin – regionální kolo (I. st.)
Charitativní běh Dobráku
Běh v Kypuši
Soutěž v poznávání přírodnin – regionální kolo (II. st.)
Právo pro každého – okrskové kolo
Filmové představení (ŠD)
Okresní školní liga v plavání – finále
Besídka ke Dni matek (4.B)
O starou kůži (4.A,B)
Cyklistický kurz Pastviny (8. tř.)
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Školní výlet (1.A,B, 5. tř.)
Divadelní představení v Šumperku (I. st.)
Sázení keřů na šk. zahradě (ŠD)
Závěrečné výstupní testy AJ – písemná část (9. tř.)
Studijní pobyt ve Francii (vítězové Festivalu…)
Jarní dílny pro děti a rodiče (2.A)
Florbalový turnaj (chlapci 4. – 5. tř.)
Atletické závody pro I. st. (ZŠ Smetanova ul.)
O kuličkového krále – soutěž ŠD
Přírodovědná vycházka – naučná stezka lanškrounské rybníky (6.A,B)
Školní výlet (4.A,B)
Červen
Atletické přebory Dobráček (I. st.)
Školní výlet (6.A)
Hurá na kolo (4.A,B)
Taneční vstoupení ZUŠ (3.A,B)
Školní výlet (7.A)
Školní výlet (3.C)
Školní výlet (3.A,B)
Školní výlet (7.B)
Taneční vstoupení Sluníčko (I. st.)
Věda u školy
Veselá zahrada
Vodácký kurz (9. tř.)
Filmové představení (ŠD)
Exkurze na čističku odpadních vod (9. tř.)
Výuka Aj rodilým mluvčím
Okrskové kolo ve vybíjené (6. tř.)
Závěrečné výstupní testy AJ – ústní část (9.A,B)
Beseda s příslušníky městské policie (1.A,B,2.A)
Pasování na čtenáře (1.A,B)
Výměnný pobyt v Serocku (7. – 8. tř.)
Bezpečný den, celoškolní projekt
Školní sportovní slavnosti O pohár ZŠ Dobrovského
Plavecká olympiáda ve šk. bazénu (I. st.)
Exkurze do ZOO (4.A)
Vycházka – památky Lanškroun (3.C)
Štafeta
Loučení s deváťáky
Ocenění nejlepších žáků školy
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VI. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI
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VII. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2015
Hospodářský výsledek za rok 2015 činí 19.668,88 Kč
(převod do FR)
Příjmy
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM (OD ZŘIZOVATELE)
NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM
z toho:

prostředky získané od MŠMT (projekty, SIPVZ)
prostředky z ÚSC celkem
z toho:
od zřizovatele
krajský úřad
ESF Tablety do škol
dotace MŠMT – výzva č. 56
dotace MŠMT – výzva č. 57
ostatní příjmy (výnosy – hlavní činnosti)
příjmy z jiné – doplňkové činnosti
čerpání fondů

0,- Kč
17.789.574,43- Kč

15.734.401,- Kč
2.200.000,- Kč
12.360.319,-Kč
439.804,- Kč
372.217,- Kč
362.061,- Kč
904.386,24Kč
271.355,- Kč
879.432,19 Kč

příspěvky a dary:

151.500,- Kč

Výdaje
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM

0,- Kč
17.769.905,55 Kč

z toho:

náklady na platy pracovníků školy
ostatní osobní náklady
zákonné odvody, zdravotní a sociální pojištění
výdaje na učebnice, uč. texty a pomůcky
ostatní výdaje na realizaci projektů
ostatní provozní náklady celkem
náklady jiné – doplňková činnost

9.793.481,- Kč
202.555,05 Kč
3.260.030,51 Kč
263.203 Kč
1.174.082,- Kč
2.840.156,79Kč
236.397,20Kč

Z toho prostředky na DVPP
Příjmy
CELKEM PŘÍJMY NA DVPP
z toho:
příjmy obsažené v rozpočtu KÚ

17.873,- Kč
17.873,- Kč

Výdaje
CELKEM VÝDAJE NA DVPP
z toho:
DVPP v rámci rozpočtu KÚ

17.873,- Kč
17.873,-

30

31

32

33

34

VIII. REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ
A/ OP VK výzva č. 56
Výše finančních prostředků: 372 217,-Kč
B/ OP VK výzva č. 57
Výše finančních prostředků: 362 061,-Kč
Jazykově-vzdělávací pobyt v Brightonu
V neděli 8. 11. 2015 jsme vyrazili na dlouhou cestu do anglického Brightonu. Díky projektu
MŠMT mohlo deset dětí naší školy strávit týden s výukou anglického jazyka.
Hned první den nás po náročné noci v autobuse a na trajektu čekala celodenní prohlídka
Brightonu. Brighton je populárním turistickým centrem na pobřeží s mnoha hotely,
restauracemi a zábavními středisky. Jeho dominantou je určitě molo Brighton Pier, které je
největším molem v Brightonu. Po celé jeho délce 512 m najdete restaurace, obchody se
suvenýry nebo zábavní park. Dále jsme navštívili Sea Life Centre, velké mořské akvárium a
královský palác Royal Pavilion. Odpoledne patřilo nákupům v oblíbeném Primarku nebo
Pounlandu. V sedm hodin si nás vyzvedly rodiny, u kterých jsme měli týden bydlet.
V úterý ráno jsme se všichni sešli u autobusu a sdělovali první dojmy ze svých rodin. Většina
nás byla spokojená s jídlem i ubytováním. A pak už jsme vyrazili do školy na dopolední výuku.
Po skončení nás čekal výlet do nedalekého městečka Leeds, kde jsme obdivovali nejkrásnější
hrad jižní Anglie Leeds Castle. Součástí parku u hradu je také obrovské bludiště, kde jsme
měli co dělat, abychom našli cestu ven.
Středeční odpolední výlet po tříhodinovém studiu ve škole byl ve znamení námořní historie.
Navštívili jsme městečko Portsmouth – významný námořní přístav a mimo jiné rodiště
Charlese Dickense. Ve starých loděnicích jsme se byli podívat v Královském námořním
muzeu. Zde je také zakotvena loď Victory, na které bojoval a také zemřel admirál Horation
Nelson. Protože se uvnitř lodi konají prohlídky, zašli jsme se podívat a byli jsme překvapeni,
na jak malém prostoru dokázali námořníci po dobu válek žít.
Čtvrtek byl náš poslední den v Brightonu. Děti ve škole obdržely diplomy za absolvování
kurzu a pak zase hurá na výlet. Čekaly nás krásné útesy Seven Sisters, kde se na chvilku
umoudřilo počasí, a my se mohli kochat nádhernými výhledy na moře. Poté jsme se vydali do
městečka Hasting, zde jsme si prohlédli zbytky hradu a centrum města.
V pátek brzy ráno jsme se rozloučili s našimi hostitelskými rodinami a nabrali směr Londýn.
Čekala nás celodenní prohlídka historického centra a návštěva nejvýznamnějších památek.
Od londýnského oka jsme se vydali k Westminster Abbey, dále pak přes Downing Street na
nejkrásnější náměstí Trafalgar Square. Tady jsme navštívili velmi známou National Gallery. Po
prohlídce jsme se vydali směrem k Picadilly Circus a dále pak na Oxford Street. V odpoledních
hodinách jsme už přicházeli k pevnosti Tower, kde jsou uloženy královské klenoty, a
obdivovali večerní nasvícení Tower Bridge. Vzhledem k typickému anglickému počasí a
celému dni na nohou jsme rádi nastoupili do autobusu a vydali se na cestu zpátky.
Výuka na jazykové škole, návštěva zajímavých míst, vlídnost hostitelů a výborná parta – to
vše jsou synonyma pro tento velmi vydařený zahraniční jazykový pobyt.
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B/ŠKODA AUTO, a.s.
Projekt „Robotická laboratoř“ v rámci grantového programu „Popularizace technického
vzdělávání na základních školách“
Výše finančních prostředků: 50 000,-Kč
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IX. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
ÚSPĚCHY ŽÁKŮ
Talent Pardubického kraje 2015 je z Dobráku
Ve středu 11. listopadu 2015 převzala v sále Jana Kašpara krajského úřadu Kristýna
Bednářová, žákyně 8. třídy, ocenění Mladý talent Pardubického kraje 2015. Z krátkého
medailonku se o ní přítomní dozvěděli následující informace. Kristýna v osmém ročníku
soutěže „Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji“ v kategorii Junior
vyhrála hlavní cenu, a tím se stala celkovou vítězkou s projektem „Škola hrou pro základní
školy“. Jako nejlepší řešitelka se zúčastnila květnové mezinárodní soutěže Broadcom
MASTERS International a zároveň jako pozorovatelka největší soutěže na světě Intel ISEF
v Pittsburghu v USA. Intel ISEF je světově největší mezinárodní vědecká soutěž, které se
účastní více než 1700 středoškolských studentů ze 70 zemí světa.
Ve svém proslovu Kristýna poděkovala rodičům za morální podporu a panu zástupci ředitelky
školy za to, že ji k práci motivoval a pomáhal ji při jejím zpracováním. O sobě prozradila, že
má hodně zájmů, hraje na klavír, maluje, účastní se mnoha soutěží, je všestranným
člověkem.
Kristýnin úspěch je o to větší, že v kategorii ZŠ byla předána pouze čtyři ocenění, v kategorii
středních škol bylo ohodnoceno dvanáct studentů. Kristýna tak ziskem tohoto ocenění
završila svůj projekt z oblasti programování a zároveň nebývalý úspěch z loňského školní ho
roku. Na její úspěchy jsme náležitě hrdí, mojí milou povinností je Kristýně znovu pogratulovat
a popřát mnoho studijních úspěchů i hodně štěstí v dalších soutěžích.
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PC-ák 2015, krajská počítačová soutěž pro žáky ZŠ
Jako předchozí roky, tak i letos se ZŠ Dobrovského Lanškroun ve středu 25. 11. 2015
zúčastnila počítačové soutěže pořádané SPŠE a VOŠ Pardubice. Soutěž je vypsána pro žáky 8.
– 9. tříd v těchto kategoriích: tvorba www stránek, grafický návrh a prezentace
v PowerPointu, která je ještě zvlášť rozdělena na jednotlivé ročníky.
Než začnou soutěžící pracovat ve své vybrané kategorii, tak ještě srovnávají své vědomosti
v testu všeobecných počítačových znalostí. Zde rozhoduje nejenom správnost odpovědí, ale i
rychlost zodpovězených otázek. Z velice početného pole soutěžících (145 žáků z 27 škol) se
nejlépe z naší školy umístil Ladislav Pavlas, který obsadil pěkné 8. místo, když od 3. pozice ho
dělil pouze horší čas.
V hlavních soutěžích jsme měli zastoupení pouze v prezentacích v PowerPointu. Zde se
podařilo zaujmout porotu svou prací Petře Suché, která byla oceněna pěkným druhým
místem.
Lucka na prvním místě v republice
Ve dnech 9. – 13. 11. 2015 se konala celostátní informatická soutěž pro žáky základních a
středních škol - BOBŘÍK INFORMATIKY. Bobřík informatiky je předmětová soutěž
podporovaná ministerstvem školství. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti algoritmizace,
porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěží se v pěti věkových
kategoriích od 4. – 9. ročníku ZŠ a SŠ.
A právě v nejmladší kategorii dosáhla letos naše škola historického úspěchu v podobě 1.
místa, o které se zasloužila žákyně 5. třídy Lucie Flídrová. Lucce se podařilo najít správné
řešení ke všem otázkám, a to v polovičním čase než byl stanoven.
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Žáci z Dobráku letos opět jedou do Francie…
Únor a březen je každoročně na Dobráku je věnován Festivalu vědy a techniky pro děti a
mládež v Pardubickém kraji. Nejdříve proběhne místní kolo, kterého se také účastní žáci ze
ZŠ Výprachtice. Soutěžící prezentují svoje práce, vyslechnou si cenné rady a dobře míněné
připomínky hodnotitelů. Pro mnohé z nich je potom okresní kolo mnohem jednodušší. Letos
se konalo pro okresy Ústí nad Orlicí a Svitavy ve sportovní hale SOŠ a SOU v Lanškrouně.
Záštitu přijal starosta města Mgr. Radim Vetchý a místostarosta města Ing. Bohumil
Bernášek, cenami pro nejlepší práce přispěly i některé místní firmy. Z naší školy postoupilo
z okresního kola do krajského všech šest projektů:
1. Polymery - Patricie Janíčková, Kristýna Krátká,
2. Není barva jako barva - Kristýna Filipová, Nela Procházková,
3. DIY Tricopter - Ladislav Pavlas, Barbora Maršíková,
4. Auto myčka - Adam Křivka, Jakub Dušek,
5. Škola hrou 2 - Kristýna Bednářová,
6. Byla jednou jedna kvasinka - Karolína Alena Urbanová, Marie Kučerová.
A jak jsme uspěli v krajském kole? Opět zisk nejvyšších ocenění. Potěšilo nás vítězství
Kristýny Krátké a Patricie Janíčkové s chemickým projektem „Polymery“ a plně funkční
tricoptera Ladislava Pavlase a Báry Maršíkové. Oba vědecké týmy v květnu pojedou
na zasloužený studijní pobyt do Francie. Patricie a Kristýna navíc získaly cenu děkana
Chemicko-technologické fakulty Univerzity Pardubice a Kristýna Bednářová cenu proděkanky
Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.
Gratuluji úspěšným vědeckým týmům, ale zároveň děkuji všem zúčastněným žákům za
vzornou reprezentaci školy, za jejich snahu, trpělivost a ochotu bádat, hledat nová řešení,
prezentovat výsledky své práce. Mé poděkování patří také panu zástupci Mgr. Pavlu
Reslerovi, který žáky motivoval, vedl je a poskytl jim cenné rady a pomoc. Nezbývá, než si
přát, aby i příští jubilejní desátý ročník této soutěže byl pro nás stejně úspěšný jako všechny
předcházející, ve kterých naši žáci získali hlavní ceny či další ocenění.
ROBO Rave
Do letošního ročníku robotické soutěže ROBO Rave v Pardubicích jsme také vyslali tři
soutěžní týmy. Tato soutěž probíhala v několika kategoriích. Z naší školy všechny tři roboti
soutěžily v kategorii doprava míčků s manuálním nakládáním. Ze třetího místa a právem
účasti na letní škole robotiky v Žamberku se radoval robot Petra Nečase a Vojty Pecháčka.
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Mladí vědci z Dobráku ve Francii
Čtyři žáci naší školy, vítězové devátého ročníku soutěže Festival vědy a techniky
v Pardubickém kraji, se v týdnu od 23. května do 28. května zúčastnili studijní cesty do
Francie. Do Francie odcestovala Kristýna Krátká s Patricií Janíčkovou, autorky chemického
projektu „Polymery“, a Ladislav Pavlas s Bárou Maršíkovou, kteří sestrojili plně funkční model
„dronu“.
Program této cesty byl velmi bohatý, obsahoval návštěvy nejenom technických center, ale
také historických památek.
Po nočním přejezdu do centra Paříže jsme navštívili Palác objevů, centrum moderního umění
Pompidou, pařížskou radnici, Katedrálu Notre Dame a Latinskou čtvrť se slavnou Sorbonnou.
Díky poutavému vyprávění našeho průvodce, pana PhDr. V. Čadského, jsme začali trochu
pronikat do francouzské historie.
Třetí den v Paříži byl velmi náročný a na ubytování v hotelu F1 jsme se dostali až kolem půl
dvanácté večer. Dopoledne jsme potrápili své mozkové buňky v Městě věd a průmyslu.
Odpoledne nás čekaly klenoty Paříže. Po výstupu a výjezdu výtahem na vrchol Eiffelovy věže
se nám naskytly krásné výhledy na centrální Paříž. Poté jsme nasáli kouzlo na Champs
Elysées. Po večeři jsme vystoupali na vrchol, viditelný z velké části města, s bazilikou SacreCoeur a slavným Montmartrem.
Další den ráno jsme odjeli do města Poitiers, které je vzdáleno 320 km jihozápadně od
Paříže. Cestou jsme si prohlédli zámek Ambois, kde je v zámecké kapli pochován slavný autor
nejslavnějšího obrazu všech dob, portrétu zvaného Mona Lisa, sochař, architekt,
přírodovědec, hudebník, spisovatel, vynálezce a konstruktér Leonardo da Vinci.
Poslední den jsme strávili v zábavním tematickém parku Futuroscope, který je zaměřen na
multimédia, kinematografii a audiovizuální techniku. Jsou zde soustředěna všechna možná
kina, např. 3D, 4D, ale i kina dynamická.
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Po týdenním poznávání Francií jsme si odváželi domů nezapomenutelné zážitky a již se
pomalu připravujeme na jubilejní desátý ročník soutěže.
Děkujeme všem žákům za jejich píli a sponzorům za neutuchající podporu, díky které se
můžeme rozvíjet. Téměř desetiletá práce s našimi žáky v oblasti vzdělávání v zájmových
kroužcích, investice do jazykové vybavenosti dětí, rodilých mluvčích, vědeckých přístupů
k práci a přízeň sponzorů přináší své zasloužené plody, lepší uplatnění žáků v dalším studiu i
profesním životě. Úspěšná tradice zavazuje k další práci, a proto již chystáme další rozvoj
v těchto oblastech.
Kancelářské aplikace, počítačová soutěž pro žáky základních škol
Ve čtvrtek 14. 4. 2016 proběhlo v Pardubicích krajské kolo počítačové soutěže, do kterého
z okresního kola postoupilo z naší školy pět žáků.
Nejúspěšnější byl Adam Mareš, který obsadil pěkné 2. místo, na stupně vítězů (3. místo)
dosáhla také Kristýna Bednářová, úspěšné je i 6. místo Petry Suché.
Výhercům gratulujeme a všem děkujeme, za úspěšnou reprezentaci školy ZŠ Dobrovského
Lanškroun.
Soutěž Finanční gramotnost
Tuto soutěž od roku 2009 vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
v nejvyšší kategorii celostátních školních soutěží „A“. Soutěž FG je určena všem žákům I. a II.
stupně základních škol a žákům všech středních škol v těchto základních tematických
okruzích:
1) informační gramotnost
2) peněžní gramotnost
3) cenová gramotnost
4) rozpočtová gramotnost
5) právní gramotnost
6) ochrana spotřebitele
V tomto školním roce se soutěže zúčastnilo celkem 54 623 žáků základních a středních škol.
Na naší škole se soutěže na I. stupni zúčastnilo 68 žáků a na 2. stupni 118 žáků. V I. kategorii
nás úspěšně reprezentovalo družstvo ve složení: Daniela Slánská, Adam Křivka a Denisa
Valentová (všichni 5. třída), v okresním kole skončilo na 2. místě.
Mnohem úspěšnější bylo družstvo z II. kategorie: Kateřina Jirásková, IX. tř., Patricie
Janíčková, VIII. tř. a Lucie Němcová ze VII.A. V okresním i krajském kole vybojovalo 1. místo a
zajistilo si postup do republikového kola.
Soutěž Sapere aneb Vědět, jak žít
Soutěžní otázky jsou koncipovány tak, aby navazovaly na výuku předmětů souvisejících
s danou tématikou zařazených v RVP a ŠVP, odborným metodickým materiálům
doporučeným iniciativou SAPERE a standardům obecně platným v těchto základních
tematických okruzích:
I. Životní prostředí a životní styl (zásady ekologie)
II. Zdravá výživa (zásady stravování)
III. Pohyb jako součást zdravého životního stylu (zásady pohybu)
IV. Potraviny (zásady manipulace a základní informace)
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V. Prevence nemocí (zásady zdravovědy)
VI. Smysly a vjemy v praxi (čich, chuť, hmat, zrak atd.)
Cílem soutěže "SAPERE - vědět, jak žít" je neformálním způsobem vzbudit a rozvíjet zájem
žáků základních a středních škol a dalších občanů ČR a celé EU o zdravý životní styl, včetně
zdravé výživy. Soutěž je základní součástí prevence žáků a dospělých proti obezitě, poruchám
příjmu potravy, nemocem kardiovaskulárního systému, Soutěž současně rozšíří jejich
praktické a teoretické znalosti a vědomosti v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé
výživy.
Na Dobráku se soutěže na I. stupni zúčastnilo 65 žáků a na II. stupni 101 žáků
První místo v okresním i krajském kole získalo družstvo z I. kategorie: Adam Křivka, Jakub
Dušek a Daniela Slánská, všichni z 5. třídy.
V II. kategorii nás reprezentovala děvčata z VIII. třídy, Kristýna Bednářová, Tereza
Nastoupilová a Petra Suchá, obsadila 2. místo v okresním kole, bohužel nezvítězila díky
delšímu času, který potřebovala na odpovědi.
Bezpečná cesta životem pro občana EU
Nová celostátní soutěž „Tuta Via Vitae" od září 2015 do dubna 2016 vzdělává děti, mládež a
jejich prostřednictvím i dospělé, za pomoci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a
dalších odborníků a institucí v požární ochraně, civilní obraně, ochraně obyvatel,
bezpečnostní problematice státní i soukromé a bankovní, krizových situacích, zdravotní
problematice, systému zdravotnictví, zdravotním pojištění, pojištění osob a majetku, první
pomoci, právech a povinnostech občanů, při živelné pohromě, průmyslové havárii,
kyberšikaně, komunikaci se státem, apod.
Základní tematické okruhy:
1) Požární gramotnost aneb Než přijde hasič
2) Bezpečnostní gramotnost aneb Než přijde policista
3) Zdravotní gramotnost aneb Než přijde lékař
4) Občanská gramotnost aneb Občan v obci, ve státě a v EU
5) Pojistná gramotnost aneb Ochrana majetku a zdraví
6) Právní gramotnost aneb Občan a právo
Celkem se soutěže zúčastnilo 18 547 žáků základních a středních škol, u nás se na I. stupni
zúčastnilo 20 žáků a na II. stupni 81 žáků.
A opět úspěšná reprezentace v I. kategorii. Družstvo ze 4.B ve složení Tereza Chládková,
Tereza Sofie Brokešová a Tadeáš Vojtek se zaskvělo na 1. místo v okresním i v krajském
kole.
PREZENTACE ŠKOLY
Zahájení školního roku 2015/16 na Dobráku
Slavnostní shromáždění žáků, rodičů a hostů před školou, taneční vystoupení děvčat
z kroužku Sluníčko, vztyčení školní vlajky, proslov pana místostarosty města Lanškrouna, ing.
B. Bernáška, maskot Dobráček a noví prvňáčci, tak proběhlo 1. září na Dobráku.
S jakými novinkami a změnami vstupujeme do nového školního roku?
Poslední srpnový den byly spuštěny modernější a přehlednější webové stránky. Na
nových webových stránkách www.zslado.cz veřejnost kromě informací pro žáky školy a
rodiče nalezne také přehledné údaje o provozu plaveckého bazénu a sauny pro veřejnost,
stravování ve školní jídelně Madoret a další informace. Rodiče dětí například mohou využít
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systému Škola Online pro moderní komunikaci se školou. Příznivci Dobráku najdou další
informace a fotky také na facebooku, který se také rozběhl současně s novým školním
webem.
Škola se zároveň prezentuje v nových barvách a současně představujeme naše nové logo. Tři
ruce, symboly spolupráce mezi ŠKOLOU – RODIČI – ŽÁKY. Pokračujeme tak v nastoupeném
trendu otevírání se spolupráci s rodiči, který jsme zahájili již v druhé polovině minulého
školního roku. Ať už to byla výuka anglického jazyka rodilým mluvčím, sponzorské dary nebo
program červnové Vědy u školy. Výsledky potvrzují, že jsme vykročili po správné cestě.
Do nového školního roku vstupujeme se záměrem zkvalitňovat podmínky pro vzdělávání a
připravujeme další novinky ve všech oblastech, a to jak ve kvalitě výuky, tak i v jazykové
přípravě dětí, ale nezapomínáme ani na sportovní aktivity.

Udělej radost – daruj knížku dětem v nemocnici
Tak znělo heslo dobročinné sbírky, kterou na podzim vyhlásilo Rodinné centrum
v Lanškrouně a do které se zapojila i naše škola. Děti, ale i učitelé přinášeli pohádky, leporela,
dívčí romány, detektivky, encyklopedie, příběhy pro mládež, komiksy atd. Naše škola
shromáždila celkem 234 knížek a všechny budou předány v listopadu dětem v nemocnicích.
Věříme, že jim knížky udělají radost a zkrátí tak příjemně dobu léčení a pobytu v nemocnici.
Zároveň děkuji všem dětem z naší školy a hlavně jejich rodičům, kteří do sbírky přispěli.
Studentky Moskevské univerzity poznávaly české školství
V rámci spolupráce s Asociací AMAVET jsme v úterý 3. 11. přivítali 11 studentek z Moskevské
státní Pedagogické univerzity (MPGU). Ty přijely v rámci svého studia učitelství prvního
stupně poznávat systém českého školství. Během týdenního programu navštívily např.
Univerzitu v Hradci Králové a Gymnázium Litomyšl.
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Program v Lanškrouně byl zahájen v mateřské školce na ulici Vančurově, dopoledne celou
delegaci přijal starosta města Mgr. Radim Vetchý a místostarosta Ing. Bohumil Bernášek.
Během neformálního setkání pan starosta představil studentkám Lanškroun. Po obědě
pokračoval program na naší škole. Paní ředitelka Mgr. Dana Krátká provedla studentky
školou. Jelikož právě probíhala hodina ruského jazyka v osmé třídě, tak jsme toho využili a na
malou chvíli hodinu navštívili. Poté jsme byli v první třídě na hodině výtvarné výchovy a ve
druhé třídě na hodině českého jazyka. Zde se studentkám velmi líbilo a živě se zajímaly
o výuku, ale i výzdobu tříd. Studentky se také seznámily s činností technického kroužku, kde
žáci prvního stupně předvedli jednotlivé modely v činnosti. Přes školní družinu a školní
zahradu jsme se pomalu přesunuli na SOŠ a SOU v Lanškrouně.
Celý den byl zakončen návštěvou a exkurzí ve firmě SOMA Lanškroun, kde jsme se seznámili
s celým výrobním programem.
Den otevřených dveří na nové budově
Ve čtvrtek 3. prosince v 14.30 hodin se otevřela ZŠ Dobrovského budoucím prvňáčkům a
jejich rodičům. Zájemci si mohli na novější budově prohlédnout učebny prvních a druhých
tříd, v podkroví pěkně vybavené třídy školní družiny. Pro děti byly připraveny dílny s mikulášskou tématikou. Nejvíce rodičů s dětmi přišlo před třetí hodinou, protože za několik
minut začínala netradiční ukázková hodina v 1. B. Proč netradiční? Děti se sice učily 45 minut,
ale ve zkrácené podobě ukázaly, co už se naučily z matematiky a českého jazyka. Paní
učitelka M. Málková využila interaktivní tabuli, ale i další metody tak, aby děti dokázaly
pracovat i v době, kdy už mají právo na únavu a nepozornost. Následovala beseda rodičů
s ředitelstvím školy.
A co se nejvíce líbilo dětem? Učarovaly jim interaktivní tabule, které máme ve všech třídách
na I. i II. stupni. O co se nejvíc zajímali rodiče? Kdo bude učit v prvních třídách, o provoz
školní družiny, o kroužky…
Milá návštěva na Dobráku
V pondělí 14. prosince v dopoledních hodinách navštívil naši školu senátor Mgr. Radko
Martínek za doprovodu starosty Lanškrouna Mgr. Radima Vetchého a místostarosty Ing.
Bohumila Bernáška. Hosté si nejdříve prohlédli nově upravené prostory školy, robotickou
učebnu a její vybavení stavebnicemi. Podle slov p. Medřického, hlavního organizátora
Festivalu vědy a techniky dětí a mládeže, je naše učebna mezi základními školami jednou
z nejlépe vybavených v České republice. Následující besedy se také zúčastnil zástupce rodičů
Ing. Vladimír Křivka, ředitel IT, AVX Czech Republic s.r.o. Diskutovali jsme o probíhajícím roku
technického vzdělávání, o technickém vzdělávání na základních školách, ale i o současné
situaci ve škole a o plánech do budoucna, zejména směřování naší školy v oblasti výuky
jazyků a technického vzdělávání. Potěšilo nás i to, že jsme se v zásadních tématech shodli a
měli jsme stejné názory na danou problematiku.
Vánoční charitativní jarmark
Dne 11. prosince 2015 proběhl na ZŠ Dobrovského 1. charitativní jarmark adresovaný
našemu kamarádovi Pavlíku Kvapilovi.
Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří nám toto odpoledne pomohli zorganizovat.
Děkujeme rodičům za jejich snahu, štědrost a velkorysost. Děkujeme dětem za jejich
zodpovědnost, houževnatost a nadšení, se kterým prodávaly své výrobky. Děkujeme všem,
kteří k nám v tento den zavítali, věnovali nám jakoukoli finanční hotovost, posadili se do naší
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kavárničky a pomohli nám navodit příjemnou vánoční atmosféru. Bylo Vás opravdu mnoho.
Přišli jste i přesto, že Vaše děti nejsou žáky naší školy. Přesvědčili jste nás, že taková akce má
smysl.
Děkujeme, protože jen díky Vám se podařilo vybrat neuvěřitelných 24 tisíc Kč.
Dárkový šek s touto částkou bude předán rodině Kvapilových v pátek 18. prosince 2015 v 10
hodin na vánočním koncertě v kostele sv. Anny.
Dopolední zpívání v kostele sv. Anny
Nastal poslední školní den roku 2015 a my jsme se všichni opět sešli v kostele sv. Anny,
abychom si zpříjemnili předvánoční čas a společně si zazpívali vánoční melodie. Každá třída si
pilně připravovala své vystoupení, nechyběly doprovody různých hudebních nástrojů.
Zazněly klasické koledy, ale i populární vánoční melodie, například Hallelujah, Vzácnej den,
Půlnoční…A i když se některé vystoupení nepovedlo tak, jak mělo, užili jsme si všichni krásné
dopoledne.
Po vystoupení tříd z I. stupně se kostel naplnil do posledního místečka, sešla se zde celá škola
a slavnostně jsme předali Pájovi Kvapilovi a jeho mamince šek na 24.000Kč. Tato
neuvěřitelná suma je výtěžek z charitativního vánočního jarmarku, který jsme uspořádali 11.
prosince. Při té příležitosti paní učitelka Semerádová našemu žákovi popřála: „My ti Pavlíku
přejeme, aby sis za ty peníze něco moc krásného koupil, nebo aby ti to pomohlo splnit nějaký
tvůj tajný sen. Moc ti přejeme, aby sis to užil."
Technický kroužek prezentoval v Pardubicích
V rámci spolupráce s Asociací pro mládež, vědu a techniku AMAVET jsme přijali pozvání a
prezentovali „Klub AMAVET Technici 2000“ při naší základní škole. Prezentace se konala na
Gymnáziu Dašická v Pardubicích. Této akce se účastnila domácí škola, ale také Gymnázium
Vysoké Mýto. Naši školu reprezentovali tři žáci, kteří navštěvují kroužek robotiky na I. stupni.
K ukázce si připravili automatický větrák, svářečku a automatické dveře. Ostatní školy
ukázaly již vyšší stupeň programování, a to robotická vozítka.
Celé odpolední setkání mělo jediný cíl, a to ukázat jednomu z hlavních sponzorů soutěže
Festival vědy a techniky v Pardubickém kraji firmě FOXCONN, jak se učí robotika od
základních škol až po gymnázia.
Charitativní běh Dobráku
Přicházíte-li s prvním ročníkem jakékoli akce, vždy nesete kůži na trh. I my jsme měli obavy.
Starosti nám dělalo počasí, kvůli kterému jsme charitativní běh posunuli z 27. dubna na 20.
květen 2016. Nejistá byla i účast dětí a rodičů. Najde se dost nadšenců, kteří vyběhnou na
ovál při ZŠ Dobrovského a svou účastí přispějí na léčbu našeho kamaráda Pavlíka Kvapila?
Dnes už můžeme říct, že se vás našlo mnoho. Milé děti, vážení rodiče a učitelé, děkujeme za
vaši ochotu, vytrvalost a radost, se kterou jste neúnavně zdolávali 140m dlouhou trasu.
Společně jsme za dvě hodiny odběhli 3722 oválů, což je neuvěřitelných 521 km.
Počasí nás nezklamalo, snad můžeme jásat, že na běh bylo přímo ideální. První, úvodní,
kolečko zahájil Pavlík Kvapil s maminkou, panem starostou Radimem Vetchým, paní
ředitelkou Danou Krátkou a panem zástupcem Pavlem Reslerem. Pak už na ovál vyběhli
všichni ostatní běžci. Mnohé děti přijaly toto odpoledne jako velkou příležitost překonat
svoje limity. Na trati se objevily i maminky s kočárky a předvedly obdivuhodné výkony.
Potkat učitele v běhu není nic neobvyklého, pořád někam spěchají, ale vidět je obíhat
běžecký ovál s úsměvem na tváři byla nejen pro děti příjemná podívaná.
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Školní jídelna Madoret, maminky, děti i učitelé připravili lahodné občerstvení, z jehož
prodeje se utržily téměř 3.000Kč. Na dobrovolném vstupném jsme získali přes 6.000 Kč.
Celková částka v hodnotě 9.500 Kč bude v nejbližších dnech předána rodině Kvapilových.
Všem, kteří přispěli, patří obrovský dík. Znova jste nás přesvědčili o vaší laskavosti, štědrosti
a ochotě pomoci. DĚKUJEME.
Děkujeme všem za účast, pomoc a zájem a moc se těšíme na další ročník běhu, při kterém
budeme mít možnost překonat stávající rekord, a to je přece výzva.

Věda u školy – „Vědu se učíme tím, že ji děláme…“
Jako každoročně na konci školního roku, tak i letos se v pátek 24. června 2016 v prostorách
u Základní školy na Dobrovského ulici konal devátý ročník „Vědy u školy“.
Celá akce byla zaměřena na zpopularizování vědy a techniky u žáků základních a středních
škol z Lanškrouna a okolních obcí. V rámci Vědy u školy byly vystaveny vědecké projekty,
s kterými se žáci účastnili Festivalu vědy a techniky v Pardubickém kraji. Žáci sedmého a
osmého ročníku se prezentovali jednoduchými chemickými a přírodopisnými pokusy. Žáci
z první třídy, kteří navštěvují klub AMAVET, předvedli modely aut a kolotočů. Výstavy se
zúčastnili i studenti SOŠ a SOU z Lanškrouna s 3D tiskárnou a elektronickými stavebnicemi.
Studenti lanškrounského gymnázia představili programovatelné roboty a jednoduché
fyzikální pokusy. Svůj program si připravila i Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO
v Moravské Třebové. Stánek na Vědě u školy měla také firma MERKUR a Geomag. Již
tradičně mohli návštěvníci potrápit svůj mozek u putovní výstavy z libereckého IQ parku.
V rámci Vědy u školy se konalo setkání zástupců lanškrounských škol se zástupci firem (AVX,
GEOMA, INA, KOMFI, MERKUR). Během tohoto setkání se řešilo mnoho témat, např.
technické vzdělávání žáků základních škol, uplatňování absolventů středních škol. Této
diskuze se také účastnil senátor Ing. Petr Šilar. Byla také představena studie regionálního
polytechnického centra u naší základní školy.
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Všem žákům, kteří se na akci Věda u školy podíleli, děkujeme za předvedení výsledků své
práce a vzornou reprezentaci školy. Věříme, že i nadále na naší škole budou vyrůstat žáci,
kteří se s chutí a elánem zapojí do vědecké činnosti.
Veselá zahrada
„Všechny barvy školy“ jsme mohli letos spatřit na „Veselé zahradě“, která proběhla v pátek
24. června 2016. Taneční kroužek „ Sluníčko“ zahájil odpoledne vystoupením II. oddělení
skladbou „Zuzana “. Děti dostaly kartičky s logem školy a po splnění deseti soutěží si zaběhly
pro odměnu. Nesoutěžní disciplínou bylo skákání na trampolíně, průlezky a houpačky.
Ve 14 hodin vystoupilo I. oddělení se skladbou „Malý brouček“ a v 15.00 ukončilo vystoupení
„Sluníček“ IV. oddělení nejstarších děvčat. Krásné letní počasí a dobrá nálada nám vydržely
celé odpoledne.
Předávání štafety
Naši další tradiční školní akci, jež se konala v prostorách lanškrounského zámku, zahájil svým
vystoupením tanečním kroužek Sluníčko, děti z nejmladšího oddělení zatancovaly na písničku
Malý brouček. Potom se na jevišti postupně představili prvňáčci ze dvou budoucích tříd,
přivítaly je jejich třídní učitelky M. Jirásková a Z. Štorková. Pomyslnou štafetu školní
docházky dětem předali deváťáci a zároveň jim popřáli samé jedničky i hodně úspěchů ve
škole. Na závěr nastávající prvňáčci zhlédli zdramatizovanou pohádku Začarovaný les, kterou
pro ně zahráli jejich budoucí spolužáci ze 4.B třídy.
Na závěr školního roku…
Ráda bych v posledním dnu školního roku 2015/16 poděkovala nejen našim žákům za studijní
snahu, dosažené výsledky, velice úspěšnou reprezentaci Dobráku v soutěžích tohoto
školního roku. Myslím si, že mohu říci i za své kolegy, že jsme hrdi na každý úspěch našich
žáků a máme z něho velikou radost. Mé poděkování patří také pedagogickému sboru za jeho
přístup k dětem, za péči o žáky a za pomoc, kterou jim poskytují, za jejich trpělivost,
pochopení.
Velké poděkování však také patří našim sponzorům, příznivcům a podporovatelům, kteří
svými finančními, ale také věcnými sponzorskými dary, videem o škole… pomohli naši školu
posunout opět o velký kus dopředu. Díky podpoře rodičů a přátel školy jsme mohli zlepšit
prostředí pro všechny naše žáky, nabídnout jim nové a kvalitnější činností pro všestrannější
rozvoj, zkvalitnit prezentaci školy na veřejnosti, pořídit nové vybavení a už teď plánovat další
rozvoj a směřování školy v novém školním roce 2016/17.
Budeme rádi, pokud se bude spolupráce mezi rodiči, školou a dětmi dále rozvíjet a
prohlubovat. Uvítáme podporu sponzorů, kteří si uvědomují, že škola je základem pro
úspěch dětí a perspektivu naší společnosti jako takové. Uvítáme také nabídku rodičů s
konkrétní pomocí škole, chtěli bychom pokračovat v úpravách areálu, rádi bychom např.
vybudovali přírodní učebnu s altánem a vybavili zahradu dalšími herními prvky.
Ještě jednou děkujeme všem za spolupráci v tomto školním roce a těšíme se na další školní
rok, na který samozřejmě připravujeme další změny. Těšíme se na nové žáčky v první třídě a
těm, kteří nás opustili, přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu a zároveň doufáme, že se
k nám budou rádi vracet, třeba na tradiční akce u školy.
SOUTĚŽE
A/ JAZYKOVÉ
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Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Dne 6. ledna 2016 proběhlo na naší škole školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.
Jako vždy se soutěžilo ve dvou kategoriích – A1 (6. a 7. třída), A2 (8. a 9. třída). V kategorii
mladších žáků se olympiády zúčastnilo 11 dětí, těch starších si s porotou přišlo popovídat
pouze 6.
Na všechny zúčastněné čekal nejprve poslechový test. Po jeho rychlém vyhodnocení
následovala samotná konverzační soutěž. Jejím cílem bylo najít žáky, kteří dokáží plynule, se
správnou výslovností a gramaticky správně reagovat na všetečné otázky porotců. Máme
radost, že každý rok objevujeme nové a nové jazykově talentované děti. A tak můžeme i
letos poslat do okresního kola dvě šikovné žákyně. V kategorii A1 bude školu reprezentovat
Ella Andrlová ze 6. A, v kategorii A2 Martina Vávrová z 9. třídy.
Okresní kolo olympiády v českém jazyce
Dvě úspěšné řešitelky školního kola, Kristýna Krátká z 8. třídy a Kateřina Jirásková z 9. třídy,
se v pondělí 8. února 2016 zúčastnily okresního kola olympiády v českém jazyce. Všichni
soutěžící absolvovali test z gramatiky a slohovou práci. Na každou disciplínu měli 60 minut.
Konkurence byla veliká, z celkového počtu 39 účastníků obsadila Kateřina 6. a Kristýna 8.
místo. Nechaly tak za sebou ostatní lanškrounské základní školy i některá gymnázia
z blízkého okolí. Děvčatům gratulujeme a přejeme další úspěchy.
Bücherwurm
Ve středu dne 6. 4. se žákyně 9. ročníku Kateřina Jirásková zúčastnila soutěže v předčítání
v němčině Bücherwurm 2016 (Knihomol 2016), která se konala v Pardubicích. Úlohou
soutěžících bylo přečíst krátký úryvek z německého textu (max. 5 min.) s pokud možno co
nejlepší výslovností a výrazným přednesem. Zkrátka číst tak, aby se ostatní nenudili, aby
poslouchali a příběh je zaujal. A to se Katce bezesporu podařilo, neboť skončila těsně pod
stupni vítězů.
Recitační soutěž
Ani letos některé děti nezahálely a s nadšením se přihlásily do školního kola recitační
soutěže. Konala se ve středu 20. dubna 2016 od 13 hodin. Do soutěže se přihlásilo celkem 12
dětí z 6. až 9. tříd. Rozděleny byly do dvou kategorií. V porotě zasedla paní učitelka Stránská,
Rozsívalová a Semerádová. Podpořit děti přišla i paní ředitelka Dana Krátká.
V první kategorii jsme se dočkali velice příjemných překvapení. Na 1. místě se opravdu
zaslouženě umístila Zuzana Kubešová (6. A) s recitací úryvku z knížky Alexandry Berkové
Nazdar, Ančo. Zuzka nás zaujala výběrem textu, jeho rozsahem, přirozeností projevu,
bravurním zvládnutím celé pasáže. Druhé místo obsadil mladý talent Kristián Kolář (7. B).
K recitaci si vybral svou vlastní báseň s názvem Vyznání. Kristián má velmi příjemný hlas, jeho
verše byly něžné, výrazově skvěle zvládnuté. Totéž bychom mohli říct i o Marii Šenkýřové (7.
A), i ona se prezentovala vlastní básní Živý sen. Marušku ale trochu přepadla nervozita, jež
způsobila drobný výpadek textu.
Ve starší kategorii bylo uděleno pouze 1. místo, a to Kristýně Bednářové za recitaci básně
Maminčino zrcátko od Jaroslava Seiferta. Její přednes byl velmi příjemný a citlivý.
Jsme moc rády, že se v dnešní době nejrůznějších moderních technologií a trendů ještě
pořád najdou děti, které jsou vnímavé k literárním textům a jsou ochotny obětovat svůj čas
něčemu, co není zrovna IN.
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B/ TECHNICKÉ
S-ROBOT
V rámci krajské soutěže PC_ák 2015 se uskutečnilo klání s názvem S- ROBOT, soutěž robotiky
a kybernetiky pro ZŠ. Jedná se o soutěž dvojíc a spočívá v sestrojení a naprogramování
robotického vozítka stavebnice LEGO MINDSTORMS EV3 v jazyce NXT-G, které co nejrychleji
projede zadanou trasu a splní přitom určité úkony (zastaví na požadovaném místě, zahraje
melodii, zobrazí text na displeji apod.).
V této soutěži za naši školu nastoupil Adam Váně s Kristýnou Bednářovou, kterým se
nepodařilo probojovat se mezi oceněné dvojice, zatím co naše druhá dvojíce, ve složení
Čeněk Žák a Milan Stehlík, skončila na ještě oceněném čtvrtém místě.
Kyber robot v Liberci
Ve středu 27. 1. jsme se zúčastnili soutěže Kyber robot 2016, kterou pořádala Technická
univerzita v Liberci. Všichni naši žáci soutěžili v kategorii "libovolný robot žáků ZŠ".
Na druhém místě skončil Ladislav Pavlas a na třetím místě Milan Stehlík. Součástí soutěže
byla i prohlídka špičkových laboratoří robotických a mechatronických systémů a laboratoří,
kde se vyrábí a testují nanovlákna.
Okresní kolo soutěže FESTIVAL VĚDY A TECHNIKY
Týden po místním kole soutěže proběhla ve sportovní hale Střední průmyslové školy a
středního odborného učiliště v Lanškrouně i její okresní kola pro okresy Ústí nad Orlicí a
Svitavy. Do krajského kola se kvalifikovalo 68 prací v kategorii JUNIOR a 17 prací v kategorii
STŘEDOŠKOLÁK. Z naší školy obstálo všech 6 projektů.
Již tradičně den po Kalibr cupu, v pátek 8. února, se po osmé hodině zaplnila sportovní hala
místní Střední průmyslové školy a středního odborného učiliště skoro 200 soutěžícími ze
dvou východních okresů Pardubického kraje.
Nad okresním kolem FESTIVALU VĚDY A TECHNIKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ V PARDUBICKÉM
KRAJI přijal záštitu starosta města Mgr. Radim Vetchý a místostarosta města Ing. Bohumil
Bernášek. Podporu poskytly i velké místní firmy a přispěly cenami pro nejlepší práce.
Projekty posuzovala dvacetičtyřčlenná odborná hodnotitelská komise.
Postupující projekty do krajského kola:
1. Polymery. Patricie Janíčková, Kristýna Krátká.
2. Není barva jako barva. Kristýna Filipová, Nela Procházková.
3. DIY Tricopter. Ladislav Pavlas, Barbora Maršíková.
4. Auto myčka. Adam Křivka, Jakub Dušek.
5. Škola hrou 2. Kristýna Bednářová.
6. Byla jednou jedna kvasinka. Karolína Alena Urbanová
Oceněné projekty:
Cena firmy Vondra a Vondra:
Auto myčka. Adam Křivka, Jakub Dušek.
Cena firmy SOMA:
DIY Tricopter. Ladislav Pavlas, Barbora Maršíková.
Cena firmy AVX:
DIY Tricopter. Ladislav Pavlas, Barbora Maršíková.
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C/ MATEMATICKÉ
Okresní kolo Matematické olympiády kategorie Z5
V úterý 19. ledna 2016 se 4 žáci 5. třídy vydali do Ústí nad Orlicí na okresní kolo Matematické
olympiády. Lucie Flídrová, Adam Křivka, Lucie Kylarová a Denisa Valentová se po úspěšném
zdolání úloh školního kola utkali s dalšími 24 žáky své kategorie. V průběhu 90 minut měli
vyřešit další tři matematické úlohy. A jak se s tím vypořádali? Lucce Flídrové a Adamu
Křivkovi se podařilo získat shodně 9 bodů, a tím se stali úspěšnými řešiteli okresního kola,
když společně obsadili pěkné 4. – 6. místo. Všem děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.
Matematika v březnu
V průběhu měsíce března proběhlo na naší škole několik matematických soutěží. O které šlo
a jaké byly výsledky?
Již na konci ledna 2016 se 11 žáků 5. třídy utkalo ve školním kole Pythagoriády. Čtyři nejlepší
(Lucie Flídrová, Adam Křivka, Vašek Semerád a Denisa Valentová) se následně v úterý 22.
března vypravili ověřit své znalosti do kola okresního. Všichni předvedli pěkné výsledky a dva
z nich se dostali do první pětice nejúspěšnějších – Lucka skončila na 4. místě, Adam na
pátém.
V pátek 18. března se všichni žáci kromě prvňáčků (celkem 255 přítomných žáků) zúčastnili
mezinárodní soutěže Matematický klokan. Na nejlepší řešitele se podívejte v následující
tabulce.
Počet
Jméno a příjmení
bodů
CVRČEK
1.
82
Lukáš Valenta
2.
72
Marek Hanyš
3.
70
Lucie Vyhnálková
KLOKÁNEK
1.
106
Lucie Flídrová
2.
99
Petra Šilarová
3.
95
Dora Kubíčková
BENJAMÍN
1.
78
Natálie Poláková
2.
72
Viktorie Stasiowská
3.
66
Matěj Brejša
KADET
1.
77
Nikola Sládková
2.
68
David Andrle
3.
67
Adam Mareš
Lukáš Valenta z 2. B svým výsledkem obsadil krásné 3. místo v rámci okresu Ústí nad Orlicí.
Kategorie

Umístění

V úterý 29. března došlo také na školní kolo Pythagoriády žáků 6. až 8. třídy. Nad 15
matematickými úlohami strávilo 60 minut 26 žáků s těmito výsledky:
6. ročník
1.
Minář Milan
2.
Stasiowská Viktorie
3.-5. Kubešová Zuzana
Skalický Matěj
Lebduška Jan

6.A
6.A
6.A
6.A
6.A

9b
7b
5b
5b
5b
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7. ročník
1.
Šembera Michal
2.
Poláková Natálie
3.
Nečas Petr
8. ročník
1.
Suchá Petra
2.
Krátká Kristýna
3.-4. Bednářová Kristýna
Fikejs Filip

7.A
7.B
7.B

5b
4b
3,5 b

8.
8.
8.
8.

8b
6b
5b
5b

D/ PŘÍRODOVĚDNÉ
Okresní kolo zeměpisné olympiády
V pátek 12. 2. 2016 se tři žáci naší školy zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády, které
se konalo v ZŠ Libchavy. Ve všech soutěžních kategoriích se testovaly 3 typy znalostí a
dovedností: 1) práce s atlasem, 2) písemný test geografických znalostí (práce bez atlasu), 3)
praktická část – třídění a zpracování informací a dat.
A jak jsme dopadli? V kategorii A (6. ročník ZŠ + 1. ročník osmiletých gymnázií) zkušenosti
sbíral Matěj Skalický z 6. A, který obsadil 10. místo z celkového počtu 14 soutěžících.
V kategorii B (7. ročník ZŠ + 2. ročník osmiletých gymnázií) soutěžil Jan Hajzler ze 7. B, který
se umístil na 8. místě ze 14 žáků. V kategorii C (8. + 9. ročník ZŠ, 3. + 4. ročník osmiletých
gymnázií) soutěžila Petra Suchá z 8. třídy, která sice letos nepostoupila do krajského kola,
jako se jí to podařilo v letech minulých, ale konečné 5. místo v konkurenci 19 soutěžících lze
považovat za úspěch.
Ekolibřík 2016
8. března 2016 jsme byli pozváni do DDM Damián na výukový ekologický program nazvaný
EKOLIBŘÍK. Tento program je určený vždy pro čtvrťáky. Letos se zúčastnilo 6 tříd (z každé
lanškrounské školy po dvou). V úvodu jsme se zamysleli nad množstvím odpadků, které
denně vyprodukujeme. Seznámili jsme se s tříděním odpadu, jak s odpadem nakládat a jak
lze předcházet jeho vzniku a hromadění. V další části jsme byli rozděleni do skupinek a na
jednotlivých stanovištích plnili různé úkoly: poznávání léčivých rostlin podle obrázků,
seznámili jsme se s bylinkami vhodnými do kuchyně, na počítačích jsme se zapojili do hry
LES, navštívili jsme „čichárnu“, kde jsme po čichu poznávali bylinky a koření z kuchyně,
pracovali jsme na interaktivní tabuli.
Výstupem výukového programu byl znalostní test, který prověřil získané vědomosti. Nejlépe
dopadli žáci 4.B ZŠ nám. A. Jiráska. Naše 4.A skončila v těsném závěsu na druhém místě
s minimálním rozdílem bodů, takže se také můžeme těšit na zaslouženou odměnu, a to výlet
do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem.
Regionální kolo soutěže v poznávání rostlin, živočichů a minerálů
I. stupeň
Ve středu 11. května 2016 se žáci naší školy zúčastnili regionálního kola soutěže v poznávání
rostlin, živočichů a minerálů na ZŠ Habrmannova v České Třebové. Soutěžilo se ve 4
kategoriích, rozdělených podle ročníků a podle zaměření (rostliny a minerály, živočichové a
minerály).
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V kategorii poznávání rostlin a minerálů žáků 3. ročníků se na 3. místě umístila Nikol Skalická,
která poznala všechny rostliny, a na třetí místo ji odsunuly bonusové otázky, celkový součet
bodů měla 28. Ve stejné kategorii se na 10. místě umístila Anežka Vilčová s 26 body,
Veronika Reslerová pak skončila na 35. místě. V kategorii poznávání živočichů a minerálů
žáků 3. ročníků se na 19. místě umístil Antonín Vorek a na 20. místě Tomáš Glabazňa, oba se
ziskem 25 bodů.
V kategoriích určených žákům 4. a 5. ročníků reprezentovali naši školu 4 žáci. Petra Šilarová
se umístila s celkovým počtem 43 bodů na 7. místě v poznávání živočichů a minerálů, Ela
Nováková ve stejné kategorii obsadila se 40 body krásné 20. místo. Obdobně si vedla i v
poznávání rostlin a minerálů a 32 bodů jí vyneslo 24. místo.
II. stupeň
Regionálního kola soutěže v poznávání rostlin, živočichů a minerálů se dne 24. 5. 2016
v České Třebové zúčastnilo devět žáků z naší školy. Tito žáci postoupili do regionálního kola
soutěže na základě výsledků školního kola. V kategorii 6. - 7. ročníků naši školu
reprezentovali Jan Hajzler (7.B), Lukáš Novák (7.B), Tomáš Bureš (7.A) a Zuzana Kubešová
(6.A). Nejlépe si vedl Jan Hajzler, který v poznávání rostlin obsadil 3.- 4. místo a v poznávání
živočichů skončil na velmi pěkném 4. místě. Za zmínku jistě stojí i umístění Zuzany Kubešové,
která obsadila v poznávání rostlin 15. místo.
V kategorii 8. - 9. ročníků soutěžili za naši školu tito žáci: Jakub Šilar (9.), Vojtěch Jirásek (9.),
Lukáš Bureš (9.), Adam Mareš (9.) a Kristýna Bednářová (8.). Nejlépe si vedl Jakub Šilar, který
v poznávání rostlin obsadil 24. místo.
E/ DALŠÍ
Co víš o energetice – výsledky korespondenčního kola
Žáci deváté třídy absolvovali přednášku o jaderné energetice, v níž se dozvěděli, jak je
v současné době v naší republice řešena výroba elektrické energie i jak je řešena otázka
jaderné bezpečnosti. V korespondenční soutěži, která následovala, odpovídala trojice žáků,
jež chtěla školu reprezentovat, na 30 otázek z energetické politiky státu. Ve hře byl postup
pro pět nejlepších řešitelských týmů do soutěže Hra o liščí ohon, která se konala dne 8. 12.
2015 na pódiu Divadla Semafor v Praze. Trojice našich žáků, L. Pavlas, D. Mareš, D. Knápek,
zodpověděla správně 20 otázek, k postupu ji chybělo 5 správných odpovědí.
Přebor školy v šachu
19. listopadu 2015 se uskutečnilo školní kolo Přeboru škol v šachu na ZŠ Dobrovského
v Lanškrouně. Turnaj se hrál v šachové klubovně TJ Lanškroun ve dvou kategoriích. V mladší
kategorii žáků 1. – 5. tříd se prezentovalo 10 hráčů, v kategorii 6. – 9. tříd to bylo 8 hráčů.
Hrálo se každý s každým na dvakrát 15 minut + 5 sekund na tah. Cílem bylo určit hráče, kteří
budou reprezentovat naši školu v okresních kolech této soutěže. Překvapil nás velký zájem
o šachy na prvním stupni – 10 hráčů. Potěšitelná je i účast dvou dívek. Vítězem se stal Adam
Příbyl. Ve starší kategorii hrálo jenom 8 šachistů a vítězem se stal Tomáš Bureš.
Přebor škol v šachu 6. – 9. tříd
Okresní kolo se letos hrálo v Ústí nad Orlicí. Ve středu 25. listopadu 2015 se v prostorách
Gymnázia Ústí nad Orlicí sešlo 11 čtyřčlenných týmů. Nejvíce družstev dorazilo z Lanškrouna.
Hrálo se sedm kol a soupeře podle síly a získaných bodů nasazoval počítač. Ve hře byla dvě
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postupová místo do krajského kola. Po více jak pěti hodinách bylo dobojováno a naše
družstvo se umístilo na 7. pozici.
Právo pro každého v pátek 13. května
Tento název regionální soutěže bych si dovolila poopravit na Právo pro každého osmáka,
jelikož právě této věkové kategorii je určeno. Projekt zaměřený na oblast primární prevence
byl realizován ve spolupráci paní kurátorky Zd. Drozdové, Policie ČR a městské policie přímo
v osmých třídách v Lanškrouně a jeho okolí.
Na Dobráku proběhlo v dubnu školní kolo, kterého se zúčastnilo sedm smíšených družstev,
vítěz nás měl reprezentovat v regionálním kole. Bohužel stanovené datum, 13. května, nám
už na první pohled přineslo první komplikace. „To jsme přece v Anglii,“ zaznělo z úst
nejlepších soutěžících, a tak jsme museli sestavit nové družstvo. Patricie Janíčková, Kristýna
Krátká, Petra Suchá a Filip Fikejz se své role zhostili na výtečnou, pečlivě se připravovali a
věnovali svůj volný čas studiu „právnické problematiky“.
Pátek třináctého byl nakonec pro nás velmi úspěšný. V budově lanškrounského zámku se
utkalo jedenáct družstev, jejichž výsledky byly velice vyrovnané. A naše umístění? O 2. – 3.
místo jsme se podělili se ZŠ Tatenice, na vítězné družstvo ze ZŠ nám. A. Jiráska jsme ztratili
pouze 2,5 bodu. Diplomy, medaile, věcné ceny a pohár nám předal starosta města Mgr. R.
Vetchý a tajemník Ing. J. Šebrle.
Soutěž mladých zdravotníků
Ve středu 4. května se dvě pětičlenná družstva z naší školy zúčastnila oblastního kola Soutěže
mladých zdravotníků v Ústí nad Orlicí.
Za velmi nepříznivého počasí, v improvizovaných podmínkách děti ošetřovaly zraněné
figuranty, poznávaly květiny a stromy. S městskou policií určovaly dopravní značky a
přiřazovaly správné vybavení cyklistů na kole. Přizváni byli také hasiči, kteří pro děti připravili
disciplínu shazování kuželek pomocí proudu vody z hadice
Nejvíc kladných bodů získala družstva, která si uměla se vším poradit v co nejkratším čase a
hlavně správně na místě vyřešit a ošetřit všechny zraněné figuranty.
Naše družstva sice skončila na čtvrtém a šestém místě, ale nejdůležitější je, že děti mají
o první pomoc zájem a není jim lhostejné, co se děje kolem nich.
F/ SPORTOVNÍ
Okresní kolo v přespolním běhu
V úterý 22. 9. 2015 se žákyně naší školy zúčastnily okresního kola v přespolním běhu. Závody
proběhly ve velmi pěkném prostředí areálu biatlonu v Šedivském lomě u Letohradu. Naši
školu reprezentovalo družstvo starších žákyň ve složení A. Zajíčková (9.), Bára Maršíková (9.),
Bára Jílková (9.) a Renata Vlková (8.). Děvčata běžela trať dlouhou 1,5 km. V soutěži družstev
jsme obsadili velmi pěkné čtvrté místo. Nejrychlejší závodnicí našeho družstva byla Adéla
Zajíčková, ale i ostatní děvčata zvládla trať velmi dobře.
Běh do lanškrounské sjezdovky – 14. 10. 2015
Již tradičně se naše škola účastní Běhu do sjezdovky. Tentokrát závod proběhl za chladného a
deštivého počasí. Přesto se na trať závodu vydalo 31 žáků z prvních až devátých tříd naší
školy. Na stupních vítězů nakonec stanulo devět žáků. Zde jsou jména a umístění těch
nejlepších:
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kategorie 1.- 2. třída
Lukáš Valenta (2.B) – 3. místo
kategorie 3.- 4. třída
Martin Jáneš (4.A) – 1. místo
Karolína Rubešová (3.A) – 2. místo
kategorie 5.- 6. třída
Rubešová Štěpánka (5.tř.) – 1. místo
Ella Andrlová (6.A) – 3. místo
kategorie 7.- 8. třída
Viktorie Dostálová (7.A) – 2. místo
Renata Vlková (8.) – 3. místo
kategorie 9. tř – 1. roč. SŠ
Adéla Zajíčková (9.) – 3. místo
David Andrle (9.) – 1. místo
Okrskové kolo ve florbalu žáků ZŠ 2015
V pondělí 16. 11. 2009 se konalo v tělocvičně ZŠ Smetanova okrskové kolo ve florbalu žáků 9. tříd ZŠ. Soutěže se zúčastnilo šest družstev, která byla rozdělena do dvou skupin. Naši
chlapci ve své skupině prohráli první utkání se ZŠ Smetanova. Ve druhém utkání se ZŠ
Tatenice již vyhráli a skončili na druhém místě ve skupině. V semifinále prohráli s vítězem
druhé skupiny ZŠ A. Jiráska. V boji o třetí místo opět prohráli se ZŠ Smetanova.
Turnaj ve florbalu - okresní kolo
V pátek 13. listopadu proběhlo okresní kolo florbalového Think Blue Cupu pro 1. stupeň ZŠ.
Turnaje se zúčastnila čtyři družstva, která proti sobě sehrála utkání v základní skupině. Podle
umístění v tabulce si o konečné třetí místo mezi sebou zahrála družstva na třetím a čtvrtém
místě. Toto utkání sehrálo naše družstvo proti domácí České Třebové. Utkání skončilo
remízou, a tak přišla na řadu trestná střílení. Po sérii tří nájezdů byl výsledek stále
nerozhodný, až v nás prospěch rozhodl další nájezd v podání Tadeáše Šilara. Do krajského
kola postoupilo družstvo z Chocně, které ve finále porazilo žáky z Vysokého Mýta.
Okrskové kolo ve florbalu – III. kategorie chlapci
V úterý 25. 11. 2015 se konalo v tělocvičně ZŠ Smetanova okrskové kolo ve florbalu žáků
6. - 7. tříd. Soutěže se zúčastnilo pět družstev. Žáci z naší školy si vedli opravdu velmi dobře.
Nejprve porazili družstvo ZŠ Jiráskova (9:1), poté vyhráli nad žáky ze ZŠ Smetanova (6:1), ve
třetím zápase zvítězili nad družstvem žáků z Gymnázia Lanškroun (3:1) a bez problémů si
poradili i s družstvem z Horní Čermné (7:1). Postupně tedy vyhráli všechny zápasy a
s přehledem v turnaji zvítězili. Naši školu proto budou reprezentovat v prosinci v okresním
kole této soutěže.
Okresní kolo ve florbalu chlapců kategorie III
Po vítězství v okrskovém kole se naši chlapci zúčastnili okresního kola, které se uskutečnilo
v Brandýse nad Orlicí. Soutěže se zúčastnilo šest družstev, která byla rozdělena do dvou
skupin. V naší skupině odehráli chlapci vyrovnané utkání proti základní škole z Králík, tento
souboj skončil nerozhodně 1:1. Ve druhém utkání porazili Gymnázium Česká Třebová 3:0,
přesto skončili ve skupině na druhém místě a v semifinále nastoupili proti vítězi druhé
skupiny základní škole z Chocně. Toto utkání se jim nepodařilo vyhrát, tak na ně čekalo
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utkání o bronzové medaile. V tomto utkání porazili základní školu z Letohradu, a skončili tak
na pěkném 3. místě.
Okresní kolo ve šplhu IV. kategorie žáků a žákyň
ZŠ Habrmanova Česká Třebová se stala v úterý 15. 12. 2015 pořadatelem okresního kola ve
šplhu žáků a žákyň IV. kategorie. Žáci šplhali na laně bez přírazu. Dívky na tyči s přírazem.
Soutěž byla hodnocena po družstvech i jednotlivcích. Děvčata ve složení Procházková,
Kacálková a Urbanová skončila na 5. místě. Chlapcům se dařilo lépe a po bojovném výkonu
obsadili pěkné 4. místo. Nejlepší umístění z děvčat měla Karolína Urbanová na 8. místě.
U chlapců se mnohem lépe umístil Daniel Lochman, který z 30 účastníků obsadil pěkné 6.
místo. Za družstvo chlapců ještě šplhal Šilar Jakub, Mareš Adam a Pavlas Ladislav.
Soutěž ve cvičení s hudbou pro školy v regionu
Soutěž se konala 17. 12. 2015 v prostorách tělocvičny Gymnázia Ústí nad Orlicí. Letos se
soutěže v kategorii dívek 6. - 9. tříd zúčastnilo 70 dívek, konkurence byla tedy veliká. Do
finálové skupiny dvaceti nejlepších se ze ZŠ Dobrovského podařilo probojovat Adéle
Zajíčkové (9.). Přestože nakonec nestanula na stupních vítězů, předvedla skvělý výkon. Z naší
školy se soutěže zúčastnilo 14 děvčat ze 7. – 9. tříd. Všechna děvčata cvičila s velkou chutí.
Okrskový turnaj v košíkové dívek
Okrskového kola turnaje v košíkové dívek se v úterý 15. 3. 2016 v tělocvičně ZŠ v Jablonném
nad Orlicí zúčastnilo družstvo dívek z deváté třídy a z obou sedmých tříd.
Kromě družstva z naší školy se na soutěži sešla děvčata ze ZŠ Horní Čermná, ZŠ Jiráskova ul.
z Lanškrouna a samozřejmě družstvo děvčat pořádající školy ze ZŠ Jablonné nad Orlicí.
Ačkoliv naše družstvo zvítězilo pouze nad družstvem z Horní Čermné, a děvčata tak získala
třetí místo, je potřeba je za jejich výkon pochválit. Předvedla dobrý výkon a při troše štěstí
mohla dosáhnout i na lepší umístění.
Přespolní běh v Kypuši
Ve středu 11. května 2016 se uskutečnil přespolní běh v Kypuši, kterého se zúčastnilo 29
žáků z prvního i druhého stupně naší školy. Slunečné počasí přálo dobrým výsledkům.
Výsledky v jednotlivých kategoriích:
Nejmladší žáci 1. – 2. třída 400m
Popelář Patrik – 2. místo
Richtr Michal – 3. místo
Nejmladší žákyně 3. – 4. třída 600m
Dušánková Martina – 2. místo
Mladší žákyně 5. – 6. třída 800m
Rubešová Štěpánka – 1. místo
Slánská Daniela – 2. místo
Andrlová Ella – 3. místo
Starší žáci 7. – 8. třída 1000m
Fikejs Filip – 3. místo
Dorostenci 9. třída a 1. ročník 1200m
Andrle David – 2. místo
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Turnaj ve vybíjené „O starou kůži“
Ve středu 18. 5. 2016 se konal turnaj ve vybíjené „O starou kůži“ v tělocvičně Dělnického
domu. Pořadatelem byl tradičně Dům dětí a mládeže DAMIÁN Lanškroun. Turnaje se
zúčastnily tři ZŠ – A. Jiráska, B. Smetany a naše škola Dobrovského. Každé družstvo mělo
kapitána, který vylosoval soupeře a pořadí utkání hry.
V první hře jsme nastoupili proti družstvu ZŠ Smetanova a zvítězili jsme. Dalším soupeřem
byla ZŠ A. Jiráska. Opět se nám podařilo vyhrát, což nás zařadilo na první místo turnaje. O
druhé a třetí místo se utkaly zbývající základní školy. Putovní cena turnaje „O starou kůži“
opět zůstane na naší škole.
Atletické přebory I. stupně
Ve středu 25. května se naši žáci zúčastnili atletických přeborů 1. stupně, které pořádala
Základní škola B. Smetany. Této akce se zúčastnilo celkem devět základních škol
z Lanškrouna a okolí a soutěžilo se v sedmi kategoriích a čtyřech disciplínách (běh na 60 m,
skok do dálky, hod kriketovým míčkem a vytrvalostní běh). Všichni naši žáci se velice snažili
co nejlépe reprezentovat školu a díky tomu jsme dosáhli 22 medailových umístění.
Nejlépe si vedli a ve svých kategoriích zvítězili: Štěpánka Rubešová (běh 60m); Daniela
Slánská (skok, běh 800m); Martin Jáneš (skok, běh 60m); Martina Dušánková (běh 60m);
Josef Bureš (běh 60m); Michal Richtr (skok, běh 60m); Filip Resler (běh 400m).
Druhé místo získali: Anna Vlčková (hod); Adam Křivka (hod); Tadeáš Dostál (hod); Martina
Dušánková (běh 600m); Josef Bureš (běh 400m); Matěj Špatenka (běh 400m).
Třetí místo vybojovali: Štěpánka Rubešová (skok); Anna Vlčková (běh 800m); Veronika
Reslerová (hod); Jonáš Topinka (běh 600m); Lukáš Valenta (běh 60m); David Křivka (hod).
Okresní školní liga v plavání
V letošním školním roce jsme se poprvé zúčastnili okresní školní ligy v plavání, 4 kola
plaveckých závodů se konaly v Rychnově nad Kněžnou. Dobrák reprezentovala děvčata G.
Skalická, A. Vlčková a chlapci M. Skalický, M. Maršík a T. Jurča
První kolo 14. října
I přes mírnou nervozitu jsme první rozplavbu zvládli moc dobře. Každý plaval 50m volným
způsobem, časy se nám sčítaly, takže jsme měli dohromady 2:58:91 minut. O přestávce
probíhala soutěž, která škola vydrží nejdéle pod vodou, mohli jsme také vyzkoušet atrakce
bazénu. Pak následovala druhá rozplavba, ve které jsme zaplavali horší čas. Započítával se
ale ten lepší, pro nás z první rozplavby. Takže jsme celkově z 8 škol v naší kategorii skončili na
výborném druhém místě.
Druhé kolo 10. listopadu
Před prvním kolem jsme byli trochu nervózní. Každý plaval 50 m volným způsobem, časy se
nám sčítaly, výsledný čas 2:43:99 minut. Po prvním kole proběhla zábavná soutěž ve stavění
lidské pyramidy, které jsme se také zúčastnili. Pak následovala druhá rozplavba a volná
zábava. V 11:30 hodin bylo vyhlášení a my skončili na vynikajícím prvním místě. Tentokrát
jsme porazili i Dobrušku, která byla minule první.
Třetí kolo 31. března
Už potřetí nervozita, 50 m volným způsobem a časy se nám sčítají, celkem 2:45:96. O
přestávce jsme si mohli vyzkoušet plavání s kyslíkovou bombou, bylo to moc fajn. Pak druhá
rozplavba a volná zábava. V 11.30 bylo vyhlášení výsledků a my skončili na krásném druhém
místě, jen o pár setinek za první štafetou.
Poslední kolo 29. dubna
Opět 50 m volným způsobem, výsledný čas 2:44:18 minut. Na přestávku mezi rozplavbami
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byla připravena hra „Námořní bitva“. Za každou školu bylo potřeba vybrat 5 dětí a jednoho
dospělého, soutěžilo se o dort. My jsme ho bohužel nevyhráli. Pak následovala druhá
rozplavba a volná zábava. V 11.30 hodin vyhlášení výsledků a my na prvním místě, zároveň
jsme obsadili první postupové místo do superfinále, které se koná 13. 5. 2016 v Ústí nad
Orlicí.
Superfinále plavecké školní ligy
V pátek 13. 5. 2016 se v Ústí nad Orlicí uskutečnilo finále štafet žáků II. stupně a nižších
ročníků víceletých gymnázií. Do superfinále postoupila vždy dvě nejlepší družstva z
Rychnovska, Litomyšlska a Orlickoústecka. V naší kategorii A (6. třídy) startovala tato
družstva:
ZŠ Fr. Kupky Dobruška, I. ZŠ Zámecká Litomyšl, Gymnázium A. Jiráska Litomyšl, ZŠ Bratří
Čapků Ústí nad Orlicí, ZŠ 28. října, Žamberk a my.
Abychom se dostali až do superfinále, museli jsme absolvovat čtyři kola plavecké ligy
v Rychnově nad Kněžnou. Naše plavecká štafeta, Matěj Skalický, Matěj Maršík, Gabča
Skalická, Anička Vlčková a Tom Jurča, se bohužel z důvodu zájezdu do Anglie nemohla
hlavního závodu zúčastnit ve stejném složení. Takže nastalo dilema, koho vzít jako
náhradníky. Sice to byla štafeta 6. tříd, ale mohly nastoupit i mladší děti, a tak plaval Tadeáš
Dostál a Filda Jurča ze čtvrté třídy. Volba to byla vynikající a vybojovali jsme krásné 3. místo.
Hurá, zase je tu Dobráček.
Rok se s rokem sešel, je tu Den dětí a v rámci jeho oslav naše lehkoatletické závody
Dobráček, letos již podruhé. Malí sportovci ze ZŠ Dobrovského společně s kamarády z polské
družební školy změřili své síly v běhu na 60 m, hodu do dálky kriketovým míčkem, skoku do
dálky a ve vytrvalostním běhu dle kategorií na 400m, 600m a 800m. Všichni jsme bojovali jak
lvi v duchu fair play, ale vyhrát mohou jen ti nejlepší.
Nejúspěšnějšími sportovci letošního ročníku Dobráčka se stali Matěj Špatenka z 1.A a
Martina Dušánková ze 4.A, kteří získali tři zlaté medaile.
Všem dětem děkujeme za vzornou reprezentaci a sportovní chování. Medailistům
gratulujeme k získání významného ocenění. Poděkování si určitě zaslouží i všechny paní
učitelky a vychovatelky za zorganizování pěkného dne, vedení školy za slavnostní předání
medailí a diplomů a zdokumentování celé akce.
Vybíjená 6. ročníků chlapců
Dne 10. 6. 2016 se konalo v Horní Čermné okrskové kolo ve vybíjené smíšené kategorii z 6.
ročníků. Naše družstvo ZŠ Dobrovského v prvním utkání prohrálo s družstvem z Horní
Čermné, což se v závěru turnaje ukázalo jako rozhodující. Všechna další utkání již vyhrálo
s přehledem a obsadilo pěkné 2. místo.
DALŠÍ AKCE
Beseda o energetice
V měsíci říjnu proběhla na naší škole každoroční beseda o energetice, kterou pořádala
Agentura J.L.M. Přednášejícím byl Doc. Ing. Jaroslav Zeman, CSc. z fakulty jaderné a fyzikálně
inženýrské z ČVUT Praha.
Besedy o energetice se zúčastnili žáci deváté třídy. Cílem bylo poskytnout mladým lidem
přístupnou formou a v rozsahu odpovídajícím jejich úrovni vzdělání a myšlení věcné a
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korektní informace o jaderné energetice, dále pokusit se je inspirovat k zamyšlení nad touto
problematikou. Přednášející vysvětlil fungování jednotlivých typů elektráren, jejich výhody a
nevýhody. Rovněž vysvětlil zajištění bezpečnosti jaderných elektráren a na konkrétních
příkladech ozřejmil, jak může každý z nás energií šetřit. Praktické ukázky s dozimetrem
předvedl pracovník pořádající agentury Tomáš Hejl.
Třeťáci poznávají Lanškroun
V rámci učiva prvouky o našem městě se všechny třetí třídy vypravily 20. října na návštěvu
městského úřadu. Pan starosta Mgr. Radim Vetchý nás přijal ve své pracovně na radnici a
povídal o své práci, jak funguje městský úřad, zastupitelstvo, rada. Dozvěděli jsme se, co
které odbory zajišťují, co se v letošním roce v Lanškrouně postavilo, opravilo a co se chystá
příští rok. V diskusi měly děti spoustu otázek, které se týkaly dětských a sportovních hřišť,
třídění odpadu, ale zajímaly je i historické budovy.
Na závěr nám paní asistentka ukázala hodinový stroj ve věži, který ukazuje přesný čas.
Cestou do věže jsme zdolali velké množství schodů, ale krásný výhled na Lanškroun za to
stál!
Poznatky o Lanškrouně jsme získávali i v Městském muzeu. Paní ředitelka PaedDr. Marie
Borkovcová nás provedla stálou expozicí o historii Lanškrouna a jeho okolí. Poté každé z dětí
dostalo zábavného průvodce ve formě sešitku, pomocí kterého odpovídaly na otázky, luštily
rébusy a hlavolamy s tématikou stálé expozice.
Podzim v DDM
Ve středu 11. 11. 2015 navštívily děti z 1. B třídy DDM Damián v Lanškrouně. Čekal na nás
bohatý výukový program se spoustou her a soutěží na téma ROK. Zopakovali jsme si měsíce
v roce, dny v týdnu a jednotlivá roční období. Celý program byl zaměřen právě na roční
období PODZIM. Děti trhaly ovoce ze stromů, malovaly brambory do pytle, hledaly 7 rozdílů
na papírovém draku a dokreslovaly obličej na dýni.
Otvírání Slabikáře
Maminky a tatínkové,
teď nám držte pěsti.
Při plnění všech úkolů
ať máme jen štěstí.
Ať získáme malý klíček
– zlatý klíček kouzelníček!
Tento pokřik se ozýval ve středu 25. 11. 2015 odpoledne z prvních tříd naší školy. Děti totiž
soutěžily o klíč, kterým si odemkly Slabikář. V tomto klání je přišli aktivně podpořit nejen
rodiče, ale i prarodiče a další příbuzní. K naší radosti se jich sešel opravdu velký počet.
Společně splnili pět úkolů, získali pět malých klíčků, které vyměnili za voňavý perníkový. Ten
skončil v bříšku mnohých malých čtenářů ihned po odemknutí zbrusu nového Slabikáře.
Ekocentrum Paleta Oucmanice
Ve dnech 3. a 4. 12. 2015 se žáci 6. A a 6. B vydali do Oucmanic. V rámci dvoudenního pobytu
v ekocentru absolvovali šest programů. První den si při programu Hry na vsi vyzkoušeli hry,
kterými se děti bavily už v dávné minulosti a není k nim potřeba nic jiného než pár kamínků,
klacíků či kuliček. Při programu Pečení v peci si žáci připravili jednoduché těsto, ze kterého
pak v replice historické venkovní pece upekli výborné housky. Následoval program
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Rozumíme si plný kooperativních her, které směřovaly k potlačení sobeckosti a pochopení
nezbytnosti spolupráce a přátelství. První den děti zakončily drátkováním, při kterém si
vyrobily z drátků, korálků a kamínků malý stromeček.
Druhý den byli žáci během programu Odpady seznámeni s důležitostí třídění a omezení
vzniku odpadu a možnostmi recyklace. Poslední program se jmenoval Živá a mrtvá voda a byl
zaměřený na získání znalostí o tom, odkud se bere pitná voda, co se děje s vodou odpadní.
Dva dny v ekocentru uběhly jako voda. Ve velice příjemném prostředí se žáci nejen dozvěděli
mnoho nového, ale zároveň se i pobavili a upevnili si vztahy v třídním kolektivu.
Phil Aubrey zazářil
Dne 17. prosince 2015 navštívil naši školu sympatický muž mnoha tváří. Jmenuje se Phil
Aubrey. Pochází z města Gloucester na jihozápadě Anglie, v současné době pracuje a žije
v Olomouci a živí se nejen jako učitel angličtiny, ale příležitostně také jako barista (připravuje
v kavárně kvalitní kávu) a arborista (stromolezec – odborník, který ošetřuje stromy ve
veřejné zeleni se záměrem udržet je zdravé a ve stavu provozní bezpečnosti). V minulosti
dokonce působil jako voják, který střežil Buckinghamský palác. Pozitivní energii, úsměv a
dobrou náladu rozdával žákům 6. A, 7. B a 5. třídy. V rámci hodin anglického jazyka zahřál
děti konverzací na jejich oblíbená témata (rodina, zájmy, zvířata...), rozpohyboval a pobavil je
v rytmu známé anglické kolegy Good King Wenceslas a povyprávěl o vánočních tradicích a
zvycích v Británii. Děti neskrývaly radost a zájem a učitelé obdivovali nadšení, se kterým
ochotně odučil šest vyučovacích hodin. Už nyní se těšíme na další setkání, která budou
probíhat 1x měsíčně až do konce školního roku.
Hurá, máme vysvědčení
Je leden.
Máme svátek.
Dostaneme vysvědčení.
Jéje to je jedniček.
Máme velikou radost.
Jásáme a jásáme…
Toto jsme četli svým rodičům na slavnostním předávání našeho prvního vysvědčení v životě,
abychom jim dokázali, že si jedničky opravdu zasloužíme. Ke správné oslavě patří květiny,
dárky a blahopřání. Nic z toho na naší oslavě nechybělo. Váza byla plná početních květin.
Dárky jsme paní učitelce rádi pomohli rozdat, protože už umíme číst. A hádejte, co v nich
bylo… Super plnicí pero s fialovým inkoustem a notýsek, ve kterém jsme ho hned vyzkoušeli.
Ke krásnému vysvědčení plnému jedniček nám blahopřáli rodiče, prarodiče, paní ředitelka i
naše paní učitelka. Všichni jsme slíbili, že se budeme snažit, aby bylo naše hodnocení na
konci roku stejně pěkné.
Lyžařský kurz (LVVZ)
Rozhodnutí, zda vyrazit na lyžařský kurz, se stává vzhledem k opakujícímu se nedostatku
sněhu v našich končinách rok od roku těžším. Ani letos tomu nebylo jinak. Přes toto riziko
vyrazilo 28 žáků sedmých tříd z naší školy na „lyžák“ do Janoušova u Šumperka. Díky
nedalekému krásnému skiparku v Červené Vodě se podařilo vyřešit i nedostatek sněhu. Vždy
časně ráno odvezl skibus všechny naše lyžaře do tohoto areálu a ve 13 hodin zase zpět do
Janoušova, kde následoval především oběd, odpočinek a poté přednášky a zábava. Lyžařský
areál v Červené Vodě nabízí dvě nejdelší sjezdové tratě Orlických hor, ale i kvalitní svah pro
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začínající lyžaře. Díky tomu nebyl problém s výukou lyžování u pokročilých lyžařů a
snowboardistů, ale ani u začátečníků. Jistě pro všechny bylo velmi příjemné využívání
čtyřsedačkové lanovky, která je vyhřívaná a sedačka s krytou „bublinou“ chrání lyžaře a
snowboardisty při méně příznivém počasí.
Lyžařský kurz tak předčil všechna naše očekávání. Děti získaly nejen nové lyžařské
dovednosti, ale odvezly si i spoustu příjemných zážitků ze společného pobytu.
Veselé zoubky
Ve středu 17. února proběhl na naší škole v prvních třídách preventivní program „Veselé
zoubky“, který již šestým rokem pořádá společnost dm drogerie markt s.r.o. Cílem programu
je pomoci dětem a jejich rodičům zorientovat se v oblasti správné péče o chrup dětí a
prevence zubního kazu.
Během projektu prvňáci zhlédli zábavně-edukační film „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“,
s MUDr. Gabrielou Novákovou si povídali o péči o zuby a o důležitosti preventivní zubní
prohlídky. Každý z nich si vyzkoušel správnou techniku čištění. Potom malí školáci plnili úkoly
na interaktivní tabuli a v pracovním listě. Po úspěšném splnění všech úkolů obdržel každý
žáček preventivní balíček, který obsahoval informační brožuru pro rodiče, zubní pastu,
kartáček, žvýkačky bez cukru, přesýpací hodiny pro odměření minimálního času potřebného
k důkladnému vyčištění chrupu a samolepku, kterou si mohou nalepit v koupelně, aby měli
správný postup čištění zoubků stále před očima.
Všem se dopoledne velmi líbilo. Děkujeme paní MUDr. Novákové za cenné rady a za čas,
který nám a našim dětem věnovala.
Karneval ve školní družině
V pátek 19. února si všechny děti připravily krásné masky a mohl začít karnevalový rej
v doprovodu hudby. Promenáda po škole a jídelně sklidila velký úspěch. Čtyři medvědi
(převlečené paní vychovatelky) si rozdělili 8 soutěží a děti si samy mohly zvolit, kterou soutěž
si postupně splní.
Za splněné úkoly a úsilí, které děti s rodiči vynaložily při přípravě masek, byli všichni
odměněni.
Zdravá svačinka ve 3.C
V pondělí 14. března 2016 proběhlo projektové odpoledne s názvem Zdravá svačinka. Díky
výživové poradkyni Leoně Kysilkové jsme se zapojili do programu Pestrá strava bez chemie,
jehož cílem je osvěta zdravého způsobu stravování.
V rámci odpolední výuky se děti pasovaly do role kuchařů. Ve skupinkách si podle předem
připravených receptů samostatně vyráběly a aranžovaly svačiny, připravily si reklamu na své
kulinářské výrobky a také se dověděly o prospěšnosti některých potravin. Některé skupiny se
musely popasovat s ne zcela běžnými surovinami, ale i těm se to moc povedlo, avokádová
pomazánka byla výborná.
Na závěr odpoledne proběhla společná ochutnávka dětí a rodičů. Všem nám moc chutnalo.
Noc s Andersenem
V letošním roce se do akce nazvané Noc s Andersenem zapojily téměř všechny třídy prvního
stupně. Žáci druhých ročníků se sešli ve třídě, kde si udělali své pelíšky a hned poté se
odebrali na slavnostní zahájení, kam přišel také pan Andersen. Po jeho krásném úvodu se
děti rozdělily pomocí pohádkových kartiček do družstev a dobrodružství začalo. Děti
poznávaly pohádky podle úryvků, luštily pohádkové bytosti, hledaly rozdíly na obrázcích
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mořské víly a přenášely hrášek na lžičce. Nechyběla stezka odvahy. Před usnutím děti
zhodnotily tajemný večer a vyslechly si pohádku pana Andersena.
Třetí třídy se zaměřily na pohádku Malá mořská víla. Usilovně se pracovalo na třech
stanovištích, kde se děti postupem večera prostřídaly. Na jednom stanovišti dostaly kvíz
ze znalostí pohádky a následně jej společně vyhodnotily. Potom hádaly Andersenovy
pohádky podle indicií skrytých v obálkách a nebylo to věru lehké. Za odměnu si však mohly
vyrobit mořský sandwich – mořské pomazánkové máslo na toastu s rybami vyrobenými
z mrkve a lněného semínka, ozdobené mořskou řasou – rukolou.
Na druhém stanovišti děti vytvářely mořskou pannu a Neptuna, vládce moře téměř v životní
velikosti. Šupiny vyráběly pomocí košíčků na muffiny, takže výsledný efekt byl opravdu
zajímavý! Na třetím stanovišti děti tvořily mořské dno na velký formát. Kdo zrovna
nepracoval na malbě moře, maloval ryby různých tvarů a barev. Spojením druhého a třetího
stanoviště vznikl po dokončení fotokoutek, kde se děti mohly během večera vyfotit a získat
tak památku na onu Noc! Tím však večer nekončil a pokračoval dále diskotékou a stezkou
odvahy kolem školy a kostela. Skupinky dětí musely podle svíček projít kolem školy ke
kostelu, kde na ně čekal noční strážce, u kterého stvrdily svým podpisem, že ho skutečně
navštívily.
Děti 4. a 5. tříd se pomocí rozstříhaných pohádkových postaviček rozdělily do družstev.
Každé družstvo dostalo arch, na kterém byla tužkou nakreslena postava Malé mořské víly.
Pomocí splněných úkolů na stanovištích se Malá mořská víla začala proměňovat. Na prvním
stanovišti děti házely mořské mušle do určitého místa, které představovalo moře – domov
víly. Ona je odměnila bílými košíčky, kterými ozdobily její ploutev. Do bílých košíčků nalepily
mořské mušle.
Na druhém stanovišti víla ztratila hlas a děti pantomimou předváděly pohádkové postavičky.
Za počet uhodnutých kartiček získaly zelené šupinky, které nalepily na ocas víle. Na třetím
stanovišti luštily tajenky a přiřazovaly správné názvy pohádek. Za počet uhodnutých pohádek
dostaly barevné proužky, ze kterých udělaly víle krásné vlasy. Nakonec každé družstvo
přeměnilo obyčejnou vílu na krásnou mořskou vílu. Po skončení této akce se děti ze 4. a 5.
tříd přemístily do hudebny, kde se díky internetovému spojení pozdravily s polskými
kamarády, neboť Noc s Andersenem probíhala nejen u nás, ale i na naší partnerské škole
v Polsku.
Ukliďme svět, ukliďme Česko
S tímto sloganem vyrazili 13. dubna do školy žáci Základní školy Dobrovského, kteří se zapojili
do celorepublikové kampaně, kterou pořádá spolek Ekosmák společně s Českým svazem
ochránců přírody.
V tento den však nebylo třeba učebnic a psacích pomůcek, ale pracovních rukavic, pytlů na
odpad a chuť do práce. V rámci dopoledního projektu jsme společně prošli cyklostezku do
Albrechtic, po cestě jsme nejen posbírali odpadky, ale o přírodě se i něco naučili. A odměnou
nám byla návštěva farmy pana Hrabáčka v Albrechticích, kde jsme nakrmili a pohladili
některá zvířata.
Divadelní představení v Šumperku
Čtvrteční ráno 21. dubna bylo poněkud mrazivé. Přesto se u naší školy pohybovaly nezvykle
oblečené postavy. Dívky v šatech a střevíčkách, někteří chlapci v košilích, sakách, a dokonce i
v oblecích. Již tradičně jsme se vydali do šumperského divadla, tentokrát na komedii o
tajemstvích (lásky), fantasy příběh odehrávající se v čarovném lese, pohádku plnou
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nadpřirozených bytostí. Shakespearovu Snu noci svatojánské můžeme přiřadit spoustu
přívlastků. Ve spletitém ději, v němž se odehrává mnoho zvratů, si k sobě hledají cestu tři
zamilované páry, které nesoupeří jen s řadou náhod a omylů, kupou podvodů a lží, ale
především se svými dobrými a špatnými vlastnostmi, které vstupují mezi lidi jako obtížně
překonatelné překážky. A nevyhnou se ani postavám vyloženě nadpozemským, jakými jsou
královna víl Titánie a král elfů Oberon, kteří se s oblibou hádají při měsíčku. V množství
nedorozumění pak vyvstává řada otázek: Kdo miluje Lysandra? Koho si vezme Hermie? Proč
se kluci a holky někdy nemohou dohodnout? A co je to ta LÁSKA??? Inscenace o jedné
májové noci, kdy se toho v lesíku poblíž Athén tolik událo. Společně s herci šumperského
divadla jsme na tyto otázky hledali odpovědi. I když se jednalo o „starou klasiku“, někteří
z nás byli mírně zaskočeni velmi moderním pojetím.
Dobrák v Anglii
V týdnu od 9. – 13. května 2016 se 39 žáků druhého stupně zúčastnilo poznávacího zájezdu
do Londýna a jižní Anglie. První den jsme odjížděli dopoledne z ČR do francouzského přístavu
Calais, ráno nás již vítalo typické londýnské počasí. Ani vytrvalý déšť nás ale neodradil od
celodenní prohlídky nejvýznamnějších londýnských pamětihodností. Projeli jsme se na
London Eye, viděli jsme Westminster Abbey, Buckingham palace, Trafalgar Square se slavnou
National Gallery, Piccadilly Circus. Velkým zážitkem byla návštěva největšího hračkářství
v Londýně – the Hamley´s. Odpoledne jsme se vydali do technického a přírodovědného
muzea. V sedm hodin večer už na nás čekaly naše náhradní rodiny.
Druhý den jsme vyjeli na jih Anglie do známého městečka Hasting, kde jsme si prohlédli
slavné pašerácké jeskyně. Dále jsme se vydali k útesům Seven Sisters. Mlhavé počasí nám
sice znemožnilo krásné výhledy, vše jsme si ale vynahradili krátkou zastávkou u mořského
pobřeží.
Třetí den jsme opět strávili v Londýně. Čekala nás prohlídka čtvrti City – st. Paul´s Cathedral,
Millenium Bridge, Tower Bridge. Tower. Odpoledne jsme se lodičkou vydali na Greenwich a
nultý poledník. Večer kolem sedmé hodiny jsme nasedali plni zážitků do autobusu a vydali se
na cestu zpět.
Poznali jsme několik krásných míst, která se otiskla do naší paměti, a zažili jsme okamžiky, na
které jen tak nezapomeneme.
Cyklistický kurz
Cyklistického kurzu na Pastvinách se ve dnech 16. – 20. 5. 2016 zúčastnilo 26 žáků z osmé
třídy. Hned první den při cestě na chatu „Bublačka“, kde bylo zajištěno ubytování, museli žáci
prokázat svou odolnost vůči nepříznivým podmínkám. Počasí bylo po cestě skutečně velmi
proměnlivé, chvílemi pršelo, chvílemi padaly kroupy a chvílemi dokonce i svítilo slunce.
Nicméně i v tomto počasí žáci statečně dorazili až k přehradě. Další dny už počasí tolik
„nezlobilo“, bylo sice poměrně chladno, ale bez deště.
Zážitků na kurzu měli žáci opravdu hodně. Kromě jízdy na kole si vyzkoušeli i jízdu na
kánoích, střelbu ze vzduchovky, zahráli si petang, přehazovanou, ringo, fotbal a stolní tenis,
děvčata si zatančila zumbu. Velmi zajímavá byla i návštěva vodní elektrárny Pastviny.
Kromě zlepšení své fyzické kondice si žáci přivezli spoustu zážitků a dobrý pocit, že náročný
kurz zvládli.
O korunu kuličkového krále
Ve středu dne 25. 5. 2016 pořádala ZŠ A. Jiráska soutěž „O korunu kuličkového krále“.
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Všechny děti z lanškrounských prvních tříd se sešly na zahradě u ZŠ Smetanova a zástupci
jednotlivých tříd se utkali o putovní „korunu“. Tu opět vyhrála ZŠ A. Jiráska a o druhé místo
se podělily ZŠ Dobrovského a ZŠ Smetanova. Naši školu reprezentovali: Pavel Gregor z 1.A a
Daniel Štěrba z 1.B.
Pasování na čtenáře v prvních třídách
Přiblížil se konec školního roku, naši prvňáci již umí všechna písmenka a začínají číst první
knížky, proto jsme uvítali pozvání paní ředitelky Lindy Netušilové k návštěvě městské
knihovny. Pro některé děti to byla jejich úplně první návštěva. A ne ledajaká. Na naše malé
školáčky zde čekalo překvapení – pasování na čtenáře. Museli si ho však zasloužit. Splněním
různých úkolů dokázali paní knihovnici, že umí opravdu číst, znají pohádkové postavy i
pohádky, ve kterých se vyskytují. A pak už přišla chvíle nejočekávanější. Pomocí kouzelného
zaklínadla si přivolali osobu ze všech nejpovolanější – královnu Abecedku I., která je
královským mečem pasovala na opravdové čtenáře. Ke správné oslavě patří i dárek. Děti
dostaly hned tři: knihu Knihožrouti, čtenářský průkaz a možnost vypůjčit si v knihovně svou
první knížku.
Pobytový zájezd v polském Serocku
13. – 19. června 2016 se 15 žáků sedmých a osmé třídy zúčastnilo pobytového zájezdu
do Polska. Po našem příjezdu jsme byli mile přijati starostou partnerského města. Prohlédli
jsme si Serock a děti si zasportovaly na místní písčité pláži. V dalších dnech jsme navštívili
historické město Pultusk, projeli se po jezeře na gondolách, zadováděli si v bazénu
Warszawianka a udělali si procházku podél jezera. Velmi pěkné byly výlety do Varšavy, kde
jsme s průvodcem prošli Staré Město a také si prohlédli ZOO. Náš pobyt jsme zakončili
grilováním, loučením s našimi průvodci a diskotékou.
Děkujeme městu Lanškroun a městu Serock za krásné dny strávené v Polsku.
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Bezpečný den
Jako každý rok, tak i letos jsme na naší škole měli celoškolní projekt, tentokrát na téma
Bezpečný den. Většina aktivit se odehrávala venku, proto nás deštivé pondělní ráno 27. 6.
trochu zaskočilo. Ale brzy se vyčasilo a vše probíhalo podle plánu. Všechny třídy se postupně
střídaly na stanovištích podle časového harmonogramu: městská policie /dopravní výchova
…/, Policie ČR /otisky, pouta, testy na požití alkoholu…/, zdravověda /zásady 1. pomoci,
oživování, popáleniny…/, hasičská zbrojnice a Sbor dobrovolných hasičů /zkoušení obleků,
stříkání vody na terč…/. Kromě toho měli žáci jedinečnou příležitost vidět výcvik policejního
psa. Děti z 1. stupně si otestovaly svoje znalosti na kvízu a řešily různé rizikové situace a
mimořádné události. Druhý stupeň se navíc seznamoval s problematikou drog a zhlédl dva
krátké filmy s touto tématikou. Přednáška pí Z. Drozdové o návykových látkách poutavě
uváděla konkrétní příklady z praxe, které každodenně řeší. Věříme, že si děti tento den užily,
ale hlavně si odnesly užitečné rady do života. Poděkování patří všem, kteří nám s přípravou a
realizací projektu pomohli: pí vych. Zedníčkové, Policii ČR, městské policii, pí Drozdové, p.
Šišánovi, p. Šolcovi, Sboru dobrovolných hasičů, Hasičskému sboru a záchranářům
z Orlickoústecké nemocnice.
Loučení s devátou třídou
Na konci letošního školního roku se už po osmé konalo slavnostní loučení s žáky deváté třídy,
které bezprostředně navazuje na Štafetu. V sále lanškrounského zámku se sešli rodiče a
kamarádi žáků posledního ročníku. Průvodního slova se ujala Bára Maršíková a Dan Mareš. A
jaký program deváťáci připravili? Proslov, popletená pohádka, společný tanec a počítačová
prezentace ze společných akcí od 1. – 9. třídy, slavnostní šerpování a poděkování vyučujícím,
zejména paní učitelce třídní Daniele Krátké a zazněla i tradiční poslední společná píseň.
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X. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI
Škola spolupracuje s lanškrounskými základními a středními školami, Využíváme nabídek
DDM Damián a Kulturního centra Lanškroun. Máme podporu zřizovatele – města Lanškrouna
a některých místních firem, vážíme si spolupráce odborem školství MěÚ Lanškroun.
Velmi motivující je pro nás spolupráce s aktivními rodiči, kteří se zapojili do činnosti školy a
zároveň nás sponzorsky podporují.
Ve škole je založen klub AMAVETU na podporu technického vzdělání a tvořivosti.
Spolupracujeme s iQ Park Liberec, s Technickou univerzitou Liberec a pardubickou
univerzitou.
Od roku 1997 se datuje naše spolupráce s partnerskou Szkolou Podstawowou nr. 3
v Dzierzoniowie. V rozmezí let 2009 – 2013 jsme úspěšně zrealizovali tři česko-polské
miniprojekty pod názvy „Blíž k sobě ve společné Evropě“, „Žijeme ve společné Evropě“ a
„Učíme se a pracujeme ve společné Evropě“, které byly spolufinancovány z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis. I po ukončení Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polsko pro období 2007 – 2013 naše školy nadále spolupracují
a děti se potkávají při vzájemných akcích. V červenci 2016 jsme podali novou společnou
žádost o podporu z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
Sportovní olympiáda v Polsku
Úterý 6. října - den sportu, kamarádství, emocí, krásného počasí a zábavy. Ráno před
sedmou hodinou vyjela 5. třída do Dzierzoniowa, aby reprezentovala naši školu na 4.
sportovní olympiádě. Družstvo 10 žáků soutěžilo s polskými kamarády v kolektivních
disciplínách, ale i v individuálních. Rychlost, obratnost, hbitost, ale občas i náhoda a trochu
štěstí hrály roli při závěrečném bodování. Naši sportovci bojovali jako lvi, takže nám často
chybělo k vítězství doslova jen několik centimetrů.
Volejbal, to byla naše parketa. Filip, Adam a Anička vyhráli s přehledem dva sety a všem
ukázali, že podání, hru v poli a na síti skvěle ovládají. Je potřeba poděkovat i patnácti
fanouškům, kteří v národních barvách celé dopoledne své spolužáky neúnavně povzbuzovali.
A co napsat na závěr? Nechyběly medaile pro všechny soutěžící, nálada byla po celý den
vynikající, takže vůbec nebylo důležité, kdo vyhrál. Šlo hlavně o vzájemné setkání žáků a
učitelů obou škol, které se opravdu vydařilo.
Školní kolo pěvecké soutěže
Každý rok v únoru se žáci naší školy připravují na pěveckou soutěž, takže už nejméně od
Vánoc pilně nacvičují. Letos se školní kolo konalo 15. února 2016. Tělocvičnu perfektně
připravili páťáci a v 9 hodin vše vypuklo. Děti daly do svých vystoupení všechno, použily
různé kulisy, masky, kostýmy, hudební doprovod. Letošní porota hodnotila v tomto
sestavení: pí. vych. Petra Dostálová, pí. uč. Naďa Semerádová, pí. ekonomka Katka
Kocandová. Soutěžilo se jako každý rok ve dvou kategoriích, 1. - 3. třídy a 4. - 6. třídy. Letos
1. cenu získala třída 2.B s písní Tři citrónky a 4.A s písní Holky z naší školky.Všechny děti se
velmi snažily, takže jim patří velká pochvala, jakož i paní učitelkám, které je na soutěž
připravily. Vítězům blahopřejeme a věříme, že nás budou vzorně reprezentovat na pěveckém
festivalu v naší družební škole v polském Dzierzoniowie.
Festiwal Piosenki Klasowej v Dzierzoniowie
Ve středu 9. března žákům 4.A a 2.B nevadilo brzké vstávání, protože se těšili na zasloužený
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výlet. Jako vítězové školního kola pěvecké soutěže jeli na jednodenní výlet do polského
Dzierzoniowa, kde se měli zúčastnit festivalu Piosenka Klasowa a zazpívat své vítězné
písničky. Cesta rychle ubíhala, děti byly vzorné a my se rychle přesunuly do Dzierzoniowa.
Soutěž se konala v místním kině. V každé kategorii (1. - 3. třída, 4. - 6. třída) soutěžilo 7 - 8
polských tříd a my jsme vždy vystoupili na konci své skupiny jako čestní hosté. Neustále se
bylo na co dívat. Vystoupení měla spád a veselé melodie písniček navodily dobrou náladu.
První od nás vystoupili čtvrťáci se svojí písničkou Holky z naší školky, vystoupení oživili
sehranou taneční choreografií. Druháci ukončili celou pěveckou část písničkou Tři citrónky,
kterou polští kamarádi velice dobře znají. Oběma našim třídám se vystoupení moc povedlo.
Pak následovala chvíle pro porotu. Aby nám čas lépe utíkal, měli jsme možnost sledovat
vystoupení divadelního kroužku, který výborně zahrál pohádku H. CH. Andersena Ošklivé
káčátko. A pak už se hlavně polské děti dočkaly vyhlašování a každá vystupující třída si
odnesla zaslouženou odměnu. Kvůli špatnému počasí jsme nešli na procházku městem, ale
byli jsme pozváni do naší družební školy Szkola Podstawowa nr.3. Zde byla připravena
diskotéka, během které se děti skamarádily s polskými vrstevníky. Po výborném obědě jsme
se unaveni, ale spokojeni vraceli zpět do Lanškrouna. Všichni jsme zhodnotili pěveckou
soutěž na jedničku a těšíme se na další ročník této akce.
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XI. BAZÉN A SAUNA
Náš školní bazén navštěvují děti už od útlého věku. Každé pondělí a úterý zde probíhá
kojenecké plavání Karetka pod odborným vedením paní Švábové. Kojenecké plavání slouží
dětem v novorozeneckém, kojeneckém a batolecím období.
Předškolní věk je období věku dítěte od tří do šesti let. Ve starším předškolním věku již
realizujeme přípravnou plaveckou výuku za přítomnosti dvou instruktorů. Cílem je adaptace
dítěte na vodní prostředí. Jde nám především o to získat u dítěte trvalejší vztah k vodě a to
především formou hry. Výuka probíhá v bazéně 12,5 x 6 metrů v hloubce do 90 cm při
teplotě vody 28ºC. Jedna lekce plavání trvá 45 minut. Mateřské školky k nám přicházejí
z Lanškrouna i okolí, např. MŠ Sázava, Výprachtice, Albrechtice, Dolní Třešňovec, Tatenice,
Horní Heřmanice, Cotkytle, Petrovice i Jablonné nad Orlicí.
Dalším obdobím je přípravná plavecká výuka pro žáky 1. a 2. tříd základních škol. Cílem této
etapy plavecké výuky je získat základní plavecké dovednosti: splývání, potápění, plavecké
dýchání, pády a skoky do vody, základy záběrových pohybů. Zbude čas i na hry ve vodě.
Výuka probíhá v hloubce do 130 cm. Lekce trvá 45 minut.
Za třetí stupeň lze považovat základní plaveckou výuku pro žáky 3. a 4. tříd základních škol.
Cílem je rozvoj základních plaveckých dovedností: nácvik plaveckého způsobu kraul, základy
plaveckých způsobů prsa a znak, plavání pod vodou, startovní skoky, hry ve vodě a plavání na
čas. Lekce většinou trvá 2 x 45 minut. Všechny děti si na konci plavání odnesou diplom a
volnou vstupenku do bazénu.
Plavecké kurzy probíhají každý den dopoledne pod vedením plaveckých instruktorů (Evy
Jurčové, Dany Zedníčkové, Silvie Králové a Veroniky Fibikarové). Odpoledne je bazén
vyhrazen pro veřejnost a spolky, kroužky plavání a sportovní oddíly. Je zde možnost si bazén
zarezervovat soukromě. Návštěvník může využít protiproud, masážní trysky a večer podvodní
osvětlení. Kdo je ranní ptáče, může si přijít zaplavat již od 6.00 hodin.
Pro školy, školky a veřejnost je zde k dispozici suchá sauna o kapacitě osmi osob, která je
využita hlavně v období podzimu, zimy a jara. Lidé navštěvují saunu hlavně z preventivních
důvodů, hledají zde fyzickou a psychickou relaxaci. Účinky pravidelného saunování:
odstranění infekcí dýchacích cest, prevence a úprava krevního tlaku, zlepšení prokrvení kůže,
otužení organismu a další. Máme zde i voňavé esence a venkovní odpočívárnu s lehátky.
V zimních měsících (listopad - březen) se opět uskutečnilo sobotní plavání. Bazén a sauna
byla otevřena pro veřejnost od 14 – 19 hodin.
S koncem školního roku je zahájen na bazéně prázdninový provoz, a to od pondělí do pátku,
v době od 10.00 do 17.00 hodin. Pokud je krásné slunečné počasí, lze k pobytu využívat i
venkovní
zahradu
a
děti
si
mohou
pohrát
na
školních
průlezkách.
O letošních prázdninách navštívilo bazén 641 návštěvníků.
O bazén musí být postaráno také po technické stránce. Provádí se zde pravidelné revize a
výměna opotřebované technologie. O prázdninách proběhla výměna staré rekuperace za
novou. Dezinfekce je důležitým stupněm moderní úpravy vody, náš bazén využívá UV
technologie. Výhodou UV dezinfekce je především okamžitá likvidace bakteriálních kultur
bez přidání chemikálií. Po této instalaci odpovídá voda všemi parametry náročným
hygienickým předpisům.
V odpoledních hodinách byl bazén otevřen pro veřejnost, a to od pondělí do pátku takto:
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Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Pondělí - pátek

rezervováno pro kurz plavání kojenců
rezervováno pro kurz plavání kojenců
17.00 - 18.00 a 19.00 - 20.00 (18.00 – 19.00 - Agua-aerobic)
17.00 - 20.00 hodin
17.00 - 19.00 hodin
ranní plavání 6.00 - 7.45 hodin

V sobotu a v neděli je bazén i saunu možno využít po domluvě s plavčíkem.
Aktuální informace najdete vždy na www.zslado.cz.
Vodní olympiáda
Ve středu 22. 6. 2016 proběhl v bazénu 5. ročník vodní olympiády. Tentokrát na téma
O nejrychlejšího plavce moře - Plachetníka atlantského.
Zúčastnili se jí vybraní plavci z 2. - 5. tříd ZŠ Dobrovského, celkem 52 dětí. Soutěžilo se ve
čtyřech disciplínách. První úkol: kdo vyloví nejvíce pokladů (puků), druhý úkol: kdo doplave
nejdál pod vodou, třetí úkol: kdo přinese nejvíce potravy, čtvrtý úkol: plavání na čas (2. a 3.
třída – 25 m, 4. a 5. třída – 50 m).
Výsledky:
2. třída: 1. místo - David Křivka, 2. místo - Adam Holík, 3. místo - Violka Chládková
3. třída: 1. místo - Štěpánka Vlčková, 2. místo - Anežka Vilčová, 3. místo - Danča Nastoupilová
4. třída: 1. místo - Tadeáš Dostál, 2. místo - Filip Jurča, 3. místo - Jonáš Topinka
5. třída: 1. místo - Anička Vlčková, 2. místo - Adam Křivka, 3. místo - Zuzka Kunčárová
Nejrychlejší plavec z 2. - 3. tříd (25 m) Anežka Vilčová - čas 23:87
Nejrychlejší plavec ze 4. - 5. tříd (50 m) Tadeáš Dostál - čas 42:05
Děti mohly ukázat, co se naučily během školního roku, a porovnat síly s ostatními plavci.
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