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Výroční zpráva za školní rok 2019/20 byla schválena školskou radou 1. 10. 2020. 

 

Marcela Málková 

 

Mgr. Dagmar Flídrová 

 

RNDr. Lada Sitová 
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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 ŠKOLY  

Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630 je úplná základní škola, která vyučuje podle 
vlastního školního vzdělávacího programu s názvem „Škola dětí“. Ve školním roce 2019/20 
zajišťovala vzdělání pro 373 žáků. ZŠ disponuje dvěma budovami, které stojí ve středu 
uzavřeného areálu. Na původní historickou budovu nově navazuje polytechnické centrum, 
které bylo vybudováno na místě původních dílen ze 60. let 20. století.  Škola je jako jediná 
v Lanškrouně bezbariérová, na všech 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 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) 7 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, výtvarné výchovy, učebnami na technickou výchovu v polytechnickém 



5 

 

 

centru, kuchyňkou, dílnami s keramickou pecí a další. V podkroví se nachází moderní 
knihovna s více jak 4000 svazky pro žáky i učitele. 

Ve škole pracuje mnoho zájmových útvarů – keramika, biologické praktikum, florbal, taneční 
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 120 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 RODO (Rodiče Dobráku). 

ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ      
 
Ve školním roce 2019/20 se scházela školská rada v následujícím složení: 
za zákonné zástupce nezletilých žáků školy: Mgr. Dagmar Flídrová, 
za pedagogické zaměstnance školy: Marcela Málková, 
za zřizovatele (město Lanškroun): RNDr. Lada Sitová. 
 
Rada školy se sešla ve školním roce pouze jednou. Na jednání se seznámila s výroční zprávou 
za školní rok 2018/19, plánovanými akcemi, výukou angličtiny rodilým mluvčím, 
realizovanými i připravovanými projekty.  Opět se řešil podnět rodičů, který se týkal 
bezpečnosti při přecházení křižovatky u Dělnického domu, městská policie následně 
monitorovala danou křižovatku a došla k závěru, že zvýšené nebezpečí při přecházení 
nehrozí. 
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II. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY  
 
Třída              počet žáků            třídní učitel___________ 
I.A                         20                     Mgr. Eva Suldovská 
II.A                        19                     Mgr. Miroslava Jirásková 
II.A                        18                     Mgr. Jana Kmentová   
II.B                        19                     Mgr. Petra Minářová          
III.A                       28                     Mgr. Jana Křenková  
III.B                       24                     Mgr Martina Látrová                      
IV.A                      20                     Mgr. Kateřina Krudencová 
IV.B                      20                     pí uč. Zdeňka Štorková  
V.A                       27                     Mgr. Radomíra Koudelková    
V.B                       28                     pí uč. Marcela Málková  
VI.A                      20                     Mgr. Iveta Valentová  
VI.B                       21                    Mgr. Lucie Dolečková, Mgr. Vladimír Cacek                  
VII.A                     24                     Mgr. Ivona Vyoralová   
VII.B                      24                    Mgr. Gabriela Reslerová   
VIII.A                     22                    Mgr.  Iva Rozsívalová            
VIII.B                     19                    Mgr. Daniela Krátká   
IX.                          20                    Mgr. Naděžda Semerádová  
Celkem:             373 žáků       
 
Netřídní učitelé:  
Mgr. Veronika Krislová       
Mgr. Vladislava Hanyšová 
Mgr. Markéta Neugebauerová 
Mgr. Jitka Stránská, výchovná poradkyně 
Mgr. Oldřich Strnad 
Mgr. Pavel Resler, zást. ředitelky 
Mgr. Dana Krátká, ředitelka školy 
 
Školní psycholog: 
Mgr. Kamila Barlow 
 
Asistent pedagoga: 
Romana Černá 
Mgr. Petra Jančarová, do 31.1.2020 
Bc. Zuzana Langrová 
Bc. Bohumila Kupsová, do 30.11.2019 
Dana Srpová 
Mgr. Daniela Smejkalová  
Nikola Zavřelová                
 
Vychovatelky: 
Monika Kroulíková, vedoucí vychovatelka 
Dana Zedníčková 
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Petra Dostálová 
Nikola Zavřelová 
 
Provozní zaměstnanci: 
Kateřina Kocandová, ekonomka  
Marie Křivohlávková, od 1. 11. 2019, účetní   
Lubomír Vyhnálek, školník 
Marie Franková 
Zděnka Skalická 
Ludmila Srovnalová 
 
Zaměstnanci v bazénu: 
Mgr. Eva Jurčová, vedoucí 
Veronika Fibikarová 
Jindřich Helekal          
 
 

 
1. řada zleva: Vl. Cacek, V. Krislová, R. Černá, I. Valentová, I. Vyoralová, M. Látrová, M. 
Jirásková, N. Zavřelová, R. Koudelková, M. Málková, J. Kmentová 
2. řada zleva: D. Srpová, K. Krudencová, G. Reslerová, I. Rozsívalová, E. Suldovská, N. 
Semerádová, D. Smejkalová, D. Krátká, M. Neugebauerová, P. Resler, P. Dostálová, M. 
Kroulíková 
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APROBOVANOST VÝUKY 
 
I. stupeň – 100% aprobovaně        
II. stupeň – přehled aprobovanosti v jednotlivých předmětech 
       

Předmět                              počet hodin/týden           aprobovanost 
Český jazyk                                  33                                 100%   
Anglický jazyk                             27                                   56%                                        
Německý jazyk                             3                                 100% 
Ruský jazyk                                   6                                 100% 
Dějepis                                        12                                 100% 
Výchova k občanství                 12                                 100%       
Zeměpis                                      11                                   18%    
Matematika                               28                                    57%         
Přírodopis                                   13                                 100% 
Fyzika                                          13                                    69% 
Chemie                                         6                                  100% 
Hudební výchova                        7                                  100%    
Výtvarná výchova                      11                                    73% 
Tělesná výchova                        18                                  100%  
Pracovní činnosti                       11                                     45% 
Informatika                                  8                                   neaprobovaně 
Biologická praktika                      2                                   100%  
Technická výchova                      5                                   neaprobovaně 
Konverzace anglický jazyk          4                                    50% 
 
Aprobovanost:  74% 
Kvalifikace pedagogických pracovníků: 100% 
 

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ     

 Priority vzdělávání v oblasti: 
1. Vzdělávání v oblasti inkluze  

Jak pracovat s dětmi s ADHD ve školní družině – M. Kroulíková 
       CKP – atletika – Mgr. V. Hanyšová 
       Pohybové hry pro autisty -  Mgr. V. Hanyšová 
2. Projevy a prevence, řešení sociálně patologických jevů 

Krajská konference primární prevence – Mgr. K. Barlow 
Pod pokličkou sociálních sítí – Mgr. N. Semerádová 

3. Vzdělávání v rámci „Šablon pro ZŠ a MŠ II“ 
Jak využít ICT v práci učitele – všichni učitelé I. a II. stupně 
Jak učit matematice žáky ve věku 10 – 16 let 
Karetní a postřehové deskové hry - Mgr. R. Koudelková 

        Podpora matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ – M. Málková 
        Osobnostně sociální rozvoj – workshop - Mgr. P. Resler, Mgr. I. Rozsívalová, Mgr. J.  
        Křenková, Mgr. J. Kmentová, Mgr. V. Hanyšová, Mgr. N. Semerádová 
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 Další oblasti: 
1.    Vzdělávání v rámci ICT   
       Konference Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách - Mgr. P. Resler,  
       Mgr. V. Cacek 
       3D modelování a 3D tisk – Mgr. V. Cacek 
2.   Problematika výchovného a kariérového poradenství 
       Kariérové poradenství – Mgr. J. Stránská 
       Metodická setkání výchovných poradců (2x) - Mgr. J. Stránská 
       Setkání výchovných poradců v České Třebové, přehlídka škol - Mgr. J. Stránská            
3.   Jazykové vzdělávání 
       Filmy a videoklipy a jejich využití ve výuce Nj – Mgr. I. Valentová 
       Anglická gramatika -  Mgr. I. Valentová, Mgr. L. Dolečková 
4.   Management školy  
       Webináře pro ředitele škola a školských zařízení: 
       Legislativní změny v souvislosti s COVID19 - Mgr. Dana Krátká 
       Reforma financování - Mgr. Dana Krátká 
       Šablony III – průvodce celou výzvou - Mgr. Dana Krátká, Mgr. P. Resler 
       Webová koference Než zazvoní (www stránky) – Mgr. P. Resler 
       Nouzový stav a pracovní právo ve školách – Mgr. Dana Krátká 
5.   Čtenářská a matematická gramotnost 
       Podpora čtenářství - Mgr. J. Stránská, Mgr. I Rozsívalová  
       Kolokvium oblastního Kabinetu matematiky a její aplikace – Mgr. G. Reslerová   
6.    Osobnostně sociální rozvoj 
        Prevence syndromu vyhoření – M. Kroulíková, P. Dostálová 
        Osobnostně sociální rozvoj – workshop – Mgr. Dana Krátká 
7.    Osvědčení instruktor školního lyžování 
        Mgr. L. Dolečková, M. Kroulíková, K. Kocandová 
8.    Další 
        Výuka tělesné výchovy a školská legislativa – Mgr. V. Hanyšová  
        Nakopněte svoji školu – Krátké inspirativní přednášky -  Mgr. Dana Krátká, Mgr. P.  
        Resler, Mgr. G. Reslerová, Mgr. I. Rozsívalová, Mgr. N. Semerádová 
        Nakopněte svoji školu – Rozhovory DVTV na téma vzdělávání -  Mgr. Dana Krátká,  
        Mgr. P. Resler         
9.    Webináře 
        Chemie online: Internetové zdroje pro učitele i žáky (projekt SYPO) –  
        Mgr. M. Neugebauerová 
        Zeměpis online: Aplikace pro výuku zeměpisu (projekt SYPO) – Mgr. M. Neugebauerová 
        Jak vzdělávat vzdáleně pomocí Microsoft Teams? – Mgr. R. Koudelková 
        Písemky v Microsoft Forms, které se samy opravují (projekt SYPO) – Mgr. R. Koudelková,  
        Mgr. V. Cacek 
        Začínáme s programem Geogebra – Mgr. M. Jirásková 
        Jak se učíme - Mgr. M. Jirásková 
        Hry v hodinách matematiky - Mgr. M. Jirásková, Mgr. E. Suldovská 
        Nápady do hodin finanční matematiky - Mgr. M. Jirásková 
        Nezraňující komunikace NPI – Mgr. V. Krislová 
        H-mat (cyklus) – Mgr. P. Minářová 
        Online výuka na I. stupni ZŠ pro začátečníky - Mgr. E. Suldovská 
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        Online výuka v MS Teams - Mgr. E. Suldovská, Mgr. V. Cacek  
        Škola Online – Mgr. K. Krudencová  
        Komunikace s žáky a rodiči v dobách karantény - Mgr. K. Krudencová, D. Srpová 
        Formativní vzdělávání I - Mgr. K. Krudencová, Mgr. Dana Krátká 
        Jak dnes může škola podpořit rodiče dětí s SVP - D. Srpová 
        On-line výuka z pohledu rodiče - D. Srpová 
        Nouzový stav a pracovní právo ve školách - D. Srpová 
        Jak dnes poskytovat podpůrná opatření – D. Srpová 
        On-line vzdělávání v době uzavření škol z pohledu učitelů – D. Srpová          
        Stammtisch (kulatý stůl pro vyučující německého jazyk) - Mgr. I. Valentová,  
        Mgr. L. Dolečková 
        Matematika online: Nástroje Desmos a Graspable – Mgr. G. Reslerová 
        Interaktivní výukové materiály v češtině: Matematika.in, Geograf.in, Zlatka.in, Gramar.in 
 
 Aktuální oblasti: 
1. Bezpečnost práce, požární ochrana, atd.  

Školení BOZP, požární ochrana pro vedoucí pracovníky - Mgr. Dana Krátká, Mgr. P. 
Resler, Mgr. E. Jurčová, L. Vyhnálek 
Školení BOZP, požární ochrana pro zaměstnance 
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III. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

Zápis do prvních tříd 
Zapsáno: 41 dětí 
Odklad:  14 dětí 
Do I. A, B nastoupí 39 dětí, 2 žáci nastoupí na jinou základní školu 
 
Přijímací řízení ve šk. roce 2019/2020 

  

   20 žáků z 9. ročníku, 7 žáků z 5. ročníku 
 

   

Střední škola Obor 
Počet 
přijatých 

   Gymnázium Lanškroun 8leté 7 

SŠ zemědělská a veterinární Lanškroun agropodnikání 1 

SOU Svitavy mechanik seřizovač 1 

PSŠ Letohrad  nástrojař 1 

SZŠ Svitavy praktická sestra 1 

SOŠ a SOU Lanškroun nástrojař 1 

  kadeřnice 1 

SŠ zahradnická a technická Litomyšl  arboristika 1 

 chovatel cizokrajných zvířat 1 

SŠ podnikání Vysoké Mýto ekonomika a podnikání 1 

SŠ technická Česká Třebová mechanik elektronik 1 

SZŠ Ústí nad Orlicí praktická sestra 1 

SUPŠ Ústí nad Orlicí obalová technika 1 

 užitá fotografie a média 1 

SOŠ automobilní Ústí nad Orlicí autotronik 1 

SPŠ chemická Pardubice aplikovaná chemie 1 

SOŠ a SOU obchodu a řemesel Žamberk kuchař 1 

ISŠ Moravská Třebová hotelnictví a turismus 1 

ISŠ Moravská Třebová bezpečnostně právní činnost 1 

Bezpečnostně právní akademie Brno bezpečnostně právní činnost 1 

Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž veterinářka 1 
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IV. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

Přehled prospěchu žáků školy šk. r. 2019/20 
 

I. pololetí 

Třída Vyznamenání Prospěl Neprospěl Nehodnocen Uvolněn Průměr 
I. A 19 0 0 1 0 1 
I. B 19 0 0 0 0 1 
II. A 17 0 0 1 0 1,09 
II. B 17 1 0 1 0 1,05 
III. A 25 3 0 0 0 1,195 
III. B 22 3 0 0 0 1,18 
IV. A 15 5 0 0 0 1,3 
IV. B 20 0 0 0 0 1,15 
V. A 20 6 0 0 1 1,26 
V. B 16 11 0 0 0 1,51 
VI. A  5 15 0 0 0 1,84 
VI. B 8 13 0 0 0 1,68 

   VII.A 6 17 1 0 0 1,88 
   VII. B  5 18 1 2 0 1,91 

VIII.A  8 14 0 0 0 1,56 

VIII.B 2 16 1 0 1 2,17 

IX. 4 13 3 0 0 1,85 

Celkem: 228 135 6 5 1 1,45 
  

 

II. pololetí 

 

Třída Vyznamenání Prospěl Neprospěl Nehodnocen Uvolněn Průměr 
I. A 19 0 0 0 0 1 
I. B 19 0 0 1 0 1 
II. A 17 1 0 0 0 1,08 
II. B 18 1 0 0 0 1 
III. A 25 3 0 0 0 1,19 
III. B 22 2 0 0 0 1,14 
IV. A 15 5 0 0 0 1,3 
IV. B 20 0 0 0 0 1,11 
V. A 26 1 0 0 0 1,13 
V. B 20 8 0 0 0 1,31 
VI. A  6 13 0 0 0 1,58 
VI. B 12 10 0 0 0 1,51 
VII.A 12 12 0 0 0 1,63 

   VII. B  9 15 0 0 0 1,65 
VIII.A  11 11 0 0 0 1,43 

VIII.B 2 17 0 0 0 2 

IX. 7 13 0 0 0 1,69 

Celkem: 260 112 0 1 0 1,34 
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Snížený stupeň z chování 

I. pololetí Třída Hodnocení chování 

 
VIII.B 2 (1x) 

II. pololetí Třída Hodnocení chování 

 - - 

 

Testování COMDI na ZŠ Dobrovského 
Co si představit pod tímto pojmem? Jednoduše řečeno, jedná se o kariérové poradenství 
realizované přímo ve škole a na závěr testování žák získá výstupy o svých profesních 
předpokladech. 
Začátkem prosince se na Dobráku uskutečnilo testování pod vedením školní psycholožky 
Mgr. Kamily Barlow, která získala licenci tutora. Modul A pro žáky základní školy absolvovalo 
20 žáků 9. třídy.  Rodiče byli o testování podrobně informováni na třídní schůzce a s dětmi 
doma vyplnili vstupní dotazníky. Samotné testování probíhalo na školních počítačích během 
tří vyučovacích hodin. Některé části testu byly časově omezené, v jiných žáci pracovali svým 
tempem. Před vánočními prázdninami obdrželi deváťáci nezvyklý dárek v podobě výstupů 
z COMDI. Paní psycholožka zrealizovala s každým žákem individuální rozbor, během něhož 
byly podrobně interpretovány výstupy.  Třetina rodičů využila její nabídku a konzultace se 
také zúčastnila. Při interpretaci žáci slyšeli informace o svých zájmech, profesní orientaci, 
porovnávaly se jejich vědomosti s klasifikací a výkonovými faktory. Dále se srovnávala 
vyrovnanost povahových vlastností a typu osobnosti. Pro zúčastněné byly určitě 
nejzajímavější výstupy o profesních předpokladech se závěrečným rozborem doporučených 
oborů. Žáci také obdrželi písemnou zprávu se závěry z testování COMDI.  
Tímto testováním jsme se snažili pomoci žákům při volbě středních škol. Jsme přesvědčeni, 
že prevence před chybně vybranou školou je lepší, než následný přestup na jinou školu nebo 
rekvalifikace a nezaměstnanost.   
. 
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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 se školní psycholožkou 
I v tomto školním roce působila na naší škole psycholožka Mgr. Kamila Barlow. Pracovala 
s našimi žáky v rámci všeobecné i selektivní primární prevence. Její pomoc využily paní 
učitelky v těch třídách, kde bylo potřebovat zlepšit klima třídy (5. A, 5. B – posílení 
pozitivních vztahů mezi spolužáky). V 1. a 6. třídách uskutečnila psycholožka dvouhodinový a 
tříhodinový adaptační program. 
 
3. Všeobecná primární prevence 
Září - adaptační dvouhodinové bloky se školní psycholožkou Kamilou Barlow pro 1. třídy a 
tříhodinové bloky pro 6. třídy (nově vzniklé kolektivy)  
Říjen – program primární prevence zaměřený na vztahy ve třídě a nebezpečí mediálních sítí 
realizován školní psycholožkou K. Barlow v 5.A,B.  
16. ledna – program všeobecné primární prevence Do dna (7. A) – PPP Ústí nad Orlicí  
20. února – program všeobecné primární prevence Stonožka (3. B) – PPP Ústí nad Orlicí 
10. března – program všeobecné primární prevence Stonožka (1. A) – PPP Ústí nad Orlicí 
                    - program všeobecné primární prevence Do dna (8. A) – PPP Ústí nad Orlicí 
11. března – plošné uzavření škol, a tedy zrušení všech dalších plánovaných programů 
primární prevence 
Plánované byly ještě tyto programy PPP: 
12. 3. 2020 - 1. B – Stonožka  
14. 4. 2020 - 2. A – Stonožka  
16. 4. 2020 - 2. B – Stonožka  
23. 4. 2020 - 3. A – Stonožka  
22. 5. 2020 - 4. A – Stonožka  
5. 6. 2020 - 5. A – Stonožka, 4. B – Stonožka  
3. 6. 2020 - 5. B – Stonožka, 8. B – Do dna?  
19. 6. 2020 - 7. B – Do dna?  
Na květen byly připraveny preventivní programy (Kult krásného těla, Přátelství a láska) pro 
žáky 8. a 9. tříd (organizace ACET, Ing. Petr Kadlec, DiS. – Etika mezi světy). Ty byly ovšem 
také zrušeny. 
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4. Z hlediska rizikového chování žáků jsme řešili především vztahové problémy mezi 
spolužáky (6. B, 8. B). Dále jsme zaznamenali záškoláctví u žáka 8. B, což vedlo ke svolání 
výchovné komise.  
 
5. Úspěšně jsme zorganizovali již 5. ročník charitativního jarmarku (prosinec 2019). 
 
6. Vzdělávání metodika prevence 
- 29. listopadu - školení metodika prevence Nebezpečí sociálních sítí 
- všechny ostatní plánované akce byly zrušeny 
 
7. Vzdělávání ostatních pedagogických pracovníků 
- 27. února - celý pedagogický sbor – dokumentární film V síti 
 
8. Informační schůzka pro rodiče – proběhly pouze třídní schůzky v 1. pololetí 
 
9. Schránka důvěry 
Ve škole funguje schránka důvěry. Je umístěna v suterénu školy. Žáci ji v tomto školním roce 
téměř nevyužili. 
 
10. Školní poradenské pracoviště 
Ve složení vedení školy, školní psycholog, výchovný poradce a metodik prevence jsme se 
pravidelně scházeli po 6 až 8 týdnech (dle potřeby).  
 
         
PŘEHLED AKCÍ PRO ŽÁKY 
Září 
Slavnostní zahájení šk. roku  
Světový den I. pomoci (II.A,B, III.A,B, V.A,B) 
Adaptační program (VI.A,B, I.A,B) 
Přírodovědná vycházka - lanškrounské rybníky (VII.A,B) 
Projektový den – údolím Moravské Sázavy (VIII.A,B) 
Okresní finále atletického čtyřboje  
Knihtisk – beseda v městské knihovně (IX.) 
Oslavy 90. výročí založení školy  
- filmové představení I. st. – Čtyřlístek 
- filmové představení II. st. – Zlatý podraz 
- Charitativní běh 
- celoškolní projektový den: 90 let školy v kostce 
- Pojďte pěšky do školy … a posnídáme v trávě (RODO pro I.st.) 
- Veselá zahrada 
- Sportovní den – netradiční sporty (II. st.) 
- Plavecká olympiáda (4. – 5. tř.) 
- Sportovní den (I. st.) 
- Věda u školy 
- Slavnostní otevírání polytechnického centra 
- Den otevřených dveří 
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Říjen 
Technohrátky (IX.) 
Přehlídka středních škol v České Třebové (IX.A,B) 
Kurz bruslení (II.B, III.A,B) 
Když jde kůzle otevřít - pořad KC (I.A,B) 
Výstava k 17. listopadu 1989 (II. st.) – městské muzeum 
Filmové představení (ŠD) 
Mimifotbal okrskové kolo (chl. 6. – 7. tř.) 
Stálá expozice v městském muzeu - historie La (3.A,B) 
Běh do sjezdovky  
Základy programování s ozoboty (V.A) 
Osobnosti východních Čech – program KC (IX.) 
Preventivní program: vztahy ve třídě, nebezpečí mediální sítě (V.A,B) 
Jak vzniká kniha – program v městské knihovně (IV.A,B, V.A,B) 
Beseda Úřad práce Lanškroun (IX.) 
Sněhová královna – pořad KC (2. – 4. tř.) 
Projektový den KAP (chl. VIII.A) 
 
Listopad 
Sportovní olympiáda v Dzierzoniowie (V.A,B) 
Výuka s odborníkem – Šablony II (VIII.A,B) 
Výstava hraček – městské muzeum (II.A,B 
Přebor školy v šachu 
Setkání s předškoláky 
Okresní školní liga v plavání 
Projektový den (II.A) 
Samizdat – městská knihovna (VIII.A,B) 
Program v DDM – lidová řemesla (ŠD) 
Abeceda peněz – edukační část (IV.A,B) 
Filmové představení (ŠD) 
Exkurze na radnici (III.A,B) 
Právo pro každého – městská policie (VIII.A,B) 
Okrskové kolo ve florbalu (chlapci 6. – 7. tř., 8. – 9. tř.) 
Beseda s ilustrátorem A. Dudkem – městská knihovna (I.A,B, II.A, III.B) 
Adventní Potštejn (III.B, II.A) 
Slavnost slabikáře (I.A,B) 
Dějepisná olympiáda – školní kolo 
Ekocentrum Paleta Oucmanice (VIII.B) 
Okrskové kolo ve florbalu (dívky 8. – 9. tř.) 
PC_ák Pardubice 
OČJ – školní kolo 
Adventní výlet s rodiči - Čertovina (III.A) 
Bobřík informatiky Kadet (8. - 9. r.) 
Bobřík informatiky Benjamin (6. - 7. r.) 
Bobřík informatiky Mini (4. - 5. r.) 
Přírodovědný klokan (8. – 9. tř.) 
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Prosinec 
Ekocentrum Paleta Oucmanice (VI.A,B) 
Okresní kolo Přeboru škol v šachu (II. st.) 
Okresní kolo Přeboru škol v šachu (I. st.) 
Adventní zpívání na obou budovách 
Testování COMDI (IX.) 
Tonda Obal na cestách (I., II. st.) 
Konverzační soutěž v anglickém jazyce – školní kolo 
Vánoční charitativní jarmark 
Česko zpívá koledy 
Adventní Lanškroun – vystoupení Sluníčka, Notiček 
Čertovské vyučování (1. - 2. tř.) 
Přednáška Policie ČR – kriminalita mládeže (IX.) 
Okresní školní liga v plavání 
Okresní kolo ve florbalu (chlapci 6. – 7. tř.) 
Setkání s předškoláky 
Exkurze do hvězdárny HK (V.A,B) 
Exkurze SOŠ – kadeřnice, kosmetička (IX. dívky) 
Vánoční výstava v muzeu (1. - 3. tř.) 
Vánoční koncert v kostele sv. Anny – I., II. st. 
 
Leden 
Setkání s předškoláky 
„Minikurz“ potápění (VIII.A, IX.) 
Finanční gramotnost – školní kolo 
Právo pro každého – kurátorka (IX.) 
Zeměpisná olympiáda – školní kolo (II. st.) 
Preventivní program Do dna? (VII.A) 
Filmové představení (ŠD) 
OČJ – okresní kolo 
Vzdělávací program Řemesla – DDM (III.A,B) 
Okresní školní liga v plavání 
Exkurze na městský úřad (IX.) 
Přehlídka firem – Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (VIII.A,B)  
Pythagoriáda – školní kolo 
Projekce Planeta Země - Kolumbie (7. – 8. tř.) 
Matematická olympiáda – okresní kolo (5. tř.) 
Recitační soutěž – školní kolo (II. st.) 
Slavnostní předávání vysvědčení za přítomnosti rodičů (I.A,B) 
 
Únor 
Recitační soutěž – školní kolo (I. st.) 
Lyžařský kurz (VII.A,B) 
Finanční gramotnost – okresní kolo 
Okrskové kolo ve florbalu (chlapci 4. – 5. tř.) 
Setkání s předškoláky 
Konverzační soutěž v anglickém jazyce – okresní kolo  
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Preventivní program Stonožka (III.B)  
Festival vědy a techniky mládeže - okresní kolo 
Už se sám nebojím – projekt Policie ČR Lanškroun (II.A,B) 
Pěvecká soutěž – školní kolo (1. – 6. r.) 
Zeměpisná olympiáda - okresní kolo 
Filmové představení (ŠD) 
Anglické divadlo (I., II st.) 
Abeceda peněz – jarmark v České spořitelně (IV.A) 
Kytice – pořad KC (II. st.) 
Kurz bruslení (VI.A,B) 
Karneval ŠD 
 
Březen 
Projektové vyučování (II.A) 
Abeceda peněz – jarmark v České spořitelně (IV.B) 
Projekt Zdravé zoubky (I.A,B) 
Už se sám nebojím – projekt Policie ČR Lanškroun (II.A,B) 
Ukázka CNC modelů – CGT (chlapci VIII.A, IX.) 
Okresní kolo ve florbalu (chlapci 4. – 5. tř.) 
Beseda o jaderné energetice 
Setkání s předškoláky 
Odpoledne otevřených dveří 
Bücherwurm, soutěž v předčítání německého textu – šk. kolo 
Aprílový slabikář – městská knihovna (1. – 2. tř.) 
Putování ztracené kapky – pořad KC (3. – 4. tř.) 
Preventivní program Stonožka (I.A)  
Preventivní program Do dna? (VIII.A) 
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VI. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 
 

V tomto školním roce inspekční činnost ve škole neproběhla.  
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VII. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2019 
 

Hospodářský výsledek za rok 2019 činí 384.928,06 Kč 
(převod do FR ve výši 384.928,06) 
 
Příjmy 
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM (OD ZŘIZOVATELE)                     0,- Kč 
NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM      27.015.103,96 Kč 
 
z toho:  prostředky získané od MŠMT (projekty, SIPVZ) 
  prostředky z ÚSC celkem                  25.720.154,99 Kč
   z toho:  od zřizovatele       3.740.000,- Kč 
     krajský úřad     21.329.123,-Kč 
    dotace MŠMT – Škola dětí                     651.031,99 Kč 
     
       

ostatní příjmy (výnosy – hlavní činnosti)         986.781,93 Kč 
  příjmy z jiné – doplňkové činnosti          276.252,- Kč 
  čerpání fondů               31.915,04 Kč 
 

příspěvky a dary:                          16.490,- K č 
 
Výdaje 
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM                                 0,- Kč  
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM       26.630.175,90 Kč 
 
z toho:  náklady na platy pracovníků školy      16.901.808,- Kč
  ostatní osobní náklady            117.630,45 Kč 
  zákonné odvody, zdravotní a sociální pojištění      6.030.119,44 Kč 
  výdaje na učebnice, uč. texty a pomůcky           222.209,70 Kč 
  ostatní výdaje na realizaci projektů                    154.512,- Kč 
  ostatní provozní náklady celkem         2.977.010,94 Kč 
  náklady jiné – doplňková činnost            226.885,37,- Kč 
 
Z toho prostředky na DVPP 
 
Příjmy 
CELKEM PŘÍJMY NA DVPP                        59.373,- Kč 
z toho:  příjmy obsažené v rozpočtu KÚ              59.373,- Kč 
   
Výdaje 
CELKEM VÝDAJE NA DVPP                  59.373,- Kč 
z toho:  DVPP v rámci rozpočtu KÚ                59.373,- Kč 
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VIII. REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ 
 
                                                                                                                                           
A/ Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II 
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) 
Výše finančních prostředků: 1.154.544,-Kč  

Během školního roku 2019/20 jsme realizovali projekt Škola dětí V, který je uskutečňován 
v rámci výzvy MŠMT „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony 
pro MŠ a ZŠ II“ - OPVVV.   

Cílem projektu Škola dětí V je personální podpora – školní psycholog, osobnostně profesní 
rozvoj pedagogů, vzdělávání zaměřené na matematickou gramotnost a na inkluzi, podpora 
kvalitnějšího vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, podpora společného 
vzdělávání, aktivity rozvíjející ICT, zapojení odborníka z praxe do výuky, realizace klubu 
zábavné logiky a deskových her pro žáky i uskutečnění projektových dnů ve škole i mimo 
školu.  

B/ Mléko do škol 
Mléčné výrobky byly poskytovány všem žákům školy. 
 
C/ Ovoce a zelenina do škol 
Do projektu byli zapojeni žáci z I. i II. stupně naší školy. 
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IX. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI 
  
A/ Škola využívá nabídek DDM Damián a Kulturního centra Lanškroun, městské knihovny a 
místního kina. Velmi si vážíme podpory zřizovatele – města Lanškrouna a některých místních 
firem.  
 
B/ Velmi motivující je pro nás spolupráce s aktivními rodiči, kteří se zapojili do činnosti školy. 
Aktivně pracuje RODO, tj. Rodiče pro Dobrák, z.s. jedná se o bývalé SRPDŠ. Informace o jejich 
činnosti jsou na www školy a na fcb https://www.facebook.com/RODO-Rodi%C4%8De-pro-
Dobr%C3%A1k-601955063328549/. Účelem spolku je podpora vzdělávání, výchovy a 
všestranného rozvoje dětí a mládeže, spolupráce se ZŠ Dobrovského a podpora žáků školy 
(účasti na soutěžích, soustředěních, kulturních a sportovních akcích).  
Členové spolku se velmi aktivně zapojili do oslav 90. výročí školy. Na Charitativním běhu 
zajistili občerstvení a tombolu, do které přispěly následující firmy: Komfi laminators, Vanko, 
Flora centrum Pospíšilovi, Melitrade, ORPA, Chovex, Hračky Kodytkovi, prodejna svítidel 
Marešovi. Velmi zdařilou se stala akce Pěšky do školy – ranní piknik. Prvotní myšlenka 
pikniku v krásných venkovních prostorách školy vzala za své díky chladnému počasí, přesto 
se piknik uskutečnil na chodbách školy a děti z I. stupně si ho užily a doslova vychutnaly. 
Aktivně se také zapojili členové RODO do organizace Charitativního vánočního jarmarku a 
napekli do kavárničky.  
 
C/ Spolupracujeme s Nadačním fondem micro:la, tato podpora nás velmi těší, jelikož je to 
jeden z hmatatelných výsledků podpory technického vzdělávání v Lanškrouně.  
Cíle pilotního projektu „Škola hrou s micro:bitem" v Lanškrouně 

 motivace a zvýšení zájmu o techniku zábavnou formou, 
 zapojení dětí do multifunkčních týmů - např. design (3D tisk), manuální tvořivosti 

- stavebnice typu Merkur apod. Nemusí všichni vynikat v programování, cílem je 
dokázat, že dohromady může každý přispět, získat respekt a podporu v tom v čem 
je dobrý - oborech výtvarných, estetických, zručností, či v pohybových aktivitách, 

 aktivní práce s moderními technologiemi typu mobilní telefon, tablet apod., 
 rozvoj logického myšlení a tvořivosti, 

 
D/ Od roku 1997 se datuje naše spolupráce s partnerskou Szkolou Podstawowou nr. 3  
v Dzierzoniowie. V rozmezí let 2009 – 2013 jsme zrealizovali tři česko-polské miniprojekty,  
které byly spolufinancovány z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. 
V roce 2017 jsme uskutečnili miniprojekt „Společně 20 let“ z Programu Interreg V-A Česká 
republika – Polsko. I po ukončení miniprojektů naše školy nadále spolupracují a děti se 
potkávají při vzájemných akcích, např. Polsko-česká olympiáda v Dzierzoniówie, Festiwal 
Piosenki Klasowej, Atletické závody Dobráček. 
 
E/ V rámci využití polytechnického centra byla navázána spolupráce s MŠ Žižkova ulice, MŠ 
Vančurova ulice a základními školami z Dolní a Horní Čermné, z Tatenice a Gymnáziem 
Lanškroun. Tyto školky a školy využívají prostory a vybavení polytechnického centra k výuce 
v rámci podepsané dohody o spolupráci v době udržitelnosti projektu.  
   
F/ Ve škole působila odborová organizace, která od 1. ledna 2020 ukončila svoji činnost. 
 

https://www.facebook.com/RODO-Rodi%C4%8De-pro-Dobr%C3%A1k-601955063328549/
https://www.facebook.com/RODO-Rodi%C4%8De-pro-Dobr%C3%A1k-601955063328549/
https://www.facebook.com/komfi.cz/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA3jrH6o19PO7y1xgT0SEhsZuDUnrc5p8pITOf96t8bIC-4qEH2m52B8-B7xRkkt4Wkkz3bElSZsQSCvFf-4GC_XWoKA8aUuSswNNLUZpQ8Yz_x_zgXrO8GnWA5nRgcPFszEv9o3_RtcZ6haidyv_F05e4TMD3lDkS48S924lRamwlED94962yv0ataMUkncHGubzfrIMtyhPVe9tB_XuT-vWZSML-FwDQbHtyreoUS3WImIyFWLieDT76beAcRbXdmuGuK3tRJoCw_LDBEJhYPNdZqg4w_Dx-6tnrDf_xWtP88LeGU5sRCEl6TpfDaJfylUQx-SUbvSiYblPHubHCVzg&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/komfi.cz/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA3jrH6o19PO7y1xgT0SEhsZuDUnrc5p8pITOf96t8bIC-4qEH2m52B8-B7xRkkt4Wkkz3bElSZsQSCvFf-4GC_XWoKA8aUuSswNNLUZpQ8Yz_x_zgXrO8GnWA5nRgcPFszEv9o3_RtcZ6haidyv_F05e4TMD3lDkS48S924lRamwlED94962yv0ataMUkncHGubzfrIMtyhPVe9tB_XuT-vWZSML-FwDQbHtyreoUS3WImIyFWLieDT76beAcRbXdmuGuK3tRJoCw_LDBEJhYPNdZqg4w_Dx-6tnrDf_xWtP88LeGU5sRCEl6TpfDaJfylUQx-SUbvSiYblPHubHCVzg&__tn__=K-R
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X. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 
ÚSPĚCHY ŽÁKŮ 
 
Úspěch Dobráku na soutěži PC-ák 2019 
Jako předchozí roky, tak i letos jsme se ve středu 27. 11. 2019 zúčastnili krajské počítačové 
soutěže pořádané SPŠE a VOŠ Pardubice. Soutěž je vypsána pro žáky 8. – 9. tříd 
v těchto kategoriích: tvorba plakátu, grafický návrh a prezentace v PowerPointu, která je 
ještě zvlášť rozdělena na jednotlivé ročníky. Než začnou soutěžící pracovat ve své zvolené 
kategorii, čeká je test ze všeobecných počítačových znalostí. Zde rozhoduje nejenom 
správnost odpovědí, ale i rychlost zodpovězených otázek. Potěšitelné je, že do první desítky 
všech soutěžících se probojovalo pět našich žáků.  
Z velice početného pole soutěžících (115 žáků z 21 škol) se nejlépe z Dobráku umístila 
Veronika Reslerová (VIII. A), která získala druhé místo v testu a dále vytvořila vítěznou práci 
v tvorbě prezentací v PowerPointu na téma Sametová revoluce. V závěrečné tombole získala 
ještě hodnotnou cenu Nikola Novotná. 
 
Okresní kolo zeměpisné olympiády 
Po školním kole zeměpisné olympiády, které se konalo 15. ledna 2020 a zúčastnilo se ho 
celkem 24 žáků druhého stupně ve třech kategoriích, se tři nejlepší žáci vydali do kola 
okresního. To se konalo ve středu 26. 2. 2020 tradičně na ZŠ v Libchavách. Také letos 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. Celkem 
mohli žáci dosáhnout maximálně 100 bodů. 
V kategorii B (7. ročník ZŠ + 2. ročník osmiletých gymnázií) soutěžil Marek Hanyš ze VII. B, 
který letos zaostal za stupni vítězů pouze o 3 body a skončil na krásném 4. místě. V kategorii 
C (8. + 9. ročník ZŠ, 3. + 4. ročník osmiletých gymnázií) své znalosti testovala Veronika 
Reslerová z VIII. A, která se s celkovým počtem 89,5 bodů prosadila mezi nejlepší a obsadila 
3. místo v konkurenci 21 žáků.  
 
Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji 
Festival vědy a techniky je soutěž pro děti základních a středních škol, jejímž cílem je 
podněcovat co nejvíce talentovaných dětí k odhalování a rozvíjení tvůrčích schopností 
prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů. Letos se konal již      
XIII. ročník této soutěže a žáci z naší školy se soutěže tradičně zúčastnili. Tentokrát se 
podařilo žákům ve spolupráci s pedagogy vytvořit  čtyři vědecké projekty, a to:  
1. Coca Cola – Štěpánka Rubešová, Klára Knollová (IX. třída)                                                                                                                                    
2. Ploché nohy – Anna Vlčková (IX. třída)                                                                                                     
3. Mikroklima učeben – Karolína Rubešová (VII. A)                                                                                                                         
4. Jak nejúčinněji vařit vodu v rychlovarné konvici – Veronika Reslerová (VIII. A) a                                                                                                                       
     Filip Resler  (V. A)                                                      
Ve středu 5. 2. 2020 proběhlo v Lanškrouně okresní kolo této soutěže pro okresy Ústí nad 
Orlicí a Svitavy. Všechny naše projekty shledala porota natolik zajímavými, že jejich autoři 
postoupili do krajského kola, které se mělo konat v březnu v Pardubicích. Bohužel uzavření 
škol neumožnilo pokračování této soutěže. 
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PREZENTACE ŠKOLY 
 
2. září na Dobráku 
Nový školní rok byl vůči žákům vstřícný, nezačínal 1. září, ale oním dnem, ke kterému se 
upínala jejich pozornost, bylo pondělí 2. září. Zahájení se lišilo od mnoha předcházejících. 
Vzhledem ke stavebním pracím, které probíhaly ve škole, se slavnostní zahájení nekonalo 
před budovou, ale žáci se scházeli přímo ve svých kmenových učebnách.   
První třídy navštívil spolu s paní ředitelkou i pan místostarosta Mgr. O. Strnad a společně 
přivítali 38 nových prvňáčků.  
 
Výročí školy 
Oslavy 90. narozenin naší školy, tehdy první české menšinové školy v Lanškrouně, byly 
naplánovány od 16. do 21. září 2019. Zahájili jsme je společně s žáky v pondělí 16. září 
slavnostním vztyčením školní vlajky a následujícím proslovem paní ředitelky Dany Krátké. 
 
Vážené paní učitelky, páni učitelé, naše žákyně a žáci, 
netradičně jsme se sešli před školou uprostřed měsíce září. Tím důvodem jsou narozeniny, 
narozeniny naší školy, která včera oslavila 90. výročí svého vzniku. Před devadesáti lety, 15. 
září 1929, do ní vstoupili první žáci, první učitelé. V jednom z tehdejších časopisů se o ní 
psalo následující: 
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„Nová škola, ležící v České čtvrti při silnici k Šilperku, je všeobecně uznávána za jednu  
z nejkrásnějších škol v širokém okolí. Jsou v ní umístěny: tři třídy školy obecné, tři třídy školy 
měšťanské, mateřská škola a česká všeobecná živnostenská škola pokračovací. Má kromě 
obvyklých místností krásnou tělocvičnu, kuchyň, jídelnu, pracovny a dílny pro ruční práce 
ženské i výchovné. Jedinečným dojmem působí vymalování chodeb, jež těší se živé 
pozornosti návštěvníků. Ke hlavní budově je přistavěn byt ředitelův s překrásnou vyhlídkou, 
pod ním je umístěna mateřská škola.“ 
Naše škola byla krásná tehdy a myslím si, že se mnou budete souhlasit i s tím, že je krásná i 
dnes. 
K narozeninám patří dárky a přání. Naše škola dostane jeden veliký, a to nové polytechnické 
centrum, které bude slavnostně otevřeno v pátek 19. září. Mnohem více dárků a překvapení 
dostanete vy, žáci Dobráku. Připravili je pro vás paní učitelky, vychovatelky a páni učitelé, 
rodiče. Během tohoto týdne vás čeká mnoho akcí, některé tradiční, jiné úplně nové. Doufám, 
že se vám budou líbit a budou vám připomínat 90 let naší školy. 
Škole bych na závěr chtěla popřát, aby se dožila sta let v co nejlepší kondici, bez velkých 
oprav, aby do ní chodilo hodně vnímavých, chytrých a nadšených žáků, ale také loajálních a 
nápaditých učitelů, aby se mohla chlubit mnoha úspěchy, tak jako dosud. Aby se to toto 
přání splnilo, tak to především záleží na nás všech, a proto buďme hrdi na to, že chodíme 
do první české školy v Lanškrouně. 
 

Charitativní běh Dobráku 
Máme rádi tradiční akce naší školy, proto nám bylo líto, že se v loňském školním roce kvůli 
výstavbě polytechnického centra a rekonstrukci hlavní budovy nemohl na jaře uskutečnit 
všemi oblíbený běh Dobráku pro Pavla Kvapila. V září už byla situace příznivější, a proto jsme 
charitativní běh zařadili hned na první bod programu oslav 90. výročí založení školy. 
Sešli jsme se tedy v pondělí 16. září 2019 ve 14.30hod na našem běžeckém oválu. Odpoledne 
začalo veselým vystoupením tanečního kroužku Sluníčko, se svojí choreografií Trouble maker 
se představilo III. oddělení. Poté se slova ujala paní ředitelka Dana Krátká, aby přivítala Pavla 
Kvapila s maminkou a všechny účastníky. První ovál jako vždy zdolal Pavlík s vedením školy. 
Pak už se rozeběhli i všichni ostatní a trať se začala postupně zaplňovat běžci všech věkových 
kategorií. Paní učitelka Semerádová, organizátorka této akce, celé odpoledne moderovala a 
vybízela sportovce k těm nejlepším výkonům. Všechny běžce spojovala stejná myšlenka, 
neboť naším cílem bylo získat co nejvíce peněz pro Pavlíka.  
Součástí tohoto běhu bylo několik příjemných překvapení. O to první se postarala firma 
fortell s.r.o., která rodině Kvapilově darovala šek v hodnotě 10.000Kč. Radost nám udělal 
spolek rodičů RODO, který se postaral o výborné občerstvení a tombolu, ve které mohly děti 
vyhrát milé dárečky. Lékárna URBAN věnovala všem malým závodníkům lízátka z hroznového 
cukru. Po celé odpoledne si mohli návštěvníci listovat v anglických knihách nakladatelství 
USBORNE. Našlo se mnoho zájemců, kteří si některou z těchto publikací koupili domů. 
Drobné dárečky pro malé běžce připravila firma fortell s.r.o. a naše škola. 
Čas příjemně běžel a výkony některých borců byly obdivuhodné. Počasí nám stále přálo a 
pátá hodina odpolední se rychle přibližovala. Bylo potřeba zrychlit tempo, přilákat další 
běžce a tím získat tolik potřebné peníze. Finále bylo ohromující, a tak jsme v 17 hodin mohli 
konstatovat, že jsme společně uběhli 6.243 oválů. V momentě, kdy se všichni vydýchávali po 
náročném výkonu, se mikrofonu ujala paní Slováková z firmy KOMFI. Pochválila všechny 
sportovce a postarala se o krásné závěrečné překvapení – stejnou částku, tzn. 6.243Kč, 
získala rodina Kvapilova také od této firmy.  
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Děkujeme všem za štědrost, zájem a otevřené srdce. Společně učíme naše děti pomáhat a 
nebýt lhostejní k osudu druhých lidí. Děkujeme, že jste již počtvrté podpořili akci, která má 
smysl.  
 
Naše škola slaví 90. narozeniny, celoškolní projekt 
Od pondělí do soboty byly pro žáky i veřejnost připraveny různé aktivity v rámci oslav 90. 
výročí založení ZŠ Dobrovského. Na úterý 17. 9. připadl projekt pro žáky 3. až 9. tříd, při 
kterém pracovali společně ve věkově namíchaných skupinách. Druháci si letos vyzkoušeli 
alespoň „projekt nanečisto“, plnili také různé úkoly související se školou a ve skupinách byly 
promíchané děti z obou druhých tříd. Prvňáčci se s naší školou teprve seznamují, takže se 
vydali na pořádnou obhlídku školních budov. 
Cílem projektového dne bylo získání informací o historii i současnosti naší školy a 
samozřejmě také spolupráce všech spolužáků od třeťáků až po deváťáky. Celý den se 15 
skupin snažilo získat co nejvíce bodů a také zaujmout uměleckou porotu. Skupina dostala 20 
šifer od jednoduchých po opravdu těžké, většinu z nich dokázaly děti vyluštit bez nápovědy, 
ale k některým byl přeci jen potřeba klíč k šifrování. Každá vyluštěná šifra je dovedla na 
nějaké místo ve škole, kde se skrýval úkol. Během plnění úkolů zjišťovaly děti spoustu 
informací z minulosti, ale musely si poradit i s otázkami ze současného chodu školy. 
Dále měla každá skupina možnost získat body za puzzle s fotkami školy, křížovku, historické 
školní pexeso, foto kvíz ze školních chodeb a také básničku o Dobráku. Výsledné zpracování 
ve formě velkého kartonového posteru posuzovala porota v čele s paní ředitelkou a 
udělovala další body za umělecký dojem. Z celkového vítězství se radovala skupina č. 10, 
kterou měla na starosti paní učitelka Gabriela Reslerová. 
 
Sportovní den 2. stupně – „Jde to i jinak“ 
Při plánování sportovního dne, který byl součástí oslav 90 let od založení naší školy, jsme od 
začátku chtěli, aby to pro naše žáky byl zážitek a aby probíhal odlišně než ostatní sportovní 
dny. A tak jsme si řekli, že sportovat jde i jinak, a oslovili jsme ke spolupráci Ondru a Lucii 
Ješinovy, pracovníky Katedry aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury 
v Olomouci. Díky nim jsme mohli ve středu 18. září 2019 připravit na atletickém stadionu pro 
všechny žáky 2. stupně celkem 7 stanovišť, na kterých si postupně po třídách vyzkoušeli, jaké 
to je být vozíčkářem, nebo nevidomým, jak se hraje boccia, goalbal, nebo curling. A protože 
vozíčkářem se často člověk stane po úrazu, žáci se věnovali i život zachraňujícím úkonům. To 
vše jsme pak doplnili ještě netradičními sporty kinballem a kanjamem. 
I když byla zima a foukal vítr (naštěstí svítilo sluníčko), nebyl to pro nikoho z žáků a učitelů 
handicap, aby si společné dopoledne užili a prožili nové zkušenosti naplno.  

 
Sportovní den I. stupně 
Naše škola slavila narozeniny a všechny děti i učitelé s ní. A jak nejlépe oslavit takové výročí? 
Přece legrací a pohybem, proto jsme na čtvrtek 19. září pro děti připravili sportovní den 
s netradičními disciplínami.  Děti si vyzkoušely např. skok do dálky pozadu, hod obručí na 
míč, hod hvízdající raketou nebo pěnovým oštěpem, také si zaskákaly v pytli nebo se 
proběhly přes překážky a slalomem s florbalkou. 
 
Veselá zahrada za dávných časů 
V rámci oslav proběhla ve středu 18. září 2019 v odpoledních hodinách Veselá zahrada za 
dávných časů. Děti si mohly vyzkoušet spoustu zajímavých soutěží jako je jízda na káře, 
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koloběžkách, skákaly panáka, hrály míčovou i švihadlovou školku, cvrnkaly kuličky do důlku, 
házely obručí na kůl, spojovaly céčka podle barev na předloze, shazovaly plechovky 
s punčochou na hlavě, stavěly z kostek co nejvyšší komíny, psaly na tabuli po slepu nebo si 
zahrály kroket. Během odpoledne se také na zahradě vystřídala všechna oddělení tanečního 
kroužku Sluníčko se svými tanečními vystoupeními. 
Přestože se akce pořádala letos na podzim, počasí nám celkem přálo a zúčastnilo se jí 125 
dětí.  
 
Regionální polytechnické centrum 
V pátek 20. září bylo slavnostně otevřeno Regionální polytechnické centrum, které vzniklo na 
místě původních dílen. 
Slavnostní okamžik zahájilo IV. oddělení tanečního kroužku Sluníčko. Na školním dvoře se 
sešli žáci, učitelé, vedení naší školy i zástupci ostatních škol z Lanškrounska, představitelé 
Společenství firem a společně přivítali hosty: Ing. Bohumila Bernáška, člena Rady za 
Pardubický kraj, starostu Lanškrouna Mgr. Radima Vetchého, pana místostarostu Mgr. 
Oldřicha Strnada, projektanta stavby inženýra Antonína Němce, ředitele stavební divize 
firmy FORTEX inženýra Pavla Cygrýda a paní ředitelku Reginu Walendowskou s učiteli 
z partnerské školy v Dzierzoniowě. 
V proslovech hostů zazněla přání všeho dobrého do budoucnosti, poté pan starosta předal 
žáků třípatrový dort s devadesátkou. Slavnostní akt ukončil pěvecký sbor Notičky pásmem 
pohádkových písní. Symbolickým přestřižením stuhy jsme společně odstartovali další etapu 
historie naší školy. 
V polytechnickém centru vznikly odborné učebny zaměřené na výuku pracovních činností, 
přírodních věd, rozvoj polytechniky a práce s digitálními technologiemi. Žáci zde mohou 
získávat technické dovednosti a rozvíjet lásku k řemeslu. Centrum bude zpřístupněno 
veřejnosti i pro mimoškolní zájmovou činnost.                                                                                                                                         
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Věda u školy – 12. ročník 
„Vědu se učíme tím, že ji děláme…“ – v duchu tohoto hesla se v pátek 20. září 2019 konal již 
12. ročník akce „Věda u školy“. Tentokrát jsme zvolili velmi široké téma „Napříč světem 
vědy“. Kromě ZŠ Dobrovského zde prezentovali různé zajímavosti učitelé a studenti 
z Gymnázia Lanškroun, SZeŠ a dále pak zástupci SOŠ a SOU Lanškroun. K vidění toho bylo 
opravdu hodně. 
Návštěvníci si mohli prohlédnout různé fyzikální hračky, vyzkoušet si brýle simulující několik 
druhů očních vad, prohlédnout si v mikroskopech hotové i čerstvě připravené preparáty 
rostlinného i živočišného původu (veš, klíště, průřezy stonkem, průduchy, plísně…) a mohli se 
také poučit pomocí pracovních listů na téma „Sucho, člověk a rostliny“.                   
V programu samozřejmě nechyběla robotika, která si najde vždycky řadu diváků a rovněž 
oblíbená ražba mincí. Žáci z naší školy zde také prezentovali své práce, se kterými se úspěšně 
zúčastnili soutěže Festival vědy a techniky. Velký úspěch měly také zábavné chemické 
pokusy, které prováděl pan Josef Krátký. 
Zároveň s „Vědou“ probíhala ve školní tělocvičně velmi zajímavá fyzikální show skupiny ÚDiF 
(Úžasné Divadlo Fyziky). Pro děti z 1. – 4. třídy si skupina připravila program na téma „Oheň, 
země, voda, vzduch“ a žáci z 5. – 9. třídy viděli program „Ledová show“. 
Celou akci doprovázelo sice chladné, ale slunečné počasí, což jistě přispělo k úspěšnému 
průběhu celé akce. 
 
Kulatiny naší školy 
Devadesátka prolínala celým týdnem oslav, které vyvrcholily v sobotu 21. září Dnem 
otevřených dveří. 
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Ve 13 hodin přivítali návštěvníky učitelé v dobových prvorepublikových kostýmech. Po 
slavnostním zahájení byla na školním dvorečku zasazena magnolie místo původní, která 
musela ustoupit stavbě polytechnického centra. Poté následovaly individuální prohlídky 
budov školy, zahrady a nově otevřeného polytechnického centra. A na co všechno se mohli 
návštěvníci těšit? Na historickou třídu se starými učebnicemi a dokumenty, divadelní 
představení IV. B, fotokoutek se starou lavicí, tvořivé dílny, ražbu pamětní mince. 
Občerstvení zajišťovala školní kavárnička, farmářský koutek nabízel dobroty ze zahrádky a 
voňavý chléb. Nezapomnělo se ani na menší děti, ty si mohly nechat namalovat obličej, 
vyzkoušet skákací hrad a jízdu na koni. 
Výročí naší školy prožívali žáci, učitelé a všichni zaměstnanci opravdu intenzivně. Děkujeme 
všem, kteří si na svou školu vzpomněli a přišli se podívat. Tak zase za 10 let. 
 

 
 
Vánoční jarmark Dobráku 
Kdo naši školu zná, dobře ví, že rádi pomáháme. V předvánočním shonu nás spojuje důležité 
poslání. Naším společným přáním je pomoci našemu kamarádovi Pavlu Kvapilovi a zároveň 
získat finanční obnos, který by pomohl zkvalitnit vybavení učeben, chodeb, zkrátka prostor, 
ve kterých trávíme tolik času. Proto každý rok pořádáme charitativní vánoční jarmark, s jehož 
realizací pomáhají učitelé, žáci, rodiče, babičky i dědečkové, zkrátka všichni, kdo pomoci 
mohou a chtějí. Letos jsme se v tomto duchu potkali již popáté.  
Sešli jsme se v pátek 6. prosince 2019 ve 14 hod v přízemí hlavní budovy školy, kde nás svým 
pěveckým vystoupením přivítal početný sbor Notičky a roztomile nás postrašili malí čertíci 
z tanečního oddělení Sluníčko. Poté se slova ujala paní ředitelka Dana Krátká, která všem 
přítomným připomněla záměr naší akce, poděkovala rodičům, dětem i pedagogům za jejich 
vstřícnost a ochotu pomáhat, a tím slavnostní odpoledne zahájila.  
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A pak už bylo dost času obdivovat nazdobené stánky doslova přetékající nádhernými 
výrobky, které děti se svými rodiči a učiteli vytvořily. Chodbou se linuly melodie vánočních 
koled a z útulné kavárny voněl svařený jablečný mošt, čerstvá káva a vánoční dobroty. 
Všichni jsme si celé odpoledne užívali a těšili se z nakoupených dárků. Příjemným zpestřením 
byla tradiční přehlídka vánočních betlémů a také prodejní výstava anglických knih 
nakladatelství Usborne. 
Když jsme v 17 hodin jarmark ukončili a společně se dali do úklidu, tiše jsme odhadovali, kolik 
peněz jsme tentokrát pro Pavlíka a pro školu získali. Přemohla nás však únava, která se po 
náročných přípravách nutně dostavila, a tak jsme sčítání nechali na paní ředitelce a paní 
ekonomce, a s příjemným pocitem jsme odcházeli domů. 
V pondělí ráno byla vyslovena konečná částka a nám se zatajil dech. Odhady byly různé, 
nicméně získaná suma předčila všechna naše očekávání. Získali jsme 60.467Kč. 
 

 
 
 
Tiskne celé Česko a také Dobrák 
Koncem března se naše škola přihlásila k občanské iniciativě Tiskne celé Česko, její hlavní 
aktivitou byla výroba obličejových ochranných štítů pro zdravotníky. Největším problémem 
byl filament pro tisk, který jsme neměli, a na jehož dodávku jsme čekali. Tisku se skvěle 
zhostil Mgr. Vladimír Cacek, 3D tisk se postupně rozběhl a nabral na obrátkách.  
Toto nebyla jediná aktivita, která se na Dobráku realizovala. Pan učitel Cacek také tiskl na 3D 
tiskárně tzv. zakladače na šití tkanic k rouškám. Několik pedagogických pracovníků, ale i 
některé žákyně z naší školy se zapojily do šití roušek ve velkém.  
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Ocenění reprezentantů Lanškrouna z Dobráku 
Od roku 1997 vyhlašuje město Lanškroun ve spolupráci s komisí pro výchovu a vzdělávání 
anketu s názvem „Mládež reprezentuje město Lanškroun“. Už z názvu je patrné, že anketa si 
klade za cíl představit veřejnosti úspěšné mladé lidi v kategoriích jednotlivci mladší, starší a 
kolektivy ve sportovním odvětví, vědomostních soutěžích a kultuře. Nominovat mladé 
reprezentanty mohou školy, sportovní organizace, ale i rodinní příslušníci. 
Slavnostní vyhlášení výsledků ankety za rok 2019 se mělo uskutečnit 12. března 2020, ale ze 
zřejmých důvodů bylo zrušeno. Nominovaní žáci i studenti si mohli vyzvednout ocenění a 
pamětní listy za vzornou reprezentaci města v kanceláři starosty v pondělí 22. 6. 2020. 
Mezi top oceněnými z Dobráku byla Gabriela Skalická, Štěpánka Rubešová, Klára Knollová, 
Anna Vlčková, Zuzana Kunčárová, Sofie Marcová, René Špičáková, Veronika Reslerová, 
Zuzana Kubešová, Marie Gregorová (projekty na Festival vědy a techniky mládeže 
v Pardubickém kraji), Josefína Pokorná (mezinárodní výtvarná soutěž), Veronika Reslerová, 
Daniel Štěrba (Bobřík informatiky), Kristýna Hanáková (Logická olympiáda), plavecké 
družstvo starších a mladších žáků – Gabriela Skalická, Anna Vlčková, Matěj Maršík a Tomáš 
Jurča, Tereza Kmentová, Jana Zapletalová, Štěpánka Vlčková, Tadeáš Dostál a Filip Jurča. 
I letos proběhlo hlasování o Cenu veřejnosti Mladý talent roku 2019, tentokrát na 
facebookovém profilu města. Komise pro výchovu a vzdělávání pro něj vybrala šest 
jednotlivců s výbornými výsledky v určitém oboru, popř. všestranně talentovaných. Z naší 
školy byla nominována Martina Dušánková a Gabriela Skalická, jejich medailonky byly 
uveřejněny na webu města. Cenu veřejnosti získal hokejista Tomáš Krč, také náš bývalý žák. 
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PŘÍLOHA Č. 1  
CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO ROKU   
 
Školní rok 2019/20 se stal rokem, na který se bude hodně vzpomínat, pravděpodobně je také 
rokem, který výrazně ovlivní další vývoj českého školství. První pololetí probíhalo tradičně dle 
zaběhlých zvyklostí a specifik jednotlivých škol. Druhé pololetí lze označit za výjimečné, 
mimořádné. Takové, jaké od zavedení povinné školní docházky ještě snad neexistovalo. 
V úterý dopoledne 10. 3. 2020 Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření 
k uzavření škol od středy 11. 3. 2020, které zakazovalo osobní přítomnost žáků a studentů při 
vzdělávání. 12. března vláda svým usnesením vyhlásila nouzový stav, kterým chtěla předejít 
nebezpečí šíření koronaviru a onemocnění COVID-19. Do pátku 13. 3. vyučující docházeli do 
školy a připravovali materiály k distanční výuce. V neděli 15. 3. Rada města rozhodla  
o pokynu ředitelům ZŠ a pedagogických pracovníků na práci z domu (home office) do 
odvolání a zajištění úklidu školy dezinfekčními prostředky.  
 
Distanční výuka na ZŠ Dobrovského  
Uzavření škol od 11. března 2020 nás postavilo do nové situace, která byla náročná jak pro 
nás, tak i pro rodiče. Bylo potřeba nastavit řadu věcí ohledně distanční výuky v našem 
školním informačním systému Škola OnLine a v Office 365, ale také například zkoordinovat 
práci pedagogů. 
Důležitá byla pro nás v dané situaci spolupráce s rodiči zejména u dětí z 1. – 3. tříd, jelikož 
právě zákonným zástupcům třídní učitelé zasílali e-mailem výukové materiály, odkazy a 
úkoly… Starší žáci ze 4. – 9. tříd obdrželi veškeré informace, výukové zdroje, prezentace, 
videa prostřednictvím Školy OnLine. Podstatná byla pro nás zpětná vazba, kterou jsme 
získávali prostřednictvím informací od rodičů, nebo pravidelnými kontrolami zadané práce a 
komunikací se žáky.  V případě potřeby jsme nabízeli pomoc nejen radou, vysvětlením, ale 
také např. vypůjčení školních notebooků. 
Postupně jsme začali realizovat on-line výuku, která probíhala téměř ve všech třídách 
zejména v profilových předmětech. Většinou jsme ji využívali skupinově (ne po třídách), aby 
se žáci mohli do výuky více zapojit. Naše zkušenosti nám potvrdily, že on-line výuky se 
účastnilo asi 50% žáků. Bohužel řada žáků používala ke komunikaci a vypracování zadané 
práce pouze mobilní telefony. Při distanční výuce jsme nepreferovali on-line výuku, protože 
jsme nechtěli diskriminovat žáky, kteří se nemohli účastnit této výuky (např. z důvodu 
chybějících technologií; více dětí v rodině a jeden PC, nebo notebook; popř. rodiče na home 
office a nemohli v danou dobu výuky on-line postrádat notebook…). U našich nejmladších 
žáčků probíhala on-line výuka omezeně vzhledem k tomu, že vyžadovala asistenci rodičů. 
 
Znovuotevření školy pro devátou třídu 
V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 byla od 11. 5. 2020 umožněna 
osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. 
Docházka nebyla povinná a probíhala ve skupině v počtu 15 žáků. Před vstupem do školy 
odevzdal žák vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 
onemocnění, které bylo opatřeno podpisem zákonného zástupce. 

Konzultace probíhaly vždy v pondělí a ve středu od 8 – 10.45 hodin ve dvou blocích (pondělí 
Čj, Ma; středa Ma, Čj), škola vedla evidenci o docházce žáků do školy.  
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Žáci, kteří se přihlásili k přípravě na přijímací zkoušky, museli dodržovat následující pokyny. 
 
Žáci se sejdou v 7.50 před školou:  
- budou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními, 

- pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, 

- žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník, 

- každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky  (z toho 1 rezervní, která bude uložena 
v igelitovém sáčku). 

Hygienická opatření: 
 -     vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám,  
- všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky,  

- žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, 
po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka 
do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy, 

- neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci (zajistí škola) na ruce.  

- je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici,  

- v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je 
zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu 
(např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě, 

- při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku, 

- žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě, 

- v každé třídě je nezbytné často větrat. 

Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky se konaly 8. června 2020, na 
víceletá gymnázia 9. 6. 2020.  

 
Znovuotevření školy pro první stupeň 
Od 25. 5. 2020 se mohli žáci I. stupně účastnit vzdělávacích aktivit, které byly organizovány 
pravidelně každý den. Zákonní zástupci informovali třídního učitele do 18. 5. 2020,  zda jejich 
dítě nastoupí 25. 5. 2020 do školy. Docházka nebyla povinná a probíhala ve skupině 
v maximálním počtu 15 žáků. Složení skupin bylo neměnné po celou dobu, o zařazení žáků 
do skupin rozhodovala ředitelka školy. Vzdělávací aktivity byly realizovány pro skupiny žáků, 
které mohly být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. 

Ranní školní družina nebyla poskytovaná, každodenní vzdělávací aktivity byly rozděleny na 
dopolední a odpolední část. Dopolední část trvala maximálně 4 vyučovací hodiny. Škola vedla 
evidenci o docházce žáků do skupin, absence se nezapočítávala do absence na vysvědčení. 
Vzdělávací aktivity probíhaly pouze v budově školy nebo v areálu školy. Distanční forma 
vzdělávání byla upravena tak, aby byla škola schopna přednostně zajistit výuku prezenční 
(předpokládalo se např. omezení distanční výuky prováděné formou videokonferencí). 
Odpolední činnosti byly organizovány pro žáky 1. – 3. tříd, konec byl stanoven v 15 hodin. Na 
školní stravování měli nárok pouze ti žáci, kteří docházeli do školy. Jídelna byla i nadále 
nepřístupná veřejnosti.  

Také pro žáky z I. stupně platila stejná hygienická opatření jako pro deváťáky. 
Přestože jsme se maximálně snažili naplnit doporučení MŠMT z dokumentu Ochrana zdraví a 
provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, upozorňovali jsme 
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rodiče na to, že není v našich silách zajistit např. dodržování povinných rozestupů při 
shromažďování dětí před školou, pohybu po škole ve společných prostorách, v šatnách atd. 

Znovuotevření školy pro druhý stupeň 
Díky příznivému vývoji epidemiologické situace byla umožněna od 8. června 2020 osobní 
přítomnost žáků všech ročníků na II. stupni základní školy za účelem konání třídnických hodin 
a socializačních aktivit. Žáci se sešli 1x týdně na 45 – 60 minut, kdy probíhaly třídnické hodiny 
v prostoru venkovní/přírodní učebny na školní zahradě.  Docházka opět nebyla povinná a 
probíhala ve skupině v maximálním počtu 15 žáků za dodržování všech hygienických a 
bezpečnostních opatření.  
 
Klasifikace žáků 
Vyhláška ze dne 27. dubna 2020 upravovala hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém 
pololetí tohoto školního roku. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení zohlednilo:   
podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků 
nebyla zakázána, 
podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, 
pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky, 

podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili 
ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin (konec druhého pololetí po obnovení 
provozu), 

podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí. 
 

Nedostatek podkladů k hodnocení za období vzdělávání na dálku a hodnocení v průběhu 
vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nesmělo být 
důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 
stupněm nedostatečný.  


Předávání vysvědčení 
Také závěrečné vysvědčení bylo předávané netradičně. Žáci z I. stupně, kteří od 25. května 
chodili do školy, si vyzvedli vysvědčení ve svých třídách. Žákům z II. stupně navštěvující 
třídnické hodiny během června bylo vysvědčení předáno v areálu školy na různých místech, 
tak aby se žáci nepotkávali. Ostatní žáci si mohli vyzvednout vysvědčení od devíti hodin před 
školou u třídního učitele. Některá vysvědčení zůstala ve škole až do září a teprve potom našla 
svého majitele.  
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PŘÍLOHA Č. 2  
INFORMACE O DALŠÍCH SOUTĚŽÍCH   
 
A/ JAZYKOVÉ 
 
Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 
V pondělí 20. ledna proběhlo v Ústí nad Orlicí okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši 
školu reprezentoval Ondřej Böhm z osmého ročníku. Během dvou hodin absolvoval test 
z gramatiky a psal slohovou práci na zadané téma. Ze dvaceti devíti účastníků se Ondra 
umístil na jedenáctém místě.  
 
Recitační soutěž Dětská scéna na II. stupni 
Ve čtvrtek 30. ledna proběhlo na 2. stupni školní kolo recitační soutěže. Porota (letos ve 
složení: Mgr. N. Semerádová, Mgr. I. Rozsívalová a Mgr. K. Krudencová) hodnotila jak recitaci 
básní, tak přednes prózy.  
V kategorii 6. a 7. ročníků se na 3. místě umístil Richard Nosek s básní Tulákovy Vánoce od 
Jiřího Žáčka, na 2. místě Julie Chlebníčková s básní Šípková Růženka od téhož autora a na 1. 
místě Jana Junková s prózou Selekce od Kiery Kassové. 
V kategorii 8. a 9. ročníku bylo uděleno 2. místo Štěpánce Rubešové za přednes prózy Levá, 
pravá od J. Žáčka a 1. místo Katrin Purkertové za prezentaci veršů, které napsala její sestra. 
 
Recitační soutěž na I. stupni 
Po loňské dobré zkušenosti a díky velkému zájmu dětí jsme se rozhodli pokračovat v recitační 
soutěži na 1. stupni. Každý z učitelů uspořádal u svých žáků třídní kolo a nejlepší recitátory 
vyslal do školního kola. To proběhlo 3. února a zúčastnilo se ho 29 žáků. Byli jsme rádi, že 
mezi soutěžícími objevilo i pár odvážných chlapců. A jak vše dopadlo?  
Vítěz mezi prvňáčky: Tina Jelínková 
Kategorie 2. - 3. třída   
1. Nikola Paĺová 
2. Marian Chládek 
3. Lucie Fajtová 
Kategorie 4. – 5. třída      
1. Kateřina Krátká 
2. Viktorie Kmentová 
3. Daniela Flídrová     
                

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce 
Rok se sešel s rokem a na dva žáky naší školy, Damiána Slanaře ze VII. A a Sofii Marcovou 
z VIII. B, čekal nelehký úkol – obstát v okresním kole olympiády v anglickém jazyce. 
Očekávání byla veliká jak ze strany dětí, tak i učitelů.  
A tak jsme ráno 18. února 2020 společně vyrazili do našeho okresního města Ústí nad Orlicí. 
Po nutné prezenci na žáky čekal poslechový a lexikální test. Damián je mladší, proto soutěžil 
v kategorii I. A, Sofie v kategorii II. A. Následovalo vytrvalé čekání na ústní pohovor 
s porotou.  Sofie přišla na řadu jako devátá, Damián až třináctý a nervozita každou minutou 
sílila.  
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O půl 12. byli všichni účastníci olympiády vyzkoušeni. V mladší kategorii se utkalo 14 žáků, ve 
starší se sešlo 19 konkurentů. A jak dopadla naše želízka v ohni? Damián nám udělal velikou 
radost. V nelehké soutěži získal 5. místo s vědomím, že od třetí příčky zůstal vzdálen jen  
o jeden a půl bodu.  Sofie se bohužel tolik nedařilo a třeba jí příští rok zůstane štěstí víc 
nakloněno. 
 
Bücherwurm (Knihomol) 2020 
Soutěž v předčítání německého textu se blížila! Letos se školního kola, které proběhlo 
v pondělí 9. března 2020, zúčastnili celkem 4 žáci z třídy 8. A. Jejich úkolem bylo přečíst 
krátký úryvek z německého textu (max. 5. min) s pokud možno co nejlepší výslovností a 
výrazným přednesem. To se nejlépe podařilo Ondřeji Böhmovi, který nás měl reprezentovat 
v dubnu ve finálovém kole v Pardubicích.   
 
                                                                                                                                     
B/ MATEMATICKÉ 
 
Okresní kolo Matematické olympiády kategorie Z5 
Již po vánočních prázdninách končilo žákům 5. tříd domácí školní kolo Matematické 
olympiády. Přihlášení žáci měli za úkol spočítat celkem 6 úloh, úspěšným řešitelem se stal 
ten, kdo zvládl vypočítat alespoň 4 z nich. To se ze 4 zúčastněných (F. Dušánek, L. Kodytková, 
V. Lána, F. Resler) podařilo 2 žákům: Lucii Kodytkové a Filipu Dušánkovi z V. A. 
Ve středu 29. 1. 2020 se Filip Dušánek vydal se svojí třídní učitelkou do Ústí nad Orlicí na kolo 
okresní. Tam se utkal s dalšími 26 žáky své kategorie, kdy v průběhu 90 minut měli vyřešit tři 
matematické úlohy. Z celkového počtu 18 možných bodů získal Filip krásných 12 a obsadil 9. 
místo.  
 
 

C/ PŘÍRODOVĚDNÉ 
 
Přírodovědný klokan 
Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká 
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP 
v Olomouci.  
Průběh soutěže je obdobný jako u dobře známého a zavedeného českého Matematického 
klokana. Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8. - 9. třída ZŠ) a Junior (I. - II. ročník SŠ).  
V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti 
pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut 
čistého času. Distribuce testů a jejich následné vyhodnocení prochází sítí krajských a 
okresních důvěrníků. Celkové vyhodnocení a zpracování statistik za celou Českou republiku 
se provádí v centru v Olomouci. Nejúspěšnější řešitelé v každé kategorii jsou odměněni 
věcnou cenou. 
Za naši školu se soutěže zúčastnili žáci devátého a osmého ročníku. 

Statistika soutěže v rámci školy:  

Celkový počet řešitelů 55 

Pořadí 1. Miškolci Tadeáš, VIII. B, 2. Přibyl Adam, VIII. B, 3. Faltusová Nikola, VIII. A 
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Školní kolo zeměpisné olympiády 
Školní kolo zeměpisné olympiády proběhlo 15. 1. 2020 a zúčastnilo se ho 24 žáků ve třech 
kategoriích. Žáci museli prokázat své zeměpisné znalosti bez atlasu a práci s atlasem.  
V jednotlivých kategoriích se z vítězství a postupu do okresního kola radovali tito žáci: 
A (6. ročník) – Anna Cinková 
B (7. ročník) – Marek Hanyš 
C (8. a 9. ročník) – Veronika Reslerová 
Okresní kolo se uskuteční koncem února v Libchavách.  
 
 
D/ DALŠÍ 
 
Okresní kolo Finanční gramotnosti 
Soutěž Finanční gramotnost je určena všem žákům 1. a 2. stupně základních škol i žákům 
všech středních škol v těchto tematických okruzích: 1) informační gramotnost, 2) peněžní 
gramotnost, 3) cenová gramotnost, 4) rozpočtová gramotnost, 5) právní gramotnost, 6) 
ochrana spotřebitele. 
Po absolvování školního kola, kterého se zúčastnili všichni žáci 9. a 8. tříd, se nejlepší trojice 
žáků ve složení Zuzana Kunčárová z IX. třídy a Jana Zapletalová s Filipem Jurčou ze třídy  
VIII. A, snažila co nejlépe a nejrychleji odpovědět online na 17 otázek kola okresního. 
S dosaženými 14 body skončila nakonec na pěkném 2. místě.  
 
Školní kolo dějepisné olympiády 
Školního kola dějepisné olympiády s tematickým zaměřením 49. ročníku „Dlouhé století se 
loučí (1880 – 1920)“ se zúčastnilo 11 žáků VIII. A a IX. třídy. Ačkoli deváťáci měli výhodu již 
probraného učiva, školní kolo nám přineslo velmi vyrovnaný souboj. Vítěz však může být jen 
jeden, tím se stala Jana Zapletalová z VIII.A.  
 
Namaluj svou školu 
V rámci oslav 90. výročí založení naší školy proběhla výtvarná soutěž s názvem „Namaluj 
svou školu“. Soutěže se zúčastnily děti mladší i starší, soutěžilo se ve dvou kategoriích, žáci  
3. – 5. tříd a žáci 6. – 9. tříd. Vzniklo tak velké množství skutečně krásných obrázků, které byly 
vystaveny v prostorách školy. Návštěvníci si je mohli prohlédnout v sobotu 21. 9., kdy v naší 
škole proběhl Den otevřených dveří. Porota měla při vybírání nejlepších skutečně těžkou 
práci. Nakonec rozhodla takto: 
I. kategorie 
1. místo – Matyáš Ficner (V.A)                                                                                                           
2. místo – Filip Resler (V.A)                                                                                                                                                          
3. místo – Magda Novotná (IV.A) 
II. kategorie 
1. místo – Sofie Marcová (VIII.B)                                                                                                           
2. místo – Veronika Reslerová (VIII.A)                                                                                                                                                         
3. místo – Rozálie Vetchá (VI.B) 
Zvláštní cena poroty byla udělena třídě III.B za skupinovou práci. 
 
Výtvarná soutěž 
Výtvarná soutěž na téma Zima (styl libovolný) byla vyhlášena školním parlamentem na konci 
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loňského roku. Organizace se ujala děvčata z VI. B a do poroty přizvala učitele výtvarné 
výchovy. Vyhlášení výsledků proběhlo za účasti vedení školy. Sešlo se celkem 8 prací ve dvou 
věkových kategoriích a pro všechny byla připravena drobná odměna.  
 
 
E/ SPORTOVNÍ 
 
Okresní přebor v atletickém čtyřboji 
Po několika letech se na druhém stupni naší školy opět sešla skupina atletek a atletů, a tak 
jsme mohli vyslat v úterý 17. září 2019 tři týmy na okresní přebory v atletickém čtyřboji v Ústí 
nad Orlicí. V tomto roce se sešlo silné zastoupení škol z celého okresu, a tak na atletickém 
stadionu bojovalo o co nejlepší umístění kolem 150 závodníků. Naše atletky a atleti se mezi 
nimi vůbec neztratili a předvedli skvělé výkony. 
Dívčí tým ve složení Jana Junková, Nikol Skalická, Rozálie Vetchá a Tereza Marešová, který 
potkalo zranění jedné ze závodnic, si vedl skvěle a obsadil celkové 2. místo v kategorii 
mladších žákyň. Jana Junková pak stála na bedně ještě jednou, a to za 3. místo v kategorii 
mladších žákyň – jednotlivkyně. Družstvo mladších žáků ve složení Vojta Zajíček, Šimon 
Knápek, Adam Šenkýř a Adam Daniel získalo cenné zkušenosti na atletickém poli, protože jen 
polovina z týmu jsou atleti. Poslední tým postavili chlapci z osmých a devátých tříd, 
jmenovitě Kryštof Jirásek, Šimon Borovský, Pavel Hlaváček a Jakub Dušek, a nebýt absence 
Matěje Vávry, jistě by jim patřilo medailové umístění. Takto v oslabení skončili na 5. místě, 
ale stojí za to zmínit, že Pavel se Šimonem patřili mezi čtyři nejlepší výškaře a Jakub svým 
během na 60 metrů podal absolutně nerychlejší výkon ze všech běžců. 
 
Běh do lanškrounské sjezdovky – 16. 10. 2019  
Již tradičně se naše škola účastní Běhu do sjezdovky. Tentokrát závod proběhl za extrémně 
nepříznivých podmínek, protože celý závod provázel déšť. Přesto se na trať závodu vydalo 32 
žáků z prvních až devátých tříd naší školy. Na stupních vítězů nakonec stanulo 11 žáků. Zde 
jsou jména a umístění těch nejlepších: 
Kategorie 1. – 2. třída 
Tomáš Doleček (II.A) – 3. místo 
Kategorie 3. – 4. třída 
Matěj Bednář (III.B) – 3. místo 
Kategorie 5. – 6. třída 
Rozálie Vetchá (VI.B) – 1. místo                                                                                                                                             
Tereza Marešová (VI.B) – 2. místo   
Daniel Štěrba (V.B) – 2. místo                                                                                                                                                                 
Vojtěch Zajíček (VI.B) – 3. místo 
Kategorie 7. – 8. třída 
Karolína Rubešová (VII.A) – 2. místo                                                                                                                                                          
Jana Junková (VII.B) – 3. místo                                                                                                                                                                                                                                 
Šimon Borovský (VIII.A) – 2. místo                                                                                                                                                                             
Kryštof Jirásek (VIII.A) – 3. místo 
Kategorie 9. třída + 1. ročník SŠ                                                                                                                                                 
Matěj Vávra (IX.) – 2. místo 
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Plavecká liga - 1. – 3. kolo 
V úterý 12. 11. 2019 jsme se vydali na první kolo plavecké ligy v Rychnově nad Kněžnou.  
Za 8. třídu plavala Tereza Kmentová, Jana Zapletalová, Tadeáš Dostál a Filip Jurča. V devět 
hodin bylo odstartováno první kolo štafet. O přestávce organizátor opět vložil 
soutěž, tentokrát každé družstvo vybralo jednoho zástupce, u nás Janu, a ten musel 
absolvovat ve vodním válci vyznačenou trat v co nejkratším čase. Pak následovala druhá 
rozplavba a volná zábava, sauna, vířivka… V 11.30 nastalo celkové vyhlášení a my s napětím 
čekali na výsledky. Naši  plavci skončili na krásném druhém místě s časem 2:36,66.  
Druhé kolo se konalo opět v Rychnově nad Kněžnou 11. 12. 2019. Naši školu reprezentovali 
stejní plavci, kteří po obou rozplavbách obsadili opět druhé místo s lepším časem oproti 
předcházejícímu kolu. Třetí kolo 21. 1. 2020 proběhlo beze změn. Stejné místo, stejní plavci, 
stejný výsledek a lepší čas 2:32. Bohužel další kolo, které se mělo uskutečnit v dubnu, už 
neproběhlo. 
 
Okrskové kolo ve florbalu žáků ZŠ 
Ve čtvrtek 21. 11. 2019 se konalo v tělocvičně ZŠ Smetanova okrskové kolo ve florbalu žáků 
8. - 9. tříd základních škol. Soutěže se zúčastnilo šest družstev a hrál každý s každým. Naše 
družstvo obsadilo třetí místo, když prohrálo úvodní utkání se ZŠ Smetanova 3:2, porazilo 
družstvo gymnázia 3:1, ZŠ Jiráskova 2:1, ZŠ Tatenice 3:2 a v souboji o druhé místo podlehlo 
v závěrečném utkání družstvu z Horní Čermné 2:4. 
 
Okrskové kolo ve florbalu žáků ZŠ 6. - 7. tříd 
Ve středu 27. 11. 2019 se konalo v tělocvičně ZŠ Horní Čermná okrskové kolo ve florbalu 
žáků 6. - 7. tříd základních škol. Soutěže se zúčastnilo pět družstev z místních škol. Družstvo 
naší školy se stalo vítězem této skupiny, když porazilo postupně všechny soupeře. V prvním 
utkání porazilo družstvo ZŠ Výprachtice 6:0, ve druhém utkání domácí 3:2, potom ZŠ 
Jiráskova 6:2 a na závěr ZŠ Smetanova 2:1. Jako vítěz skupiny postoupilo do okresního kola.  
 
Okresní finále ve florbalu žáků ZŠ 6. - 7. tříd 
Ve čtvrtek 12. 12. 2019 se hrálo v tělocvičně ZŠ Jablonné nad Orlicí okresní finále florbalu 
mladších žáků. Finále se zúčastnilo šest vítězů okrskových kol a zástupce pořádající školy, 
účastníci byli rozlosováni do dvou skupin. Naše družstvo bylo ve tříčlenné skupině a v prvním 
utkání porazilo Gymnázium Žamberk 4:2 a ve druhém naopak prohrálo s Gymnáziem Česká 
Třebová 2:1. Díky těmto výsledkům postoupilo do semifinále, kde podlehlo  vítězi druhé 
skupiny. V závěrečném utkání o třetí místo se podařilo opět zvítězit, a tak skončit na pěkném 
třetím místě v okrese. 
Sestava: Drábek Samuel, Daniel Adam, Gregor Petr, Holík Adam, Žák Ondřej, Havelka Patrik, 
Novotný Milan, Urban Jakub, Drábek Nikola 
 
Okrskové kolo ve florbalu – mladší žáci 
Ve středu 5. února jsme se vydali autobusem na florbalový zápas do Základní školy v Horní 
Čermné. V tělocvičně nás přivítal pan Borek, učitel tělocviku a zároveň rozhodčí, který 
originálně pískal celý zápas na prstech. Dostali jsme instrukce, oblékli si dresy naší školy, 
rozcvičili se a začalo se hrát... Již od začátku zápasu byl náš tým o proti týmu Horní Čermné 
minimálně o jeden gól napřed  a za stavu 11:7 byl odpískán konec zápasu. Vyhráli jsme a 
postoupili do okresního kola!  
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Okresní kolo ve florbalu 
Ve čtvrtek 5. 3. 2020 se konalo již tradičně v Brandýse nad Orlicí okresní kolo ve florbalu žáků 
4. - 5. tříd základních škol. V okresním kole se utkali vítězové čtyř okrsků a pátým družstvem 
byla pořádající základní škola. 
Hned v prvním zápase se naše družstvo střetlo se ZŠ Libchavy a byla to jediná prohra na 
tomto turnaji 2:5. V dalším zápase porazilo ZŠ Jablonné nad Orlicí 6:3 a ZŠ Brandýs nad Orlicí 
5:2. Poslední utkání se ZŠ Vysoké Mýto přineslo remízu, a tím i druhé místo v tomto turnaji, 
ze kterého do krajského kola postupují první dvě družstva.  
Sestava družstva: Urban Jakub, Drábek Nikola, Jakab Dominik, Kobza Jan, Miškolci Tadeáš, 
Strmiska Tobiáš a Gregor Pavel 
 
Přebor školy v šachu - jednotlivci 
Přebor škol v šachu je postupová soutěž čtyřčlenných školních týmů, která probíhá od 
základních kol na jednotlivých školách až po Mistrovství České republiky. Na naší škole 
uspořádal pan učitel Jiří Krištof v listopadu 2019 Přebor školy v šachu jednotlivců. Bojovalo se 
v jednom turnaji nejen o drobné ceny, ale i o nominaci do týmů, které budou školu 
reprezentovat v okresních kolech přeboru škol. V šachové klubovně Dělnického domu se 
prezentovalo 5 hráčů prvního a 3 hráči druhého stupně. Je potěšitelné, že se do šachových 
soubojů v obou kategoriích zapojila i děvčata. Hrálo se na 2 x 20 minut, každý s každým. 
Pomyslnou zlatou medaili vybojoval Vincent Lána (I. stupeň) a nejlepšího umístění z II. 
stupně dosáhl Adam Přibyl.  
 
Přebory lanškrounských škol v šachu 
Přebor škol v šachu je postupová soutěž od základních kol na jednotlivých školách po 
Mistrovství České republiky čtyřčlenných školních týmů. V Lanškrouně proběhla školní kola 
na gymnáziu, na ZŠ Dobrovského ul. a na ZŠ nám. A. Jiráska.  
Ve středu 4. prosince 2019 pokračoval Přebor okresním kolem 1. – 5. tříd. Na startu turnaje 
se v šachové klubovně Dělnického domu sešlo šest čtyřčlenných družstev základních škol 
našeho okresu. Hrál se turnaj každý s každým na 2 x 20 minut + 5 sekund na tah, který 
prověřil všechny účastníky. Na šachovnicích probíhaly líté boje, hlavním cílem byl postup do 
lednového krajského kola, kam postoupily první dvě školy. 
Družstvo naší školy nastoupilo i s náhradníkem a skončilo na třetím místě. 
 
Sestava: 

Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 Body 

1. Lána Vincent 1174 1 1 ½ 1 ½ 4,0 

2. Sadílek Filip 1100 1 1 1 0 ½ 3,5 

3. Dušánek Filip 0 0   1 0   1,0 

4. Hajzlerová Natálie 0   0     0 0,0 

  Lánová Apolena 0 ½ ½ 1 1 0 3,0 

 
Konečné pořadí: 

Poř. Družstvo 1 2 3 4 5 6 Body 

1. ZŠ Horní Čermná * 1 3 4 3 4 15 

2. ZŠ Nekoř 3 * 2 1 4 4 14 
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3. ZŠ Dobrovského Lanškroun 1 2 * 2,5 2,5 3,5 11,5 

4. MZŠ Klášterec nad Orlicí 0 3 1,5 * 3 3 10,5 

5. ZŠ nám. A. Jiráska Lanškroun 1 0 1,5 1 * 2,5 6 

6. ZŠ 28. října Žamberk 0 0 0,5 1 1,5 * 3 

  
 
V úterý 10. prosince 2019 navázala kategorie 6. – 9. tříd. Tentokráte se v Lanškrouně sjelo 
11 družstev okresu. Hrálo se 7 kol na 2 x 15 minut + 5 sekund na tah. Výsledky turnaje 
odpovídaly přibližnému nasazení jednotlivých týmů. Naší čtveřici se příliš nedařilo, jedině 
Jakub předvedl solidní výkon. 
 
Sestava: 

Šach. Jméno Rtg 1 2 3 5 6 7 Body 

1. Přibyl Adam 1031 0 1 0 0 0 0 1,0 

2. Mačuda Marek 0 ½ 0 0 0 0 0 0,5 

3. Sadílek Jakub 1045 1 ½ 0 1 1 1 4,5 

4. Mareš Daniel 0 0 0 ½ 0 0 0 0,5 

Konečné pořadí: 

Poř. Družstvo + = - Skóre Záp. Buch. 

1 ZŠ nám. A. Jiráska Lanškroun A 5 1 1 22 0 102 

2 Gymnázium Ústí nad Orlicí 6 1 0 21 0 100,5 

3 ZŠ V. J. Dolní Čermná 2 3 2 16 1 105,5 

4 MZŠ Klášterec nad Orlicí 4 2 1 16 1 101,5 

5 MZŠ a MŠ Kunvald 2 3 1 14 0 93 

6 ZŠ Horní Čermná 3 0 3 12,5 0 89 

7 Gymnázium Lanškroun 2 2 2 12,5 0 82 

8 ZŠ 28. října Žamberk 1 1 4 11,5 0 73,5 

9 Gymnázium Vysoké Mýto 1 2 3 10 0 96 

10 ZŠ nám. A. Jiráska Lanškroun B 1 1 4 10 0 83,5 

11 ZŠ Dobrovského Lanškroun 0 0 6 8,5 0 72,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

 

 

PŘÍLOHA Č. 3 
AKCE BĚHEM ROKU 

 
Pracovní aktivity o prázdninách 
Měsíce červenec a srpen na Dobráku vůbec nepřipomínaly poklidné prázdniny, určené 
k relaxaci, odpočinku a načerpání nové energie. V areálu školy probíhaly stavební práce, 
dokončovala se stavba polytechnického centra. Kolem původní budovy školy vyrostlo lešení 
a začaly práce na opravě střechy, byla vyměněna okna v podkroví a v návaznosti na tyto 
činnosti vymalované celé podkroví. Všechny tyto aktivity a jejich dokončení směřovaly 
k významnému výročí školy – 90 let od vzniku první české menšinové školy v Lanškrouně. 
 
Údolím Moravské Sázavy – projektový den mimo školu 
Dne 10. 9. 2019 se vydalo dvacet žáků z VIII. A společně s učiteli na naučnou stezku do 
Sázavského údolí. O tři dny později, v pátek 13. 9., pak tuto cestu absolvovalo šestnáct žáků  
z VIII. B. 
Cílem projektového dne bylo rozšíření znalostí žáků o přírodě v oblasti Sázavského údolí. 
Naučná stezka, která tudy vede, se jmenuje Údolím Moravské Sázavy. Brzy ráno vyjeli žáci  
s učiteli autobusem do Výprachtic, aby mohli projít celou stezku. V průběhu putování po 
naučné stezce se dozvěděli mnoho informací z oblasti botaniky, zoologie, geologie, ale i 
historie tohoto území. Během cesty také vyplňovali pracovní listy. Geologii se věnovali  
s přírodovědcem L. Krátkým, se kterým si i prohlédli štolu bývalého lomu. Viděli také 
polodrahokamy pyropy, které lze v potoce v Sázavském údolí dodnes najít. 
Kromě toho, že se žáci v průběhu exkurze dozvěděli spoustu přírodovědných zajímavostí, 
udělali také něco pro své zdraví, protože prošli trasu dlouhou cca 15 km, a to krásnou 
přírodou kolem řeky Moravské Sázavy.  
 

Historii města, ve kterém žijeme, by měli znát nejen dospělí, ale také děti.  
Z tohoto důvodu jsme se s třeťáky vydali do místního muzea zjistit, jaké záhady založení 
našeho města ještě neznáme. Paní průvodkyně nás svým výkladem, ukázkami fotografií a 
historických předmětů velmi zaujala. Na chvíli jsme se tak mohli přesunout do časů založení 
města Lanškrouna, do pol. 13. století, seznámit se s vědcem J. Marka Marci i se zajímavostmi 
podzemních chodeb… 
 

Sportovní olympiáda v Polsku 
V úterý 5. listopadu 2019 se žáci V. A a V. B zúčastnili česko-polského sportovního klání 
v Dzierzoniówe. O jejich zážitky se s Vámi chceme podělit: 
„Jednoho krásnýho školního dne se jelo do Polska.“ 
„Píp, píp, píp, píp zvoní budík. No dobře, už vstávám… Ááááá…zívnutí… O 45 minut později: 
Ahoj! Jak se máš? Čus! Jééé, autobus!“ 
„Nastoupili jsme a tentokrát jsme nemuseli na nikoho čekat. V autobusu byla velká sranda. 
Někdo si pouštěl písničky, někdo filmy, někdo si povídal.“ 
„Přijeli jsme tam v 9:30 h. Pak se závodníci převlíkli a šli se rozcvičit.“ 
„Vzali jsme si věci na fandění, šli jsme fandit a sportovci zase sportovat.“ 
„Když jsme přišli do tělocvičny, tak (aspoň já) jsem si v duchu řekla: To je tak hezké! Po asi 
patnácti minutách se začalo závodit.“ 
„No a začaly soutěže. Nějaké vyhráli oni a některé my, bylo to vyrovnaný.“ 
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„Dobráci se rvali jak lvi, ale Poláci taky.“ 
„Byly tam lehké i těžké disciplíny. Všichni fandili.“ 
„Díky našemu velkému fandění jsme dostali plusové body.“ 
„My jsme je podporovali jako praví fanoušci. Někteří jsme si vyřvali hlasivky. Bylo dobré, že 
tam jeden pan učitel pustil Makarenu, tak jsme si i zatancovali.“ 
„Nakonec to skončilo remízou.“ 
„Pak oba týmy dostaly pohár a medaile. Pak se závodníci šli převlíknout.“ 
„Pohár byl zlato-stříbrný.“ 
„No a potom jsme šli s polskými dětmi do města a koupili si nějaké sladkůstky. A z města 
jsme odešli společně na hřiště. Snažili jsme se si s Poláky povídat a pak i na tom hřišti jsme si 
povídali.“ 
„Hřiště bylo obrovské a zábavné. Nejlepší byly trampolíny. Ale celé hřiště bylo super.“ 
„Po hřišti jsme šli na oběd. Byla polívka, která byla docela dobrá a k hlavnímu jídlu byl nějaký 
karbanátek s bramborama a salát.“ 
„Po obědě jsme dostali svačiny a pití na cestu.“ 
„Nejdřív jsme si mysleli, že jsou Poláci namachrovaný, ale když jsme se seznámili, tak bylo 
vidět, že to jsou fajn holčiny (i kluci), ale pak jsme museli odjet.“ 
„Nasedli jsme do autobusu a jeli rovnou domů.“ 
„Pomalu, ale jistě jsme se blížili k Lanškrounu. V cca 17:58 jsem doma a jdu spát…zítra je taky 
den…“ 
A jaké je závěrečné hodnocení celého dne? 
„Zábavný, vtipný, dobrý.“ 
„Bylo to zábavný a byl to dobrej zážitek a líbilo se mi to. Ale polívka mi moc nechutnala.“ 
„Líbilo se mi to, moc mě bavilo fandit.“ 
„Cesta byla super. Závody mě bavily, hlavně na hřišti. Výletu dávám 5 z 5.“ 
„Bylo to tam super, hlavně to hřiště. A to fandění to taky bylo super!“ 
„Závody jsem si užila. A Polsko bylo hezké. (Ale závody namáhavé.)“ 
 
 
Výuka se zapojením odborníka z praxe do výuky v ZŠ – STOMATOLOGIE 
Již druhým rokem probíhá v naší škole projekt s názvem „Zapojení odborníka z praxe do 
výuky v ZŠ“. První část projektu letos proběhla 21. 10. 2019 (VIII.A) a 4. 11. 2019 (VIII.B) vždy 
s paní zubařkou MUDr. Gabrielou Novákovou. 
Paní lékařka opět přesunula výuku z prostor školy přímo do zubní ordinace, protože se to 
vloni velmi osvědčilo, výuka tak mohla být názornější.       
V průběhu dvou vyučovacích hodin se toho žáci dozvěděli opravdu hodně. V prvé řadě zjistili, 
co všechno obnáší práce stomatologa. V klidu si mohli také prohlédnout všechny pracovní 
nástroje, které zubní lékaři používají, což se při běžné návštěvě zubaře obvykle nepodaří. 
Dále se dozvěděli informace o tom, jak souvisí způsob stravování se stavem chrupu. Velmi 
podrobně pak s žáky paní doktorka probrala správný postup při čištění zubů. Žáci měli 
možnost vidět i tzv. „krabičku hrůzy“ se zuby, u kterých se péče o chrup velmi podcenila. 
Žáci se v průběhu výuky dozvěděli mnoho praktických informací, které mohou ve svém 
životě využít. Paní doktorce Novákové patří velký dík za to, že byla ochotna se při svém 
extrémním pracovním vytížení našim žákům čtyři hodiny věnovat. 
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Abeceda peněz pro 4. třídy  
Naše škola se letos zapojila do vzdělávacího programu Abeceda peněz, kde hlavním úkolem 
žáků bylo zrealizovat vlastní podnikatelský plán, respektive vybudovat vlastní firmu. Cílem 
bylo společně získat zisk, který si následně užijí, popřípadě věnují na dobrou věc. 
Ve čtvrtek 14. 11. do školy zavítali zkušení lektoři z České spořitelny a seznámili žáky s celým 
projektem. Edukační hodina byla zaměřená na hodnotu peněz.  Žáci měli možnost se podívat 
jak na mince a bankovky České koruny, tak i na měnu jiných států (např.: libra, dolar). Žáci 
byli rozděleni do skupin a za pomocí kartiček odpovídali v kvízu na otázky týkajících se pojmů 
k základům finanční gramotnosti (např.: výdaje, příjmy, rozpočet, půjčka, spoření, účet, 
platební karta atd.). Nakonec byl žákům předán finanční dar ve výši 3000 Kč jako počáteční 
kapitál. Zvolení zástupci podepsali smlouvu a převzali peníze. 
V pátek 15. 11. se žáci vydali na exkurzi na pobočku České spořitelny v Lanškrouně. Ve 
skupinách pracovali s jednotlivými zaměstnanci pobočky a seznámili se s prostory banky. 
Byla jim ukázána práce s bankomatem, počitadlem mincí i bankovek, nahlédli do trezoru a 
dokonce skládali puzzle „z bankovek“. 
Dále žáci měli za úkol vymyslet název firmy, logo, zvolit si ředitele a především stanovit cíl, 
kterého chtějí v projektu dosáhnout. Pod vedením třídních učitelek trval celý projekt tři 
měsíce, žáci propagovali vlastní firmu, kterou posléze představili na jarmarku na pobočce 
České spořitelny v Lanškouně. 
 

Listopadový Dobráček pro předškoláky – Cestujeme kolem světa – Evropa 
Ve čtvrtek 14. listopadu jsme v letošním školním roce poprvé přivítali předškoláky na 
tradičním Dobráčku. Tématem pro tento rok bylo Cestování kolem světa a začali jsme rovnou 
Evropou. Pohybová „cestovací“ říkanka nás seznámila, a protože se sešlo 15 šikovných dětí, 
poradily si s mapou i kontinenty, které namalovali čtvrťáci. Na interaktivní tabuli jsme 
procvičili barvy, tvary i písmenka. Grafomotoriku předškoláci potrénovali při cestách po 
papíře a protáhli se na chodbě, kde cestovali různými dopravními prostředky. Navzájem si 
pomáhali, aby zvládli z barevných víček složit naši vlajku. Trochu matematiky jsme vyzkoušeli 
s obrázky různých národních krojů a zapojili jsme i maminky a tatínky. Na závěr si děti 
nalepily do brožurky první mapku Evropy. 
 
Bruslení 2. B, 3. A, 3. B 
Také letošní rok jsme vyměnili říjnovou tělocvičnu za zimní halu a chodili jsme bruslit. 
Nalákali jsme dokonce i druháky, ale i tak jsme na ledě měli spoustu místa. Nejmladší děti se 
s bruslemi a ledem třeba teprve seznamovaly, pomohly si s hrazdičkou a také měly spoustu 
ochotných starších kamarádů. Starší děti si zase kromě volného bruslení užily i soutěže. Měli 
jsme různé štafety, kličkování, házení míčků, ale vyzkoušeli jsme i florbalovou hokejku. 
Nejpopulárnější bylo podjíždění lana, v závěru s pořádným rozjezdem a po břiše. Na 
posledním bruslení si všichni mohli na ledu vybrat zaslouženou sladkou odměnu, dobruslit 
k ní už totiž hravě zvládli. 
 

Návštěva radnice  
Se třeťáky jsme se už nějakou dobu učili v prvouce o Lanškrounu, byli jsme se podívat 
v muzeu a dnes i na radnici. V kanceláři u pana starosty jsme obsadili všechna místa  
u velikého kruhového stolu. Pan starosta nám chvíli povídal, jak to na městském úřadě a 
v jeho kanceláři chodí, jak probíhají schůze městské rady a vyzkoušeli jsme si i hlasování. Pak 
nám promítal různé lanškrounské fotky a vyprávěli jsme si o místní historii, budovách, 
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přírodě, školách, sportu nebo kulturních akcích. Na závěr jsme se s panem starostou vyfotili 
u vlajky města Lanškrouna, dostali jsme hry mikádo a bonbóny. Vystřídali jsme se s 3. A, 
která byla nejprve v radniční věži. Čekaly nás dvoje strmé schody, ale stálo to za to, prohlédli 
jsme si hodinový stroj a ve věži jsme si užili rozhledy na město ze čtyř různých stran. Pak 
ještě děti ve dvojicích plnily na náměstí různé úkoly. Zjišťovaly např., jaké ulice vedou 
z náměstí, jak se jmenují ostatní lanškrounská náměstí a také kostely, co je napsáno na 
památníku Jana Marka Marků před budovou gymnázia nebo jak se dovedou orientovat 
v plánku města. 
 
Beseda v knihovně  
Ve čtvrtek 21. listopadu se některé třídy I. stupně (I. A, I. B, II. A a III. A) zúčastnily v Městské 
knihovně besedy s ilustrátorem Adolfem Dudkem. Pan ilustrátor svou bezprostředností vtáhl 
do besedování malé i velké posluchače. Vyprávění čtyř pohádek (Tři prasátka, O slepičce a 
kohoutkovi, O Sněhurce a O třech medvědech) prokládal ilustracemi. Zval k sobě děti i paní 
učitelky, aby mu pomohly nějakou postavu nakreslit, zahrát nebo předabovat. 
 

Předvánoční výlet na zámek do Potštejna – 2. B + 3. B 
Letos jsme zahájili advent s týdenním předstihem, ve čtvrtek 21. listopadu jsme byli na výletě 
v Potštejně. Měli jsme objednaný program Vánoční příběh, který měli na zdejším zámku 
dotažený už téměř k dokonalosti.  
Hned u vstupu se dětí ujme pastýřova žena a odvede je do zámku, kde už na ně čeká holčička 
Barunka. Ta se s maminkou a s tatínkem připravuje na Vánoce a děti se tak dozvěděly, jak to 
kdysi ve světnici vypadalo, jak se lidé oblékali nebo jaké dodržovali vánoční zvyky. Barunka 
jde večer spát a zdá se jí sen, jak Marie s Josefem putovali z Nazaretu do Betléma, kde se jim 
narodil Ježíšek. Kromě Barunky děti provází zámkem i anděl a ukazuje jim cestu. V každé 
místnosti jsou další úžasné kulisy a děj se tak rychle posunuje. Prošli jsme lesem, byli jsme u 
pasáčka ovcí, v Nazaretu jsme si vyslechli zprávu o sčítání lidu. Jeskyní jsme se dostali na 
orientální tržiště, kde se prodávaly například látky, koření, bylinky, košíky, koberce a dokonce 
i živí králíci. U třech králů to vonělo kadidlem, připojili se k nám na cestu do Betléma i se 
svými dary. Nakonec jsme doputovali konečně až k jesličkám, kde už Marie s Josefem chovali 
Ježíška, tak jsme mu zazpívali koledu.  
A honem do zámecké cukrárny na čaj a něco dobrého. S pastýřem jsme ještě putovali 
Pohádkovem a počítali schované anděly, s dcerkou Magdalénou jsme se podívali na 
namalovaný betlém. Na nádvoří se děti samozřejmě nejvíc těšily na vánoční nákupy. Ještě se 
proběhnout po zámeckém parku a už hurá domů. 
 

Den s ozoboty 
Už jste někdy slyšeli slovo OZOBOT? 
A víte, co to znamená? 
My už to víme  
Ozobot je malý robot sledující okolní svět pomocí malých senzorů. Pro jeho řízení vám stačí 
bílý papír, černý, červený, modrý a zelený fix, logické myšlení a kreativita. 
Díky nadaci MICROTE:LA jsme se s ním dnes v našem novém regionálním polytechnickém 
centru seznámili i my. 
Vyzkoušeli jsme si Ozobota řídit barevnými kódy, vytvořit a projet robotí dráhu, křižovatku, 
otáčet se, skočit, zrychlit, zpomalit, dodržovat povolenou rychlost, udělat piruetu, zatočit se 
jako tornádo nebo jet cikcak… 
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A jak se nám to všem líbilo? 
„Hezký zážitek, jestli to půjde, tak si ho koupím!“ 
„Bylo to dobrý, mám rád elektroniku a baví mě to, dávám tomu 10 000 000 z 10!“ 
„Bylo to super, naučili jsme se hodně věcí o robotovi Ozobotovi.“ 
„Ozobot je malý ale šikovný robůtek, má v sobě kolečka, minipočítač, snímač barev. Moc se 
mi to líbilo… až tak, že ho chci k Vánocům! Naučil jsem se programovat s barvami.“ 
„Překvapil mě, jak je malý a chytrý. Budu si ho přát k Vánocům!“ 
„Každopádně si ho koupím, jako většina třídy.“ 
„Byli jsme v polytechnickém centru a programovali jsme roboty. Náš Ozobot se jmenoval 
Třpytík, protože se trochu třpytil. Bylo to strašně super. Rozhodně bych si to zopakovala a za 
mě 10 z 10!“ 
Děkujeme panu učiteli Reslerovi, že jsme se mohli zúčastnit akce Meet and Code v rámci 
celoevropského programu TECH Soup pořádaným Sdružením VIA . 
 
Slavnost Slabikáře 
Jako by to bylo včera, kdy naši prvňáčkové poprvé usedli do školních lavic. Téměř tři měsíce 
se prokousávali prvními písmenky, která začali skládat do slabik a nakonec do prvních slov. 
Rozloučili se s Živou abecedou a těšili se na nový Slabikář.  Proto jsme na odpoledne 25. 11. 
2019 pozvali rodiče, abychom jim předvedli, co jsme se naučili a dokázali jim i paní učitelce, 
že si Slabikář zasloužíme. Rodiče jsme nejdříve přivítali písničkou. Pak jsme skládali korálky ze 
slabik, přiřazovali jsme slabiky k obrázkům, trénovali paměť, vybarvovali jsme písmenka 
z hroznového vína. Za každý splněný úkol jsme obdrželi část obrázku a po splnění všech 
úkolů jsme z  nich sestavili královský erb s klíčem. Ten jsme vyměnili za klíč ozdobný. Tímto 
klíčem jsme odemkli Slabikář. 
Do Slabikáře každý dostal novou záložku, aby se při čtení nikdy neztratil. Slavnost se moc 
vydařila, což ocenili nadšení prvňáčkové i jejich rodiče, kteří si tuto slavnostní chvilku užili 
společně s dětmi. 
 
Lidová řemesla v DDM 
V průběhu měsíce října a listopadu jsme se školní družinou navštívili Dům dětí a mládeže 
Damián, tématem byla lidová řemesla. Byl pro nás připraven hodinový program, který začal 
povídáním o tom, co to vůbec řemeslo je, kdy a jak řemesla vznikala. Po krátkém úvodu 
následovala hra na řemesla, paní Kovářová ukazovala dětem kartičky s nástrojem a děti 
k nim měly přiřadit řemeslo. Na to navazovala týmová hra ve třech skupinách. Nejprve si 
účastníci trochu zasportovali při sbírání kartiček své barvy a potom skládali domino. Na jedné 
straně kartičky byl nástroj, díky němuž mohlo být řemeslo vykonáváno, a na druhé straně 
řemeslo. Po této hře byl na řadě menší testík, jak jinak než o řemeslech. Některé děti jej 
dokonce zvládly skoro na sto procent. Před zakončením programu si děti ještě zahrály hru, 
kdy paní Kovářová definovala řemeslo stejným způsobem, jak to bylo vysvětleno na začátku, 
a děti musely uhádnout správný obrázek.  
 
Ekocentrum Paleta Oucmanice 
Ve dnech 27. a 28. 11. 2019 si žáci  VIII. B zopakovali předloňský pobyt v Ekocentru Paleta 
v Oucmanicích. V průběhu dvoudenního pobytu absolvovali čtyři vybrané programy. První 
den si v rámci programu Lesy v ohrožení mohli uvědomit význam a funkci lesa a souvislost 
mezi lidskou činností a poškozováním lesů. To vše proběhlo formou pohybových a 
kooperativních her, tvořivou činností, ale i výkladem lektora. Při dalším programu si děti 
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vyrobily recyklovaný papír ze starých novin. Druhý den pak pokračoval programem Zdravá 
svačina (výroba pomazánky z červené čočky a dezertu ze špaldy) a programu Včelaření. Celý 
pobyt byl ještě doplněn programem paní psycholožky Barlow, dále pak hrami, které si pro 
děti připravila paní učitelka L. Dolečková a také zpěvem vánočních koled.                                                                                             
Pobyt v Oucmanicích splnil naše očekávání. Ve velice příjemném prostředí ekocentra se žáci 
nejen dozvěděli mnoho nového, ale zároveň se i pobavili a zapracovali na zlepšení vztahů 
v třídním kolektivu. 
 
Čertovské vyučování 
Už od samého rána se to na chodbě hemžilo čerty, anděly a dokonce se objevil i Mikuláš. Ve 
své „pekelné“ třídě děti plnily celé dopoledne různé úkoly s čertovskou a mikulášskou 
tématikou (např. pekelné řetězce, slovní úlohy, Mikulášskou osmisměrku). 
Přišla i pozvaná čertovská družina s anděly a Mikulášem, který chválil děti hodné a káral děti 
zlobivé. Všichni jsme si netradiční dopoledne užili a už se těšíme na příští rok. 
 
Ekocentrum Paleta Oucmanice 
Ve dnech 2. – 3. 12. 2019 se žáci šestých ročníků zúčastnili dvoudenního programu 
v Ekocentru Paleta v Oucmanicích. První den nám dovolil naplno si užít předvánoční 
atmosféru. Děti si vyzkoušely známější i zapomenuté zvyky doby adventu a Štědrého dne. Ve 
vánoční dílničce si všichni vyrobili malé dekorace a drobné dárky z přírodních či 
recyklovaných materiálů.  Největší úspěch mělo pečení a následné zdobení perníčků.  
Druhý den na nás čekaly ještě dva programy. Recyklace odpadů, zde bylo cílem pochopit 
podstatu třídění všech odpadových materiálů. Ve druhém programu nazvaném Jeden za 
všechny si žáci při několika hrách uvědomili nezbytnost spolupráce a důvěry v ostatní při 
řešení problémů.  

 
Prosincový Dobráček pro předškoláky 
Ve čtvrtek 12. prosince jsme se opět vydali s předškoláky na dobrodružnou cestu po světě, 
tentokrát jsme objevovali Ameriku. Děti na interaktivní tabuli sestavily název světadílu, 
procvičily si barvy a tvary, indiánům zdobily čelenku a počítaly peříčka, hledaly pastelkou 
cestu, trénovaly hod oštěpem a malý oštěp si i vyrobily. Nakonec si do cestovatelského 
deníku nalepily už druhou mapku. 
 
Vánoční jarmark 9. třídy 
I když je pátek třináctého označován za den smůly, nám se toho dne náramně dařilo. Dostali 
jsme totiž šanci prodávat na městských trzích, a tím si přivydělat peníze na potřebné věci.  
Ze začátku to pro nás nevypadalo vůbec dobře, nestíhali jsme vybalovat výrobky a počasí 
nám taky nepřálo. Bylo pár stupňů pod nulou a foukal silný vítr. Několikrát nám odlétl plakát  
s nápisem naší školy, a ani cenovky nezůstávaly tam, kde měly. 
Nakonec jsme to do dvou hodin všechno stihli připravit. Každou hodinu chodili noví 
prodavači. Ve stánku nikdy nebyla nuda a překvapivě ani zima. Zákazníci se jenom hrnuli. 
Skoro každý, kdo nás navštívil, si něco odnesl. Dokonce nás přišlo podpořit i několik učitelů a 
za to jim patří velké poděkování. 
Kolem čtvrté hodiny nám náladu zvedly koledy a vánoční písně, které zpíval pěvecký sbor 
Notičky. Navečer začalo ještě sněžit. Každý prodával s radostí a strávený čas byl pro všechny 
velmi příjemný. 
Ten den se nikdo ani nemusel bát, že by umíral hlady. Ochutnali jsme výborné trdelníky a 



52 

 

 

spoustu cukroví. Nepřišli nás ovšem podpořit jenom učitelé, ale taky rodiče, sourozenci, 
prarodiče a kamarádi. 
Večer se chýlil ke konci a náměstí se začalo vyprazdňovat. Nakonec nám zbylo pár věcí, které 
jsme rychle stihli zabalit, a v 19 hodin jsme předali uklízený stánek. Celkově jsme si prodejem 
našich výrobků vydělali 4.813Kč. 
Děkujeme Kulturnímu centru Lanškroun za poskytnutí nabídky a paní ředitelce Daně Krátké a 
učitelskému sboru za podporu. Díky patří paní učitelce Kmentové, Křenkové a paní 
psycholožce Kamile Barlow za věnované dárečky a naší třídní učitelce za pomoc. Největší díky 
ale patří našim spolužákům, kteří nic nenechali na poslední chvíli a vyrobili opravdu krásné 
výrobky. 
 
Výuka se zapojením odborníka z praxe do výuky v ZŠ – FYZIOTERAPIE  
V rámci projektu „Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ“ byla v pátek 13. 12. 2019 
realizována výuka přírodopisu v osmé třídě s fyzioterapeutkou Mgr. Eliškou Maixnerovou. 
Nejprve proběhla diskuze o tom, v jakých povoláních jsou potřeba znalosti z biologie 
(přírodopisu) a žáci byli seznámeni s významem fyzioterapie. Další část výuky byla věnována 
vadám páteře a prevenci vzniku vad. Při úvodní diskuzi na uvedené téma děti využily znalostí 
z hodin přírodopisu, poté se dozvěděly i informace o možnostech vzniku různých vad 
v běžném životě. V druhé části výuky si děti vyzkoušely různá praktická cvičení a základní 
způsoby masáží.  
Velká část žáků ve třídě jsou sportovci, někteří z nich už měli zkušenosti s prací 
fyzioterapeuta a tomu odpovídaly i zvídavé dotazy, které paní fyzioterapeutce kladli. Výuku 
paní fyzioterapeutky děti odměnily potleskem a z toho jednoznačně vyplývá, že je výuka 
zaujala. 
 

Hvězdárna a planetárium Hradec Králové 
Páťáci naší školy navštívili 16. 12. v rámci výuky přírodovědy královéhradeckou hvězdárnu a 
digitální planetárium. Zde jsou jejich zážitky: 
„Jednoho krásného všedního dne se jelo do hvězdárny. Bylo to tam super!“ 
„V 8:00 jsme nasedli do autobusu a jeli do Hradce Králové. Dorazili jsme trochu dřív, ale to 
nevadilo.“ 
„Nejvíc se mi líbilo kino. Bylo to jako v akčním filmu. Zavedli nás do tmavé místnosti a my si 
sedli na sedačky a čekali jsme, co se bude dít dále. Pak začal povídat nějaký pán a poprosil  
o vypnutí mobilů a svítítek. Vše  jsme vypli a najednou se nad námi rozsvítila obloha. Bylo to 
hustý! Na zdi, na vrchu zdi, na stropě, po celé místnosti bylo plátno, bylo to hustý!“ 
„V kině nám pán ukazoval různý zajímavosti. Ukazoval nám souhvězdí a kde jaké najít. Zjistili 
jsme, že když najdeme Velký vůz a pětkrát ho protáhneme, tak najdeme Polárku. Viděli jsme 
naši galaxii a zjistili jsme, že my, Země, jsme malé zrnko ve Vesmíru.“ 
„A pak přišla paní a vzala nás na vesmírný let. Přiblížili jsme si Zemi a další planety. Bylo to 
vážně hustý!“ 
„Pak nám pustili film Polaris – Záhada polární záře. Bylo to o medvědovi a tučňákovi, jak si 
z ponorky postavili raketu.“ 
„Pak jsme šli do druhé budovy…Vyšli jsme po schodech, kde na zdech byly obrázky – obrazy 
souhvězdí a pak jsme vešli do místnosti, kde byla dost veliká zima…Byli jsme u opravdového 
dalekohledu! Byl opravdu veliký!“ 
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„Takový dalekohled, který se dokáže otočit o 360 stupňů neboli dokola. Dalekohled nám 
ukázal na plátně Slunce (protože se do něj nesmí koukat, vypálily by se vám oči). Slunce je 
opravdu bílé.“ 
„ V poslední místnosti bylo kyvadlo zavěšené na desetimetrovém laně. Prý se dokáže kývat 
dvě hodiny, než ho zastaví gravitace a odpor vzduchu.“ 
„Nakonec jsme si koupili suvenýry a mohli si vyzkoušet, kolik bychom vážili na jiných 
planetách.“ 
 
Předvánoční akce 3. A a 3. B – Nadílka v lese, Výstava Josefa Lady 
Venku to zatím sice na zimu a mrazy nevypadalo, ale pevně jsme věřili, že se ještě dočkáme. 
A aby měla zvířátka v lese vše připraveno, nadělili jsme jim pod stromeček dobroty pro 
jistotu už teď. Nechyběly mrkve, jablka, tvrdé pečivo, piškoty, kukuřice, kaštany nebo lojové 
koule pro ptáčky. Jako každý rok jsme si pak u stromku zazpívali koledy a zapálili prskavky.  
Ve středu jsme nakrmili zvířátka a ve čtvrtek jsme zase dodali trochu kultury nám. Byli jsme si 
totiž prohlédnout vzácnou výstavu obrazů Josefa Lady, vždyť k její návštěvě zvali i v televizi. 
Mnoho obrázků a námětů děti znají z leporel nebo knížek, viděli jsme ale také třeba komiks 
z novinářského prostředí, návrhy kostýmů k Prodané nevěstě a některé Ladovy knížky. Děti 
potěšilo několik dílů pohádky o lišce Bystroušce. Na závěr si vyzkoušely, co si pamatují a jaký 
mají postřeh, vyplňovaly totiž pracovní listy připravené přímo k této výstavě.  
 
Vánoční koncert 
Rok 2019 byl téměř za námi a my jsme se sešli v kostele sv. Anny na již tradičním zpívání. 
Společně jsme se vánočně naladili a poslechli si spoustu známých i neznámých koled a 
vánočních písní. 
Koncert začaly třídy z I. stupně, každá třída zazpívala vždy jednu českou koledu, tradiční 
anglickou píseň si zazpívaly děti společně. Letos jsme slyšeli dvě, jednu od žáků prvních a 
druhých tříd a druhou od dětí ze třetích až pátých tříd. Podobně tak tomu bylo u II. stupně.  
Na závěr vánočního zpívání II. stupně předalo vedení školy šek paní Kvapilové v hodnotě 
30 000,- korun, což byl výtěžek Charitativního jarmarku, který uspořádala naše škola na 
začátku prosince. Stalo se již tradicí, že touto akcí pomáháme našemu, dnes už bývalému, 
žáku Pavlovi. 
 

Lednové setkání s předškoláky 
Ve čtvrtek 9. ledna jsme v tomto školním roce cestovali s předškoláky po světě již potřetí. 
Tentokrát se děti staly polárníky, protože poznávaly Antarktidu. Sestavily název světadílu, 
hledaly do páru rukavice, na kterých procvičily barvy a tvary, pomohly tučňákovi najít 
v bludišti správnou cestu. Na chodbě si na tučňáky i zahrály lovením ryb z oceánu. Nakonec si 
nalepily do svého cestovatelského deníku mapku a zanechaly „svou stopu“ na připravené 
mapě světa. Zájem byl opravdu veliký, přišlo mnoho dětí, které jsme pozvaly na další setkání 
6. února 2020. 
 

Naše první vysvědčení 
Uteklo to jako voda, ani jsme se nenadáli a máme za sebou celé pololetí. Za tu dobu jsme se 
dozvěděli spoustu zajímavostí a naučili se hodně věcí. Nastal den, kdy jsme za svou snahu a 
píli dostávali své první vysvědčení. Na tuto slavnostní chvíli jsme si pozvali své rodiče i 
prarodiče, abychom tuto důležitou událost oslavili společně. 
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K oslavě patří dárky, svíčky, dort, básničky, písničky… V tomto duchu jsme pojali celou 
slavnost. Všichni jsme předvedli znalost písmenek ve slovech týkajících se oslavy (dárek, dort, 
balónky…), přečetli jsme společně článek Naše oslava, spočítali jsme celou bonboniéru 
příkladů… A pak už konečně došlo na předávání vysvědčení. Úsměvy rodičů a rozzářené oči 
všem prozradily, že to lépe dopadnout ani nemohlo. Všichni si domů odnášeli samé jedničky. 
Každý prvňáček také dostal malý dortíček s jedničkou a pochvalný list za to, co se mu ve 
škole dařilo nejlépe.  

 

Dobráček - setkání předškoláků 
Setkání předškoláku a další kontinent, se kterým se děti seznámily, to byl program na 
čtvrteční odpoledne 6. února 2020. 
Budoucích prvňáčků se opět sešlo hodně. Všichni se těšili na povídání o dalším kontinentu, 
tentokrát je čekala Austrálie. „Cestovací“ básnička nám pomohla přenést se přes půlku světa 
a na interaktivní tabuli jsme sestavili název kontinentu, prohlédli zvířecí obyvatele - koalu, 
klokana a ptáka kivi. Spočítali jsme je a potom si děti procvičily angličtinu i barvy. Chybět 
nesměla ani pohybovka, děti se proměnily v klokany a na chodbě si zaskákaly v pytli. 
V závěru jsme nezapomněli dolepit mapy do cestovatelského deníku a také jmenovky na 
velkou mapu světa. 
 
Lyžařský kurz v Janoušově 2020 
Lyžák byl pro mnohé z nás jakousi zkouškou, ať už strachu při zdolávání svahu nebo 
spolupráce nejen při vytváření večerního programu. Myslím, že budu mluvit za všechny, když 
zmíním, že jsme nabyli mnohých zkušeností, co se týče našich lyžařských dovedností. Osobně 
si myslím, že když nepočítám problém s velkým počtem účastníků, byl lyžák naprosto 
perfektní. Vím, že tento názor mnozí z účastníků nesdílí, jenže sama za sebe mohu směle 
oznámit, že učitelé jakožto organizátoři udělali vše, co bylo v jejich silách, a díky tomu naše 
třídy měly tu skvělou možnost mít lyžařský kurz se špičkovým vedením.  
Je jasné, že zde bylo pár věcí, jež mi zážitek z lyžáku podstatně zhoršily. Počasí, které se první 
den podobalo typickému londýnskému dni, nebo dříve zmíněný problém se v takto hojném 
počtu na čemkoli dohodnout. I přes tyto nepříjemnosti jsem si lyžák naplno užila a jsem ráda, 
že jsem měla možnost dobře poznat i další třídu, k čemuž jsem doteď neměla příležitost. 
Jelikož se první den na našem pobytu neobjevil sníh, přesunuli jsme se na Bukovou horu, 
kam jsme po zbytek pobytu dojížděli. 
                                                                                                                                           žákyně 7. třídy 
 
Školní kolo pěvecké soutěže 
Měsíc únor, to byla jako vždy naše pěvecká soutěž třídních kolektivů. Děti nenechaly nic 
náhodě a pilně trénovaly svá budoucí vystoupení téměř od Vánoc. Letošní školní kolo 
proběhlo 21. února 2020. Všichni se velice snažili, svůj zpěv doplnili různými maskami, 
kostýmy, kulisami, hudebním i pohybovým doprovodem, prostě do svých vystoupení dali 
všechno. Porota, ve složení pí vychovatelka Petra Dostálová, pí ekonomka Kateřina 
Kocandová, pí asistentka Nikola Zavřelová, zástupce školního parlamentu Anna Vlčková a 
vylosovaní zástupci jednotlivých kategorií, to měla opět velmi těžké. Vybrat z každé kategorie 
pouze jednu třídu, která nás bude reprezentovat na pěveckém festivalu v naší družební škole 
v polském Dzierzoniowie, je opravdu fuška. Radostné „hurááá“ si letos mohly zakřičet děti ze 
třídy III. B (píseň Teta Sylva) a VI. B (píseň Vstříc nekonečnům).  
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Anglické divadlo 
V pondělí 24. 2. měli žáci naší školy již poněkolikáté možnost zúčastnit se anglického 
divadelního představení. 
Žáci 1. stupně viděli moderně zpracovanou bajku „Lazy goat“. Žáci 2. stupně zhlédli 
představení „The last wish“, které bylo inspirováno příběhem Jana Wericha – Král měl 3 syny. 
Anglický jazyk je v těchto představeních přiblížen v atraktivní divadelní formě, a tím se 
snadněji překonávají případné zábrany. 
 

Karneval ve školní družině 
V pátek 28. února 2020 ve školní družině proběhl maškarní karneval. Děti si z domu donesly 
krásné různorodé masky, do kterých se po vyučování převlékly. 
V každém oddělení školní družiny začal karneval ihned po skončení výuky. Úkoly pro děti byly 
připraveny ve žluté, zelené i modré družince a na chodbě. Na začátku každá originální maska 
dostala kartičku, na kterou se z druhé strany dávala razítka po splnění jednotlivých úkolů. 
Soutěží bylo připraveno celkem deset. Od úkolů, které se zaměřovaly na koordinaci, až po 
úkoly, které zkoušely dětskou kreativitu. Vhazování míčků do klaunova nosu, kroket, 
trefování se pingpongovým míčkem do otvoru na papírovém tácku nebo i obyčejné skákání 
panáka zakončené překážkovou dráhu pro ruce a nohy. Zkrátka jsme se nenudili.  
 
Abeceda peněz, projekt finanční gramotnosti České spořitelny 
Třída IV. A 
Jak se budeme jmenovat? A jaké bude logo firmy? Co budeme vyrábět? Čeho chceme 
dosáhnout?“, tyto otázky řešila tři měsíce třída 4. A. Projekt Abeceda peněz měl žáky naučit 
hospodařit s penězi a ukázat jim, co vše musí udělat proto, aby dosáhli svého cíle. Žáci za 
pomocí svých rodičů vyrobili originální výrobky, které prodávali dne 26. 2. 2020 na dětském 
jarmarku jako firma Original Content. Jarmark proběhl pro veřejnost u pobočky České 
spořitelny. K dispozici byly stánky venku i uvnitř. Lidé si mohli zakoupit nejen výrobky od 
žáků, ale i jídlo. Největším trhákem byly asi utopenci . Před samotným jarmarkem proběhla 
i propagace akce za pomocí plakátů a pozvánek, které si firma sama vyrobila. Během 
jarmarku i žáci chodili po náměstí s megafonem a lákali kolemjdoucí na jejich jarmark. Tato 
aktivita žáky velmi bavila. Během celého jarmarku panovala skvělá nálada, firma 
spolupracovala jako jeden tým a bylo vidět i veliké nadšení z prvních vydělaných peněz. V 17 
hodin nastala hodina H. Spočítat, kolik třída získala peněz, a zda dokázala realizovat svůj cíl. 
Zavládlo ticho a nervozita. A najednou? Jásot, potlesk, smích, ale i slzy štěstí. To vše 
znamenalo veliký úspěch celé firmy.  
Firma Original Content za vydělané peníze pojede na výlet do Skipi Funparku do Letohradu a 
také obdaruje útulek v Dolním Třešňovci. Samotný projekt tedy ještě nekončí. Nyní firmu 
čeká zábava a odměna. 
 
Třída IV. B 
Dne 4. března 2020 konečně přišel očekávaný den – prodejní jarmark Abecedy peněz před 
Českou spořitelnou pro veřejnost.  
Děti vyrobily krásné jarní přírodní výrobky, např. proutěné košíky, slepičky, zajíčky, sovy, 
náramky, tělový peeling, knížky, trička…. S rodiči upekli sladké mňamky, např. věnečky, 
koláče, dorty, jablečné záviny, ale také chlebíčky, langoše, šneky, plněný závin masem. Česká 
spořitelna připravila stánky, kávu a čaj. Úkolem dětí bylo také vyzdobit stánky a naaranžovat 
je svými výrobky. 
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V určený čas se děti rozdělily do stánků a začaly prodávat. Prodej trval tři hodiny, poté paní 
manažerka z České pojišťovny spočítala dětem tržbu. S napětím děti čekaly, kolik si vydělaly. 
Tržba byla dobrá. Za tyto peníze pojede třída 4. B na dvoudenní výlet.  
A pocity dětí z jarmarku: „Zábavný, zajímavý, úžasný, skvělý,…jen nás bolely nohy a záda!“ 
Děti uznaly, že vydělat si peníze není lehké.  
 
Výuka s odborníkem – fyzioterapie 
Ve čtvrtek 5. 3. 2020 proběhla v osmých třídách druhá část výuky s odborníkem, a to 
s fyzioterapeutkou Mgr. Eliškou Maixnerovou. Výuka navazovala na podzimní část, kdy se 
žákyně a žáci seznamovali s prací fyzioterapeutky, učili se zdraví prospěšné cviky, základy 
masáží. V této jarní části byli během dvou hodin seznámeni se základy tejpování. Teorie byla 
samozřejmě doprovázena praktickými ukázkami. Během druhé hodiny si všichni zopakovali 
základy masáží a naučili se některé nové. 
 
Návštěva knihovny 
První a druhé třídy se začátkem března vydaly do městské knihovny na povídání o ilustracích 
paní Veroniky Balcarové. Vypravování bylo poutavé, proložené spoustou ukázek z její práce. 
Děti měly za úkol hádat názvy pohádek, říkadel nebo písniček. Po krátkém povídání přišlo na 
řadu také samotné malování. Paní Balcarová malovala obrázky a děti poznávaly, jakou 
maluje pohádkovou bytost nebo pohádku. Na závěr nechyběla soutěž s otázkami, které se 
týkaly dnešního povídání, a paní ilustrátorka rozdala dětem malé dárky. 
 
Loučení s 9. třídou 
Druhá polovina tohoto školního roku byla jiná, netradiční, zvláštní pro nás pro všechny – pro 
rodiče, učitele, žáky. Čekalo na nás spoustu překážek, nástrah, nových zkušeností a osobních 
zkoušek. Pro žáky 9. třídy byla tato doba komplikovaná především v souvislosti s přijímacím 
řízením na střední školy. Ovšem neméně je trápil i fakt, že se nemohou s kamarády a učiteli 
běžně potkávat a nemohou si společně užívat poslední a nejkrásnější okamžiky, které konec 
školního roku nabízí. Jejich velkým přáním byla možnost uspořádat slavnostní akademii, na 
které by se mohli se všemi příjemně rozloučit. 
A to se nakonec povedlo. V jiných prostorách, za jiných okolností, ale o to srdečněji. Plán byl 
uskutečnit rozloučení na školní zahradě, ale ani počasí nestálo na naší straně, a tak jsme 
program přesunuli do školní tělocvičny. Myslím si, že pozvání učitelé a rodinní příslušníci 
žáků zhlédli zábavné pásmo plné legrace, upřímných slov a příjemných vzpomínek. I přes 
všechny počáteční obtíže se deváťáci loučili s grácií a humorem a ukázali, že když je potřeba, 
umí držet za jeden provaz, dokáží si pomoci a vzájemně se podpořit. Jsme na ně pyšní za 
jejich rozumný a pohodový přístup a za to, že z nich vyrostli samostatní, milí a zodpovědní 
mladí lidé, a to je v 9. třídě výstup nejcennější.  
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PŘÍLOHA Č. 4 
BAZÉN A SAUNA 

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. Děti mohou také využít klouzačku. Jedna lekce plavání trvá 45 minut. 
Mateřské školky k nám přicházejí z Lanškrouna i okolí, MŠ Sázava, Výprachtice, Albrechtice, 
Dolní Třešňovec, Tatenice, Cotkytle, Petrovice, Dolní Čermná, Žichlínek i Jablonné nad Orlicí. 
Nově k nám začaly jezdit školky z Třebářova a Starého Města. 

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 (E. 
Jurčové, V. 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 většinou od 14 – 19 hodin. Proběhl sobotní relax pro ženy, které 
si mohly odpočinout při svíčkách a hudbě v bazéně i sauně. 

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 729 návštěvníků. 
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O bazén musí být postaráno také po technické stránce. Provádí se zde pravidelné revize a 
výměna opotřebované technologie. 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 srpnu proběhla oprava elektrického rozvaděče, který 
zde byl od roku 1999. 

V odpoledních hodinách byl bazén otevřen pro veřejnost, a to od pondělí do pátku takto: 
pondělí rezervováno pro kurz plavání kojenců, 
úterý rezervováno pro kurz plavání kojenců, 
středa  17.00 - 20.00 hodin, 
čtvrtek 17.00 - 20.00 hodin, 
pátek   16.00 - 20.00 hodin, 
pondělí - pátek ranní plavání 5.45 - 7.45 hodin. 

Orientační provozní doba sauny: 
pondělí a úterý zavřeno, 
středa až pátek na objednání. 
Aktuální informace najdete vždy na www.zslado.cz.    

Plavecká olympiáda 

Ve středu 18. 9. 2019 proběhl na bazéně  10. ročník plavecké vodní olympiády na téma:  
„O kapitána, důstojníka a kormidelníka lodi“. Zúčastnili se jí vybraní plavci ze 4. - 5. tříd ZŠ 
Dobrovského, celkem 26 dětí, které soutěžily ve 4 disciplínách.  
Výsledky: 
4. třída: 1. místo – Daniela Flídrová, 2. místo – Eliška Hanyšová, 3. místo – Jakub Fibikar 
5. třída: 1. místo – Filip Resler, 2. místo – Jonáš Skalický, 3. místo – Apolena Lánová 

Nejrychlejší plavec ze  4. tříd (25 m): Vacková Jana - čas 21:12 

Nejrychlejší plavec z  5. tříd (50 m): Resler Filip - čas 48:10 

Každý si odnesl medaili, diplom a muffin. Děti mohly ukázat, co se naučily během školního 
roku, a porovnat síly s ostatními plavci 
 
 


