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Cílem výroèní zprávy za školní rok 2006/07 je pøiblížit široké veøejnosti život
v naší škole, usilování našich uèitelù a vychovatelù a snažení žákù. Motem naší práce
v tomto školním roce byla myšlenka Škola je místem , kde dìtí žijí.

Tento školní rok byl zároveò prvním rokem, kdy jsme zaèali v 1. a 6. roèníku
pracovat podle našeho školního vzdìlávacího programu Škola dìtí. Rokem, kdy se
snažíme školu pøetvoøit v jednu velkou rodinu a zapojit dìti do tvorby atmosféry
školy.

Pøi posuzování úspìšnosti výchovnì vzdìlávací èinnosti školy jsem vycházel:
z výsledkù testování jednotlivých tøíd (testy jsou standardizované), z výsledkù
pøijímacího øízení a z úspìšnosti v soutìžích. Ve všech tøech oblastech byla škola
úspìšná.

Dalším významným ukazatelem v hodnocení školy jsou podmínky pro
vzdìlávání. V letošním školním roce žáci naší školy zaèali využívat další novì
upravené prostory, první stupeò školní zahradu, školní družina nový nábytek.

Na druhém stupni žáci pøevzali uèebnu pracovních èinností, fyziku vybavenou
novou výpoèetní technikou a odbornou uèebnu pøírodopisu s novou audiovizuální
technikou. Vše bylo financováno z grantù ministerstva školství.

Pro celou školu v rámci grantù byl poøízen server a všechny poèítaèe školy
propojeny v celoškolní sí�.

Rodièe žákù 6. tøíd mohou pomocí internetu sledovat na ONLINE ŠKOLE
výsledky práce svých dìtí.

Celá škola zaèala využívat saunu.
Pedagogický sbor je stabilizovaný a výuka byla ve vìtšinì pøípadù zajiš�ována

aprobovanì.
Doufám, že po pøeètení dalšího roèníku výroèní zprávy získáte pøedstavu o dìní ve

škole a tomu, kdo chce nasát atmosféru školy, doporuèuji ještì sledovat naše www
stránky a v listopadu nový kalendáø.

Mgr. Oldøich Strnad, øeditel školy

1. Slovo úvodem
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Základní údaje
název: Základní škola, Dobrovského 630, 563 01 Lanškroun
øeditel školy: Mgr. Oldøich Strnad
zástupce øeditele: Mgr. Dana Krátká
zøizovatel: MìÚ, Lanškroun
sídlo organizace: Dobrovského 630, 563 01 Lanškroun
IÈO: 00 854 379
právní forma: pøíspìvková organizace
hlavní nápò èinnosti: vzdìlání a výchova žákù
vedlejší nápò: provoz bazénu a sauny

Charakteristika a organizace
ŠKOLA POSKYTUJE PØEDEVŠÍM ZÁKLADNÍ VZDÌLÁNÍ. Zabezpeèuje

rozumovou výchovu ve smyslu vìdeckého poznání a v souladu se zásadami
vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní a estetickou výchovu žákù.
Umožòuje též náboženskou výchovu.

Škola je souèástí výchovnì vzdìlávací soustavy, je zaøazena do sítì škol.
V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovìdnost vyplývající z tìchto
vztahù.

Naše škola má devìt roèníkù, které se èlení na první a druhý stupeò. První stupeò
je tvoøen prvním až pátým roèníkem a druhý stupeò šestým až devátým roèníkem.

Vyuèování probíhá podle uèebních plánù a uèebních osnov schválených MŠMT
ÈR. V prvním a šestém roèníku zaèala škola vyuèovat dle vlastních vzdìlávacích
plánù.

Uèíme dvìma cizím jazykùm – anglickému a nìmeckému.
Tøídy naplòujeme zpravidla do poètu 30 žákù.
Na druhém stupni organizujeme lyžaøské,cyklistické a vodácké kurzy, plavecký

výcvik žákù. Dále poøádáme školní výlety, exkurze a akce související s výchovnì
vzdìlávací èinností.

Souèástí školy jsou tøi oddìlení školní družiny.
Naše škola má dvì budovy. V historické èásti je umístìn druhý stupeò a èást

prvního stupnì.
V novì rekonstruované budovì jsou 1. – 3. tøídy, tøi oddìlení školní družiny

a rekondièní bazén se saunou. Souèástí školy je provoz bazénu a sauny, høištì školy 
a rozsáhlá zeleò.

V areálu školy se ještì nachází areál školní družinky, pìstitelských prací a školní
dílny. Kromì toho máme odborné uèebny Fy – Ch, Pø, poèítaèovou uèebnu, knihovnu,

2. Organizace školy - charakteristika
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urèenou jak pro žáky tak i uèitele, multimediální uèebnu, uèebnu pracovních èinností
pro dívky. Budujeme uèebnu výtvarné výchovy. To vše vytváøí velmi kvalitní
podmínky pro vzdìlávání i výchovu žákù.

Na škole pracují zájmové útvary- keramika, biologická praktika, šachový oddíl.
Pod vedením pí uè. Semerádové vydávají žáci školní èasopis COOLOVÝ

BLESK.
Pøi škole je ustaveno obèanské sdružení SRPDŠ.

Údaje o spolupráci:
Škola spolupracuje ve mìstì se základními a støedními školami, s DDM a

Kulturním centrem. Mìla podporu zøizovatele – Mìsta Lanškrouna a nìkterých
místních organizací a firem. Vážíme si spolupráce s Pedagogickým centrem
v Pardubicích, odborem školství MÚ Lanškroun. Škola již 11.rokem spolupracuje se
školou v polském Dzierzonowì.

Škola uspoøádala nebo se zúèastnila velkého množství rùzných soutìží a akcí,
které jsou uvedeny dále.

Kontroly provedené Èeskou školní inspekcí
Byla provedena tématická inspekce. S výsledky se mùžete seznámit na webových

stránkách školy www.zslado.cz

Mgr. Oldøich Strnad
øeditel školy
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3. Práce rady školy
Pøi ZŠ již druhým rokem pracuje Rada školy ve složení:

Ing. Ladislav Verner – za mìsto Lanškroun
Mgr. Zdenìk Faltejsek – za rodièovskou veøejnost
Mgr. Jiøí Krištof – za školu

Rada školy se v tomto školním roce sešla celkem 4x.
Na jednotlivých jednáních se Rada seznámila s výroèní zprávou za školní rok

2005/06, plánem práce školy, ŠVPa rozpoètem školy.

Rada školy se podílela na vyhodnocování nejlepších žákù školy v závìru školního
roku. Tato školní akce byla velmi zdaøilá a budeme ji v dalším školním roce opakovat.

Mgr. Oldøich Strnad
øeditel školy

V prvním až šestém roèníku se uèí podle vlastního ŠVP (školní vzdìlávací
program) – ŠKOLADÌTÍ

5

4. Uèební plány pro šk. rok 2006/07

Pøedmìt 1. roè. 2. roè. 3. roè. 4. roè. 5. roè.
Èeský jazyk
Cizí jazyk
Prvouka
Vlastivìda
Matematika
Pøírodovìda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní èinnosti
Tìlesná výchova
Dramatická výchova
Volitelné pøedmìty
Práce na poèítaèi

9
-
2
-
5
-
1
1
-
2
1

-

8
3
3
-
5
-
1
1
-
2
1

-

8
4
-
2
5
1
1
2
-
2
-

-

7
4
-
2
5
1
1
2
1
2
-

1

Uèební plán – I. stupeò
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Pøedmìt 7. roè. Poznámka
Èeský jazyk 4
Cizí jazyk 3
Dìjepis 2
Zemìpis 2
Pøírodopis 1
Chemie 0
Fyzika 1
Matematika 4
Obèanská výchova 2
Rodinná výchova 1
Tìlesná výchova 2
Hudební výchova 1
Výtvarná výchova 2
Pøedmìty volitelné 25
Pracovní èinnosti 1
Blok sportovní
Blok poèítaèe
Jazyk N

Rozšiøující liter. výchova 1
Sport a pohyb. aktivity – volejbal 0
Základy práce s poèítaèem 1

1

Psaní strojem 0
Pøírodovìdné praktikum CH
Celkem vol. pøedmìty 4
CELKEM: 29
Nepovinné pøedmìty:
Sportovní rehabilitace
Konverzace AJ
Konverzace NJ

Nepovinné pøedmìty: Zájmové útvary:
Náboženství Technická praktika elektrotechnika Online bruslení
Biologická praktika: ANO Keramika: ANO Sport a pohybové

aktivity
Taneèní oddí: ANO
Sborový zpìv: ANO Vaøení
Sport–šachy: ANO Práce s internetem
Studovna Fyzika

Uèební plán – 7. – 9. roèník
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Pøedmìt 8. roè. 8. roè. volejbal Poznámka
Èeský jazyk 4 4
Cizí jazyk 4 4
Dìjepis 2 2
Zemìpis 2 2
Pøírodopis 2 2
Chemie 2 2
Fyzika 2 2
Matematika 4 4
Obèanská výchova 2 2
Rodinná výchova 2 2 kurzy –Tp,Vd
Tìlesná výchova 2 2
Hudební výchova 1 1
Výtvarná výchova 1 1
Pøedmìty volitelné 30 30
Pìstitelská výchova 1 0
Technická výchova 0 0
Vedení domácnosti
Rozšiøující liter. výchova 0 0
Sport a pohyb.aktivity – volejbal 0 1 + 1* * nepovinná

spojeno s 9. roè.

Základy práce s poèítaèem 1 1
Psaní strojem 0

0 1
0

0
Programování
Celkem vol. pøedmìty 2
CELKEM: 32 32

Nepovinné pøedmìty: Zájmové útvary:
Náboženství Technická praktika elektrotechnika Online bruslení
Biologická praktika: ANO Keramika: ANO Sport a pohybové

aktivitySportovní rehabilitace
Sborový zpìv: ANO

Taneèní oddíl: ANO

Vaøení
Sport – šachy: ANO Práce s internetem
Studovna Fyzika
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Pøedmìt 9. roè. 9. roè. volejbal Poznámka
Èeský jazyk 4 4
Cizí jazyk 3 3
Dìjepis 2 2
Zemìpis 1 1
Pøírodopis 1 1
Chemie 2 2
Fyzika 2 2
Matematika 4 4
Obèanská výchova 2 2
Rodinná výchova 2 2 kurzy – Tp,Vd
Tìlesná výchova 2 2
Hudební výchova 1 1
Výtvarná výchova 1 1
Pøedmìty volitelné 27 27
Pìstitelská výchova 1 0
Technická výchova 0 0
Vedení domácnosti 0 1
Rozšiøující liter. výchova 1 1
Sport a pohyb.aktivity – volejbal 0 1+1* * nepovinné
Základy práce s poèítaèem 1A 1A
Psaní strojem 1A 1A
Programování

0 0
Informatika 1B 1B

Konverzace AJ 1B

1B

1B

1B

1B 1BZáklady NJ
1B + 1* 1B + 1*Základy práce s poèítaèem 2

Celkem vol. pøedmìty 4 4
CELKEM: 31 31

Nepovinné pøedmìty: Zájmové útvary:
Náboženství Technická praktika a elektrotechnika Online bruslení
Biologická praktika: ANO Keramika: ANO Sport a pohybové

aktivity
Taneèní oddíl: ANO
Sborový spìv: ANO Vaøení
Sport - Šachy: ANO Práce s internetem
Studovna Fyzika
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

èasová
dotace

Minimální
èasová
dotace

èasová
dotace

Minimální
èasová
dotace

8 9 9 8 7 41 38 5 5 4 5 19 16

3 3 3 9 9 3 3 3 3 12 12

5 5 5 5 5 25 22 4 4 4 4 16 16

informatika 1 0 1 2 1 1 4 1

0 0

Prvouka 2 2 2 6 0
Vlastivìda 2 2 4 0
Pøírodovìda 1 2 3 0

0 0
Dìjepis 0 2 2 2 2 8

Výchova k 
obèanství

0 2 2 1 2 7

Fyzika 0 1 2 2 2 7
Chemie 0 2 2 4
Pøírodopis 0 2 2 2 1 7
Zemìpis 0 2 2 1 1 6

Výtvarná
výchova

1 1 1 2 2 7 2 2 1 1 6

Hudební
výchova

1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4

Tìlesná
výchova

2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8

Výchova ke
zdraví

0 0 0 0 0

Pracovní
èinnosti

1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4

Prùøezová témata P* 0 0 0 0 P*

0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
druhý cizí jazyk Nj 3 3
druhý cizí jazyk Aj 3 3
Semináø z èeského

jazyka
0 0

0 1 1 0 1 3 1 1 1 1 4

tøetí hod TV 0 0 0 0
Konverzace v cizím
jazyce

1 1 1 1

Sportovní výchova
Výpoèetní technika 1 1
Programování 1 1
Domácí nauky 1 1 1 1
Speciální Ma
Speciální JÈ
Tv volejbal 1 1 1 1
Dramatická v. 1 1

0
18 18 22 22 22 102 28 28 30 30 116
22 22 26 26 26 122 30 30 32 32 124
20 22 25 26 26 119 30 30 31 31 122

12 10

Èlovìk a zdraví

2. stupeò
1. - 5. roèník 6. - 9. roèník

Èlovìk a jeho svìt

Informaèní a
komunikaèní
technologie

1

12 0

Matematika a její aplikace

1. stupeò

Disponibilní èasová
dotace

vázaná

volná 9

Jazyk a jazyková
komunikace

Vzdìlávací oblasti Vzdìlávací obory

Èeský jazyk a literatura

Cizí jazyk

120

Èlovìk a pøíroda 0 22

8

118 122

1110

5 4

100

minimální poèet hodin v roèníku
maximální poèet hodin v roèníku

vaše dotace

Èlovìk a 
spoleènost

Celková povinná èasová dotace

Umìní a kultura

Èlovìk a svìt práce

Tabulace uèebního plánu
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pøedmìt
Èeský jazyk
Anglický jazyk
Nìmecký jazyk
Dìjepis
Obèanská výchova
Zemìpis
Matematika
Pøírodopis
Fyzika
Chemie
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tìlesná výchova
Pracovní èinnosti
Pìstitelské práce
Domácí nauky
Rodinná výchova
Psaní strojem
Zákl. práce s poèítaèem
Biologická praktika
Sport. a pohybové aktivity
Programování
Informatika

poèet hodin/týden
33
34
11
14
14
12
28
10
11
8
7
10
26
6
4
1
13
2
13
4
5
1
1

aprobovanost
100%
47%
100%
100%
71,4%
33,3%
57,1%
60%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
neaprobovanì
neaprobovanì
30,8%
50%
neaprobovanì
100%
100%
100%
100%

Aprobovanost: 71,3%
U hlavních výukových pøedmìtù je aprobovanost 100%, výuka AJ je zajištìna
aprobovanou uèitelkou a vyuèujícími s rekvalifikací.

Kvalifikace pedagogických pracovníkù: 91,7%

zpracovala zástup. øeditele Mgr. Dana Krátká

I. stupeò – 87,5% aprobovanì
ŠD – 100% aprobovanì

II. stupeò – pøehled aprobovanosti v jednotlivých pøedmìtech 

5. Aprobovanost  výuky 
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Tøída
1.A
1.B
2.
3.A
3.B
4.
5.A
5.B
celkem:

6.
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
celkem:
celkem:

hoši
13
10
9
9
8

17
10
6

82

13
14
14
14
15
13
18
101
183

dívky
5
6
19
7
8
15
6
11
77

20
11
12
12
11
16
5
87
164

celkem
18
16
28
16
16
32
16
17
159

33
25
26
26
26
29
23
188
347

tøídní uèitel
pí uè. Marcela Málková
Mgr. Radka Koudelková
Mgr. Petra Mináøová
Mgr. Jana Hejkrlíková
Mgr. Martina Beranová
pí uè. Zdeòka Štorková
Mgr. Lenka Pilná
Mgr. Lada Kubìnková

Mgr. Pavel Resler
Mgr. Ivona Vyoralová
BcA. Iva Vraná
Mgr. Lucie Doleèková
Mgr. Vladimír Cacek
Mgr. Pavlína Šemberová
Mgr. Jiøí Krištof

Netøídní uèitelé:
pí uè. Alena Frieserová
Mgr. Eva Langhamerová
Mgr. Nadìžda Semerádová
Mgr. Jana Knápková
Mgr. Daniela Krátká
Mgr. Zdenìk Duffek
výchov. poradkynì: Mgr. Jitka Stránská
øeditel: Mgr. Oldøich Strnad
zástupkynì øeditele: Mgr. Dana Krátká
ved. vychovatelka: pí vych. Mirka Koèová
vychovatelky: pí Dana Zedníèková a pí Ilona Matìjková

Poèet pedag. pracovníkù: 29
I. stupeò – 8
II. stupeò – 16
vychovatelek – 3
plavec. instruktorù – 2

Poèet provozních zamìstnancù: 6
Školník: p. Pøemysl Václahovský
Bazén: p. Jindøich Helekal, sl. Veronika Novotná
Uklizeèky: pí Marie Holásková, Bohuslava Mannelová,

Marie Franková, Marcela Hošková
Ekonomka: pí Štìpánka Králová

6. Údaje o pracovnících a žácích školy

zpracovala zástup. øeditele Mgr. Dana Krátká
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7. Zámìry školy a pøehled akcí
Zamìøení školy – plán práce
Plán práce školy je rozdìlen do tøí èástí:
A – výchovnì vzdìlávací práce
B – zlepšení materiálnì technických podmínek školy
C – provoz bazénu

A. Výchovnì vzdìlávací práce

1. V jednotlivých pøedmìtech vypracovat tématické plány na školní rok 2006/07.
Zamìøit se hlavnì na názornou a pøístupnou formu výuky i pro slabší žáky. Do
tématických plánù zapracovat, jak èelit spoleèensky nebezpeèným jevùm (rasizmus,
xenofobie, návyk. látky). Zapracovat ochranu èlovìka za mimoøádných událostí.

2. Prezentace jednotlivých pøedmìtù v zapojení a pøípravì žákù na olympiády a sou-
tìže. Maximálnì využívat technické vybavení školy.

Soutìže ve škol. roce 2006/07:
Matematická olympiáda Mgr. Krištof Jiøí
Fyzikální olympiáda Mgr. Resler Pavel
Chemická olympiáda Mgr. Krištof Jiøí
Biologická olympiáda Mgr. Krátká Daniela
ÈJ olympiáda Mgr. Šemberová Pavlína
Soutìž mladých historikù Mgr. Vyoralová Ivona
Tv soutìže Mgr. Krátká Daniela, Mgr. Cacek Vladimír
Volejbal dívky, chlapci Mgr. Cacek Vladimír
Klokan Mgr. Krištof Jiøí
Pythagoriáda Mgr. Krištof Jiøí
KonverzaceAJ Mgr. Semerádová Nadìžda
Konverzace NJ Mgr. Doleèková Lucie
Recitaèní soutìž Mgr. Stránská Jitka
Poznávání rostlin a živoèichù Mgr. Krátká Daniela + vyuè. 4. a 5. tø.

Soutìže na 1. stupni
Vv 1. – 5. roè. téma dle DDM a jiné
Pøírodovìdné 3. – 5. roè. mìstské, okresní kolo
Tv O starou kùži 4. roè vybíjená

Atletické pøebory Rudoltice
Bìh mìstem Lanškrouna

Hv Pìvecká soutìž tøíd o úèast v okresním kole v Dzierzonowe,
Polsko
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Školní družina
Celoroèní úèast ve výtvarných soutìžích poøádaných DDM a Mìstskou knihovnou
Lanškroun

3. Ve školním roce 2006/07 vìnovat zvýšenou pozornost grafické úpravì v sešitech
žákù a ostatních písemnostech (minimální kontrola 1x za 3 mìsíce na II. stupni).

4. Vedoucí sbírek, pøemìtové komise – pracovní náplnì.

Vedoucí sbírek, I. stupeò
kabinet I.st. pí uè.Pilná
ŠD – pomùcky pí vych. Matìjková
školní potøeby pí uè. Štorková
uèebnice pí uè. Málková

Vedoucí sbírek, II. stupeò
Matematika pí uè. Krištof
Èeský jazyk pí uè. Stránská
Ž. knihovna pí.uè. Doleèková
Cizí jazyk pí uè. Semerádová
Videotéka pí.uè. Doleèková
Uè. knihovna pí.uè. Doleèková
Obèanská výchova pí uè. Stránská
Dìjepis, zemìpis pí uè. Vyoralová
Hudeb. výchova pí.uè. Doleèková
Výtvarná výchova pí uè. Vraná
Chemie p. uè. Krištof
Fyzika, dílny p. uè. Resler
Rv, Pìs. v. + pozemek pí uè. Frieserová
Pøírodopis pí uè. Krátká Daniela
Tìlesná výchova p. uè. Cacek
Lyže + kola p. uè. Cacek
Akvária pí uè. Knápková
Tv první stupeò pí uè. Beranová
Uèebnice pí uè. Šemberová
sklad CO p. Václahovský

Pøedmìtové komise:
1. Matematika Mgr. Jiøí Krištof
2. Pøírodní vìdy Mgr. Pavel Resler
3. Tìlesná výchova Mgr. Daniela Krátká
4. Praktická výchova Mgr. Pavel Resler
5. První stupeò (4.–5. roè.) Lenka Pilná
6. Estetická výchova Mgr. Lucie Doleèková
7. Spoleèenské vìdy Mgr. Ivona Vyoralová
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8. Jazyk èeský Mgr. Pavla Šemberová
9. Cizí jazyk Mgr. Eva Langhamerová
10. První stupeò (1.–3. roè.) Martina Beranová
11. Školní družina Dana Zedníèková
12. Školní Parlament Mgr. Pavla Šemberová
13. Informatika Mgr. Vladimír Cacek

5. Využití dataprojektorù – poèítaèová uèebna, uèebna fyziky, chemie a audiovizuální
uèebna.

6. Péèe o prospìchovì slabší žáky v Èj, Ma: individuální pøístup.

7. Integrace postižených žákù – vypracovat individuální plány.

8. Vypracovat plán èinnosti školní knihovny na šk. rok 2006/07.

9. Zajistit organizaci dalšího roèníku atletických pøeborù o „Pohár ZŠ Dobrovského“,
zajistit organizaci LVVZ, cyklistického a vodáckého kurzu. (pro 7.–9. roè.)

10. Zabezpeèit organizaci školních vlastivìdných zájezdù, exkurzí, vycházek v prù-
bìhu školního roku (nejpozdìji do 15. 6. 2007). Organizaci zajis�ovat s ohledem na 
ekonomické ukazatele školy.

11. V rámci tøídnické práce a výchovy v jednotlivých pøedmìtech se zamìøit:
– na úctu k dospìlým – rodièùm, starším lidem, uèitelùm
– vést žáky ke slušnosti, laskavosti, ohleduplnosti, všímavosti
– pøipravit s žáky vánoèní a velikonoèní výzdobu, 28. øíjen, J.A. Komenský
– dbát na celkovou výzdobu tøíd a školy
– peèovat o dobré vztahy, uèitel – žák, uèitel – rodiè a mezi žáky
– pìstovat u žákù vztah ke své škole

12. Školní èasopis – elektronická podoba.

13. Pro výchovu a vzdìlání využívat školní žákovskou knihovnu.

14. Organizace zápisu žákù do 1. tø. a pøíprava „Štafety".

15. Zajistit pro žáky školy besedu na téma: drogy a AIDS, kouøení, alkohol.
Hlavní dùraz vìnovat v hodinách obèanské výchovy a rodinné výchovy.

16. Zajistit prázdninovou èinnost ve školním bazénu.

17. Pøihlásit školu do Tv soutìží

18. Ve školním roce 2006/07 navrhnout partnerské škole v Polsku. (3.základní škola
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v Dzierzoniowe) plán spoleèných akcí.
Spoleèné akce k 10. výroèí spolupráce se školou v Polsku (šachy, úèast na pìvecké
soutìži, vystoupení polského sboru u nás, výmìnné pobyty)

19. Konverzaèní soutìžAj a Nj leden/únor 2007.

20. Dbát na èistotu a poøádek ve škole. Uskuteènit soutìž poøádku v mìsíci listopadu
a bøeznu.

21. Pravidelná aktualizace www stránek školy.

22. Pøedmìt Volba povolání zapracovat do tématických plánù pøedmìtù Ov a Rv
v 8. a 9. roè.

23. Testování žákù SCIO 9. a 7. tø.

24. Organizace zájezdu na divadelní pøedstavení.

25. Zajistit besedu k volbì povolání pro rodièe vycházejících žákù.

26. Výchovné a vzdìlávací úspìchy školy prezentovat v mìstském, okresním tisku
a www stránky.

27. Projekt „Pøijímaèky naneèisto“.

28. Zajištìní poèítaèového kroužku – programování

29. Celoškolní jednodenní projekt „Napøíè školou V.“

30. Realizovat 2. rok grantu pro výuky v pøírodopisné uèebnì

31. Spolupráce s DDM (kroužky v prostorách školy).

32. Podporovat a vytváøet vhodné podmínky pro další vzdìlávání.
Rovnomìrné èerpání z fondu pro vzdìlávání.
Podporovat projekt P 1 – informaèní gramotnost škol. rok 2006/07.

33. ŠVP – aktualizace

34. Podporovat interaktivní výuku.

B. Zlepšení materielnì technických podmínek školy

1. Soustavnì peèovat o parkovou úpravu okolí školy.
2. Prùbìžnì doplòovat jednotlivé sbírky dle požadavkù správcù.
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3. Høištì pro školní družinu a první stupeò.
4. V zimním období zajistit vybavení høištì pro školní družinu.
5. Školní server – zdokonalování pro potøeby školy.
6. Malování – tøetí podlaží.
7. Vybavit kroužek pro aerobik.
8. Grant – oranžové høištì
9. Grant – SIPVZ.
10. Grant – evropský sociální fond Rozvoj lidských zdrojù.
11. Podporovat vizi nové sportovní haly. (tìlocvièna).
12. Zabezpeèit budovu kamerou.(hlídání kol).
13. Obložení šatny (druhá èást).
14. Výmìna – dvì sady židlí a stolkù 2 tøídy.
15. Vybavit nové prostory pro školní archiv.

 C. Provoz bazénu
1. Instalace UV lampy.
2. Potrubí pro odpadní vodu.
3. Zajistit letní provoz.
4. Výmìna dveøí v bazénu.
5. Sauna – vybavení, organizaèní zajištìní.
6. Výmìna písku ve filtraèním zaøízení.

zpracoval øeditel školy Mgr. Oldøich Strnad 
zástup. øeditele Mgr. Dana Krátká

Mìsíc akce

Srpen

Záøí

Pøíprava nového školního roku

Pedagogická rada (1. èást, 2. èást)

Výstava drobného zvíøectva (5.A, B)

Svìtový den první pomoci (7.A, B, 8.A)

Pøírodopisná exkurze (6.,7.A)

Družební cyklo-pobyt v Sovích horách (Polsko)

Exkurze do Prahy, Poslanecké snìmovny (7.A, B)

O chytré kmotøe lišce – poøad KC pro 1. – 2. tø.

Memoriál M. Schejbala – úèast

Soutìž v poznávání rostlin – místní kolo

Exkurze do Speciální školy La (3.B)

Okresní kolo pøespolního bìhu družstev v Letohradì – úèast

Exkurze Dlouhé stránì (8.A,B)

Pøehled akcí
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Øíjen

Listopad

Prosinec

Leden

Exkurze Úøad práce v Ústí nad Orlicí (9.B)

Exkurze do planetária v Hradci Králové (5.A,B)

Exkurze sklárna Škrdlovice (5.B, 6.)

Výstava v Mìstském muzeu Lanškroun – Boža Modrý (6.,7.A, B, 8.A)

Bìh do sjezdovky – úèast

Burza škol v Èeské Tøebové (9.A, B)

Krajské kolo pøespolního bìhu družstev v Pardubicích – úèast

Filmové pøedstavení Bambi II. (ŠD)

KoncertAbeceda hvìzdných hitparád (6.,7.A, B)

Bìh ulicemi mìsta – úèast (I. stupeò)

Exkurze Mìstské muzeum Lanškroun (3.A, B)

Výstava „Anna Franková“ (8.A,B, 9.A, B)

Exkurze: lanškrounská radnice (3.A, B)

Netradièní tøídní schùzky (1.A, B)

Èert a Káèa – poøad KC pro I. st.

Den otevøených dveøí SZeŠ Lanškroun

Pøebor Èech v šachu – úèast

Ukázky výcviku psù – I. st.

Pedagogická rada

Okresní kolo družstev ve stolním tenisu – úèast

Adaptaèní pobyt (6. tø.)

Odpoledne školní družiny

Exkurze Úøad práce v Ústí nad Orlicí (9.A)

Tøídní schùzky

Filmové pøedstavení Za plotem (ŠD)

Soutìž ZŠ: Programování a tvorba www stránek (chlapci 8.–9.tø.)

Okresní kolo družstev v šachu (1. – 5. tø.)

Exkurze do mìstské knihovny Lanškroun (6. tø.)

Slavnostní otevírání uèeben Fy, Pè
Odemykání slabikáøù (1.A, B)
Okresní kolo družstev v šachu (6. – 9. tø.)
Okrskové kolo ve florbale – úèast
Exkurze: Tøebechovice, akvárium Hradec Králové (1.A, B)
OÈJ – školní kolo
Okresní kolo ve florbale – úèast chlapcù
Dìjepisná olympiáda – školní kolo
Vánoèní koncert v kostele sv.Anny – I.,II. st.

Spaní ve škole (8.A)
Pedagogická rada
Krajské kolo pøeboru družstev v šachu (1. – 5. tø.)
Zemìpisná olympiáda – školní kolo (II. st.)
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Leden

Únor

Bøezen

Duben

Snìhová královna – div. pøedstavení v Brnì (7.A, B)

Testování CERMAT (9.A, B)

Oblastní kolo soutìže Paragraf 11/55

Beseda o energetice (9.A,B)

Filmové pøedstavení Spláchnutý (ŠD)

Pedagogická rada

Den otevøených dveøí SPUŠ Ústí nad Orlicí (8.A,B)

Jarní koncert v kostele sv.Anny (1. – 6. tø.)

Krajské kolo zemìpisné olympiády

Okresní kolo v hokejbale (chlapci 6. – 7. tø.)

Okresní kolo v hokejbale (chlapci 8. – 9. tø.)

Ocenìní reprezentantù Lanškrouna

Den Zemì – ekostezka (6. tø.)

Školní kolo Poznávání pøírodnin (3. – 5. tø.)

Filmové pøedstavení Kupec benátský (8. – 9. tø.)

Poznávání pøírodnin v DDM (3. – 5. tø.)

Testování CERMAT (5.A,B)

Tøídní schùzky (I., II. st.)

Školní kolo pìvecké soutìže (1. – 6. tø.)

Dìjepisná olympiáda – okresní kolo

Zápis do 1. tøíd

Okresní kolo Konverzaèní soutìž v anglickém jazyce

Karneval školní družiny

Školní kolo Pythagoriády

Exkurze do mìstské knihovny Lanškroun (1.A, B)

Školní kolo soutìže Paragraf 11/55 (7. - 9. tø.)

Školní kolo Matematický klokan (5. – 9. tø.)

Okresní kolo Zemìpisné olympiády

Školní kolo recitaèní soutìže

Exkurze do Mìstského muzea Lanškroun (7.A, B)

Testování TIMMS (4. tø.)

Republikové kolo pøeboru družstev v šachu (1. – 5. tø.)

Sportovní odpoledne školní družiny

Ekologický projekt v DDM (6. tø.)

Aprílový den (2.,3. tø.)

Okrskové kolo v basketbalu (chlapci 8. – 9. tø.)

Projekt Noc sAndersenem (2., 7.A)
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Kvìten

Èerven

Regionální kolo Poznávání pøírodnin (3. – 5. tø.)

Mc Donald cup – fotbalový turnaj (chlapci 4. – 5. tø.)

Okresní závodyAtletický ètyøboj

Školní kolo Dopravní soutìže

Vystoupení kouzelníka (ŠD)

Školní kolo poznávání rostlin (II. st.)

Okresní soutìž Hlídek mladých zdravotníkù

Srovnávací testy ve volejbale (dívky 6. – 7., 8. – 9.)

Srovnávací testy ve volejbale (chlapci 8. – 9.)

Cyklistický kurz v Janoušovì (7.A, B)

Okresní kolo Mineralogické olympiády (9. tø.)

Bìh Kypuší – úèast

Okresní kolo Dopravní soutìže

Botanická exkurze (6. tø.)

Beseda s Policií ÈR (7. – 9. tø.)

Cyklistický kurz pastviny (8.A,B)

Lezecké závody – úèast

Závìreèné výstupyAJ, NJ

Pøírodovìdná soutìž Za pøírodou Pavla Havla – úèast

Pìvecká soutìž v Dzierzoniowie (3.,4. tø.)

Regionální kolo v poznávání pøírodnin (II. st.)

Den bezpeènosti (4. tø.)

Papírová várka

Srovnávací testy ve volejbale – republikové kolo (dívky 6. – 7.)

Srovnávací testy ve volejbale – republikové kolo (chlapci 8. – 9.)

Mokrý den dìtí (ŠD)

Divadelní pøedstavení Don Quiote de laAnèa (9.A)

Filmové pøedstavení Past na žraloka (I. st.)

Atletické pøebory v Rudolticích (I. st.)

Beseda s ilustrátorem p. Dudkem v Mìstské knihovnì La (1.A, B, 2. tø.)

Turnaj v minifotbale (chlapci 5.A, B)

Projektový den „Natura 2000“ (I. a II.st.)

Výstava Slavní i zapomenutí Mìstské muzeum Lanškroun (5. – 9. tø.)

Pedagogická rada

Školní sportovní slavnosti

Štafeta

Ocenìní nejlepších žákù školy

Spaní ve škole (5.A, B, 6. tø.)

zpracovala zástup. øeditele Mgr. Dana Krátká
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1. Tvorba školního vzdìlávacího programu a jeho realizace
Školní vzdìlávací program pro školní družinu – pí Koèová, pí Matìjková
RVP ve výuce anglického jazyka – pí Langhamerová
Akce na zakázku: Autoevaluace a hodnocení – všichni ped. pracovníci

2. Realizace státní informaèní politiky ve vzdìlávání
SIPVZ – úroveò „P1S“: pí Beranová, pí Hejkrlíková, pí Štorková, pí Pilná,

pí Mináøová, pí Koudelková, pí Málková, pí Semerádová
SIPVZ – úroveò „P1“ dig. kamera: p. Cacek, p. Helekal, p. Resler, p. Strnad,

pí Krátká
SIPVZ – úroveò „P1“ dig. foto + grafika: pí Vyoralová, pí Krátká,

pí Langhamerová
SIPVZ – úroveò „P1“ tabulkový kalkulátor: pí Šemberová

3. Projevy a prevence, øešení sociálnì patologických jevù
Semináø protidrogových koordinátorù – pí Beranová
Chyby souèasného školství – pí zást. Krátká, pí Stránská

4. Didaktika, metody, aktivní a projektové vyuèování
Konference k environmentální výchovì, vzdìlání a osvìtì – p. Cacek, pí Krátká
Nejnovìjší trendy ve florbale – p. Cacek
Semináø OV jak se nestát Robinsonem – pí zást. Krátká, pí Stránská
Netradièní hodiny Èj - pí zást. Krátká, pí Stránská
Kurz – instruktor vodní turistiky – p. Cacek
Lyžaøský kurz – pí Zedníèková, pí Krátká
Lyžaøský kurz – prodloužení – p. Cacek

5. Cizí jazyky
Tvoøivé aktivity v Aj – pí Langhamerová
Literatura pro dìti Aj – pí Langhamerová

6. Výpoèetní technika
On line škola – p. uè. Resler
Semináø iDva (Autocont) – p. Strnad, p. Helekal
Semináø Microsoft do školy – p. Strnad, p. Helekal, p. Resler
Semináø Pomáháme lépe uèit – p. Cacek, p. Resler

7. Problematika výchovného poradenství
Setkání vých.poradcù v Èeské Tøebové, pøehlídka škol - pí Stránská
Semináø výchovných poradcù v Ústí nad Orlicí (celkem 3x) - pí Stránská

8. Øízení školy
Øízení kvality a její hodnocení – p. Strnad
Operaèní program vzdìlávání pro konkurenceschopnost – p. Strnad, p. Resler
Uplatnìní marketingu ve školství – p. Strnad
Školení øeditelù a úèetních – p. Strnad, pí Králová
Semináø SROP 3.3 – p. Strnad
Školení pro potencionální žadatele grantù – p. Strnad

9. Bezpeènost práce, požární ochrana, atd.

8. Vzdìlávání pedagogických pracovníkù
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Školení øidièù referentských vozidel - p. Cacek, p. Helekal, p. Krištof,
p. Strnad, p. Václahovský
Zdravotník zotavovacích akcí – p. Resler, pí Zedníèková
Semináø pøedsedù AŠSK – p. Cacek
Školení Hlíded mladých zdravotníkù – pí Zedníèková

zpracovala zástup. øeditele Mgr. Dana Krátká

Uèitelský sbor 2006/2007
zleva dole: pí uè. M. Beranová, P. Mináøová, J. Knápková, pí z.øed. D. Krátká, p. øed.
O. Strnad, pí vych. I. Matìjková, p. uè. J. Krištof, pí vych. M. Koèová
uprostøed: pí.uè. M. Málková, R. Koudelková, L. Doleèková, D. Krátká,
P. Šemberová, I. Vyoralová, L. Pilná, N. Semerádová, J. Stránská, A. Frieserová
nahoøe: pí uè. J. Hejkrlíková, Z. Štorková, E. Langhamerová, I. Vraná, pí vych.
D. Zedníèková, p. uè. P. Resler, V. Cacek, pí uè. L. Kubìnková



9. Výsledky vzdìlávání žákù -
- pøehledné údaje
Ve školním roce 2004/2005 mìla škola 21 tøíd a 443 žákù.
Ve školním roce 2005/2006 mìla škola 17 tøíd a 378 žákù.
Ve školním roce 2006/2007 mìla škola 15 tøíd a 347 žákù

Pøehled prospìchu žákù školy za 1. pololetí školního
roku 2006/07

tøídatøída žákùžákù VV PP 55
prùmìrnýprùmìrný
prospìchprospìch

absence naabsence na
žákažáka

6. 33 99 2424 -- 1,8601,860 5858

7.A7.A 2525 44 2121 -- 2,0472,047 4040

7.B7.B 2626 77 1919 -- 1,9711,971 3737

8.A8.A 2626 55 1818 33 1,9671,967 3232

8.B8.B 2525 33 2121 11 1,9891,989 4040

9.A9.A 2929 99 1818 22 2,1422,142 5454

9.B9.B 2222 44 1818 -- 1,9131,913 5050

Prùmìry tøíd 
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Pøehled prospìchu žákù 2. stupnì za 2. pololetí
školního roku 2006/07

zpracoval Mgr. Jiøí Krištof

tøída žákù V P 5
prùmìrný
prospìch

absence na
žáka

6. 33 5 28 -- 2,000 55

7.A 25 4 21 --

-
-
-

2,107 30

7.B 26 2 23 2,056 46

8.A 26 5 19 2

1

1,985 45

8.B 25 2 23 2,013 65

9.A 29 8 21 2,161 85

9.B 22 3 19 2,073 67

Prùmìry tøíd 
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10. Testování žákù

I. CERMAT
Centrum pro zjiš�ování výsledkù vzdìlávání (CERMAT) pøipravilo ve spolupráci
s MŠMT projekt Hodnocení výsledkù vzdìlávání žákù 9. tøíd ZŠ a odpovídajících
roèníkù víceletých gymnázií 2007. Projekt byl realizován v rámci systémového
projektu Kvalita I, který je financován z prostøedkù Evropských sociálních fondù.
Testování probíhalo 1. února 2007, možnosti testování využilo 1 587 škol a zúèastnilo
se 58 816 žákù. Zadány byly tøi testy, test dovedností v èeském jazyce, test
matematických dovedností a test obecných dovedností, a žákovský dotazník. Každý
zúèastnìný žák obdržel individuální osvìdèení, které ho informovalo o výkonech
v øešených testech a umístìní mezi žáky školy, v Pardubickém kraji a v Èeské
republice.

CERMAT pøipravil opìt ve spolupráci s MŠMT a odbory školství krajských úøadù
projekt Hodnocení výsledkù vzdìlávání žákù 5. tøíd ZŠ. Testování probíhalo v dubnu
2007, testování se celkem zúèastnilo 1 897 škol a 55 987 žákù. Zadány byly opìt tøi
testy (viz výše), a žákovský dotazník. Každý zúèastnìný žák obdržel individuální
osvìdèení, které ho informovalo o výkonech v øešených testech a umístìní mezi žáky
školy, v Pardubickém kraji a v Èeské republice.

Souhrnné výsledky v jednotlivých testech

Matematické
dovednosti

Dovednosti
v èeském jazyce

Obecné
dovednosti

skóreskóreskóre úspìšnostúspìšnostúspìšnost

9.A 24.2 48.5 28.0 55.9 18.7 64.4

9.B 21.2 42.5 25.5 51.0 18.8 64.7

škola 22.8 45.5 26.8 53.5 18.7 64.6

kraj 24.0 47.9 28.1 56.3 19.4 66.9

ÈR – ZŠ 22.4 44.7 27.3 54.5 18.8 64.9

ÈR -
gymnázia 36.4 72.8 37.0 74.0 24.5 84.4

ÈR celkem 23.5 46.9 28.0 56.0 19.3 66.4
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II. KALIBRO
KALIBRO je dlouhodobý projekt, urèený pøedevším základním a støedním školám. 
Byl pøipraven s cílem pomáhat školám získávat podklady pro sebehodnocení.
KALIBRO však není výzkumem, ale službou školám. Testování i dotazníková šetøení
probíhají v kolech, zamìøovaných postupnì a opakovanì na jednotlivé úrovnì
vzdìlávací soustavy èi populaèní roèníky. Každá škola se sama rozhoduje, kterých kol
se zúèastní. Testy a dotazníky, pøipravované speciálnì pro KALIBRO, vyhodnocuje
organizátor projektu. V každém kole tak zúèastnìné školy získávají souhrnné
výsledky za tøídy a školu, v pøípadì testù pak rovnìž detailní pøehled o individuálních
výsledcích žákù. Dále organizátor zasílá podrobné celkové výsledky (prùmìry za ÈR,
za rùzné kategorie žákù, škol apod.) vèetnì informace o rozložení souhrnných
výsledkù na pomyslném žebøíèku, která ovšem zachovává anonymitu škol.
Projekt KALIBRO je vhodnou pøíležitostí, jak získat reálná mìøítka výsledkù
vzdìlávání a využít je jako jeden z podkladù pøi pravidelném sebehodnocení školy.

Souhrnné výsledky v jednotlivých testech

Matematické
dovednosti

Dovednosti
v èeském jazyce

Obecné
dovednosti

skóreskóreskóre úspìšnostúspìšnostúspìšnost

5.A 31.1 62.1 26.7 55.7 13.0 61.9

5.B 32.7 65.3 30.3 63.2 13.9 66.0

škola 31.9 63.8 28.6 59.6 13.4 64.0

kraj 31.2 62.4 29.7 61.8 13.3 63.0

ÈR celkem 30.8 61.6 29.5 61.4 13.2 62.8
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Èeský jazyk Èeský jazyk

Èeský jazyk Èeský jazyk

Matematika Matematika

Matematika Matematika

Anglický

Anglický

jazyk

jazyk

ZŠ ZŠ

ZŠ ZŠ

ZŠ ZŠ

ZŠ ZŠ

ZŠ ZŠ

ÈR ÈR

ÈR ÈR

ÈR ÈR

ÈR ÈR

Dobrovského Dobrovského

Dob. Dob.Do
1,5

Do
1,5

Do
2,5

Do
2,5

Do
3,5

Do
3,5

Nad
3,5

Nad
3,5

Dob. Dob.

Dob. Dob.

Dob. Dob.

73,9 58,8

79,8 68,8

74,6 58,9

67,6 51,0

60,4 46,3

80,9 64,1

76,6 59,9

70,7 45,9

67,1 55,1

33,1 43,4

48,4 58,1

39,0 41,6

30,6 28,3

26,8 21,3

43,6 54,9

35,8 25,5

27,8 25,0

27,8 30,4

51,2

65,8

58,1

50,9

47,0

61,9

53,5

45,4

47,5

VII. A V. A77,6 55,733,3 42,452,5

VII. B V.B70,6 61,932,9 44,450,0

ZŠ Èeská repub. ZŠ Èeská repub.73,0 62,437,7 47,457,6

Malá mìsta ÈR Malá mìsta ÈR72,2 61,935,6 47,156,2

ZŠ ZŠ74,0 62,342,7 47,360,1
Vzdìl. Vzdìl.

program program
jiný jiný71,8 62,734,3 47,955,5

Výsledky projektu Kalibro 45

úspìšnost vyjádøena v % úspìšnost vyjádøena v %

úspìšnost podle prùmìru
známek na vysvìdèení vyjádøena v %

úspìšnost podle prùmìru
známek na vysvìdèení vyjádøena v %

úspìšnost podle pohlaví vyjádøena v % úspìšnost podle pohlaví vyjádøena v %

Èeský jazyk Èeský jazykMatematika Matematika
Anglický

jazyk

ZŠ ZŠ

ZŠ ZŠ

ÈR ÈR

ÈR ÈR

Dob. Dob.
chlapci chlapci

dívky dívkyDob. Dob.

71,1 71,1

75,0 75,0

70,8 70,8

77,4 77,4

38,2 38,2

37,4 37,4

32,2 32,2

34,1 34,1

56,9

58,2

49,5

53,1

7. tøídy (šk. rok 2006/07) 5. tøídy (šk. rok 2006/07)

zpracovala zástup. øeditele Mgr. Dana Krátká



29

11. Informace o pøijímacím øízení
a akce pro vycházející žáky

Akce pro vycházející žáky, informace o pøijímacím
øízení

Žáci 9. tøíd se již tradiènì zúèastòují podzimní Pøehlídky støedních škol v Èeské
Tøebové. Setkávají se tu se zástupci støedních škol z našeho i blízkého regionu.
V listopadu je èekala beseda k volbì povolání v Poradenském støedisku na Úøadu
práce v Ústí nad Orlicí. Kromì jiného si také mohli otestovat své schopnosti, získat
cenné informace o støedních školách, o náplních jednotlivých profesí a uplatnìní se na
trhu práce.

Nejdùležitìjším datem pro vycházející žáky však byl 23. duben – den pøijímacích
zkoušek. K nìmu smìøovala jejich další pøíprava. Paní zástupkynì Dana Krátká
pøipravila dvoje „Pøijímaèky naneèisto“ z èeského jazyka. Devá�áci si mohli ovìøit, 
jaké šance by mìli u pøijímacích zkoušek a jak zlepšují své výkony. K èeštinì pøidali
i matematiku.

Kromì klasických hodin mohli zájemci využít ranní semináøe zamìøené pøímo na
pøípravu ke zkouškám, popø. individuální konzultace. I v letošním roce se vycházející
žáci zúèastnili celostátního testování CERMAT v èeském jazyce, matematice a všeo-
becných znalostech.

Zodpovìdnost za pøístup k pøípravì na dùležitou životní etapu však nesou sami
žáci a jejich rodièe.

Výsledky pøijímacího øízení
Ve školním roce 2006/07 vycházelo z naší školy 51 žákù z 9. tøíd, 1 žák z 8. tøídy .

Ke studiu na víceleté gymnázium bylo pøijato 7 žákù. Pøehled o typech škol a druhù
studia pøináší tabulka.

K maturitnímu studiu se hlásilo 45% žákù. Osm žákù nebylo pøijato v prvním kole
pøijímacího øízení, a museli si tak zvolit jiný obor nebo jinou støední školu.

Vzdìlávání žákù se speciálními vzdìlávacími
potøebami

Škola poskytuje péèi žákùm se specifickými poruchami uèení formou integrace
do bìžné tøídy. Ve školním roce 2006/2007 byli na naší škole integrováni 4 žáci.



30

Pro každého integrovaného žáka je na základì posudku pedagogicko-psycho-
logické poradny nebo speciálního centra vypracován individuálnì vzdìlávací plán.
V nìm uvádíme závìry a doporuèení z vyšetøení v PPP nebo SPC, na co se konkrétnì
v reedukaci zamìøíme, pomùcky, které se budou pøi nápravì používat, zpùsob
hodnocení, termín reedukaèní péèe, jméno paní uèitelky, která bude s dítìtem
pracovat. V reedukaèních hodinách se žáky pracují jejich uèitelé.

Pøi plánování a realizaci vzdìlávacího procesu vychází škola vždy z konkrétní
identifikace a popisu speciálních vzdìlávacích potøeb. Žákùm je umožnìno používat
potøebné a dostupné kompenzaèní pomùcky, je zohledòován druh, stupeò a míra
postižení nebo znevýhodnìní pøi hodnocení výsledkù. V rámci diagnostiky a pøípadné
další pomoci pøi vzdìlávaní tìchto žákù spolupracujeme s rodièi nebo zákonnými
zástupci.

Škola umožòuje pùsobení asistenta pedagoga v pøípadì potøeby a v souladu s práv-
ními pøedpisy. Na základì doporuèení PPP, SPC je možné vzdìlávat žáka v urèitém 
pøedmìtu v jiném postupném roèníku.

Se žáky, kteøí nejsou integrováni, ale trpí urèitou specifickou poruchou uèení nebo
chování, pracujeme podle doporuèení pedagogicko-psychologických poraden a spe-
ciálních pedagogických center. Pøedevším se jedná o toleranci a individuální pøístup
k žákovi.

Mgr. Jitka Stránská, výchovná poradkynì

Školní sportovní hry
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Výsledky pøijímacího øízení ve školním roce 2006/2007

Celkem 51 žákù z 9. tøíd, 1 žák z 8. tøídy, 11 žákù z 5. tøíd

Název školy Obor
Poèet
pøijatých
žákù

Gymnázium Lanškroun 8 leté gymnázium 7
4 leté gymnázium 6

OA Svitavy obchodní akademie 2
SZeŠ Lanškroun podnikání a služby 6
SOŠ a SOU Lanškroun nástrojaø 5

kadeønice 1
mechanik elektronik 3
slaboproudá elektrotechnika 4
kosmetièka 1
knihaøka 1

SŠUP Ústí nad Orlicí mechanik seøizovaè 3
Soukromá SOŠ Olomouc Horstav pozemní stavitelství 1
SPŠ elektrotechnická Pardubice slaboproudá elektrotechnika 1
SZŠ Svitavy zdravotnický asistent 2
SZŠ Ústí nad Orlicí zdravotnický asistent 1
SOŠ a SOU automobilní Ústí n. Orl. automechanik 1

autoklempíø 1
Soukromá SOŠ Litomyšl TRADING
CENTRE

managment obchodu
a služeb 2

SOŠ a SOU Polièka kuchaø – èíšník 1
OU a PŠ Žamberk práce ve zdrav. a soc.

zaøízeních 1
SOŠ soc. péèe a služeb Zábøeh výchovná a hum. péèe 1
SOU Žamberk servírka 1

kuchaø 1
SOŠ automobilní Zábøeh automechanik 2
SOŠ a SOU Skalka È. T. truhláø 1
SOU Svitavy prodavaè 1

instalatér 1
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11. Olympiády, soutìže, mimoškolní
aktivity

Matematické soutìže
Písemné práce
Ve všech tøídách na 2. stupni píší žáci ètyøi ètvrtletní písemné práce a jednu z nich

øeší formou testu. V každém pololetí píší dále minimálnì 12 malých písemek.

Pøíprava na pøijímací øízení
Pro zájemce z øad žákù devátých tøíd je od prosince do dubna organizována

pøíprava na pøijímací zkoušky. V rámci této pøípravy žáci absolvují dvakrát
„Pøijímaèky na neèisto“. Dále byli všichni žáci 1. února 2007 testováni testy Cermat.

Pythagoriáda
Tato soutìž je urèena žákùm 6. a 7. tøíd, z nichž se 30 zapojilo do øešení 15 úloh.

Ani jeden žák se nestal úspìšným øešitelem školního kola, a proto jsme se letos
nezúèastnili okresního kola.

Matematický klokan
Tato celosvìtová matematická soutìž byla letos poprvé urèena i žákùm 2. a 3. tøíd,

kteøí øešili úlohy v kategorii Cvrèek. Žáci 4. a 5. tøíd soutìžili v kategorii Klokánek 
a pro starší žáky byly pøipraveny kategorie Benjamin a Kadet.

Mgr. Jiøí Krištof, vyuè. matematiky

Èeský jazyk
Školní kolo recitaèní soutìže
Mìsíc bøezen se stal již tradiènì na naší škole svátkem recitace. Ve ètvrtek 22.

bøezna 2007 se v uèebnì mediální výchovy sešli žáci šesté, sedmých a osmých tøíd.
Do letošní soutìže se pøihlásilo celkem 17 úèastníkù. Soutìžilo se opìt ve dvou

kategoriích, v 1. kategorii recitovali žáci šesté a sedmé tøídy. Druhá kategorie byla ale
letos ochuzena o deváté tøídy. A tak jsme si mohli vyslechnout bohužel jen dva
pøíspìvky, a to od žákyò z osmé tøídy.

Porota, kterou tvoøily uèitelky èeského jazyka s žákyní Lucií Šabatovou, byla
spokojena s úrovní pøednesù. Oproti loòskému roku, kdy byli naši žáci ménì
pøipraveni a hodnì texty zapomínali, se recitátoøi v tomto roce pøekonávali. Støídaly
se básnì humorné s vážnými, každý žák se snažil vybrat si báseò podle svého gusta.
Bylo slyšet èeskou klasiku – Erbena, Sládka, Žáèka, ale ke slovu pøišli i autoøi svìtoví
– Goethe nebo Poe. Nakonec se porota jednomyslnì rozhodla udìlit 1. místo v nižší
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kategorii žákyni šesté tøídy Josefínì Krátké za pìkný a výrazný pøednes Jirousovy
básnì plné fantazie Krajina Dudédu. Druhé místo si v této kategorii odnesla Lída
Langrová (7.A) za básnièku J. V. Sládka Studánka a tøetí místo obsadil Václav Falta
ze 7. B s Nosorožcem od E. Frynty. Zvláštì pro Vaška bylo jeho umístìní obrovským
pøekvapením.

Ve druhé kategorii si prvenství zasloužila Denisa Andìlová za recitaci básnì
Voskovce a Wericha Vy nevíte, co je støedovìk a druhé místo zbylo pro Adélu
Ficnarovou, která pøednesla báseò amerického autora E.A. Poe:Annabul- Lee.

Porota navíc ještì letos udìlila zvláštní cenu – Cenu poroty – za mimoøádnì
zdaøilý výkon v pøednesu velmi rozsáhlého textu. Tuto cenu a velký obdiv si zasloužila
Pavla Skalická ze 7. B, která se nauèila celou báseò Vodník K. J. Erbena.

Na závìr snad zbývá jen dodat, že pìkné ceny nezískali jen vítìzové, ale i ti, kteøí se
neumístili na pomyslném stupni vítìzù, se mohli tìšit z drobného dáreèku. Vìøíme, že
se nám podaøí i nadále rozvíjet u žákù lásku k poezii a k umìleckému pøednesu
a v pøíštím roce pøivítáme na naší recitaèní soutìži stále více zájemcù.

Mgr. Pavlína Šemberová
Olympiáda v èeském jazyce
Každým rokem si žáci osmých a devátých tøíd vyzkouší své dovednosti schopnosti

v oblasti èeského jazyka a slohu. V prosinci 2006 se 18 žákù pøihlásilo k úèasti ve
školním kole Olympiády v èeském jazyce. Jedná se hlavnì o test stylistických
dovedností, žáci prokazují jazykový cit a schopnost vhodnì využívat všech
jazykových prostøedkù, které èeština nabízí.

Souèástí testu je i slohový úkol. Tentokrát na téma: Kdyby…umìli/y mluvit.
Vìtšina úèastníkù soutìže zvolila úvahu a vcelku se jim i zdaøila.

Ovšem v 1. èásti, jazykové, žáci zklamali. Neprokázali dostateènì schopnost
uvažovat a logicky domýšlet jednoduché jazykové úkoly, a tak dosáhli jen
prùmìrných výsledkù. Proto se také letos škola rozhodla nikoho ze soutìžících
nenominovat do okresního kola. Tyto výsledky jsou zároveò i výzvou pro uèitele
èeského jazyka, aby se v hodinách více zamìøovali na rozvíjení komunikativních
dovedností. A žáci? Spoustu dovedností si lze osvojit ètením. Ale odpoutejte žáka
osmé nebo deváté tøídy od mobilu nebo poèítaèe a vložte mu do rukou hodnotnou
knihu! Dá se ještì tato generace dnešní mládeže zachránit? Vìøíme, že ano a doufáme
v lepší výsledky.

Mgr. Pavlína Šemberová

Anglický jazyk
Konverzaèní soutìž v anglickém jazyce
Okresní kolo konverzaèní soutìže v anglickém jazyce probìhlo v Domì dìtí a

mládeže v Ústí nad Orlicí 20. 2. 2007 za úèasti 27 soutìžících. Kategorie AI (6.–7.
tøída) se skládala ze tøí èástí. V první èásti soutìže soutìžící krátce pøedstavili sebe,
svou rodinu a kamarády. Ve druhé èásti soutìže si soutìžící vylosovali jedno ze sedmi
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témat (kamarádi, rodina a rodinné vztahy, volný èas, mùj typický den, vesnice/mìsto,
ve které/m bydlím, škola, jídlo a pití) a spoleènì se zkoušejícími o vylosovaném
tématu hovoøili. Ve tøetí èásti soutìže si soutìžící vylosovali obrázek, který
jednoduchými vìtami popisovali a krátce odpovídali na doplòující otázky
jednotlivých èlenù komise. V základní kategorii AI se na základì rozhodnutí
tøíèlenné poroty umístila Josefína Krátká (6. tøída) na 12. místì a Rudolf
Kubíèek (6. tøída) na 14. místì.

Mgr. Eva Langhamerová

Dìjepis
Dìjepisná olympiáda 2006/2007
Dìjepisná olympiáda je urèena žákùm 8. a 9. tøíd. Letošní tematické zamìøení

bylo: Zloèin a trest v èeských dìjinách – od sv. Václava k Miladì Horákové.
Školní kolo probìhlo v prosinci 2006 v hudebnì. Žáci mìli možnost vyhledávat

informace v sešitech, uèebnicích, pøinesených encyklopediích… Celkem se
zúèastnilo 22 dìtí.Aèkoli v této soutìži mají výhodu žáci devátých tøíd (mají probrané
dìjiny 20. stol.), v letošním roce triumfovala 8. B, nebo� obsadila první tøi místa.

Výsledky: 1. Dvoøáèek M.
2. Houdek F.
3. Hejl J.

První dva žáci nás reprezentovali v okresním kole, které se každoroènì koná
v DDM v Ústí nad Orlicí. Zde Marek dosáhl pìkného 14. místa a Filip skonèil na 23.
místì. I toto jsou v tak nároèné znalostní soutìži pìkná umístìní. Dìkujeme za
reprezentaci školy.

Dìjepisná soutìž
Úspìch ve školním kole dìjepisné olympiády vyhecoval osmáky k tomu, aby se 

dobrovolnì pøihlásili do dìjepisné soutìže vyhlášené Východoèeským muzeem
v Pardubicích a Kulturním domem Dubina v Pardubicích. Téma soutìže bylo „Svìtlo
a stín osvícenství a jeho reforem“- tedy zamìøeno na prokázání znalostí této doby
a znalostí jejích reálií doby s dùrazem na dobu panování Marie Terezie a Josefa II.

V prvním kole soutìžilo 10 èlenù družstva a to tak, že vypracovali písemnì 20
zadaných otázek a úkolù. Družstvo naší školy pracovalo ve složení: Hejl J., Dvoøáèek,
Houdek, Maòková, Ficnarová, Sirový, Èada, Lamberský, Zechovská a Matìjka.
Honza Hejl byl kapitánem družstva.

V polovinì kvìtna osmáci odeslali vyøešené úkoly a pak jen èekali, zda postoupí
do finále mezi pìt nejlepších družstev. Ve finále na divadelní scénì v Pardubicích se
16. èervna pøed publikem tato družstva utkala o vítìzství. Naše družstvo, bohužel, do
velkého finále nepostoupilo a obsadilo velmi pìkné 13. místo. Snad pøíští rok.

Mgr. Ivona Vyoralová
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Zemìpis
Zemìpisná olympiáda
Velkým úspìchem v letošním roce byl postup do krajského kola a 8. místo

v krajském kole Zemìpisné olympiády Kláry Donátové ze 7. B.Ale postupnì.
Školní kolo probìhlo ve tøech kategoriích s tìmito výsledky:

Výsledky školního kola:
KategorieA(6. roèník) – planetární geografie a kartografie - úèastnili se 3 žáci

1. Kubíèek R.
2. Krátká J.
3. Vondrová E.

Kategorie B (7. roèník) –Afrika,Amerika - úèastnilo se 11 žákù
1. Donátová K.
2. Brejša J.
3. Košárková P.

Kategorie C (8. a 9. r.) – Evropa - úèastnilo se 20 žákù
1. Dvoøáèek M.
2. – 3. Hejl V. a Saòák P

Za prùbìh školního kola patøí podìkování vyuèujícím sl. uè. Vrané a p. uè.
Duffkovi.

Do okresního kola do Libchav školu jeli reprezentovat 3 žáci ve dvou kategoriích:
K. Donátová /B/, M. Dvoøáèek /C/ a V. Hejl /C/. Už zde bylo obrovským

úspìchem 1. místo Kláry a 3. místo Vojty. V silné konkurenci v kategorii C Marek
skonèil na 22. místì. Všem dìkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Krajské kolo se konalo 18. dubna 2007 v Pardubicích. O nároènosti úkolù
(znalosti bez atlasu, práce s atlasem, práce s turistickou mapou) svìdèí i fakt, že pouze
3 úèastníci v kategoii B byli úspìšnými øešiteli (tj. mìli více než 60% správnì).
Bohužel Klára mezi nimi nebyla, ale i tak je 8. místo v krajském kole nádherné.
Blahopøejeme.

Mgr. Ivona Vyoralová

Pøírodopis
Pøírodovìdné soutìže
V letošním školním roce byla naše škola v pøírodovìdných soutìžích velice

úspìšná. Jistì se zde projevil vliv projektu Botanika chránìného krajinného území
(NATURA 2000), na kterém uèitelé a žáci (pøedevším 7. roèníkù) pracovali v první
polovinì letošního školního roku. Škoda, že projekt byl v polovinì pøerušen. MŠMT
neposkytlo dvouletým projektùm finanèní prostøedky na realizaci druhého roku.
Již tradiènì se naše škola úèastní soutìže „Za pøírodou Pavla Havla“ v Dolní
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Úspìšná v pøírodopisných soutìžích Lída Langrová

Èermné. Soutìž, která se koná v prostorách pøírodovìdného muzea, je vždy kvalitnì
pøipravená. Žáci soutìží v pìti disciplínách:

1. Test všeobecných vìdomostí
2. Teoretická úloha zamìøená na pojmenovávání organismù na Zemi
3. Praktická úloha – letošní téma: ryby
4. Poznávání rostlin a hub – 30 druhù
5. Poznávání živoèichù – 30 druhù

Naše pìtièlenné družstvo mìlo úspìch hned ve tøech disciplínách.
1. místo – poznávání rostlin a hub – Klára Donátová (7.B)
1. místo – poznávání živoèichù – Lucie Pohanová (7.A)
1. místo – praktická úloha – Ludmila Langrová (7.A)
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1. místo – souèet všech disciplín – Klára Donátová (7.B)

Pøestože individuální úspìch byl obrovský, pøi celkovém souètu bodù naše škola
obsadila až tøetí místo, což se nejeví jako podstatné.

Další skuteènì velký úspìch mìla naše dìvèata v Èeské Tøebové na ZŠ
Habrmanova, kde se dne 30. 5. 2007 konalo regionální kolo soutìže POZNÁVÁNÍ
ROSTLIN, ŽIVOÈICHÙ, HORNIN A NEROSTÙ pro žáky II. stupnì základních
škol. Je to soutìž, kam jsou na základì výsledkù ze školních kol vybráni nejlepší
žáci.V každé kategorii mohou tak soutìžit pouze tøi z jedné školy. Ve velké
konkurenci žákù z ostatních škol naše dìvèata dokázala, že skuteènì umí! Posuïte
sami.

Kategorie 6.-7. roèník ROSTLINY, HORNINY, NEROSTY
1. místo – Klára Donátová (7.B)
3. místo – Ludmila Langrová (7.A)

Kategorie 6.-7. roèník ŽIVOÈICHOVÉ, HORNINY, NEROSTY
1. místo – Lucie Pohanová (7.A)
5. místo – Petra Košárková (7.A)
8. místo – Klára Donátová (7.B)
Nezbývá mi, než si pøát, aby byl pøíští školní rok stejnì úspìšný jako tento!

Mgr. Daniela Krátká

Soutìž v poznávání rostlin, živoèichù a neživých pøírodnin
Školního kola v poznávání rostlin a živoèichù se letos zúèastnilo 24 žákù a žákyò

ze šestých až devátých tøíd. Nejlepších výkonù dosáhli žákynì ze sedmého roèníku. 
Zvláš� úspìšné byly Klára Donátová, která pár dní pøed touto soutìží vyhrála
i obdobnou soutìž poøádanou DDM Lanškroun pro školy ve mìstì, a Lída Langrová,
která obsadila v DDM velmi pìkné tøetí místo.

ROSTLINY(maximum bodù: 50)
6. – 7. roèník
1. Donátová K. (7.B) 49 bodù
2. Langrová L. (7.A) 43 bodù
3. – 4. TrkalováA. (7.A) 42 bodù, Macháèková L. (7.B) 42 bodù

8. – 9. roèník
1. Maòková L. (8.A) 34 bodù
2. Heger M. (9.A) 27 bodù
3. Dvoøáèek M. (8.B)



ŽIVOÈICHOVÉ (maximum bodù: 50)
6. – 7. roèník
1. Pohanová L. (7.A) 44 bodù
2. – 3. Košárková P. (7.A) 39 bodù, Donátová K. (7.B) 39 bodù

8. – 9. roèník
1.Andìlová D. (8.A) 30 bodù
2. Heger M. (9.A) 29 bodù
3. Hejl J. (8.B) 27 bodù

Mgr. Daniela Krátká

Hudební výchova
Pìvecká soutìž
V pátek 27. 4. se v naší tìlocviènì nedoèkavì scházeli žáci od 1. do 6. tøídy, aby 

zmìøili své síly v pìvecké soutìži. Jako každý rok se soutìžilo ve dvou kategoriích
(1.–3. roè., 4.–6. roè.). Úroveò jednotlivých tøíd byla rùzná, pøesto to porota nemìla 
jednoduché. Nakonec v 1. kategorii zvítìzila 3. tøída sl. uè. Beranové a ve 2.
kategorii 4. tøída p. uè. Štorkové. Obì vítìzné tøídy se zúèastnily 29. 5. dalšího kola
v družební škole v polském Dzieržoniovu, kde výbornì reprezentovaly naši školu.

Mgr. L. Pilná, Mgr. J. Hejkrlíková

Pìvecká soutìž v Polsku
Letošní termín výletu do Dzierzoniowa byl 29. kvìtna. Naše školní kolo vyhráli 

tøe�áci v mladší a ètvr�áci ve starší kategorii. Obì tøídy jsou poèetné, proto jsme
museli mít kromì autobusu ještì dodávku, ale nakonec jsme se všichni vešli. Odjíždìli
jsme už v šest hodin, takže kromì zážitku z výletu máme zase na dlouhou dobu zážitek
i z brzkého vstávání. Až na hranice nás provázel déš�, ale pak se naštìstí poèasí
umoudøilo a celý den jsme si užívali sluníèka a tepla. Po pøíjezdu jsme se pøivítali
a pøedali paní øeditelce dárek. Tentokrát to byla mozaika z keramických kachlù,
vyrobených v naší dílnì, pøedstavující historické budovy Lanškrouna. Až pøíštì
pøijedeme, urèitì si ji už budeme moci prohlédnout na zdi. Ze školy jsme se pøesunuli
rovnou do místního kina, kde probíhá vlastní soutìž. Soutìžily vždy ètyøi tøídy
v každé kategorii, konkurence byla opravdu veliká. Dopoledne pomalu uteklo
a pøezpívaly všechny. Napìtí v sále by se dalo krájet a porota si s vyhlášením výsledkù
opravdu dávala na èas. Mezitím jsme se ještì mohli rozhýbat a protáhnout pøi
taneèním, pìveckém i hereckém vystoupení polských dìtí. Pøi vyhlašování výsledkù
byly naše dìti trochu zklamané, letos žádný pohár domù nevezeme, možná je to i tím,
že oproti loòsku byla udìlena jen dvì místa. Ale všichni jsme obdrželi knihu
o Dzierzoniowì, diplomy, propisky a hlavnì obrovský sáèek bonbonù. Hned vedle
kina v mìstské galerii jsme si prohlédli kouzelné obrázky polského výtvarníka, který
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ilustruje knihy pro dìti i dospìlé. Ale už nám poøádnì vyhládlo, tak jsme zamíøili
rovnou na obìd. Odpolední prohlídka mìsta a hlavnì nakupování bylo pro nìkteré
ještì lákavìjší než samotná soutìž. Prošli jsme se parkem, prohlédli si starobylé
hradby i mìstský erb nad nimi. Nejvìtším úlovkem pak byly zmrzliny a jahody, na
kterých jsme si všichni moc pochutnali. Pøed odjezdem do Lanškrouna jsme si ještì
dali poøádnou svaèinu a nezbylo než mávat z autobusu na rozlouèenou . Cesta ubíhala
rychle a živì se debatovalo o dnešních zážitcích, ale všichni jsme byli rádi, že jsme
koneènì zase doma. Tìšíme se na další spolupráci a spoleèné akce.

Za 3. a 4. tøídu tø. uè. M. Beranová a Z. Štorková.

Dopravní výchova
Dopravnì bezpeènostní den
V pondìlí 7. kvìtna probìhl na naší základní škole dopravnì bezpeènostní den.

Touto akcí jsme se pøipojili k akci „Na kolo jen s pøilbou“. Žáci pátého až osmého
roèníku byli rozdìleni do sedmi skupin a bìhem celého dopoledne procházeli
jednotlivými stanovišti a plnili zadané úkoly. Stanovištì, kterými žáci prošli:

1. První pomoc – zde žáci ošetøovali pomocí improvizovaných pomùcek
otevøené zlomeniny, odøeniny a další zranìní, ke kterým mohou pøijít pøi jízdì na kole

2. První pomoc – zde si každý vyzkoušel umìlé dýchání a nepøímou masáž
srdce na torzu modeluAmbu – Mann.

Vítìzná tøída ve zpìvu – 4.B 



3. Oprava a údržba jízdního kola – základní úkony pøi opravì jízdního kola
(výmìna duše,…).

4. Jak se chovat na kole ve mìstì – stanovištì èlena Mìstské policie
5. Bezpeènì na kole – program na PC
6. Testy z pravidel silnièního provozu
7. Jízda zruènosti – žáci projeli trasu osmi pøekážek na školním høišti.
Do celkového hodnocení se poèítaly dvì disciplíny – testy a jízda zruènosti.
Výsledky:
první kategorie (pátý a šestý roèník)
chlapci:
1. Pavlas Jan (poèet trestných bodù: 28)
2. Neèas Lukáš (29)
3. Šabacký Petr (45)
dìvèata:
1. Smejkalová Eliška (45)
2. Kytlíková Lucie (55)
3. Kresanová Nela (58)

druhá kategorie (sedmý a osmý roèník)chlapci:
1. Andrle Miloslav (16)
2. Pekaø Michal (17)
3. KøepelkaAleš (18)
dìvèata:
1. Kukulová Ivana (34)
2. Langrová Ludmila (46)
3. Krejèíøová Dominika (47)

Bìhem dopoledne do školy také zavítal regionální pracovník Besipu p. Oldøich
Èížek.

Dìkujeme za zdárný prùbìh akce pracovníkùm Èeského èerveného køíže z Ústí
nad Orlicí za vìrnì namaskované zranìní na figurantech, p. Foøtovi (oprava a údržba
jízdního kola), p. Brokešovi (Mìstská policie Lanškroun).
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13. Zajímavé tøídní akce, kulturní
akce, akce školy
I. stupeò: vìtší pozornost v I.tøídách vìnujeme

– pøedvánoènímu výletu
– boji o slabikáøový klíèek
– netradièní rodièovské schùzce
– prvnímu vysvìdèení v životì

Pøedvánoèní výlet 1.Aa 1.B ZŠ Dobrovského
7. 12. 2006 se prvòáèci vydali na tradièní pøedvánoèní výlet. Cesta vedla nejprve

do svìtoznámého muzea v Tøebechovicích pod Orebem. Jejich rozzáøené oèi zde
spatøily nejen nádherný Proboštùv betlém, který je od roku 1999 národní kulturní
památkou, ale i neménì zajímavé a krásné betlémy ze skla, papíru, keramiky, døeva,
kukuøièného šustí a jiných neobvyklých materiálù. S velkým zájmem se malí
výletníci vrhli do místního obchùdku a vykoupili všechno zboží do hodnoty 50 Kè.
Pøece nepovezou kapesné domù. Nìco málo penìz si po upozornìní paní uèitelky
schovali, nebo� je èekala ještì cesta do obøího akvária v Hradci Králové. Mìli jsme 
štìstí, byli jsme objednáni na jednu hodinu a to se mezi rybami prohánìl i mladý,
urostlý potápìè, který krmil ryby. Byl to zážitek nejen pro dìti. Domù jsme se vraceli
unaveni, ale plni nových dojmù a krásných zážitkù. Už se tìšíme na další výlet.

Makoš I.A, I.B

Boj o slabikáøový klíèek
V pondìlí 4. 12. 2006 pokraèovalo vyuèování v prvních tøídách i odpoledne.

Prvòáèky a jejich rodièe èekalo velké zápolení. Každá soutìžní dvojice – ve složení 
rodiè a prvòáèek – na zaèátku obdržela úkolníèek. V nìm bylo pøipraveno pìt úkolù:
Chy�te draka, Hrajeme pexeso, Skládáme loto, Møížky, Hrátky s písmeny. Za každý
splnìný úkol dvojice obdržela jeden klíèek. Po získání všech pìti klíèkù každý malý
zaèínající ètenáø obdržel velký perníkový klíè a krásný zbrusu nový Slabikáø. Všem
školáèkùm gratulujeme a pøejeme jim hodnì hezkých chvil strávených nad novou
knížkou.

Makoš I.A, I.B
Netradièní rodièovská schùzka ZŠ Dobrovského
Ètvrteèní odpoledne 2. 11. 2006 zaèalo velmi neobvykle. Venku se stmívalo

a prvòáèci s aktovkami na zádech spolu s rodièi a prarodièi míøili do školy. O pùl ètvrté
zaèalo vyuèování. Se svými uèitelkami se vrátili o nìkolik dní zpátky na vydaøený
podzimní výlet. Znovu se ocitli na nádraží, jeli vlakem, poèítali vagóny, poznávali



a porovnávali èíslice, vymýšleli slovní úlohy o mašinkách, probìhli se po lese a po
louce, potkávali zvíøátka, sbírali listy a houby s písmeny, èetli slabiky. Nakonec
pøedvedli básnièky a písnièky, prostì vše, co se od záøí nauèili. Doufáme, že se všem
spoleènì strávené odpoledne líbilo a tìšíme se na další setkání.

Makoš I.A, I.B
První vysvìdèení v mém životì
Dnes je mùj slavný den. Dostanu první vysvìdèení v životì. Jaké asi bude? Budu

mít jednièky?“ Takové myšlenky se honily hlavou všem prvòákùm, když kráèeli
31. ledna do školy. Slavnostní okamžik nastal v 11.45 hodin. V prvních tøídách ZŠ
Dobrovského to vypadalo jako v první školní den. Dìtem drželi palce maminky,
babièky, tatínkové, dìdeèci a paní uèitelky. Všichni jsme slavili tento pro nás
významný den. A jak už bývá zvykem, nechybìly kvìtiny s pøíklady, dárky se jmény
dìtí, ani malý novinový èlánek na tabuli, aby malí školáèci dokázali, že si hezké
vysvìdèení zaslouží.Ajak to dopadlo? Hádejte! To asi neuhodnete. Všichni odcházeli
spokojeni, na jejich vysvìdèení záøily samé jednièky. Všem dìtem blahopøejeme,
držíme jim palce a pøejeme hodnì úspìchù a chuti do další školní práce.

Makoš I.A, I.B

Hans Christian Andersen v Lanškrounì
Vážení ètenáøi, myslíte si, že to není možné nebo že jsem se spletla? Opak je

pravdou! Pokud byste byli žáky ZŠ na Dobrovského ulici, mohli byste se i vy se

Boj o slabikáøový klíèek
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svìtovým velikánem setkat v pátek 30. bøezna. Naše škola se totiž zapojila do nejvìtší
mezinárodní akce na podporu dìtského ètenáøství – Noc s Andersenem. A nebyli jsme
sami, letos nocovalo pøes 18 tisíc dìtí na 591 ètecích a spacích místech, zejména
v knihovnách, školách, dìtských domovech v Èeské republice, Polsku, Slovensku, ale
i Slovinsku.

V pátek v 17.30 se pøed naší školou zaèali scházet druháci a sedmáci, s batohem na
zádech, karimatkou a spacákem v ruce. Vždy� pøeci budou spát ve škole a na to se
všichni už moc tìšili. Nejdøíve pan øeditel O. Strnad pøivítal 40 žákù, popøál všem
neopakovatelné zážitky a pøedal jim symbolický klíè od školy. A tím se všechny její 
prostory zmìnily na pohádkovou øíši. Zanedlouho pøišel mezi dìti dánský pohádkáø
H. CH. Andersen, který jim zajímavì povyprávìl o svém životì, díle, ale také i osmi
cestách do Èech. Potom následoval veèer plný kvizù, her, pohádkových hádanek,
soutìžila mezi sebou tøíèlenná družstva složená vždy ze dvou druháèkù a jednoho
staršího spolužáka, sedmáka. Dìtem se nejvíce líbila tajuplná pohádková cesta školou
a jejím okolí, na které je èekaly pohádkové postavy se zajímavými úkoly. Na konci
strašidelného putování je pøekvapil duch školy, od kterého dostaly pohádkový dukát
za odvahu.

Zapojili jsme se také do dvou spoleèných soutìží letošní Noci s Andersenem, jež
pøipravila nakladatelství Fragment a Brio. Až témìø do ochraptìní jsme dìtem
pøedèítali z knih, menším ze Šarlotiny pavuèinky od L. B. White a sedmákùm z Velké
knihy strachu. Pøestože jsme usnuli až nìkolik hodin po pùlnoci, o pùl osmé jsme už

První vysvìdèení v mém životì - samé jednièky v 1.B



snídali a oèekávali, co nového pøinese sobota. Zhodnotili jsme a obodovali poslední
úkoly, vyhlásili vítìzná družstva a všechny zúèastnìné dìti si odnesly pohádkové
diplomy a drobné upomínkové ceny, které jsme získali od Klubu dìtských knihoven
SKIP.

Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou èeské knihovny a školy svádí boj
s konkurencí populárnìjších médií o dìtské ètenáøství a zájem dìtí. Všichni víme, že
dnešní zpùsob života dìtské èetbì pøíliš nepøeje – knihy soupeøí s mnoha akèními
lákadly, od bezduchého vysedání pøed televizní obrazovkou až k poèítaèový hrám.
Tento stav kritizuje široká veøejnost, bylo provedeno mnoho výzkumù dìtského
ètenáøství s alarmujícími výsledky. Ale témìø nikdo neradí, jak ze zaèarovaného
kruhu ven. A pøitom možná existuje docela jednoduchá cesta. Vážení rodièe, dejte
dìtem osobní pøíklad a ukažte jim, že èíst je veliké dobrodružství. Nezapomeòte, že 
i kniha mùže být dárkem, ke kterému se vracíme po celý život. My doufáme, že se nám
tentokrát podaøilo získat další ètenáøe a už se tìšíme na Noc sAndersenem 2008.

Mgr. D. Krátká, Mgr. P. Mináøová

Pohádkové bytosti Hanse Christiana Andersena
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II. stupeò - z nejzajímavìjších akcí vybíráme
Naše dopisy na vernisáži
Jan Marek Markù, Jindøich Praveèek, Eduard Norbert Erxleben, Petr Jelito, Boža

Modrý, … namátkou jsem uvedla nìkteré z osobností Lanškrounska, kterým byly
adresovány dopisy žákù. Na konci loòského školního roku bývalé šesté tøídy, dnes 7.A
a B, zpracovávaly projekt o historii Lanškrouna. V rámci této èinnosti psali žáci také
dopisy slavným obèanùm našeho regionu. Jednotlivé skupiny si podle svého zájmu
zvolily zajímavou osobnost, kterou oslovily dopisem. V nìm mimo jiné uvedly, co
zajímavého se o jejím životì dozvìdìly, položily jí také otázky, na které by je zajímaly
odpovìdi. Pokud to bylo možné, dopisy jsme odeslali, napø. p. faráøi Z. Czendlikovi.

A potom se nám naskytla neèekaná pøíležitost! Mìstské muzeum pøipravilo
jubilejní výstavu o Ing. Bohumilovi Modrém, skvìlém brankáøi èeskoslovenské
hokejové reprezentace, nositeli støíbrné olympijské medaile, mistrovi svìta a èestném
obèanu Lanškrouna, který by 24. záøí 2006 oslavil devadesáté narozeniny. Dr. M.
Borkovcová, øeditelka muzea, nám umožnila na slavnostní vernisáži, která se konala
v sobotu 23. 9. 2006, pøedat dopisy pro B. Modrého jeho dcerám, Blance Modré
aAlenì Weismann.

Obì dámy, které jsme mile pøekvapili, až dojali, napsaly Anièce Fišerové do
památníku osobní pøání, ale i vzkaz pro nás ostatní, Míšu Šolcovou, Verèu Marešovou
a MíruAndrleho.

Mgr. Dana Krátká

Exkurze nejen za historií
V úterý 19. záøí jsme se sešli v 6 hodin ráno na vlakovém nádraží, za tøi hodiny

jsme už vystupovali na Hlavním nádraží v Praze. Pøes Staromìstské námìstí a Karlùv
most jsme došli na Malostranské námìstí, kde jsme si prohlédli chrám sv. Mikuláše
a potom jsme navštívili Poslaneckou snìmovnu. Po krátkém filmu o snìmovnì, který
nám promítli v informaèním centru, jsme pokraèovali prohlídkou prostor, kde
poslanci pracují a zasedají. Nejdøív jsme museli projít bezpeènostním rámem a jediný,
kdo „pískal“, byla paní uèitelka Vyoralová. Od naší prùvodkynì, která nás usadila na
galerii pro návštìvníky, jsme se dozvìdìli hodnì zajímavých informací o chodu
Poslanecké snìmovny, poslancích, ale i samotné budovì a sálu snìmovny. Potom jsme
vystoupali na Hrad, poèkali na výmìnu stráží, prohlédli si chrám sv. Víta se všemi
prostorami i vìží, Vladislavský sál, Zlatou ulièku… Sešli jsme po Zámeckých
schodech a metrem hurá na Mùstek, teï už nás èekala jen ta nejpøíjemnìjší èást
exkurze, rozchod na Václavském námìstí.

Na co urèitì nezapomeneme? U Prašné brány jsme potkali zpìváka skupiny
Krištof  Richarda Krajèa, na Karlovì mostì si nás fotili Japonci, zvláštì svìtlovlasé 
spolužaèky se jim líbily. Nezapomenutelné byly i nìkteré trapné a opakující se otázky
spolužákù v Poslanecké snìmovnì. Pøestože se to zdá skoro nemožné, kluci si



dokonce popovídali i s vojákem hradní stráže. Dobøe jsme se bavili pøi cestì vlakem,
kdy jsme si také prohlédli i SAZKA ARENU.

podle prací žákù 7.A Mgr. Dana Krátká

Lezecké závody
Ve ètvrtek 24. kvìtna se uskuteènily 1. lezecké závody na horostìnì v tìlocviènì

ZŠ na nám. A. Jiráska, Lanškroun. Ve ètyøech vìkových kategoriích soutìžilo 68
závodníkù z lanškrounských škol, Horní Èermné, Moravské Tøebové a Lukavice.
Naši školu reprezentovalo 7 chlapcù a 1 dívka, nikomu z nich nechybìla odvaha
a bojovný duch. Nejlépe se umístila Lucka Pohanová ze VII.A, která si vylezla pro 2.
místo. Další medailovou pozici – bronzovou získal po velmi pìkném zdolání nároèné
lezecké cesty Dominik Joza, 3. tøída. Vítìzùm gratulujeme a všem „lezcùm“
dìkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Dana Krátká

Pøeèti, odpovìz a vyhraj!
To je jednoduchá rada pro všechny zájemce a zároveò název ètenáøské

prázdninové soutìže, kterou vyhlásilo nakladatelství Thovt pro dìti od 10 – 14 let.
Jistì by vás zajímalo, co všechno byste museli udìlat proto, abyste vyhráli stejnì jako
Lucka Pohanová ze 7.A ZŠ Dobrovského. Na konci èervna si pùjèila ze školní
knihovny knihu Pátrání na Nilu od R. Hollerové. Tu bìhem prázdnin pøeèetla
a zároveò písemnì odpovìdìla na ètyøi otázky, které se vztahovaly k tomuto
historickému detektivnímu pøíbìhu. Do poloviny záøí odeslala správné odpovìdi do 
nakladatelství Thovt. Potom už jsme všichni jenom èekali na slosování. A vyplatilo
se! V úterý 17. øíjna pøijeli do naší školy redaktoøi z nakladatelství a pøedali Lucce
jednu z hlavních cen, DVD pøehrávaè s LCD obrazovkou znaèky Philips. I my Lucii
gratulujeme k výhøe a pro ostatní spolužáky máme jednu radu na závìr: „Vždy� i vy
jste se mohli zúèastnit této soutìže, proto pøíštì neváhejte a tøeba se štìstí usmìje
právì na vás.“

Mgr. Dana Krátká

Adaptaèní kurz
13. listopadu jela 6. tøída na výlet do Mladkova. Jeli jsme autobusem. Byla rvaèka

o pìt zadních míst. A tak pan uèitel rozhodl, a� si dáme kámen, nùžky. Vyhráli holky.
V Jablonném nad Orlicí jsme z autobusu pøestoupili do vlaku. Když jsme pøijeli do
Mladkova, museli jsme jít ještì kousek pìšky. Byli jsme ubytováni v penzionu
U Bohouše. Hned po pùl hodinì jsme šli na túru na horu Adam. Byla koulovaèka. Pak
skoro každý válel sudy z kopce, až jsme byli mokrý. Aby toho nebylo málo, tak kolem jel
kamión a nahodil nás. Když jsme se vrátili do Penzionu, všichni klepali zubama.
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Koupili jsme si èaje a horké èokolády. Na veèer jsme mìli pøipravené hry: Chcete být
milionáøem, Smeták, Pantomima, Miss 2006,… Po veèeøi jsme dohrávali poslední hry
a pak do pùl desáté diskotéka!!! Veèer jsme šli spát hodnì pozdì, nìkdo vùbec. Ráno
po snídani jsme vymysleli básnièku, abychom nemuseli jít do lesa:

Máme moc hodného pana uèitele,
s ním jsou vìci veselé.
Máme mokré obleèení
A to velká sranda není.
Máme pøipravené i hry,
Tak proè nemùžeme jít do spoleèensky?
Atd…
Ale stejnì jsme do lesa šli. Šli jsme se podívat na vojenské bunkry. Pøemlouvali

jsme pana uèitele, abychom se mohli jít kouknout dovnitø. Nakonec jsme jeden
otevøený bunkr našli. Koukli jsme se tam a zjistili, že tam žije „bezïák“ a má tam:
špalek, krabice, košili a støep zrcadla. Pan uèitel posvítil na strop a byli tam motýli a
pavouci. Když jsme se vrátili, zaèali jsme si balit, uklidili jsme, šli na obìd a o pùl
druhé jsme jeli domù. Tím skonèil náš výlet.

Žáci 6. tøídy

Divadelní pøedstavení Snìhová královna
V tomto školním roce jsme se sedmými tøídami navštívili moravskou metropoli.

Dne 30. ledna2007 jsme zhlédli v Mahelovì divadle v Brnì pøedstavení pohádky
dánského velikána Hanse Christiana Andersena Snìhová královna v dramatizaci
Dory Viceníkové.

Není snad u nás nikdo, kdo by neznal Andersenovy pohádky. Víme také, kolik
smutku a bolesti se v nich promítá z jeho osobního tìžkého života. Jeho bídný pùvod
a docela neradostné dìtství H. Ch. Andersena poznamenaly na celý život. Do svých 
postav proto vkládal nadìji na zmìnu, pokoušel se jim vyfabulovat lepší zítøky. Sám
totiž zažíval pocit outsiderství, doboví kritici mu vytýkali i chybný pravopis
pramenící z jeho nedostateèného vzdìlání. Svùj vlastní život pøipodobnil k pøíbìhu
o ošklivém káèátku, z nìhož vyroste pøekrásná labu�. I tøeba „Cínový vojáèek“, který
se objevil i v tomto pøedstavení, je pøíbìhem outsidera. Kvùli jeho nedokonalosti
(jedné noze) mu byl pøisouzen jiný osud a urèena jiná, mnohem tìžší životní pou�.

Kromì „Cínového vojáèka“ se v dramatizaci „Snìhové královny“ objevují
i ukázky z dalšíchAndersenových pohádek, a to formou vyprávìní jednajících postav
– „Princezna na hrášku“ a „Císaøovy nové šaty“.

Vystupují zde i zvíøecí postavy, které v lidském svìtì jednají za èlovìka. A tak
Gerdu, která se vydává hledat Káje, doprovází Havran, pomáhá jim i Sob, kterého na
dlouhé cestì potkávají a jež je dovede k cíli.

Dramatizace pohádky posílila nìkolik ženských typù, které se v pohádce støídají.
Èisté dobro Babièky vystøídá rychle chlad a osamìlost Snìhové královny. Další
ženskou postavou, kterou Gerda pøi svém putování potkává, je Kouzelnice. Ta je na 



stupnici mezi dobrem a zlem – její láska je sice vøelý cit, podobnì jako královnina je
však sobecká, bezohledná a spalující.

Uplyne jeden rok, než Gerda završí úspìšnou pou� za Kájem. Mocí svého citu
a lásky Káje vysvobodí ze spáru Snìhové královny.

Originální scénografie Lukáše Kuchinky, okouzlující hudba Varhana Orchestro-
vièe Bauera a výteèné herecké výkony pøispìly k úspìchu dramatizace této slavné
pohádky.

Návštìva polských dìtí z Dzieržoniova
V úterý 17. dubna jsme opìt po roce pøivítali polské dìti s jejich uèitelkami

z družební školy v Dzieržoniovì. Dopoledne se úèastnily spoleèného programu
v kostele sv. Anny, kde nejprve naše dìti zazpívaly a zatancovaly. Polské dìti
pøedvedly polské lidové i moderní tance, písnièky a nakonec hranou pohádku. Po
spoleèném obìdì ve školní jídelnì jsme se vydali do Dolního Tøešòovce, kde si
v areálu SZeŠ dìti prohlédly konì a každý se svezl v sedle. I na nákupy ve mìstì zbyla
chvilka, ke spokojenosti tedy nic nechybìlo. Poèasí nám také pøálo, takže za rok opìt
nashledanou.

Mgr. L. Pilná, Mgr. J. Hejkrlíková

Školní èasopis Coolový blesk (2006–2007)
V letošním školním roce jsme zaèali zpracovávat školní èasopis nejen v tištìné

podobì, ale také na webových stránkách školy. Pøes všechny poèáteèní nedostatky se
nám podaøilo utvoøit tým šikovných redaktorù ve složení: Jakub Brejša, Tomáš
Cacek, Miroslav Andrle, Adéla Vídeòská, Veronika Marešová a Anièka Fišerová
(všichni 7. B). Rádi jsme ale pøivítali pøíspìvky i od jiných žákù, zvláštì v posledním
èísle èasopisu, kde jste nám psali o svých zážitcích z výletù.

Coolový blesk má tyto rubriky:
1. Malý spisovatel
2. Ze školních lavic
3. Téma mìsíce
4. Komiks
5. Pro nejmenší
6. Kuriozity
7. Pro chytré hlavy
8. Hudba
9. Film
10. English for you

Celkem se nám bìhem školního roku podaøilo vydat ètyøi èísla – podzimní,
vánoèní, velikonoèní a letní, prázdninové. Rádi bychom do pøíštího roku zvýšili poèet
na pìt, tedy jedno èíslo každé dva mìsíce. Stále budeme pracovat na jeho grafickém
i obsahovém zdokonalení.

Mgr. Nadìžda Semerádová, šéfredaktorka
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Sbìr papíru
V mìsíci èervnu probìhla tradièní sbìrová várka. Jednotlivé tøídy mezi sebou

soutìžili o první místo a tím pádem o sladkou odmìnu. Do akce se jako každoroènì 
zapojilo nejvíce dìtí z prvního stupnì. A jak to dopadlo? První místo si s velkým
náskokem vybojovala 3. tøída, když se jí podaøilo pøinést v prùmìru 37,4 kg papíru na
jednoho žáka tøídy. Druhá skonèila 2. tøída s prùmìrem 13,25 kg papíru na jednoho
žáka a tøetí 4. tøída s prùmìrem 13 kg na jednoho žáka

Výlet na Pastviny
Dne 4. èervna 2007 jsme se vydali na výlet na Pastviny. Vyjíždìli jsme v 8:30 hodin

od školy. Cesta byla dlouhá a kopcovitá. Pan uèitel Resler nás hroznì hnal. Na
Pastviny jsme pøijeli okolo pùl jedné. Dorazili jsme uøícení, ale mìli jsme dobrý pocit,
že jsme tam. Pak jsme èekali, až nám pøijedou batohy. Poté jsme stavìli stany a šli se
koupat do pøehrady. Voda byla studená! Okolo páté hodiny jsme se jeli podívat, kam
pojedeme druhý den na obìd. Restaurace mìla název Hostinec U Mostu. Veèer jsme se
pøipravovali na diskotéku. Holky se namalovaly a hezky oblékly a šly tancovat. Kluci
tancovat nechtìli, ale holky je donutily. Když diskotéka skonèila, šlo se spát.

Druhý den jsme vstali o pùl sedmé a ale vylézt ze stanu se nám nechtìlo. Páni
uèitelé pak vzali kola a jeli nám pro rohlíky do obchodu. Ty jsme okamžitì hladovì

6. tøída na výletì



rozebrali. V devìt hodin jsme vyráželi na Zemskou bránu. Cestou tam se jedné holce
rozbilo kolo, tak musela na Zemskou bránu dojít pìšky. Pan uèitel nás vyfotil jak
u mostu, tak u skály. Poté jsme si šli namoèit nohy do vody. Potom jsme jeli na obìd.
Skoro všichni si dali smažený sýr s hranolkami. Po návratu na Pastviny jsme si lehli
a ani se nehli. Pak jsme se šli koupat a na loïky. Kdo nechtìl, nemusel. Nastal veèer
a nám se rozbil kazet¡ák, takže z další diskotéky nic nebylo. Naladili jsme rádio
a poslouchali jsme ho. Terèa pak zavolala do rádia, aby nám zahráli písnièku. Ale
písnièku nám nezahráli.

Ráno jsme vstali a bìhem hodiny pøijelo auto, aby nám odvezlo batohy. Složili
jsme stany a jeli. Cesta byla dlouhá. Trápilo nás úmorné teplo. Pøed školu se pøijelo
asi o pùl druhé. Všichni byli tak unavení, že nemohli skoro dojít domù. Tak to byl výlet
6.tøídy

žáci 6. tøídy

Výlet tøídy 7.A (31. 5. – 1. 6. 2007)
Žáci 7.Apøi svém dvoudenním výletì navštívili Telè a okolí.
První den po dlouhé cestì vlakem je èekala 13 km dlouhá pìší túra. Asi v polovinì

cesty si odpoèinuli v nadmoøské výšce 667 m na hradì Roštejn, který døíve plnil
funkci obranného strážného hradu a pozdìji loveckého zámeèku. Jeho dominantou je
gotická sedmiboká vìž nepravidelného pùdorysu, která skýtá pøekrásný pohled na
Telèsko a velkou èást Jihlavských vrchù. Uvnitø hradu jsou expozice porcelánu, cínu,
lidového umìní, kamenictví, loveckých výzbrojí a trofejí.

Druhý den sedmáci autobusem odjeli z kempu Øásná do Telèe. Historické centrum
mìsta je mìstskou památkovou rezervací a v r. 1992 se stalo souèástí Seznamu
kulturního dìdictví UNESCO. Zajímavý ráz Telèi dodává také soustava rybníkù,
které se staly souèástí mìsta. Po prohlídce telèského námìstí navštívili renesanèní
zámek s bohatým interiérem a s pøekrásným arkádovým nádvoøím.

„Moravské Benátky“, „perla Vysoèiny“, „jezerní rùže“, všechny tyto pøímìry
právem Telèi patøí.

Mgr. Ivona Vyoralová, tø. uè. 7. A

Rozlouèení se žáky 9. tøíd – štafeta
K tradièním akcím, které se konají v posledním èervnovém týdnu patøí Štafeta,

která probíhá v prostorách lanškrounského zámku. Žáci 9. tøíd pøedávají budoucích
prvòáèkùm pomyslnou štafetu školní docházky. Letošní malou odpolední slavnost
zpestøil pestrý kulturní program, vystoupil taneèní kroužek Sluníèko pod vedením
pí vych. Kroulíkové, dìvèata z osmých tøíd ve vlastní choreografii zatancovala street
dance. Dìti ze ètvrté tøídy zazpívaly dvì písnièky(nacvièila pí uè. Štorková), èeskou
a polskou, s kterými soutìžily v Dzierzoniowie. Se školou, uèiteli a spolužáky se za 
devá�áky rozlouèila Kristýna Pospíšilová. I my, uèitelé, vždy pøejeme našim témìø
bývalým žákùm mnoho studijních úspìchù, pìkné prázdniny a v životì jen tu
správnou cestu… 50
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Veèerníèkový zápis do 1. tøíd
Letošní rok na ZŠ Dobrovského vítali budoucí prvòáèky živí Veèerníèkové

a v tomto duchu probíhal celý zápis. Dìti s pohádkovými postavami z Veèerníèkù
plnily rùzné úkoly z èeského jazyka, matematiky a prvouky. Za správné splnìní úkolù
dostávaly razítka a nakonec si odnesly malý dáreèek, upomínkový list a sladkou
odmìnu. Na všechny budoucí prvòáèky se tìší uèitelky

Mgr. Lenka Pilná a Mgr. Jana Hejkrlíková.

K novým akcím, které by se mìly stát tradicí patøí:
Ocenìní nejlepší žák tøídy
Po mnoha letech, možná desetiletích, jsme se rozhodli obnovit dávnou tradici –

odmìòování nejlepších žákù tøídy øeditelskou pochvalou a knihami. Žáci navržení
tøídním uèitelem museli splòovat nìkolik kritérií: vzorné chování, dobré studijní
výsledky a reprezentace školy v rùzných soutìžích. Slavnostního vyhodnocení, které
probíhalo ve støedu 27. èervna dopoledne ve školní jídelnì, se úèastnila také Ing.
Lamberská, zástupkynì SRPDŠ, a Radu školy reprezentoval Ing. Miøejovský, bývalý
žák školy. Ti spolu s panem øeditelem Strnadem pøedali žákùm hodnotné knihy
s vìnováním, které zakoupilo ze svých finanèních prostøedkù SRPDŠ. Ocenìní žáci
z jednotlivých tøíd:

1.AMichal Mikula
1.B Regina Opielová
2. Vìra Smejkalová, Veronika Mièková
3. Dominik Joza, Lucie Krátká
4. Lukáš Langr, Tereza Jaèisková
5.ALukáš Neèas
5.B Hana Krátká
6. Tereza Musilová
7.AAneta Trkalová, Lucie Pohanová, Ludmila Langrová
7.B Klára Donátová
8.AAdéla Ficnarová
8.B Marek Dvoøáèek
9.AKristýna Pospíšilová
9.B Markéta Jelínková

Mgr. Dana Krátká, zást. øed. šk.

Závìreèné výstupy žákù 9. tøíd v anglickém a nìmeckém jazyce
Dne 23. kvìtna 2007 se na ZŠ Dobrovského uskuteènily závìreèné výstupní

zkoušky v anglickém a nìmeckém jazyce. Závìreèných zkoušek se zúèastnili žáci
a žákynì 9.A a 9.B, kteøí absolvovali výuku cizího jazyka od ètvrtého roèníku ZŠ
a mìli možnost si v pøedmìtu Konverzace v anglickém jazyce rozšíøit a prohloubit své



komunikativní dovednosti. Ve zkušební komisi zasedli pan øeditel O. Strnad, pí uè.
E. Langhamerová, pí uè. N. Semerádová a pí uè. L. Macháèková.

Zkoušky byly organizovány podle vzorù cizojazyèných zkoušek organizovaných
na základì cizojazyèných testù pøipravených Oxford University.

Závìreèné výstupní zkoušky se v obou jazycích skládaly ze dvou èástí. Písemná 
èást zkoušky obsahovala ètyøi èásti – práce s textem, práce se slovní zásobou, písemné
zpracování zadaného tématu (Který den v Tvém životì byl pro Tebe dùležitý a proè?)
a poslechové cvièení. V ústní èásti anglické zkoušky byli žáci i žákynì zkoušeni ve
dvojicích. Nejdøíve pøedstavili sebe, rodinu, zájmy, oblíbenou hudební skupinu,
oblíbené pøedmìty ve škole apod. Pro druhou èást si vylosovali obrázek a mìli za úkol
obrázek vlastními slovy popsat a zodpovìdìt doplòující otázky ze strany
zkoušejících. V ústní èásti nìmecké zkoušky si žáci vylosovali jedno ze sedmi témat
(napø. rozhovor mezi èíšníkem a hostem v restauraci, rozhovor mezi prodávajícím
a zákazníkem v obchodì, rozhovor mezi uèitelem a žákem o jeho aktivitách ve
volném èase apod.) a ve dvojicích si o tomto tematickém okruhu povídali. V
závìreèné èásti ústní zkoušky odpovídali na dotazy ze strany zkoušejících, které se
týkaly daného tématického okruhu.

V obou jazycích byl v závìreèných výstupních zkouškách dùraz kladen pøedevším
na jazykovou pohotovost a bezprostøednost v komunikaci.

Všichni žáci i žákynì pøedvedli dobré cizojazyèné výkony. V anglicky èi nìmecky
hovoøících zemích by se dokázali celkem bez problémù domluvit.
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14. Projektové vyuèování
Projekt SIPVZ - Laboratorní práce z fyziky
a chemie s využitím ICT
V letošním školním roce byl ukonèen projekt SIPVZ „Laboratorní práce z fyziky
a chemie. Tento projekt byl velmi nároèný na pøípravu využitím ICT“.

Cílem projektu bylo vytvoøit výukové materiály, které jsou v souladu s platným
vzdìlávacím programem pro pøedmìty fyzika a chemie na základní škole. Tyto
laboratorní práce umožní vyuèujícím zkvalitnìní výuky a zavedení moderních forem
vzdìlávání s využitím nových ICT technologií, žákùm pak projekt poskytne možnost
používat materiály pro praktická laboratorní cvièení a umožní jim:

1. seznámení se s novými možnostmi souèasných ICT technologií ve výuce
2. zvýšit atraktivnost fyziky a chemie
3. zapojit efektivnì výpoèetní techniku jako jeden z prostøedkù pøi øešení

problémù
4. fyzikální mìøení pomocí poèítaèe a zpracování tohoto mìøení
5. využít možnosti výpoèetní techniky na úlohách, které jsou jinými prostøedky

obtížnì èi zdlouhavì øešitelné
6. zvýšit samostatnost a tvoøivost žákù

Použitím pøipravených laboratorních prací odpadne složité a èasovì nároèné
tvoøení zápisù.

Jednotlivá zadání laboratorních prací jsou umístìna na školní webové stránce.
Každé zadání obsahuje teoretickou èást, navržený postup mìøení a nevyplnìný
pracovní list mìøení. Zmìøené hodnoty žáci získají:

1. reálným experimentem
2. experimentem s využitím poèítaèe – poèítaè bude sloužit jako mìøící zaøízení
spojené s mìøícím èidlem
3. využitím experimentu ve vzdálené laboratoøi
4. využitím java apletu z webové stránky školy

Laboratorní práce z fyziky:
http://www.zslado.cz/vyuka_fyzika/laboratorni_prace.html
Laboratorní práce z chemie:
http://www.zslado.cz/vyuka_chemie/laboratorni_prace.html

Literární projekt pro 6. tøídu Staroøecké báje
V tomto školním roce se žáci 6. tøídy v hodinách èeského jazyka a literatury

vìnovali projektu o staroøeckých bájích. Zamìøili jsme se hlavnì na pochopení
literárního žánru báje, ale kromì toho se žáci také seznámili s obsahy bájí, které jsou



v povìdomí i dnešních lidí. Bìhem projektu se dìti nauèily vyhledávat a zpracovávat
informace v zadaných bájích. Navíc se seznámily s pøesahy staroøeckých bájí do
antického divadla i do literatury 20. století a poznaly nìkteré staroøecké reálie
a autory.

Projekt probíhal soubìžnì s hodinami dìjepisu, kde bylo právì probíráno téma
starovìké Øecko Bìhem projektu pracovali žáci ve skupinách. Postupnì se
seznamovali s øeckými bohy, nauèili se skloòovat øecká jména, dozvìdìli se nìco
o Homérovi, seznámili se s nìkterými rèeními pocházejícími z antických bájí. Žáci
kreslili na plakáty øecké bohy, psali jejich charakteristiku. Povídali si o antickém
divadlu, èetli ukázku z antického dramatu Král Oidipus. Vyvrcholením celého
projektu byla dramatizace antické báje. Každá skupina si pøipravila krátký divadelní
výstup, v nìmž pøiblížila svým spolužákùm dìj nìkteré známé báje. Všichni se tohoto
úkolu zhostili zodpovìdnì. Mnoho hodin vìnovali pøípravám kostýmù a dalších
rekvizit.

Mgr. Pavlína Šemberová

Botanika chránìného krajinného území (NATURA
2000)

Tento projekt byl realizován v rámci rozvojového programu ve vzdìlávání
„Projekty škol“ z rozpoètu Ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy. Cílem
dvouletého projektu (2006–2007) bylo vytvoøení elektronické verze pøehledu oblastí
Natura 2000 v Pardubickém kraji a podrobná analýza lokality Lanškrounské rybníky
s pøehledem vyšších rostlin. V prvním roce projektu bylo nutné získat fotografickou
dokumentaci lokality Lanškrounské rybníky. Bylo poøízeno nìkolik stovek fotografií,
které zachycují pøibližnì 230 druhù vyšších rostlin. V dalším roce projektu mìly být
doplnìny fotografiemi chybìjících druhù rostlin a využity na tvorbu výukového
programu. Rovnìž získané informace o oblastech Natura 2000 v Pardubickém kraji
mìly být využity na tvorbu DVD. Jelikož MŠMT neposkytlo dvouletým projektùm
finanèní prostøedky na realizaci druhého roku, dokonèení našeho projektu je
v nedohlednu.

V prvním roce projektu probìhly tyto akce:
1. JARNÍ A PODZIMNÍ BOTANICKÉ EXKURZE DO OBLASTI

LANŠKROUNSKÝCH RYBNÍKÙ
(5. 5. 2006 – tøída 6.B, 19. 5. 2006 – tøída 6.A, 15. 9. 2006 – sedmé roèníky)
Pøi tìchto exkurzích se dìti seznámily s hlavními druhy rostlin (a nìkterých

živoèichù), které se v oblasti vyskytují, své poznatky pozdìji využily pøi tvorbì
herbáøù. Trasa exkurzí témìø kopírovala trasu nauèné stezky. Pøi podzimní exkurzi již
bylo možné využít informace z tabulí nauèné stezky, které tam byly novì umístìny.

54



55

2. HERBÁØE
Herbáøe vytvoøili žáci šestých tøíd (51 žákù). Žáci byli seznámeni s tím, jakým
zpùsobem herbáø zhotovit, pokud mìli problémy s urèováním rostlin, mohli využít
možnosti a pøijít se poradit, což vìtšina z nich využila. Nejlepší herbáøe byly vybrány
na výstavu ve škole.

3. SOUTÌŽE V POZNÁVÁNÍ
26. 4. 2006 – školní kolo soutìže v poznávání (rostliny+živoèichové+horniny

a minerály) úèast: žáci ZŠ Dobrovského 3.-9. roèníky (celkem 60 žákù)
17. 5. 2006 a 31. 5. 2006 – regionální kolo soutìže v poznávání v Èeské Tøebové

úèast: nejúspìšnìjší soutìžící škol. kola
22. 9. 2006 – podzimní soutìž v poznávání rostlin poøádaná ZŠ Dobrovského pro

školy v Lanškrounì
úèast: ZŠ Dobrovského, Gymnázium Lanškroun, ZŠ Smetanova ul., ZŠ Jiráskova

ul.
4. VÝZDOBAŠKOLY
Pro výzdobu školy v rámci projektu byla vyhrazena témìø celá chodba v nej-

vyšším patøe školy, kde se nachází i uèebna pøírodopisu. Výzdobu vytvoøili žáci za
pomoci uèitelù sami. Jsou to nákresy vybraných druhù rostlin doplnìné základní
charakteristikou rostlin, fotografiemi rostlin a nìkolika herbáøovými položkami. Na 
úvodním panelu se nachází základní informace o oblastech NATURA 2000 a lokalitì
Lanškrounské rybníky (pøírod. park, mapa oblasti, informace o návštìvním øádu
s nákresy).Výzdobu doplnila také malba na zeï, která znázoròuje nìkolik druhù
rostlin a živoèichù, které se vyskytují v rybníce a jeho bezprostøedním okolí.

5. PROPAGACE
Na propagaci projektu byl vytvoøen leták NATURA 2000 – LOKALITA

LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY, který obsahuje základní informace o oblastech
Natura 2000, fotografie vzácnìjších druhù rostlin a mapu oblasti. Letáky slouží jako
zdroj informací pøedevším pro žáky škol ve mìstì. Jsou k dispozici ve škole.

Informace o projektu a oblastech Natura 2000 jsou souèástí také školního
kalendáøe a byly podány v LISTECH LANŠKROUNSKA(20. èíslo, 20. øíjna 2006).

6.ZAKOUPENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
V rámci projektu byl do školy zakoupen digitální fotoaparát a kamera (záøí 2006),

dále poèítaè do uèebny pøírodopisu, barevná tiskárna a potøebný software (prosinec
2006).

Mgr. Daniela Krátká

Projekt 7. B – Èarodìjnice mezi námi
Tento projekt je zamìøen pøedevším na procvièení stylistických útvarù jako jsou 

popis, charakteristika a vypravování. Proto je zaøazen na závìr sedmého roèníku.
Tøída pracovala ve 4–5 èlenných skupinách. V nich si žáci nejprve rozdìlili funkce

– vedoucí, zapisovatel, pozorovatel, èasomìøiè a mluvèí. Poté si museli zopakovat



a v pøíruèkách vyhledat údaje o jednotlivých slohových útvarech, které byly v tomto
školním roce probírány.

V dalších hodinách se ze skupin staly vìdecké týmy. Po pøeètení ukázky z knihy 
R. Dahla týkající se informací o existenci èarodìjnic a jejich zevnìjšku, si dìti vybraly
zemi, kterou budou zastupovat a pracovaly na pøípravì popisu a charakteristiky své 
èarodìjnice.

Po splnìní tohoto úkolu se vìdecké týmy „sjely“ na svìtovou konferenci o výskytu
èarodìjnic. Uèebna se rázem promìnila v konferenèní sál. Zdobily ji vlajky zemí,
které tu byly zastoupeny. Mluvèí jednotlivých týmù zde pak pøednesli své referáty. Na
sympózium pøijela dokonce „opravdová „ èarodìjnice!

V další hodinì vybraní èlenové jednotlivých skupin pøepisovali své pøíspìvky na
poèítaèi, ostatní žáci kreslili podobizny èarodìjnic. Výsledkem jejich snažení byl
sborník „Èarodìjnice svìta“.

Na závìr dostali žáci také individuální úkol. Mìli napsat vyprávìní na téma: Moje
setkání s èarodìjnicí.

Na konec celého projektu se žáci ve skupinách ohodnotili a do pøedem
pøipraveného formuláøe poctivì zapsali, jak kdo byl ve skupinì prospìšný a jak po
celý projekt pracoval. Žáci pak ještì odpovìdìli na otázky v závìreèné výstupní
anketì, v níž vyjádøili své názory na tento projekt.

Mgr. Pavlína Šemberová
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Informace o knihovnì
V každé správné škole funguje školní knihovna. Ta je rozdìlena na dvì èásti -

žákovskou a uèitelskou.
V souèasné dobì knihovna žákovská disponuje 1637 knihami v celkové hodnotì

90 169 Kè. Jedná se o knihy dobrodružné, dívèí romány, odborné publikace, k èetbì
jsou též urèeny èasopisy, napø.ABC, Science a také èasopisy cizojazyèné (v angliètinì
a nìmèinì), které škola odebírá. Dìti a uèitelé na 1. stupni vybírají pro hodiny ètení 
tituly urèené ke spoleèné èetbì. Letos jsme pro tento úèel zakoupili napø. Èarodìjnici
Hermínu, Velké Boøíkovy lapálie èi Devatero pohádek. Celkem pak škola nakoupila
pro žáky v tomto školním roce 63 knih v hodnotì 4 893 Kè.

Knihovnu navštìvují samostatnì žáci 4.–9. tøíd. Kromì knížek na „domácí“ ètení
si zde ve výpùjèní dobì zpracovávají referáty, využívají k tomu i kopírku, která je
v knihovnì k dispozici. Žáci mají samozøejmì možnost využívat i knihy, pøíruèky
a nauèné encyklopedie z uèitelské knihovny. Jedná se hlavnì o populárnì-nauèné
publikace z oblasti historie, pøírodních vìd, o jazykové pøíruèky, pøehledné dìjiny
literatury, rùzné sborníky apod. V uèitelské knihovnì jsou zároveò uloženy
i videokazety a CD v celkové výši 108 274 Kè.

I knihy pro pedagogy se úctyhodnì rozrùstají. V souèasnosti uèitelská knihovna
vlastní 2 262 knih v celkové hodnotì 153 532 Kè. Ve školním roce 2006/07 jsme
zakoupili 98 publikací v cenì 12 851 Kè.

Pro knihovnu je vypracován výpùjèní øád, který je závazný jak pro žáky, tak i pro
uèitele. Knihovna je otevøena tøikrát týdnì o velké pøestávce. Dvakrát roènì se
pøipravuje pro žáky ètenáøská soutìž. Na nástìnce pøed knihovnou jsou žáci
pravidelnì informováni o dìní v knihovnì, o nových knihách, které byly zakoupeny,
o možnosti objednávek knih z KMÈ a z dalších nakladatelství.

Vìøíme, že se naše knihovna bude nadále rozrùstat a že do ní pøitáhneme ještì více
ètenáøù, než tomu bylo doposud.

Mgr. Pavlína Šemberová



15. Sportovní akce a sportovní vyžití
žákù
Bìh do sjezdovky
Dne 11.10. 2006 se devìt žákù z naší školy zúèastnilo BÌHU DO LANŠKROUNSKÉ
SJEZDOVKY. Úèast byla sice menší než v minulých letech, ale všech devìt našich
žákù si vedlo na trati velice dobøe, vìtšina z nich stála na stupních vítìzù. K jejich
úspìchu jistì pøispìlo i velice pøíjemné sluneèné poèasí. Závodilo se v tìchto
kategoriích:

Délka tratí se na první pohled nezdá nijak dlouhá, ale ponìvadž vedou všechny
pøímo do sjezdovky, jde o tratì nároèné. Jak tedy uspìli naši žáci? Nejúspìšnìjší byla
dìvèata z kategorie mladších žákyò (tedy 5.–6. tøídy). V této kategorii reprezentovala
naši školu tøi dìvèata, která nedala svým devíti soupeøkám šanci a obsadila první,
druhé a tøetí místo. První místo vybojovalaAdéla CALDOVÁ (6. tø.), druhé Hana
KRÁTKÁ (5.B) a tøetí Nikola AMBROŽOVÁ (6. tø). V kategorii starších žákyò
své soupeøky bez problémù pøekonala Aneta TRKALOVÁ (7.A), která stanula na
stupni nejvyšším. Jistì stojí za zmínku také velice pìkné ètvrté místo Dominiky
KREJÈÍØOVÉ (7.B). Úspìšní byli také chlapci z kategorie starších žákù. Tøetí
místo vybojoval Ondøej PAVELKA(7.A) a ètvrté Lukáš KOMÍNEK (7.A).

Bìh ulicemi mìsta – øíjen 2006
Dne 19. øíjna se bìžel již 7. roèník tradièního závodu „Bìh ulicemi mìsta“ pro dìti

z prvních až pátých tøíd z celého mìsta i okolních vesnic. Poèasí bylo sice znaènì
chladné, ale sluneèné.

Letos jsme se zúèastnili v poètu 22 bìžcù. Hned v závodì prvòáèkù – chlapcù jsme
sklízeli první úspìch: Luboš Bednáø si s pøehledem dobìhl pro 1. místo. Dalších
krásných umístìní dosáhli: Lucka Krátká ze 3. B – 2. místo, Lukáš Kobza ze 3. A –
3. místo. Za ètvrté roèníky jsme mìli v bojích tøi borce, z nichž nejlépe dobìhl Pavel

nejmladší žáci 2. tøída 120m
nejmladší žákynì 2. tøída 120m
nejmladší žáci 4. tøída 150m
nejmladší žákynì 4. tøída 150m
mladší žáci 6. tøída 180m
mladší žákynì 6. tøída 180m
starší žáci 8. tøída 200m
starší žákynì 8. tøída 200m
dorostenci 9. tøída a 1. roèník 220m
dorostenky 9. tøída a 1. roèník 220m
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Bednáø, a to pøímo na 1. místì. Nejvíce se radovala dìvèata z pátých tøíd: Hanka
Krátká se umístila na 1. místì, hned za ní Terezka Krsková na 2. místì. Další místo
jsme nechali soupeøi a na 4. místì dobìhla Zuzka Macháèková.

Pozornému ètenáøi asi neuniklo, že se zde opakují stejná jména: Luboš Bednáø
a Pavel Bednáø jsou bratøi, Lucka Krátká a Hanka Krátká sestry. Výborné rodinné
výkony.

Vítìzové byli odmìnìni hodnotnými cenami. Na závìr byla jména všech
zúèastnìných bìžcù slosována. V naší skupinì se štìstí usmálo na Natálku
Richterovou, která si domù odnesla krásnou cyklistickou láhev.

Celkem jsme tedy dosáhli na 3 zlaté, 2 støíbrné a 1 bronzovou medaili.

Ilona Matìjková

Stolní tenis okresní kolo
8. 11. 2006 probìhlo okresní kolo stolního tenisu družstev. Naši školu

reprezentovala dvì družstva. To starší ve složení: K. Moravcová, J. Boruch a P.
Saòák. Mladší družstvo: M. Marek, T. Cacek aA. Juda.
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McDonalïs Cup – turnaj v minifotbalu
Ve støedu 2. kvìtna 2007 se žáci 4. a 5. roèníku ZŠ Dobrovského z Lanškrouna

zúèastnili v Èeské Tøebové turnaje v minifotbalu. Hráli proti ètyøem družstvùm. Naši
žáci se umístili na krásném tøetím místì pod vedením starších spolužákù z 9. tøídy M.
Tobišky a O. Žaby. Hráli s velkým nasazením až do konce turnaje.

Tøídní uèitelka 4. tøídy - Zdeòka Štorková

Bìh v Kypuši
Již tradiènì se naše škola úèastní bìhù v oblasti rybníkù, podzimního BÌHU DO

SJEZDOVKY a jarního BÌHU V KYPUŠI. Bìhalo se 16. kvìtna na nepøíliš
pøíjemném podmáèeném terénu. Pøesto byla dìvèata z kategorie 5.–6. tøíd velice
úspìšná a obsadila první tøi místa.

1. CaldováAdéla (6.)
2.Ambrožová Nikola (6.)
3. Macháèková Zuzana (5.B)

Turnaj ve stolním tenisu
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Bìh v Kypuši – start

ZŠ Dobrovského získává body v 5. roèníku KRAJSKÉ OLYMPIÁDY DÌTÍ
AMLÁDEŽE

Z okresního závodu v pøespolním bìhu v Letohradì postoupila do krajského kola
obì zúèastnìná družstva naší školy. Krajské kolo se konalo na dostihovém závodišti
v Pardubicích. Trasa vedla po nejvìtším okruhu zdejšího závodištì, kde byly
odstranìny proutìné pøekážky. Našim dívkám se v konkurenci atletických škol
podaøilo vybojovat pìkné druhé místo. Nejvìtší podíl na tomto výsledku mìla druhým
místem Aneta Trkalová, šestá dobìhla Lída Langrová, hned za ní Adéla Caldová,
osmá Tereza Musilová, devátá Nikola Ambrožová a sedmnáctá dobìhla Michaela
Šolcová.

Ještì lepšího umístìní dosáhli mladší žáci, kteøí vybojovali titul krajských
pøeborníkù.Ti hned od startu udávali tempo závodu. Do cíle dobìhl opìt na pìkném 
druhém místì Ondra Pavelka, kterého pøed cílem pøedbìhl pouze jeden závodník.
Hned za Ondrou dobìhl na tøetím místì Lukáš Komínek, Petr Hromek se umístil na 
pìkném pátém místì, na bodovaném jedenáctém místì Erik Bambušek a urèitý podíl
na vítìzství mìl i pátý èlen družstva MíraAndrle.
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Krajská olympiáda, chlapci: L. Komínek, P. Hromek, O. Pavelka, M. Andrle,
E. Bambušek

Krajská olympiáda, dívky: A. Caldová, M. Šolcová, A. Trkalová, T. Musilová,
L. Langrová, N. Ambrožová
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Hodnocení cyklistického kurzu Janoušov 2007.
Cyklistického kurzu v Janoušovì ve dnech 14. 5. – 18. 5. 2007 se  zúèastnilo 40 

žákù rozdìlených do ètyø družstev dle výkonnosti.
vedoucí družstev: Mgr. D. Krátká, Mgr. P. Resler, Mgr. V. Cacek a BcA. Iva Vraná.
Ubytovaní jsme byli na pensionu „HORIZONT“.
Kurz probíhal v oblasti HANUŠOVICKÁ VRCHOVINA v malebném prostøedí 

zdejších lesù a øeky Moravy.
hlavní náplò kurzu:
základní pohybové dovednosti jízdy na kole volnì v terénu a v ménì

frekventovaném silnièním provozu
základní znalosti a dovednosti pravidelné údržby a opravy jízdního kola
základní znalosti pravidel silnièního provozu
doplòková èinnost:
kopaná, softbal, stolní tenis, florbal, košíková aj.

Vyvrcholením kurzu byl cyklistický závod jednotlivcù, který mezi chlapci vyhrál
Lukáš Komínek èasem 7: 50 s. Mezi dìvèaty vyhrála Lída Langrová èasem 8: 7,8 s.

Poèasí v prùbìhu celého kurzu bylo promìnlivé. Obèas musel být program pro
déš� posunut nebo upraven.

Mgr. Vladimír Cacek

Hodnocení cyklistického kurzu Pastviny 2007.
Cyklistického kurzu na Pastvinách ve dnech 21. 5. – 25. 5. 2007 se zúèastnilo 42

žákù rozdìlených do ètyø družstev dle výkonnosti.
vedoucí družstev: Mgr. D. Krátká, Mgr. V. Cacek, D. Zedníèková a B. Strnadová
Ubytovaní jsme byli na pensionu „LESANKA“.
Kurz probíhal v oblasti ORLICKÝCH HOR v malebném prostøedí pøehrady na

øece Divoká Orlice.
hlavní náplò kurzu:
základní pohybové dovednosti jízdy na kole volnì v terénu a v ménì

frekventovaném silnièním provozu
základní znalosti a dovednosti pravidelné údržby a opravy jízdního kola
základní znalosti pravidel silnièního provozu

doplòková èinnost:
kopaná, softbal, stolní tenis, základy vodní turistiky.

Pro zpestøení programu probìhla exkurze na vodní elektrárnì Pastviny.



Bìhem kurzu mìli žáci možnost seznámit se s jízdou na lodích (kánoích
a kajacích) a souèasnì je i vyzkoušet. Vše posloužilo jako prùprava pro kurz vodní
turistiky, který se koná v 9. roèníku.

Vyvrcholením kurzu byl cyklistický závod jednotlivcù, který mezi chlapci vyhrál
Petr Veselý èasem 4:38,8 s. U dìvèat byla nejrychlejší Kateøina Moravcová èasem 5:
28,93 s, èímž pøekonala nejlepší výkon Nely Jadrníèkové z roku 2005 5:39,6 s.
a vytvoøila tak nový tra�ový rekord.

Poèasí v prùbìhu celého kurzu bylo velice pøíznivé.

Mgr. Vladimír Caceká

Cyklistický kurz 7.A
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18. roèník Školních sportovních slavností pøi ZŠ Dobrovského.
V úterý dopoledne 26. èervna 2007 se na ploše sportovního areálu pøi ZŠ

Dobrovského shromáždila atletická družstva lanškrounských základních škol
a gymnázia, aby spolu již tradiènì zmìøili své výkony v atletických disciplínách.

Dobrá nálada, pøíznivé poèasí, pøízeò sponzorù ( Drogerie A + L ) a nìkteré velmi
kvalitní sportovní výkony žákù 6. až 9. roèníkù základních škol, to vše pøispìlo
k velmi zdárnému prùbìhu celé akce.

Je mojí pøíjemnou povinností na tomto místì podìkovat všem, kdo se na zdaru
podíleli – žákùm ZŠ Dobrovského, kteøí pomáhali pøi poøadatelské èinnosti,
rozhodèím, závodníkùm i divákùm, a samozøejmì, poblahopøát všem jednotlivcùm,
kterým bylo dopøáno pyšnit se na stupních vítìzù.

Upøímnì blahopøeji a tìším se pøíští rok opìt nashledanou.
Mgr. Vladimír Cacek

CELKOVÉ POØADÍ ŠKOL2005/2006:
1. místo: ZŠ Dobrovského Lanškroun – 68 bodù
1. místo: ZŠ Smetanova Lanškroun – 55 bodù
3. místo: ZŠ Jiráskova Lanškroun – 49 bodù
4. místo: Gymnázium Lanškroun – 28 bodù

Vítìzky na Školních sportovních slavnostech
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Dívky mladší:
BÌH 60M
1. Trkálová Aneta 9,45
3. Krošárková Petra 9,53
9. Kukulová Ivana 10,7

DÁLKA
1. Langerová Ludmila 4,3
4. Vošávková Petra 3,81
5. Jánešová Daniela 3,67
7. Uvaèirová Petra 3,81

HOD MÍÈKEM
8. Samuelová Klára 25,2
9. Kukulová Ivana 25,0
10. Musilová Tereza 23,5

ŠPLH
1. Pohanová Lucie 4,03
7. Krejèíøová Dominika 5,35
10. Fišerová Anna 5,87

BÌH 1500M
1. Trkálová Aneta 05:49:00
7. Langrová Ludmila 06:04:00.
10. Caldová Adéla 06:16:00

Žáci mladší:
BÌH 60M
9. Knoll Tomáš 9,73
10. Køepelka Aleš 9,80
11. Holeèek Jaroslav 10,34

DÁLKA
2. Bambušek Erik 4,45
3. Knoll Tomáš 4,32
8. Komínek Lukáš 3,98

HOD MÍÈKEM
3. Bambušek Erik 51,9
6. Daøílek Jan 47,8
8. Pavelka Ondøej 46,65

ŠPLH
5. Holeèek Jaroslav 4,22
5. Hrabáèek Lukáš 4,58
10. Motl Lukáš 5,84

BÌH 1500M
3. Hromek Petr 05:28:00
5. Komínek Lukáš 05:05:00

Dívky starší:
BÌH 60M
1. Chládková Bára 8,92
3. Ficnarová Adéla 9,26
6. Zachaøová Veronika 9,48

DÁLKA
1. Chládková Bára 4,09
6. Turková Vendula 3,85

HOD MÍÈKEM
2. Krátká Šárka 38,8
3. Jelínková Markéta 37,6
9. Komínková Míša 33,2

ŠPLH
3. Krátká Šárka 4,46
4. Turková Vendula 4,63

BÌH 1500M
2. Kobzová Hana 06:15:00
3. Komínková Míša 06:16:00
4. Chládková Veronika 06:19:00

Žáci starší:
BÌH 60M
4. Matìjka Pavel 8,42
5. Tobiška Martin 8,52
11. Nechvíle Jakub 9,04

DÁLKA
1. Matìjka Pavel 5,33
3. Hejl Vojta 4,70
11. Tobiška Martin 4,10

HOD GRANÁTEM
1. Saòák Patrik 54,70
2. Koudelka Alois 52,20
6. Král Petr 46,90

ŠPLH
6. Nechvíle Jakub 3,57
7. Koudelka Alois 3,63

BÌH 1500M
7. Drábek Jakub 05:41:00
8. Pekárek Marián 05:44:00
9. Žaba Ondøej 05:48:00
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16. Šachový klub ZŠ Dobrovského
Ve školním roce 2006/2007 byli hráèi opìt rozdìleni do dvou kroužkù. Vedle

pravidelných schùzek jsme se zúèastòovali rùzných šachových akcích, do kterých se
zapojilo 40 šachistù a šachistek.

Mistrovství ÈR mládeže v rapid šachu 2006
Ve dnech 29. 9. – 1. 10. 2006 se v hotelu Petr Bezruè v Malenovicích konalo

Mistrovství ÈR mládeže v rapid šachu 2006. Naši dva krajští pøeborníci byli u toho, 
hráli v kategoriích H10 a H14 . Toník Vu pøedvedl slušný výkon a umístil se na16.
místì. Ondra Chmelík nezahrál tak dobøe, ale 30. místo v republice není špatné.

1. liga družstev mladšího dorostu
Ve dnech 7. a 8. øíjna 2006 jsme v prostorách DDM Lanškroun poøádali

soustøedìní 8 družstev. Našemu družstvu se nedaøilo, potìšit pouze mùže, že jsme
remízovali s družstvem Žamberka, které jinak ostatní zápasy vyhrálo. Z žákù naší
školy do bojù zasáhli Michal Marek, Chmelík Ondøej, Pohan Lukáš a Lukáš Neèas.

1. kolo ŠKM Lanškroun - Panda Rychnov nad Knìžnou 1 : 5
2. kolo ŠK+Vysoké Mýto - ŠKM Lanškroun 1:5
3. kolo ŠKM TJ a DDM Lanškroun - SK Žamberk 3 : 3
4. kolo M-Team Jiskra Jaromìø - ŠKM TJ a DDM Lanškroun 4 : 2

Pøebor Èech v šachu – Jánské Láznì
V letošním roce se Pøebor Èech konal ve dnech 21. – 28. øíjna 2006 v Jánských

Lázních. Ve tøech mistrovských kategoriích do dvanácti, ètrnácti a šesnácti let a ve
dvou otevøených turnajích hrálo 296 šachistù a šachistek. Šachový klub zastupoval
Michal Marek v H14, Štìpán Kolomý v H12 a v OPEN B hráli Ondøej Chmelík a Vít
Jursa. Všichni naši hráèi hráli se støídavými úspìchy. V nìkterých partiích jim chybìlo
trošièku štìstí a více rozvahy a proto do bojù o pøední místa nezasáhli. Turnaj se hrál
na devìt kol s hracím tempem 90 minut + 30 sekund na tah pro každého hráèe, což byla
pro naše hráèe novinka.

Kategorie Jméno Body Poøadí Poèet

H12 Š. Kolomý 3 64. 76

H14 M. Marek 5 21. 64

V. Jursa 4 42.
OPEN B

O. Chmelík 3,5 46.
60
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1. liga družstev mladšího dorostu
4. listopadu 2006 jsme na domácí pùdì pøedehrávali 7. kolo 1. ligy, v sázce byla 

možnost udržení v soutìži. Jedinì výhra nám dávala do dalších bojù nadìji.
Z výsledkù vyplývá, že se nám to podaøilo, ale zápas na 5. šachovnici skonèil remízou
jenom díky obrovskému štìstí, když soupeøka vzala nabídnutou remízu ve vyhrané
partii. Èeská Tøebová - Lanškroun 2,5 : 3,5

Krajský pøebor jednotlivcù H/D 14 + 16
První kvalifikace KP mládeže do 14 a do 16 let probìhla v sobotu 11. listopadu

2006 v Žamberku. Pøekvapila velice poèetná úèast, která v souètu pøesáhla 100 dìtí,
z toho 7 z Lanškrouna. Z našich hráèù nejlépe skonèil Michal Marek osmý a Lukáš
Neèas desátý.

Pøebor mìsta Lanškrouna v šachu, KPJ H/D 10 + 12
První díl ètyødílného seriálu Krajského pøeboru jednotlivcù v šachu v kategoriích

do 10 a 12 let se konal 18. listopadu 2006 v Lanškrounì. Souèasnì se hrál Pøebor
Lanškrouna do 15 let.

V prostorách lanškrounského DDM se v sedmi kolech na dvakrát 25 minut mezi
sebou utkalo ve tøech turnajích 43 hráèù a hráèek. V nejmladší kategorii zvítìzil
Antonín Vu. Na 3. místì skonèil Matìj Doleèek, který si na svém první turnaji uhrál 4.
výkonnostní tøídu. Mezi dívkami skonèila na 3. místì Eliška Paukertová.

Ve starší kategorii se nejlepší lanškrounský hráè Štìpán Kolomý vypracoval
„závìreèným finišem“ také na 3. místo mezi chlapci. V Pøeboru Lanškrouna mezi
osmi hráèi byli nejlepší Michal Marek a Ondøej Chmelík. Na 3. místì skonèil Lukáš
Komínek, který svým dobrým výkonem splnil normu pro udìlení 3. výkonnostní
tøídy. Vedle bodù se samozøejmì bojovalo i o ceny.Ajak už bývá tradicí tu svou malou
cenu si odnesli všichni.

Krajský pøebor družstev žákù
25. listopadu 2006 se naše žákovské „béèko“ zapojilo do Krajského pøeboru

družstev žákù. V Èeské Tøebové, kde se hrálo 1. a 2. kolo, jsme za soupeøe mìli
družstva z Mistrovic a ze ŠK Kámen Ústí nad Orlicí. Hrálo se poprvé s digitálními
hodinami na 60 minut + 30 sekund za tah. Nastoupili jsme v sestavì Michal Marek, 
Jakub Jaèisko, Vít Brejša, Lukáš Komínek, Lukáš Vaculík a Dominik Marek a i když
nám pomohlo trošku štìstí, nemìli soupeøi šanci. Oba zápasy jsme vyhráli 5,5 : 0,5
a jsme zatím v èele soutìže.

Okresní pøebor škol v kategorii 1.-5. tøíd
Pøebor škol okresu Ústí nad Orlicí ètyøèlenných družstev v kategorii 1.-5. tøíd

základních škol se uskuteènil ve støedu 29. 11. 2006 ve Vysokém Mýtì. Za úèasti 8
družstev zvítìzilo A družstvo ZŠ Dobrovského Lanškroun pøed ZŠ Komenského Ústí
n/O. a ZŠ Nádražní Žamberk.

Do soutìže jsme pøihlásili dvì družstva. Naše „áèko“ zaváhalo jen
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v pøedposledním kole, kdy jsme prohráli s celkovì druhým týmem. Zajímavé bylo, že
naše „béèko“ hrálo s tímto soupeøem se stejným výsledkem. Naštìstí se poøadí poèítá
olympijským zpùsobem, a tak ani prohra nezmìnila nic na našem suverénním
vítìzství.

Krajský pøebor jednotlivcù H/D 14 + 16
Druhý turnaj kvalifikace Krajského pøeboru mládeže sezony 2006/07 v kate-

goriích H/D 14 + 16 se odehrál v sobotu 2. prosince 2006 v Mistrovicích. V mladší
kategorii byl turnaj neuvìøitelnì vyrovnaný, když pøed posledním kolem mìla stejný
poèet 5 bodù hned ètveøice hráèù. Naši oba hráèi Jakub Vaculík a Lukáš Neèas, i když
nehráli o èelo tabulky, se vešli do první desítky.

Ve starší kategorii naproti tomu stylem start-cíl zvítìzil s pøehledem Marcel
Bednáø, který uplatnil své bohaté zkušenosti z letních i podzimních Openù. Z našich
hraèù skonèil nejlépe 5. Jakub Jaèisko a také Michal Marek a Ondøej Chmelík se vešli
do první desítky. V doprovodném Openu zvítìzilAntonín Vu se ziskem 7 bodù.

Okresní pøebor škol v kategorii 6. - 9. tøíd
Ve ètvrtek 6. prosince 2006 se ve Vysokém Mýtì uskuteènil okresní pøebor

ètyøèlenných družstev škol okresu Ústí n/O. v kategorii 6.-9. tøíd. V konkurenci
úctyhodných 12 družstev bylo nejúspìšnìjší družstvo Gymnázia Žamberk pøed
Gymnáziem Vysoké Mýto A a ZŠ Dobrovského Lanškroun. Opìt jsme se stali,

Krajský pøebor družstev
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v sestavì Lukáš Komínek, Michal Marek, Ondøej Chmelík a Lukáš Pohan,
nejúspìšnìjší základní školou okresu.

Krajská soutìž družstev žákù
Na první turnaj Krajské soutìže družstev mladších žákù, který se hrál v sobotu

16. 12. 2006 v Lanškrounì, se dostavilo plných 14 ètyøèlenných družstev. V klu-
bovnách DDM sehrály 7 kol na dvakrát 25 minut. Dvojice byly nasazovány
poèítaèovým programem SwissManager a jasnì zvítìzilo B družstvo Žamberka. Naše
„céèko“ v sestavì Luboš Lamberský, Josef Krátký, Jan Paukert a Štìpán Kolomý se
drželo 5 kol na 3. místì, ale poslední dvì kola znamenaly hluboký propad.

Krajský pøebor jednotlivcù H/D 10 + 12
V sobotu 6. ledna 2007 se v Èeské Tøebové uskuteènil druhý turnaj kvalifikace

mládeže kategorií do 10 a 12 let. V obou turnajích zvítìzili s pøevahou jedni
z nejvìtších talentù našeho kraje, kteøí porazili i o nìkolik let starší soupeøe. Mezi
nejmladšími to byl Matìj Pùlpán z Chrudimi a ve starší kategorii s pøehledem vyhrál
Antonín Vu. Oba si tak zajistili postup do finálového turnaje.

V mladší kategorii zahrál dobøe Matìj Doleèek a je velmi pravdìpodobné, že si
zahraje finále KP. V první osmièce je po dvou odehraných kolech i Matìj Kupsa. Ve
starší kategorii vedle Tondy dobøe zahrál Vítek Jursa a škoda prohrané partie Štìpána
Kolomého s Natálií Dunglovou. Kdyby byl schopný vyhrát jasnì vyhranou partii
mohli jsme obsadit první tøi místa. Celkem hrálo devìt hráèù z Lanškrouna

Krajský pøebor družstev žákù
13. ledna 2007 jsme ve vysokém Mýtì odehráli 3. a 4. kolo KPDŽ. Proti

favorizovanému družstvu z Vysokého Mýta jsme podali výborný výkon a tìsnì
vyhráli. Naproti tomu v zápase s týmem Polièky se nám nedaøilo. Vítek Jursa si nechal
dát, sice o dva tahy posunutý, ale pøesto jasný „šustrmat“ a ostatním se zaèalo hrát
hùøe. Nemohli vzít nabízenou remízu a hráli tak dlouho na výhru, až jsme zápas
prohráli.Ajak bodovali naši hráèi? Marek Michal – 1, Jaèisko Jakub - 1, Brejša Vít - 0,
Komínek Lukáš - 1, Kolomý Štìpán - 1, Jursa Vít - 1.

Krajský pøebor škol v kategorii 1.-5. tøíd
Krajské kolo pøeboru škol ètyøèlenných družstev v kategorii 1.-5. tøíd se hrálo dne

24.1.2007 ve Vysokém Mýtì. Za úèasti 8 týmù, které postoupily z okresních kol,
zvítìzila ZŠ Dobrovského Lanškroun pøed ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí a ZŠ
Sezemice. První dvì družstva postupují do celostátního finále, které se koná ve dnech
27. a 28. bøezna 2007 v Malenovicích.

Pøesto, že se zdá, že jsme zvítìzili jednoznaènì, tak nás remíza v 7. kole s Lito-
myšlí stála nervy až do konce. V posledním kole jsme porazili druhé Sezemice 3 : 1 
a pomohli Ústí ke koneènému 2. místu.
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1. liga družstev mladšího dorostu
27. ledna 2007 se v Hradci Králové odehrálo 5. a 6. kolo 1. ligy mladšího dorostu.

Do bojù zasáhlo i naše družstvo. Škoda remízy Jirky Snítila ve vyhrané pozici
v zápase s Hradcem Králové, která nás stála vítìzství a oddálila jistotu záchrany v 1.
lize. Nejúspìšnìjším hráèem byl Antonín Vu se 2 body, Michal Marek a Ondra
Chmelík získali 1,5 bodu. Pøed závìreènými zápasy, které se odehrají v Hlušicích ve
dnech 21. a 22. dubna, jsme zatím na 8. místì.

Krajská soutìž družstev žákù
3. února 2007 se v prostorách DDM Svitavy konal 2. turnaj Krajské soutìže

družstev. Sjelo se 15 družstev a z náhradníkù se vytvoøilo další družstvo.

Krajský pøebor jednotlivcù

Šach. Jméno 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. %
1 Paukert Jan 1 0 1 2,0 3 66,7
2 Neèas Lukáš 0 1 1 1 1 1 4,0 6 66,7
3 Marek Dominik 1 1 1 1 0 0 3,5 6 58,3
4 Jursa Vít 1 0 1 1 1 0 4,0 6 66,7

Kolomý Štìpán 1 1 1 1 1 1 1 6,5 7 92,9
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Lanškrounský Šachový klub mládeže postavil dva týmy a naše lepší družstvo
vybojovalo krásné 2. místo. Lanškroun C hrál v sestavì Paukert Jan, Krátký Josef,
Jursa Vít a Kolomý Štìpán a za Lanškroun D hráli Lamberský Luboš, Pavelka Ondøej,
Ku�ák Daniel a KolomýAdam.

Turnaj o jarních prázdninách 7. února 2007

Krajský pøebor družstev žákù
V sobotu 17. února 2006 pokraèoval 5. kolem Krajský pøebor družstev žákù. Naše

družstvo hostilo rivala z Èeské Tøebové. Roli favorita jsme potvrdili a vysoká výhra
5 : 1 nás posunula na prùbìžné 1. místo.

Krajský pøebor jednotlivcù H/D 16 + 14
24. února 2007 se ve Svitavách konal 3. Krajský pøebor jednotlivcù za úèasti 77 

šachistù a šachistek z celého kraje. Ve starší kategorii výbornì zahrál Michal Marek
a Lukáš Komínek. Josefu Krátkému se velice bojovným výkonem podaøilo uhrát 3.
výkonnostní tøídu. To se také podaøilo v mladší kategorii Jakubu Vaculíkovi. Vedle
nìho zde hráli i naši hráèi Antonín Vu a Dominik Marek, hrající jinak v nižších
kategoriích, a pøedvedli velmi dobrou hru.

Krajský pøebor jednotlivcù H/D 10 + 12
3. bøezna 2007 probìhla v DDM Alfa Pardubice 3. kvalifikace Krajského pøeboru

jednotlivcù v šachu za úèasti 73 hráèù a hráèek, z toho 10 z Lanškrouna. Vedle
zkušených borcù jsme s sebou mìli i dva nováèky – Michala Hegera a Martina
Knápka. Michalovi se podaøila uhrát 4. výkonnostní tøída. Na stupnì vítìzù se
probojovali Vít Jursa a Matìj Doleèek a udìlali velký krok do finálového turnaje.
Nedaøilo se Štìpánu Kolomému, ostatní podali dobrý výkon.

Orlická šachovnice
V sobotu 24. bøezna 2007 se v jídelnì RIETER a.s. v Ústí nad Orlicí konal již 37.

roèník tradièního turnaje mládeže. Letos pøijelo 117 chlapcù a dívek z 18 oddílù
pøevážnì Pardubického kraje. Nechybìli ani hráèi Šachového klubu mládeže
Lanškroun. Celkem 11 našich hráèù se zapojilo do devítikolového turnaje. Dobøe
zahrál Lukáš Neèas, který splnil 3. výkonnostní tøídu, Ondøej Chmelík a devítiletý
Antonín Vu. Naopak se nedaøilo se Michalu Markovi, jinak ostatní hráèi podali
solidní výkon. Celkovým vítìzem se stal Marcel Bednáø z Jablonného nad Orlicí.

Poø. Jméno VT 1 2 3 4 5 6 Body SB
1 Marek Michal 1443 1 1 1 1 1 5,0 10,00
2 Neèas Lukáš 1100 0 1 1 1 1 4,0 6,00
3 Vu Antonín 1250 0 0 ½ 1 1 2,5 2,50
4 Kolomý Štìpán 1100 0 0 ½ 1 ½ 2,0 2,50
5 Marek Dominik 1250 0 0 0 0 1 1,0 0,50
6 Kolomý Adam 1000 0 0 0 ½ 0 0,5 1,00
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Krajský pøebor jednotlivcù H/D 8
Souèasnì s Orlickou šachovnicí se konal také Krajský pøebor Pardubického kraje

v šachu v kategorii chlapcù a dívek do 8 let (roèník 1999 a mladší). Mezi 18
nejmladšími šachisty, z toho 6 z Lanškrouna, byl nejlepší teprve šestiletý Matìj
Pùlpán z Chrudimi. Naší jedinou medaili získala Eliška Paukertová, která se umístila
mezi dívkami na tøetím místì, chlapci zùstali za stupni vítìzù. Nejlepším výsledkem
bylo 4. místo Matìje Doleèka.

Pøebor Èeské republiky
Ve dnech 27. a 28. bøezna 2007 se v Malenovicích v pìkném prostøedí hotelu Petr

Bezruè konalo Mistrovství Èeské republiky škol v šachu 2007, 1. – 5. tøída. Na startu
se sešlo 26 družstev z celé republiky se 112 hráèi. Nechybìl zde ani tým ZŠ
Dobrovského Lanškroun. Turnaj se hrál na 7 kol a dvakrát 30 minut na partii. Škoda
prohry 1,5 : 2,5 v posledním kole, nebo� partie Dominika vypadala slibnì a Honzovi
se podaøil dát pat ve vyhrané koncovce. I tak je to veliký úspìch, tøi hráèi jsou žáky
teprve tøetí tøídy.Ajaké byly výsledky?

Z celkového poøadí:

Krajský pøebor družstev
V sobotu 31.3.2007 skonèil posledním dvoukolem Krajský pøebor družstev žákù

v sezónì 2006/2007. Našemu „béèku“ staèilo porazit Hlinsko a neprohrát
s Pardubicemi a stali bychom se pøeborníky kraje. Hlinsko porážíme 5 : 1, ale poslední
zápas se nám nepovedl a prohráváme 1 : 5.

Poø. Tým + = - Body Buch.
1 ZŠ  Rychnov nad Knìžnou 6 1 0 22,0 112,0
2 6.ZŠ Frýdek-Místek 4 3 0 19,0 109,0
3 4. ZŠ Most 4 1 2 17,0 117,0

17 ZŠ Dobrovského Lanškroun 2 2 3 13,5 91,0
26 ZŠ Skalická 1 0 6 6,5 82,0

Šach. Jméno 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. %
1 Marek Dominik 1 1 ½ 0 0 0 2,5 6 41,7
2 Paukert Jan 1 ½ 0 0 ½ 2,0 5 40,0
3 Neèas Lukáš 0 0 1 1 1 0 3,0 6 50,0
4 Jursa Vít 0 1 0 1 0 2,0 5 40,0

Kolomý Štìpán 0 1 0 1 1 1 4,0 6 66,7
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Koneèné poøadí:

Velikonoèní turnaj
5. dubna 2007 se v Polièce konal pátý roèník Velikonoèního turnaje v šachu. Mezi

54 šachisty a šachistkami se 19 èlenná skupina z Lanškrouna neztratila. V 7 kolech na
dvakrát 25 minut se hrálo v jednotlivých kategoriích o medaile. Naši hráèi nezklamali,
ale lepší výsledek se dal èekat od Michala Marka aAntonína Vu.Akdo z našich získal
medaile? Zlatou Lukáš Neèas, støíbrnou Eliška Paukertová a bronzovou Dominik
a Michal Markovi.

Krajský pøebor jednotlivcù H/D 10 + 12
Turnajem v Hlinsku 14. dubna 2007 skonèil ètyøkolový seriál Krajských pøeborù

jednotlivcù mládeže v šachu pro kategorie do 10 a 12 let. V každé skupinì bylo 5
lanškrounských šachistù, kteøí se snažili uhrát co nejlepší výsledek, aby se
probojovali do závìreèného osmièlenného finále.

V kategorii do 10 let by pouze vítìzství znamenalo pro Michala Hegera postup do
finále. A tak se do finále z našich hráèù probojovali Matìj Doleèek z prùbìžného 3. 
místa aAntonín Vu jako vítìz jednoho z turnajù.

V kategorii do 12 let jsme mìli za cíl vedle Vítka Jursy a Štìpána Kolomého dostat
do finále ještì Dominika Marka. Staèilo, aby v 7. kole vyhrál, a mìli jsme ve finále 3
hráèe. Prohra ho však odsunula mezi náhradníky.

1. liga družstev mladšího dorostu
Na zámeèku v Hlušicích ve dnech 21. a 22. dubna 2007 probìhlo závìreèné

soustøedìní 1. ligy mladšího dorostu. Hrály se poslední 4 kola, které rozhodovaly
o vítìzi a sestupujících. Naše družstvo sem pøijelo s vìdomím, že na udržení v 1. lize
staèí porazit Liberec B. Tøi hráèi základu, tj. polovina týmu, dali pøednost jiným
aktivitám, a proto musela nastoupit naše záloha. Zápas o udržení byl dramatický, ale
nakonec skonèil k našemu zklamání 3 : 3. Ostatní zápasy s prvními tøemi celky
v soutìži jsme prohráli.

Z pøehledu lze vyèíst, jak do bojù zasáhli žáci naší školy.

Šach. Jméno hráèe 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Body %

1. Marek Michal 0 0 0 0 ½ 1 1 0 ½ 0 ½ 3½ 31.82

3. Chmelík Ondøej 0 ½ ½ 1 1 ½ ½ 4 57.14

5. Pohan Lukáš 1 0 1 50.00

7. Neèas Lukáš 0 0 0 ½ 0 0 0 0 ½ 6.25

Celkem 1 1 3 2 3 4½ 3½ 0 3 ½ ½ 22 33.33

Poø. Tým + = - MP3 Partie Body

1 Alfa Pardubice 6 0 1 18 29 30,5

2 TJ Polièka 5 0 2 15 25 28,5

3 TJ Lanškroun B 5 0 2 15 25 27,0

8 Sokol Mistrovice 0 2 5 2 8 9,5
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Krajský pøebor družstev mladších žákù
V sobotu 5. kvìtna 2007 se v Ústí nad Orlicí uskuteènil Krajský pøebor družstev 

mladších žákù. Na startu se sešlo 9 šestièlenných družstev, z toho 2 z Lanškrouna,
která se mezi sebou navzájem utkala na dvakrát 20 minut. Pøestože družstvo DDM
Hlinska nastupovalo k utkáním pouze v pìti hráèích, dokázalo v turnaji tìsnì zvítìzit
pøed našim „áèkem“. Když rozhodujícím zápasem se pro nás stala prohra s družstvem
DDMAlfa PardubiceAv pøedposledním kole.

Bodové zisky jednotlivcù z družstva Lanškroun A: Vu Antonín (4,5), Marek
Dominik (5), Vaculík Jakub (5,5), Kolomý Štepán (7), Jursa Vít (7), Urbanová Marie
(4) a Lanškroun B: Ku�ák Daniel (0), Paukert Jan (2,5), Doleèek Matìj (1), Kolomý
Adam (0,5), Kupsa Matìj (0), Paukertová Eliška (1) a Hanus Ondøej (1,5).

Krajský pøebor v rapid šachu mládeže
Pøedposlední akcí šachové sezóny v kraji se stal Krajský pøebor v rapid šachu

mládeže, který se konal 12. kvìtna 2007 ve Svitavách za úèasti 65 hráèù a hráèek z 10
mìst kraje. Mezi nimi se také 16 mladých šachistù zapojilo do bojù o medaile a postup
na Mistrovství ÈR ve tøech kategoriích.

Nejvíce se daøilo našim hráèùm v kategorii do 10 let, kde jsme mìli ve 22 èlenném
poli 9 hráèù. Ziskem dvou medailí (1. Antonín Vu, 2. Dominik Marek) i umístìním
dalších hráèù (4. Vít Jursa, 7. Matìj Doleèek) jsme potvrdili roli favoritù. Nejmenší 
zastoupení jsme mìli v kategorii do 12 let, ale Jakub Vaculík (4.) bojoval do
posledního kola a medaile mu unikla jen na pomocné hodnocení. V nejstarší kategorii
se Michalu Markovi (3.) podaøilo, po špatném zaèátku, taktickou hrou vybojovat
medaili. Všichni naši medailisté + Vítek Jursa postupují na Mistrovství Èeské
republiky v rapid šachu, které se koná 22. a 23. záøí 2007 v Jaromìøí.

Krajský pøebor mládeže – finále
Ve dnech 19. a 20. kvìtna 2007 se v Mistrovicích uskuteènily finálové turnaje

Krajského pøeboru mládeže v jednotlivých vìkových kategoriích, kam se probojovalo

Poø. Družstvo V R P Body Partie Skóre

1. Hoøice 11 0 0 33 57 60.0

10. Lanškroun 2 3 6 9 15 22.0

12. Èeská Tøebová 0 0 11 0 11 16.0

1. DDM HLINSKO 34

2. LANŠKROUN "A" 33

9. LANŠKROUN "B" 6,5
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vždy osm nejlepších hráèù. I náš šachový klub mìl 5 hráèù ve finále. V kategorii do 10
let se pøeborníkem stal nejvìtší favorit Antonín Vu, náš druhý hráè Matìj Doleèek
skonèil na 7. místì, což je krásné, nebo� celkem do bojù zasáhlo v jednotlivých
turnajích 41 hráèù. Kategorie do 12 let byla velice vyrovnaná, o medailistech se
rozhodovalo až v posledním kole, ale naši dva hráèi do bojù o medaile nezasáhli.
Štìpán Kolomý skonèil na 6. a Vít Jursa na 8. místì. Celkem se do hry zapojilo 67
hráèù. V kategorii do 14 let jsme nemìli ve finále zastoupení, celkem hrálo 100 hráèù.

Èelo v nejprestižnìjší kategorii do 16 let , kde celkem hrálo 54 hráèù, ovládli
šachisté z Vysokého Mýta, Michal Marek prohrál jedinou partii a pátým místem si
vybojoval postup na Mistrovství Èech.

Lanškrounská vìž
V sobotu 9. èervna 2007 se na ZŠ Dobrovského konal 13. roèník integrovaného

šachového turnaje mládeže O putovní vìž mìsta Lanškrouna. Celkem se sešlo 43
hráèù a hráèek, kteøí hráli ve tøech skupinách. Celkovým vítìzem se stal Martin
Peèinka, lanškrounský Michal Marek skonèil na tøetím místì. Ve druhé skupinì se
našim hráèùm nedaøilo (Josef Krátký 13., Luboš Lamberský 16.), ale v nejmladší
kategorii bojoval Tonda Vu (2.) do posledního kola o první místo. Ale co bylo
nejdùležitìjší? Že si všichni dobøe zahráli, navázali nová kamarádství, odnesli si
pìknou cenu a mohli se tìšit na prázdniny

Soutìže dospìlých
Celkem 13 èlenù šachového klubu mládeže se zapojilo do soutìží dospìlých, kde

hráli za všechna družstva TJ Lanškroun. Mezi nejlepší patøí hráèi, kteøí splnili
podmínky pro udìlení ELO bodù nebo jejich zlepšení.

Jméno Body Partie % ELO
Michal Marek 10 18 56% 1603
Lukáš Pohan 2,5 8 31% 1314
Antonín Vu 2,5 8 31% 1360
Lukáš Komínek 1,5 5 30%
Ondøej Chmelík 0,5 4 13% 1350
Lukáš Neèas 0,5 6 8%
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17. Práce školní družiny
Naše školní družina je zamìøena na volný èas dìtí, ráno od 6.30 hod.- do 7.45 hod.
pøed vyuèováním a odpoledne po vyuèování do 15.30 hod. Od nového šk. roku
2007/2008 bude provoz šk. družiny prodloužen v odp. hodinách do 16.00 hod.
Ve tøech oddìleních se dìtem vìnují paní vychovatelky Miroslava Koèová, Dana
Zedníèková, Monika Kroulíková a Veronika Novotná. V letošním šk. roce
navštìvovalo pravidelnì školní družinu 76 dìtí 1. až 4. roèníku.
V týdenním zamìstnání se støídají zájmové èinnosti estetické, pracovní,
pøírodovìdné, sportovní a èinnost rekreaèní. Poøádáme øadu tradièních akcí jako jsou
vánoèní besídky, masopustní karnevaly, sportovní soutìže v tìlocviènì s netradièními
pomùckami, opékání buøtù a zpìv s kytarou u ohnì… Na jaøe to jsou besídky pro
maminky nebo oslavy Dne dìtí.
„Družinové odpoledne “, to je název akce probíhající jednou do mìsíce. Dìti si mohou
zvolit èinnost, která je nejvíce zaujme. Také zmìna p. vychovatelky je pro dìti velice
zajímavá.
Den dìtí byl letos mokrý… soutìžilo se ve družstvech na bazénì a dìti si to moc
užívaly.
Pod vedením pí vych. I. Matìjkové dìti vytváøely v 1. pololetí v keramickém kroužku
velice krásné výrobky. V souèasné dobì je pí Matìjková na mateøské dovolené.
V pøedvánoèní dobì navštìvujeme dùchodce s pøipraveným pásmem koled a bá-
snièek.Akce má velký úspìch u našich starších spoluobèanù. Taktéž se zapojujeme do
akcí Domu dìtí a mládeže, posíláme výkresy do výtvarné soutìže na rùzná témata.
Letos jsme mìli úspìch ve sbìru tenkostìnného hliníku.
Filmová dìtská pøedstavení v mìstském kinì patøí k oblíbeným akcím školní družiny.
Ve školním bazénu si dìti formou her a soutìží upevòují základy plavání. Pokud
poèasí dovolí, snažíme se, aby dìti trávily co nejvíce èasu na èerstvém vzduchu.
K tomu nám pomáhá školní høištì a pøilehlá šk. zahrada, kde byla vybudována
konstrukce s houpaèkami a závìsné lano. Letos byl na zahradì upravován terén,
jelikož se zbudovala nová sauna, kterou mùžeme ve volném èase s dìtmi rovnìž
využívat. Velkou akcí pro veøejnost bude slavnostní otevøení zahrady 27. 6. 2007.
Budou zde pøipraveny soutìže, opékání buøtù, zasazení keøe a ukrytí slavnostní
listiny. Dìti se mohou tìšit na nový domeèek a dìtský vlek.
Na zaèátku šk. roku by mìla být dokonèena nová herna školní družiny.
Naším cílem je, aby si dìti ve školní družinì odpoèinuly, nauèily se kamarádskému
chování a trávily svùj volný èas aktivnì.

Vychovatelky M. Koèová, D. Zedníèková, M. Kroulíková, V. Novotná
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Ze zajímavých akcí družiny vybíráme následující :

Družinové odpolednene
15. 11. 2006 probìhlo odpoledne ŠD, kde si dìti mohly vybrat ze tøí èinností, které

je zaujaly.
K blížícímu adventu si vyrobily adventní kalendáøe ozdobené pamlsky.
Z nasbíraného a pøineseného pøírodního materiálu tvoøily skøítky a strašidýlka

a vymýšlely k nim pohádkové pøíbìhy.
S kytarou pak zaznìl zpìv dìtí, doprovázený bicími nástroji na téma zvíøecí

písnièky. S radostí si zahrály „zvíøecí hry“.
Výrobky jsme využili na výzdobu chodeb, dìti se tak mohly pochlubit a rozdìlit

o své zážitky z odpoledne s rodièi a kamarády.

Pigina & spol.

Výroba adventních svícnù a ozdob na stromek – nedìle 26. 11. 2006
Letos jsme se pøi vánoèním vyrábìní sešli v hojném poètu: Natka, Lucka, Bára,

Terka, Ká�a, Veru He., Dan, Martin, Veru Hu., Olda, Ráïa a Mates. K tomu dvì
maminky a dalších 5 kamarádù. Na adventní svícen jsme potøebovali keramický
kvìtináè, aranžovací hmotu, ubrousky s vánoèním motivem, 4 svíèky, vìtvièky
a ozdoby. Plné ruce práce jsme mìli hned od zaèátku, když jsme vystøihovali a lepili
ubrousky na kvìtináèe. Samotné umístìní svíèek a zdobení svícnu vìtvièkami zvládli

Družinové odpoledne
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už všichni bez problémù. K dobré náladì nám pøispìli písnièky, ovoce a sladké
dobroty s èajem. Ozdoby jsme lepili z proužkù bílého papíru, nakonec jsme je oživili
tøpytkami a zlatým sprejem. Èas nám zbyl i na barevný øetìz. Na závìr jsme se vyfotili
a zazpívali si „Vánoce, Vánoce pøicházejí“, abychom je trochu nalákali k nám do
tøídy. Nejvíc se tìšíme na další nedìli, kdy si zapálíme první adventní svíèku na našem
vlastnoruènì vyrobeném svícnu.

Maškarní karneval v ŠD
Dne 21. února 2007 se sešly princezny, víly, èarodìjnice, piráti a ostatní

nadpøirozené bytosti, které promìnily školu v obrovskou pohádkovou zahradu.
Dìtské písnièky roztanèily masky v pestrobarevný karnevalový rej.

Pro dìti si vychovatelky pøipravily rùzné soutìže, za které po splnìní obdržely
razítko do své kartièky. Soutìžily napø. v rychlosti oblékání miminek, praskání
nafouknutých míèkù soupeøovi, vložení upevnìné tužky kolem pasu do lahve bez
pomoci rukou, stavba vìže z kostek, skládání ponožek a zápalek levou rukou do
krabièky. Úkoly se plnily s radostí a nadšením. Nejlepší masky byly na konci
vyhodnoceny a odmìnìny diplomem a cenou. Po vyhodnocení masek si všichni
odnesly pìkný zážitek i sladkou odmìnu.

Doufáme, že v tento den jsme udìlaly š�astnými všechny pøítomné.
Podìkování patøí také p. Janì Pelclové a dìvèatùm z 5. tøídy za výpomoc pøi

soutìžích

Výroba adventních vìncù
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Družinové sportování
Støedeèní odpoledne (28. 3.) probìhlo v duchu sportovního zápolení. Všechny dìti

byly rozdìleny do tøí družstev. Soutìžily v netradièních disciplínách: 1) Tøídìní
barevných terapeutických míèkù, 2) Najdi a seøaï èíslice 0–10, 3) Trychtýø 4) Øazení
družstva podle velikosti, 5) Pøetahovaná lanem, 6) Slalom s molitanovýmí �apkami.
Odpoledne soutìží, na kterých se potkaly dìti všech oddìlení a pøi nichž jsme se
všichni více poznali, nám rychle a pøíjemnì uteklo.

ÈÁRY, MÁRY, FUK!
Tato slova nám nesmìla chybìt v pondìlí 7. kvìtna odpoledne v naší ŠD. Zavítal

k nám kouzelník Waldini z Divadla kouzel z Bøeclavi. Pøivezl si s sebou plno
èarovných rekvizit, ze kterých dìti nespustily celé pøedstavení oèi. Snažily se nìjaké
to kouzlo od kouzelníka nauèit a nìkteré dìti se staly jeho pomocníky. To bylo
radostného smíchu, potlesku a nadšení nad vydaøenými kouzly. Celé divadlo jsme
hltali jedním dechem a mezi nejlepší kousky patøilo zmizení prstýnku paní
vychovatelky, zmenšování hracích karet a záchranný skok z letadla.

Dìti si domù odnesly zvíøátka z nafukovacích balónkù a plno zážitkù.
Tìšíme se zase nìkdy na další povedené kousky kouzelníka Waldiniho.

Vychovatelky ŠD

Kouzelník Waldini
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Mokrý dìtský den
Dìti oslavily svùj svátek v oblíbeném prostøedí v bazénì. Všechna tøi oddìlení ŠD

soutìžila proti sobì v rùzných vodních disciplínách. Na zaèátku mìly nejdøíve ukázat
legraèní skok do vody a postupnì bojovaly ve vodním pólu, lovení rybièek do sítí,
pøevážení na velkých deskách a na závìr ve vybíjené.

Všichni soutìžící se snažili ze všech sil o to nejlepší umístìní. Odnesli si s sebou
diplom a osvìžili se zmrzlinovým kornoutem.

Družinové sportování
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18.Školní bazén
Krytý plavecký bazén pøi ZŠ Dobrovského je v provozu od roku 1998. Jeho

základní rozmìr je 12,5 x 6 metrù, nejvìtší hloubka je 130 cm a nejmenší 90 cm.
V dopoledních hodinách na bazénu probíhaly plavecké kurzy pro základní

a mateøské školy z Lanškrouna, Výprachtic, Horní a Dolní Èermné, Horního
a Dolního Tøešòovce, Sázavy, Albrechtic, Tatenic, Lukové, Damníkova, Rudoltic
a Jablonného nad Orlicí.

Dále od 12.00 do 15.00 hodin zde probíhala tìlesná výchova 2. stupnì
a rehabilitace pro sportovní tøídy této školy.

Dvakrát týdnì od 12.45 do 13.45 hodin navštìvovala bazén školní družina pøi ZŠ
Dobrovského.

V odpoledních hodinách byl bazén otevøen pro veøejnost:
pondìlí 17.15–20.00 hodin
úterý rezervováno pro plavání kojencù
støeda 17.00–20.00 hodin
ètvrtek rezervováno pro maminky s dìtmi
pátek 16.00–21.00 hodin
Jsou dny, které jsou vyhrazeny pro spolky v danou nemìnnou hodinu. Je to

v pondìlí od 16.15 do 17.15 hodin, kdy do bazénu chodí školní družina z Rudoltic.
V úterý nám pøibylo plavání kojencù. Ve støedu od 15.00 do 16.00 hodin zde probíhá
plavecký kroužek dìtí z DDM a po nìm do 17.00 hodin cvièí ve vodì tìhotné ženy pod
vedením cvièitelky. Ètvrtek je na bazénu vyhrazen pro maminky s dìtmi, kdy pod
vedením seznamují maminky své ratolesti s vodním prostøedím.

V pátek od 15.00 do 16.00 hodin se do bazénu chodí rehabilitovat spolek
diabetikù.

Bazén je v provozu po celý rok, takže i v dobì letních prázdnin jej mùže veøejnost
navštìvovat. V létì je z bazénu zpøístupnìn prostor školní zahrady, kde se návštìvníci
mohou slunit.

V dobì zimních nebo chladných mìsícù mùžete relaxovat v nové suché saunì,
která je otevøena od dubna 2007.

O bazén musí být postaráno taky po technické stránce. Provádí se zde pravidelné
revize a výmìna opotøebované technologie.

V únoru byla provedena oprava protiproudu a cirkulaèního èerpadla, výmìna
dopouštìcího ventilu. V dubnu byla provedena oprava èerpadla pro odbìr vzorku
vody.

Pravidelné opravy jsou provádìny na èerpadlech, sprchách a fénech.
V pøíštím roce bude zapotøebí u bazénu upravit odtok žlábku a do filtraèního

okruhu bazénové vody instalovat UV lampy.

Návštìvnost v roce 2006 dosáhla 13 206 návštìvníkù.
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I pøes prázdniny byl bazén v provozu. Nejen lanškrounská veøejnost jeho služeb 
využívala v dobì od 10.00 do 17.00 hodin.

J. Helekal, vedoucí bazénu
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19. Zpráva o hospodaøení školy za rok
2006

PØÍJMY

PØÍJMY

INVESTIÈNÍ PØÍJMY CELKEM /od zøizovatele/

NEINVESTIÈNÍ PØÍJMY CELKEM 15 068 606,00

z toho: prostøedky získané od MŠMT(projekty,SIPVZ) 465 970,00
prostøedky z ÚSC celkem 13 844 480,00

z toho: od zøizovatele 3 274 000,00
krajského úøadu 10 570 480,00
mimorozpoètová

od subjektù (smouva o sdružení) -

-

prostøedky od státních fondù -
pøíspìvky a dary: od fyzických osob -

od právnických osob 12 321,00
poplatky od žákù, rodièù (zák.zástupcù) -
ostatní pøíjmy (tržba bazén)
pøíjmy z jiné - doplòkové èinnosti (ŠD, tìlocvièna...)

332 452,50
413 382,50

VÝDAJE

INVESTIÈNÍ VÝDAJE CELKEM -

NEINVESTIÈNÍ VÝDAJE CELKEM 14 846 953,00

z toho: náklady na platy pracovníkù školy 7 757 216,00
ostatní osobní náklady 371 647,00
zákonné odvody, zdravotní a sociální pojištìní 2 758 863,00
výdaje na uèebnice, uè. texty a pomùcky 152 303,00
výdaje na pomùcky z projektù 236 399,00
ostatní provozní náklady celkem 3 217 568,00
náklady jiné - doplòkové èinnosti 352 957,00

Z TOHO PROSTØEDKY NA DVPP

CELKEM PØÍJMY NA DVPP 57 700,00

z toho: pøíjmy obsažené v rozpoètu kraj. úøadu 20 000,00
mimorozpoètové pøíjmy MŠMT-SIPVZ 37 700,00

VÝDAJE

CELKEM VÝDAJE NA DVPP 55 041,00

z toho: DVPP v rámci rozpoètu kraj. úøadu 17 341,00

DVPP mimo rozpoèet -MŠMT (SIPVZ) 37 700,00

Hospodáøský výsledek za rok 2006 èiní 221.653 Kè
(pøevod do FR, úspora v bazénu-trubice)
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Kontroly hospodaøení provedené zøizovatelem.
Kontrola na základì zákona 320/2001 Sb., ve smyslu vyhlášky 64/2002 Sb (audit).
Kontrola probìhla dne: v prùbìhu roku 2006 neprobìhl audit.

Kontroly hospodaøení provedené Èeskou školní inspekcí.
V tomto roce nebyla provedena kontrola.

Kontroly hospodaøení provedené Nejvyšším kontrolním úøadem.
V tomto roce nebyla provedena kontrola.

Èíslo úètu

Náklady celkem (souèet položek 1 až 30)

Èinnost

hlavní hospodáøská

Název ukazatele P. è. 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT.
(v tisících Kè na dvì desetinná místa) sestavený k 31. 12. 2006

501
502
503
504
511
512
513
518
521
524
525
527
528
531
532
538
541
542
543
544
545
546
548

549
551
552
553
554
556

559

Spotøeba materiálu
Spotøeba energie
Spotøeba ostatních neskladovatelných dod.
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištìní
Ostatní sociální pojištìní
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Daò silnièní
Daò z nemovitostí
Ostatní danì a poplatky
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Odpis pohledávky
Úroky
Kursové ztráty
Dary
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého nehm. a hm. majetku
Zùstatková cena prod. dl. nehm. a hm. maj.
Prodané cenné papíry a podíly
Prodaný materiál
Tvorba zákonných rezerv

Tvorba zákonných opravných položek

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029

030

031

1125,7
1054,88

321,77
50,96

1,07
831,85

8073,83
2745,21

155,15

14,43

46,97

59,57
27,03

14493,99

196,47

16,5

70,02
55,03

13.I

1,29

352,96
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Èinnost

hlavní hospodáøská

Èíslo úètu Název ukazatele P. è. 1 2

342,09 360,69

0,39

0 12,67
2,29 40,03

14310,45

Výnosy celkem (souèet položek 32 až 57) 58 14655,22 413,39

Hospodáøský výsledek pøed zdanìním (58 -31) 59 161,23

161,23

60,43

591 Daò z pøíjmu 60

595 Dodateèné odvody danì z pøíjmu 61

Hospodáøský výsledek po zdanìní (59 -60-61) 62 60,43

Okamžik sestavení: 19.1.2006

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT.
(v tisících Kè na dvì desetinná místa) sestavený k 31. 12. 2006

Kontroly hospodaøení provedené jinými kontrolními nebo inspekèními orgány.
Kontrola pojistného, provádìní nemocenského pojištìní a plnìní úkolù v dùcho-
dovém pojištìní.
Kontrola probìhla ve dnech : 1.–2. 11. 2006 (bez závad)
Kontrola VZP– probìhla ve dnech 24. 10. 2006 (bez závad)

Š. Králová, hospodáøka školy

601
602
604
611
612
613
614
621
622
623
624
641
642
643
644
645
648
649
651
652
653
654
655
656
659

691

Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Zmìna stavu zásob nedokonèené výroby
Zmìna stavu zásob polotovarù
Zmìna stavu zásob výrobkù
Zmìna stavu zvíøat
Aktivace materiálu a zboží
Aktivace vnitroorganizaèních služeb
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Platby za odepsané pohledávky
Úroky
Kursové zisky
Zúètování fondù
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje dlouh. nehm. a hm. majetku
Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku
Tržby z prodeje cenných papírù a podílù
Tržby z prodeje materiálu
Výnosy z krátkodobého finanèního majetku
Zúètování zákonných rezerv
Zúètování zákonných opravných položek

Pøíspìvky a dotace na provoz

032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056

057
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