
 1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Výroční zpráva o činnosti 
školy za šk. rok 2016/17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Základní škola 

Dobrovského ul. 630 
Lanškroun 563 01 

tel. číslo 465 32 10 99 
www.zslado.cz, zslado@lanskroun.cz 

 
 

29. září 2017                                                                                          zpracovala Mgr. Dana Krátká 

mailto:zslado@lanskroun.cz


 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva za školní rok 2016/17 byla schválena školskou radou 9. října 2017. 
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 
Název:                                 Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí 
Ředitelka školy:                Mgr. Dana Krátká 
Zástupce ředitelky:          Mgr. Pavel Resler 
Zřizovatel:                          Město Lanškroun 
Sídlo organizace:              Dobrovského 630, Lanškroun 56301 
IČO:                                      00 854 379 
Datová schránka:             qvu4qq4 
Telefon školy:                    465321099 
www stránky:                    www.zslado.cz 
Právní forma:                     příspěvková organizace 
Hlavní náplň činnosti:      vzdělání a výchova žáků  
Vedlejší činnost:                rekondiční bazén  
Přehled oborů vzdělání: 79-01-C/01 Základní škola 
 

CHARAKTERISTIKA ŚKOLY  

Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630 je úplná základní škola, která vyučuje podle 
vlastního školního vzdělávacího programu s názvem „Škola dětí“. Ve školním roce 2016/17 
zajišťovala vzdělání pro 362 žáků, počet žáků se od školního roku 2010/11 pravidelně 
zvyšuje. ZŠ disponuje dvěma budovami, které stojí ve středu uzavřeného areálu. Škola je jako 
jediná v Lanškrouně bezbariérová, na obou budovách je v provozu výtah. V areálu se dále 
nachází bazén se saunou, školní hřiště, jídelna MADORET a rozsáhlá školní zahrada, v níž je 
také vybudované arboretum. Všechny učebny v obou budovách školy jsou zasíťované, 
napojené na vnitřní síť školy, internet a vybaveny interaktivními tabulemi. 

Škola se dlouhodobě orientuje na: 

 technické vzdělávání, 
 spolupráci s polskou partnerskou školou v Dzierżoniówie, 
 zájmové kroužky pro žáky, 
 výuku anglického jazyka od 1. tříd, 
 úspěšné zapojení do evropských dotačních programů. 

Základní škola má 9 ročníků a člení se na první a druhý stupeň. Na prvním stupni (1. – 5. 
ročník) je v současnosti 11 tříd a na druhém stupni (6. – 9. ročník) 5 tříd. Třídy se zpravidla 
naplňují do počtu 30 žáků. Vyučujeme třem cizím jazykům – anglickému (od 1. třídy), 
německému a ruskému (oba od 8. třídy). Škola organizuje kurz bruslení, lyžařský a cyklistický 
kurz na II. stupni a plavecký výcvik žáků na I. stupni. Dále pořádá školní výlety, exkurze a akce 
související s výchovně vzdělávací činností školy.  

Kromě kmenových tříd disponuje škola řadou odborných učeben, např. informatiky, fyziky a 
chemie, přírodopisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, dílny s keramickou pecí a další.  
V podkroví se nachází moderní knihovna s více jak 4000 svazky, určených žákům i učitelům. 
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Ve škole pracuje mnoho zájmových útvarů – keramika, biologické praktikum, florbal, pěvecký 
kroužek, taneční kroužek, zdravotnický kroužek… Velmi dobré zázemí poskytujeme 
zájmovým útvarům se zaměřením na oblast techniky – technický kroužek, kroužek vizuálního 
programování a kroužek robotiky. Žáci, kteří tyto kroužky navštěvují, se úspěšně účastní 
různých soutěží a přehlídek s technickým zaměřením, zejména pod patronací společnosti 
AMAVET. Dlouhodobě dosahujeme významných úspěchů na Festivalu vědy a techniky 
mládeže v Pardubickém kraji.  

Školní družina má 4 oddělení s kapacitou 120 žáků a slouží dětem z prvního stupně, 
především nejnižším ročníkům. Vedle zázemí velmi pěkně vybavených tříd využívají žáci po 
většinu školního roku také venkovní areál, zejména školní zahradu s herními prvky. 

Poslední součástí školy je rekondiční bazén. Jeho provoz je celoroční, vedle plavecké výuky 
našich žáků i žáků škol z širokého okolí poskytuje také služby veřejnosti. V současnosti zde 
probíhají např. kurzy plavání kojenců, aqua aerobic a další. 

Při škole je ustavena školská rada a SRDPŠ. 

ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ      
 
V tomto školním roce pracovala školská rada v následujícím složení: 
za zákonné zástupce nezletilých žáků školy: Mgr. Dagmar Flídrová, 
za pedagogické zaměstnance školy: Marcela Málková, 
za zřizovatele (město Lanškroun): Mgr. Radka Karlová. 
Rada školy se v tomto složení sešla ve školním roce 2x. Na jednotlivých jednáních se 
seznámila s výroční zprávou za školní rok 2015/16 a změnami ve školním řádu a školním 
vzdělávacím plánu, plánovanými akcemi, úspěchy žáků a informacemi o zápisu do prvních 
tříd. Dále se jednalo o dopravní problematice před školou, která je kritická zejména před 8. 
hodinou ranní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

II. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY  
 
 
Třída              počet žáků            třídní učitel___________ 
I.A                         20                     Mgr. Miroslava Jirásková   
I.B                         21                     pí uč. Zdeňka Štorková          
II.A                        27                     Mgr. Radomíra Koudelková 
II.B                        29                     pí uč. Marcela Málková                      
III.A                       20                     Mgr. Jana Kmentová 
III.B                       24                     Mgr. Petra Minářová 
IV.A                      19                     Mgr. Lenka Pilná    
IV.B                      19                     Mgr. Daniela Smejkalová       
IV.C                      17                     Mgr. Eva Vetchá 
V.A                       22                     Mgr. Iva Rozsívalová                          
V.B                        21                     Mgr. Anna Faltusová, Mgr. Martina Látrová  (od 1. 2. 2017)         
VI.                         20                     Mgr. Naděžda Semerádová  
VII.A                     21                      Mgr. Vladimír Cacek         
VII.B                     19                      Mgr. Lucie Dolečková 
VIII.A                     17                     Mgr. Iveta Valentová       
VIII.B                     17                     Mgr. Gabriela Reslerová  
IX.                         29                      Mgr. Ivona Vyoralová   
Celkem:             362 žáků       
 
 
Netřídní učitelé:  
Mgr. Daniela Krátká 
Mgr. Jiří Krištof 
Mgr. Jitka Stránská, výchovná poradkyně 
Mgr. Oldřich Strnad 
Mgr. Pavel Resler, zást. ředitelky 
Mgr. Dana Krátká, ředitelka školy 
 
Asistent pedagoga: 
Romana Černá 
Petra Jančarová 
 
Vychovatelky: 
Monika Kroulíková, vedoucí vychovatelka 
Dana Zedníčková 
Petra Dostálová 
Mgr. Silvie Králová  
 
Provozní zaměstnanci: 
Kateřina Kocandová, ekonomka   
Lubomír Vyhnálek, školník 
Marie Holásková (do 30. 5. 2017) 
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Marie Franková 
Zděnka Skalická 
Ludmila Srovnalová 
 
Zaměstnanci v bazénu: 
Mgr. Eva Jurčová, vedoucí 
Veronika Fibikarová 
Jindřich Helekal          
 
 

    
  

Pedagogický sbor                                                                  
1. řada zleva: p. uč. V. Cacek, pí uč. M. Málková, pí uč. R. Koudelková, p. zástupce řed. P. 
Resler, pí řed. D. Krátká, pí vedoucí vych. M. Kroulíková, pí vych. D. Zedníčková, pí vych. P. 
Dostálová, pí uč. M. Látrová, p. uč. J. Krištof 
2. řada zleva: pí uč. E. Vetchá, pí uč. P. Minářová, pí uč. M. Jirásková, pí uč. Štorková, pí uč. I. 
Vyoralová, pí uč. G. Reslerová, pí uč. I. Rozsívalová, pí vych. S. Králová, pí uč. D. Krátká, pí uč. 
J. Kmentová 
3. řada zleva: šk. psycholožka K. Barlow, pí uč. D. Smejkalová, pí uč. L. Pilná,  pí uč. I. 
Valentová, pí uč. L. Dolečková,  asistentka ped. P. Jančarová,  asistentka ped. R. Černá, pí uč. 
J. Stránská, pí uč. N. Semerádová  
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APROBOVANOST VÝUKY 
 
I. stupeň – 100% aprobovaně        
ŠD - 100% aprobovaně 
II. stupeň – přehled aprobovanosti v jednotlivých předmětech 
       

Předmět                              počet hodin/týden           aprobovanost 
Český jazyk                                 28                                 100%   
Anglický jazyk                             21                                   43%                                        
Německý jazyk                             6                                 100% 
Ruský jazyk                                   6                                 100% 
Dějepis                                        11                                 100% 
Výchova k občanství                 10                                  60%       
Zeměpis                                        9                                   78%    
Matematika                               24                                   83%         
Přírodopis                                  11                                   100% 
Fyzika                                          11                                     82% 
Chemie                                         6                                   100% 
Hudební výchova                        6                                    83%    
Výtvarná výchova                       9                                    56% 
Tělesná výchova                        14                                   100%  
Pracovní činnosti                       10                                     50% 
Informatika                                   6                                  neaprobovaně 
Biologická praktika                      1                                   100%  
Technická výchova                      4                                   neaprobovaně 
Konverzace anglický jazyk          4                                    50% 
Seminář  
z čes. jazyka/matematiky           1                                   100% 
 
Aprobovanost:  79,4% 
Kvalifikace pedagogických pracovníků: 100% 
 

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ     

 Priority vzdělávání v oblasti: 
1. Vzdělávání v oblasti inkluze 

Inkluzivní vzdělávání – vzdělávání pro všechny – celý pedagogický sbor 
Supervize pro pedagogické pracovníky školního poradenského pracoviště - Mgr. Stránská 
Zkušenosti se zajištěním podpory ve vzdělávání žáků se SVP ve školách - Mgr. Stránská 
Specifické poruchy učení v hodinách cizího jazyka – Mgr. Dolečková, Mgr. Valentová 
Kauzuistický seminář RIC – pí Černá 

2. Projevy a prevence, řešení sociálně patologických jevů 
Cesty spolu – Společně proti šikaně - Mgr. Dana Krátká 
Právní odpovědnost rizikového chování a ohlašovací povinnost – Mgr. Semerádová 
Šikana a její prevence  - Mgr. Semerádová 
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3. Management školy  
Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství na Seči – Mgr. Dana Krátká 
Spisová a archivní služba pro školy - Mgr. Dana Krátká 

4. Pedagogický asistent 
Kvalifikační studium/kurz asistent pedagoga – pí Černá, Bc. Jančarová 
  

 Další oblasti: 
1.    Didaktika, nové metody… v jednotlivých předmětech (I., II. st.)  
        Respektovat a být respektován – Mgr. Minářová, Mgr. Rozsívalová, Mgr. Vetchá   
        Dobré nápady pro výuku informatiky na I. stupni – Mgr. Cacek  
        Matematická prostředí v metodě Hejného – Mgr. Minářová, Mgr. Reslerová 
        Setkání ICT koordinátorů a pedagogů se zájmem o trendy v ICT – Mgr. Resler 
        Dobré nápady pro výuku informatiky na I. stupni II – Mgr. Cacek  
        Storytelling - Mgr. Minářová, Mgr. Dana Krátká, Mgr. Vetchá     
2.    Problematika výchovného poradenství 
        Setkání výchovných poradců v České Třebové, přehlídka škol – Mgr. Stránská 
3.    Čtenářská a matematická gramotnost 
        Čtenářské dílny – prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti – Mgr.  
        Rozsívalová 
        Rozvoj gramotnosti v české škole - Mgr. Minářová, Mgr. Dana Krátká, Mgr. Vetchá   
        Rozvoj a ověřování čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ – pí Málková, pí Štorková,  
        Mgr. Koudelková 
4.    Podpora technického vzdělávání  
        AMAVET – závěrečná hodnotící konference - Mgr. Resler, Mgr. Strnad 
        Seminář robotika - Mgr. Resler, Mgr. Strnad 
5.    Vzdělávání pro třídní učitele 
        Seminář pro třídní učitele „Náročné třídy“ – Mgr. Dolečková 
        Dobrý třídní, dobrá třída  - Mgr. Kmentová, Mgr. Rozsívalová  
  
 Aktuální oblasti: 
1. Bezpečnost práce, požární ochrana, atd.  

Školení bezpečnosti práce pro vedoucí pracovníky – Mgr. Dana Krátká 
Školení bezpečnosti práce a požární ochrany pro zaměstnance školy  
 

2. Další oblasti 
    Porada předsedů AŠSK (celkem 2x) – Mgr. Cacek 
       Vzdělávací seminář pro předsedy ZO ČMOS – Mgr. Krištof 
       Seminář vedoucí Hlídek mladých zdravotníků – pí Zedníčková 
    Seminář k realizaci šablon - Mgr. Dana Krátká 
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III. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

Zápis do prvních tříd 
Zapsáno: 62 dětí 
Odklad:   9 dětí 
Do I. A, B nastoupí 52 dětí. 
 
Zápis do prvních tříd na ZŠ Dobrovského 
V letošním školním roce probíhal na naší škole zápis na téma Princezny a rytíři. Hned po 
příchodu si malí předškoláčci podepsali kartičku s erbem nebo korunou, na kterou získávali 
razítka za splněné úkoly. Budoucí prvňáci prošli postupně pěti stanovišti. Na interaktivní 
tabuli sestavovali hrad z různobarevných geometrických tvarů, dále vyprávěli o obrázku, 
vytleskávali slova a sluchem v nich rozlišovali první hlásku, skládali rozstříhané obrázky rytířů 
a princezen, učovali jejich počet, sestavovali číselnou řadu, hledali cestu do hradu a rozdíly 
v zrcadle. Na závěr si malé princezny  vyzkoušely hod jablkem do studny a rytíři se pokoušeli 
zasáhnout terč. Všichni odcházeli se zaslouženou odměnou a pamětním listem. 
 
 
Přijímací řízení ve šk. roce 2016/2017 

  29 žáků z 9. ročníku, 6 žáků z 5. ročníku 

 
   
 

Střední škola Obor 
Počet 
přijatých 

Gymnázium Lanškroun 4 leté 3 

  8 leté 6 

Gymnázium Letohrad 8 leté 1 

SŠUaŘ Praha čalouník a dekoratér 1 

ISŠ Moravská Třebová cestovní ruch 1 

  sociální činnost 1 

SOŠ a SOU Lanškroun mechatronik 2 

  nástrojař 6 

  kadeřnice 2 

OA SOŠ cestovního ruchu Choceň cestovní ruch 1 

  veřejnosprávní činnost 2 

SOU Králíky opravář zemědělských strojů 1 

SZŠ Svitavy zdravotnický asistent 1 

SŠUP Ústí nad Orlicí fotografie a média 2 

SOŠ Šumperk cestovní ruch 1 

SPŠ stavební J. Gočára Praha architektura a interiérový design 1 

SOŠ cestovního ruchu Pardubice cestovní ruch 1 

SPŠ elektrotechnická Pardubice mechatronik 1 

SPŠ Rychnov nad Kněžnou kuchař 1 
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Přehlídka středních škol a regionálních firem 
Ve čtvrtek 13. října se všichni vycházející žáci zúčastnili v České Třebové Přehlídky středních 
škol a regionálních zaměstnavatelů, která má pomoci žákům posledních ročníků i jejich 
rodičům při volbě dalšího vzdělávání a v orientaci mezi středními školami nejen v našem 
regionu. Jejich zástupci zprostředkovali budoucím středoškolákům informace o možnostech 
studia na různých typech středních škol a učilišť, zaměstnavatelé pak přímo uplatnění v jejich 
firmách, často s možností stipendijního programu pro výborné studenty. Vycházející žáci 
získali základní přehled o tom, co v dnešní době zaměstnavatelé orlickoústeckého regionu 
potřebují a o jaké profese mají především zájem. 
                                                                                                                              
Deváťáci na Úřadu práce v Ústí nad Orlicí 
V úterý 8. listopadu získávali vycházející žáci cenné informace v Informačním a poradenském 
středisku Úřadu práce v Ústí nad Orlicí. Seznámili se s možnostmi uplatnění se na trhu práce 
po dokončení studia, a to nejen v Pardubickém kraji. Zamýšleli se nad požadavky některých 
povolání, dostali seznam důležitých webových stránek. V kartotéce oborů si mohli 
individuálně vyhledat všechny dostupné informace o své budoucí profesi a zjistit tak, co 
vlastně všechno obnáší. Vyzkoušeli si zájmový test, který jim alespoň částečně pomohl při tak 
důležitém rozhodnutí. 
  
                                                                                                                                          Mgr. J. Stránská 
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IV. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

Přehled prospěchu žáků školy šk. r. 2016/17 

I. pololetí 

Třída Vyznamenání Prospěl Neprospěl Nehodnocen Uvolněn Průměr 
I. A 20 0 0 0 0 1 
I. B 21 0 0 0 0 1 
II. A 27 0 0 0 0 1,01 
II. B 26 3 0 0 0 1,07 
III. A 20 0 0 0 0 1,11 
III. B 22 2 0 0 0 1,17 
IV. A 15 4 0 0 0 1,37 
IV. B 12 6 0 1 0 1,34 
IV. C 14 3 0 0 0 1,15 
V. A 17 5 0 0 0 1,33 
V. B  13 8 0 0 0 1,38 
VI.  7 13 0 0 0 1,81 

VII. A 5 16 0 0 1 2,00 
VII. B 2 13 5 0 0 2,43 

   VIII. A  3 14 0 0 0 1,95 
VIII. B 2 15 0 0 1 1,95 

IX. 6 20 3 0 1 2,16 

Celkem: 232 122 8 1 3 1,48 
  

 

II. pololetí 

Třída Vyznamenání Prospěl Neprospěl Nehodnocen Uvolněn Průměr 
I. A 20 0 0 0 0 1 
I. B 21 0 0 0 0 1 
II. A 27 0 0 0 0 1,03 
II. B 26 3 0 0 0 1,16 
III. A 16 4 0 0 0 1,24 
III. B 21 3 0 0 0 1,27 
IV. A 12 7 0 0 0 1,42 
IV. B 9 10 0 1 0 1,48 
IV. C 16 1 0 0 0 1,18 
V. A 16 6 0 0 0 1,27 
V. B  11 10 0 0 1 1,49 
VI.  6 14 0 0 0 1,88 

   VII.A  5 16 0 0 1 2,06 
VII. B 2 16 1 0 0 2,43 

   VIII. A  3 14 0 0 0 1,99 
VIII.B  2 15 0 0 0 1,97 

IX. 6 23 0 0 1 2,12 

Celkem: 219 142 1 1 3 1,53 
 

 

Snížený stupeň z chování 

I. pololetí Třída Hodnocení chování 

 
- - 
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II. pololetí Třída Hodnocení chování 

 IX. 2 (1x)               

 

 

Testování Kalibro po deseti letech 

Myslíte si, že jsou naši páťáci v testování úspěšnější než před deseti lety? 

Společnost Kalibro, která připravuje srovnávací testy od 90. let, nechala na sto základních 

školách v Česku páťáky zopakovat sadu testů, které byly zadány před deseti lety, aniž by na 

tuto skutečnost upozornila. Testování proběhlo v březnu pouze na státních školách a výsledky 

jsme obdrželi v červnu. Na Dobráku se do testování z českého jazyka, matematiky a 

anglického jazyka zapojila třída V.A a V.B (v současném školním roce třída VI.A a VI.B). 

V souhrnném přehledu jsou uvedeny výsledky za celou školu, nikoli za jednotlivé třídy. A jak 

jsme dopadli? 

Český jazyk 

2017: škola – úspěšnost  62,8%                  

2007: škola – úspěšnost  58,8%                  

zlepšení 4%   
ČR 2017 – úspěšnost 64,9%  (republikové zlepšení 2,9%)   

Žáci lépe zvládali úlohy vyžadující práci s textem.   

Matematika 

2017: škola – úspěšnost  47,8%                  

2007: škola – úspěšnost  43,4%                   

zlepšení 4,4%   
ČR 2017 – úspěšnost 48,1% (republikové zlepšení 0,6%) 

Žáci se zlepšili v práci s grafem nebo tabulkami, ke zhoršení došlo v jednoduchých počtech. 

Anglický jazyk 

2017: škola – úspěšnost  67,0%                  

2007: netestovali jsme  

ČR 2017 – úspěšnost 69,1%       

Pokud bych chtěla odpovědět na předcházející otázku, tak můžu jednoznačně říci, že jsme 

dopadli velmi dobře. Výsledky ukazují na stoupající úroveň vzdělávání našich žáků, na 

kvalitní práci pedagogů, kteří u žáků rozvíjejí mj. čtenářkou a matematickou gramotnost.  

Naši žákům je nabízena účast v celé řadě soutěží, ve kterých mohou uplatnit své schopnosti, 

nadání a zájem. Velkou roli hrají i podmínky, které žákům ke vzdělávání vytváříme, ať už to 

je příjemné klima ve třídách a škole, vybavení pomůckami, výukovými programy či 

interaktivními tabulemi ve všech třídách.   

Výsledek určitě ovlivnilo i to, že testování se zúčastnily školy, které dlouhodobě sledují 

výsledky svých žáků. Kdyby toto testování bylo celoplošné, celková úspěšnost v České 

republice by byla určitě nižší vzhledem k tomu, že by byly zahrnuty i školy, které nedosahují 

tak dobrých výsledků. 

 

Ocenění nejlepší žák třídy  
I letos jsme už tradičně ocenili v závěru školního roku, ve čtvrtek 22. 6. 2017, nejlepší žáky  
z jednotlivých tříd. Slavnostního vyhodnocení proběhlo v prostorách lanškrounského zámku,  
pozváni byli také rodiče. Nejlepší žáci tříd obdrželi knižní odměny, které zakoupilo ze svých 
finančních prostředků SRPDŠ. Gratulujeme těmto žákům z jednotlivých tříd: 
1. A Magdaléna Novotná 
1. B Tobiáš Topinka 
2. A Lucie Kodytková 
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2. B Apolena Lánová, Barbora Semerádová 
3. A Lukáš Krátký 
3. B Kateřina Toncrová 
4. A Karolína Rubešová 
4. B Tomáš Glabazňa 
4. C Marek Hanyš 
5. A Petra Šilarová 
5. B Elena Nováková 
6.     Štěpánka Rubešová 
7. A Zuzana Kubešová 
8. A Nela Křížová 
8. B Natálie Poláková 
9.    Kristýna Bednářová, Patricie Janíčková, Petra Suchá 
Oceněni byli také nejlepší sportovci školy z II. stupně, kteří na atletických závodech 
vybojovali medailová umístění. 
Viktorie Dostálová (8. A) 
Matěj Maršík (7. B) 
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V. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ  
 
Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem - 
vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních. 

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a 
poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů.  

1. Prevence v ŠVP 
Prevence rizikového chování se promítla do učebních plánů několika předmětů, kde má své 
pevné místo (např. výchova k občanství, jazyk a jazyková komunikace, přírodopis, tělesná 
výchova - viz Minimální preventivní program) 
 
2. Spolupráce se školní psycholožkou 
Od 1. listopadu 2016 působí na naší škole psycholožka Mgr. Kamila Barlow. Pracuje s našimi 
žáky v rámci všeobecné, ale především selektivní primární prevence. V tomto školním roce se 
zaměřila na čtyři problémové třídy, ve kterých společně s třídními učitelkami uskutečnila 
celkem 10 programů, jejichž cílem bylo zlepšit klima třídního kolektivu.  
 
3. Všeobecná primární prevence 
Ve spolupráci s panem Pavlem Kotoučkem z organizace ELIM LETOVICE o.p.s. jsme 
uskutečnili programy Moderní je nekouřit pro 7. třídy a Sex, láska pro 8. třídy. 
I tento rok probíhala v 8. třídách regionální soutěž v oblasti právního vědomí Právo pro 
každý den. Ve spolupráci s PČR byla pro 9. třídu připravena beseda o drogách.    

4. Z hlediska rizikového chování žáků jsme řešili tyto případy: agrese vůči třídní učitelce a 
vychovatelce (žák 2. třídy), záškoláctví (žákyně 9. třídy), ničení školního majetku (pachatel 
neznámý), agresivní chování žáka ke svým spolužákům (5. třída), rané stádium kyberšikany 
(7. třída). Výchovná komise byla též svolána z důvodu nedostatečné spolupráce rodiny se 
školou (neomluvená absence, nepřipravenost dětí na vyučování).  
 
5. Úspěšně jsme zorganizovali 2. ročník charitativního jarmarku (prosinec 2016) a 2. ročník 
charitativního běhu (květen 2017). Výtěžek z obou akcí byl dílem věnován našemu žákovi 
Pavlu Kvapilovi, který trpí svalovou dystrofií, dílem též všem žákům naší školy (do prostor 
chodeb byly zakoupeny relaxační sedací vaky). 
 
6. Vzdělávání metodika prevence 
a) Odborný seminář Šikana a její prevence (PPP Ústí nad Orlicí, květen 2017) 
b) Právní odpovědnost rizikového chování a ohlašovací povinnost (PPP Ústí nad Orlicí) 
c) Samostudium problematiky prevence (webové stránky MŠMT ČR, časopis Prevence,…) 
Z důvodu nemoci metodika prevence se neuskutečnilo Setkání metodiků prevence v Bělči 
nad Orlicí. 
                                                                                                                Mgr. Naděžda Semerádová 
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PŘEHLED AKCÍ PRO ŽÁKY 
Září 
Slavnostní zahájení šk. roku  
Světový den I. pomoci (II.A,B) 
Výstava drobného zvířectva (I.A, II.A,B) 
Dějepisná exkurze – Vila Nova Uhřínov  (VII.A,B, VIII.A,B)  
Filmové představení (ŠD) 
Výchovný koncert – p. Hrabě (I. st.) 
 
Říjen 
Sportovní olympiáda v Dzierzoniowie (V.A,B) 
Coca Cola cup (chl. II. st.) 
Přednáška Policie ČR – drogy, závislost (IX.) 
Přehlídka škol v České Třebové (IX.) 
Okresní školní liga v plavání 
Běh do sjezdovky  
Přebor školy v šachu 
Filmové představení (ŠD) 
Není drak jako drak - pořad KC (II.A,B) 
Digitální hlídání (PC soutěž) 
Palačinkové odpoledne (V.A) 
Výuka Aj rodilým mluvčím (5. – 9. r.) 
Program DDM – Počasí (ŠD) 
 
Listopad 
Exkurze Úřad práce v Ústí nad Orlicí (IX.) 
Exkurze do pekárny (III.A) 
Pohádky do kapsy - pořad KC (I.A,B, II.A,B) 
Pohár ZŠ ve florbale (4. – 5. tř.) – okresní kolo 
Okrskové kolo ve florbalu (chlapci 8. – 9. tř.) 
OČJ – školní kolo 
Beseda se spisovatelem knihy Kapřík Metlík (III.A,B, IV.A,B) 
Dějepisná olympiáda – školní kolo 
Okresní školní liga v plavání 
Bobřík informatiky Kadet (8. - 9. r.) 
Bobřík informatiky Benjamin (6. - 7. r.) 
Bobřík informatiky Mini (4. - 5. r.) 
Filmové představení (ŠD) 
Okrskové kolo ve florbalu (chlapci 6. – 7. tř.) 
Konverzační soutěž v anglickém jazyce – školní kolo  
Otvírání slabikáře (I.A,B) 
Exkurze SPŠ a SOU Lanškroun (chl. IX.) 
Okresní kolo družstev v šachu (I. st.) 
Výuka Aj rodilým mluvčím (5. – 9. r.) 
 
Prosinec 
Okresní kolo družstev v šachu (II. st.) 
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Adventní zpívání na obou budovách 
Exkurze SPŠ a SOU Lanškroun (chl. VIII.A,B) 
Konverzační soutěž v německém jazyce – školní kolo  
Vánoční dílna pro děti (III.A) 
Vrstevnický program (VII.B) 
Ekocentrum Paleta Oucmanice (VI.) 
PC_ák Pardubice 
Putování do Betléma - pořad KC (I. st.) 
Vánoční charitativní jarmark 
Česko zpívá koledy 
Adventní Lanškroun – vystoupení 
Okresní školní liga v plavání 
Okresní kolo ve šplhu 
Výuka Aj rodilým mluvčím (5. – 9. r.) 
Filmové představení (ŠD) 
Soutěž ve cvičení s hudbou pro školy v regionu 
Adventní putování po Lanškrounu (III.B, IV.C) 
Anděl Páně 2 (I. st.) 
Vánoční koncert v kostele sv. Anny – I., II. st. 
  
Leden 
Krajské kolo družstev v šachu (I. st.) 
Sálová kopaná 
SAPERE – školní kolo 
Soutěž Tuta Via Vitae – školní kolo 
Soutěž Finanční gramotnosti – školní kolo 
Exkurze do pekárny (IV.C) 
Exkurze – kostel sv. Václava (IX.) 
Dějepisná olympiáda – okresní kolo 
Filmové představení (ŠD) 
Česko-polské lyžování (V.A,B) 
Zeměpisná olympiáda – školní kolo (II. st.) 
Výuka Aj rodilým mluvčím (5. – 9. r.) 
Anglický program pro II. st. 
Okresní školní liga v plavání 
Anglické divadlo Jeníček a Mařena (I. st.) 
Slavnostní předávání vysvědčení za přítomnosti rodičů (1. tř.) 
 
Únor 
Soutěž Finanční gramotnosti – okresní kolo 
SAPERE – okresní kolo 
Soutěž Tuta Via Vitae – okresní kolo 
Výuka Aj rodilým mluvčím (5. – 9. r.) 
OČJ – okresní kolo 
Dobrák má talent 
Lyžařský kurz (VII.A,B ) 
Festival vědy a techniky - školní kolo 
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Konverzační soutěž v německém jazyce – okresní kolo 
Festival vědy a techniky - okresní kolo 
Už se sám nebojím – projekt Policie ČR Lanškroun (II.A,B) 
Beseda se spisovatelkou P. Braunovou – MěK (I.A, II.A,B) 
Pythagoriáda – školní kolo (5. - 8. r.) 
Pěvecká soutěž – školní kolo (1. – 6. r.) 
Den otevřených dveří 
Konverzační soutěž v anglickém jazyce – okresní kolo  
Filmové představení (ŠD) 
Zeměpisná olympiáda - okresní kolo 
Exkurze městské muzeum – stálá expozice (VII.A) 
Kurz bruslení (VI.) 
 
Březen 
Sbírka CD, DVD pro děti v nemocnici 
Výuka Aj rodilým mluvčím (5. – 9. r.) 
Soutěž finanční gramotnosti – krajské kolo 
SAPERE – krajské kolo 
Soutěž Tuta Via Vitae – krajské kolo 
Právo pro každého – cyklus besed a přednášek (VIII.A,B) 
Projekt Veselé zoubky (I.A,B) 
Karneval ŠD 
Gotika v Lanškrouně  - program měst. muzea (IV.C) 
PC soutěž: Aplikační software – kancelářská aplikace – okresní kolo 
Soutěž v předčítání německého textu Bücherwurm – školní kolo 
Pěvecká soutěž v Dzierzoniowie (III.A, IV.A) 
Pohádka z pařezové chaloupky - pořad KC (I.A,B) 
Okrskové kolo v basketbalu (chlapci II. stupeň) 
Okrskové kolo v basketbalu (dívky II. stupeň) 
Festival vědy a techniky v Pardubicích – krajské kolo 
Robo RAVE – soutěž 
Filmové představení (ŠD) 
Okresní kolo v basketbalu (chlapci II. stupeň) 
Beseda o jaderné energii (XI.) 
Co víš o energetice – korespondenční soutěž 
Výstava Za zimních večerů v chalupách – MěM La (IV.A) 
Výstava městské muzeum – síň J. Pravečka (VII.B, VIII.B) 
Okresní školní liga v plavání 
Technohrátky SOŠ La (VIII.A,B) 
Noc s Andersenem (II.A,B, III.A,B, IV.B,C, V.A,B) 
Malá kopaná (chl. II. st.) 
Matematický klokan – školní kolo 
 
Duben 
Jeden svět (3. – 7. r., IX.) 
Síla lidskosti (VIII.A,B) 
Právo pro každého – školní kolo (VIII.A,B) 
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Velikonoční dílny (V.A, IV.A) 
Výuka Aj rodilým mluvčím (5. – 9. r.) 
Zápis do 1. tříd 
Soutěž v předčítání německého textu Bücherwurm – celostátní kolo 
Recitační soutěž – školní kolo (II. st.) 
Storytelling (IV.A,B,C) 
PC soutěž: Aplikační software – kancelářská aplikace – krajské kolo 
Den Země (VI.) 
Filmové představení (ŠD) 
Divadelní představení v Šumperku (VIII.A,B, IX.) 
Dopravní výchova - kurz (IV.A,B,C) 
Soutěž Finanční gramotnosti – celostátní kolo (I. st.) 
Soutěž SAPERE – celostátní kolo (II. st.) 
Superfinále  plavecké ligy 
Výchovný koncert  - manželé Kocůrkovi (I., II. st.) 
 
Květen 
Výuka Aj rodilým mluvčím (5. – 9. r.) 
Soutěž v poznávání přírodnin – školní kolo (I. st.) 
Soutěž v poznávání přírodnin – školní kolo (II. st.) 
Chovatelská přehlídka trofejí zvěře (I.A) 
O starou kůži (IV.A,B,C) 
Oblastní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků 
Soutěž v poznávání rostlin a živočichů DDM (I. st.) 
Soutěž v poznávání rostlin a živočichů DDM (II. st.) 
Poznávací zájezd do Německa (II. st.) 
Soutěž v poznávání přírodnin – regionální kolo (I. st.) 
Charitativní běh Dobráku 
Program DDM – počasí (ŠD) 
Přespolní běh v Kypuši 
Soutěž v poznávání přírodnin – regionální kolo (II. st.) 
Právo pro každého – okrskové kolo 
Scratch Cup 2017 (7. – 8. r.) 
Besídka ke Dni matek (I.B) 
Školní výlet (IV.C) 
Pověsti pro štěstí – div. představení (4. – 7. r.) 
Filmové představení (ŠD) 
Cyklistický kurz Pastviny (VIII.A,B) 
Školní výlet (V.A,B) 
Okresní kolo Pythagoriády (V.A,B) 
10 dní florbalu (V.A,B) 
Školní výlet (I.A,B) 
Představení v KC (II.A,B, III.A) 
Atletické závody pro I. st. (ZŠ Smetanova ul.) 
Školní výlet (IV.A,B) 
Sázení keřů na šk. zahradě (ŠD) 
Závěrečné výstupní testy AJ – písemná část (9. tř.) 
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Program ZUŠ k 70. výročí (5. – 9. r.) 
Školní výlet (VI.) 
 
Červen 
Atletické přebory Dobráček (I. st.) 
Výuka Aj rodilým mluvčím (5. – 9. r.) 
Ekolibřík, výukový ekologický program v DDM Lanškroun (IV.A,B) 
Školní výlet (II.A,B) 
Taneční vstoupení Sluníčko (I. st.) 
Věda u školy 
Veselá zahrada  
O kuličkového krále – soutěž ŠD 
Školní výlet (III.A) 
Školní výlet (III.B) 
Závěrečné výstupní testy AJ – ústní část (IX.) 
Školní sportovní slavnosti O pohár ZŠ Dobrovského 
Plavecká olympiáda ve šk. bazénu (I. st.) 
Exkurze na MěÚ (III.A) 
Deja Vu (VII.B, VIII.A, IV.C) 
Štafeta 
Loučení s deváťáky 
Ocenění nejlepších žáků školy 
Setkání s žáky ze Serocku (IX.) 
Pobyt na loděnici (V.A,B) 
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VI. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 
 

V tomto školním roce inspekční činnost ve škole neproběhla. 
 

VII. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2016 

Hospodářský výsledek za rok 2016 činí 216.524,62 Kč 
(převod do FR ve výši 196.524,62 a FO ve výši 20.000,- Kč) 
 
Příjmy 
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM (OD ZŘIZOVATELE)                           0,- Kč 
NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM      18.226.327,99- Kč 
 
z toho:  prostředky získané od MŠMT (projekty, SIPVZ) 
  prostředky z ÚSC celkem                     16.895.012,- Kč
   z toho:  od zřizovatele          3.150.000,- Kč 
     krajský úřad        13.673.316,- Kč 
    dotace MŠMT – Škola dětí                           71.696,- Kč 
  ostatní příjmy (výnosy – hlavní činnosti)             962.073,19Kč 
  příjmy z jiné – doplňkové činnosti              262.689,- Kč 
  čerpání fondů                    106.553,80Kč 
 

příspěvky a dary:                              50.220,- Kč 
 
Výdaje 
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM                             0,- Kč  
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM       18.009.803,37 Kč 
 
z toho:  náklady na platy pracovníků školy        10.599.042,- Kč
  ostatní osobní náklady              70.055,19 Kč 
  zákonné odvody, zdravotní a sociální pojištění                    3.789.355,79 Kč 
  výdaje na učebnice, uč. texty a pomůcky          273.658,53 Kč 
  ostatní výdaje na realizaci projektů                        71.696,- Kč 
  ostatní provozní náklady celkem        2.961.834,86 Kč 
  náklady jiné – doplňková činnost              244.161,- Kč 
 
Z toho prostředky na DVPP 
Příjmy 
CELKEM PŘÍJMY NA DVPP                        13.020,- Kč 
z toho:  příjmy obsažené v rozpočtu KÚ                            13.020,- Kč 
 

Výdaje 

CELKEM VÝDAJE NA DVPP                  13.020,- Kč  
z toho:  DVPP v rámci rozpočtu KÚ                13.020,- Kč 
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 VIII. REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ 
 
A/ Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I v rámci 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) 
Výše finančních prostředků: 862.372,-Kč  

Od 1. listopadu 2016 realizujeme ve škole výzvu MŠMT „Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I“ - OPVVV.  

Cílem projektu Škola dětí IV je podpora základů vzdělávání rozvojem čtenářské a 
matematické gramotnosti, podpora kvalitnějšího vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem, podpora společného vzdělávání – osobnostní a sociální rozvoj pedagogů. 
V rámci tohoto projektu bude na škole po dobu dvou let působit školní psycholožka Mgr. 
Kamila Barlow.  
V následujících řádcích bych vás chtěla seznámit s prací školního psychologa. Co můžete od 
školního psychologa očekávat? 
Školní psycholog podporuje vytváření zdravého klimatu ve školách prostřednictvím 
psychologické činnosti s pedagogy školy, žáky a rodiči žáků školy. Činnost školního 
psychologa má výrazně preventivní charakter, vykonává však i činnosti spojené  
s poskytováním krizové intervence pedagogickým pracovníkům, žákům a případně rodičům 
žáků. Školní psycholog působí na škole jako poskytovatel  poradenských služeb spolu se 
školním metodikem prevence, výchovným poradcem. Školní psycholog je vázán mlčenlivostí.   
V rámci činností pracuje s žáky individuálně, ale i skupinově.  

Žáci se mohou obracet na naši školní psycholožku, pokud mají např. problémy s učením, 
neví, jak se učit, mají potíže se soustředěním, trápí je tréma, necítí se dobře ve třídě, prožili 
traumatizující zážitek. 

Školní psycholožka je k dispozici i rodičům, např. poradí při volbě povolání, pomůže při řešení 
problémů se školní přípravou, případně se zabývá výukovými, kázeňskými či rodinnými 
problémy. 

Mgr. Kamila Barlow úzce spolupracuje s pedagogy, pomáhá jim zlepšit atmosféru a vztahy ve 
třídě, pomáhá řešit výchovné a vzdělávací problémy jednotlivých žáků, spolupracuje na 
prevenci sociálně patologických jevů (šikana, záškoláctví…), popř. na jejich řešení.    
                                                                                                                                              
B/ Společně 20 let  
Výše finančních prostředků: 18.820,50 EUR (z toho dotace z EFRR 85%)  

Od 1. ledna 2017 v našich partnerských školách, ZŠ Dobrovského Lanškroun a Szkole 
Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej v Dzierżoniowie, začala realizace projektu 
s názvem „Společně 20 let“. 

Mezi hlavní cíle společného projektu patří především pokračování v dlouhodobé spolupráci 
škol v oblasti kulturní, sportovní a turistické. Nemalou pozornost věnujeme upevňování a 
prohlubování vzájemných kontaktů mezi vrstevníky s důrazem na společné vzdělávání a 
pracovní činnosti v různých aktivitách projektu. Dále chceme žáky aktivně zapojit do akcí  
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k 20. výročí naší vzájemné spolupráce. Neméně důležité je překonávání jazykových bariér a  
s tím související růst motivace jazykového vzdělávání a rozvoj jazykových dovedností.  

Projekt rozvíjí environmentální výchovu a vzdělávání, podporuje ekologické smýšlení, zdravý 
životní styl, osvojení si zásad bezpečného pohybu na horách. Dále předpokládá propagaci 
aktivního odpočinku spojeného se zdravým životním stylem. 

Dalším významným cílem projektu je reagovat na měnící se potřeby odborných kompetencí 
žáků v oblasti mechaniky a konstrukce. Projekt bude rozvíjet technické myšlení žáků, jejich 
přirozenou aktivitu, vytvářet prostor pro herní a experimentální cestu poznání. Spojením 
teoretických poznatků s praxí překonáme bariéry mezi vzdělávacími předměty netradičním 
způsobem. K naplnění cíle použijeme stavebnice Merkur M4. 

 
C/ Obědy dětem 
Výše finančních prostředků: 20.714,-Kč 

Nezisková organizace Drab Foundation zaštítila projekt Obědy dětem. Na základě vzájemné 
domluvy škola vytipuje vhodné žáky, jejichž rodiny se ocitly v nepříznivé finanční situaci, a 
vyplní žádost na příslušných webových stránkách. Žáka lze podpořit z programu Obědy 
dětem pouze v případě, že s tím souhlasí zákonný zástupce. Nezisková organizace žádost 
posoudí a pro schválené žáky zašle peníze na úhradu obědů, a to přímo škole. Ve školním 
roce 2016/17 nezisková organizace Drab Foundation podpořila čtyři žáky, a to od 1. 9. do 31. 
12. 2016, a šest žáků od 1. 3. do 30. 7. 2017. 
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IX. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 
ÚSPĚCHY ŽÁKŮ 

PC-ák 2016, krajská počítačová soutěž pro žáky ZŠ 
Jako předchozí roky, tak i letos jsme se ve středu 7. 12. 2016 zúčastnili počítačové soutěže 
pořádané SPŠE a VOŠ Pardubice. Soutěž je vypsána pro žáky 8. – 9. tříd v těchto kategoriích: 
tvorba www stránek, grafický návrh a prezentace v PowerPointu, která je ještě zvlášť 
rozdělena na jednotlivé ročníky.  
Než začnou soutěžící pracovat ve vybrané kategorii, tak ještě srovnávají své vědomosti  
v testu všeobecných počítačových znalostí. Zde rozhoduje nejenom správnost odpovědí, ale 
i rychlost zodpovězených otázek. Z velice početného pole soutěžících (152 žáků z 22 škol) se 
nejlépe z naší školy umístila Petra Suchá, která obsadila pěkné 6. místo, na 8. místě se 
stejným počtem bodů, ale horším časem skončila Kristýna Bednářová. 13. místo získala 
Aneta Dorčiaková, 16. místo Kristýna Filipová, 37. místo Jana Šemberová a 64. místo Natálie 
Poláková. 
V hlavních soutěžích jsme měli zastoupení v prezentacích v PowerPointu a grafickém návrhu. 
Zde se podařilo zaujmout porotu svou prací nejlépe Natálii Polákové, která byla oceněna 
pěkným druhým místem. V grafickém návrhu se mezi oceněné na 3. místo probojovala 
Kristýna Bednářová. 
Další soutěží byl S - ROBOT, soutěž robotiky a kybernetiky pro ZŠ. Jedná se o soutěž dvojic a 
spočívá v sestrojení a naprogramování robotického vozítka stavebnice LEGO MINDSTORMS 
EV3 v jazyce NXT-G, které co nejrychleji projede zadanou trasu a splní přitom určité úkony 
(zastaví na požadovaném místě, zahraje melodii, zobrazí text na displeji apod.). 
V této soutěži za naši školu nastoupil Petr Nečas s Vojtou Pecháčkem, kterým se nepodařilo 
probojovat mezi oceněné dvojice. 
 
Úspěch v soutěži Bücherwurm 
Ve středu 5. dubna se žákyně 9. ročníku Patricie Janíčková zúčastnila soutěže v předčítání v 
němčině, Bücherwurm  2017 (Knihomol 2017), která byla organizována Goethe centrem 
Pardubice. Úlohou soutěžících bylo přečíst krátký úryvek z německého textu (max. 5 min.) 
s pokud možno co nejlepší výslovností a výrazným přednesem. Zkrátka číst tak, aby se 
ostatní nenudili, aby poslouchali a příběh je zaujal. A to se naší žákyni bezesporu podařilo, 
neboť v silné konkurenci soutěžících z několika krajů obsadila krásné 3. místo 
 
Naši žáci v celostátním kole Finanční gramotnosti 
Soutěž Finanční gramotnost je určena všem žákům 1. a 2. stupně základních škol i žákům 
všech středních škol v těchto základních tematických okruzích: 
1) informační gramotnost, 
2) peněžní gramotnost, 
3) cenová gramotnost, 
4) rozpočtová gramotnost, 
5) právní gramotnost, 
6) ochrana spotřebitele. 
Po absolvování školního kola, zisku prvního místa v okresním i krajském kole jsme se vydali 
na celostátní kolo do Prahy. V úterý 25. 4. 2017 se konalo v refektáři kláštera Emauzy 
finálové kolo 8. ročníku soutěže, do kterého postoupily vítězné týmy z krajských kol. 
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Soutěžily trojice žáků prvního, druhého stupně a studenti středních škol. Čtrnáct zástupců 
z jednotlivých krajů bylo rozděleno do dvou semifinálových skupin a čekalo na ně 15 otázek. 
První dva týmy z obou semifinálových kol postoupily do finále. Trojice našich žáku z pátých 
tříd bojovala s otázkami, ale i s časem, který často rozhodoval o pořadí. Ondřej Böhm, Martin 
Jáneš a Tomáš Miškolci skončili v semifinále na 5. místě. I přestože nepostoupili do finále, je 
to obrovský úspěch a doufáme, že také v příštím školním roce budou takto skvěle hájit barvy 
naší škol.  
 
Velký úspěch Dobráku v celostátním kole soutěže SAPERE 
Ve středu 26. 4. 2017 se konalo v refektáři kláštera Emauzy v Praze finálové kolo 7. ročníku 
soutěže, do kterého postoupily vítězné týmy z krajských kol ve třech kategoriích. Letos se do 
této soutěže zapojilo více než 28 000 žáků a studentů. 14 zástupců krajů bylo rozděleno do 
dvou semifinálových skupin a čekalo na ně 10 otázek. První dva týmy z obou semifinálových 
kol postoupily do finále. Trojice našich děvčat z devátého ročníku, Kristýna Bednářová, 
Patricie Janíčková a Aneta Dorčiaková, po počátečním zaváhání bojovala v semifinálové 
skupině o postup. Zadařilo se jim a bylo z toho druhé místo znamenající postup. Děvčata 
bojovala nejen s otázkami, ale také s časem, který v mnoha případech rozhodoval o pořadí  
u každé otázky. Ve finále prokázaly naše reprezentantky vynikající znalosti, ale také pevné 
nervy a získaly neuvěřitelné druhé místo.  
Soutěžní otázky soutěže SAPERE aneb Vědět, jak žít byly koncipovány do těchto základních 
tematických okruhů: 
I.    Životní prostředí a životní styl (zásady ekologie), 
II.  Zdravá výživa (zásady stravování), 
III. Pohyb jako součást zdravého životního stylu (zásady pohybu), 
IV. Potraviny (zásady manipulace a základní informace), 
V.   Prevence nemocí (zásady zdravovědy), 
VI. Smysly a vjemy v praxi (čich, chuť, hmat, zrak atd.). 
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Superfinále plavecké školní ligy 
V Rychnově nad Kněžnou se ve čtvrtek 27. dubna uskutečnilo finále štafet žáků 2. stupně a 
nižších ročníků víceletých gymnázii. Do superfinále postoupila dvě nejlepší družstva 
z Rychnovska, Litomyšlska a Orlickoústecka. V letošním školním roce závodilo přes 400 dětí 
z 20 škol! 

V naší kategorii B (7. třídy) postoupila do finále tato družstva: ZŠ Fr. Kupky Dobruška, ZŠ 
Zámecká Litomyšl, Gymnázium A. J. Litomyšl, ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí, ZŠ Jiráskova 
Vysoké Mýto a my, z Dobráku. Abychom se dostali až do superfinále, museli jsme absolvovat 
4 kola v Rychnově nad Kněžnou.  Naše štafeta postoupila z prvního místa ve složení: Matěj 
Skalický, Matěj Maršík, Gabča Skalická, Anička Vlčková a Tom Jurča. Bohužel finále se 
nemohla zúčastnit Gabča.  

První kolo začalo v 9.00 hodin. Všichni jsme byli docela nervózní, ale odhodlaní nechat tam 
úplně všechno. Finále bylo velké drama. Matěj Maršík rozjel štafetu dobře, doplaval na 
prvním místě. Matěj Skalický statečně udržel první místo, ale Anička to měla hodně těžké, 
přeplaval ji plavec z Dobrušky, který byl o dvě hlavy větší. Tom musel pořádně zabrat a 
podařilo se. Vyhráli jsme o pouhý dohmat ruky. Superfinále bylo prostě SUPER!!! Krásný 
pocit, spokojenost našich plavců. 
Pak už jenom následovala přestávka a možnost vyzkoušet si přístrojové potápění. Ve druhé 
rozplavbě  vše proběhlo v pohodě. Už nás čekalo JENOM vyhlášení výsledků a výstup na 
nejvyšší stupínek vítězů!!!                                                                                                                                           
 
PREZENTACE ŠKOLY 
 
…1. září na Dobráku 
Slavnostní shromáždění žáků, rodičů a hostů před školou, taneční vystoupení děvčat 
z kroužku Sluníčko, vztyčení školní vlajky, proslov pana starosty města Lanškrouna  
Mgr. R. Vetchého a paní ředitelky D. Krátké, dárky pro nové žáčky, maskot Dobráček a 
usměvaví prvňáčci i jejich dojatí rodiče, tak proběhlo 1. září na Dobráku. Maskot školy 
Dobráček se seznámil s prvňáčky, neboť je bude provázet celým prvním stupněm a jako 
kamarád s nimi bude prožívat školní výuku, soutěže i sportovní aktivity. 
Do školního roku 2016/17 vstupuje Dobrák především s novou jazykovou učebnou. I nadále 
se můžete s námi setkávat na www stránkách a na facebooku. 
Těšíme se, že ve spolupráci s rodiči i našimi příznivci vytvoříme ve škole podnětné a přátelské 
prostředí, tak jako tomu bylo dosud.  
 

Jazyková učebna a rodilý mluvčí na Dobráku  

Do nového školního roku vstoupila naše škola s novou moderní jazykovou učebnou, 
která vznikla během prázdnin v přízemí hlavní budovy. Do rekonstrukce a přebudování 
stávající třídy jsme se mohli pustit jen díky finančnímu přispění našeho zřizovatele, města 
Lanškrouna, ale také díky sponzorskému daru firmy INA Lanškroun, s. r. o., KOMFI, spol. s.r. 
o. a firma Vondra a Vondra. Odborná učebna je mimo jiné vybavena speciálními 
multimediálními počítačovými programy, které umožňují jak individuální, tak skupinovou 
výuku cizích jazyků a vzájemnou kooperaci žáků při studiu.  
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Díky sponzorské mu daru společnosti FOREZ s.r.o. a finančnímu příspěvku z prostředků 
SRDPŠ se nám podařilo zajistit rodilého mluvčího do hodin anglického jazyka. Pan Simon 
Barlow (rodilý Angličan) dochází na naši školu pravidelně, a to každý třetí týden. Výuka 
probíhá v 6. - 9. ročníku v hodinách konverzace, dále v některých třídách na 2. stupni a 
v obou třídách 5. ročníku. V běžných vyučovacích hodinách s pedagogem si žáci rozšiřují 
teoretické znalosti, tzn. gramatické jevy a struktury, slovní zásobu a konverzují. Hodiny 
s rodilým mluvčím na toto navazují a informace doplňují. Jejich cílem je především pomoci 
žákům překonat ostych z používání cizího jazyka, porozumět jazyku a reagovat v něm. Rodilý 
mluvčí představuje silnou motivaci v učení se cizím jazykům a zdokonalování se v nich. 
Výsledky, kterých dosahujeme při výuce anglického jazyka zásluhou našich vyučujících a díky 
podpoře sponzorů, nás velmi těší a věřím, že tak poskytujeme dětem kvalitní základy, na 
kterých budou dále stavět v navazujícím studiu a profesním životě.   
                                      
Vaše štědrost nás těší – děkujeme… 
Vážení rodiče, prarodiče, učitelé, milé děti, 
dovolte nám, abychom Vám touto cestou poděkovali za Vaši podporu již druhého vánočního 
charitativního jarmarku. Děkujeme všem, kteří do prodeje darovali milé dárečky nebo 
cukroví, děkujeme za Váš čas, kterého v dnešní době není nikdy dost, děkujeme, že jste 9. 
prosince 2016 navštívili prodejní stánky Vašich dětí a celé odpoledne štědře nakupovali milé 
dárečky. Díky Vám jsme pro Pavlíka Kvapila a naše žáky získali neuvěřitelných 38 tisíc korun, 
což je částka šlechetná a ohromující.  
Polovina této sumy bude rodičům Kvapilovým slavnostně předána 22. prosince 2016 na 
vánočním koncertu Dobráku v kostele sv. Anny. Druhá polovina peněz bude použita na 
vybavení čtenářských koutků, které hodláme vybudovat na chodbách naší školy.  
 
Vánoční koncert 
Další rok je za námi a opět jsme se sešli 22. prosince na vánočním koncertě v kostele sv. 
Anny. 
Společně jsme se vánočně naladili a poslechli si spoustu známých i neznámých koled. 
Koncert začaly třídy z I. stupně, každá třída zazpívala vždy jednu českou a jednu anglickou 
píseň a kdo je znal, přidal se. Stejně tak tomu bylo u II. stupně. 
Na začátku koncertu dětí z II. stupně paní ředitelka všem popřála krásné Vánoce a předala 
paní Kvapilové šek v hodnotě 19 tisíc korun, což byla polovina výtěžku z Vánočního 
charitativního jarmarku, který uspořádala naše škola na začátku prosince. 
 

Den otevřených dveří  
Ve středu 22. února v 14.30 hodin se otevřela ZŠ Dobrovského budoucím prvňáčkům a jejich 
rodičům. Návštěvníci si na novější budově prohlédli učebny i školní družinu. Pro děti paní 
učitelky připravily výtvarné dílny a programy na interaktivních tabulích. Nejvíce rodičů 
s budoucími prvňáčky přišlo před třetí hodinou, protože za několik minut začínala netradiční 
ukázková hodina v I. A. Proč netradiční? Děti se učily pouze 35 minut, paní učitelka M. 
Jirásková využila interaktivní tabuli, ale i další metody tak, aby děti dokázaly pracovat i  
v době, kdy už mají právo na únavu a nepozornost. Následovala beseda rodičů s ředitelstvím 
školy. 
A co se nejvíce líbilo dětem? Učarovaly jim interaktivní tabule, které máme ve všech třídách 
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na I. i II. stupni. O co se nejvíc zajímali rodiče? Kdo bude učit v prvních třídách, o provoz 
školní družiny, o kroužky, o spádové obvody škol… 

Ocenění reprezentanti města Lanškrouna z naší školy  
Každoročně vyhlašuje město Lanškroun ve spolupráci s komisí pro výchovu a vzdělávání 
anketu s názvem „Mládež reprezentuje město Lanškroun“. Už z názvu je patrné, že anketa si 
klade za cíl představit veřejnosti úspěšné mladé lidi v kategoriích jednotlivci mladší, starší a 
kolektivy ve sportovním odvětví, vědomostních soutěžích a kultuře. Nominovat mladé 
reprezentanty mohou školy, sportovní organizace, ale i rodinní příslušníci. Za rok 2016 bylo 
navrženo 127 mladých lidí, mezi kterými nechyběli i naši žáci, na jejichž úspěchy jsme 
náležitě pyšní. 

Slavnostní vyhlášení proběhlo v sále lanškrounského zámku ve středu 29. března 2017 v 17 
hodin. Mezi top oceněnými byla z Dobráku Kristýna Bednářová, Kristýna Krátká a Patricie 
Janíčková. 
 
V pátek 28. dubna jsme ve škole předávali diplom za vzornou reprezentaci města a finanční 
odměnu dalším oceněným žákům. Byli jimi: Natálie Poláková (PC_ák 2016), Jakub Dušek 
(projekt na Festival vědy a techniky mládeže a člen družstva v soutěži Sapere), Patricie 
Janíčková a Lucie Němcová (členky družstva v soutěži Finanční gramotnosti), Tadeáš Vojtek, 
Tereza Chládková, Tereza Sofie Brokešová (družstvo v soutěži Tuta Via Vitae), Kristýna 
Filipová, Nela Procházková, Karolína Urbanová a Marie Kučerová (projekty na Festival vědy a 
techniky mládeže), Petr Nečas a Vojtěch Pecháček (soutěž ROBO RAWE).  
Mezi další oceněné patří, dnes už bývalí žáci naší školy, Adam Mareš, Barbora Maršíková, 
Kateřina Jirásková, Ladislav Pavlas, Adam Křivka a Daniela Slánská.      
 
Gratuluji všem oceněným žákům, zároveň jim děkuji za vzornou reprezentaci školy, za jejich 
snahu, trpělivost a ochotu učit se novým věcem, prezentovat své výsledky. Také bych jim 
chtěla popřát mnoho studijních úspěchů i hodně štěstí v dalších soutěžích a třeba opětovné 
ocenění v anketě „Mládež reprezentuje město Lanškroun“. 
 
Vystoupení Notiček v Domově pro seniory 
I letos se pěvecký kroužek Notičky vydal potěšit seniory do Domova pro seniory 
v Lanškrouně. Sešlo se jich hodně a podle pobrukování se jim vystoupení líbilo. Zazněly písně 
od Zdeňka Svěráka, Zory Jandové nebo seskupení Skoumal-Vodňanský. Děti předvedly své 
písně a na závěr vystoupení si pro posluchače připravily překvapení. Zařadily sérii lidových 
písní, které snad zná každý, jako Kočka leze dírou, Skákal pes apod. Ale to ještě stále nebylo 
vše. Tentokrát zpěváčky doprovodili samotní posluchači. Děti jim rozdaly nástroje a 
k velkému překvapení je ani nechtěli moc vracet, natolik se jim líbilo, že mohou hrát s námi. 
Jsme rádi, že se vystoupení seniorům líbilo a rádi je zase půjdeme někdy navštívit a ukázat, 
co nového jsme se naučili. 
     
Daruj CD a DVD dětem v nemocnici 
Je duben a po roce je tu opět sbírka pro děti v nemocnici, tentokrát ne knížky, ale CD a DVD. 
Sbírku organizuje Rodinné centrum Dětský svět v Lanškrouně ve spolupráci se ZŠ a MŠ při 
nemocnici v Ústí nad Orlicí. Cílem je uspořádat veřejnou sbírku originálních CD a DVD, které 
budou moci využívat pacienti dětského oddělení Orlickoústecké nemocnice. I naše škola se 
do sbírky zapojila a děti nosily celý měsíc různá CD a DVD – pohádky pro nejmenší, hrané a 
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kreslené filmy, filmy pro mládež, hudební i s mluveným slovem (celkem přes 400 kusů). 
Děkujeme vám všem, kteří jste do sbírky přispěli, a věříme, že darovaná CD a DVD udělají 
radost nemocným dětem a zpříjemní jim tak pobyt v nemocnici.  
 
Celý Dobrák běžel pro Pavlíka 
V pátek 12. května 2017 se na Dobráku od rána pilně pracovalo. Bylo potřeba mnoho 
šikovných rukou, abychom připravili akci, na kterou jsme se už rok těšili. Od 14 hodin se totiž 
konal 2. ročník charitativního běhu pro našeho kamaráda Pavlíka Kvapila a jeho rodinu. 
Cílů jsme měli hned několik: získat příjemnou finanční částku, která by alespoň maličko 
usnadnila Pavlíkovu léčbu, pokořit loňský rekord v počtu odběhnutých oválů, vykouzlit 
spokojený úsměv na tváři všech účastníků běhu a v neposlední řadě nezmoknout. 
Myslím, že se podařilo vše. Na dobrovolném vstupném a z prodeje drobného občerstvení 
jsme získali 8.888 Kč. Během zhruba dvou hodin uběhli děti, jejich rodiče, prarodiče a učitelé 
celkem 6018 koleček, což je o 2296 více než loni. Překvapivé bylo zjištění, že jsme společně 
zdolali celkem 843km! Všichni běhali s neuvěřitelnou vytrvalostí a nadšením. Zamračený 
obličej byste tentokrát hledali marně. Hrozivě vyhlížející mračna se přesně ve 14 hodin 
rozehnala a jemně vystrašila až po skončení celé akce.  
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří jste přišli, protože jen díky Vám mělo celé 
odpoledne smysl. Velké díky patří štědrým sponzorům, kteří pro všechny děti připravili milé 
motivační dárečky. Děkujeme především firmě Fortell a jejím majitelům panu Františku 
Jirasovi a  Františku Ambrožovi, dále společnosti MK Fruit s.r.o., Českým drahám, školní 
jídelně Madoret a všem maminkám a učitelům, kteří připravili chutné občerstvení.  
Děkujeme za příjemné odpoledne strávené s Vámi.  
 
Veselá zahrada 16. 6. 2017 
Letošní Veselá zahrada probíhala ve westernovém stylu. Odpoledne již tradičně zahájil 
taneční kroužek Sluníčko country tancem „Cowboy“. Na další taneční vystoupení jsme se 
mohli těšit každou celou hodinu.  
Děti si vyzvedly na startu hrací kartu a rozběhly se plnit připravené soutěžní úkoly, které by 
měl každý správný kovboj zvládnout: jízdu na „koni“, práskání bičem, zahánění stáda do 
ohrady, jízdu zručnosti s překážkou mezi podkovami koní, lasování, přeskakování divoké řeky 
atd.  
V rámci odměny si děti opékaly párky u ohně. Přestože nás bouřka a prudký déšť donutily 
ukončit všechny soutěže dříve, účast 160 dětí byla mimořádná a z našeho pohledu i velmi 
zdařilá. 
                                                                                                                                   
Předávání štafety 
Ve středu 22. června 2017 od 16.30hod se v prostorách zámku na náměstí Aloise Jiráska 
konalo tradiční slavnostní Předávání štafety. 
I přes horké počasí se sál rychle naplnil rodiči, učiteli, budoucími prvňáčky a žáky současné 9. 
třídy. Všichni přišli zhlédnout ceremoniál, při kterém nejstarší děti naší školy uvolňují místo 
těm nejmladším.  
Nejprve všechny přítomné potěšilo vystoupení tanečního kroužku Sluníčko a proslov paní 
ředitelky Mgr. Dany Krátké.  Poté si paní učitelky Mgr. Jana Křenková a Mgr. Martina Látrová 
pozvaly na jeviště všechny malé předškoláky, kteří v příštím školním roce poprvé zasednou 
do lavic a vytvoří tak nové první třídy. Malý dáreček a pomyslnou štafetu jim přišli předat již 
zkušení žáci 9. ročníku.  
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Celý program zpestřilo vystoupení pěveckého kroužku Notičky.  
Budoucím prvňáčkům přejeme spoustu nadšení a radosti z učení, deváťákům šťastné 
vykročení do nové etapy jejich života.  
                                                                                                                    
SOUTĚŽE 
A/ JAZYKOVÉ 
 
Konverzační soutěž v anglickém jazyce – školní kolo 
Naštěstí je v dnešní době dost dětí, které si uvědomují, že umět cizí jazyk není jenom trend, 
ale i naprostá nezbytnost při cestování nebo k získání kvalitní a dobře placené práce. Přibývá 
žáků, kteří čtou knihy v originále, dívají se na anglické filmy, poslouchají anglické písničky a 
třeba i vyhledávají každou možnost komunikace s rodilým mluvčím Simonem Barlow, který 
letos na naší škole působí. 
Možná i proto je zájemců o školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce každý rok 
poměrně hodně. V pondělí 28. listopadu 2016 se za tímto účelem sešlo celkem 16 žáků. Jako 
vždy se soutěžilo ve dvou kategoriích – I. kategorie (6., 7. ročník), II. kategorie (8., 9. ročník). 
Žáci byli testováni z poslechových a komunikačních dovedností. 
V kategorii mladších dětí bych velmi ráda vyzdvihla suverénní výkon Elly Andrlové (7. A), 
která porotu složenou z paní uč. Valentové a Semerádové oslnila plynulostí projevu a 
schopností vyjadřovat se anglicky v podstatě bez chyb na jakékoli téma přiměřené jejímu 
věku. Velmi dobře si také vedla Gábina Skalická (7. B).  
V kategorii starších žáků příjemně překvapila Kristýna Bednářová (9. třída), které právem a 
jednoznačně patří 1. místo. Je důkazem toho, že talent bez píle je pouze poloviční úspěch. 
Velmi dobře si vedli i ostatní soutěžící (2. místo – Adam Váně , 3. místo – Aneta Dorčiaková, 
Kristýna Krátká).                                                                                                                      
 
Konverzační soutěž v němčině (školní kolo) 
V pondělí 5. 12. 2016 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce.  
Soutěžilo se ve dvou disciplínách, poslech s porozuměním a konverzace se členy poroty 
(představení, řešení jazykové situace, rozhovor na základě obrázku). Děvčata, která se 
zapojila do této aktivity, prokázala velmi dobré znalosti a schopnosti porozumět 
cizojazyčnému textu a hlavně cizí jazyk aktivně používat. Soutěžící na 1. místě, Patricie 
Janíčková (IX. třída), bude reprezentovat naši školu v okresním kole soutěže v Ústí nad Orlicí. 
 

Olympiáda z českého jazyka – okresní kolo 
Okresního kola se 1. 2. 2017 zúčastnily v Ústí nad Orlicí dvě úspěšné řešitelky kola školního, a 
to žákyně 9. třídy Petra Suchá a Kristýna Bednářová. Již tradičně absolvovaly test z gramatiky 
a slohovou práci na téma Co mě čeká v tomto roce.  
Ve velké konkurenci (46 soutěžících )obsadila Petra 7. a Kristýna 12. místo.  

Konverzační soutěž v německém jazyce 
Po úspěšném absolvování školního kola konverzační soutěže v německém jazyce se žákyně 9. 
ročníku, Patricie Janíčková, zúčastnila dne 8. února okresního kola v Ústí nad Orlicí. Soutěžilo 
se v porozumění slyšenému textu, v samotné konverzační části žáci plnili 3 úkoly: představit 
se, bez přípravy reagovat na obrázek a prezentovat vylosované téma. Na stupně vítězů jsme 
sice nedosáhli, ale i přesto si Páťa zaslouží velkou pochvalu.                                                      
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Konverzační soutěž v anglickém jazyce (okresní kolo) 
Pohled do kalendáře prozrazoval, že dne 14. února 2017 má svátek Valentýn. Ella Andrlová 
(7. A) a Kristýna Bednářová (9. třída) měly kromě této události ve svém diáři poznamenáno, 
že je čeká i okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce, které se koná každoročně  
v Ústí nad Orlicí. 
Připraven pro ně byl náročný lexikální a poslechový test a poté dlouhé, chvílemi i úmorné a 
stresující čekání na ústní zkoušení. Konkurence byla veliká. Vždyť žáků, pro které se 
angličtina stává příjemným koníčkem, každým rokem přibývá.  
I naše děvčata dokázala, že jsou šikovná a že se ve světě neztratí. Ella Andrlová v kategorii 
mladších žáků obsadila krásné 4. místo, Kristýna Bednářová v kategorii žáků starších 7. místo.  
 
Recitační soutěž 
V úterý 18. dubna proběhla v naší škole recitační soutěž. Letos se jí zúčastnilo 10 dětí, což 
svědčí o tom, že poezie má i v dnešní uspěchané době stále mezi čtenáři a posluchači své 
místo. 
Carl Sandburg, americký spisovatel, novinář a básník, napsal, že „poezie je otevření a zavření 
dveří, při němž ti, kdo nahlédli dovnitř, jen tuší, co lze spatřit v jednom okamžiku.“  A právě 
tyto vzácné chvíle společně se všemi soutěžícími prožívala porota, která ocenila nejen 
zajímavost projevu, ale i píli a čas věnovaný jeho přípravě. Porotu tvořila paní ředitelka Dana 
Krátká, paní učitelka Iva Rozsívalová, paní učitelka Naděžda Semerádová a paní učitelka Jitka 
Stránská. Recitace soutěžících byla dost vyrovnaná, proto se porota rozhodla udělit první a 
druhé místo v obou kategoriích. 
1. místo v kategorii šestých a sedmých tříd získala Zuzana Kubešová za prózu od J. Žáčka 
Začíná to od Pepana, 2. místo Štěpánka Rubešová za recitaci Jarní romance od J. Vrchlického. 
V kategorii 8. a 9. ročníku bylo 1. místo uděleno Patricii Janíčkové za báseň I. M. Jirouse 
Pohádka pro Františku a 2. místo Janu Hajzlerovi, který zaujal básní Sirotek. 
 
 
B/ TECHNICKÉ 
 
Digitální hledání 
V úterý 25. 10. 2016 SOŠ a SOU Lanškroun pořádala soutěž pro žáky základních škol 
v surfování po internetu s názvem DIGITÁLNÍ HLEDÁNÍ. Soutěže se mohla zúčastnit z každé 
školy maximálně tři dvoučlenná družstva žáků 8. a 9. tříd. Z naší školy tyto dvojice tvořily 
Aneta Dorčiaková a Kristýna Bednářová, Petra Suchá a Nela Procházková, z osmých tříd Petr 
Nečas a Nela Křížová. 
Žáci měli podle zadání vyhledat v časovém limitu požadované informace na internetu a vložit 
je do programu Word. Za správně nalezené a uložené informace byly udělovány body. 
Dosažené body jednotlivců byly pak příslušné dvojici sečteny a vyhodnoceny společně. Naše 
dvojice složená ze zástupců z obou osmých tříd, Petr Nečas a Nela Křížová, která zde měla 
získávat převážně zkušenosti, se hned umístila na pěkném druhém místě. Vítězem celé 
soutěže se stala další naše dvojice zástupců tentokrát z devátého ročníku ve složení Petra 
Suchá a Nela Procházková, děvčata dosáhla o půl bodu lepšího výkonu. 
 
Festival vědy a techniky a soutěže ROBO Rawe 
Jako každoročně, tak i letos proběhlo školní kolo soutěže Festival vědy a techniky pro děti a 
mládež v Pardubickém kraji. Školního kola se zúčastnily čtyři projekty z naší základní školy a 
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dva projekty ze základní školy Jindřicha Pravečka z Výprachtic. Odborná porota zhodnotila 
předvedené výkony a doporučila soutěžícím jak zlepšit úroveň projektu před okresním 
kolem. 
Okresní kolo soutěže se konalo v pátek 10. února na SOŠ a SOU v Lanškrouně pod záštitou 
starosty města Mgr. Radima Vetchého. Letos to byl jubilejní desátý ročník. 
Každý projekt musí splňovat základní kritéria vědeckých a technických projektů: výběr 
výzkumného tématu, rešerše literatury, testovací otázky, návrh experimentu, sběr dat, 
grafická a statistická analýza, tvorba závěru a úspěšná prezentace. 
Soutěž probíhá ve dvou kategoriích. Hlavní cenu, postup do krajského kola, v kategorii 
základních škol získalo 53 prací ze 72 zúčastněných. V kategorii středoškolák se zúčastnilo 32 
prací a do krajského kola jich postoupilo 31. 
Z naší školy postoupily do krajského kola tyto projekty: Kristýna Bednářová s projektem 
OctoBOT, Zuzana Kubešová a Marie Gregorová s projektem krápníková jeskyně a Patrik 
Jureček a Matěj Skalický s projektem automatizace ve stavebnictví. 
Vedlejší ceny, které udělovali sponzoři, získaly Kristýna Bednářová (cena nadačního fondu 
MICRO:LA) a Zuzana Kubešová s Marií Gregorovou (cena firmy FGL svítidla). 
Krajské kolo soutěže proběhlo 16. a 17. března v Pardubicích ve výstavní centru IDEON.  
Do letošního ročníku robotické soutěže ROBO Rave, jsme vyslali jeden soutěžní tým. Název 
soutěže vychází z anglického Robots Are Very Educational (volně přeloženo: Roboti jsou 
velmi přínosní pro vzdělávání). Náš tým soutěžil v kategorii doprava míčků s automatickým 
nakládáním. Z druhého místa a právem účasti na letní škole robotiky v Žamberku se radoval 
robot Petra Nečase a Vojty Pecháčka. 
 

První místo v okresním kole kancelářských aplikací, počítačové soutěži pro žáky ZŠ 

Jako předchozí roky, tak i letos se ZŠ Dobrovského Lanškroun ve středu 1. 3. 2017 zúčastnila 
okresního kola počítačové soutěže pořádané SPŠE a VOŠ Pardubice. Soutěž v kancelářských 
aplikacích je každý rok vypsána pro žáky 8. – 9. tříd. Žáci během soutěže plní zadané úlohy 
v aplikaci textový dokument Word a tabulkový kalkulátor Excel. 
A stejně jako v předchozích letech, tak i letos patřilo první místo naší škole a to zásluhou 
Petry Suché, kterou díky druhému místu doprovodí do krajského kola i Kristýna Bednářová.  
Ve čtvrtek 20. 4. 2016 proběhlo v Pardubicích krajské kolo počítačové soutěže. Do Pardubic 
však neodjela Petra, která den před odjezdem onemocněla. Po loňském úspěšném třetím 
místě se letos Kristýně už tolik nedařilo, přesto skončila na pěkném sedmém místě v kraji. 
 
 

C/ MATEMATICKÉ  
 
SPEEDMAT 
Matematická soutěž „Speedmath“ obsahuje učivo 2. až 9. ročníku základních škol. Podíváme-
li se do historie, zjistíme že: 

 první program SPEEDMAT vznikl v roce 1997 pod operačním systémem MS-DOS,      

 zápis výkonů do databáze výsledků funguje od r. 2008, 

 výsledky uložilo v 15 kolech soutěže skoro 20000 žáků, 

 diplomy dostalo přes 1350 matematických talentů, 

 žáci naší školy vždy patřili mezi úspěšné řešitele. 
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Od 1. září 2016 do 27. ledna 2017 probíhalo 15. kolo této matematické soutěže. A jaké byly 
výsledky naší školy? 
Podle počtu soutěžících nám z 35 zapojených škol patří 17. místo, podle počtu žáků, kteří 
získali diplom, jsme obsadili 3. místo. 
Diplom za vynikající práci a reprezentaci školy získali: 
Michal Richtr, Barbora Semerádová, Josef Bureš, Adam Daniel, Milan Novotný, Petra 
Šilarová, Petra Suchá a dva diplomy obdržela Patricie Janíčková. 
 
Matematické soutěže na naší škole 
Od ledna do března proběhlo na naší škole několik matematických soutěží. O které šlo a jaké 
byly výsledky? 
Již v lednu 2017 končilo žákům 5. tříd domácí školní kolo Matematické olympiády. Přihlášení 
žáci měli za úkol spočítat celkem 6 úloh, úspěšným řešitelem se stal ten, kdo zvládl vypočítat 
alespoň 4 z nich. To se z 8 zúčastněných podařilo 3 žákyním: Petře Šilarové a Veronice 
Reslerové z 5. A a Eleně Novákové z 5. B. Bohužel termín okresního kola se překrýval 
s lyžařským výcvikem, kterého se všechny účastnily. 
V úterý 14. 2. 2017 se 28 žáků 5. – 8. tříd utkalo ve školním kole Pythagoriády. Čtyři úspěšné 
řešitelky P. Šilarová, V. Reslerová, K. Langerová (všechny 5. A) a E. Nováková (5. B) se 
v květnu vypraví na okresní kolo do Ústí nad Orlicí, aby poměřily své znalosti s ostatními. 
V polovině března ukončili svoji domácí práci na úlohách Matematické olympiády také žáci 
z 6. až 8. tříd. Přestože se nikomu z nich (Š. Rubešová, G. Skalická, Z. Kubešová, M. Šembera, 
N. Gregorová) nepodařilo stát úspěšným řešitelem, zaslouží si pochvalu za to, že se snažili 
„poprat“ s ne zcela lehkými úlohami, které pro ně byly připraveny. 
Poslední matematickou akcí, které se kromě prvňáčků zúčastnili v pátek 17. března 2017 
všichni žáci (celkem 306 přítomných žáků), byla mezinárodní soutěž Matematický klokan. Na 
nejlepší řešitele se podívejte v následující tabulce. 

Kategorie  Umístění Počet bodů Jméno a příjmení Třída 

CVRČEK 

1. - 2. 79 Jaromír Flídr 3. B 

1. - 2. 79 David Křivka 3. B 

3. 74 Kristýna Hanáková 3. B 

KLOKÁNEK 

1. 92 Petra Šilarová 5. A 

2. 91 Veronika Reslerová 5. A 

3. 86 Jakub Sadílek 5. A 

3. 86 Marek Hanyš 4. C 

BENJAMÍN  
  

1. 70 Martin Kříž 7. B 

2. 69 Miroslav Haislar 7. B 

3. 68 Sabina Vápenková 7. A 

4. 66 Milan Minář 7. A 

5. 66 Alexandra Ryšavá 7. B 

6. 60 Zuzana Kunčárová 6. 

7. 60 Tadeáš Urban 7. B 

8. 55 Matěj Skalický 7. A 

9. 55 Sára Šebrlová  7. B 

10. 54 Jan Lebduška 7. A 

KADET 
  

1. 71 Patricie Janíčková 9. 

2. 68 Natálie Poláková  8. B 

3. 59 Aneta Dorčiaková 9. 
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4. 56 Marie Šenkýřová 8. A 

5. 52 Jan Hostovský 8. A 

6. 52 Petra Suchá  9. 

7. 52 Petr Urban 9. 

8. 51 Nela Gregorová 8. A 

9. 51 Jan Hajzler 8. B 

10. 50 Kristýna Filipová 9. 

 
Okresní kolo Pythagoriády pro 5. ročník ZŠ 
 V pondělí 15. května 2017 se v Ústí nad Orlicí uskutečnilo okresní kolo matematické 
Pythagoriády pro 5. ročník ZŠ. Z naší školy se ho zúčastnila čtyři děvčata – Petra Šilarová, 
Kristýna Langerová, Veronika Reslerová a Elena Nováková. Soutěžilo dalších 29 dětí ze 
základních škol v Lanškrouně, Ústí nad Orlicí, České Třebové, Červené Vody, Žamberku, 
Chocně a Klášterce nad Orlicí. Samotné matematické klání probíhalo hodinu a výsledky jsme 
se dozvěděli hned na místě.  
Bylo možné získat maximálně 15 bodů, což se jako jediné podařilo právě Petře Šilarové z naší 
školy, takže ve velké konkurenci vybojovala pro ZŠ Dobrovského 1. místo. Další dva stupínky 
„na bedně“ si odvezli Markéta Polanská a Jan Wawrzyczek z Červené Vody. Děti, které 
dosáhly 10 a více bodů, obdržely diplom pro úspěšné řešitele. Získala ho i Kristýna Langerová 
s 11 body. Všichni účastníci Pythagoriády dostali pamětní list a občerstvení, vítězové si 
vybrali hodnotné ceny. 

 
 
D/ PŘÍRODOVĚDNÉ 
 
Přírodovědný klokan 
Tato soutěž vznikla v roce 2006 a jejím pořadatelem je Přírodovědecká fakulta Univerzity 
Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Soutěž figuruje 
na seznamu soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR  
v kategorii B a je zařazena do programu Excelence. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků  
o technické a přírodovědné obory.  
Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet pro 8. a 9. třídy ZŠ a Junior pro I. a II. ročníky SŠ. 
V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti 
pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut 
čistého času. 
Letos se soutěž konala ve středu 12. října 2016 a na naší škole se do řešení zapojilo 59 žáků 
osmých a deváté třídy. A jak jsme dopadli, ukazují výsledky nejlepších, když maximální počet 
bodů, který se dal získat, byl 120. 

 

Umístění Počet bodů Jméno a příjmení Třída 

1. 68 Kristýna Bednářová 9. 

2. 67 Petr Nečas 8. B 

3. 60 Marie Konopková 8. A 

4. 60 Petra Suchá 9. 

5. 56 Lucie Němcová 8. A 
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Okresní kolo zeměpisné olympiády 
Po školním kole zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo celkem 26 žáků druhého stupně 
ve třech kategoriích, se 3 nejlepší žákyně vydaly na kolo okresní, které se konalo v úterý 21. 
2. 2017 v ZŠ v Libchavách. Jako každý rok se testovaly 3 typy znalostí a dovedností: 1) práce 
s atlasem, 2) písemný test geografických znalostí (práce bez atlasu), 3) praktická část – 
třídění a zpracování informací a dat. 
A jaké byly naše výsledky? V kategorii A (6. ročník ZŠ + 1. ročník osmiletých gymnázií) 
zkušenosti sbírala Zuzana Kunčárová  z 6. třídy, která obsadila 17. místo. V kategorii B (7. 
ročník ZŠ + 2. ročník osmiletých gymnázií) soutěžila Zuzana Kubešová ze 7. A, která se 
umístila na pěkném 4. místě z 15 žáků. V kategorii C (8. + 9. ročník ZŠ, 3. + 4. ročník 
osmiletých gymnázií) soutěžila Petra Suchá z 9. třídy, která obsadila také 4. místo  
(z celkového počtu 21 žáků) a na stupně vítězů jí chybělo opravdu málo. 
 
Přírodovědné soutěže 1. stupeň 
Každý rok pořádáme na naší škole přírodovědnou soutěž. Žáci 1. stupně soutěží ve dvou 
kategoriích, v jedné poznávají živočichy a minerály a ve druhé kategorii rostliny a minerály. 
Koncem dubna proběhlo školní kolo. Na 1. místě se v rostlinách i živočiších umístila žákyně  
Katěřina Toncrová, 2. místo v rostlinách získala Kristýna Kristýna Hanáková a na 3. místě se 
umístila Anna Cinková, všechny tři ze III. B.   
Vítězové školního kola v obou kategoriích si své znalosti vyzkoušeli ještě v soutěži „Poznávání 
přírodnin“, kterou pořádá DDM Damián v Lanškrouně. Tam se na krásném 1. místě umístila 
žákyně Petra Šilarová z V. A a na 3. místě žákyně Ellen Nováková z V. B. Nejlépe umístění žáci 
školního kola a soutěže v domě dětí postoupili do regionálního kola, které se konalo 17. 
května v České Třebové. Vynikající znalosti v regionálním kole prokázaly žákyně III. B, 
Kateřina Toncrová, která se v obou kategoriích, v rostlinách i živočiších, umístila na 
výborném 1. místě a Kristýna Hanáková v kategorii rostlin na krásném 2. místě. Žáci čtvrtého 
a pátého ročníku mají poznávání rostlin a živočichu trochu těžší, také zde soutěží více škol, 
přesto se naše žákyně Ellen Nováková umístila v živočiších na 15. místě a v rostlinách na 17. 
místě. 
 
Regionální kolo soutěže v poznávání přírodnin 
Regionálního kola soutěže v poznávání rostlin, živočichů a minerálů se dne 23. 5. 2017 
v České Třebové zúčastnilo pět žáků z naší školy. Tito žáci postoupili do regionálního kola 
soutěže na základě výsledků školního kola. 
V kategorii 8. – 9. ročníků soutěžili za naši školu tito žáci: Jan Hajzler (8.B), Lukáš Novák (8.B) 
a Kristýna Bednářová (9.). Nejlepšího výkonu dosáhl Honza, který v poznávání rostlin obsadil 
krásné druhé místo.  
V kategorii 6. – 7. ročníků naši školu reprezentovala Štěpánka Rubešová (6.) a Zuzana 
Kubešová (7.A). Výborně si vedla Zuzka, která v poznávání rostlin obsadila 2. místo. Zuzka 
byla také úspěšná v soutěži v poznávání přírodnin, kterou 16. 5. pořádal DDM Damián 
v Lanškrouně. V poznávání živočichů obsadila 1. místo a v poznávání rostlin skončila na 2. – 
3. místě. 
 
Ekolibřík 2017 
Že nevíte, co je Ekolibřík? Přece výchovný ekologický program, který pro nás připravili 
pracovníci DDM v Lanškrouně. Letos se konal ve středu 7. 6. na myslivecké chatě Lesanka 
v Oboře. Žáci lanškrounských 4. tříd plnili ve skupinách úkoly s ekologickou tématikou a jejich 
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výkony byly hodnoceny bodováním. Na jednotlivých stanovištích vyráběli želvičky z uříznuté 
pet lahve a papíru, poznávali hlasy ptáků, třídili odpad do správných kontejnerů, hádali 
hmatem obsah zavřené krabice, poznávali rostliny a stromy, nabírali vodu ešusem na 
provázcích a řešili rébusy. A jak to všechno dopadlo? Nejlepší znalosti prokázala ZŠ B. 
Smetany, naše 4. A se umístila na pěkném 3. místě (odměna = bloček s tužkou), pouhých 1,5 
bodu za vítězem, a 4. B obsadila 6. místo.  
 
 
E/ DALŠÍ 
 
Dějepisná olympiáda 2016/2017 
Dějepisná olympiáda je určena žákům 8. a 9. tříd. Letošní tematické zaměření bylo: Marie 
Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století. V listopadu 2016 proběhlo 
školní kolo, kterého se zúčastnilo 11 žáků. Úspěšnými řešiteli se stali Patricie Janíčková, Jan 
Hajzler a Kristýna Bednářová. 
Patricie Janíčková z 9. třídy školu úspěšně reprezentovala v okresním kole v Ústí nad Orlicí, 
které se konalo v lednu 2017. Patricie se zde v této náročné znalostní soutěži umístila na 
pěkném 13. místě.  
 
Přebor naší školy v šachu 
Přebor škol v šachu je postupová soutěž od základních kol na jednotlivých školách po 
Mistrovství České republiky čtyřčlenných školních týmů. Na naší škole se ve středu 
19. října 2016 konal Přebor školy v šachu jednotlivců. Bojovalo se ve dvou kategoriích nejen 
o diplomy a drobné ceny, ale i o nominaci do týmů, které budou školu reprezentovat 
v okresních kolech přeboru škol. V šachové klubovně Dělnického domu se prezentovalo 
8 hráčů prvního a 9 hráčů druhého stupně. Hrálo se na 2 x 15 minut, každý s každým.  
V kategorii mladších vyhrál Hanyš, společně s Přibylem. Ve starší kategorii se hrálo devět kol 
a suverénně turnajem prošel Jiří Kotrč. 
Konečné pořadí stanovilo, v jakých sestavách nastoupí týmy ZŠ Dobrovského v okresním kole 
Přeboru škol.  
 
Přebor škol v šachu 
Ve středu 30. listopadu a ve čtvrtek 1. prosince 2016 se v Lanškrouně konala okresní kola 
Přeboru škol v šachu. Hrálo se 7 kol na 2 x 15 minut + 5 sekund na tah.  
Středa byla vyhrazena pro čtyřčlenné týmy 1. – 5. tříd. Zástupci 7 škol okresu se pustili do 
bojů o dvě postupová místa do krajského kola. V této kategorii hrála družstva mezi sebou a 
teprve poslední kolo rozhodlo o místech na stupních vítězů. Hráčů s ELO body bylo v turnaji 
jako šafránu, pouze ve dvou týmech. Čtveřici našich mladíků se podařilo bojovným, místy 
dramatickým způsobem, získat druhé místo. 
 
Ve čtvrtek se v klubovnách Dělnického domu sešlo 12 družstev v kategorii 6. – 9. tříd, z toho 
polovina z lanškrounských škol. Hrálo se švýcarským systémem, kdy hrající dvojice nasazoval 
počítač. Výsledky turnaje přibližně odpovídají nasazení, ale ani tady to neměli favorité lehké. 
A již tradičně rozhodovalo o postupujících až poslední kolo. Naše „áčko“ v něm dostalo třetí 
nasazenou a o postup bojující Dolní Čermnou, a tak se mu příliš nepovedlo vylepšit nasazení, 
skončilo na 6. místě. 
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Krajské finále Přeboru škol v šachu v kategorii 1. – 5. tříd 

V úterý 10. ledna 2017 se ve Svitavách uskutečnilo Krajské kolo Přeboru škol čtyřčlenných 
družstev v kategoriích 1. – 5. tříd, 6. – 9. tříd i středních škol za účasti celkem 27 družstev. 
Naše škola se probojovala do finále v nejmladší kategorii.  
Do bojů o dvě postupová místa na republikové kolo se pustilo 8 týmů. Hrálo se každý 
s každým na 2 x 20 minut + 5 s za tah. Naše družstvo bylo podle síly hráčů nasazené jako 
sedmé. V konečném účtování se podařilo toto nasazení vylepšit. Všem hráčů patří 
poděkování za vynikající reprezentaci školy a města Lanškrouna.  
Konečná tabulka: 
 

Poř. Družstvo + = - Body 

1 ZŠ Felberova Svitavy 6 1 0 24 

2 ZŠ Štefánikova Pardubice 5 2 0 21 

3 ZŠ Masarykova Klášterec nad Orlicí 5 1 1 20½ 

4 ZŠ Dobrovského Lanškroun 2 1 4 12 

5 ZŠ Na Rovině Chrudim 2 2 3 11 

6 ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí 2 0 5 9½ 

7 ZŠ Masarykova Polička 0 3 4 8½ 

8 ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč 0 2 5 5½ 

 
Tuta Via Vitae 
Celostátní soutěž „Tuta Via Vitae" vzdělává děti, mládež a jejich prostřednictvím i dospělé za 
pomoci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a dalších odborníků a institucí v požární 
ochraně, civilní obraně, ochraně obyvatel, bezpečnostní problematice státní i soukromé a 
bankovní, krizových situacích, zdravotní problematice, systému zdravotnictví, zdravotním 
pojištění, pojištění osob a majetku, první pomoci, právech a povinnostech občanů, při živelné 
pohromě, průmyslové havárii, kyberšikaně, komunikaci se státem apod. 

Základní tematické okruhy: 
1) Požární gramotnost aneb Než přijde hasič, 
2) Bezpečnostní gramotnost aneb Než přijde policista, 
3) Zdravotní gramotnost aneb Než přijde lékař, 
4) Občanská gramotnost aneb Občan v obci, ve státě a v EU, 
5) Pojistná gramotnost aneb Ochrana majetku a zdraví, 
6) Právní gramotnost aneb Občan a právo. 

Soutěže se na 1. stupni zúčastnilo 78 žáků a na 2. stupni 104 žáků. 

Poř. Jméno a příjmení Třída Otázky Body Poř. Jméno a příjmení Třída Otázky Body 

1 Jonáš Topinka 5. B 12 11 1 Kristýna Bednářová 9 15 14 

2 Marek Hanyš 4. C 12 10 2 Petr Urban 9 15 14 

3 Martin Jáneš 5. A 12 10 3 Marie Bezoušková 9 15 14 

4 Klárka Kuťáková 5. A 12 10 4 Diana Sedláčková 9 15 14 

5 Nikol Skalická 4. C 12 9 5 Patricie Janíčková 9 15 14 

6 Vanessa Cardová 4. B 12 9 6 Kristýna Filipová 9 15 13 
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7 Jakub Sadílek 5. A 12 9 7 Petr Nečas 8. B 15 13 

8 Pavel Hlaváček 5. B 12 9 8 Kristýna Krátká 9 15 13 

9 Radek Beneš 5. B 12 8 9 Štěpánka Rubešová 6 15 13 

10 Denisa Chládková 5. B 12 8 10 Lucie Němcová 8. A 15 13 

 
Právo pro každého 
Tento název regionální soutěže bych si dovolila poopravit na Právo pro každého osmáka, 
jelikož právě této věkové kategorii je určeno.  Projekt zaměřený na oblast primární prevence 
je realizován ve spolupráci paní kurátorky Zd. Drozdové, Policie ČR a městské policie přímo  
v osmých třídách v Lanškrouně a jeho okolí.    
Na Dobráku proběhlo v dubnu školní kolo v obou osmých třídách, vítězové nás měli 
reprezentovat v regionálním kole. Bohužel stanovené datum, 15. května, nám přineslo 
drobné komplikace. „To odjíždíme na cyklisťák. Co s tím?“ Nakonec jsme se dohodli, že 
všichni žáci na Pastviny odjedou na kolech ihned po ukončení samotné soutěže a nebudou 
čekat na vyhodnocení. 
V budově lanškrounského zámku se utkalo dvanáct družstev.  A výsledky? Ty se soutěžící 
dozvěděli až odpoledne na cyklistickém kurzu. Družstvo z VIII.B, Kristýna Knápková, Natálie 
Poláková, Vendula Kacálková a Petr Nečas, obsadilo skvělé čtvrté místo. Bohužel družstvo 
z VIII.A, Lucie Němcová, Nela Křížová, Michal Šembera, František Havelka, podcenilo přípravu 
a skončilo na předposledním jedenáctém místě.  
 
Soutěž mladých zdravotníků 2017 
V úterý 9. května 2017 se v Ústí nad Orlicí v centru města konalo okresní kolo Soutěže 
mladých zdravotníků, kterého se zúčastnila také 5 členná hlídka děvčat z 5. A třídy. 
Na šesti stanovištích řešila děvčata zranění různého charakteru pomocí autolékárničky a 
improvizovaných prostředků. Musela například ošetřit tržnou ránu na čele, uzavřenou 
zlomeninu, vážné poranění oka, těleso v ráně a drobné řezné rány. Mimo bodování bylo 
stanoviště Policie ČR, poznávání dopravních značek a přezkoušení vědomostí dětí o správné 
jízdě cyklisty na vozovce. 
V letošní soutěži hlídka děvčat zúročila své znalosti i zdravotnické dovednosti a soutěž 
dokončila na krásném 2. místě z celkového počtu 7 hlídek.  
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O korunu kuličkového krále 
V pátek 9. 6. 2017 jsme s I. B třídou navštívili areál ZŠ na ul. B. Smetany, kde se konala soutěž 
„O kuličkového krále“, kterou pořádala ZŠ A. Jiráska. Za naši školu soutěžil T. Strmiska, M. 
Procházka, B. Konosová a J. Špičáková.  Z rozstřelu našich dětí postoupila do finále B. 
Konosová, která se také stala vítězkou letošního ročníku a odnesla si krásnou výhru a putovní 
korunu „Kuličkového krále“. 
 
 
F/ SPORTOVNÍ 
 
Kvalifikace Coca Cola-Cup 
Dne 6. 10. se naše škola ZŠ Dobrovského zúčastnila kvalifikačního kola v Coca Cola-Cupu. 
Úvodní kvalifikační zápas odehrála proti ZŠ Smetanova, ve kterém vyhrála 1:0. V dalším 
zápase proti ZŠ A. Jiráska jí k postupu do dalšího kola stačilo uhrát jen remízu. Na začátku 
druhého poločasu to bylo ještě 1:1, pak jsme ale inkasovali a do dalšího kola vzhledem 
k horšímu skóre nepostoupili. 
 
Okresní školní liga v plavání - 1. kolo 
Ve středu 12. 10. jsme se v novém školním roce opět vydali do Rychnova nad Kněžnou, kde 
se konala Okresní školní liga v plavání pro žáky II.  stupně. Čekalo nás ranní vstávání, autobus 
odjížděl v 5.30 hod. Tentokrát jsme plavali ve dvou kategoriích. Za 6. třídy nastoupili: Anička 
Vlčková, Zuzka Kunčárová, Tadeáš Dostál a Filip Jurča.  Za 7. třídy nás reprezentovala:  Zuzka 
Kubešová, Matěj Skalický, Matěj Maršík a Tomáš Jurča. 
Po naší oblíbené zastávce  v „mlíčáku“ na náměstí v Rychnově jsme pokračovali do bazénu, 
před prvním kolem jsme byli trochu  nervózní. Někdo už závody, prostředí znal a někdo tu byl 
úplně poprvé. 
O přestávce byla ukázka plaveckého oddílu Sportsteam. Pak následovala druhá rozplavba, 
volná zábava a vyhlášení štafet. Šesťáci skončili na 6. místě a 7. třída na pěkném 3. místě.  
 
Běh do lanškrounské sjezdovky – 12. 10. 2016 
Již tradičně se naše škola účastní Běhu do sjezdovky. Tentokrát závod proběhl za chladného 
počasí a na mokrém terénu. Přesto se na trať vydalo 33 žáků z prvních až devátých tříd naší 
školy. Na stupních vítězů nakonec stanulo sedm žáků. Zde jsou jména a umístění těch 
nejlepších: 
 
kategorie 1. - 2. třída 
Špatenka Matěj (2.A) – 2. místo 
Resler Filip (2.A) - 3. Místo 
kategorie 3. - 4. třída 
Vetchá Rozálie (3.B) – 1. místo 
Rubešová Karolína (4.A) – 2. místo 
kategorie 5. - 6. třída 
Borovský Šimon (5.A) – 3.místo 
kategorie 7. - 8. třída 
Viktorie Dostálová (8.A) – 1. místo 
Ella Andrlová (7.A) – 2. místo 
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Turnaj ve florbalu – okresní kolo 
V pátek 11. listopadu proběhlo okresní kolo 1. stupně ZŠ. Turnaj se konal v Jablonném nad 
Orlicí a zúčastnilo se ho šest družstev, která proti sobě sehrála utkání ve dvou základních 
skupinách. Podle umístění v tabulce si o konečné páté místo mezi sebou zahrála družstva na 
třetím místě. Naše družstvo ve své skupině v prvním utkání porazilo družstvo ze ZŠ Klášterec 
4:1. Ve druhém utkání jsme nastoupili proti GREEN TEAMU z Králík, které jsme také porazili, 
a to 6:0. Jako vítěz skupiny jsme se v semifinále utkali v pořadí s druhým družstvem druhé 
skupiny, kterým byla ZŠ z Líšnice. Také toto utkání naši chlapci vyhráli hladce 7:1. Tímto 
vítězstvím se probojovali až do finále, kde proti nim opět nastoupilo družstvo z Králík, které 
se poučilo z předchozí prohry a našim chlapcům se nepodařilo ani jednou překonat jejich 
brankáře a zopakovat výsledek ze skupiny, naopak sami dvakrát inkasovali a tímto výsledkem 
skončili na pěkném druhé místě, což je o jedno místo lepší výsledek proti loňskému umístění. 
Do krajského kola tedy postoupilo družstvo z Králík.  
 
Okrskové kolo ve florbalu žáků ZŠ 
V úterý 15. 11. 2016 se konalo v tělocvičně ZŠ Smetanova okrskové kolo ve florbalu žáků 8. - 
9. tříd ZŠ. 
V prvním utkání naši chlapci prohráli s družstvem ze ZŠ A. Jiráska, druhé utkání proti ZŠ 
Smetanova vyhráli a v posledním utkání, kde šlo o druhé místo, opět prohráli s družstvem 
gymnázia. Tímto výsledkem skončili na třetím místě. 

Okrskové kolo ve florbalu 
V pondělí 28. 11. 2016 se konalo v tělocvičně ZŠ Smetanova okrskové kolo ve florbalu žáků 
ročník 2003 - 2005. Soutěže se zúčastnila čtyři družstva. 
Žáci z naší školy nejprve prohráli těsně (2:1) se ZŠ Smetanova, pak nenašli recept na družstvo 
ze ZŠ Horní Čermné, nakonec remizovali s družstvem žáků z Gymnázia Lanškroun a obsadili 
konečné čtvrté místo. 

Druhé kolo Okresní plavecké ligy v Rychnově nad Kněžnou. 
V úterý 13. 12. jsme se  podruhé v novém školním roce vydali do Rychnova nad Kněžnou, kde 
se konala Okresní školní liga v plavání pro žáky II.  stupně. Závodili jsme ve dvou 
kategoriích, za 6. třídy nastoupili: Katrin Purkertová, Jonáš Topinka, Tadeáš Dostál a Filip 
Jurča, za 7. třídy: Gabča Skalická, Anička Vlčková, Matěj Maršík a Tomáš Jurča. 
O přestávce po první rozplavbě proběhla slepecká štafeta, děti si vyzkoušely, jak se plave 
poslepu. Pak následovala druhá rozplavba, volná zábava a vyhlášení štafet. Šesťáci skončili na 
6. místě a 7. třída na krásném 1. místě s absolutně nejlepším časem (2:30:19) ze všech 
štafet!!! 
 
Okresní kolo ve šplhu - IV. kategorie žáků a žákyň 
ZŠ Habrmanova Česká Třebová se stala v pátek 16. 12. 2016 pořadatelem okresního kola ve 
šplhu žáků a žákyň IV. kategorie. Žáci šplhali na laně bez přírazu, dívky na tyči s přírazem. 
Soutěž byla hodnocena po družstvech i jednotlivcích. Družstvo děvčat ve složení Dostálová 
V., Filipová K., Kacálková V. a Urbanová K. skončilo na 5. místě. Na nejlepší umístění z děvčat 
došplhala Viktorie Dostálová - 10. místo (4,75). Chlapci po bojovném výkonu obsadili 
7. místo, nejlepšího času z našich chlapců dosáhl Adam Schneberger (5,05). Za družstvo 
chlapců dále šplhal Matěj Maršík (5,07), Filip Fikejs (5,44) a Jiří Kotrč (6,33).  
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Soutěž ve cvičení s hudbou pro školy v regionu 
Soutěž ve cvičení s hudbou již tradičně před Vánocemi pořádá Gymnázium Ústí nad Orlicí. 
Devět žákyň a tři žáci z naší školy soutěžili v I. kategorii, která byla určena pro žáky a žákyně 
z 6. – 9. tříd. Konkurence byla letos opravdu veliká, do této kategorie se přihlásilo 74 
soutěžících. V prvním kole předvedli své taneční umění všichni přihlášení. Poté porota 
vybrala 20 nejlepších do finále. Z naší skupiny si nejlépe vedla Nikola Sládková (IX.) a Nela 
Gregorová (VIII. A), oběma se podařilo probojovat do finále. Mezi pěti nejlepšími se sice 
děvčata už neumístila, ale i tak byl jejich výkon velmi dobrý. 
                                                                                                                          
Sálová kopaná 
Ve středu 11. 1. 2017 se konalo okrskové kolo v sálové kopané kategorie 8. – 9. roč. Turnaje 
se zúčastnilo pět družstev. Naše družstvo v prvním utkání nastoupilo proti družstvu ZŠ 
Tatenice, ve kterém remizovali 2:2, v dalším zápase opět remizovali se ZŠ Jiráskova. Ve třetím 
utkání se jim konečně podařilo zvítězit, a to 4:3 nad ZŠ z Dolní Čermné. V posledním utkání o 
první místo a postup do okresního kola se jim nepodařilo porazit družstvo ze ZŠ Smetanova. 
 

Okresní školní plavecká liga – 3. kolo 
V pátek 27. ledna jsme se už potřetí vydali do Rychnova nad Kněžnou, kde se konala Okresní 
školní liga v plavání pro žáky II. stupně. Tentokrát jsme závodili jen v jedné kategorii, protože 
mladší byli na lyžařském výcviku.   
První kolo začalo o půl deváté, na start se postavila Gabča Skalická, Anička Vlčková, Matěj 
Maršík, Matěj Skalický a Tomáš Jurča. O přestávce proběhl závod jednotlivců na 50 m. Za 6. 
třídy nastoupila Anička, skončila  na krásném 3. místě (čas: 38:68), za 7. třídy plavali Gabča, 
Matěj M. a Tomáš. Gabča skončila na 7. místě (čas: 39:72), Tomík na 2. místě  
(čas: 33:58) a Matěj M. na 1. místě (čas:33:17). A co víc! Matěj a Tom mají první dva nejlepší 
časy ze všech!!! Pak následovala druhá rozplavba, volná zábava a vyhlášení štafet.  Naše 
štafeta obhájila krásné 1. místo a vylepšila čas (2:28:65). 

Okresní plavecká liga – 4. kolo 
Už počtvrté jsme se vydali do Rychnova nad Kněžnou, kde se konalo poslední kolo 
závodů v plavání pro žáky II. stupně. Opět jsme museli vstávat brzy, autobus nám odjížděl 
v 5.30, ale zároveň jsme se moc těšili, jak dopadneme v tomto kole. Jeli jsme ve stejném 
složení jako vždy (Gabča, Anička, Matějové a Tom). 
Každý plaval 50 m volným způsobem, jednotlivé časy se nám sčítaly, takže jsme měli 
výsledný čas 2:29: 84. Na přestávku byla připravená soutěž „Pexeso s tajenkou“. 
Pak následovala druhá rozplavba a volná zábava.  V 11.30 bylo  celkové vyhlášení a my 
skončili na neuvěřitelném prvním  místě. Postupujeme do superfinále, které se koná  27. 
4. v Rychnově nad Kněžnou, tady se setkají nejlepší štafety z Litomyšle a z Ústí nad Orlicí.  

Okrskové kolo v košíkové dívek 
Dne 15. 3. 2017 se konalo v tělocvičně ZŠ B. Smetany v Lanškrouně okrskové kolo v košíkové 
starších dívek (8. a 9. třídy). Tentokrát se zde sešlo hned pět družstev – ZŠ Dobrovského, ZŠ 
Jiráskova, ZŠ Smetanova, ZŠ Horní Čermná, ZŠ Jablonné nad Orlicí. Našim hráčkám se 
v turnaji nedařilo tak, jak by si přály. Přestože děvčata skončila poslední, dokázala některá 
družstva při hře pěkně potrápit. Nejvyrovnanějším byl zápas se ZŠ B. Smetany a velmi dobrá 
byla i hra našich děvčat s vítězem soutěže, a to s družstvem z Jablonného nad Orlicí. Velmi 
důležité je, že děvčatům prohry nevzaly radost ze hry.  
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Turnaj „O starou kůži“ 
 Již tradičně se na jaře koná turnaj ve vybíjené, kde čtvrťáci lanškrounských základních škol 
porovnávají své síly. Letos se toto sportovní klání uskutečnilo 3. května a naše družstvo, 
složené ze žáků 4. A,B,C, mělo poměrně těžký úkol - obhájit prvenství z minulých let. Dost 
jsme si věřili, protože při trénincích nám to šlo, střelba byla někdy hodně ostrá. Bohužel 
tentokrát to na vítězství nestačilo. Soupeři z obou škol byli hodně silní, ale naše družstvo 
bojovalo také ze všech sil, trička by se dala ždímat. Měli jsme smůlu, v každém zápase jsme  
o bod prohráli. Co se dá dělat, někdo musí být poslední, a to jsme tentokrát byli my. Tak snad 
příští rok bude mít Dobrák více štěstí.  
 
Přespolní běh v Kypuši 
Ve středu 10. 5. 2017 se vydalo závodit do oblasti lanškrounských rybníků 17 žáků z prvního 
a 7 žáků z druhého stupně naší školy. Ve slunečném, ale chladném počasí si naši závodníci 
vedli velmi dobře. Získali celkem 8 medailí, dvě zlaté, dvě stříbrné a čtyři bronzové.  
Výsledky:   
Kategorie 1. a 2. třída:  
2.místo - Michal Richtr (2.B) 
Kategorie 3. a 4. třída: 
1.místo – Adam Daniel (4.B) 
2.místo – Eliška Marešová (4.A) 
3.místo – Karolína Rubešová (4.A) 
Kategorie 5. a 6. třída:                                                                                                                                                                                                                
3. místo – Anna Vlčková (6.) 
Kategorie 7. a 8. třída:                                                                                                                                                                                            
1. místo – Viktorie Dostálová (8.A)                                                                                                                                                                                        
3. místo – Ella Andrlová (7.A) 
Kategorie 9. třída a 1. ročník SŠ:                                                                                                                                                                                     
3. místo – Filip Fikejs (9.) 
 
Turnaj ve florbalu 
V pondělí 22. 5. se naše škola zúčastnila turnaje ve florbalu pro 1. stupeň základních škol 
v rámci akce 10 dní florbalu 2017 v České Třebové. 

Do turnaje se přihlásilo 12 družstev, která byla rozdělena do tří skupin. Naše družstvo 
vyhrálo druhou skupinu a postoupilo do semifinále, kde opět zvítězilo nad družstvem z Ústí 
nad Orlicí a postoupilo do finálové skupiny. Zde se našim hráčům podařilo porazit oba vítěze 
dalších skupin, pokaždé sice až po samostatných nájezdech, a tak skončili na pěkném 
celkovém 1. místě. 
 
Atletické přebory ZŠ Smetanova 
Ve středu 24. května na atletickém stadionu Romana Šebrleho měřilo své síly 7 škol 
z Lanškrouna a okolí. Soutěžilo se ve 4 disciplínách – skok daleký, běh na 60 m, hod a běh 
400 – 800 metrů.  
I letos vyslala naše škola své zástupce z 1. - 5. tříd, tentokrát jich bylo 43. Závodění ten den 
nebylo vůbec jednoduché, protože výkony všech účastníků nepříjemně ovlivňoval silný 
studený vítr. Přesto se nám podařilo získat 27 medailí, což je velký úspěch! Gratulujeme! 
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Dobráček 2017 
Rok se s rokem sešel, je tu Den dětí a v rámci jeho oslav naše tradiční lehkoatletické závody 
Dobráček, letos již potřetí.  Malí sportovci z Dobráku změřili své síly v běhu na 60 m, hodu do 
dálky kriketovým míčkem, skoku do dálky a ve vytrvalostním běhu dle kategorií na 200m, 
400m, 600m a 800m. Všichni jsme bojovali jak lvi v duchu fair play, ale vyhrát mohou jen ti 
nejlepší. 
Nejúspěšnějšími sportovci letošního ročníku Dobráčka se stali Daniel Thun, 1.A, Matěj 
Špatenka z 2.A, David Křivka, 3.B, Rozálie Vetchá, 3.B,Vojtěch Zajíček, 3. B, Nikol Skalická, 
4.C, Adam Daniel,4.A, Veronika Reslerová, 5.A,  Martina Dušánková ze 5.A, Martin Jáneš, 5.A, 
kteří získali dvě zlaté medaile. 
Všem dětem děkujeme za vzornou reprezentaci a sportovní chování. Medailistům 
gratulujeme k získání významného ocenění. Poděkování si určitě zaslouží i všechny paní 
učitelky a vychovatelky za zorganizování pěkného dne, vedení školy za slavnostní předání 
medailí a diplomů a zdokumentování celé akce. 
Sportu a budoucímu ročníku Dobráčka zdar! 
 
 
DALŠÍ AKCE 
 
VILLA NOVA UHŘÍNOV 
VILLA NOVA UHŘÍNOV je středisko experimentální archeologie, které jsme s žáky 7. a 8. tříd 
navštívili 23. září 2016. Archeologický skanzen umožňuje získat představu o životě nižších 
společenských vrstev ve středověku a seznámí s některými technickými postupy na vlastní 
kůži. Žáci si vyzkoušeli pod vedením instruktora mletí obilí a pečení placek v chlebové peci, 
zpracování lnu, tkaní látky na tkalcovském stavu, rozdělávání ohně či střelbu z luku. 
Domy ve skanzenu jsou budovány za pomoci replik užívaných nástrojů a za použití starých 
pracovních postupů podle nálezů z lokalit v ČR. Provádí se zde experimentálně středověké 
zemědělství - pěstování starých odrůd zemědělských plodin a chov hospodářských zvířat. 
Žákům je tím demonstrována závislost lidské populace na přírodních zdrojích 
 
Výchovný koncert tak trochu jinak 
V pátek 30. září žáci I. stupně navštívili výchovný koncert. Profesionální hudebník Pavel 
Hrabě děti seznámil s netradičními elektrickými hudebními nástroji.   
Kaossilator vypadá jako tablet a stiskem prstu na něm vytvoříte muziku v jakémkoli stylu. Ewi 
je elektronický dechový nástroj. Dá se na něj hrát obdobným způsobem jako na klarinet, 
hoboj či saxofon. Theremin  vynalezl už v roce 1919 ruský vědec. Nástroj komunikuje 
s lidským tělem působením elektromagnetického pole. Když na něj hrajete, vlastně se ho ani 
nedotýkáte.  
Pan Hrabě zmínil, že jeho předci byli muzikanti nebo kováři. Zřejmě mluvil pravdu, protože i 
jeho koncert měl sílu. Děti si poslechly, jak zní elektronický rokenrol a blues, někdo si 
dokonce sám na neobvyklé nástroje zahrál.  
Celé hudební vybavení, které jsme měli možnost slyšet, vidět a jeho části si i vyzkoušet, stojí 
téměř půl milionu korun. Přestože by si ho mohl málokdo pořídit, děti odcházely nadšené. 
Možná si s sebou odnesly i moudro, že „každá hudba, která je dobře zahraná, je dobrá“ a že 
se mají učit, aby jednou mohly dělat to, co je bude opravdu bavit. 
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Tvořivé rodičovské schůzky 
V pondělí 17. 10. 2016 probíhaly ve třídě 5.B „Tvořivé rodičovské schůzky“. Rodiče i žáci páté 
třídy si zde mohli vyzkoušet techniku mramorování, kresbu plamenem a někteří se pustili do 
vybarvování relaxačních omalovánek. V příjemném prostředí se debatovalo o dětech a 
strastech i radostech školní docházky. Schůzek se účastnila, mimo třídní učitelky, také paní 
učitelka Látrová, která povede třídu 5.B od února 2017. 
 
Exkurze 3.A do sázavské pekárny 
Prvouka je jedním z předmětů, ve kterém se můžeme dozvědět spoustu věcí o přírodě, 
zdravovědě, ale také o svém městě. V nedávných hodinách jsme si s dětmi povídali  
o Lanškrouně, o jeho historii a místních podnicích. A tak nás napadlo, do jednoho takového 
se podívat. Proto jsme se objednali na exkurzi do sázavské pekárny a 2. listopadu, v 8 hodin 
ráno vyrazili. Počasí nám sice nepřálo, ale věděli jsme, že v pekárně nám určitě zima nebude. 
A protože jsme se hodně těšili, přidali jsme do kroku a za necelou půlhodinu už jsme se 
ohřívali v teple nedaleké pekárny. 
Podle reakcí dětí, které chtěly jít znovu, se exkurze všem moc líbila, byla teplá a voňavá. 
Moc děkujeme také paní Beranové, která nás pekárnou provedla a trpělivě odpovídala na 
dotazy dětí. 
 
Podzimní hrátky v DDM Lanškroun 
Dne 3., 8., 16. a 24. listopadu se naše školní družiny zúčastnily výukového programu v DDM 
Damián na téma počasí „OBLAČNO“ a „VĚTRNO“. Program plný her, soutěží a tvoření nadchl 
všechny přítomné děti.  
Na téma „OBLAČNO“ si děti prohlížely obrázky různých seskupení mraků, vyrobily si 
dešťovou kapičku z papíru a také nabíraly „dešťové kapky“ – korálky - na lžíci a přenášely je 
do plastové lahve. Nakonec si zahrály při hudbě hru, při které měly za úkol pověsit prádlo na 
šňůru podle barev duhy. 
V tématu „Větrno“ se děti dozvěděly, jaké meteorologické přístroje se používají při měření 
síly a rychlosti větru, a samy si formou her a soutěží vyzkoušely sílu foukání ústy do různě 
těžkých předmětů po nalepené dráze. Přenášely sněhové vločky na lžíci, do které jim foukal 
silný vítr pomocí „škodiče“ - papírové čtvrtky. Balónky připevněné na dlouhé šňůrce musely 
děti přepravit jako po lanové dráze na druhou stranu herny. Během návštěvy si děti vyrobily 
papírový větrník, který zakomponovaly do velké stěny s počasím. 
 
Návštěva městské knihovny 
V úterý 15. listopadu se třeťáci a čtvrťáci zúčastnili besedy se spisovatelem Janem Opatřilem. 
Pan Opatřil dětem přiblížil zábavnou formou knihy, které pro ně napsal. Všechny jsou  
o kapříkovi Metlíkovi. Autor je vášnivý rybář, a tak svůj koníček přenesl do svých pohádek. 
Sám si knihy ilustroval. Dětem ukázal krásné obrázky hlavních hrdinů, potom přečetl ukázku 
z knihy. Také jim promítl fotografie ze křtu poslední knížky. Kmotrem byl slavný rybář Jakub 
Vágner. V další části besedy mohly děti klást panu Opatřilovi otázky o rybaření a 
spisovatelství. Některé otázky i odpovědi byly velmi vtipné. Nakonec si mohly děti knížky 
prohlédnout.    
 
Slavnost Slabikáře 
Jako by to bylo včera, kdy naši prvňáčkové poprvé usedli do školních lavic. Téměř tři měsíce 
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se prokousávali prvními písmenky, která začali skládat do slabik a nakonec do prvních slov. 
Rozloučili se s Živou abecedou a těšili se na nový Slabikář.  

Proto jsme na odpoledne 28. 11. 2016 pozvali rodiče, abychom jim předvedli, co jsme se 
naučili a dokázali jim i paní učitelce, že si Slabikář zasloužíme. Skládali jsme korálky ze slabik, 
přiřazovali jsme slabiky k obrázkům, trénovali paměť, četli písmenka a na závěr jsme rozsvítili 
adventní stromek plný slabik. Za každý splněný úkol jsme získali část obrázku a po splnění 
všech úkolů jsme z těchto kousků sestavili papírový klíč. Ten jsme vyměnili za voňavý, 
perníkový. Tímto klíčem jsme odemkli Slabikář. Do Slabikáře každý dostal novou záložku, aby 
se při čtení nikdy neztratil.  
Slavnost se moc vydařila, což ocenili nadšení prvňáčkové i jejich rodiče, kteří si tuto 
slavnostní chvilku užili společně s dětmi.  
 
Hodina dějepisu třídě 7. A velmi rychle utekla 
Každý z nás by měl znát místo, kde žije. Proto si v hodinách dějepisu povídáme o založení 
našeho města a jeho historii. 
Své znalosti jsme si ještě prohloubili návštěvou Městského muzea v Lanškrouně, kde nás paní 
ředitelka Borkovcová provedla historickou expozicí. Nakonec jsme doplňovali Průvodce po 
městském muzeu a plnili zajímavé úkoly spojené s minulostí Lanškrouna (např. kdo založil 
klášter kanovníků sv. Augustina, jakými vědními obory se zabýval J. M. Marci, k čemu sloužila 
oplatečnice, jakými hesly se řídil správný člen Sokola, který císař v roce 1894 navštívil 
Lanškroun…). 
                                                                                                                   
Ekocentrum Paleta Oucmanice 
Nedaleko městečka Brandýs nad Orlicí se ukrývá malebná vesnička Oucmanice, jejíž historie 
je vskutku zajímavá, minimálně díky rozlehlému statku, ze kterého bylo v nedávné minulosti 
vybudováno pobytové středisko ekologické výchovy Pardubického kraje.  
Po překonání zhruba dvoukilometrové procházky od vlaku v těchto prostorách strávili žáčci 
6. třídy dva dny (7., 8. prosince 2016) plné zajímavých programů. Ve středu 7. prosince si 
zopakovali pravidla třídění odpadů, zahráli si několik zábavných her v duchu „jeden za 
všechny, všichni za jednoho“, prostřednictvím strategické hry navštívili africkou vesnici a 
v podvečer se zabavili lekcí drátkování. Druhý den si ke svačině sami upekli voňavé housky a 
namíchali si vlastní bylinkový čaj. Na nudu rozhodně nebyl čas. 
Dva dny utekly jako voda. Děti načerpaly spoustu zajímavých vědomostí a dovedností a užily 
si mnoho legrace. Když ve čtvrtek 8. prosince vystupovaly v Lanškrouně z vlaku, vypadaly 
unaveně, ale velmi spokojeně.  
 
Adventní putování Lanškrounem (III.B a IV.C) 
Zasněžené ulice, svítící stromečky vybízely k procházce…, a tak jsme si vyšli večer po stopách 
pradávného kláštera.  Jakoby k nám kdosi promlouval pomocí útržků starého deníku, které 
jsme nacházeli po cestě, v kostele, v kapitulní síni. Hlavou se nám honí skutečný nebo 
neskutečný příběh, který se mohl odehrávat před mnoha staletími… 
 
Naše první vysvědčení 
Uteklo to jako voda, ani jsme se nenadáli a máme za sebou celé pololetí. Za tu dobu jsme se 
dozvěděli spoustu zajímavostí a naučili se hodně věcí. Nastal den, kdy jsme za svou snahu a 
píli měli dostat své první vysvědčení. Na tuto slavnostní chvíli jsme si pozvali své rodiče i 



 50 

prarodiče, abychom tuto důležitou událost oslavili společně.                                                                                                        
K oslavě patří dárky, svíčky, dort, písničky… V tomto duchu jsme pojali celé odpoledne. 
Všichni jsme předvedli znalost písmenek ukrytých v papírových dárcích, bezchybně přečetli, 
komu dárek patří a co se v něm ukrývá, vybarvili společně veliký dort s příklady na 
interaktivní tabuli. Na závěr jsme přečetli  článek Naše oslava a zazpívali si. A pak už konečně 
došlo na předávání vysvědčení. Úsměvy rodičů a rozzářené oči všem prozradily, že to lépe 
dopadnout ani nemohlo. Všichni si domů odnášeli samé jedničky. Všem dětem blahopřejeme 
a do další školní práce přejeme hodně chuti a elánu.  
 
Dobrák má talent 
Členové školního parlamentu uspořádali ve čtvrtek 2. února 2017 na naší škole soutěž 
„Dobrák má talent“. 
Ohlas měla hlavně mezi mladšími žáky, svá vystoupení si pečlivě připravili jednotlivci i 
skupinky z 1. – 6. třídy. K vidění byl tanec, zpěv, hra na klávesy, kouzlení a vaření. 
Hodnocení porota neměla vůbec lehké, neboť všechny předvedené výkony byly perfektní. Po 
sečtení bodů bylo jasno: 1. místo v hudební a taneční kategorii bylo uděleno Tereze 
Podskalské (tanec) a 1. místo ve volné kategorii získali Ondřej Böhm a Šimon Borovský 
(kouzlení). Gratulujeme. 
Nakonec všem účinkujícím udělaly radost drobné dárky, které do soutěže věnovala škola a 
František Havelka. Děkujeme. 
 
DDM - téma: „SNĚŽENÍ“ 
Během měsíce února navštívila tři oddělení školní družiny DDM Damián Lanškroun. Po 
úvodním povídání o počasí a zimních sportech čekal na děti program s touto tématikou. 
V malých skupinkách hrály bingo, plnily tajné úkoly: např. sčítání čísel, bludiště, puzzle, 
přiřazování obrázků k písmenům. Jedna z tajenek dovedla děti až k truhlici s pokladem. Do 
iglú, které nahrazovalo bránu, se děti trefovaly puky a sčítaly si body. Pracovní částí 
programu bylo dolepování částí sněhuláka do připravené předlohy. Týmová spolupráce se 
dětem dařila a připravený program se jim moc líbil. 
                                                                                                                                                                                                                
Sběrem papíru k báječným dárkům 
Děti z Dobráku se i v tomto školním roce opět pilně pustily do sběru papíru, na jehož konci je  
tentokrát čekala báječná vánoční odměna, i když trochu opožděná. Škola zakoupila dětem 
sedací vaky, které budou využívat během výuky, např. v nové jazykové učebně, při 
čtenářských dílnách, ale také o přestávkách při relaxaci a zábavě. Ředitelka školy Mgr. Dana 
Krátká k tomu dále uvedla: „Vedeme děti k odpovědnosti za ochranu životního prostředí. 
Sběrem papíru se ale také podílejí na rozvoji prostředí naší školy. Nákupem těchto pytlů jsme 
tak děti odměnili za jejich pracovní úsilí a zároveň zlepšili celkové prostředí školy. Na kvalitní 
studijní a motivující zázemí klademe velký důraz a toto je další část našeho dlouhodobého 
plánu rozvoje školy. Je však třeba také poděkovat rodičům a firmám, že se do sběru papíru 
zapojili svými nezanedbatelnými příspěvky. Nemalý dík patří sponzorům školy, kteří k našim 
dvěma „nasbíraným“ pytlům přidal dalších jedenáct, a tím výrazně navýšili jejich počet. Jsme 
velmi rádi, že sponzoři i nadále Dobrák podporují“.  
Nezbývá, než popřát dětem, aby se jim v novém prostředí dobře studovalo a svými výsledky 
těšily své rodiče. 
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Lyžařský kurz 

Při vzpomínkách na minulou zimu je až neuvěřitelné, jak ideální podmínky pro lyžování 
poskytla zima letošní. Zatímco vloni bylo rozhodování o tom, zda jet na „lyžák“ velmi těžké, 
letos skutečně nebylo v tomto směru co řešit. A tak vyrazilo 6. února 25 žáků sedmých tříd  
z naší školy lyžovat již tradičně do Janoušova. Janoušov je malá vesnička v podhůří Jeseníků, 
která je vzdálená asi 20 km od Šumperka. K penzionu Horizont, ve kterém bylo zajištěno 
ubytování, patří lyžařský vlek dlouhý 460 m upravovaný rolbou. Díky bohaté nadílce sněhu 
probíhala výuka lyžování na svahu v Janoušově a nebylo třeba dojíždět do skiparku v Červené 
Vodě jako vloni. 

Na letošním kurzu se sešlo poměrně dost lyžařských začátečníků, přesto se všichni naučili 
během kurzu lyžovat, z čehož měli pochopitelně velkou radost. Děti tedy získaly nové lyžařské 
dovednosti, ale odvezly si i spoustu dalších příjemných zážitků ze společného pobytu na 
horách.  

Už se sám nebojím aneb s lanškrounskou policií k bezpečí 
Projekt je určen žákům druhého ročníku a na naší škole probíhá v pěti blocích od 14. února 
do 5. května 2017. Pomocí konkrétních nebo modelových situací si děti osvojují potřebné 
dovednosti, způsoby jednání a rozhodování. Vzdělávací oblast je propojována s reálným 
životem a praktickou zkušeností žáků. Témata jednotlivých bloků jsou následující: seznámení 
se s policií a internetové bezpečí, vlastní bezpečí, šikana, doprava a dopravní výchova, 
bezpečná cesta do školy. V rámci závěrečného bloku druháci navštíví výcvikové středisko 
Černovír, kde poznají práci policistů. 
 
Setkání s paní spisovatelkou 
V úterý 14. a ve středu 15. února jsme my, žáci z první, druhé a třetí třídy naší školy, navštívili 
městskou knihovnu. Čekala tam na nás opravdová paní spisovatelka Petra Braunová, která 
napsala pro malé i velké čtenáře 33 knížek. Dozvěděli jsme se, jak taková knížka vzniká. Paní 
spisovatelka nám popsala cestu knížky od prvotního nápadu až po voňavou novou knihu 
v naší knihovničce. Prozradila nám, že některé náměty pro své knihy čerpá ze života svých 
dětí a jejich kamarádů. Sama nám některé své knihy ukázala a dokonce z nich četla. My, kteří 
se teprve učíme číst, se těšíme na knížku Johana s dlouhýma nohama. A nás starší autorka 
nalákala na Tramvaj plnou strašidel. Závěrečná autogramiáda byla krásnou tečkou za milým 
setkáním.  
 
Veselé zoubky u prvňáčků 
V pátek 3. března 2017 se uskutečnil na naší škole v prvních třídách preventivní program 
„Veselé zoubky“, který již sedmým rokem pořádá společnost dm drogerie markt s.r.o., Česká 
republika. Cílem programu je pomoci dětem a jejich rodičům zorientovat se v oblasti péče o 
chrup dětí a prevence zubního kazu. 
Prvňáčci zhlédli zábavně-edukační film „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“ a výukové DVD. 
Žáci se seznámili s tématy, jak zoubky fungují, k čemu je máme, jak rostou a mění se, co je 
zubní kaz. S paní učitelkou probrali zásady správné péče o zoubky, jak si je čistit, aby byly bez 
kazu, proč navštěvovat zubního lékaře. Vyplnili pracovní list, v kterém byl kladen důraz na 
výběr zubního kartáčku a správné stravování. Po úspěšném splnění všech úkolů dostal každý 
prvňáček preventivní balíček, který obsahoval informační brožuru pro rodiče, zubní pastu, 
přesýpací hodiny a samolepku, kterou si mohou nalepit v koupelně, aby měli správný postup 
čištění zoubků stále před očima.  
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Maškarní karneval v ŠD 
V letošním roce jsme uspořádali maškarní karneval před jarními prázdninami v pátek 3. 
března 2017. Připravovali jsme se na něj s dětmi několik dní dopředu. Zdobili jsme nástěnky i 
třídy různými obrázky, mandalami, z papírových tácků jsme vyráběli lízátka, bonbóny a 
obličejové masky, které se dětem moc povedly.  
Karneval probíhal v prostorách školních družin. Zahájili jsme ho vystřelením konfet srdíček na 
chodbě a dále tradičně tancem a promenádou masek ve školní jídelně. Sešla se spousta 
krásných masek. Během odpoledne jsme hráli různé hry. Děti nafukovaly balónky, malovaly 
na ně obličej, pinkaly si balonkem na papírovém tácku, poznávaly předměty v klobouku 
(poslepu), házely na cíl do kovbojského klobouku, stavěly „hlavolam“ z lega, přenášely 
pingpongový míček (překážková dráha), foukaly také do parníku pomocí brčka a 
podepisovaly se po slepu. Nejenže se soutěžilo, ale získávaly se i razítka na kartičky 
s omalovánkou. Za vyplněnou kartičku dostali děti drobnou odměnu. 
                                                                                                                     
DDM – „SLUNEČNO“ 
Během jarních měsíců postupně navštívila tři oddělení školní družiny dům Dětí a mládeže 
Damián a zúčastnila se programu s názvem „Slunečno“. Děti se dozvěděly, co je to 
fotosyntéza, povídaly si o hvězdách, planetách a významu Slunce a světla v našem životě. 
V soutěžích po družstvech a skupinkách děti přiřazovaly ovoce a zeleninu, spojovaly čísla 
v obrázek pejska, vybarvovaly, stříhaly a lepily zmrzlinu, na lžících štafetově nosily pecičky 
melounu (fazolky). 
 
Noc s Andersenem 
V letošním roce se do akce nazvané Noc s Andersenem zapojili žáci skoro celého I. stupně. 
Celí natěšení se sešli v pátek v podvečer ve své třídě. Tam si udělali pelíšky a hned poté se 
odebrali na slavnostní zahájení do vestibulu, kam posléze přišel také pan Andersen. Ten 
dětem prozradil, že letošní téma budou komiksové postavy ze seriálu Čtyřlístek. 
Po úvodu se děti rozdělily pomocí čtyřlístkových kartiček do družstev vždy v daném ročníku a 
dobrodružství se Čtyřlístkem začalo. Děti poznávaly postavy z komiksu podle popisu, hledaly 
rozdíly na obrázcích, luštily slova vetřelce, skládaly puzzle obrázek a ty větší řešily záhady a 
křížovky. Jako tradičně nechybělo spojení s našimi kamarády v polském Dzierzonowie, focení 
dětí do tvaru čtyřlístku a stezka odvahy. 
Před usnutím děti zhodnotily tajemný večer a vyslechly si pohádku. Pak už se zachumlaly do 
svých spacáků a nechaly si zdát svůj sen o Fifince, Pinďovi, Bobíkovi či Myšpulínovi. 
 
Divadlo Šumperk 
Děti mají divadlo rády, okouzlí je kulisy, herecké výkony, noblesní prostředí, možnost 
obléknout si slavnostní oblečení. I proto každoročně pořádáme zájezd do divadla 
v Šumperku. Tentokrát tento pro žáky oblíbený den připadl na úterý 24. dubna 2017. 
Divadlo Šumperk často nabízí překvapivé podání klasických divadelních her, a tak jsme se i 
letos těšili, co pro nás režisér Jiří Seydler a herci tohoto oblastního divadla přichystají. Čekal 
nás příběh Cyrano z Bergeracu, jehož autorem je francouzský dramatik Edmond Rostand 
(1868 – 1918). Cyrano je nešťastně, ale věčně zamilován, nepochopený a nepoznaný umělec, 
velký bojovník a rváč za spravedlnost. Je to jedna z nejromantičtějších postav světové 
literatury, postava nezapomenutelná nejen pro svou ochotu obětovat se nedosažitelnému 
ideálu, ale také pro svůj velký nos. 
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Tato silná myšlenka všechny dětské diváky určitě zasáhla, i přesto že Cyrano mnohdy v bitvě 
s větrnými mlýny nevyhrál. Z jeviště bylo cítit nadšení, z hlediště spokojenost. 
 
Poznáváme Míšeň a Drážďany 
Ve čtvrtek 4. 5. se 43 žáků (6. - 9. r.) vydalo na dvoudenní poznávací zájezd do Německa. Naší 
první zastávkou bylo město Míšeň. Čekala nás exkurze v nejstarší evropské porcelánce a poté 
jsme absolvovali procházku městem kolem nejvýznamnějších památek – kostel Frauenkirche 
s nejstarší zvonkohrou na světě, výstup k zámku Albrechtsburg s majestátným gotickým 
dómem a nádhernými výhledy na údolí řeky Labe… Poslední zastávkou byl barokní lovecký 
zámeček Moritzburg, kde se točila pohádka „Tři oříšky pro Popelku“. 
Druhý den jsme se přesunuli do centra Drážďan. Zde jsme navštívili nejen galerii Zwinger, ale 
prošli jsme se i historickým centrem s jeho nejzajímavějšími pamětihodnostmi: Hofkirche, 
Rezidenzschloss, Semperoper, Frauenkirche.  Poslední zastávkou našeho výletu byly 
nádherné zahrady půvabného zámečku Pillnitz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOdina BIologie pro živoT – program HOBIT 
Tohoto projektu se v rámci hodiny přírodopisu zúčastnili žáci osmých tříd naší školy. Žáci díky 
tomu získali jednoduché informace, které vedou k záchraně života při vzniku srdečního a 
mozkového infarktu. Děti byly během vzdělávací hodiny seznámeny s příznaky onemocnění a 
správnými reakcemi na ně, léčbou a rizikovými faktory onemocnění. Náplní hodiny byl 
poutavý výukový film, který žákům vysvětlil podstatu cerebro a kardiovaskulárních 
onemocnění, znázornil jejich příznaky a ukázal, jak na ně správně reagovat. Doufejme, že si 
žáci zapamatovali z této hodiny biologie pro život co nejvíce informací. 

Sázení keřů 
Třída 1.B vysadila v úterý 23. května 2017 azalku a vložila pod její kořeny lahev s poselstvím 
pro příští generace s podpisy všech dětí. Je to tradiční akce prvních tříd pořádána školní 
družinou, kdy paní vychovatelka společně s dětmi vysadí nový keř na školní zahradu. Děti tak 
mohou po celou školní docházku pozorovat keře, které vysadily, a zároveň se o ně pečují. 



 54 

 
Loučení s deváťáky 
Ve čtvrtek 22. června 2017 se v sále lanškrounského zámku konalo loučení s deváťáky. Žáci si 
pro své kamarády, rodiče a učitele připravili pestrý program, ve kterém společně předvedli 
známé scénky z filmů, společné tance i parodie na některé filmy. Samotné vystoupení 
nacvičovali pod vedením Vendy Leníčkové a Dii Sedláčkové téměř celý rok. Na závěr byli 
všichni ošerpováni třídní učitelkou Ivonou Vyoralovou. 
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X. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI 

  
Škola spolupracuje s lanškrounskými základními a středními školami. Využíváme nabídek 
DDM Damián a Kulturního centra Lanškroun. Máme podporu zřizovatele – města Lanškrouna 
a některých místních firem.  
 
Velmi motivující je pro nás spolupráce s aktivními rodiči, kteří se zapojili do činnosti školy a 
zároveň nás sponzorsky podporují. Zformovalo se RoDo, tj. Rodiče pro Dobrák, jedná se  
o neformální skupinu rodičů a přátel Základní školy Lanškroun, Dobrovského 630, kteří rádi 
přiloží ruku k dílu. Společně naplňují myšlenku loga - rodiče - škola – žák, založili si vlastní fb 
https://www.facebook.com/RODO-Rodi%C4%8De-pro-Dobr%C3%A1k-601955063328549/. 
Jejich nezištné a rychlé pomoci škole, ale i nápadů si nesmírně vážíme. 
 
Ve škole je založen klub AMAVETU na podporu technického vzdělání a tvořivosti. 
Spolupracujeme s  iQ Park Liberec, s Technickou univerzitou Liberec a pardubickou 
univerzitou. 
 
Velmi rádi spolupracujeme s Nadačním fondem microla a tato podpora nás velmi těší, jelikož 
je to jeden z hmatatelných výsledků podpory technického vzdělávání v Lanškrouně.  
Na jaře 2017 se Nadační fond microla představil v Lanškrouně zástupcům města, školám a 
místním firmám platformu micro:bit. U kulatého stolu byl návrh na podporu micro:bit 
jednoznačně přijat. Za aktivní podpory města a místních firem se podařilo nadaci shromáždit 
dostatečné prostředky k rozdání BBC micro:bit pro 7. třídy lanškrounských ZŠ, odborné 
kroužky informatiky a robotiky, sekundu víceletého gymnázia ještě ve školním roce 
2016/2017. Naše škola na začátku května obdržela první polovinu potřebných micro:bitů a 
na základě doporučené metodiky pak začala ve výuce používat micro:bit dle svých možností 
a uvážení. Na začátku června jsme získali zbylé micro:bity (celkem 70), které si úspěšné děti 
mohly po splnění zadání ponechat.  

Cíle pilotního projektu „Škola hrou s micro:bitem" v Lanškrouně 

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

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

 Aktivní práce s moderními technologiemi typu mobilní telefon, tablet apod., 
 Rozvoj logického myšlení a tvořivosti, 
 Návaznost na globální komunitu micro:bit. 

 
 

Od roku 1997 se datuje naše spolupráce s partnerskou Szkolou Podstawowou nr. 3  
v Dzierzoniowie. V rozmezí let 2009 – 2013 jsme úspěšně zrealizovali tři česko-polské 
miniprojekty pod názvy „Blíž k sobě ve společné Evropě“, „Žijeme ve společné Evropě“ a 
„Učíme se a pracujeme ve společné Evropě“, které byly spolufinancovány z prostředků ERDF 
prostřednictvím Euroregionu Glacensis. I po ukončení Operačního programu přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Polsko pro období 2007 – 2013 naše školy nadále spolupracují 
a děti se potkávají při vzájemných akcích. V červenci 2016 jsme podali novou společnou 

https://www.facebook.com/RODO-Rodi%C4%8De-pro-Dobr%C3%A1k-601955063328549/
http://microla.cz/pro-skoly/
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žádost o podporu z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, jelikož byl miniprojekt 
„Společně 20 let“ úspěšný, mohli jsme od 1. 1. 2017 začít s jeho realizací. 
 
Sportovní olympiáda v Polsku 
Ve středu 5. října vyrazili žáci pátých tříd na tradiční Sportovní olympiádu do Polska. 
Pedagogové ze základní školy ve městě Dzierzoniow připravili pro všechny soutěžící mnoho 
zajímavých sportovních disciplín. 
Nejprve se mezi sebou utkali jednotlivci, potom přišlo na řadu české a polské družstvo. Děti 
měřily svoji sílu, rychlost, vytrvalost a hbitost, ale také orientaci, postřeh a strategii. Zadané 
úkoly byly překvapením. Někdo zápasil, dribloval či házel míčem, někdo zase zkoušel stojku, 
dělal sedy, lehy nebo kliky. Chvíle napětí jsme zažili například při běhání a hraní piškvorek, 
závěrečný volejbal však vykouzlil mnohým z nás úsměv na tváři. Naši páťáci letos zabodovali. 
Zřejmě k tomu přispěla i bezva atmosféra vytvořená fanoušky. Přijeli vybaveni vlajkou naší 
školy, vlajkou České republiky a také houkačkami. 
K nejhezčím okamžikům olympiády patřila část, ve které došlo k promíchání českých a 
polských sportovců a vzniklo česko-polské a polsko-české družstvo. Děti si pak už jen užívaly 
radost ze hry a navazovaly nová přátelství. Nebylo vítězů, ani poražených. Každý sportovec 
získal na památku medaili a všichni zúčastnění si odvezli hezkou vzpomínku. 
                                                                                                                                       
Zima v Čechách aneb Česko-polské lyžování 
V týdnu od 23. 1. do 28. 1. 2017 se uskutečnil v rámci česko-polské spolupráce lyžařský 
výcvik v Janoušově u Šumperka, kterého se zúčastnilo 20 dětí pátého ročníku naší základní 
školy Dobrovského a 20 polských dětí z partnerské 3. základní školy v Dzierzoniowie. 
Projekt s názvem „Společně 20 let“ byl podpořen a spolufinancován z prostředků EFRR 
prostřednictvím euroregionu Glacensis. 
V těchto šesti dnech se děti zdokonalovaly ve sjezdu na lyžích, užívaly si sněhové nadílky, 
pracovaly ve smíšených skupinách na česko-polském a polsko-českém ilustrovaném slovníku, 
zpívaly české a polské písničky s kytarou, tancovaly a stavěly objekty ze stavebnice Merkur 
pod vedením Vladimíra Cacka, Dany Zedníčkové, Ivy Rozsívalové i pedagogů z Polska. 
Na začátku týdne se děti teprve poznávaly, den po dni ztrácely ostych, začaly rozumět novým 
slovům a jejich přátelství začala žít svým životem. Ve čtvrtek se konal slavnostní Česko-polský 
večer. Vzpomínalo se na začátky dvacetileté spolupráce obou měst, navštívil nás bývalý 
ředitel naší školy Oldřich Strnad, paní ředitelka Dana Krátká, zástupce ředitelky Pavel Resler, 
paní ředitelka polské školy Regina Walendowska a také starosta města Lanškrouna Radim 
Vetchý i místostarosta města Dzierzoniowa  Andrzej  Bolisenga. Společně nás pobavil 
nacvičený program dětí – taneční vystoupení, kouzelnické triky i módní přehlídka. Děti zase 
měly radost z drobných upomínkových předmětů a triček, které na památku obdržely. Potom 
se rozdělily do dvou skupin a získávaly informace od polského místostarosty o Dzierzoniowie 
a od českého starosty o Lanškrouně. 
Radost a pohoda provázela i páteční den. Sluníčko se konečně umoudřilo a odměnilo 
všechny lyžaře svým hřejivým úsměvem. V jeho paprscích se na odpoledním karnevalovém 
reji blýskly například masky čarodějnice, mimina, papouška nebo hokejisty. Někteří také 
zazářili i svým lyžařským uměním, když elegantně frčeli ze sjezdovky na snowbladech. A 
večer všechny čekalo překvapení. Nakonec přišel klaun a kouzelník v jedné osobě, který nás 
rozesmál, potěšil a za těmi pěti společně prožitými dny vyčaroval krásnou tečku. 
Všichni odjížděli spokojení s pocitem, že se něčemu novému naučili nebo něco nového 
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prožili. A kdo ví? Třeba až se bude slavit „40 let společně“, bude někdo také moci přispět 
svou „troškou do mlýna“… 
                                                                                                                                      
Pěvecká soutěž   
Každý rok se na naší škole koná pěvecká soutěž třídních kolektivů. Děti se moc těší a školou 
se nesou různé melodie skoro od Vánoc. Téma soutěžních písní bylo předepsané - turistika, 
cestování. Školní kolo se konalo 16. února 2017.  Všichni se velice snažili, svá pěvecká 
vystoupení doplnili různými maskami, kostýmy, kulisami, hudebním i pohybovým 
doprovodem, prostě do svých vystoupení dali všechno. Letošní porota hodnotila v tomto 
složení: pí ředitelka Dana Krátká, pí vychovatelka Dana Zedníčková a pí ekonomka Katka 
Kocandová. Soutěžilo se jako každý rok ve dvou kategoriích: 1. - 3. třídy a 4. - 6. třídy.  
V mladší kategorii zvítězila třída III.A s písní Mám malý stan a  ve starší IV.A s písní Tři čuníci.  
 
Festiwal Piosenki Klasowej v Dzierzoniowie 
Vzájemné partnerství naší školy a školy v polském Dzierzonowie slaví v tomto roce 20. výročí. 
Festiwal Piosenki Klasowej je zařazen do mikroprojektu s názvem „Společně 20 let“, který je 
podpořen a spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím euroregionu Glacensis. 
Letošní klání se konalo pod heslem cestovatelských a turistických písniček. I letos se vítězové 
školního kola pěvecké soutěže, třída III.A  a IV.A, vydali 14. března v 7.00 za kamarády do 
Polska. 
Počasí nám přálo a od brzkého rána se děti shromažďovaly před školou se svými kostýmy, 
batohy a všemi možnými věcmi, které potřebovaly ke svému vystoupení, např. batohy, 
stanem, deštníkem, slámou atd. 
Cesta byla dlouhá, ale krátilo ji těšení a očekávání něčeho nového, a tak nám docela rychle 
uběhla. Kolem půl desáté jsme dorazili do Dzierzonowia a hned se přemístili do kina, kde 
proběhla pěvecká soutěž. Viděli jsme 13 krásných vystoupení, všechny třídy se moc snažily. 
Také naše dvě třídy vystoupily se svými písničkami, ale coby hosté. Před vyhlášením vítězů 
nás čekalo milé překvapení. Polské děti nacvičily pohádkové představení, které bylo 
průřezem pohádek H. CH. Andersena. 
Dalším bodem programu byla procházka po historické části města, děti se samozřejmě těšily 
na nakupování, ale třeťáky čekala také soutěž, vlastně dvě. První se týkala polského jazyka, 
děti měly za úkol naučit se jedno polské slovíčko.  Druhým úkolem bylo najít na náměstí 
informaci, jak daleko je vzdálený Lanškroun. Na jednom z ukazatelů je totiž cedule a na ní je 
vzdálenost napsaná. Velmi mne potěšilo, že všichni splnili oba úkoly. I když v jazykovém měl 
nejvíce napilno pan učitel Andrzej, na kterého se děti v zápětí vrhly a zahltily ho českými 
slovíčky, které jim ochotně překládal. Pak už následoval slíbený obchůdek, v němž si 
nakoupily tradiční karamelky, a pak jsme se vydali zpět na prohlídku školy, proběhnout se 
v tělocvičně a na oběd.  
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XI. BAZÉN A SAUNA 

Školní bazén navštěvují děti už od útlého věku. Každé pondělí a úterý zde probíhá kojenecké 
plavání Karetka pod odborným vedením paní Švábové. Kojenecké plavání slouží dětem 
v novorozeneckém, kojeneckém a batolecím období. 
Předškolní věk je období věku dítěte od tří do šesti let. Ve starším předškolním věku již 
realizujeme přípravnou plaveckou výuku za přítomnosti dvou instruktorů. Cílem je adaptace 
dítěte na vodní prostředí. Jde nám především o to získat u dítěte trvalejší vztah k vodě a to 
především formou hry. Výuka probíhá v bazéně 12,5 x 6 metrů v hloubce do 90 cm při 
teplotě vody 28ºC. Děti mohou také využít klouzačku. Jedna lekce plavání trvá 45 minut. 
Mateřské školky k nám přicházejí z Lanškrouna i okolí, např. MŠ Sázava, Výprachtice, 
Albrechtice, Dolní Třešňovec, Tatenice, Horní Heřmanice, Cotkytle, Petrovice i Jablonné nad 
Orlicí. 
Dalším obdobím je přípravná plavecká výuka pro žáky 1. a 2. tříd základních škol. Cílem této 
etapy plavecké výuky je získat základní plavecké dovednosti: splývání, potápění, plavecké 
dýchání, pády a skoky do vody, základy záběrových pohybů. Zbude čas i na hry ve vodě. 
Výuka probíhá v hloubce do 130 cm. Lekce trvá 45 minut.  
Za třetí stupeň lze považovat základní plaveckou výuku pro žáky 3. a 4. tříd základních škol. 
Cílem je rozvoj základních plaveckých dovedností: nácvik plaveckého způsobu kraul, základy 
plaveckých způsobů prsa a znak, plavání pod vodou, startovní skoky, hry ve vodě a plavání na 
čas. Lekce většinou trvá 2 x 45 minut. Všechny děti si na konci plavání odnesou diplom a 
volnou vstupenku do bazénu. 
Plavecké kurzy probíhají každý den dopoledne pod vedením plaveckých instruktorů (Evy 
Jurčové, Veroniky Fibikarové a Dany Zedníčkové). Odpoledne je bazén vyhrazen pro 
veřejnost a spolky, kroužky plavání a sportovní oddíly. Je zde možnost si bazén zarezervovat 
soukromě. Návštěvník může využít protiproud, masážní trysky a večer podvodní osvětlení. 
Kdo je ranní ptáče, může si přijít zaplavat již od 6.00 hodin. 
 
Pro školy, školky a veřejnost je zde k dispozici suchá sauna o kapacitě osmi osob, která je 
využita hlavně v období podzimu, zimy a jara. Lidé navštěvují saunu hlavně z preventivních 
důvodů, hledají zde fyzickou a psychickou relaxaci. Účinky pravidelného saunování: 
odstranění infekcí dýchacích cest, prevence a úprava krevního tlaku, zlepšení prokrvení kůže, 
otužení organismu a další. Máme zde i voňavé esence a venkovní odpočívárnu s lehátky. 
V zimních měsících (listopad - březen) se opět uskutečnilo sobotní plavání. Bazén a sauna 
byla otevřena pro veřejnost od 14 – 19 hodin. Jako novinka proběhl sobotní Relax. Ženy si 
mohly odpočinout při svíčkách a hudbě v bazéně i sauně. 
 
S koncem školního roku je zahájen na bazéně prázdninový provoz, a to od pondělí do pátku, 
v době od 10.00 do 17.00 hodin. Pokud je krásné slunečné počasí, lze k pobytu využívat i 
venkovní zahradu a děti si mohou pohrát na školních průlezkách.  
O letošních prázdninách navštívilo bazén 575 návštěvníků.  

 
O bazén musí být postaráno také po technické stránce. Provádí se zde pravidelné revize a 
výměna opotřebované technologie. Dezinfekce je důležitým stupněm moderní úpravy vody, 
náš bazén využívá UV technologie. Výhodou UV dezinfekce je především okamžitá likvidace 
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bakteriálních kultur bez přidání chemikálií. Po této instalaci odpovídá voda všemi parametry 
náročným hygienickým předpisům.  

 
V odpoledních hodinách byl bazén otevřen pro veřejnost, a to od pondělí do pátku takto: 
 
Pondělí  rezervováno pro kurz plavání kojenců 
Úterý   rezervováno pro kurz plavání kojenců 
Středa    17.00-20.00 
Čtvrtek  17.00 - 20.00 hodin 
Pátek   18.00 - 19.00 hodin 
Pondělí - pátek ranní plavání 6.00 - 7.45 hodin 
 
V sobotu a v neděli je bazén i saunu možno využít po domluvě s plavčíkem.  
Aktuální informace najdete vždy na www.zslado.cz. 
 

Vodní olympiáda 
Ve středu 21. 6. 2017 proběhl v bazénu 6. ročník vodní olympiády, tentokrát na téma Piráti 
z Karibiku - Za pokladem Černé perly. 
Zúčastnili se jí vybraní plavci z 2. - 5. tříd ZŠ Dobrovského, celkem 49 dětí. Soutěžili ve čtyřech 
disciplínách, první úkol - kdo vyloví nejvíce pokladů (puků), druhý - kdo uloví nejvíce rybiček, 
třetí - kdo doplave nejdál pod vodou a poslední - soutěž o nejrychlejšího piráta (2. a 3. třída - 
25 m,  4. a 5. třída - 50 m). 

Výsledky: 
2. třída:    1. místo – J. Skalický, 2. místo – L. Kodytková, 3. místo – F. Resler 
3. třída:    1. místo – A. Rozsívalová, 2. místo – P. Popelář,  3. místo – A. Holík 
4. třída:    1. místo – Š. Vlčková, 2. místo – A. Vilčová, 3. místo – D. Nastoupilová 
5. třída:    1. místo – T. Dostál, 2. místo – F. Jurča, 3. místo – T. Kmentová  

Nejrychlejší plavec ze 2. - 3. tříd (25 m)        J. Skalický – čas 0:25:41 
Nejrychlejší plavec ze 4. - 5. tříd (50 m)        F. Jurča – čas 39:30  

V truhle Černé perly na ně čekala odměna v podobě medaile, diplomu a pirátského dortíčku. 
Děti mohly ukázat, co se naučily během školního roku a porovnat síly s ostatními.  

 

http://www.zslado.cz/

