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Výroční zpráva za školní rok 2018/19 byla schválena školskou radou 30. září 2019. 

 

Marcela Málková 

 

Mgr. Dagmar Flídrová 

 

RNDr. Lada Sitová 
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

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

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  

Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630 je úplná základní škola, která vyučuje podle 
vlastního školního vzdělávacího programu s názvem „Škola dětí“. Ve školním roce 2018/19 
zajišťovala vzdělání pro 375 žáků. ZŠ disponuje dvěma budovami, které stojí ve středu 
uzavřeného areálu. Škola je jako jediná v Lanškrouně bezbariérová, na obou budovách je  
v provozu výtah. V areálu se dále nachází bazén se saunou, školní hřiště, jídelna MADORET a 
rozsáhlá školní zahrada, v níž je také vybudované arboretum. Všechny učebny v obou 
budovách školy jsou zasíťované, napojené na vnitřní síť školy, internet a vybaveny 
interaktivními tabulemi. 

Škola se dlouhodobě orientuje na: 

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

Základní škola má 9 ročníků a člení se na první a druhý stupeň. Na prvním stupni (1. – 5. 
ročník) je v současnosti 10 tříd a na druhém stupni (6. – 9. ročník) 7 tříd. Třídy se zpravidla 
naplňují do počtu 30 žáků. Vyučujeme třem cizím jazykům – anglickému (od 1. třídy), 
německému a ruskému (oba od 8. třídy). Škola organizuje kurz bruslení, lyžařský a cyklistický 
kurz na II. stupni a plavecký výcvik žáků na I. stupni. Dále pořádá školní výlety, exkurze a akce 
související s výchovně vzdělávací činností školy.  

Kromě kmenových tříd disponuje škola řadou odborných učeben, např. informatiky, fyziky a 
chemie, přírodopisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, dílny s keramickou pecí a další.  
V podkroví se nachází moderní knihovna s více jak 4000 svazky pro žáky i učitele. 
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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 RoDo (Rodiče Dobráku). 

ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ      
 
Ve školním roce 2018/19 se scházela školská rada v následujícím složení: 
za zákonné zástupce nezletilých žáků školy: Mgr. Dagmar Flídrová, 
za pedagogické zaměstnance školy: Marcela Málková, 
za zřizovatele (město Lanškroun): RNDr. Lada Sitová. 
 
Rada školy se sešla ve školním roce 3x. Na prvním jednání se seznámila s výroční zprávou za 
školní rok 2017/18, změnami ve vnitřním řádu, plánovanými akcemi, výukou angličtiny 
rodilým mluvčím, realizovanými i připravovanými projekty a zajištěním bezpečnosti žáků 
vzhledem ke stavbě polytechnického centra.  Řešil se podnět rodičů, který se týkal 
bezpečnosti při přecházení křižovatky u Dělnického domu. Následně bylo vyvoláno jednání 
na MěÚ Lanškroun, které však nevedlo k očekávaným výsledkům. 
Na jednání v lednu školská rada schválila dodatek č. 3 školního řádu, který upravuje práva a 
povinnosti žáků. Dále se seznámila s akcemi, které proběhly během I. pololetí, a 
s plánovanými akcemi na II. pololetí.    
Na posledním jednání se členky školské rady seznámily s výsledky šetření ČŠI, pí ředitelka 
zhodnotila školní rok a představila plány na oslavy 90. výročí vzniku školy. 
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II. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY  
 
Třída              počet žáků            třídní učitel___________ 
I.A                         18                     Mgr. Jana Kmentová   
I.B                         19                     Mgr. Petra Minářová          
II.A                        27                     Mgr. Jana Křenková  
II.B                        26                     Mgr. Martina Látrová                      
III.A                       21                     Mgr. Miroslava Jirásková 
III.B                       19                     pí uč. Zdeňka Štorková  
IV.A                      26                     Mgr. Radomíra Koudelková    
IV.B                      27                     pí uč. Marcela Málková  
V.A                       20                     Mgr. Eva Vetchá, Mgr. Eva Suldovská 
V.B                       23                     Mgr. Daniela Smejkalová                 
VI.A                      24                     Mgr. Ivona Vyoralová   
VI.B                      26                      Mgr. Gabriela Reslerová   
VII.A                     22                     Mgr.  Iva Rozsívalová            
VII.B                     19                     Mgr. Daniela Krátká   
VIII.                      21                      Mgr. Naděžda Semerádová  
IX.A                      20                      Mgr. Vladimír Cacek         
IX.B                      17                      Mgr. Lucie Dolečková  
Celkem:             375 žáků       
 
 
Netřídní učitelé:  
Mgr. Iveta Valentová       
Mgr. Petra Švábová 
Mgr. Jitka Stránská, výchovná poradkyně 
Mgr. Oldřich Strnad 
Mgr. Pavel Resler, zást. ředitelky 
Mgr. Dana Krátká, ředitelka školy 
 
Školní psycholog: 
Mgr. Kamila Barlow 
 
Asistent pedagoga: 
Romana Černá 
Bc. Petra Jančarová 
Ilona Matějková 
Bc. Zuzana Langrová 
Bc. Bohumila Kupsová 
Dana Srpová 
 
Vychovatelky: 
Monika Kroulíková, vedoucí vychovatelka 
Dana Zedníčková 
Petra Dostálová 
Ilona Matějková  
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Provozní zaměstnanci: 
Kateřina Kocandová, ekonomka   
Lubomír Vyhnálek, školník 
Marie Franková 
Zděnka Skalická 
Ludmila Srovnalová 
 
Zaměstnanci v bazénu: 
Mgr. Eva Jurčová, vedoucí 
Veronika Fibikarová 
Jindřich Helekal          
 
 
APROBOVANOST VÝUKY 
 
I. stupeň – 100% aprobovaně        
ŠD - 100% aprobovaně 
II. stupeň – přehled aprobovanosti v jednotlivých předmětech 
       

Předmět                              počet hodin/týden           aprobovanost 
Český jazyk                                 34                                 100%   
Anglický jazyk                             24                                   62%                                        
Německý jazyk                             3                                 100% 
Ruský jazyk                                   6                                 100% 
Dějepis                                        12                                 100% 
Výchova k občanství                 13                                   85%       
Zeměpis                                      11                                  100%    
Matematika                               28                                   100%         
Přírodopis                                  12                                   100% 
Fyzika                                          12                                     67% 
Chemie                                         6                                   100% 
Hudební výchova                        7                                   100%    
Výtvarná výchova                      11                                    73% 
Tělesná výchova                        18                                   100%  
Pracovní činnosti                       11                                     55% 
Informatika                                  7                                   neaprobovaně 
Biologická praktika                      2                                   100%  
Technická výchova                      5                                   neaprobovaně 
Konverzace anglický jazyk          4                                    75% 
 
 
Aprobovanost:  84% 
Kvalifikace pedagogických pracovníků: 100% 
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VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ     

 Priority vzdělávání v oblasti: 
1. Vzdělávání v oblasti inkluze  

Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením na ZŠ - Mgr. J. Stránská, Mgr. Dana 
Krátká 

       CKP – Míčové hry a jejich modifikace – Mgr. V. Hanyšová, Mgr. Vl. Cacek 
Týmová práce v inkluzivní škole a třídě, strategické postupy při začleňování dětí s SVP – 
Bc. Z. Langrová 
Problémové chování u osob s PAS – Bc. P. Jančarová  

2. Projevy a prevence, řešení sociálně patologických jevů 
Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů – 
Mgr. N. Semerádová 
Spolu a včas ohroženým dětem – Mgr. K. Barlow 
Droga až na prvním místě - Mgr. N. Semerádová 

3. Vzdělávání v rámci „Šablon pro ZŠ a MŠ II“ 
Deskové a logické hry - Mgr. J. Kmentová 
Vzdělávání IVP v praxi – pedagogický sbor 
Podpora matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ – M. Málková 

 
 Další oblasti: 
1.    Didaktika, nové metody… v jednotlivých předmětech (I., II. st.)   
       CKP – Lanové aktivity v hodinách Tv – Mgr. V. Hanyšová 
       CKP – Diagnostické testy  v Tv – Mgr. V. Hanyšová 
2.    Problematika výchovného a kariérového poradenství 
       Role OSPODU v kontextu spolupráce se ZŠ – Mgr. J. Stránská, Mgr. Dana Krátká 
       Metodická setkání výchovných poradců (2x) - Mgr. J. Stránská 
       Setkání výchovných poradců v České Třebové, přehlídka škol - Mgr. J. Stránská        
3.    Management školy  
       Příprava školy a školských zařízení na mimořádné události – Mgr. P. Resler 
       Ochrana měkkých cílů - Mgr. Dana Krátká 
       Seminář pro vedoucí pracovníky na Seči - Mgr. Dana Krátká 
       Aktuální právní úprava v činnosti ZŠ včetně aplikace GDPR - Mgr. Dana Krátká 
       Změna financování regionálního školství - Mgr. Dana Krátká, Mgr. P. Resler 
4.    Čtenářská a matematická gramotnost 
       Čtenářské hrátky pro rozvoj četby - Mgr. J. Stránská, Mgr. I Rozsívalová  
 
 Aktuální oblasti: 
1. Bezpečnost práce, požární ochrana, atd.  

Základy první pomoci - Mgr. Vl. Cacek, M. Kroulíková 
Právní legislativa pro vychovatele ŠD - M. Kroulíková, P. Dostálová 

2. Různé 
Porada předsedů AŠSK (celkem 2x) – Mgr. Vl. Cacek 
Vzdělávací seminář pro předsedy ZO ČMOS – Mgr. J. Kmentová  
 
 

 



9 

 

III. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

Zápis do prvních tříd 
Zapsáno: 47 dětí 
Odklad:     7 dětí 
Do I. A, B nastoupí 39 dětí. 
 
Přijímací řízení ve šk. roce 2018/2019 

  

   37 žáků z 9. ročníku, 1 žák z 8. ročníku, 9 žáků z 5. ročníku 
 

   

Střední škola Obor 
Počet 
přijatých 

   Gymnázium Lanškroun 4leté 1 

  8leté 9 

SOŠ grafická Jihlava klasická umělecká tvorba 1 

  animace a game art 1 

SZŠ Svitavy praktická sestra 2 

SOŠ a SOU Lanškroun nástrojař 6 

  knihař 1 

  kadeřnice 6 

SOŠ Vysoké Mýto stavebnictví 1 

VDA a SOŠ Česká Třebová informační techno ogie 2 

SZŠ Ústí nad Orlicí praktická sestra 2 

SUPŠ Ústí nad Orlicí mechanik seřizovač 2 

Obchodní akademie Pardubice obchodní akademie 1 

SŠ letecké a výpočet. techniky Odolena Voda letecký mechanik 1 

ISŠ Moravská Třebová sociální činnost 1 

  kuchař 1 

OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň veřejnosprávní činnost 1 

  obchodní akademie 1 

Masarykova SŠ Letovice design keramiky a porcelánu 1 

ISŠ technická Vysoké Mýto nástrojař 1 

SOŠ a SOU automobilní Ústí n. Orlicí automechanik 2 

SOU Svitavy  obráběč kovů 1 

SŠ podnikání Vysoké Mýto podnikání v anglickém jazyce 1 

SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby chovatel koní a jezdectví 1 
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IV. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

Přehled prospěchu žáků školy šk. r. 2018/19 
 

I. pololetí 

Třída Vyznamenání Prospěl Neprospěl Nehodnocen Uvolněn Průměr 
I. A 18 0  0 0 1 
I. B 18 0 0 1 0 1 
II. A 27 0 0 0 0 1,04 
II. B 26 0 0 0 0 1,04 
III. A 19 2 0 0 0 1,17 
III. B 19 0 0 0 0 1,11 
IV. A 23 3 0 0 0 1,19 
IV. B 20 7 0 0 0 1,4 
V. A 13 7 1 0 1 1,44 
V. B 16 7 0 1 0 1,35 
VI. A  6 17 1 0 1 1,81 
VI. B 4 21 0 1 0 1,78 

   VII.A 7 14 1 0 0 1,69 
   VII. B  3 14 2 0 0 2,2 

VIII.  4 15 2 0 0 2,05 

IX.A 2 17 1 0 1 2,19 

IX.B 2 11 4 0 0 2,46 

Celkem: 227 135 11 2 3 1,52 
  

 

II. pololetí 

 

Třída Vyznamenání Prospěl Neprospěl Nehodnocen Uvolněn Průměr 
I. A 18 0 0 0 0 1 
I. B 18 1 0 1 0 1 
II. A 25 2 0 0 0 1,1 
II. B 23 3 0 0 0 1,09 
III. A 18 3 0 0 0 1,29 
III. B 19 0 0 0 0 1,14 
IV. A 23 3 0 0 0 1,17 
IV. B 18 9 0 0 0 1,43 
V. A 11 9 0 0  1,46 
V. B 17 6 0 0 0 1,39 
VI. A  8 16 0 0 0 1,81 
VI. B 7 18 0 1 1 1,76 
VII.A 9 12 1 0 0 1,72 

   VII. B  3 16 0 0 0 2,17 
VIII.  4 17 0 0 0 1,99 

IX.A 2 18 0 0 1 2,2 

IX.B 2 14 1 0 0 2,43 

Celkem: 225 147 2 2 2 1,54 
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Snížený stupeň z chování 

I. pololetí Třída Hodnocení chování 

 
VII.A 2 (1x) 

 
IX.B              2 (1x) 

  3 (1x) 

II. pololetí Třída Hodnocení chování 

 VII.A 2 (1x) 

 VII.B 2 (1x)               

 IX.B 2 (1x) 

  3 (1x) 

 

 

Ocenění Nejlepších žáků třídy 
I letos jsme už tradičně ocenili v závěru školního roku, ve čtvrtek 20. 6. 2019, nejlepší žáky  
z jednotlivých tříd. Slavnostní vyhodnocení proběhlo v prostorách lanškrounského zámku,  
pozváni byli také rodiče. O kulturní program se postaral pěvecký sbor Notičky a taneční 
kroužek Sluníčko.  Nejlepší žáci tříd obdrželi knižní odměny, které zakoupil ze svých 
finančních prostředků spolek RODO. Gratulujeme těmto oceněným žákům a přejeme jim 
hodně dalších úspěchů. 
 
1.A Aneta Stejskalová 
1.B Nikola Paľová 
2.A Tereza Lašková 
2.B Nela Kodytková 
3.A Magdalena Novotná, Daniela Flídrová 
3.B Liliana Smejkalová 
4.A Filip Resler, Kateřina Krátká 
4.B Eliška Jílková, Michal Richtr 
5.A Nikola Kristková 
5.B Kristýna Hanáková, Jaromír Flídr 
6.A Tereza Fajtová 
6.B Marek Hanyš 
7.A Veronika Reslerová 
7.B Sofie Marcová 
8.   Anna Vlčková, Štěpánka Rubešová 
9.A Zuzana Kubešová, Marie Gregorová 
9.B Gabriela Skalická 
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V. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ  
 
Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem - 
vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních 

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

1. Prevence v ŠVP 
Prevence rizikového chování se promítla do učebních plánů několika předmětů, kde má své 
pevné místo (např. výchova k občanství, jazyk a jazyková komunikace, přírodopis, tělesná 
výchova - viz Minimální preventivní program). 
 
2. Spolupráce se školní psycholožkou 
I v tomto školním roce působí na naší škole psycholožka Mgr. Kamila Barlow. Pracuje s našimi 
žáky v rámci všeobecné i selektivní primární prevence. Její pomoc využily paní učitelky v těch 
třídách, kde bylo potřebovat zlepšit klima třídy (vztahové problémy mezi spolužáky). Jednalo 
se o obě 4. i 5. třídy, dále pak 7. B. V 1. a 6. třídách uskutečnila psycholožka dvouhodinový 
adaptační program, následně žáci 6. tříd absolvovaly dvoudenní adaptační pobyt 
v Oucmanicích.  
 
3. Všeobecná primární prevence 
Ve spolupráci s panem Pavlem Kotoučkem z organizace ELIM LETOVICE o.p.s. jsme 
uskutečnili programy Závislosti pro 6. – 8. třídy. Lektor se zaměřil především na závislost na 
alkoholu a cigaretách, okrajově i na nelegálních návykových látkách. Dále proběhl pro žáky 7. 
a 8. tříd program „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“. 
V 8. třídě proběhla soutěž v oblasti právního vědomí Právo pro každý den.  
Ve spolupráci s PČR se pro 2. třídy uskutečnil program Už se sám nebojím, aneb 
s lanškrounskou policií bezpečně (celkem 5 setkání). 
I tento rok jsme se zúčastnili filmového představení Jeden svět. Zajímavá diskuze po 
zhlédnutí vybraných dokumentů vede děti k úvaze o kvalitnějších mezilidských vztazích.  

4. Z hlediska rizikového chování žáků jsme řešili tyto případy: sebepoškozování (6. a 8. třída), 
vztahy ve třídě (3. A, obě 4. třídy, obě 5. třídy, obě 6. třídy, 7. B, 9. B), případy opakovaného 
záměrného psychického i fyzického ubližování (7. B, 8. A, 9. B), záškoláctví (9. B), kyberšikana 
(7. B, 9. B). V této souvislosti jsme zaznamenali hrubé porušování školního řádu, kdy žáci 9. B 
pořizovali fotografie v průběhu vyučování a ty pak za účelem zesměšnění spolužáků i učitelů 
uveřejňovali na facebooku. Podobný případ se objevil i v 6. A. Následkem toho byl s platností 
od 3. ledna 2019 byl vydán zákaz používání mobilních telefonů v prostorách školy. 
Nejvíce nás zaměstnával žák 9. B, který opakovaně a s rostoucí intenzitou narušoval průběh 
vyučování hrubým a urážlivým způsobem vůči spolužákům i vyučujícím. Díky nespolupráci 
rodičů a nefunkčnosti všech zavedených opatření jsme si vyžádali případovou konferenci, 
která se konala v březnu 2019. Souběžně s naším krokem rodiče dvou žáků podali na výše 
zmíněného chlapce podnět k trestnímu oznámení PČR (fyzické napadení mladšího žáka a 
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šikana spolužačky). 
Velmi komplikovaná situace byla i s žákem 2. B, kdy rodiče díky neochotě a neschopnosti 
komunikovat se školou nepomohli jeho třídní učitelce zmírnit vulgární, hlučné a agresivní 
jednání svého syna.  
 
5. Úspěšně jsme zorganizovali 4. ročník charitativního jarmarku (prosinec 2018). Výtěžek 
z této akce byl dílem věnován našemu žákovi Pavlu Kvapilovi, který trpí svalovou dystrofií, 
dílem též všem žákům naší školy (sportovní oblečení, hračky do školní družiny). 
 
6. Vzdělávání metodika prevence 
a) Beseda Droga až na prvním místě (PPP Ústí nad Orlicí, únor 2019) 
b) Samostudium problematiky prevence (webové stránky MŠMT ČR, časopis Prevence,…) 
c) Seminář Individuální vzdělávací plán ve školní praxi – Mgr. Lenka Ondráčková (listopad 
2018)  
d) Metodik prevence úspěšně dokončil specializační studium v rozsahu 250 hod (Ústí nad 
Orlicí). 
 
7. Vzdělávání ostatních pedagogických pracovníků 
Seminář Individuální vzdělávací plán ve školní praxi – Mgr. Lenka Ondráčková (listopad 2018)  
Spolu a včas ohroženým dětem – Mgr. K. Barlow 
Role OSPODU v kontextu spolupráce se ZŠ – Mgr. J. Stránská, Mgr. Dana Krátká 
 
8. Informační schůzka pro rodiče 
Metodik prevence připravil informační schůzku pro rodiče 4. tříd ohledně mobilní aplikace 
Tik Tok. 
 
9. Schránka důvěry 
Ve škole funguje schránka důvěry. Je umístěna v suterénu školy. Žáci ji v tomto školním roce 
využili pětkrát. Ve všech případech se jednalo o drobné vztahové problémy se spolužáky.  
 
10. Školní poradenské pracoviště 
Ve složení vedení školy, školní psycholog, výchovný poradce a metodik prevence se scházíme 
pravidelně po 6 až 8 týdnech (dle potřeby).  
 
 
         
PŘEHLED AKCÍ PRO ŽÁKY 
Září 
Slavnostní zahájení šk. roku  
Světový den I. pomoci (II.A,B, III.A, IV.A,B) 
Adaptační program (VI.A,B) 
Přírodovědná vycházka - lanškrounské rybníky (VII.A,B) 
Exkurze – Dlouhé stráně (VIII., IX.A,B) 
 
Říjen 
Ekocentrum Paleta Oucmanice (VI.A,B) 
Exkurze – Litomyšl (II.A,B) 
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Filmové představení (ŠD) 
Program DDM – dějiny umění (ŠD) 
Kurz bruslení (II.A,B, V.A,B) 
Přehlídka středních škol v České Třebové (IX.A,B) 
Setkání s předškoláky 
Sběr papíru 
Běh do sjezdovky  
Kurz programování – Delta Pardubice 
Strašfuňákova mňamka - pořad KC (I.A,B, II.A,B) 
Výstava 100. výročí vzniku Československa (II.A,B, IV.A,B, II. stupeň) 
Celoškolní projektový den ke vzniku ČSR 
Přebor školy v šachu 
Sportovní olympiáda v Dzierzoniowie (V.A,B) 
Beseda s Policií ČR (IX.A,B) 
Turnaj ve florbalu (I. st) 
 
Listopad 
Preventivní program - vztahy ve třídě (IV.A,B) 
Bobřík informatiky Kadet (8. - 9. r.) 
Bobřík informatiky Benjamin (6. - 7. r.) 
Bobřík informatiky Mini (4. - 5. r.) 
Beseda Úřad práce Lanškroun (IX.A,B) 
Filmové představení (ŠD) 
Okresní školní liga v plavání 
Návštěva městské knihovny (II.A,B) 
Otvírání slabikáře (I.A) 
Okresní kolo Přeboru škol v šachu (I. st.) 
Okrskové kolo ve florbalu (chlapci 6. – 7. tř.) 
PC_ák Pardubice 
Přírodovědný klokan (8. – 9. tř.) 
 
Prosinec 
Okresní kolo Přeboru škol v šachu (II. st.) 
Adventní zpívání na obou budovách 
OČJ – školní kolo 
Dějepisná olympiáda – školní kolo 
Konverzační soutěž v německém jazyce – školní kolo 
Vánoční charitativní jarmark 
Česko zpívá koledy 
Adventní Lanškroun – vystoupení 
Adventní program na Potštejně (II.A) 
Konverzační soutěž v anglickém jazyce – školní kolo 
Hlídali jsme Ježíška - pořad KC (I.A,B, II.A,B) 
Okresní školní liga v plavání 
Preventivní program - šikanování (VII.B) 
Okresní kolo ve šplhu 
Filmové představení (ŠD) 
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Vánoční výstava v muzeu (1. - 3. tř.) 
Vánoční koncert v kostele sv. Anny – I., II. st. 
 
Leden 
Setkání s předškoláky 
Filmové představení (ŠD) 
Okresní školní liga v plavání 
Krajské kolo Přeboru škol v šachu (II. st.) 
Přehlídka firem – Krajská hospodářská komora PK (VIII.)  
Výchovný koncert – manželé Kocůrkovi (I., II. st) 
Talenty pro firmy (Krajská hospodářská komora PK) 
Zeměpisná olympiáda – školní kolo (II. st.) 
Recitační soutěž – školní kolo (II. st.) 
Slavnostní předávání vysvědčení za přítomnosti rodičů (I.A,B) 
Matematická olympiáda – okresní kolo (5. tř.) 
 
Únor 
E-learningový program HOBIT (8. – 9. tř.) 
Právo pro každého – cyklus besed a přednášek (VIII.) 
Lyžařský kurz (VII.A,B) 
Konverzační soutěž v německém jazyce – okresní kolo 
Konverzační soutěž v anglickém jazyce – okresní kolo  
Festival vědy a techniky mládeže - okresní kolo 
Už se sám nebojím – projekt Policie ČR Lanškroun (II.A,B) 
Okrskové kolo ve florbalu (chlapci I. st.) 
Barunka a její skutečný příběh – městská knihovna (IV.A,B, V.A,B) 
Pěvecká soutěž – školní kolo (1. – 6. r.) 
Zeměpisná olympiáda - okresní kolo 
Exkurze městské muzeum – stálá expozice (VII.A,B) 
Kurz bruslení (VI.A,B) 
Projekt Zdravé zoubky (I.A,B) 
Než užiješ alkohol, užij svůj mozek (7. – 8. tř.) 
 
Březen 
Karneval ŠD 
Preventivní program - Závislosti (6. – 8. tř.) 
Festiwal Piosenki Klasowej (II.A, VI.B) 
Anglické divadlo (I., II st.) 
Festival vědy a techniky v Pardubicích – krajské kolo 
ROBORAWE – krajská soutěž 
Dětská scéna – okresní kolo (II.st.) 
Odpoledne otevřených dveří 
Ponožkový den (I.A,B, II.A,B) 
Matematický klokan – školní kolo (I., II. st.) 
Filmové představení (ŠD) 
Mobilmánie v pohádkové říši – městská knihovna (III.A,B, IV.A,B) 
Noc s Andersenem (III.A,B) 
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Soutěž v předčítání německého textu Bücherwurm – školní kolo 
 
Duben 
Dopravní výchova - kurz (IV.A,B) 
Pythagoriáda – školní kolo (5. - 8. r.) 
Okresní školní liga v plavání 
Jeden svět (5. – 9. tř.) 
Právo pro každého – školní kolo (VIII.) 
Recitační soutěž – školní kolo (I. st.) 
Matematická olympiáda – okresní kolo (7. tř.) 
Beseda o jaderné energetice (XI.A,B) 
Jarní tvoření pro rodiče a děti (I.A) 
Pověsti české - pořad KC (III.A,B, IV.A,B) 
Filmové představení (ŠD) 
Sběr papíru 
Velikonoční dílny (II.B, III.B) 
O starou kůži (IV.A,B) 
Zápis do 1. tříd 
Soutěž v předčítání německého textu Bücherwurm – celostátní kolo 
Exkurze SOŠ La (dívky VIII.) 
Superfinále  plavecké ligy 
Soutěž v poznávání přírodnin – školní kolo (I. st.) 
Soutěž v poznávání přírodnin – školní kolo (II. st.) 
Soutěž v poznávání rostlin a živočichů DDM (I. st.) 
McDonald´s Cup (I.st.) – okrskové kolo (I. st) 
 
Květen 
Soutěž v poznávání přírodnin – regionální kolo (I. st.) 
Besídka ke Dni matek (III.B) 
Školní výlet (VII.B) 
Setkání s předškoláky 
Soutěž v poznávání rostlin a živočichů DDM (II. st.) 
Filmové představení (ŠD) 
Cyklistický kurz Pastviny (VIII.) 
McDonald´s Cup (I.st.) – okresní kolo (I. st) 
Právo pro každého – regionální kolo 
Microtela 
Finanční gramotnost – přednáška (IX.A,B) 
Školní výlet (I.B, II.B) 
Soutěž v poznávání přírodnin – regionální kolo (II. st.) 
Oblastní kolo Soutěže hlídek mladých zdravotníků 
Školní výlet (IV.A,B) 
Exkurze ORPA (IX.A,B) 
O korunu kuličkového krále – soutěž ŠD 
Pythagoriáda – okresní kolo (5. tř.) 
Pythagoriáda – okresní kolo (7. tř.) 
Školní výlet (III.A,B) 



17 

 

Školní výlet (V.A,B) 
Školní výlet (VIII.) 
Školní výlet (VII.A) 
Atletické přebory ZŠ Smetanova (I. st.) 
Vybíjená dívky – okrskové kolo (6. tř.) 
Legiovlak (II.st., IV.A,B) 
Taneční vstoupení Sluníčko (I. st.) 
 
Červen 
Atletické přebory Dobráček (I. st.) 
Studijní pobyt ve Francii 
Dějepisná exkurze – Vila Nova Uhřínov  (VI.A,B)  
Školní výlet (IX.A,B) 
Přespolní běh v Kypuši 
Závěrečné výstupní testy AJ – písemná část (IX.A,B) 
Závěrečné výstupní testy AJ – ústní část (IX.A,B) 
Deja Vu (VII.A,B, VIII.) 
Čs. letci v RAF - městská knihovna (VIII., IX.A,B) 
Filmové představení (ŠD) 
Setkání s žáky ze Serocku (IX.A) 
Exkurze KOMFI (VIII.) 
Školní výlet (I.A) 
Školní sportovní slavnosti O pohár ZŠ Dobrovského 
Pasování na čtenáře (I.A,B)  
Štafeta 
Ocenění nejlepších žáků školy 
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VI. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 
 

V tomto školním roce inspekční činnost ve škole proběhla na základě stížností.  
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VII. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2018 
 

Hospodářský výsledek za rok 2018 činí 197.893,01 Kč 
(převod do FR ve výši 177.893,01 a FO ve výši 20.000,- Kč) 

Příjmy 
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM (OD ZŘIZOVATELE)                      0,- Kč 
NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM      23.600.478,29 Kč 
 
z toho:  prostředky získané od MŠMT (projekty, SIPVZ) 
  prostředky z ÚSC celkem                  21.748.783,99 Kč
   z toho:  od zřizovatele       2.830.000,- Kč 
     krajský úřad     18.149.599,-Kč 
    dotace MŠMT – Škola dětí                     385.556,60 Kč 
    mikroprojekt Glacensis         383.627,59 Kč 
       

ostatní příjmy (výnosy – hlavní činnosti)      1.015.348,60 Kč 
  příjmy z jiné – doplňkové činnosti          250.568,50 Kč 
  čerpání fondů             585.777,20 Kč 
 

příspěvky a dary:                          95.162,- K č 
 
Výdaje 
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM                         0,- Kč  
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM       23.402.585,28 Kč 
 
z toho:  náklady na platy pracovníků školy      14,350.737,- Kč
  ostatní osobní náklady                           94.612,25 Kč 
  zákonné odvody, zdravotní a sociální pojištění      5.156.977,08 Kč 
  výdaje na učebnice, uč. texty a pomůcky          217.501,52 Kč 
  ostatní výdaje na realizaci projektů                     24.447,- Kč 
  ostatní provozní náklady celkem        3.364.317,43 Kč 
  náklady jiné – doplňková činnost           193.993,- Kč 
 
Z toho prostředky na DVPP 
 
Příjmy 
CELKEM PŘÍJMY NA DVPP                        79.517,90 Kč 
z toho:  příjmy obsažené v rozpočtu KÚ              79.517,90 Kč 
   
Výdaje 
CELKEM VÝDAJE NA DVPP                  79.517,90 Kč 
z toho:  DVPP v rámci rozpočtu KÚ                79.517,90 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 jsme realizovali ve škole výzvu MŠMT „Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I“ - OPVVV. Projekt byl ukončen 31. 10. 
2018.  

Cílem projektu Škola dětí IV byla 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 působila školní psycholožka Mgr. Kamila Barlow.  

                                                                                                                                              
B/ Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II 
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) 
Výše finančních prostředků:1.154.544,-Kč  

Na ukončený projekt Škola dětí IV jsme od 1. listopadu 2019 plynule navázaly projektem 
Škola dětí V, který je realizován v rámci výzvy MŠMT „Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II“ - OPVVV.   

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

 
C/ Obědy dětem 
Výše finančních prostředků: 4.081,-Kč 

Nezisková organizace Drab Foundation zaštíťuje projekt Obědy dětem. Ve školním roce 
2018/19 nezisková organizace Drab Foundation podpořila v zimním termínu čtyři žáky. 

 
D/ Mléko do škol 
Mléčné výrobky byly poskytovány všem žákům školy. 
 
E/ Ovoce a zelenina do škol 
Do projektu byli zapojeni žáci z I. i II. stupně naší školy. 
 
F/ Regionální polytechnické centrum  
Výše finančních prostředků: 42.300.000 Kč (celková cena projektu 47 mil. Kč)  
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Město Lanškroun získalo dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na 

projekt „Regionální polytechnické centrum“ v rámci výzvy č. 47 Infrastruktura základních 
škol. Žádost o dotaci zpracovala Základní škola, Dobrovského ulice ve spolupráci s Regionální 
rozvojovou agenturou Pardubického kraje, městem Lanškrounem a projektantem 
Antonínem Němcem. Celková cena projektu je ve výši 47 mil. Kč, z čehož získaná dotace činí 
42,3 mil. Kč (90 %). 
Výstupem projektu se stalo Regionální polytechnické centrum. Původní pavilon dílen byl 
zbourán a nahrazen stavbou novou. Tato nová budova má tři patra s řadou nových 
odborných učeben. Celý komplex je napojen na stávající budovu školy, čímž je zajištěna i 
bezbariérovost. Objekt má i samostatný vstup, který bude využíván pro vzdělávání ostatních 
škol, školek, veřejnosti i pro vzdělávání dospělých (bezbariérový vstup + výtah).  

Členění jednotlivých prostor polytechnického centra je následující: 

1. nadzemní podlaží -  3 učebny:  

• Dřevodílna (kapacita 20 žáků) 
• Zámečnická dílna (kapacita 20 žáků) 
• Učebna keramiky (kapacita 12 žáků) 

2. nadzemní podlaží - 3 učebny + 2 kabinety + 1 sklad: 
• Učebna robotiky + programování (kapacita 16 žáků) 
• Učebna pro práci se stavebnicemi – mechanika, fyzika (kapacita 20 žáků) 
• Učebna pro výuku základů mechaniky, konstrukčních činností a přírodovědných předmětů 
(kapacita 28 žáků) 

3. nadzemní podlaží - 3 učebny: 
• Učebna pro výuku pracovních činností dívek (rodinná výchova) - kapacita učebny 20 žáků.  
• Učebna pro výuku pracovních činností dívek (kuchyňka) - kapacita učebny 12 žáků. 
• Malá aula – kapacita 30 žáků. 
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E/ Přírodní učebna  
Výše finančních prostředků: 515.669,94 Kč 
 
Město získalo na vybudování přírodní učebny dotaci z programu IROP (Integrovaný 
regionální operační program) na základě jeho 3. výzvy MAS Lanškrounsko-IROP-Investice  
v oblasti základního a středního vzdělávání I. Žádost o dotaci zpracovala Základní škola, 
Dobrovského ulice 630 ve spolupráci s městem Lanškrounem. Celková cena projektu byla 
téměř ve výši 516 tis. Kč, z čehož získaná dotace činí 95 %. 
Během školních prázdnin 2018 se uskutečnila hlavní aktivita projektu – stavba altánu a 
vyvýšených zákonů. Během podzimu 2018 byla realizována závěrečná aktivita projektu 
nákupem tabule, stolů, židlí a didaktických pomůcek. V rámci projektu byl pořízen obrazový 
didaktický materiál pro výuku přírodovědy a prvouky, klíče a encyklopedie k samostatné 
činnosti žáků, mikroskop i pomůcky k pozorování rostlin a živočichů, trojrozměrné modely 
kostry, orgánových soustav. Ve svahu nedaleko altánu založili na jaře žáci v pracovních 
činnostech bylinkovou zahradu. 
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IX. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI 
  
A/ Škola využívá nabídek DDM Damián a Kulturního centra Lanškroun, městské knihovny a 
místního kina. Velmi si vážíme podpory zřizovatele – města Lanškrouna a některých místních 
firem.  
 
B/ Velmi motivující je pro nás spolupráce s aktivními rodiči, kteří se zapojili do činnosti školy. 
Aktivně pracuje RoDo, tj. Rodiče pro Dobrák, jedná se o bývalé SRPDŠ. Informace o jejich 
činnosti jsou na www školy a na fcb https://www.facebook.com/RODO-Rodi%C4%8De-pro-
Dobr%C3%A1k-601955063328549/. Účelem spolku je podpora vzdělávání, výchovy a 
všestranného rozvoje dětí a mládeže, spolupráce se ZŠ Dobrovského a podpora žáků školy 
(účasti na soutěžích, soustředěních, kulturních a sportovních akcích).  
Členové spolku zorganizovali akci Pěšky do školy. Dále se jim pomocí záštity Ing. Bohumila 
Bernáška, člena Rady Pardubického kraje za oblast školství, podařilo dofinancovat cestovné 
na česko-polskou olympiádu v Dzierzoniówie, která se konala 26. října 2018. Olympiády se 
zúčastnili žáci 5. ročníků. Aktivně se zapojili do organizace Charitativního jarmarku. Z jejich 
finančních prostředků byly zakoupeny medaile na Atletické závody Dobráček, O pohár ZŠ 
Dobrovského a knihy pro žáky, kteří získali Ocenění nejlepší žák třídy. Budoucí prvňáčky 
přivítali gravírovanými pamětními medailemi.  
 
C/ Spolupracujeme s Nadačním fondem micro:la, tato podpora nás velmi těší, jelikož je to 
jeden z hmatatelných výsledků podpory technického vzdělávání v Lanškrouně.  

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

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

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

 aktivní práce s moderními technologiemi typu mobilní telefon, tablet apod., 
 rozvoj logického myšlení a tvořivosti, 
 návaznost na globální komunitu micro:bit. 

 
 
D/ Od roku 1997 se datuje naše spolupráce s partnerskou Szkolou Podstawowou nr. 3  
v Dzierzoniowie. V rozmezí let 2009 – 2013 jsme zrealizovali tři česko-polské miniprojekty 
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. V roce 2017 jsme realizovali miniprojekt „Společně 
20 let“ z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. I po ukončení miniprojektů naše 
školy nadále spolupracují a děti se potkávají při vzájemných akcích, např. Polsko-česká 
olympiáda v Dzierzoniówie, Festiwal Piosenki Klasowej, Atletické závody Dobráček. 
 
E/ Ve škole působí odborová organizace. 
 
 

https://www.facebook.com/RODO-Rodi%C4%8De-pro-Dobr%C3%A1k-601955063328549/
https://www.facebook.com/RODO-Rodi%C4%8De-pro-Dobr%C3%A1k-601955063328549/
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X. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 
ÚSPĚCHY ŽÁKŮ 
 
Matematická olympiáda 1. stupeň – velký úspěch 
Na naší škole tradičně proběhlo školní kolo matematické olympiády. Čtyři nejlepší žáci 
postoupili do okresního kola, které se konalo 30. ledna 2019 v Ústí nad Orlicí. Na základní 
škole Komenského se sešlo kolem čtyřiceti dětí, ale úspěšných řešitelů bylo pouze 31. 
K velkému překvapení naše škola obsadila všechna tři první místa, zasloužili se o to žáci z V. 
B. Nejvyšší počet bodů získal Jaromír Flídr, za ním se ztrátou jednoho bodu David Křivka a na 
třetím místě se umístil Lukáš Valenta. Mezi úspěšné řešitele patřila také žákyně Kristýna 
Hanáková. 
 
Logická olympiáda 2018 
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických 
úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené 
znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.  
Naše žákyně Kristýna Hanáková, V. B, postoupila do krajského kola. Ve své kategorii (3. – 5. 
ročník ZŠ) se umístila na 11. místě ze 41 soutěžících, což je lepší než 75,6% účastníků 
krajského kola. 

 
Výtvarná soutěž 
Ve 2. pololetí se někteří žáci 2. stupně zapojili do soutěže Střední umělecké školy 
v Kežmaroku. Soutěž se jmenovala Moje (ne)istoty 2019 a motto tohoto ročníku znělo „… Aj 
zajtra vyjde slnko a zohreje mi tvár…“  
Slunce úspěchu se rozsvítilo Josefíně Pokorné z IX. B, která v soutěži určené pro partnerská 
města z Čech, Německa, Francie, Maďarska, Litvy a Polska získala ve své kategorii (základní 
školy – děti od 11 do 15 let) za obraz Můj kocour (malba temperou) krásné 2. místo.  
Svůj úspěch si jela 8. března vychutnat na vernisáž do Kežmaroku, kde proběhlo slavnostní 
předávání cen.  
 

Naše úspěchy v soutěži MICROTELA  

Ve čtvrtek 16. května se konal v Multifunkční centrum L´ART 2. ročník soutěže MICROTELA. 

Mezi stovkou soutěžících se našich 23 žáků a žákyň rozhodně neztratilo a potěšitelné je, že 

zastoupení jsme měli ve všech soutěžních kategoriích. 

V kategorii Projekty soutěžilo devět prací. Autoři si mohli zvolit téma Sametová revoluce na 

Lanškrounsku, Genealogie, popř. Upsikling (Oprava a využití starých hraček). Vynikající 2. 

místo získala Kateřina Krátká, IV. A, za zpracovaný projekt Sametová revoluce na ZŠ 

Gottwaldova ulice.  

V malém sále se sešlo 10 týmů, které soutěžily v kategorii Fischertechnik. Starosta města R. 

Vetchý jim vylosoval úkol – sestrojení jeřábu. Základními kritérii pro hodnocení jednotlivých 

modelů bylo provedení, práce v týmu, kreativita a především funkčnost. Jeřáb sestavovalo 

pět dvojic našich žáků ze stavebnic, které jsme potom získali do školy. A opět druhé místo, 

pro ocenění si došli Anděla Slavíková s Romanem Marešem, oba ze třídy IV. A. 



32 

 

Skvělé druhé místo nám bylo souzeno i v kategorii Micro:bit II, ta je určena pro starší 

soutěžící. Tým ve složení Milan Minář, Matěj Skalický, Miroslav Haislar, 9. ročník, prezentoval 

vlastní projekt a dále musel splnit úkol, který byl zadán na místě.    

Nejúspěšnější byli naši žáci v kategorii Micro:bit I, ve které děti z I. stupně prezentují své 

znalosti a dovednosti v oblasti programování. Pomyslnou zlatou medaili vybojoval Filip Resler 

a Petr Špirka, oba IV. A, kteří sestavili robota Kosmíka, jenž dokáže cvičit, zpívat a představit 

se. V téže kategorii bylo uděleno také Zvláštní ocenění Nadačního fondu micro:la a e-shopu 

Megarobot.cz Jaromíru Flídrovi, V. B, a Daniele Flídrové, III. A, za Herní simulátor. 

Vedle diplomů a věcných cen získali vítězové i hlavní cenu, a to autobusový zájezd do Světa 

techniky Ostrava v Dolních Vítkovicích.   

 

 
 
Další úspěch na FVTM 
Festival vědy a techniky je soutěž pro děti základních a středních škol, jejímž cílem je 
podněcovat co nejvíce talentovaných dětí k odhalování a rozvíjení tvůrčích schopností 
prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů. Letos se konal již XII. 
ročník této soutěže a žáci z naší školy se soutěže tradičně zúčastnili. Tentokrát se podařilo 
žákům ve spolupráci s pedagogy vytvořit  šest vědeckých projektů, a to: 
1. Zábavná chemie – Štěpánka Rubešová, Klára Knollová (VIII. třída)  
2. Život rostlin – Anna Vlčková, Zuzana Kunčárová (VIII. třída)  
3. Vývoj vesmíru a evoluce – Sofie Marcová, René Špičáková (VII. B)  
4. Víte, jak vám vaše telefony září do hlavy a těla? – Veronika Reslerová (VII. A)  
5. Dítě a sociální sítě – Zuzana Kubešová, Marie Gregorová (IX. A)  
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6. Vzácné rostliny PP Lanškrounské rybníky – Gabriela Skalická (IX. B).  
V pátek 15. 2. 2019 proběhlo v Lanškrouně okresní kolo této soutěže. Všechny projekty 
uznala porota natolik zajímavými, že jejich autorky postoupily do krajského kola, které se 
konalo ve dnech 13. a 14. 3. 2019 v Pardubicích. Úspěch našim žákyním zajistilo kvalitní 
zpracování daného tématu i výborná prezentace projektů před porotou. Nejúspěšnějším 
projektem v krajském kole se stal projekt žákyně deváté třídy Gabriely Skalické, která 
vypracovala nejen velmi kvalitní a časově náročný projekt, ale byla schopná ho výborně 
prezentovat, a to i v anglickém jazyce. Díky tomu získala hlavní cenu, což je studijní pobyt ve 
Francii. 
 

 
 
 
Superfinále plavecké školní ligy  
Finále proběhlo v pátek 26. dubna 2019 v Rychnově nad Kněžnou. I v letošním školním roce 
2018/19 závodilo přes 300 dětí z 15 škol. Do superfinále se probojovaly nejrychlejší štafety 
žáků 2. stupně základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií z oblastí Rychnova nad 
Kněžnou, Ústí nad Orlicí a Litomyšle. V  kategorii B (7. třídy) se do finále probojovalo celkem 
šest družstev, stejný počet družstev soutěžil i v kategorii D (9. třídy). 
Abychom se dostali až do superfinále, museli jsme absolvovat čtyři kola v Rychnově nad 
Kněžnou. Mladší štafeta B postoupila z druhého místa ve složení: Tereza Kmentová, Jana 
Zapletalová, Štěpánka Vlčková, Tadeáš Dostál a Filip Jurča. Starší štafeta D postoupila 
z prvního místa ve složení: Gabriela Skalická, Anna Vlčková, Tomáš Jurča, Matěj Maršík a 
Matěj Skalický. 
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První kolo začalo v 9.00 hodin. Všichni jsme byli trochu nervózní, mladší plavci jej plavali 
poprvé a starší naposledy. Následovala krátká přestávka s potápěčem a hurá do druhého 
kola. Obě štafety plavaly, co jim síly stačily, a vyplavaly si krásná třetí místa. 
 
Cambridge certifikát pro Dobrák 
Stalo se příjemnou tradicí, že paní Jiřina Skálová vždy na konci června navštíví naši školu a 
pomocí rozřazovacích testů hledá mezi žáky 8. tříd šikovné zájemce o získání Cambridge 
certifikovaných zkoušek úrovně PET (jazyková úroveň  B1).  
Pokud najde talentovaného uchazeče, začíná intenzivní, mnohdy individuální příprava 
vedoucí k získání certifikátu, který má pro žáky základní školy opravdu velikou hodnotu.  
Letos se do tohoto prestižního úkolu pustila Gabriela Skalická. Když na začátku září jako 
žákyně 9. třídy začínala se studiem, bylo jasné, že nic nebude zadarmo a že ji čeká náročný 
úkol. Kurz probíhal pravidelně jednou týdně a připravoval ji na všechny složky jazyka, tedy na 
poslech, mluvení, čtení a psaní. V dubnu si mohla ve zkušebních testech nanečisto ujasnit, 

kde má ještě rezervy. V červnu 2019 se svojí učitelkou odjela do Brna, kde podstoupila „boj“, 

na který se celý rok usilovně připravovala.  
O měsíc později přišla z města Cambridge radostná zpráva. Gábina nejen zkoušky zvládla, ale 
navíc natolik úspěšně, že prošla s doložkou (passed with disctinction), což znamená, že 
dosáhla na nejnižší úroveň FCE.   
 
 
PREZENTACE ŠKOLY 
 
3. září na Dobráku 
Nový školní rok byl vůči žákům velmi vstřícný, nezačínal 1. září, ale oním dnem, ke kterému 
se upínala jejich pozornost, bylo pondělí 3. září. Jak proběhlo? Slavnostní shromáždění žáků, 
rodičů a hostů před školou, taneční vystoupení děvčat z kroužku Sluníčko, vztyčení školní 
vlajky, proslov pí ředitelky a pana starosty města Lanškrouna, Mgr. R. Vetchého, přivítání 36 
nových prvňáčků a přítomnost televize OIK. Její reportáž o zahájení školního roku na 
Dobráku můžete zhlédnout na http://www.oiktv.cz/zpravy/vsem-prvnackum-zacalo-obdobi-
povinne-skolni-dochazky/. 
 
 
Cena GRATIAS TIBI 
Žákyně Základní školy Dobrovského byly nominovány na cenu GRATIAS TIBI, což je cena za 
občanskou aktivitu mladých lidí, kteří pozitivně ovlivňují život ve společnosti. 
V rámci nominace na toto ocenění byla skupina žaček odměněna prohlídkou České televize, 
která se uskutečnila 16. října 2018. Společně s námi se prohlídky účastnili i další nominovaní. 
Návštěva pražského studia České televize byla velmi zajímavá. Pan průvodce nám ukázal 
studia, ze kterých se vysílají diskusní a soutěžní pořady. Dále jsme zblízka viděli natáčení 
jednoho z dílů Kouzelné školy. V přednáškovém sále ČT jsme měli možnost vyzkoušet kamery 
a čtecí zařízení, což byla zcela nová zkušenost. 
 

 
Charitativní vánoční jarmark Dobráku  
Předvánoční čas je pro mnohé z nás tím nejkrásnějším a zároveň nejnáročnějším obdobím 
v roce. Příchod Ježíška je mnohdy spojený s nekonečným shonem, ale zároveň i touhou 
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potěšit lidi, které máme rádi a na kterých nám záleží.   
Letošní ročník charitativního jarmarku byl pro nás opravdu důležitý. Chtěli jsme ještě jednou 
udělat dobrou věc a podpořit léčbu našeho kamaráda Pavla Kvapila, který je v současné době 
žákem 9. třídy. A proto jsme uspořádali již čtvrtý prodejní jarmark, ze kterého půlku získané 
částky věnujeme rodině Kvapilových. Přípravami žila celá škola a mnoho domácností, a tak se 
dá s trochou nadsázky říct, že se 7. prosince 2018 přízemí naší školy změnilo na prostory 
podobné norimberským trhům. Stánky se zaplnily drobnými dárečky, chodby milými 
návštěvníky, kavárna zavoněla cukrovím, čerstvou kávou a svařeným jablečným moštem. 
K příjemné atmosféře přispěla výstava betlémů, tóny vánočních koled a usměvavé tváře 
všech příchozích.   
Díky všem zainteresovaným se opět podařilo získat velmi potěšující částku – 52.353 Kč.   
Jsme nadšeni, že i letos můžeme Kvapilovým zpříjemnit Vánoce, neboť jim 21. prosince 2018 
na tradičním koncertě v kostele sv. Anny budeme moci předat částku ve výši 26.000 Kč. 
Zbytek peněz poslouží škole k nákupu nových hraček do školní družiny a slušivých šortek k 
dresům, ve kterých naši žáci reprezentují školu při sportovních soutěžích. 
  

 
 
Odpoledne otevřených dveří a jarní setkání předškoláků na Dobráku 
Školní dveře se budoucím školáčkům a jejich rodičům otevřely ve čtvrtek 14. března již  
v patnáct hodin. Zájemci si mohli prohlédnout všechny prostory „novější“ budovy, které 
budou holčičky a kluci od září navštěvovat – třídy, šatny, školní družinu. Na závěr setkání 
proběhla beseda s vedením školy, kde byly také představeny paní učitelky, které budou učit 
v budoucích prvních třídách. O co se dále zajímali rodiče? O kroužky, školní družinu, výuku 
angličtiny, o spádové obvody škol, zápis…  
S budoucími prvňáčky se tentokrát přivítaly paní učitelky jarní pohybovou básničkou a 
navzájem se představili. Přišlo jich 22, takže spolu s rodiči a sourozenci byla třída opravdu 
plná. Na interaktivní tabuli si procvičili geometrické tvary i barvy, hledali jarní obrázky. 
Potom skládali rozstříhané fotky kytiček, na chodbě je čekaly různé jarní aktivity: čištění 
studánky od písmenkových listů, skákání panáka, cvrnkání kuliček do důlku… Jako malý 
dáreček si děti odnesly vlastnoručně nasetou řeřichu v květináčku a také pamětní list.  
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Ocenění reprezentantů Lanškrouna z Dobráku 
Od roku 1997 vyhlašuje město Lanškroun ve spolupráci s komisí pro výchovu a vzdělávání 
anketu s názvem „Mládež reprezentuje město Lanškroun“. Už z názvu je patrné, že anketa si 
klade za cíl představit veřejnosti úspěšné mladé lidi v kategoriích jednotlivci mladší, starší a 
kolektivy ve sportovním odvětví, vědomostních soutěžích a kultuře. Nominovat mladé 
reprezentanty mohou školy, sportovní organizace, ale i rodinní příslušníci. 
Slavnostní vyhlášení výsledků ankety za rok 2018 se uskutečnilo ve čtvrtek 4. dubna 2019 a 
patřilo mezi zahajovací akce Multifunkčního centra L'ART. Oceněným osobně poděkoval 
starosta města R. Vetchý, který zároveň s D. Flídrovou celý podvečer uváděl.  Mezi top 
oceněnými z Dobráku byla Jana Šemberová, Veronika Reslerová, Tereza Kmentová, Jaromír 
Flídr za úspěšné vědecké projekty na Festival vědy a techniky mládeže v Pardubickém kraji, 
Kristýna Hanáková za vynikající úspěchy v matematických soutěžích, plavecké družstvo – 
Gabriela Skalická, Anna Vlčková, Matěj Maršík a Tomáš Jurča. Ocenění si odnesli i další žáci 
z naší školy – Filip Jurča, Lucie Kodytková, Rozálie Vetchá, Martina Dušánková, Barbora 
Semerádová. Dotyčné ale navrhovaly jiné subjekty.    
Diplomy a finanční odměnu za vzornou reprezentaci města si převzaly mimo jeviště další 
vybrané žákyně - Zuzana Kubešová, Marie Gregorová, Gabriela Skalická, Natálie Poláková, 
Sandra Vaňousová (všechny za projekty na Festival vědy a techniky mládeže). 
 
Předávání štafety  
Ve čtvrtek 20. června 2019 od 17 hodin proběhlo tradiční Předávání štafety. K této slavnostní 
příležitosti se učitelé, rodiče a žáci sešli na lanškrounském zámku. Ceremoniál byl zahájen 
veselým vystoupením tanečního kroužku Sluníčko. Poté se slova ujala paní učitelka 
Semerádová, která budoucím žáčkům vysvětlila pojem štafeta. Nechyběl ani vřelý proslov 
paní ředitelky, která tentokrát promluvila především k současným deváťákům. Následně si 
paní učitelky budoucích 1. tříd pozvaly na jeviště svoje prvňáčky. O jejich doprovod na 
podium se postarali žáci 9. tříd, kteří jim kromě pomyslné štafety předali i dárkový balíček od 
firmy Komfi a paní Kodytkové, pamětní medaile zajistil spolek rodičů RODO. Závěr patřil 
vystoupení 3. B, která si se svojí paní učitelkou Zdeňkou Štorkovou připravila dramatizaci 
pohádky Paleček a jeho kamarádi od Františka Hrubína.  
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PŘÍLOHA Č. 1  
INFORMACE O DALŠÍCH SOUTĚŽÍCH   
 
A/ JAZYKOVÉ 
 
Olympiáda v německém jazyce 
Ve středu 5. 12. 2018 proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády v německém jazyce, 
kterého se zúčastnilo 6 žáků z 9. ročníku. Písemnou část tvořil poslech a čtení 
s porozuměním. Ústní část se skládala z představení žáků, vyprávění o jejich rodině,  
o zálibách a koníčcích. Dále popisovali obrázek s využitím aktuální slovní zásoby. A jak vše 
dopadlo? Vítězkami se staly Zuzana Kubešová a Tereza Prokopová, které postoupily do 
okresního kola ONJ  v Ústí nad Orlicí. 
     

Olympiáda z anglického jazyka  
Školní kolo olympiády z anglického jazyka proběhlo v pondělí 10. prosince 2018. Jako vždy se 
soupeřilo ve dvou věkových kategoriích (mladší žáci – 6. a 7. třídy, starší žáci – 8. a 9. třídy). 
V mladší kategorii si své síly přišlo poměřit devět žáků, ve starší kategorii šest žáků.  
Nejprve na soutěžící čekala práce s anglickým textem. Po jeho zvládnutí přistoupili postupně 
k porotě, odpovídali na všetečné otázky, popisovali obrázek.   
Vítězem školního kola se v kategorii mladších žáků stal Damián Slanař ze 6. A, v kategorii 
starších žáků zazářila Ella Andrlová z 9. A.  
 

Olympiáda z českého jazyka  
V pátek 14. prosince 2018 se uskutečnilo školní kolo olympiády z českého jazyka. Již tradičně 
se této soutěže můžou zúčastnit pouze žáci 8. a 9. tříd. Letos se sešly tři soupeřky – Marika 
Šilarová, Štěpánka Rubešová (obě 8. třída) a Zuzana Kubešová (9. A). Děvčata z 8. ročníku 
vynikala slohovými dovednosti, Zuzka prokázala více jazykových znalostí. Na postup do 
okresního kola to ale tentokrát nestačil. 

 

Dětská scéna 2019 
Koncem ledna proběhlo na 2. stupni školní kolo recitační soutěže. Svým projevem zaujala 
porotu Zuzana Kubešová z 9. A a Jana Junková ze 6. B. Letos jsme se poprvé rozhodli zkusit 
štěstí na Oblastní přehlídce dětských recitátorů v Ústí nad Orlicí, která se konala 13. března. 
Nakonec tam od nás dorazila „jediná vlaštovka“ - Jana Junková. Také tam byl její přednes 
prózy (Chris Prestley: Hrací skříňka) oceněn. Mezi osmnácti účastníky ve své kategorii (6. a 7. 
ročník) jí bylo uděleno jedno ze dvou čestných uznání.  

                                                    

Olympiáda německého jazyka 
Dne 12. února proběhlo v Ústí nad Orlicí okresní kolo olympiády německého jazyka, do 
kterého postoupili nejúspěšnější soutěžící ze školního kola. První písemná část zahrnovala 
poslech, ve druhé části čekal soutěžící rozhovor s porotou na vylosované téma a popis 
obrázku. Naše žákyně Zuzana Kubešová a Tereza Prokopová obsadily pěkné 5. a 6. místo. 
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Anglický jazyk – olympiáda 
Ve středu 13. února 2019 proběhlo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce v Ústí nad 
Orlicí. Ze školního kola postoupil v první kategorii šestých a sedmých tříd Damián Slanař, ve 
druhé kategorii osmých a devátých tříd se na prvním místě ve škole  umístila Ella Andrlová.  
První část okresního kola zahrnovala poslech s porozuměním, ve druhé části čekal žáky 
rozhovor s porotou na vybrané téma. Damián Slanař obsadil 7. místo, Ella Andrlová krásné 4. 
místo.   
 
Recitační soutěž 1. stupně  
V letošním školním roce jsme se rozhodli, že založíme tradici recitační soutěže také na 1. 
stupni. Po třídních kolech se 9. dubna uskutečnilo premiérové školní kolo. Ve třech 
kategoriích se o štěstí pokusilo 36 dětí! Porota měla velmi těžké rozhodování. Nakonec za svůj 
výkon byli oceněni tito recitátoři: v 1. kategorii (1. třída): Nikola Pal´ová , ve 2. kategorii (2. a 
3. třída) Tobiáš Topinka, Lucie Přibylová, Tereza Lašková a čestné uznání za vlastní báseň bylo 
uděleno Elišce Hanyšové. V kategorii 4. a 5. tříd uspěla Ester Netolická, Rozálie Vetchá, 
Viktorie Kmentová, Kateřina Krátká a čestné uznání získal Vincent Lána. 
 
Bücherwurm v Pardubicích 
Ve středu dne 24. 4. 2019 se žákyně Zuzana Kubešová zúčastnila finále soutěže v předčítání 
německého textu, Bücherwurm 2019 (Knihomol 2019), která byla organizována Goethe 
centrem Pardubice. Tentokrát se četlo z knížky „Nevídaná dobrodružství Svéhlavíny S.“ a  
v porotě nechyběla ani její překladatelka do češtiny Kateřina Klabanová. Úlohou soutěžících 
bylo přečíst úryvek z německého textu (max. 5 minut) 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 Zuzce bezesporu podařilo, neboť v silné konkurenci 16 účastníků obsadila 
krásné 5. místo. 
 
                                                                                                                                                  
B/ TECHNICKÉ 
 
Veletrh elektrotechnika – chytrý domov – pracovní příležitosti 
V pátek 12. 10. se naši žáci vydali autobusem, vypraveným městem Lanškroun, do 
pardubického IDEONU, kde si na veletrhu elektrotechniky krom jiného vyzkoušeli ovládání a 
programování robotů, 3D tisk, ovládání Ozobota - chytrého programovatelného robota, 
výměnu kola u auta na čas a někteří využili i možnosti projížďky automobilem TESLA X s Cech 
Energy Teamem.  
 
Bobřík informatiky 2018 – 11. ročník 
Bobřík informatiky je předmětová soutěž, kterou pořádá katedra informatiky Pedagogické 
fakulty Jihočeské univerzity. Cílem soutěže je otestovat znalosti žáků základních i středních 
škol a prověřit, jak jsou připraveni na řešení otázek v oblasti algoritmizace, problémů 
digitální gramotnosti a porozumění informacím.  
Soutěž je rozdělena do pěti věkových kategorií od čtvrťáků základních škol po maturitní 
ročníky středních škol a probíhá formou on-line testu v počítačových učebnách. 
Ve třech věkových kategoriích pro základní školy se již po několikáté účastní i naše škola. 
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Nejúspěšnějším řešitelem se z naší školy stal v kategorii Mini Jaromír Flídr, Lukáš Valenta a 
David Křivka. Maxima bodů dosáhla i Daniela Flídrová, která je teprve ve třetí třídě a 
oficiálně bude soutěžit až příští rok. V kategorii Benjamin získal největší počet bodů Marek 
Hanyš z VI. B, který získal nejvíce bodů ze všech kategorií z naší školy a v kategorii Kadet měl 
nejvíce bodů Milan Minář z IX. A. 
 
Krajská počítačová soutěž pro žáky ZŠ 
Jako předchozí roky, tak i letos se ZŠ Dobrovského Lanškroun ve středu 28. 11. 2018 
zúčastnila počítačové soutěže pořádané SPŠE a VOŠ Pardubice. Soutěž je vypsána pro žáky 8. 
– 9. tříd v těchto kategoriích: tvorba www stránek, grafický návrh a prezentace v Power 
Pointu, která je ještě zvlášť rozdělena na jednotlivé ročníky.  
Než začnou soutěžící pracovat ve své vybrané kategorii, tak ještě srovnávají své vědomosti  
v testu všeobecných počítačových znalostí. Zde rozhoduje nejenom správnost odpovědí, ale i 
rychlost zodpovězených otázek. Zde nejlepšího umístění z našich žáků dosáhla Zuzana 
Kubešová, ani v dalších soutěžích se nikomu z našich žáků nepodařilo probojovat na stupně 
vítězů.  
 
Kooperace žáků a firem na soutěži T-Profi 
V úterý 29. ledna 2019 se konalo ve svitavské Fabrice regionální kolo soutěže T-Profi Talent 
pro firmy. Město Lanškroun zde reprezentoval tým složený ze žáků ZŠ Dobrovského, 
studentů SOU a SOŠ Lanškroun a firmy FOREZ s. r. o., který obsadil 4. místo. 
Soutěž probíhala na území celé České republiky. Osmičlenné týmy měly v časovém limitu 3 
hodin postavit a zprovoznit dle zadání nové funkční zařízení na bázi polytechnické 
stavebnice. Součástí soutěže byly doprovodné disciplíny zaměřené na rozvoj jemné motoriky 
a bezpečnosti práce.  
„V Pardubickém kraji se podařilo všem 4 družstvům sestavit a správně oživit model lanovky.  
V ostatních krajích nebyly tak úspěšní. O pořadí rozhodovaly drobnosti, např. poloha šroubků 
u distančních válečků. Rozdíl mezi prvním a čtvrtým místem byl jen 13 bodů,“ uvedl Pavel 
Resler. 
 
 
C/ MATEMATICKÉ 
 

Matematický klokan 2019  
V pátek 22. 3. 2019 se kromě prvňáčků všichni žáci naší školy (celkem 302 žáků) zúčastnili 
mezinárodní soutěže Matematický klokan. Tato soutěž probíhá v několika kategoriích: Cvrček 
(2. - 3. třída), Klokánek (4. - 5. třída), Benjamín (6. - 7. třída) a Kadet (8. - 9. třída). Jména 
nejlepších řešitelů jsou uvedena v následující tabulce. 

 
Kategorie Umístění Počet bodů Jméno a příjmení Třída 

CVRČEK 1. 63 Veronika Hanáková II. B 

2. 61 Michal Cink III. A 

3. 61 Magdalena Novotná III. A 

KLOKÁNEK 1. 114 Kristýna Hanáková V. B 

2. 108 Filip Dušánek IV. A 

3. 108 Jaromír Flídr V. B 

BENJAMÍN 1. 93 Tomáš Vávra VII.B  

2. 83 Veronika Reslerová VII. A 
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3. 81 Marek Hanyš VI.B  

KADET 1. 76 Tereza Podskalská VIII.  

2. 69 Jan Lebduška IX. A 

3. 69 Sabina Šemberová IX. A 

 
Nejúspěšnějším řešitelem naší školy se stala Kristýna Hanáková ze třídy V. B, která získala 
114 bodů ze 120.  
 

Matematická olympiáda 2019 
I letos se na naší škole našlo několik žáků, kteří se zúčastnili školního kola matematické 
olympiády, kde mají za úkol samostatně doma vyřešit 6 náročnějších úloh. Ze 6. B to byl 
Ondřej Olenočin, z třídy 7. A dokonce 5 řešitelů: Kristýna Langerová, Martina Dušánková, 
Kryštof Jirásek, Veronika Hajzlerová a Veronika Reslerová. Do okresního kola poté postupují 
ti žáci, kteří získají alespoň 18 bodů z možných 36. To se podařilo pouze Veronice Reslerové, 
která se tedy 9. dubna 2019 vydala na ZŠ Komenského v Ústí nad Orlicí poprat se s dalšími 
třemi úlohami v časovém limitu 2 hodin. Přestože její pocity po soutěži byly spíše pozitivní, 
výsledné 5. místo z 19 zúčastněných žáků s celkovým počtem 13 bodů z 18 dosažitelných, 
bylo velice příjemným překvapením.  
 
Okresní kolo Pythagoriády 
Po školním kole Pythagoriády, které proběhlo již začátkem dubna a zúčastnilo se ho celkem 
24 žáků z 5. až 8. tříd, se úspěšní řešitelé vydali na kolo okresní.  
V pondělí 27. 5. 2019 do Ústí nad Orlicí na ZŠ Komenského odcestovali 3 žáci z 5. B (K. 
Hanáková, J. Flídr a K. Toncrová). V časovém limitu 60 minut řešili opět 15 úloh, úspěšným 
řešitelem se stal ten, kdo získal 10 a více bodů. Nejúspěšnější z této trojice byla Kristýna 
Hanáková, která s 13 body skončila na krásném 2. místě z celkového počtu 37 zúčastněných 
žáků. Jaromír Flídr obsadil s 9 body 13. místo a Kateřina Toncrová na 19. místě vyřešila 8 
úloh. 
V úterý 28. 5. 2019 se poměřit své síly s žáky z jiných škol vypravili zástupci II. stupně naší 
školy – všichni ze třídy 7. A. I na ně čekalo 15 různě obtížných úloh. Nejlépe se s nimi 
vypořádala Kristýna Langerová, která správně vyřešila 11 úloh, stala se úspěšnou řešitelkou 
okresního kola a obsadila 9. místo z celkového počtu 26 žáků. Veronika Reslerová 
s Ondřejem Böhmem získali shodně 9 bodů a umístili se na 15. a 18. místě. 
 
 
D/ PŘÍRODOVĚDNÉ 
 
Okresní kolo zeměpisné olympiády 
Po školním kole zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo celkem 14 žáků druhého stupně 
ve třech kategoriích, se tři nejlepší žáci vydali na kolo okresní. To se konalo ve středu 20. 2. 
2019 tradičně 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. Celkem mohli žáci dosáhnout maximálně 100 bodů. 
V kategorii A (6. ročník ZŠ + 1. ročník osmiletých gymnázií) zkušenosti sbíral Marek Hanyš z 6. 
B a hned se mu podařilo získat 3. místo (z celkového počtu 17 žáků). V kategorii B (7. ročník 
ZŠ + 2. ročník osmiletých gymnázií) soutěžila Veronika Reslerová ze 7. A, která s celkovým 
počtem 75 bodů obsadila 7. místo. V kategorii C (8. + 9. ročník ZŠ, 3. + 4. ročník osmiletých 
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gymnázií) se do okresního kola po dvou letech probojovala opět Zuzana Kubešová, která 
soutěž ukončila v konkurenci 27 žáků na krásném 5. místě. 
 
Přírodovědná soutěž – školní kolo  
Každý rok pořádáme školní kolo soutěže v poznávání přírodnin pro I. stupeň. Letos proběhla 
25. dubna ve dvou kategoriích: 1. kategorie – žáci 3. ročníku, 2. kategorie – žáci 4. – 5. 
ročníku. Zúčastnilo se 18 žáků. Soutěžící si mohli vyzkoušet své znalosti v poznávání rostlin, 
živočichů a minerálů. Nejlépe se dařilo těmto žákům: Magdaleně Novotné (3.A), Daniele 
Flídrové (3.A), Elle Rybové (3. A), Daniele Prokopové (3.B), Lucii Kodytkové (4.A), Adéle  
Tomiškové (4. A), Kateřině Krátké (4.A), Elišce Jílkové (4.B), Danielu Štěrbovi (4. B), Michalu 
Richtrovi (4. B), Anně Cinkové (5.B), Kateřině Toncrové (5. B) a Kristýně Hanákové (5. B).  

Soutěž v poznávání přírodnin – školní kolo 
Ve čtvrtek 25. 4. 2019 se konalo školní kolo v poznávání přírodnin pro II. stupeň. Soutěžilo se 
ve dvou kategoriích, a to v poznávání rostlin a v poznávání živočichů. Obě tyto kategorie byly 
doplněny poznáváním minerálů a hornin. Žáci měli možnost si vybrat, ve které kategorii si 
chtějí zasoutěžit. Někteří odvážlivci zvolili kategorie obě. Celkem se této soutěže letos 
zúčastnilo dvacet dětí z šestých až devátých tříd. Výsledky školního kola: 
Kategorie živočichové + minerály a horniny 
6. a 7. ročník 
1. Hajzlerová Veronika (VII. A) – 23 bodů                                                                                                                        
2. Fajtová Tereza (VI. A) – 21,5 bodu                                                                                                                          
3. Rubešová Karolína (VI. A) – 20,5 bodu                                                                                    
8. a 9. ročník     
1. Kubešová Zuzana (IX. A) – 24 bodů                                                                                                                    
2. Rubešová Štěpánka (VIII.) – 21 bodů                                                                                                                                         
3. Prokopová Tereza (IX. A) – 18 bodů                                                                                                   
Kategorie rostliny + minerály a horniny 
6. a 7. ročník 
1. Langerová Kristýna (VII. A) - 19 bodů                                                                                                                                            
2. Dušánková Martina (VII. A) – 18,5 bodu                                                                                                         
3. Hajzlerová Veronika (VII. A) – 18 bodů                                                                                                                                                                       
8. a 9. ročník     
1. Kubešová Zuzana (IX. A) – 19,5 bodu                                                                                                                                           
2. Rubešová Štěpánka (VIII.) – 9,5 bodu    
 
Regionální kolo v poznávání přírodnin – 1. stupeň 
Dne 7. 5. 2019 se osm dívek ze třetí, čtvrté a páté třídy vydalo do České Třebové, aby zde 
reprezentovaly naši školu v regionálním kole soutěže v poznávání přírodnin. V kategorii        
3. tříd soutěžily Magdalena Novotná (III. A), Daniela Flídrová (III. A) a Ella Rybová (III. A). 
V poznávání rostlin a minerálů obsadila Magdalena Novotná 2. místo a Daniela Flídrová 3. 
místo. V poznávání živočichů získala Magdalena Novotná opět krásné druhé místo.  
V kategorii 4. – 5. tříd reprezentovaly naši školu Anna Cinková (V. B), která obsadila 6. místo 
v poznávání živočichů, Lucie Kodytková (IV. A) – 9. místo v poznávání rostlin. Nejúspěšnější 
byla Kateřina Krátká (IV.A), která získala 4. místo v poznávání živočichů a minerálů a 7. místo 
v poznávání rostlin a minerálů a Kateřina Toncrová (V. B), která získala zlato (1. místo) 
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v poznávání rostlin a minerálů. Všechna děvčata se probojovala do této soutěže díky skvělým 
výsledkům poznávací soutěže ve školním kole a soutěže v poznávání přírodnin v DDM.  
 
 
Regionální kolo soutěže v poznávání přírodnin 
Regionálního kola soutěže v poznávání rostlin, živočichů a minerálů se dne 22. 5. 2019 
v České Třebové zúčastnilo sedm žákyň z naší školy. Tyto žákyně postoupily do regionálního 
kola soutěže na základě výsledků školního kola. 
V kategorii 8. – 9. ročníků soutěžily za naši školu Zuzana Kubešová (IX.A) a Štěpánka 
Rubešová (VIII.). Zuzka byl velmi úspěšná v poznávání rostlin a obsadila krásné třetí místo. 
Štěpánce se lépe dařilo poznávání živočichů, skončila na rovněž krásném 4. - 5. místě. Oběma 
děvčatům se dařilo i v soutěži v poznávání přírodnin, kterou 10. 5. 2019 pořádal DDM 
Damián v Lanškrouně. Zuzka vyhrála soutěž v poznávání rostlin, Štěpánka byla první v soutěži 
v poznávání živočichů a Zuzka druhá.                                                            
V kategorii 6. – 7. ročníků naši školu reprezentovaly v regionálním kole Tereza Fajtová (VI.A), 
Karolína Rubešová (VI.A), Martina Dušánková (VII.A), Veronika Hajzlerová (VII.A) a Kristýna 
Langrová (VII.A). Výborně si vedla Tereza, která v poznávání živočichů obsadila krásné 4. 
místo. Tereza byla úspěšná i v soutěži v DDM, kde v poznávání živočichů vybojovala 2. - 3. 
místo. 
 
 
E/ DALŠÍ 
 
Vyhodnocení soutěže Krásy naší vlasti 
Členové školního parlamentu vyhodnotili výtvarnou soutěž Krásy naší vlasti, kterou vyhlásili 
k 100. výročí vzniku Československa. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 38 prací.  
První místo získala Eliška Kobzová z 8. třídy za malovaný obrázek hradu Bouzova a Mia 
Jelínková z 2. třídy za fotografii Kokořína. Zvláštní cenu udělila paní ředitelka Sofii Marcové ze 
7. B za obrázek Karlova mostu. 
 
Dějepisná olympiáda 
Školní kolo dějepisné olympiády proběhlo 4. prosince za účasti čtyř žáků osmých a devátých 
tříd. Tematické zaměření letošní ročník měl: „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb 
Cesty jako tepny civilizace“.  Úspěšný řešitel na naší škole byl pouze Matěj Skalický z 9. A. 
 
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 a Městské policie Lanškroun přímo  
v osmých třídách v Lanškrouně a jeho okolí.     
Na Dobráku proběhlo v dubnu školní kolo, vítězné družstvo postoupilo do regionálního kola. 
Bohužel stanovené datum, 14. května, nám přineslo komplikace. „To jsme na cyklisťáku. Co 
s tím?“ Nakonec jsme se dohodli, že pro soutěžící přijedeme na Pastviny a Práva pro každého 
se zúčastní. A naše snažení se vyplatilo!  
V budově lanškrounského zámku se utkalo devět družstev. A výsledky? Skvělé! Štěpánka 
Rubešová, Eliška Kobzová, Marika Šilarová a Jakub Dušek obsadili vynikající třetí místo. Za 
své umístění obdrželi medaile, diplomy, čokolády, věcné ceny a pohár. 
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Oblastní kolo Soutěže mladých zdravotníků  
Soutěže, která se konala ve středu 22. května v Ústí nad Orlicí, se zúčastnila hlídka z prvního 
stupně složená z pěti členů. Na jednotlivých stanovištích byla připravena poranění, se 
kterými si hlídka musela poradit co nejlépe. Děti řešily stav bezvědomí, uzavřenou zlomeninu 
nohy, poraněnou tvář pod okem, cizí těleso v ráně, drobné řezné rány, obvazovou techniku a 
dopravu poraněných. Mimo soutěž byla historie ČSČK, který letos slaví sto let od svého 
založení. 
 
O korunu Kuličkového krále 
Dne 24. května 2019 se na zahradě ZŠ Smetanova uskutečnil kuličkový turnaj pro prvňáčky. 
Každou školu reprezentovaly dvě děti. Nejdřív se odehrál rozstřel a potom se mezi sebou 
utkali vítězové. Absolutním vítězem se stal náš Ondřej Kučínský z  1. B třídy. Radost dětí byla 
velká, všichni účastníci byli odměněni a ještě jsme si stihli před odchodem do školy pohrát 
s kamarády na dětském hřišti. 
 
 
F/ SPORTOVNÍ 
 
Běh do lanškrounské sjezdovky 
Ve středu 17. 10. 2018 se uskutečnil Běh do lanškrounské sjezdovky. V krásném podzimním 
slunečném počasí se vydalo závodit k lanškrounským rybníkům 38 žáků z naší školy. Byli jako 
obvykle velmi úspěšní, získali celkem 13 medailí. 
Výsledky: 
Kategorie 1. – 2. třída: 
1. místo – Matěj Bednář (2.B) 
1. místo – Nela Kodytková (2.B) 
2. místo – Nela Skalická (2.A) 
 
Kategorie 3. – 4. třída: 
1. místo – Michal Richtr (4.B) 
2. místo – Matěj Špatenka (4.A) 
3. místo – Daniel Štěrba (4.B) 
2. místo – Apolena Lánová (4.B) 
 
Kategorie 5. – 6. třída:                                                                                                                              
1. místo – Rozálie Vetchá (5.B) 
2. místo – Eliška Marešová (6.A)                                                                                                                                             
3. místo – Karolína Rubešová (6.A)                                                                                                                                                                             
3. místo – Šimon Knápek (6.B) 
 
Kategorie 7. – 8. třída:                                                                                                                                                                                 
2. místo – Martina Dušánková (7.A)                                                                                                                       
Kategorie 9. třída + 1. ročník SŠ:                                                                                                                                                                              
1. místo – Ella Andrlová (9.A) 
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Okresní kolo ve florbalu 
Ve čtvrtek 25. října proběhlo okresní kolo florbalového ČEPS Cupu pro 1. stupeň ZŠ. Turnaje se 
zúčastnilo osm družstev, která byla rozlosována do dvou skupin. V naší skupině jsme obsadili 
nepostupové třetí místo. Přesto chlapci získali mnoho nových zkušeností a poprvé si zahráli 
na opravdovém hřišti s mantinely a kvalifikovaným rozhodčím. 
 
Okrskové kolo ve florbalu 
V úterý 27. 11. 2018 se konalo v tělocvičně ZŠ Smetanova ul. okrskové kolo ve florbalu žáků 
6. - 7. tříd ZŠ. Soutěže se zúčastnilo pět družstev z místních škol. 
Družstvo naší školy v prvním utkání porazilo družstvo gymnázia 7:2, ve druhém utkání 
prohrálo 3:4 s družstvem pořádající školy, což bylo rozhodující pro celkové pořadí. K prvnímu 
místu už jim nepomohly ani další dvě výhry se ZŠ Výprachtice 10:4 a ZŠ Jiráskova 7:2.  
 
Přebor školy v šachu 
Přebor škol v šachu je postupová soutěž čtyřčlenných školních týmů, která probíhá od 
základních kol na jednotlivých školách až po Mistrovství České republiky. Na naší škole 
uspořádal pan učitel Jiří Krištof v úterý 23. října 2018 Přebor školy v šachu jednotlivců. 
Bojovalo se v jednom turnaji nejen o drobné ceny, ale i o nominaci do týmů, které budou 
školu reprezentovat v okresních kolech přeboru škol. V šachové klubovně Dělnického domu 
se prezentovalo 6 hráčů prvního a 5 hráčů druhého stupně. Je potěšitelné, že se do 
šachových soubojů v obou kategoriích zapojila i děvčata. Hrálo se na 2 x 20 minut, každý 
s každým. Pomyslnou zlatou medaili vybojoval Milan Minář (II. stupeň) a nejlepšího umístění 
z I. stupně dosáhl Vincent Lána.  
 
Okresní kola Přeboru škol 
Ve čtvrtek 28. listopadu 2018 se v šachové klubovně Dělnického domu sešla čtyřčlenná 
družstva 1. – 5. tříd osmi základních škol našeho okresu. Hrál se sedmikolový turnaj na 2 x 20 
minut + 5 sekund na tah, který prověřil všechny účastníky. Na šachovnicích probíhaly líté 
boje, hlavním cílem byl postup do lednového krajského kola, kam postupují první dvě školy. 
Čtveřice naší školy podala výkon na úrovni nasazení. 
Konečná tabulka: 

Poř. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 Skóre Body 

1. ZŠ Horní Čermná * 2,0 3,5 3,0 2,5 3,5 4,0 3,5 22,0 19 

2. ZŠ nám. A. Jiráska Lanškroun 2,0 * 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 22,0 15 

3. ZŠ Dobrovského Lanškroun 0,5 2,0 * 2,0 1,0 2,0 4,0 4,0 15,5 9 

4. ZŠ Komenského Ústí n. O. 1,0 2,0 2,0 * 2,0 2,0 2,5 3,5 15,0 10 

5. ZŠ Nekoř 1,5 0,0 3,0 2,0 * 1,5 2,0 3,0 13,0 8 

6. Masarykova ZŠ Klášterec n. O. 0,5 0,0 2,0 2,0 2,5 * 1,0 4,0 12,0 8 

7. Masarykova ZŠ a MŠ Kunvald 0,0 0,0 0,0 1,5 2,0 3,0 * 2,5 9,0 7 

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

 
V úterý 4. prosince 2018 pokračoval Přebor škol v šachu okresním kolem v kategorii 6. – 9. 
tříd. Tentokráte se v klubovnách Dělnického domu sešlo 10 družstev okresu. Hrálo se každý 
s každým na 2 x 15 minut + 5 sekund na tah. Výsledky turnaje také odpovídají nasazení 
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jednotlivých týmů. Dlouho jsme drželi medailové pozice, ale dva zápasy se nepovedly a bylo 
z toho čtvrté místo. 

 

Poř. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Skóre Body 

1. Gymnázium Ústí nad Orlicí * 3 3½ 3½ 4 3 3½ 3 4 4 31½ 27 

2. ZŠ Dolní Čermná 1 * 2½ 2½ 4 2 4 3 4 3 26 22 

3. Masarykova ZŠ Klášterec n.O. ½ 1½ * 3 3 3 4 4 2½ 3 24½ 21 

4. ZŠ Dobrovského Lanškroun ½ 1½ 1 * 1½ 2 3 4 2½ 4 20 13 

5. Gymnázium Vysoké Mýto 0 0 1 2½ * 3 1½ 3½ 3 2 16½ 13 

6. Gymnázium Lanškroun 1 2 1 2 1 * 1½ 1 3½ 3 16 8 

7. Masarykova ZŠ a MŠ Kunvald ½ 0 0 1 2½ 2½ * 3 3 3 15½ 15 

8. ZŠ 28. října Žamberk 1 1 0 0 ½ 3 1 * 2 2 10½ 5 

9. ZŠ nám. A. Jiráska 0 0 1½ 1½ 1 ½ 1 2 * 2½ 10 4 

10. ZŠ Horní Čermná 0 1 1 0 2 1 1 2 1½ * 9½ 2 

Krajské kolo Přeboru škol 

Přebor škol postoupil ze základních kol přes okresní kola na krajskou úroveň. V kategoriích 1. 
– 5. a 6. – 9. tříd do krajského kola postoupilo 8 nejlepších školních týmů ze čtyř okresů, 
kategorie středních škol byla otevřená. Krajské finále hostila 23. ledna 2019 Fabrika ve 
Svitavách. 
Do vyšší kategorie 6. – 9. tříd postoupila z pozice náhradníka čtveřice hráčů ZŠ Dobrovského. 
A svého úkolu se zhostila více než dobře. Na dva zápasy ji posílil V. Lána a konečné páté 
místo je výborné.  
 
Okresní kolo ve šplhu 2018 
ZŠ Habrmanova Česká Třebová se stala v pátek 14. 12. 2018 pořadatelem okresního kola ve 
šplhu žáků a žákyň IV. kategorie. Žáci šplhali na laně bez přírazu, dívky na tyči s přírazem. 
Soutěž byla hodnocena po družstvech i jednotlivcích. Děvčata, Dušánková Martina, 
Špičáková René, Petrovková Andrea a Kunčarová Zuzana, skončila na pěkném 5. místě.  
K nejlepšímu umístění z děvčat došplhala Dušánková Martina, skončila na medailovém 
3. místě (3,47). Chlapci po bojovném výkonu obsadili  nepopulární 4. místo. Nejlepšího času 
(3,96) z našich chlapců dosáhl Matěj Maršík a znamenalo to pro něho 5. místo, na 11. pozici 
se umístil Tomáš Jurča (4,36) a 18. místo obsadil Matěj Vávra (5,34). Za družstvo chlapců 
ještě šplhal Jakub Dušek.  
 
Okrskové kolo florbal I. stupeň 
Ve středu 13. února 2019 se chlapci ze 4. - 5. ročníku zúčastnili okrskového kola ve florbalu, 
který se konal v tělocvičně v Horní Čermné v dopoledních hodinách. Soupeřili s žáky z Horní 
Čermné a Výprachtic.  Výprachtice porazili 9:1 a s Horní Čermnou prohráli 2:4. Naši chlapci se 
umístili na krásném 2. místě. 
 
Turnaj ve vybíjené „O starou kůži“ 
Na středu 17. dubna 2019 jsme se velmi těšili. Hráli jsme totiž tradiční turnaj ve vybíjené 
lanškrounských čtvrtých tříd základních škol. Tento turnaj se hraje již mnoho let, hrály v něm 
i mnohé naše paní učitelky. V hodinách tělesné výchovy jsme se pečlivě připravovali, aby 
naše umístění v soutěži bylo co nejlepší.  Pořadatelem byl jako v minulých letech Dům dětí a 
mládeže DAMIÁN Lanškroun.Turnaje se zúčastnily tři základní školy – A. Jiráska, B. Smetany a 
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naše škola Dobrovského. Každé družstvo mělo kapitána, který vylosoval soupeře a pořadí 
utkání hry. V první hře jsme v našich krásných dresech nastoupili proti družstvu ZŠ Jiráskova. 
Bohužel jsme prohráli o pár vybitých hráčů. V dalším zápase proti družstvu ZŠ Smetanova 
jsme zvítězili a to nás zařadilo na krásné druhé místo v turnaji. 
 
McDonald´s Cup -  okresní kolo 
Po vítězství v okrskovém kole fotbalové soutěže postoupili naši fotbalisté ze čtvrtých a 
pátých tříd do okresního kola. Konalo se 13. května v Ústí nad Orlicí. Sešli se zde vítězové 
okrskových kol z celého okresu. Konkurence byla veliká, ač se naši chlapci snažili ze všech sil, 
zůstali jsme bez medaile. Přesto si zaslouží pochvalu i za pěkné čtvrté místo. Soutěž si užili, 
domů si odnesli nejen zážitky, ale i pěkné dárečky. 
 
Atletické přebory 1. stupně 
ZŠ Bedřicha Smetany pořádala 29. 5. 2019 na atletickém stadionu R. Šebrleho již 5. ročník 
atletických přeborů pro 1. stupeň. Těchto závodů se zúčastnilo 5 škol z Lanškrouna a okolí. 
Naši školu reprezentovalo 40 sportovců z 2. - 5. tříd. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: 
sprint na 60 m, skok daleký s rozběhem, hod míčkem a vytrvalostní běh na 400 - 800m. 
V konkurenci dalších škol jsme získali 20 medailí.   
Zlatí medailisté:                                                         Stříbrní medailisté:  
Slovák Jan (2.tř. - hod)                                              Tobiáš Topinka (3.tř. - vytrvalost) 
Miškolci Tadeáš (3.tř. - skok a hod)                        Burešová Tereza (4.tř. - skok) 
Burešová Tereza (4.tř. - hod)                                   Jílková Barbora (4.tř. - hod) 
Richtr Michal (4.tř. - běh na 60 m a vytrvalost)   Lánová Apolena (4.tř. - běh na 60 m)     
Špatenka Matěj (4.tř. - hod)                                    Skalický Jonáš (4.tř. - hod) 
Rozálie Vetchá (5.tř. - hod a vytrvalost)                Špatenka Matěj (4.tř. - vytrvalost) 
                                                                                      Marešová Tereza (5.tř. - 60 m, vytrvalost) 
                                                                                      Zajíček Vojtěch (5.tř. - běh na 60 m) 
Bronzoví medailisté: 
Richtr Jáchym (2.tř. - skok) 
Křivka David (5.tř. - hod) 
 
Vybíjená – dívky 6. třídy 
V okrskovém kole ve vybíjené děvčat šestých tříd se sešla pouze dvě družstva. Ve středu 29. 
5. 2019 spolu sehrálo družstvo děvčat z naší školy a družstvo děvčat ze ZŠ A. Jiráska na 
volejbalových kurtech vyrovnaný zápas o postup do okresního kola. Vyhrát však může jen 
jeden a družstvo ZŠ A. Jiráska bylo tentokrát lepší.  
 
Přespolní běh v Kypuši 
Na start přespolního běhu v Kypuši se ve středu 5. 6. 2019 postavilo 31 závodníků z naší 

školy, kteří zdolávali trať v osmi kategoriích. Nejen že museli zvládnout běh terénem, jehož 

součástí bylo i stoupání do sjezdovky, ale také je čekalo velké teplo. Všichni kluci a holky se 

se svojí tratí poprali statečně a celkem se jim podařilo získat 2 zlaté, 4 stříbrné a 2 bronzové 

medaile. V chlapecké kategorii 5. – 6. tříd dokonce celá bedna patřila naší škole. A i ti, kteří 

se neumístili na stupních vítězů, obsadili krásná místa.  

Kategorie 1. - 2. třída: 

Matěj Bednář – 2. místo 
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Nela Skalická – 2. místo 

Kategorie 5. - 6. třída: 

Rozálie Vetchá – 1. místo 

Šimon Knápek - 1. místo 

Matyáš Bartoš - 2. místo 

Vojtěch Zajíček – 3. místo 

Jana Junková - 3. místo 

Kategorie 7. - 8. třída: 

Kristýna Langerová - 2. místo 

 

Atletické závody Dobráček 

Mezinárodní den dětí jsme již tradičně oslavili lehkoatletickými závody Dobráček. Tentokráte 

jsme změřili své síly nejen mezi třídami, ale i s našimi kamarády z polské družební školy  

v Dzierzoniowie. Závodili jsme v běhu na 60 m, hodu do dálky kriketovým míčkem, skoku do 

dálky a ve vytrvalostním běhu dle kategorií na 300m, 400m, 600m a 800m. Všichni jsme 

soutěžili v duchu fair play a  vyhráli ti nejlepší.  
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PŘÍLOHA Č. 2 
AKCE BĚHEM ROKU 

 
Naučná stezka 
Ve středu 12. 9. 2018 se vydali žáci VII. A poznávat přírodu okolí Lanškrouna do přírodního 
parku Lanškrounské rybníky. Parkem vede naučná stezka, na které najdeme spoustu 
informací nejen o přírodě této oblasti. Po cestě měli žáci možnost poznat místa, kde žijí 
největší evropští hlodavci bobři, zahlédli mnohé vodní ptáky, poznávali stromy a rostliny.  
O pár dní později se v pátek dne 21. 9. 2018 vydali na naučnou stezku i žáci VII. B. V průběhu 
cesty plnili různé úkoly, které se týkaly znalostí regionální fauny a flóry.  
Žáci obou tříd měli možnost během pětihodinové exkurze poznat přírodu přímo, ne pouze 
prostřednictvím obrázků. 
 
Akce Pěšky do školy je za námi 
Spolek RODO – Rodiče pro Dobrák se stal organizátorem a propagátorem projektu Pěšky do 
škol,  a tak se připojil k celosvětové kampani WALK TO SCHOOL. Cílem kampaně Pěšky do 
školy je založit tradicí pěších dnů a zvýšit počet dětí, které se budou pravidelně dopravovat 
do školy pěšky. Lanškroun se připojil k Praze a Liberci, kde se od 24. – 27. září chodilo do 
školy pěšky. 
A jak vše dopadlo na Dobráku? 
Během těchto 4 dnů opadl provoz v areálu školy o cca 1/3. Provoz v areálu je částečně 
tvořen provozem spojeným s přivážením dětí, částečně i s provozem školní jídelny. Celkový 
počet ušlých kilometrů dosáhl 275,5 km. Aktivně se do akce zapojilo 148 dětí, zejména žáků 
1. stupně. 
 
Exkurze Dlouhé stráně 
Ve čtvrtek 27. 9. 2018 se žáci osmé třídy společně s žáky devátých tříd zúčastnili exkurze v 
elektrárně Dlouhé stráně v Jeseníkách. Tato elektrárna patří mezi nejvýkonnější vodní 
elektrárny v Česku a disponuje nádržemi s výškovým rozdílem 510,7 m. Na dolní nádrži jsme 
absolvovali fundovanou přednášku o tom, jak tato přečerpávající elektrárna funguje. Poté nás 
autobus vyvezl k horní nádrži, kde se nám naskytl nádherný výlet na celé pohoří. Vzhledem  
k příznivému počasí jsme se rozhodli spojit naučnou část exkurze s turistickým výšlapem a 
zdolat nejvyšší vrchol Jeseníků Praděd. Po více než čtrnáctikilometrové túře jsme vyčerpaní, 
ale plní dojmů dorazili na Červenohorské sedlo, kde nás čekal autobus.  
 
Výlet do Litomyšle – program Zakletý zámek 
Letošní školní rok snad bude pro nás končit společným výletem, ale netradičně výletem také 
začínáme. V úterý 2. října jsme se vypravili na zámek do Litomyšle, ale nečekala nás klasická 
prohlídka. Absolvovali jsme literární program pro 1. – 4. třídy Zakletý zámek, který zde 
probíhá v rámci Školy na zámku.  
Lektorka Alena Vorlíčková si s dětmi vyprávěla o zakletých pohádkových postavách, zvířatech 
a kouzelných předmětech. Lektorka je zároveň autorkou knížky Zakletý zámek, ze které 
předčítala pohádku, a společně s dětmi si pak o ní povídaly.  
Obě druhé třídy se na programu vystřídaly a mezi tím si děti prohlédly blízký kostel nebo 
Klášterní zahrady a náměstí. 
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Ekocentrum Paleta Oucmanice 
Ve dnech 1. – 3. 10. 2018 se žáci šestých tříd naší školy vydali do Ekocentra Paleta  
v Oucmanicích. Po jízdě vlakem je čekala asi půlhodinová procházka na ubytování. Pokoje 
byly po dvou až šesti s názvy jako Mraveniště, Brloh, Nora, Lesík, Paseka, Rybník, Brčálník. 
První den odpoledne si žáci v rámci programu s názvem Jeden za všechny a všichni za 
jednoho zahráli kooperativní hry směřující k potlačení sobeckosti a pochopení nezbytnosti 
spolupráce a přátelství.  
Před večeří žáky čekalo drátkování. Dozvěděli se něco víc o starém a skoro zapomenutém 
řemesle a vyrobili si drobný šperk ve tvaru stromečku.  
Druhý den začali programem Odpady. Zabývali se problematikou nakládání s odpady, jak se 
třídí nejběžnější domovní odpad, poznali výrobky z recyklovaných odpadů a mluvili o vlivu 
lidí na přírodu i na naše vlastní zdraví.  
V poslední části našeho pobytu se seznámili s hospodářskými zvířaty a jejich potřebami, 
vyzkoušeli si princip dojení, pochovali si králíčky a morčata a na závěr společně vyrobili 
máslo. Domů odjížděli žáci s novými zážitky i s vědomím, že na svém třídním kolektivu musí 
ještě pracovat. 
 
25. ročník Přehlídky středních škol  
Ve čtvrtek 11. října se všichni vycházející žáci zúčastnili v České Třebové již 25. ročníku 
Přehlídky středních škol a regionálních zaměstnavatelů. Jejich zástupci zprostředkovali 
budoucím středoškolákům informace o možnostech studia na různých typech středních škol 
a učilišť v našem i blízkém regionu, zaměstnavatelé pak přímo uplatnění v jejich firmách, 
často s možností stipendijního programu pro výborné studenty. Z firem byly zastoupeny 
Rieter CZ s.r.o. Ústí n/O., Bühler CZ s.r.o. Žamberk, CZ LOKO a.s. Česká Třebová, Schaeffler 
Production CZ s.r.o. Lanškroun, Forez s.r.o. Lanškroun, DRUMEL a Co. s.r.o. Česká Třebová, 
REHAU s.r.o Moravská Třebová, LDM spol.s r.o. Česká Třebová, Metrans a.s. Česká Třebová, 
IMS Drašnar s.r.o. Česká Třebová, Autoneum CZ s.r.o. Choceň. 
Základní informace k volbě povolání a informace o programu pro testování profesních zájmů, 
který může usnadnit rozhodování o volbě povolání, poskytly také na přehlídce pracovnice 
Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání při Úřadu práce v Ústí nad Orlicí. 
 
Setkání budoucích prvňáčků na Dobráku 
První setkání předškoláků na Dobráku bylo ve znamení právě probíhajícího ročního období – 
podzimu. 
Ve čtvrtek 11. října se sešlo celkem 11 zvídavých dětí. Odpoledne bylo zaměřené na činnosti, 
se kterými se žáci setkávají ve škole běžně. Kluci a holčičky si prostřednictvím her a 
pohybových říkanek přivolali podzim. Pouštěli draka, posílali mu dopisy, trhali a sbírali jablka, 
při honičce poznávali barvy listů, protáhli si tělo pomocí říkanek. 
Na závěr si budoucí žáčci odnesli svůj první opravdový domácí úkol.  
 
Studenti učí studenty 
Po roce jsme se opět zapojili do týdne programování Meete and Code, který ve spolupráci 
s naší školou pořádal Nadační fond micro:la a Střední škola informatiky a ekonomie DELTA 
z Pardubic. 
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Ve středu 17. října se dvacet žáků druhého stupně, kteří navštěvují volitelný předmět 
technická výchova, zúčastnilo dvou čtyřhodinových bloků. Lektory se stali studenti 
z Pardubic. První blok se jmenoval Geocaching s micro:bity, druhý Experimenty s micro:bity. 
V loňském školním roce se díky Meet and Code mohli žáci seznámit se základy programování 
kapesního programovatelného počítače BBC micro:bit. V letošním roce jsme žáky v 
praktickém kurzu seznámili s dalšími možnostmi, které micro:bit umožňuje, a to jak nastavit 
komunikaci a posílat informace z jednoho microbitu na další. Protože je microbit vybaven 
bezdrátovou komunikací s protokolem bluetooth, může kromě posílání příkazů na smart 
zařízení jako chytré telefony či tablety, komunikovat mezi sebou. Tato takzvaná „peer to 
peer“ komunikace funguje podobně jako po drátě, tj. jedno zařízení vyšle zprávu na určitém 
kanálu a všechna zařízení poslouchající na stejném kanálu tuto zprávu přijmou. Žáci si během 
kurzu naprogramovali micro:bity pro vzájemnou komunikaci a tu pak využili ke hře 
„Geocaching”. Jednotlivé naprogramované micro:bity se rozmístily po místnosti a následně 
je s pomocí dalšího micro:bitu hledali. 
V dalším pokračování školení jsme využili micro:bit Inventors Kit. S jeho pomocí se žáci učili 
konstruovat a řídit jednoduché elektronické obvody. Základní sada Inventors Kit obsahuje 
deset základních experimentů, např. ovládání LED diody, motoru. Všechny experimenty jsou 
přehledně popsány v dodané brožurce.  
Obě akce byly podpořeny iniciativou Meet and Code organizované v ČR sdružením VIA, z.ú. 
 
Nocování ve škole aneb večerní putování Lanškrounem 
A pak to přišlo. Venku tma jako v pytli a my jsme se společně s paními učitelkami začali 
přemísťovat na první tajemné místo, tím byl starý hřbitov u kostela svaté Anny. Paní učitelka 
nám vyprávěla pověst o strašidle, které sestupovalo z věže… Ve skupinách jsme hledali 
náhrobek zlého vrchního správce Riedera a neustále jsme sledovali, zda na věži není duch. 
Velmi rádi jsme rychle opustili toto stanoviště. Venku už nebylo vidět ani na krok. Postupně 
jsme se na dalších jedenácti místech seznámili s tajemnou historií našeho města a plnili další 
zajímavé úkoly s nimi související.  Víte, kde měl Lanškroun hradby a brány, kde stál špitál, co 
je to nárožní kámen, na kterých dvou místech se vařilo pivo, čím spláceli lanškrounští dluh…? 
My už to všechno víme. Plni dojmů a nových zajímavých informací jsme se rádi vraceli do 
bezpečí a tepla naší milované školy.    
 
100 let republiky 
Pondělní den, 22. října, byl věnován celoškolnímu projektu 100 let republiky. 
V 10 skupinách pracovali žáci 5. - 9. tříd. Celý den začal rozlosováním do skupin a vzájemným 
seznámením se. Během dopoledne žáci pracovali na různorodých úkolech. V krátké 
prezentaci se seznámili s hlavními událostmi naší stoleté historie a pak už bylo vše na nich. 
Krátký testík o významných událostech, pexeso se zeměpisnými zajímavostmi, prezidentský 
vláček, časová přímka let 1918 – 2018, významné mezníky, přání republice do dalších 100 let. 
Součástí projektového dne bylo také divadelní představení Založení Československé 
republiky aneb z deníku pradědečka.   
Každá skupinka se prezentovala výslednou koláží. A jak se samotným žákům tento netradiční 
den líbil? Ve výstupní anketě se nejčastěji objevily tyto odpovědi: 
Moc se mi to líbilo a budu ráda, když se takový den bude ještě někdy opakovat. 
Bylo to docela dobré a nebude mi vadit, když ještě někdy něco takového na škole znovu 
proběhne. 
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Česko-polská olympiáda v Dzierzoniówie 
V pátek 26. října se vypravili žáci pátých tříd ze ZŠ Lanškroun, Dobrovského ulice na 6. ročník 
Sportovní olympiády do Polska. Pedagogové z SP 3 Dzierzoniów připravili pro všechny 
soutěžící mnoho zajímavých sportovních disciplín. Nejprve se mezi sebou utkali jednotlivci, 
potom přišly na řadu zápasy družstev. Děti měřily svoji sílu, rychlost, vytrvalost a hbitost, ale 
také orientaci, postřeh a strategii. Někdo sprintoval, dribloval či házel míčem, někdo zase 
dělal sedy, lehy nebo kliky. Chvíle napětí jsme zažili při závěrečných utkáních, chlapci hráli 
minifotbal a děvčata florbal. Naši páťáci letos zabodovali. Zřejmě k tomu přispěla i vynikající 
atmosféra vytvořená fanoušky, přijeli vybaveni vlajkami České republiky a také řehtačkami, 
houkačkami. Zvítězili jsme o několik bodů, každý sportovec získal na památku medaili. 
Důležitější ale bylo to, že jsme se dobře pobavili, zasportovali jsme si a opět jsme se potkali 
s našimi polskými kamarády, se kterými si velmi dobře rozumíme.  
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Volba povolání 
V pátek 9. listopadu získávali vycházející žáci přímo ve škole cenné informace ke správné 
volbě povolání. Seznámili se s možnostmi uplatnění se na trhu práce, s aktuální situací 
zaměstnanosti v našem okrese, s typy studia a kritérii volby a důležitými znaky některých 
povolání. Získali také odpovědi na otázky, kdo mi může poradit a kde, zamýšleli se nad svými 
schopnosti a dovednostmi. Pracovnice Informačního a poradenského střediska Úřadu práce 
v Ústí nad Orlicí nabídly také vycházejícím žákům vyzkoušet si zájmový test na lanškrounské 
pobočce. 
 
Slavnost slabikáře 
Čas rychle plyne a každý sešit, každá knížka má svůj konec, stejně tak jsme se s prvňáčky 
přiblížili na konec Živé abecedy. A co teď? Teď tedy přijde nová knížka… Slabikář. Ale aby ho 
děti dostaly, musely si ho opravdu zasloužit.  
V úterý 20. listopadu se děti těšily na netradiční dopoledne, ve kterém musely prokázat, že si 
plněním úkolů slabikář opravdu zaslouží. Úkolů bylo celkem osm, za každý splněný úkol 
dostal žák kousek puzzle. Kdo splnil všechny úkoly, získal tak všechny kousky a zjistil, že má 
na obrázku klíč… Klíč ke slabikáři.  
Odpoledne děti ještě ukázaly rodičům, co všechno už umí, a na závěr dostaly slabikář, který 
si „odemkly“ svým novým zlatým klíčem. 

 
Karneval na ledě 
Dva měsíce pravidelného tréninku se vyplatily a mohli jsme směle na led při závěrečném 
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bruslení. Tentokrát netradičně v maskách, téměř všichni si dali práci a nějaký převlek si 
připravili. Mohli jsme tak vidět najednou anděly i čerta, šašky, hrdiny i strašidla, Karkulku 
s vlkem, čarodějky a kouzelníky, kočku, zajíčka, havajskou tanečnici, doktory, vězně, 
indiánku, berušku, Pipi, žirafu, ledního medvěda nebo tučňáka. Všechny masky se předvedly 
v průvodu a závěrečným slalomem si dojely pro sladkou odměnu, kterou musely najít, jak 
jinak než na ledě Někteří rodiče nás přišli při závěrečném bruslení podpořit a prožívali 
karnevalovou atmosféru spolu s námi. 
 
Mikulášský den v 1. – 3. třídách 
Jako už tradičně i letos proběhlo 5. prosince mikulášské, andělské, ale hlavně čertovské 
vyučování. Všichni jsme přišli v maskách, ale čertíků a čertic bylo bezkonkurenčně nejvíce. 
Hodné děti si vyzkoušely, jaké je to alespoň na jeden den být v čertí kůži – teda vlastně 
v kožichu. A ty děti, které mají svoje růžky po celý rok, mohly dnes trochu pozlobit právem a 
legálně! Pro děti si paní učitelky připravily zábavné učení, soutěže a hry. Ochutnávaly se 
různé dobroty, ale hlavně se očekával příchod Mikuláše a jeho družiny. Nemohla chybět 
básnička nebo písnička a odměnu nakonec dostal každý… I když někteří odvážlivci si nejprve 
vyzkoušeli, jak se leze do čertovského pytle. 
 
Jak si nejlépe zpříjemnit adventní čas, výletem? 
Ano, naše třída II. A se vydala společně s rodiči prozkoumat betlémský příběh do zámku 
v Potštejně. Krásné sobotní odpoledne jsme započali odjezdem od naší školy. Cesta utekla a 
před námi se objevil zámek vyzdoben mnoha světýlky. Uvítal nás strážce pokladny, který 
zvěstoval začátek betlémského příběhu. Čekání jsme si zkrátili v místní cukrárně nebo 
prohlídkou betlémů. Pak to přišlo! Zazvonil zvoneček a my se vydali po příběhu Vánoc. Celou 
cestou nás provázela holčička Barunka, která byla tuze zvědavá, jaký ten příběh o Ježíškovi 
byl. Spolu s andělem Arielem nás vedla hustým lesem, kol pastýřů hlídající stádo ovcí, přes 
návštěvu tří králů, jeruzalémské tržiště, místa, kde se sčítal lid, až do samotného Betléma, 
kde v chlévě na slámě spal malý Ježíšek.  Jedním z králů se na chvíli stal tatínek žáčka 
Mikuláška. Velice si svou roli užil a my z celého příběhu měli krásný zážitek. Na závěr přišel 
na zámecké nádvoří také Mikuláš v doprovodu anděla a čerta. Děti zpívaly písně a říkaly 
básně. Den se tak rychle nachýlil k večeru, že jsme plni dojmů a pěkných chvil odjížděli zpět 
do Lanškrouna. 
 
Vánoční nadílka v lese 
Sníh nám pocukroval kopec i lesík za skautskou klubovnou, takže kulisy k nadílce zvířátkům 
jsme měli jako na objednávku. Ve čtvrtek 20. prosince jsme se jako každý rok vypravili 
přichystat Vánoce v lese a užít si trochu zimní přírody. Našli jsme náš loňský smrček a 
z batůžků se začaly sypat zásoby mrkve, jablek, kaštanů, tvrdého pečiva a dalších dobrot. I 
ptáčkům jsme pověsili zobání na větve. Myslím, že ani letos nepřijdou zajíci a srnky zkrátka, 
štědrovečerní hostinu mají nachystanou. Zazpívali jsme si koledy, zapálili prskavky a pak už 
zbývalo jen popřát lesním hodovníkům dobrou chuť.  
 
 
Vánoční koncert v kostele sv. Anny 
Předvánoční období je už tradičně na naší škole věnováno akcím zaměřeným na vytvoření 
pohodové atmosféry nadcházejících svátků klidu a odpočinku. 
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Naši žáci vystoupili na lanškrounském náměstí 19. prosince se svým pěveckým a tanečním 
vystoupením. Veřejnosti se představil pěvecký sbor Notičky, který se zapojil do 
celorepublikového projektu Česko zpívá koledy. V době adventu rozezněly školu známé 
koledy v podání všech žáků 1. stupně. Charitativní vánoční jarmark, který přilákal do školy 
množství hostů, byl jedním z nejúspěšnějších za poslední roky. 
Vyvrcholením předvánočních akcí bylo společné zpívání koled a vánočních písní v kostele sv. 
Anny v pátek 21. prosince. Svátečně vyzdobený kostel otevřel své prostory hned ráno žákům 
1. stupně školy. Pod vedením svých třídních učitelů se postupně ve zpěvu vystřídali žáci od 1. 
do 5. třídy. Za doprovodu hudebních nástrojů se kostelem nesly tóny koled Pásli ovce valaši, 
Pochválen buď, Byla cesta ušlapaná, Půjdem spolu do Betléma, Nesem vám noviny a dalších. 
Na tento dopolední program se přišli v hojném počtu podívat i rodiče žáků. 
V 10 hodin přivítala v kostele paní ředitelka Krátká žáky i učitele 2. stupně školy. 
Prostřednictvím organizátorky charitativního jarmarku pí uč. Semerádové předala šek ve výši 
26.000,- Kč paní Kvapilové, matce Pavlíka. Pavlík je letos již v deváté třídě. 
Po tomto slavnostním okamžiku se již všichni zaposlouchali do vánočních písní v podání žáků  
6. až 9. tříd. Klasické koledy vystřídaly písně v češtině i angličtině. Každá třída si nacvičila dvě 
skladby, někteří žáci se postarali i o hudební doprovod. 
 
Lyžák 2019 
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 jedenáctého února 39 žáků 
sedmých tříd lyžovat již tradičně do Janoušova, malé vesničky v podhůří Jeseníků, který je 
vzdálený asi 20 km od Šumperka. K penzionu, 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 
v loňském roce. 
Na letošním kurzu se sešlo poměrně dost lyžařských začátečníků. Přesto se všem podařilo 
naučit se během kurzu lyžovat, z čehož měli pochopitelně všichni velkou radost. Děti tedy 
získaly nové lyžařské dovednosti, ale odvezly si i spoustu dalších příjemných zážitků ze 
společného pobytu na horách. 
 
Přehlídka strojírenských firem 
Ve čtvrtek 24. února se naši osmáci zúčastnili v Ústí nad Orlicí Přehlídky strojírenských firem 
pořádané Úřadem práce v Ústí nad Orlicí a Krajskou hospodářskou komorou Pardubického 
kraje.  
Vystavovateli byly regionální strojírenské firmy a několik středních škol. Žáci získali informace  
o možnostech uplatnění na trhu práce po skončení studia, což může ovlivnit jejich 
rozhodování při volbě střední školy. Většina firem nabízí také zajímavé stipendijní programy. 
Domů si odváželi propagační materiály i přímo některé firemní výrobky.  
                                                                                                                                           
Karneval v ŠD 
Tradiční maškarní karneval ve školní družině proběhl v pátek 1. března 2019.  
Děti ze všech čtyř oddělení si s pomocí rodičů připravily doma masky a hned po vyučování a 
obědě se začaly převlékat. Proběhla promenáda masek ve školní jídelně a diskotéka 
s vystřelováním konfet. Každá maska obdržela kartičku se svým jménem a kolonkami na 
razítka za splněné soutěže. V každém oddělení ŠD a na chodbě byly připraveny dvě soutěže: 
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pexeso, puzzle, provlékání obručí, sbírání papírků pomocí kolíčku na prádlo, překážková 
dráha poslepu – najdi zvoneček, narovnání míčků na ruličky od toaletního papíru, foukání 
pingpongového míčku do cíle, překážková dráha s míčkem na pálce. 
Karneval si děti náležitě užily a vybraly si odměnu za splněné úkoly. 
 
Angličtina trochu jinak 
Dne 7. 3. měli žáci naší školy již poněkolikáté možnost zúčastnit se anglického divadelního 
představení.                                                                                                                                        
Pro žáky 1. stupně herci nastudovali pohádku „A silly bear“ obzvláštněnou výraznou hudební 
složkou. Žáci 2. stupně zhlédli představení „Jack and Joe“. Vtipný příběh ze života dvou bratrů 
(jednovaječných dvojčat) je nabitý akcí, ve které jde o záchranu jednoho z nich. 
Anglický jazyk je v těchto představeních přiblížen v atraktivní divadelní formě, a tím se 
snadněji překonávají případné zábrany. 
Hercům se opět podařilo naše publikum zaujmout a udržet jejich pozornost až do konce! 
 
Ponožkový den 21. 3. 2019 
Dnes jsme se i my zapojili do světového dne na podporu lidí s Downovým syndromem. Obuli 
jsme si na nožky dvě různé ponožky. A proč? Ponožky otočené patami k sobě znázorňují 
písmeno X-symbol chromozomu - čísla 21 a 3 značí ztrojení 21. chromozomu, tedy „chybu“, 
která způsobuje DS. Děti si takové chromozomy namalovaly a zhlédly krátký film o dívce s DS. 
Povídali jsme si o těžkostech takového človíčka a doufáme, že si snad také všichni odnesli 
základní pravidlo, nikoho nevyčleňovat z kolektivu. 
 
Školní kolo pěvecké soutěže v novém hávu 
Každý rok v únoru se na naší škole koná tradiční pěvecká soutěž třídních kolektivů. Děti se 
velmi těší a různé melodie je možné zaslechnout téměř od Vánoc. Letošní školní kolo 
proběhlo 18. února 2019. Všichni se velice snažili, svá pěvecká vystoupení doplnili různými 
maskami, kostýmy, kulisami, hudebním i pohybovým doprovodem, prostě do svých 
vystoupení dali všechno. Porota neměla vůbec lehkou úlohu. V tomto roce mohly poprvé  
o vítězi rozhodnout i vylosovaní zástupci jednotlivých tříd a školního parlamentu. Novinkou 
bylo také tajné hlasování, takže všichni byli velmi napjatí až do konce. Vítězové obou 
kategorií nás budou reprezentovat na pěveckém festivalu v naší družební škole v polském 
Dzierzoniowie. Radostné „Hurááá“ si letos mohly zakřičet děti ze třídy II. A a VI. B.  
 
Festiwal Piosenki Klasowej 
Polsko. Když se řekne Polsko, pro mnoho dětí i dospělých to znamená - naše sousední země. 
Pro děti ze ZŠ Dobrovského je to země, kam se mohou podívat díky výhře v pěvecké soutěži 
pořádané na naší škole v rámci spolupráce s SP 3. Povedlo se tak třídám 2. A a 6. B, které se 
staly vítězi.  
Brzy ráno 6. března na všechny účastníky čekal před školou autobus. Děti obsadily místa a 
jelo se. Polská krajina pro nás byla zajímavá a cesta rychle utekla. V předpokládaný čas jsme 
dorazili do polského Dzierzoniowa. Polská průvodkyně nás zavedla do kina, kde o několik 
minut později začal Festiwal Piosenki Klasowej. Repertoárem byly vítězné písně dětí ze 
základních škol. My, jako hosté, jsme vystoupili s písněmi  Hajný je lesa pán v podání 2. A a 6. 
B s českým hitem Cizí zeď.  Celý festival byl velice zajímavý a inspirativní. Naše děti měly 
z hudební akce velmi dobré zážitky a navzájem se podporovaly potleskem i pomocným 
zpěvem. Po ukončeném festivalu nás paní průvodkyně provedla po místních památkách, ale 



56 

 

také jsme navštívili obchůdky, kde si děti mohly koupit drobnost z cest. Následoval výborný 
oběd v místní školní jídelně. Dostali jsme svačinku na cestu domů a pomalu se loučili 
s místními, velmi milými učiteli a paní ředitelkou. Cesta zpět do Čech rychle utekla. Děti si 
sdělovaly zážitky, co se jim líbilo, ale také to, že si do školy vezou dar ve formě aktivního 
bluetooth reproduktoru, který každá třída dostala za krásné vystoupení a účast na polské 
pěvecké soutěži.   
 
Noc s  Andersenem 
Pátku 29. 3. 2019 se žáci třetích tříd nemohli dočkat. Že by začínaly prázdniny? Omyl. Děti se 
rozhodly dobrovolně prodloužit pobyt ve škole na akci zvané Noc s Andersenem. Během této 
noci mají děti možnost strávit pohádkový večer ve škole a seznámit se s tvorbou H. CH. 
Andersena. Naše škola se tohoto projektu zúčastňuje každý rok a možnost prožít tuto 
kouzelnou atmosféru ve škole dostávají většinou třeťáci.  Děti vtrhly do školy jako velká voda 
a zklamaní rodiče odcházeli od školy, protože děti se s nimi ani nestačily rozloučit. Po 
zabydlení a přípravě třídy na spaní jsme se všichni sešli v hudebně, kde jsme společnou 
básničkou přivolali samotného H. CH. Andersena. Ten nám prozradil spoustu zajímavostí ze 
svého života, přinesl drobné dárky a popřál dětem spoustu zážitků z dnešního večera a noci. 
Z nabízených témat jsme si vybrali Ferdu Mravence od Ondřeje Sekory, který by letos oslavil 
120 let. 
Potom už jsme se pomocí rozstříhaných pohádkových postaviček rozdělili do družstev a 
začali plnit úkoly. Malovali jsme logo Noci s Andersenem, luštili tajenky, přesmyčky, 
přiřazovali správné názvy pohádek, hledali berušku v bludišti, skládali puzzle, vyráběli vizitku 
pro Ferdu, berušku i brouka Pytlíka, stavěli kelímkové věže.    
Na závěr nechyběla ani Ferdova olympiáda zdatnosti, kde se proti sobě utkaly třídy 3. A a 3. 
B. Všichni soutěžili s odhodláním a velkou touhou vyhrát. Soutěžili jsme v hodu na cíl, 
zavazování tkaničky, stavění věží, sestavování nápisů z víček... Za každou vyhranou hru jsme 
dostali puntík na Ferdův šátek a po ukončení olympiády se radovala z těsného vítězství 12:11 
třída 3. A. 
A pak už začala nejočekávanější akce večera – stezka odvahy. Mihotavá světýlka doprovázela 
děti celou budovou školy. Po cestě potkávaly různá strašidla a duchy a každý si oddechl, že už 
je v bezpečí třídy u paní učitelky.  
Po náročném večeru jsme nakonec zalezli do spacáků a usínali při čtení pohádek.  
Ráno po snídani jsme si rozdali medaile od Ferdy Mravence, dárečky a upomínkové listy od 
pana Andersena. Spokojené výrazy ve tvářích dětí, když odcházely ze školy, mluvily za vše. 
Noc s Andersenem jsme si opravdu užili. 
 
Mobilmánie v pohádkové říši 
Jaro v letošním školním roce přivítali třeťáci a čtvrťáci ZŠ Dobrovského opravdu netradičně. 
Vydali se na cestu pohádkovou říší.  Průvodcem jim byla známá spisovatelka dětských knížek 
Lenka Rožnovská, se kterou si děti užily spoustu legrace.  Zapojily se nejen ony, ale i paní 
učitelky, které se změnily na ježibabu a čertici. Na konci našeho putování proběhla 
autogramiáda.  
 
Velikonoční dílny ve 2. B 
V úterý 16. dubna jsme si přinesli spoustu věcí na velikonoční vyrábění a celé dopoledne 
jsme měli o zábavu postaráno.  
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Věneček na dveře nebo na stůl se povedl úplně všem, pestrobarevné mašličky jsme zapíchali 
do slaměného korpusu pomocí špendlíků, někdo si věnec ještě vylepšil velikonočními 
ozdůbkami. K výrobě přáníčka i zdobení vajíček jsme letos využili přírodniny, používali jsme 
mák, proso, majoránku a další drobná semínka. V květináčích už čekala hlína a děti si nasely 
řeřichu, aby o Velikonocích bylo doma něco zeleného. 
Kromě vyrábění jsme trénovali také orientaci v textu, vybarvování kraslic podle návodu dalo 
některým dětem pořádně zabrat! Povídali jsme si o velikonočním týdnu, tradicích nebo jarní 
přírodě, český jazyk i matematiku jsme si procvičili v pracovním listu. 
 
ZOO Olomouc 
ZOO Olomouc se postupně vzpamatovává z březnové větrné pohromy, při které padlo 
v areálu 800 stromů. Likvidace následků vichřice je jistě velmi náročná, přesto má zoo svým 
návštěvníkům stále co nabídnout. To měli možnost poznat ve čtvrtek 9. 5. 2019 i žáci VII.B 
z naší školy, kteří se do zoologické zahrady vydali na výlet.                                                                                                                                                                            
Při prohlídce je zaujali šelmy, netopýři, mravenečník i žirafy, přesto se žákům asi nejvíce líbilo 
v pavilonu opic. Velmi atraktivní pro děti byla procházka po dřevěné lávce zavěšené sedm 
metrů nad údolím na ocelových lanech a dlouhé 41 metrů. Tato lávka je vystavěna v prostoru 
volného výběhu makaků.    
 
Zápis do prvních tříd na ZŠ Dobrovského 
Děti, které v září poprvé zasednou do školních lavic, se 24. dubna ocitly na rozkvetlé louce. 
Čekal je totiž zápis s Ferdou Mravencem a jeho kamarády. 
Paní učitelky je přivítaly v černo-červeném oblečení, inspirovaném Ferdou Mravencem a 
Beruškou. Kluci sbírali za splněné úkoly puntíky na Ferdův šátek, holčičky tečky na Beruščiny 
krovky. A jaké úkoly byly pro ně přichystány? Všichni skládali puzzle brouka Pytlíka či 
Berušky, hledali rozdíly na obrázku, přiřazovali pavouka nebo lučního koníka ke správnému 
stínu, počítali Berušce tečky na krovkách, Ferdovi v bludišti našli správnou cestu, na 
interaktivní tabuli pomohli Ferdovi navléknout pro Berušku korále z geometrických tvarů. Na 
chodbě pak postavili dům z kostek podle předlohy. Po zvládnutí úkolů se podepsali otiskem 
svého prstu na Ferdův šátek či Beruščiny krovky. Svůj podpis si budou moci najít v září, kdy 
na ně budou čekat Ferda Mravenec, Beruška i paní učitelka. Poté dostali zasloužený dáreček 
a upomínkový list. O své první dojmy a zážitky ze zápisu se mohli podělit v místní kavárničce. 
                                                                                                                                                    
Už se sám nebojím – projekt s lanškrounskou policií 
V pátek 3. května slavnostně ukončily druhé třídy projekt s místní policií, jednalo se o pět 
setkání  v časovém rozmezí  únor – květen. Třikrát přišli policisté za dětmi do tříd, povídali 
jsme si třeba o dopravních značkách, jak se bezpečně chovat doma, v silničním provozu i 
k cizím lidem, šikaně i práci policie. Také jsme se dívali na videa a řešili různé pracovní listy. 
Součástí projektu byla také výtvarná soutěž s policejní tematikou nebo vycházka po 
Lanškrouně. Prohlédli jsme si různé dopravní značky, křižovatky, bezpečná místa na 
přecházení, ale podívali jsme se také i na policejní služebnu. Celý projekt jsme zakončili na 
lehkoatletickém stadionu, pro všechny lanškrounské druháky bylo připravených šest 
stanovišť. S techniky jsme snímali otisky prstů, prohlédli a vyzkoušeli jsme si výbavu pro 
různé situace, nahlédli jsme do běžného dne silniční policie, těžkooděnců i psovodů. 
Důkladně jsme prozkoumali hasičské auto. Nejlepší byly samozřejmě ukázky práce 
s policejními psy a průběh zadržení nebezpečných pachatelů. Na závěr byli vyhlášeni vítězové 
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výtvarné soutěže a každý dostal tašku plnou dárečků a dobrot. Všechny třídy si také na 
rozloučenou odnesly policejní koláč a dort – pochutnali jsme si na nich hned po obědě. 
 
Když nemůžeš, přidej víc  
S tímto heslem odstartovala 8. třída letošní cyklistický kurz, jehož cílem se jako tradičně stala 
nádherná oblast kolem přehrady Pastviny.  
Vyráželo se v pondělí 13. května 2019 ráno za svitu slunečních paprsků. Jejich záře nám 
udělala velikou radost a usnadnila nám poněkud rozpačitý start. Některé děti se nemohly 
dočkat, některé však neskrývaly obavy, zda plánovanou vzdálenost se ctí zvládnou.  
Pravdou je, že první etapa Lanškroun - Pastviny jednoznačně prokázala, kdo trénoval a kdo 
přípravu podcenil. Některé úseky jsme zvládali pomaleji, některé rychleji, ale dobrá nálada a 
úsměv z tváře se za celých zhruba 30km nevytrácely.   
Po příjezdu na chatu Bublačku na nás čekaly útulné pokoje a výborný oběd. Po zaslouženém 
odpočinku jsme odpoledne trávili hraním zábavných her a sportem. Navzdory únavě se 
dětem usínalo jen stěží. Vždyť zážitků bylo tak mnoho… 
Úterní chladné ráno nám připomnělo, že svátek slaví Bonifác, poslední ze zmrzlých mužů. 
Stupnice na teploměru opravdu nevystoupala vysoko, přesto jsme vyrazili na báječnou 
vyjížďku kolem Kunvaldu. Zdolali jsme zhruba 22km a pak honem ke kamnům, která však 
hřála jen nepatrně, takže bylo potřeba se zahřát. Zvolili jsme k tomu nejrůznější hry, stolní 
tenis a večerní diskotéku.   
Středeční ráno bylo uplakané a opět chladné. Bylo jasné, že dnes na kolách nevyrazíme, a tak 
jsme si udělali radost příjemnou procházkou k Vejdově lípě a do konzumu v Klášterci nad 
Orlicí. Pláštěnky nám slušely a nic nám nemohlo zkazit radost z výletu. 
Ani čtvrteční ráno nás nepotěšilo. Pohled z okna byl výmluvný – zataženo, jemné mrholení. 
Za normálních okolností by každý nejraději zalezl zpět pod peřinu, my ale spěchali za 
dobrodružstvím, takže jsme se teple oblékli a vyrazili jsme na Zemskou bránu. A bylo to 
dobré rozhodnutí. Čekala nás královská etapa plná krásných stezek, napínavého přenášení 
kol přes náročné úseky a legrace. Odpoledne se konečně vyčasilo. Byl tedy nejvyšší čas 
vytáhnout z garáže suché kajaky a trochu je smočit v přehradě. Děti byly tímto nápadem 
nadšené, nenašel se téměř nikdo, kdo by chtěl zůstat na břehu. Moc dobře všichni věděli, že 
by přišli o další báječný zážitek, na který se prostě nezapomíná. Večerní diskotéka a společné 
fandění českému hokejovému týmu na mistroství světa v ledním hokeji jen dokreslily další 
krásný den.  
V pátek ráno 17. května jsme se sbalili, posílili jsme se vydatnou snídaní a vyrazili jsme zpátky 
k domovu. Počasí nám konečně přálo, takže jsme se radovali ze sluníčka a příjemných teplot. 
Milá zastávka nás čekala v Letohradě, kde zrovna probíhala proslulá pouť. A pak už jsme 
pozvolna mířili směr Lanškroun.  
 
Studijní cesta - Francie 
Vycestovat do Francie mi umožnil Festival vědy a techniky, kterého jsem se účastnila již 
druhým rokem. Letos úspěšně. Můj projekt pojednává o botanice přírodního parku 
Lanškrounské rybníky. Celý výlet jsem si velice užila. Navštívili jsme zajímavá místa a poznala 
jsem spoustu nových lidí. V Paříži mě zaujala Eiffelova věž, ale úplně nejvíce na mě 
zapůsobilo historické městečko Poitiers, kde jsme navštívili místní kostel. V kostele zrovna 
probíhala zvuková zkouška varhan. Návštěva kostela se tak stala jedním z nejhezčích 
momentů. Ještě jednou bych chtěla poděkovat paní učitelce Mgr. Daniele Krátké, 
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konzultantce projektu, která mi po celou dobu s projektem pomáhala a také mě doprovázela 
na cestě do Francie. 
                                                                                                                                     G. Skalická 
 
Návštěva KOMFI 
Žáci osmé třídy navštívili v rámci projektu Volba povolání i lanškrounskou firmu – Komfi.  
Nejdříve se dozvěděli základní informace o firmě a jejích produktech. Poté si prošli celou 
výrobu a zjistili, co vše je potřeba k vytvoření laminovacích nebo tiskařských strojů, které 
jsou určeny pro vývoz do celého světa. Prohlídka se žákům moc líbila a byla přínosem pro 
jejich budoucí výběr povolání. 
 
Exkurze – ORPA Papír a.s.  
V rámci výuky pracovních činností měli žáci devátých tříd možnost navštívit ve čtvrtek 23. 5. 
2019 závod společnosti ORPA Papír a.s. V první části této exkurze se žáci seznámili s historií 
společnosti a s tím, jaké produkty v závodě v současnosti vznikají. Dozvěděli se, že historie 
společnosti sahá až do roku 1884, kdy Moritz Pam založil v Lanškrouně firmu na výrobu 
papírových dutinek a cívek. V současnosti v závodě Lanškroun probíhá výroba papírových 
trubic, dutinek, papírových manžet a dutinek pro chemická vlákna. Žáky zaujaly především 
„obaly, které prodávají“, tedy obaly na různé potraviny, sklo, kosmetiku apod. Mnohé z nich 
znali z vlastní zkušenosti.   
V druhé části měli žáci možnost prohlédnout si výrobní haly, ve kterých všechny výše 
zmiňované výrobky vznikají. Prohlídka doprovázená výkladem byla rovněž velmi zajímavá.                                                                                                                                                                                          
Při exkurzi žáci nahlédli do míst, do kterých by se běžně nedostali, a seznámili se s novými 
informacemi o výrobcích závodu ORPA Papír a.s. Dozvěděli se také velmi důležitou informaci 
o tom, že všechny produkty, které v tomto závodě vznikají, jsou stoprocentně 
recyklovatelné, a tím firma přispívá k ochraně životního prostředí. 
 
Moderní umění v DDM 
„Moderní umění“ – tak zní název programu, který si pro nás v DDM připravili. Děti ze školní 
družiny se seznámily s autory a jejich díly v daném období  - nejznámější Pablo Picasso 
(kubismus), ale i se spoustou dalších (obraz IMPRESE – Clode Monet, Vincent van Ghog, Paul 
Gauguin, secese – Alfons Mucha, abstraktní umění - Piet Mondrian). Poté mezi sebou děti 
soutěžily ve skládání obrazu a také si vyrobily nádhernou záložku do knihy, ze které měly 
velkou radost. 

 
Okno do minulosti 
Villa Nova Uhřínov je středisko experimentální archeologie v Orlických horách. Žáci 6. A a 6. 
B se zde zúčastnili projektu Okno do minulosti v rámci školního výletu 3. června 2019.  
Zde si pod vedením p. Dragouna vyzkoušeli mletí obilí, spřádání nití a tkaní textilu, 
rozdělávání ohně a střelbu z luku. V areálu skanzenu si prohlédli středověkou vesnici a 
dozvěděli se více o středověkém způsobu života nižších společenských vrstev a jejich 
hospodaření. Nakonec si upekli placky v chlebové peci. 
 
Zhodnocení závěrečných zkoušek z anglického jazyka 
Konec pololetí je pro žáky 9. tříd neodmyslitelně spjat se závěrečnými zkouškami z angl. 
jazyka. Ani letos tomu nebylo jinak. Zkoušky se skládají ze dvou částí. První část tvoří 
písemný test z praktického použití jazyka. Jeho součástí je např. poslech, psaní krátkého 
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textu, porozumění čtenému textu. Druhou částí je ústní zkouška, při níž se žáci krátce 
představí, popíší obrázek a mluví na zadané téma (např. moje rodina, moje záliby, moji 
kamarádi, Londýn, můj dům, moje budoucnost, doprava, u lékaře, v restauraci, v obchodě, 
atd.). 
Tento školní rok proběhly písemné testy v pondělí 10. 6. 2019, ústní část potom v úterý        
11. 6. 2019. Písemné části se zúčastnilo celkem 35 žáků z celkového počtu 37, při ústním 
projevu bylo hodnoceno 30 žáků. V písemné části neuspěly dvě žákyně, v ústní části dva žáci 
z 9.A a dvě žákyně z 9.B. Zejména v ústní části byly patrné velké rozdíly mezi jednotlivými 
žáky. U některých z nich vládla vysoká nervozita, která bránila v použití větší slovní zásoby. 
Nejlepší výkony jsme slyšely od G. Skalické, V. Stasiowské, N. Šáchové, S. Šemberové, S. 
Vápenkové a J. Lebdušky. 
G. Skalická se angličtině věnuje i ve svém volném čase, připravuje se na testy Cambridge 
English úrovně PET a již dnes v komunikativních dovednostech dosahuje výkonů 
středoškoláků.  
 
30. ročník Školních sportovních slavností ZŠ Dobrovského 
V úterý dopoledne 18. června 2019 se na ploše atletického stadionu Romana Šebrleho 
shromáždila atletická družstva lanškrounských základních škol a gymnázia, aby spolu již 
tradičně změřila své výkony v atletických disciplínách.  
Dobrá nálada a některé velmi kvalitní sportovní výkony žáků 6. až 9. ročníků základních škol, 
to vše přispělo k velmi zdárnému průběhu celé akce, kterou podpořilo i velmi příznivé teplé a 
slunečné počasí. Velice kvalitní a pěkné výkony předvedli žáci i v atraktivní disciplíně, kterou 
je každý rok soutěž ve skoku do výšky, a to především Pavel Hlaváček výkonem 165 cm. 
Vrcholem celé soutěže jsou závody na 1500m, od loňského ročníku navíc podpořené 
putovními poháry starosty města Lanškrouna. 
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PŘÍLOHA Č. 3 
BAZÉN A SAUNA 

Školní bazén navštěvují děti už od útlého věku. Každé pondělí a úterý v měsíci (mimo listopad 
– leden) zde probíhalo 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, Žichlínek 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 (E. 
Jurčové, V. Fibikarové a D. 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 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 jsou 
náledující: odstranění infekcí dýchacích cest, prevence a úprava krevního tlaku, zlepšení 
prokrvení kůže, otužení organismu a další.  

V zimních měsících (listopad - březen) se opět uskutečnilo sobotní plavání. Bazén a sauna 
byla otevřena pro veřejnost většinou od 14 – 19 hodin. Několikrát proběhl sobotní Relax pro 
ženy, které si mohly odpočinout při svíčkách a hudbě v bazéně i sauně. 

S koncem školního roku je zahájen na bazéně prázdninový provoz, a to od pondělí do pátku  
v době od 10.00 do 17.00 hodin. Pokud je krásné slunečné počasí, lze k pobytu využívat i 
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venkovní zahradu a děti si mohou pohrát na školních průlezkách. O letošních prázdninách 
navštívilo bazén 965 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 
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 hodin 
Čtvrtek  17.00 - 20.00 hodin 
Pátek   16.00 - 20.00 hodin 
Pondělí - pátek ranní plavání 5.45 - 7.45 hodin 
 
V sobotu a v neděli je bazén i saunu možno využít po domluvě s plavčíkem.  
 
Orientační provozní doba sauny: 
Pondělí  zavřeno 
Úterý   zavřeno 
Středa   na objednání 
Čtvrtek  na objednání 
Pátek   na objednání 

Aktuální informace najdete vždy na www.zslado.cz. 

9. ročník plavecké olympiády 

V pátek 21. 6. proběhla na bazéně vodní plavecká olympiáda, ale tentokrát jen pro páté 
ročníky. Ostatní třídy budou závodit v září při týdenních oslavách školy. 
Zúčastnilo se jí 14 vybraných plavců z 5. tříd ZŠ Dobrovského. Soutěžili ve 4 disciplínách. 
Výsledky: 
1. místo – Viola Chládková, 2. místo – Anna Rozsívalová, 3. místo – Rozálie Vetchá 
Každý si odnesl medaili, diplom a drobný dárek. Děti mohly ukázat, co se naučily během 
školního roku a porovnat síly s ostatními plavci.  

 
 


