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Výroční zpráva za školní rok 2021/22 byla schválena školskou radou 12. 10. 2022. 

 

Mgr. Martina Látrová 

 

František Mareš 

 

Mgr. Radim Vetchý 
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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 2021/22 
zajišťovala vzdělání pro 373 žáků a během II. pololetí také pro 19 ukrajinských žáků. ZŠ 
disponuje dvěma budovami, které stojí ve středu uzavřeného areálu. Na hlavní historickou 
budovu nově navazuje polytechnické centrum, které bylo vybudováno na místě původních 
dílen ze 60. let 20. století. Škola je zcela bezbariérová, ve všech budovách je v provozu výtah. 
V areálu se dále nachází bazén se saunou, školní hřiště, jídelna MADORET a rozsáhlá školní 
zahrada, v níž je také vybudované arboretum a přírodní učebna. Všechny učebny školy jsou 
zasíťované, napojené na vnitřní síť školy, internet a vybaveny interaktivními tabulemi. 

Škola se dlouhodobě orientuje na: 

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

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

Kromě kmenových tříd disponuje škola řadou odborných učeben, např. informatiky, fyziky a 
chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, učebnami na technickou výchovu v polytechnickém 
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centru, kuchyňkou, dílnami s keramickou pecí a další. V podkroví se nachází knihovna s více 
jak 4000 svazky pro žáky i učitele. 

Ve škole pracuje mnoho zájmových útvarů – keramika, biologické praktikum, florbal, taneční 
kroužek… Velmi dobré zázemí poskytujeme zájmovým útvarům se zaměřením na oblast 
techniky – technický kroužek, kroužek vizuálního programování a kroužek robotiky. Žáci, 
kteří tyto kroužky navštěvují, se úspěšně účastní různých soutěží a přehlídek s technickým 
zaměřením, zejména pod patronací společnosti AMAVET. Dlouhodobě dosahujeme 
významných úspěchů na Festivalu vědy a techniky mládeže v Pardubickém kraji.  

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

Poslední součástí školy je rekondiční bazén. Jeho provoz je celoroční, vedle plavecké výuky 
našich žáků i žáků ze 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 2021/22 se scházela školská rada v následujícím složení: 
za zákonné zástupce nezletilých žáků školy: František Mareš, 
za pedagogické zaměstnance školy: Mgr. Martina Látrová, 
za zřizovatele (město Lanškroun): Mgr. Radim Vetchý. 
 
Rada školy se sešla ve školním roce dvakrát. Na prvním jednání se seznámila s výroční 
zprávou za školní rok 2020/21, plánovanými akcemi, realizovanými i připravovanými 
projekty.   
Na druhém pracovním jednání se školská rada vyjádřila k upravenému ŠVP – ICT, ředitelka 
školy informovala o šetření ČŠI – ukrajinští žáci, o činnosti školy během školního roku,  
o česko-polském projektu realizovaném s partnerskou školou, úspěších v soutěžích a 
probíhající výstavbě parkoviště. Mgr. R. Vetchý seznámil členy s činností městského 
žákovského parlamentu a studií sportovního areálu, který by měl vzniknout před školou.   
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II. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY  
 
Třída              počet žáků            třídní učitel___________ 
I.A                         20                     Mgr. Kateřina Krudencová  
                                                       Mgr. Eva Vetchá  
I.B                         18                     pí uč. Zdeňka Štorková   
II.A                        20                     Mgr. Radomíra Koudelková  
II.B                        19                     pí uč. Marcela Málková   
III.A                       20                     Mgr. Eva Suldovská 
III.B                       19                     Mgr. Miroslava Jirásková 
IV.A                       16                     Mgr. Jana Kmentová   
IV.B                       20                     Mgr. Petra Minářová          
V.A                        27                     Mgr. Jana Křenková  
V.B                        26                     Mgr Martina Látrová   
VI.A                       19                     Mgr. Taťjana Ilčíková  
VI.B                       21                     Mgr. Vladimír Cacek   
VII.A                      22                     Mgr. Karel Štarman  
VII.B                      24                     Mgr. Libor Paščenko  
VIII.A                     18                     Mgr. Iveta Valentová  
VIII.B                     21                     Mgr. Lucie Dolečková                 
IX.A                       23                     Mgr. Ivona Vyoralová   
IX.B                       20                     Mgr. Gabriela Reslerová   
Celkem:              373 žáků       
Během II. pololetí (březen – květen) bylo na naši školu přijato 19 ukrajinských žáků. 
 
Netřídní učitelé:  
Mgr. Naděžda Semerádová       
Mgr. Vladislava Hanyšová 
Mgr. Iva Rozsívalová 
Mgr. Daniela Krátká 
Mgr. Oldřich Strnad 
Mgr. Daniela Smejkalová 
Mgr. Pavel Resler, zást. ředitelky 
Mgr. Dana Krátká, ředitelka školy 
Nikola Zavřelová 
Jan Žaluda 
Výchovný poradce: 
Mgr. Jana Křenková pro I. st. 
Mgr. Daniela Krátká pro II. st. 
Školní psycholog: 
Mgr. Kamila Barlow 
Asistent pedagoga: 
Bc. Zuzana Langrová 
Lenka Kosa Dušková 
Dana Srpová/Gabriela Vogelová 
Klára Vacková 
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Petra Straková od 1. 3. 2022 
Vychovatelky: 
Monika Kroulíková, vedoucí vychovatelka 
Dana Frebortová 
Petra Dostálová 
Nikola Zavřelová 
Provozní zaměstnanci: 
Kateřina Kocandová, ekonomka  
Marie Křivohlávková, účetní  
Jindřich Helekal, správce ICT  
Lubomír Vyhnálek, školník 
Marie Franková 
Kateřina Slováčková 
Ludmila Srovnalová do 30. 4. 2022 
Milena Knápková od 1. 6. 2022 
Zaměstnanci v bazénu: 
Mgr. Eva Jurčová, vedoucí 
Veronika Fibikarová 
Jindřich Helekal          
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APROBOVANOST VÝUKY 
 
I. stupeň – 100% aprobovaně        
II. stupeň – přehled aprobovanosti v jednotlivých předmětech 
       

Předmět                              počet hodin/týden           aprobovanost 
Český jazyk                                 39                                 100%   
Anglický jazyk                             36                                   42%                                        
Německý jazyk                             6                                 100% 
Ruský jazyk                                 12                                 100% 
Dějepis                                        14                                 100% 
Výchova k občanství                 14                                 100%       
Zeměpis                                      12                                 100%    
Matematika                               33                                    49%         
Přírodopis                                  14                                  100% 
Fyzika                                          14                                     43% 
Chemie                                         8                                  neaprobovaně 
Hudební výchova                        8                                  100%    
Výtvarná výchova                      12                                    17% 
Tělesná výchova                        10                                    60%  
Pracovní činnosti                       12                                     27% 
Informatika                                   8                                  neaprobovaně 
Biologická praktika                      2                                  100%  
Technická výchova                      7                                  neaprobovaně 
Konverzace anglický jazyk          4                                    75% 
 
Aprobovanost: 70% 
Kvalifikace pedagogických pracovníků: 93% 
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III. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

Zápis do prvních tříd 
Zapsáno: 46 dětí, do prvních tříd nastoupilo 45 dětí 
Odklad: 7 dětí 
Zvláštní zápis pro ukrajinské děti: 2 děti 
 
Na ZŠ Dobrovského proběhlo testování COMDI 
Třetím rokem se naši deváťáci účastnili testování COMDI, jedná se o kariérové poradenství 
realizované přímo ve škole a na závěr testování žák získá výstupy o svých profesních 
předpokladech. 
Vzhledem k epidemiologické situaci jsme s testováním příliš neotáleli. V polovině září 
proběhla schůzka s rodiči, na které získali podrobné informace o testování, a následně se na 
Dobráku uskutečnilo samotné testování deváťáků pod vedením školní psycholožky Mgr. 
Kamily Barlow, která získala licenci tutora. Samotné testování probíhalo na školních 
počítačích během tří vyučovacích hodin. Některé části testu byly časově omezené, v jiných 
žáci pracovali svým tempem. V říjnu paní psycholožka zrealizovala s každým žákem 
individuální rozbor, během něhož byly podrobně interpretovány výstupy. Téměř dvě třetiny 
rodičů využily její nabídku a konzultace se také zúčastnily. Při interpretaci žáci slyšeli 
informace o svých zájmech, profesní orientaci, porovnávaly se jejich vědomosti s klasifikací a 
výkonovými faktory. Dále se srovnávala vyrovnanost povahových vlastností a typu osobnosti. 
Pro zúčastněné byly určitě nejzajímavější výstupy o profesních předpokladech se závěrečným 
rozborem doporučených oborů. Žáci také obdrželi písemnou zprávu se závěry z testování 
COMDI.  
Tímto testováním jsme se snažili pomoci žákům při volbě středních škol. Jsme přesvědčeni, 
že prevence před chybně vybranou školou je lepší, než následný přestup na jinou školu nebo 
rekvalifikace a nezaměstnanost.  
 

 
Přijímací řízení ve školním roce 2021/22 
 
Týkalo se 43 žáků z 9. tříd, 1 z 8. třídy a 11 žáků z 5. tříd. 
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Střední škola Obor 

Počet 
přijatých 

   
Gymnázium Lan škroun 4leté 2 

 8leté 10 

Gymnázium Česká Třebová 4leté 1 

Gymnázium Letohrad 8leté 1 

SŠ zemědělská a veterinární Lanškroun Agropodnikání 1 

SOŠ a SOU Lanškroun Knihař 2 

 Kosmetické služby 1 

   Mechanik elektrotechnik + elektrikář 2 

PSŠ Letohrad  Nástrojař 1 

 Elektrikář - slaboproud 1 
 Stavebnictví 1 

 Pozemní stavby a architektura 1 

VOŠ a SŠ zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí Praktická sestra 2 

SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí Grafický design  1 
 Užitá fotografie a média 1 

SŠ automobilní Ústí nad Orlicí Mechanik opravář motorových vozidel 1 

 Autotronik/autoelektrikář 1 

SŠ technická a dopravní Česká Třebová Mechanik elektrotechnik 1 
 Informační technologie 1 

 Strojní mechanik 1 

 Truhlář 1 

ISŠ Moravská Třebová Bezpečnostně právní činnost 1 

SŠ sociální péče a služeb Zábřeh Pekař 1 

SOU opravárenské Králíky Opravář zemědělských strojů 1 

SZŠ Svitavy Praktická sestra 1 

Trading Centre s.r.o. Litomyšl Ekonomika a podnikání 3 

SŠ zahradnická a technická Litomyšl Opravář lesnických strojů 1 

VOŠP a SPgŠ Litomyšl Předškolní a mimoškolní pedagogika 1 

OA a SOŠ Choceň Daně a finance 2 

 Zahraniční obchod 1 

 Cestovní ruch 1 

SŠ obchodní a služeb Polička 
Obchodník se zaměřením grafika v 
marketingu 

1 

AGYS - Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ s.r.o. 
Pardubice 

Anglické gymnázium 1 

SOŠ Šumperk Agropodnikání 1 

SPŠ Boskovice Předškolní a mimoškolní pedagogika 1 

ISŠA Brno Automechanik 1 

SŠ služeb, obchodu a gastronomie Hradec 
Králové 

Kosmetické služby 1 

Bezpečnostně právní akademie Praha Bezpečnostně právní činnost 1 
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IV. STRUČNÉ VYHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ ŠKOLNÍHO 
VZDĚLÁVACÍHOI PROGRAMU 

Cíle ŠVP, které vychází z cílů vzdělávání zakotvených v rámcovém vzdělávacím programu pro 
základní vzdělávání, ve školním roce 2021/22 byly splněny. Téměř se podařilo zacelit mezery 
ve vzdělávání způsobené velmi dlouhým obdobím distanční výuky a karantén ve 
dvou předcházejících školních rocích. Téměř všichni žáci ve svých výsledcích ve vzdělávání se 
vypracovali na svou standardní úroveň. Dosažení těchto cílů bylo ve velké míře pozitivně 
ovlivněno doučováním realizovaných v rámci OP VVV Šablony 3, Národního plánu doučování 
a Národního plánu obnovy.  
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V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

Přehled prospěchu žáků školy šk. r. 2021/22 
 

I. pololetí 

Třída Vyznamenání Prospěl Neprospěl Nehodnocen Uvolněn Průměr 
I. A 20 0  0 0 0 1 
I. B 18 0 0 0 0 1 
II. A 20 0 0 0 0 1 
II. B 19 0 0 0 0 1 
III. A 19 2 0 1 0 1,15 
III. B 19 0 0 0 0 1,07 
IV. A 15 1 0 0 0 1,19 
IV. B 18 1 0 1 0 1,12 
V. A 15 12 0 0 0 1,49 
V. B 18        7 0 0 0 1,43 
VI. A  5 14 0 0 0 1,79 
VI. B 2 18 1 0 0 2,03 

   VII.A 11 11 0 0 0 1,58 
   VII. B  4 20 0 0 0 1,81 

VIII.A  5 13 0 0 0 1,82 

VIII.B 7 13 1 0 0 1,78 

IX.A 7 15 1 0 2 1,74 

IX.B 4 15 0 1 0 1,9 

Celkem: 226 140 3 3 2 1,44 
  

 

II. pololetí 

Třída Vyznamenání Prospěl Neprospěl Nehodno cen Uvolněn Průměr 
I. A 20 0 0 0 0 1 
I. B 19 0 0 0 0 1 
II. A 20 0 0 0 0 1 
II. B 19 0 0 0 0 1 
III. A 19 1 0 1 0 1,28 
III. B 18 1 0 0 0 1,17 
IV. A 16 2 0 0 0 1,26 
IV. B 17 3 0 1 0 1,19 
V. A 10 17 1 0  0 1,73 
V. B 18 10 0 0 0 1,43 
VI. A  1 20 0 0 0 1,95 
VI. B 1 19 1 0 0 2,2 
VII.A 12 12 0 0 0 1,57 

   VII. B  5 19 0 0 1 1,87 
VIII.A  4 16 0 0 2 1,72 

VIII.B 9 12 0 0 0 1,76 

IX.A 5 18 0 0 2 1,8 

IX.B 4 17 0 1 2 2,87 

Celkem: 214 167 2 3 7 1,49 
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Snížený stupeň z chování 

I. pololetí Třída Hodnocení chování 

 VIII.B 2 (1x) 

II. pololetí Třída Hodnocení chování 

 V.B 2 (1x) 
                                     IX.A                   2 (2x) 

 
 
 

Ocenění Nejlepší žák třídy 
Po tříleté pauze jsme ve středu 29. 6. 2022 ocenili nejlepší žáky z jednotlivých tříd. Slavnostní 
vyhodnocení, na které byli také pozváni rodiče, proběhlo v prostorách lanškrounského 
zámku. O kulturní program se postarala děvčata z III. oddělení tanečního kroužku Sluníčko.  
Nejlepší žáci tříd obdrželi knižní odměny, nebo knižní poukázky, které zakoupil ze svých 
finančních prostředků spolek RODO.  
 
Jmenovitý přehled oceněných žáků: 
1.A Jonáš Zedníček 
1.B Veronika Abrahamová, Sabina Heráková 
2.A Liliana Šilarová 
2.B Adéla Frantová 
3.A Anna Hájková 
3.B Tina Jelínková 
4.A Jakub Šípek 
4.B Natalie Elen Milićová 
5.A Lucie Fajtová 
5.B Sofie Todorová 
6.B Tobiáš Topinka  
7.A Filip Resler, Kateřina Krátká, Petr Špirka 
7.B Libor Nastoupil 
8.B Pavla Zapletalová, Anna Cinková 
9.A Nikola Kubelková, Tereza Fajtová  
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VI. 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, prvouka - viz Minimální preventivní program). 
 
2. Spolupráce se školní psycholožkou 
Spolupráce se školní psycholožkou Mgr. Kamilou Barlow je pro naši školu velice přínosná. 
Pracuje s našimi žáky v rámci všeobecné i selektivní primární prevence. Její pomoc využily 
paní učitelky ve všech třídách (kromě 9. ročníků). V obou 1. a 6. třídách a v 7. B uskutečnila 
tříhodinový adaptační program (viz níže). Dále poskytovala pomoc žákům a rodičům 
s problémy, které nastaly nejen v souvislosti s distanční výukou. 
 
3. Všeobecná primární prevence 
a) adaptační tříhodinové bloky se školní psycholožkou Kamilou Barlow pro obě 1. a 6. třídy 
(nově vzniklé kolektivy) a pro 7. B (nový třídní učitel) 
b) preventivní programy se školní psycholožkou založené na posílení pozitivních vztahů 
v kolektivu třídy – všechny třídy kromě 9. A a 9. B 
c) preventivní programy organizace ACET ČR z.s. 
- Příběhy o závislosti – tříhodinový program pro obě 6. třídy 
- Kult krásného těla – tříhodinový program pro obě 7. třídy 
- Přátelství a láska – tříhodinový program pro obě 8. třídy 
d) preventivní programy pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí 
- Stonožka – tříhodinový program pro 4. A a 5. A 
- Kybersvět – tříhodinový program pro obě 6. třídy 
- Ne návykovým látkám – tříhodinový program pro obě 7. třídy 
- Do dna? – tříhodinový program pro obě 8. třídy 
 
4.  Prevence rizikového chování 
V souvislosti s případem distribuce marihuany na půdě školy proběhl program indikované 
prevence v obou 9. třídách (školní psycholožka, výchovný poradce a metodik prevence). 
 

Z hlediska rizikového chování žáků jsme řešili tyto případy: 
- vztahové problémy mezi spolužáky napříč celou školou 
- narůstající počet úzkostných dětí a rodičů, kteří potřebují intenzivní pomoc šk. psycholožky 
- jeden případ vydírání a fyzického ubližování 
- dva případy sebepoškozování 
- jeden případ záškoláctví 
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- kouření elektronických cigaret ve třech třídách a výskyt nikotinových sáčků na půdě školy  
   ve dvou třídách 
- konzumace nealkoholického piva během výuky 
- kouření cigaret ve dvou třídách 
- ničení majetku a projevy agrese 
 
5. Vzdělávání metodika prevence 
- pravidelné online schůzky metodiků prevence pořádané PPP Ústí nad Orlicí (každý měsíc) 
- setkání metodiků prevence v Bělči nad Orlicí (jaro 2022) – supervize 
- konference primární prevence v Pardubicích 
 

6. Schránka důvěry, NNTB 
Ve škole funguje schránka důvěry. Je umístěna v suterénu školy.  
Proběhla registrace na webové platformě a mobilní aplikaci Nenech to být, která bojuje proti 
šikaně a vylučování z kolektivu ve škole. 
 
7. Školní poradenské pracoviště 
Ve složení vedení školy, školní psycholog, výchovní poradci a metodik prevence se scházíme 
pravidelně po 6 až 8 týdnech (dle potřeby). 
 
8. Informační schůzky pro rodiče 
I tento školní rok byl ovlivněn mnoha omezeními v souvislosti s protiepidemickými opatření-
mi a náročnou distanční, popř. hybridní výukou. Rodiče však stále měli možnost konzultace 
s vyučujícími. Na jaře již proběhly třídní schůzky v běžné podobě. V září se konala schůzka 
rodičů žáků 9. tříd ohledně testování COMDI. 
 
PŘEHLED AKCÍ PRO ŽÁKY 
Září 
Světový den první pomoci (2. – 5. tř.)  
Adaptační program (VI.A,B, VII.B) 
Testování COMDI (IX.A,B) 
Barevný den - podzimní (I. stupeň) 
Úřad práce – beseda k volbě povolání (IX.A,B) 
 
Říjen 
Adaptační program (I.A,B) 
Beseda se spisovatelkou Z. Pospíšilovou - MěK (II.A,B) 
Kurz bruslení (V.A) 
Veselá pouť – KC (II.A,B) 
Tajemství ukryté v knize – MěK (I.A,B) 
Přírodovědný klokan (8. – 9. tř.) 
Technohrátky Letohrad (IX.A,B) 
Zdravohrátky (IX.A,B) 
Abeceda peněz (II.A,B, IV.A,B) 
Ekocentrum Paleta Oucmanice (VI.A,B) 
Filmové představení (ŠD) 
Barevný den – den republiky (I. stupeň) 
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Přehlídka středních škol v České Třebové (IX.A,B)  
 
Listopad 
Pythagoriáda (II. st.) 
Logická olympiáda – krajské kolo 
Barevný den – bílý (I. stupeň) 
Kurz bruslení (V.B, IV.B) 
Otvírání slabikáře (I.A,B) 
Projektový den - chemie (IX.A,B; 8.A,B) 
 
Prosinec 
Barevný den - čertovský (I. st.) 
Vánoční výstava v muzeu (V.B) 
 
Leden 
Ne návykovým látkám – preventivní program (VII.A,B) 
Konverzační soutěž v německém jazyce – školní kolo  
Konverzační soutěž v anglickém jazyce – školní kolo 
Barevný den - třpytivý (I. st.) 
Dějepisná olympiáda - školní kolo 
Biologická olympiáda – školní kolo 
  
Únor 
FVTM okresní kolo 
Kurz bruslení (VI.A,B) 
Lyžařský kurz (VII.A,B) 
Preventivní program Do dna? (VIII.A,B) 
Recitační soutěž (I. st.) 
Preventivní program Kybersvět (VI.A,B) 
OČJ – školní kolo 
Barevný den - masopustní (I. st.) 
Pexesiáda (ŠD) 
Karneval (ŠD) 
 
Březen 
Konverzační soutěž v německém jazyce – okresní kolo  
O Pračlovíčkovi – KC (I.A,B) 
Českoslovenští letci v RAF během II. sv. války - MěK (IX.A,B) 
Bücherwurm – školní kolo 
Recitační soutěž (II. st.) 
Konverzační soutěž v anglickém jazyce – okresní kolo 
FVTM – krajské kolo 
RoboRawe – krajské kolo 
Matematický klokan – školní kolo 
Filmové představení (ŠD) 
Ekocentrum Paleta Oucmanice (VII.A,B) 
Kult krásného těla – preventivní program (VII.A,B) 
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OČJ – okresní kolo 
Barevný den - jarní (I. st.) 
Ponožkový den (I., II. st.) 
 
Duben 
Noc s Andersenem (III.A,B) 
Aprílový den 
Velikonoční království – KC (2. – 4. tř.) 
Matematická olympiáda – okresní kolo (6. – 8. tř.) 
Ten trapas nepřežiju – KC (II. st.) 
Přátelství a láska – preventivní program (VIII.A,B) 
McDonald´s Cup (V.A,B) 
Biologická olympiáda – okresní kolo 
Barevný den - modrý (I. st.) 
Bücherwurm – krajské kolo 
Poznávání přírodnin – školní kolo (II. st.)  
Poznávání přírodnin – školní kolo (I. st.)  
Minikopaná (V.A,B) 
Technohrátky SOU Lanškroun 
Scratch Cup 2022 
Jeden svět (7. – 8. tř.) 
Filmové představení (ŠD) 
 
Květen 
Pěvecká soutěž – školní kolo (1. – 6. tř.) 
Charitativní běh Dobráku 
Turistický pobyt v Polsku (VI.A,B) 
Poznávání přírodnin – regionální kolo (I., II. st.) 
Exkurze do hvězdárny v HK (V.A,B) 
Projektový den – chemie (VIII.A, IX.A) 
Ekolibřík (IV.A,B) 
Poznávání přírodnin – DDM (I., II. st.) 
Biologická olympiáda – krajské kolo 
Mikrotela – soutěž (I., II. st.) 
Mikrotela – doprovodný program (VIII.A,B) 
Cyklistický kurz (VIII.A,B) 
Barevný den - květinový (I. st.) 
ZUŠ Open (3. – 6., 9. tř.) 
Školní výlet (IX.A, I.A,B) 
Vystoupení tanečního kroužku (1. – 4. tř.) 
Stará kůže – vybíjená (4. – 5. tř.) 
Filmové představení (ŠD) 
Veselé zoubky (I.A,B) 
 
Červen  
Den dětí – Dobráček (I. st.) 
Pasování na čtenáře (I.A,B) 
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Školní výlet – rafty Morava (IX.B, VI.B) 
Školní výlet (VI.A,B, III.A,B, II.A,B, V.A) 
Ekolibřík – Žďárské vrchy (IV.B) 
Festiwal Piosenki Klasowej (III.B, V.A) 
No BackPack Day  (I., II.st.) 
Věda u školy 
Veselá zahrada 
Dopravní výchova – teorie, praxe (4. – 5. tř.) 
Kuličkový král (ŠD) 
Exkurze do fy Komfi (IX.A,B) 
Technohrátky Letohrad (VIII.A,B) 
Studijní pobyt ve Francii 
Atletické závody ZŠ Dobrovského (II. st.) 
Barevný den - prázdninový (I. st.) 
Školní výlet (IV.A,B, VII.A,B) 
Ocenění nejlepších žáků třídy 
Štafeta 
Vycházka k lanš. rybníkům (III.A,B) 
Slavnostní loučení s 9. třídami 
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VII. ÚDAJE O ŽÁCÍCH S SVP, NADANÝCH, MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 
A S NÁROKEM NA POSKYTOVÁNÍ JAZYKOVÉ PŘÍPRVY 

Žáci s SVP – 11% z celkového počtu žáků (celkem 38 žáků): 
- převažující stupeň podpůrných opatření 3 – 11 žáků, 
- převažující stupeň podpůrných opatření 2 – 19 žáků, 
- převažující stupeň podpůrných opatření 1 – 2 žáci. 
Plán pedagogické podpory byl vypracován pro 6 žáků. 
Individuální vzdělávací plán vypracován pro 7 žáků.  
Asistent pedagoga jako podpůrné opatření byl doporučen poradenským zařízením 8 žákům. 
Pedagogická Intervence byla poskytována 3 žákům. 

V roce 2021/2022 nebyl na škole diagnostikován nadaný a mimořádně nadaný žák. S žáky, 
byť nediagnostikovanými, ale vykazujícími známky nadání, se pracuje individuálně v rámci 
třídy. Tito žáci jsou dále zapojováni do předmětových soutěží, ale zejména soutěží, na které 
se musí připravovat dlouhodobě (např. biologická olympiáda…), popř. zpracovávají během 
školního roku projekty (např. FVTM).     

Ve II. pololetí (březen – červen) bylo přijato k základnímu vzdělávání ve škole 19 žáků 
ukrajinské národnosti. Těmto žákům byla poskytována výuka českého jazyka v rozsahu jedné 
hodiny týdně, výukové skupiny byly sestaveny podle věku. U těchto žáků byla především 
cílem jejich adaptace na školní prostředí a začlenění do kolektivů.     
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VIII. VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH A NEPEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ 

A/ Pedagogičtí pracovníci 
▪ Priority vzdělávání v oblasti: 
1. Specializační studium v oblasti enviromentální výchovy 

- realizováno během šk. roku 2021/22 – Mgr. Paščenko 
2. Projevy a prevence, řešení sociálně patologických jevů 

Dítě v krizi, praxe služeb Linky bezpečí (online) - Mgr. Semerádová 
Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje – Mgr. Semerádová 
Šikana a její prevence - Mgr. Semerádová 
Seminář metodiků prevence Běleč – Mgr. Semerádová 
Metodická poradna metodiků prevence (online 1x měsíčně) – Mgr. Semerádová 

3. Osobnostně sociální rozvoj  
Týmová spolupráce ve škole – pí Zavřelová 
 

▪ Další oblasti: 
1.     Vzdělávání v rámci ICT  
        Digitální technologie a jejich využití v rámci jednotlivých předmětů (webinář) -  
        Mgr. Ilčíková 
        Jak používat aplikaci WocaBee? (online)- Mgr. Ilčíková 
        Využití Geogebry ve výuce matematiky – Mgr. Reslerová         
2.    Problematika výchovného a kariérového poradenství 
        Setkání výchovných poradců v České Třebové, přehlídka škol – Mgr. Daniela Krátká 
        Téma smrti jako součást krizového plánu školy - Mgr. Daniela Krátká 
        Metodická poradna výchovných poradců (online 1x měsíčně) – Mgr. Daniela Krátká,  
        Mgr. Křenková  
3.    Čtenářská a matematická gramotnost 
        Čteme a píšeme naučné texty regionálně – Mgr. Křenková, Mgr. Kmentová,  
        Mgr. Krudencová  
4.    Managment školy 
        Role vedení školy při budování mediálního obrazu školy – Mgr. Dana Krátká 
        Velká novelizace zákoníku práce, dovolená a její výpočet – Mgr. Dana Krátká 

        Inventarizace a účetní závěrka v ÚSC (Ing. Nejezchleb) – Mgr. Dana Krátká 
        Práva a povinnosti vychovatelů ŠD – pí Kroulíková, pí Frebortová 
        Národní plán doučování - Mgr. Dana Krátká  
        Revize RVP ZV (průřezová témata, struktura RVP ZV, Modelové ŠVP, Klíčové kompetence  
        a gramotnost) - Mgr. Dana Krátká 
        Operační plán JAK – Mgr. Dana Krátká 
5.    Vzdělávání v oblasti didaktik jednotlivých předmětů  
        Motivační a aktivizační prvky ve výuce matematiky na I. stupni - Mgr. Kmentová,  
        Mgr. Krudencová  
        Taktik – online školení pro učitele 1. tříd - Mgr. Suldovská, Mgr. Krudencová  
        Angličtina od začátku – online – Bc. Langrová 
        Angličtina od prvního slova – Jak dál – webinář - Bc. Langrová 
        Metody aktivního učení – webinář – Mgr. T. Ilčíková 
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        Jak hravě učit s Beste Freunde (online) – Mgr. Valentová 
        Únikové hry ve výchově a vzdělávání – pí Kosa Dušková, pí Zavřelová 
        Hurá do zahrady – Mgr. Vetchá, pí Dostálová 
        Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ (webinář) – Mgr. Kmentová 
        Jak začít s češtinou pro cizince (Ukrajince) – webinář - Mgr. Ilčíková 
 
6.    Zdravotník zotavovacích akcí 
        – Mgr. Dolečková, Mgr. Kmentová, Mgr. Krudencová, Mgr. Látrová, Mgr. Rozsívalová,  
        Mgr. Ilčíková, Bc. Langrová, pí Srpová, pí Vacková, pí Kroulíková, pí Dostálová,  
        pí Frebortová, pí Zavřelová   
          
7.    Další oblasti 
        a/ školní družina 
        Relaxační techniky pro děti s prvky jógy – pí Frebortová   
        Rozkvétající květiny – pí Dostálová 
        Hrajeme si, hýbeme se v MŠ a na I. st. ZŠ – pí Kroulíková 
        Setkání vychovatelek z ORP La – kauzuistika – pí Kroulíková 
        Základy keramických technik – pí Frebortová 
        b/ asistent pedagoga 
        Jak na „zlobivého“ žáka? Funkční analýzou chování! – pí Vacková 
        Jak komunikovat se „zlobivým“ dítětem? Principy nenásilné komunikace – pí Vacková 
        Jak tvořit pravidla pro „zlobivé“ žáky – pí Vacková 
        Podpůrná skupina pro asistenty pedagoga – pí Vacková 
        Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem (webinář) - Mgr. Ilčíková 
  
8.     Aktuální oblasti 
        Školení bezpečnosti práce a požární ochrany pro zaměstnance školy  
 
B/ Nepedagogičtí pracovníci 
       Velká novelizace zákoníku práce, dovolená a její výpočet – K. Kocandová, Dis. 
       Změny ve výpočtu dovolené (Vema) - K. Kocandová, Dis. 
       Inventarizace a účetní závěrka v ÚSC (Ing. Nejezchleb) – pí M. Křivohlávková,  
       K. Kocandová, Dis. 
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IX. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 
 

Tematická inspekční činnost zaměřená na adaptaci, začlenění, výuku ukrajinských žáků 
proběhla 18. května 2022. Z inspekční činnosti nebyla vydána inspekční zpráva, zjištění byla 
zahrnuta v tematické zprávě ČŠI.   
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

X. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2021 
 

Hospodářský výsledek za rok 2021 činí 167.076,56 Kč 
(převod do FR ve výši 167.076,56 Kč) 
 
Příjmy 
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM (OD ZŘIZOVATELE)                     0,- Kč 
NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM      32.981.080,62 Kč 
 
z toho:  prostředky získané od MŠMT (projekty, SIPVZ) 
  prostředky z ÚSC celkem                  31.794.057,78 Kč
   z toho:  od zřizovatele       3.715.867,54 Kč 
     krajský úřad     27.577.080,- Kč 
    dotace MŠMT – Škola dětí                     470.967,44 Kč 
    investiční transfer – rozpouštění                             30.142,80 Kč 
       

ostatní příjmy (výnosy – hlavní činnosti)         761.676,07 Kč 
  příjmy z jiné – doplňkové činnosti          110.900,- Kč 
  čerpání fondů             314.446,77 Kč 
 

příspěvky a dary:                              20.000,- Kč 
 
Výdaje 
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM                                 0,- Kč  
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM       32.814.004,06 Kč 
 
z toho:  náklady na platy pracovníků školy      21.305.245,- Kč
  ostatní osobní náklady               90.619,20 Kč 
  zákonné odvody, zdravotní a sociální pojištění      7.555.609,04 Kč 
  výdaje na učebnice, uč. texty a pomůcky           645.999,35 Kč 
  ostatní výdaje na realizaci projektů                    470.967,44 Kč 
  ostatní provozní náklady celkem         2.641.241,03 Kč 
  náklady jiné – doplňková činnost            104.323,- Kč 
 
Z toho prostředky na DVPP 
 
Příjmy 
CELKEM PŘÍJMY NA DVPP                        50.361,75 Kč 
z toho:  příjmy obsažené v rozpočtu KÚ                44.420,- Kč 
                          příjmy od zřizovatele                                                                                 5.941,75 Kč      
   
Výdaje 
CELKEM VÝDAJE NA DVPP                  50.361,75 Kč 
z toho:  DVPP v rámci rozpočtu KÚ                 44.420,- Kč 

                          zřizovatel                                                                                                     5.941,75 Kč 
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XI. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 
ÚSPĚCHY ŽÁKŮ 
 
Soutěž zručnosti a technické tvořivosti 
Letos jsme se poprvé zúčastnili „Soutěže zručnosti a technické tvořivosti 2021“, kterou 
pořádá firma Bühler CZ s.r.o ze Žamberku. Smyslem soutěže je podpořit děti a mládež, 
využívající svůj volný čas k tvůrčí činnosti s využitím manuální ručnosti a technické tvořivosti. 
Do tohoto ročníku bylo z regionu zapojeno 21 škol, 205 soutěžících a 130 přihlášených 
výrobků. 
Soutěžilo se ve třech kategoriích: 
I.   Modely obsahující prvky elektroniky a 3D tisku 
II.  Modely z přírodních nebo průmyslových materiálů, pevné i pohyblivé 
III. Modely ze součástek stavebnic, pevné i pohyblivé 

Do boje jsme vyslali 6 týmů v těchto kategoriích: 
I.   Petr Špirka a Filip Resler (7. – 9. třída) – Kosmík 
II.  Pavlína Tomišková – lanškrounská radnice, Aneta Stejskalová – tác (obě 4. – 6. třída) 
III. Jakub Šípek – výcviková vojenská základna, Jan Beran – vojenské pancéřové vozidlo,  
František Mareš – LEGO Titanic (všichni 4. – 6. třída)  
A jak jsme dopadli? 

1. místo v kategorii I. si odvezl Petr Špirka a Filip Resler, zvláštní cenu poroty v kategorii III. 
(4. – 6. třída) získal Jakub Šípek. 

Festival vědy a techniky pro mládež v Pardubickém kraji – krajské kolo 
V krajském kole FVTM se všem soutěžícím z naší školy dařilo přímo skvěle.  Své projekty, na 
kterých ještě po absolvování okresního kola všichni zapracovali, zde představili tito žáci: 
Karolína Rubešová (IX.A) – projekt Není plast jako plast, 
Klára Mihulková, Pavla Zapletalová a Pavla Černá (všechny VIII.B) – projekt První pomoc, 
Petr Špirka a Filip Resler (oba VII.A) – projekt AUTE (Automatické Terárium). 
V Pardubicích získali ve čtvrtek 17. 3. 2022 všichni jmenovaní hlavní cenu, tedy účast na stáži 
ve Francii. Kromě toho rovněž všichni obdrželi speciální ceny. Karolína Rubešová a Petr 
s Filipem od firmy Bühler Žamberk, Klára, Pavla Zapletalová a Pavla Černá pak cenu děkana 
Chemicko-technologické fakulty Univerzity Pardubice. 
Chlapci zabojovali se svým robotem ještě v soutěži RoboRAVE, která proběhla po skončení 
hodnocení projektů v Pardubicích ve stejných prostorách jako Festival vědy a techniky a 
získali druhé místo. 
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Bücherwurm – nečekaný úspěch 
Trio našich žákyň z 9.A ve složení Tereza Fajtová, Nikola Kubelková a Eliška Marešová se 
v pátek 22. 4. 2022 zúčastnilo online finálového kola kreativní soutěže v předčítání 
německých textů, kterou pořádá Goethe-Zentrum v Pardubicích. Úkolem bylo samostatně 
nebo v týmu přednést/přehrát/interpretovat básně nebo krátké texty švýcarského autora 
Franze Hohlera. A to se jim podařilo na jedničku! V kategorii základních škol obsadily první 
místo. 
 
Krajské kolo biologické olympiády 
Ve čtvrtek 19. května se konalo v Chrudimi krajské kolo biologické olympiády, do kterého 
postoupila ze třetího místa v okresním kole Katka Krátká ze VII.A. Znalosti a dovednosti všech 
soutěžících prověřilo několik úkolů, poznávání rostlin a živočichů, laboratorní úkol – 
zkoumání zásobních látek rostlin i vědomostní test. V silné konkurenci 15 soutěžících 
obsadila Katka v kategorii D třetí místo.   
 
Třetí ročník soutěže Microtela 
V pátek 20. května se v lanškrounském L'Artu konal 3. ročník vědeckotechnické soutěže 
Microtela. Naši školu reprezentovalo téměř 35 žáků. Po měsících příprav konečně mohli 
soutěžící prodat vše, co se naučili v technických kroužcích. 
A jak jsme dopadli? Neváhám napsat, že výborně. 
Micro:bit I. (I. stupeň) 
2. místo: Vojtěch Krátký a Alex Tojmar, oba IV.B, s projektem „Maják" 

Micro:bit II. (II. stupeň) 
1. místo: Filip Resler a Petr Špirka, oba VII.A, s projektem „Aute - automatické terárium" 
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Stavebnice Fischertechnik (téma kolotoč) 
2. místo: Nicholas Pebruanto a Jan Jureček, oba III.B 

Ozobot (1. - 3. třída) 
2. místo: Beáta Přibylová a Tereza Kolmanová, obě III.B 
3. místo: Jan Švéda a Marek Odstrčil, oba III.A 

Ozobot (4. - 5. třída) 
2. místo: Tomáš Ficner a Dominik Petruň, oba IV.B 

Projekty 
1. místo: Jonáš, I.A, a Ondřej Zedníček, III.B, s projektem „Tornádo" 
2. místo: Anna Slováková, III.B, s projektem „Starý kočárek se stane novým pelíškem" 

Zvláštní cena Nadačního fondu Microla „Nejlepší programátor": Roman Mareš, VII.A 

 
 
PREZENTACE ŠKOLY 
 
Charitativní běh Dobráku 
V pátek 6. května 2022 bylo od samého rána u školy rušno. Začaly totiž intenzivní přípravy 5. 
ročníku naší oblíbené tradiční akce – charitativního běhu. 
Po dvou letech nucené odmlky, kterou způsobila pandemie covid-19, jsme se opět mohli 
svobodně rozeběhnout. Žákovský parlament přišel s nápadem, abychom tentokrát výtěžek 
z celé akce věnovali ukrajinským žákům, které se hříčkou osudu stali žáky naší školy.  
Velkou podporu jsme získali ve firmě KOMFI, která každý odběhnutý ovál podpořila 1 Kč, a 
spolku RODO (Rodiče pro Dobrák), jenž se postaral o pestrou tombolu a vynikající 
občerstvení.   
Po náročných přípravách jsme sportovní odpoledne odstartovali ve 14.30 hodin veselým 
vystoupením tanečního kroužku Sluníčko pod vedením paní vychovatelky Moniky Kroulíkové. 
Poté se slova ujala paní ředitelka Dana Krátká. Přivítala naše sponzory a všechny zúčastněné, 
mezi kterými byli i polští učitelé se svými žáky. Navštívili nás při příležitosti oslav 25. výročí 
našeho společného přátelství a běh Dobráku si nenechali ujít. 
Následně se slova chopili moderátoři akce – pí uč. Semerádová a pan učitel Žaluda. Vysvětlili 
pravidla běhu a na ovál pozvali zástupce žákovského parlamentu a ukrajinské žáky. Ti 
společně zdolali první slavnostní kolečko a vše mohlo začít.  
Běhalo se s radostí, nadšením a vědomím, že tato akce opět poslouží dobré věci. Nebylo to 
jen odpoledne plné tělesné zdatnosti, ale také ušlechtilosti, štědrosti a lidského souznění. 
Společně jsme během získali 7.068 Kč. Celkem jsme však pro naše ukrajinské žáky utržili 
11.704 Kč, a to díky prodeji keramických výrobků a dobrovolnému vstupnému. 
 
Mládež reprezentuje město Lanškroun 
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 2021 se uskutečnilo ve středu 20. dubna 2022 a 
po dvouleté covidové pauze se reprezentanti mohli potkat osobně v Multifunkčním centru 
L'ART. Oceněným osobně poděkoval starosta města R. Vetchý, který zároveň s D. Flídrovou 
celý podvečer uváděl.  Mezi oceněnými z Dobráku byla Daniela Flídrová za 2. místo 
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v republikové soutěži Minecraft Cup 2021. Další ocenění převzal Petr Špirka a Filip Resler za 
vítězství v soutěži zručnosti a technické tvořivosti. 
 
Věda u školy 
Po dvouleté pauze proběhl v pátek 10. června 13. ročník tradiční akce s názvem Věda u školy, 
v letošním roce s podtitulem „První pomoc“. 
Celý dopolední program zahájil taneční kroužek Sluníčko a pak se všichni žáci školy mohli 
těšit na představení integrovaného záchranného systému. Své stanoviště měl také Český 
červený kříž s figuranty, kteří měli namaskované poranění. V dalších stáncích se prezentovaly 
úspěšné projekty ze soutěží Microtela a Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež  
v Pardubickém kraji. K vidění byli i robůtci, které kluci sestavili a naprogramovali  
v technickém kroužku. Prezentovali se i studenti SOŠ a SOU Lanškroun.  
 
Veselá zahrada se vrací 
V pátek 10. června 2022 proběhla Veselá zahrada. Konečně se nám vrátila po dvouleté 
pauze. Odpolednem plným soutěží a her nás provázelo krásné slunečné počasí. Celkem se 
zúčastnilo cca 110 soutěžících, a to nejen z naší školy, ale z celého Lanškrouna. O program se 
postaral taneční kroužek Sluníčko se svými vystoupeními. Všichni si mohli vyzkoušet hned 
několik her a soutěží, při kterých si mohli žáci procvičit rovnováhu, přesnost, logické myšlení 
a samozřejmě fyzičku.  
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PŘÍLOHA Č. 1  
INFORMACE O DALŠÍCH SOUTĚŽÍCH   
 
A/ JAZYKOVÉ 
Literární soutěž městské knihovny 
Stejně jako v předcházejících letech se i letos konala literární soutěž (IX. ročník) pořádaná 
Městskou knihovnou Lanškroun, které se účastnilo 56 soutěžících. Z epidemických důvodů 
byli na vyhlášení pozváni pouze vítězové. V porotě zasedli např. Linda Netušilová, ředitelka 
knihovny, nebo starosta města Lanškroun, Radim Vetchý. Z naší školy se na prvním místě 
umístila Kateřina Krátká ze VII.A v kategorii poezie, 7. - 9. třída. Čestné uznání ve II. kategorii  
v próze získala Anna Cinková z VIII.B třídy. 
 
Recitační soutěž – školní kolo 
Během ledna se žáci z I. stupně měli naučit básničku dle vlastního výběru. Na konci měsíce 
proběhlo třídní kolo, kde paní učitelka a někdy i spolužáci vybrali dva nejlepší recitátory 
z celé třídy a ti postoupili do školního kola. Ve středu 16. února se sešlo TOP 20 žáků 
z prvního stupně a ti bojovali o nejlepší umístění v recitační soutěži. Žáci byli rozděleni do tří 
skupin – 1. třída, 2. - 3. třída a 4. - 5. třída. 
Vybrat tři nejlepší žáky měla porota velmi těžké. Žáci ukázali, že je recitování baví a učili se 
básničku s nadšením. Někteří krásně zapojili dramatizaci, jiní zase pohybový doprovod. Každý 
z účastněných si domů odnesl diplom a malou drobnost, ti nejlepší z každé skupiny i knihu. 
 
Recitační soutěž – II. stupeň 

V úterý 15. 3. 2022 proběhlo školní kolo recitační soutěže II. stupně, kterého se zúčastnilo 10 
žáků. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií. V I. kategorii (6., 7. ročník) získala 1. místo 
Kateřina Krátká ze třídy VII. A (K. J. Erben: Zlatý kolovrat), 2. místo Jana Vacková ze VI. A (R. L. 
Stevenson: Před usnutím), 3. místo Adéla Štefanová ze VI. B (lidová slovesnost: Voda). Ve II. 
kategorii (8., 9. ročník) bylo 1. místo uděleno Janě Junkové ze třídy IX. B (Saint Joan: Jana 
z Arku) a 2. místo Ester Netolické z VIII. B (J. Nohavica: Vlaštovky).  
 
Olympiáda z českého jazyka – školní a okresní kolo 
Po dvouleté odmlce způsobené pandemií covid-19 jsme v úterý 22. února 2022 s radostí 
uspořádali školní kolo olympiády z českého jazyka. Zúčastnit se mohli žáci 8. a 9. ročníků. 
Této příležitosti využilo celkem osm žákyň. Na děvčata čekalo sedm gramatických cvičení a 
jedno stylistické. Jejich úkolem bylo vytvořit libovolný slohový útvar na téma U nás na 
náměstí/návsi.  
Nejvíce mluvnických znalostí prokázala Tereza Fajtová, ve slohové části však svou nápaditostí 
a vyjadřovacími schopnosti zastínila ostatní děvčata Karolína Rubešová, která se také stala 
vítězkou školního kola. V okresním kole, které se konalo 29. 3. v Ústí nad Orlicí, se umístila na 
osmé pozici. 
 

Konverzační soutěže v německém jazyce – školní a okresní kolo 
Ve středu dne 5. ledna se uskutečnila písemná část konverzační soutěže v německém jazyce, 
které se zúčastnilo 11 žáků. Ústní část, která proběhla následující týden, 12. 1., absolvovali již 
jen 4 nejlepší. Popasovali se s krátkým představením své osoby, rodiny a následnou 
konverzací. Po sečtení výsledků se na 1. místě umístila Tereza Fajtová (9.A), druhá skončila 
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Nikola Kubelková (9.A) a bronzovou medaili získaly Eliška Marešová (9.A) a Anna Vyhnálková 
(9.B).   
Tereza s Nikolou si vybojovaly postup do okresního kola, které se uskutečnilo 9. března. První 
písemná část zahrnovala poslech, ve druhé části se soutěžící nejprve krátce představili a poté 
je čekal rozhovor s porotou na vylosované téma a popis obrázku. Tereza Fajtová obsadila 
krásné 3. místo a Nikola Kubelková skončila těsně pod stupni vítězů na 4. místě. 
 
Soutěž v předčítání německého textu 
V pátek 11. 3. 2022 proběhlo školní kolo soutěže Bücherwurm, kterého se zúčastnily žákyně 
z 8. a 9. ročníků. Tentokrát se tématem soutěže staly texty švýcarského autora Franze 
Hohlera. Viola Kerhátová (VIII.A) a Ester Netolická (VIII.B) si vybraly příběh „Eine dumme 
Geschichte“. Trio ve složení Tereza Fajtová, Nikola Kubelková, Eliška Marešová (IX.A) si 
připravilo „Wie die Berge in die Schweiz kamen“. Do finále, které proběhlo 22.dubna 
prostřednictvím platformy ZOOM, se probojovaly dívky z 9. třídy. 
 
Konverzační soutěže v anglickém jazyce – školní kolo 
Dne 10. 1. 2022 se na naší škole uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v anglickém 
jazyce. Soutěže se zúčastnilo celkem 14 žáků osmých a devátých tříd. V první části museli 
soutěžící dokázat, že dobře rozumí anglickému textu. Tomu odpovídal náročný gramatický a 
poslechový test, ve kterém se všem osvědčily znalosti získané při školní výuce. Druhá část 
soutěže probíhala formou konverzace. Témata korespondovala s běžným každodenním 
životem – např. rodina, škola, koníčky, denní režim, cestování a další.  
Vyučující byli s výkony soutěžících velmi spokojeni. Oceňovali zejména plynulý způsob 
vyjadřování a jeho vysokou úroveň. 
Výsledky: 
1. místo – Damián Slanař, 38 bodů 
2. místo – Linda Faltusová a Natálie Vávrová, 35 bodů 
3. místo – Jana Junková a David Nastoupil, 33 bodů 
 
Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce 
Dne 15. 3. se v nádherném novém centru dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí uskutečnilo okresní 
kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Za naši školu se zúčastnili dva zástupci, a to 
Damián Slanař z IX.A a Libor Nastoupil ze VII.B. Oba chlapci se poprali s úvodním 
gramatickým i poslechovým testem na výbornou a měli tak solidně nakročeno do 
konverzační části. Ta se rozběhla ihned po skončení testů a během malé chvíle jsme už 
poslouchali výsledky celkového hodnocení obou kategorií. 
V konečném hodnocení kategorie sedmých tříd, tedy I.A, se Libor Nastoupil umístil na 
výborném třetím místě z celkových 12 účastníků. Pozadu nezůstal ani Damián v kategorii II.A, 
který se svým výkonem vyhoupl do přední půlky konečných výsledků, bohužel ale těsně pod 
stupně vítězů. Pánové si odvezli pamětní listy, a hlavně cenné zkušenosti. 
     
                                                                                                                 
B/ MATEMATICKÉ 
Logická olympiáda – základní a krajské kolo 
V průběhu října 2021 proběhlo základní kolo Logické olympiády, což je soutěž pořádaná 
Mensou České republiky. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože v ní  
o úspěchu rozhoduje logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku; 
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namísto získaných znalostí a vědomostí. Základní kolo probíhá vždy online. Do soutěže se 
letos zaregistrovalo rekordních 75237 soutěžících ze 3286 škol. I na naší škole počet 
zúčastněných stoupl z loňských 9 na 38 žáků. 
V kategorii A (3. - 5. ročník ZŠ) se do soutěže zapojilo 13728 řešitelů, z toho v Pardubickém 
kraji 866. Z 18 účastníků na naší škole se třem podařilo postoupit do krajského kola - Emě 
Abigail Sciple (V.A), Veronice Hanákové (V.B) a Vojtěchovi Krátkému (IV.B). Krajské kolo 
proběhlo 5. 11. 2021 v Pardubicích a sešlo se zde 40 soutěžících. Ema se probojovala na 16. 
místo, Vojta obsadil 25. pozici, bohužel Veronika se nemohla ze zdravotních důvodů 
zúčastnit.  
V kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) se do soutěže zapojilo 
21091 řešitelů, z toho v Pardubickém kraji 1210. Na naší škole se základního kola zúčastnilo 
20 žáků. Nejlepší výsledky dosáhli Tereza Fajtová (X.A), Filip Resler (VII.A) a Barbora 
Semerádová (VII.B), na postup do kola krajského to však nestačilo. 
 
Školní kolo Pythagoriády 
Na začátku listopadu proběhlo školní kolo Pythagoriády. Tato soutěž je určena pro žáky 2. 
stupně ZŠ se zájmem o matematiku, žáci mají 60 minut na vyřešení 15 úloh. 
Letos nám průběh soutěže zkomplikovala situace, kdy některé třídy byly v karanténě, takže 
žáci řešili úlohy ve dvou termínech 2. a 5. 11. 2021. Celkem se zúčastnilo 28 žáků z 6. až 9. 
tříd. Bohužel se nikomu nepodařilo dosáhnout hranici 10 bodů, úspěšným řešitelem se tedy 
nestal nikdo a v okresním kole jsme neměli zastoupení. 
 
Matematická olympiáda 2021/22  
I letos se na naší škole našlo několik žáků, kteří se zúčastnili školního kola matematické 
olympiády. Žáci 5. a 9. tříd odevzdávali své práce již po vánočních prázdninách, jejich úkol byl 
spočítat celkem 6 úloh. Úspěšným řešitelem se stal ten, kdo získal minimálně 18 z 36 bodů. 
To se z 9 zúčastněných podařilo pouze jediné žákyni – Emě Abigail Sciple. Bohužel okresního 
kola, které probíhalo distančně 26. 1. 2022, se pro nemoc nezúčastnila. 
Žáci 6. – 8. tříd měli termín odevzdání později, až na začátku března. Úlohy domácího 
školního kola řešilo také celkem 9 žáků. Probojovat do okresního kola se podařilo dokonce 
třem z nich: Tobiáši Topinkovi (6. B), Filipu Reslerovi (7. A) a Anně Cinkové (8. B). Všichni se 
vydali v úterý 12. 4. 2022 do Ústí nad Orlicí porovnat své síly s žáky jiných škol. Jejich úkol byl 
vyřešit tři matematické úlohy v časovém limitu 2 hodin.  
A jak dopadli? Tobiáš skončil na 18. - 19. místě z celkového počtu 27 zúčastněných. Anička 
obsadila 6. - 8. místo (8 účastníků). Nejlepšího výsledku dosáhl Filip, který se stal se svými 9 
body úspěšným řešitelem okresního kola a obsadil 4. místo z 9 soutěžících. 
 
Matematický klokan 
V pátek 18. 3. 2022 se kromě prvňáčků všichni přítomní žáci naší školy (celkem 296 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). Nejlepší řešitelé jsou uvedeni v následující tabulce. 
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Kategorie  Umístění Počet bodů Jméno a příjmení Třída 

CVRČEK 1. 75 Dominik Faltus III. A 
 1. 75 Tina Jelínková III. B 
 1. 75 Vendula Košťálová II. B 
  2. 74 Monika Zatloukalová III. B 
  3. 71 Tereza Kolmanová III. B 

KLOKÁNEK 1. 103 Vojtěch Krátký IV. B 
  2. 101 Matyáš Vlček V. B 
  3. 91 Eliška Marková IV. B 

BENJAMÍN 1. 98 Filip Resler VII. A 
  2. 88 Daniel Jakeš VI. A 
  3. 77 Patrik Kočí VII. A 

KADET 1. 59 Tereza Fajtová IX. A 
  2. 52 Michal Novák IX. B 
  3. 51 Pavla Černá VIII. B 

 
 
 
C/ PŘÍRODOVĚDNÉ 
Přírodovědný klokan 
Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká 
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP 
v Olomouci.  
Průběh soutěže je obdobný jako u v ČR dobře známého a zavedeného Matematického 
klokana. Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8. - 9. třída ZŠ) a Junior (I. - II. ročník SŠ).  
V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž 
účastníci pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 
minut čistého času.  
V letošním roce se z naší školy účastnili žáci 8. a 9. ročníku, celkem 70 žáků. 
Statistika soutěže: 

Celkový počet řešitelů: 70 

Pořadí v rámci školy: 
1. Hrabáčková Veronika, IX. A 
2. Rubešová Karolína, IX. A 
3. Skalická Nikol, IX. A 

Pořadí v rámci okresu: 
4. Hrabáčková Veronika, IX. A 
6. Rubešová Karolína, IX. A 
8. Skalická Nikol, IX. A 

 
Biologická olympiáda – školní a okresní kolo 
V pondělí 31. 1. 2022 proběhlo v naší škole školní kolo biologické olympiády, kterého se 
zúčastnila Katka Krátká ze VII.A. Soutěži předcházela samostatná příprava, v rámci které Káťa 
získávala informace z poměrně rozsáhlého studijního textu, který obdržela několik týdnů 
před soutěží. Samotná soutěž měla tři části, a to test teoretických znalostí, dále poznávání 
třiceti druhů rostlin a živočichů a na závěr praktický laboratorní úkol. 
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Káťa si vedla naprosto skvěle. Podařilo se jí získat 96 bodů (maximum bylo 108 bodů).  
Okresního kola biologické olympiády v DDM Duha v Ústí nad Orlicí se v dubnu zúčastnilo 18 
žáků z různých škol. Tematické zaměření letošního ročníku bylo „Jak přežít zimu“. Naši školu 
reprezentovala Káťa Krátká ze VII.A, a to opravdu výborně! Káťa v rámci soutěže prokázala 
výborné znalosti ve vědomostním testu, úspěšná byla rovněž při poznávání rostlin a 
živočichů a při laboratorní práci. Ještě před okresním kolem soutěže Káťa pracovala několik 
týdnů na vstupním úkolu na téma Houby v zimě. Úkol byl rovněž zahrnut do celkového 
hodnocení.  
Káťa obsadila krásné třetí místo a zajistila si tak postup do krajského kola biologické 
olympiády, které se konalo 19. 5. v Chrudimi. 

 

Soutěže v poznávání přírodnin na II. stupni 
Poznávání rostlin a živočichů má na Dobráku velkou tradici. S přípravou začínají žáci už ve 
třetí třídě a s přibývajícími roky své znalosti prohlubují. Pozitivní je, že žáci vždy poznávají 
živé rostliny, nikoli rostliny na fotografiích. 
Nejdříve proběhlo školní kolo, kterého se zúčastnilo 15 soutěžících. Žáci a žákyně s nejlepšími 
výsledky reprezentovali Dobrák na dvou soutěžích. První, regionální pro okres Ústí nad Orlicí 
a Svitavy, se konala 20. května v České Třebové. A jak jsme uspěli? 
Poznávání rostlin 6. – 7. ročník (celkem 34 soutěžících): 
3. místo Kateřina Krátká, VII.A 
8. místo Eliška Jílková, VII.B 
Poznávání živočichů 6. – 7. ročník (celkem 40 soutěžících): 
4. místo Kateřina Krátká, VII.A 
5. místo Eliška Jílková, VII.B  
Poznávání živočichů 8. – 9. ročník (celkem 34 soutěžících): 
1. - 2. místo Anna Cinková, VIII.B 
 
Druhou soutěž pořádal 20. května DDM Damián a byla určena pro žáky z Lanškrounska. I zde 
se nám dařilo velmi dobře.  
Poznávání rostlin (celý II. stupeň) 
2. místo Anna Cinková, VIII.B 
3. místo Kateřina Krátká, VII.A 
Poznávání živočichů (celý II. stupeň) 
2. místo Anna Cinková, VIII.B 
3. místo Kateřina Krátká, VII.A 
 
Soutěže v poznávání přírodnin – I. stupeň 
Po dvou vynechaných sezónách se letos opět konaly soutěže v poznávání přírodnin – rostlin, 
živočichů, nerostů a hornin. Kvůli covidu děti předchozí roky vlastně „poznávačku“ vůbec 
netrénovaly, takže letos měly ztíženou startovní pozici. Uspořádali jsme školní kolo a některé 
třídy i své vlastní třídní kolo. Nezávisle na sobě jsou pořádané dvě obdobné soutěže. Komu 
se nejvíce zadařilo, jel reprezentovat naši školu do regionálního kola na ZŠ Habrmanovu do 
České Třebové a také do DDM Lanškroun.    
ZŠ Habrmanova Česká Třebová – nejlepší výsledky: 
1) Kategorie 3. ročník, rostliny + minerály: 5. místo obsadila Tina Jelínková (III.B). 
2) Kategorie 3. ročník, živočichové + minerály: 1. místo vybojovala Tina Jelínková, (III.B). 
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3) Kategorie 4.-5. ročník, rostliny + minerály: 4. místo máme díky Vojtěchu Krátkému (IV.B). 
4) Kategorie 4.-5. ročník, Živočichové + minerály: na 3. příčce se umístila Lucie Fajtová (V.A). 
DDM Lanškroun 
Zde byla jedna společná kategorie pro 3. – 5. třídy a soutěžilo se dohromady v rostlinách + 
živočiších + minerálech, celkem se zúčastnilo 54 dětí.  
Lucie Fajtová (V.A) vyhrála 1. místo, Tobiáš Látr (IV.B) obsadil 3. místo, na dělené 4. - 9. pozici 
skončili také Vojtěch Krátký (IV.B) a Tereza Lašková (V.A).  
 
 
D/ DALŠÍ 
Školní kolo dějepisné olympiády 
25. 1. 2022 proběhlo v prostorách knihovny školní kolo dějepisné olympiády, kterého se 
zúčastnilo 10 žáků osmých a devátých tříd. Tematické zaměření 51. ročníku znělo: „Šlechta 
v proměnách času“.  
Soutěžící plnili úkoly, za které mohli získat maximálně 60 bodů. Všem úspěšným řešitelům, 
kteří získali 60 % z maximálního počtu bodů, blahopřejeme a děkujeme za účast. 
Výsledková listina nejúspěšnějších řešitelů: 
1. Olenočin O., IX.B   
2. Zapletalová P., VIII.B   
3. Žák O., VIII.A   
 

Festival vědy a techniky pro mládež v Pardubickém kraji 
V tomto školním roce se konal již XIV. ročník soutěže vědeckých a technických projektů 
s názvem Festival vědy a techniky pro mládež v Pardubickém kraji. Žáci naší školy se účastní 
této soutěže každoročně, a to už od prvního ročníku. Okresní kolo proběhlo v Kulturním 
centru L´ART v Lanškrouně 2. 2. 2022. Žáci měli možnost si zvolit, zda budou své projekty 
prezentovat prezenční či distanční formou. Své projekty představili tito žáci naší školy: 
Karolína Rubešová (IX.A) – projekt Není plast jako plast, 
Klára Mihulková, Pavla Zapletalová a Pavla Černá (všechny VIII.B) – projekt První pomoc,                                                                            
Petr Špirka a Filip Resler (oba VII.A) – projekt AUTE (Automatické Terárium). 
Všechny projekty u poroty uspěly. Karolína Rubešová získala speciální cenu firmy KYOCERA 
AVX, Klára Mihulková, Pavla Zapletalová a Pavla Černá obdržely speciální cenu firmy 
Schaeffler a Petr Špirka s Filipem Reslerem získali dokonce speciální ceny od dvou firem, a to 
od firmy KYOCERA AVX a firmy Komfi.   
 
ScratchCup 2022 
Letošního ScratchCupu se zúčastnilo 100 žáků z 21 škol z celé republiky. V těchto počtech je 
zahrnuto i 8 žáků z Dobráku. Nejúspěšnějším řešitelem zadaných úloh z naší školy byl Lukáš 
Krátký z 8. ročníku a Daniela Nastoupilová z 9. ročníku. Žáci měli možnost prokázat své 
znalosti, ale také si vyzkoušet, v čem se ještě mohou zlepšovat.  
 
Hurá, zase zpíváme 
Po dlouhých dvou letech jsme si konečně mohli zazpívat ve školním kole tradiční pěvecké 
soutěže třídních kolektivů. Letošní školní kolo proběhlo 5. května 2022. Soutěž byla 
pořádána v rámci mikroprojektu Euroregionu Glacensis. Všichni se opět velice snažili, svá 
pěvecká vystoupení doplnili různými maskami, kostýmy, kulisami, hudebním i pohybovým 
doprovodem, prostě do svých vystoupení dali všechno. Porota ve složení: paní učitelka Lucie 
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Dolečková, pan zástupce Pavel Resler a paní ekonomka Katka Kocandová, neměla vůbec 
lehkou úlohu.  V náročném rozhodování o vítězi jí pomáhali vylosovaní zástupci jednotlivých 
tříd a školního parlamentu. Hlasovalo se tajně a všichni byli velmi napjatí až do konce. 
Vítězové obou kategorií nás reprezentovali na pěveckém festivalu v naší družební škole 
v polském Dzierzoniowie. Radostné „Hurááá“ si letos mohly zakřičet děti ze třídy III. B (Zajíc 
na bobku) a V. A (Ne, pětku ne!). 
 
 
E/ SPORTOVNÍ 
McDonald´s cup 
Ve čtvrtek 21. dubna jsme se zúčastnili už tradičního fotbalového turnaje McDonald´s cupu 
pro 4. - 5. třídy v Letohradě. Zde na nás čekala jedna soutěžní skupina, která nám nadělila 
čtyři oponenty, a to Dolní Dobrouč, Výprachtice, Letohrad a Českou Třebovou.  
Turnaj jsme odstartovali ve formátu 5+1 proti prvnímu jmenovanému. ZŠ z Dobrouče na nás 
nestačila, a tudíž jsme hned na start nadělili soupeři 7:0. Další zápas byl souboj favoritů na 
postup, a to našich borců a výběru ZŠ z České Třebové. Po slabém začátku a prohraném 
prvním poločase 0:3 jsme začali druhou půli dotahovat, ale nestihli jsme dát třetí gól, takže 
prohra 2:3 byla na světě. Téměř bez pauzy jsme nastoupili proti družstvu Letohradu a vydřeli 
jsme těsné vítězství 2:1. Následovala zasloužená 20 minutová pauza a příprava na 
Výprachtice. Zápas začal jednoznačně pro naše borce a hned po prvních minutách bylo skóre 
3:0 pro Dobrák. Během zbytku herní doby se kluci prostřídali, aby si každý vystřelil na bránu 
soupeře, až se nakonec skóre zastavilo na 7:0. Z turnaje jsme přivezli skvělé 2. místo a 
motivaci do dalších ročníků. 
 
Turnaj v minikopané 
Dne 26. 4. se naše družstvo z pátých tříd zúčastnilo turnaje v minikopané, který pořádal DDM 
Damián ve sportovní hale na Střelnici. Na turnaji se sešla 3 družstva, ZŠ Dobrovského, ZŠ 
Aloise Jiráska a ZŠ z Dolního Třešňovce. Naše družstvo absolvovalo dvě utkání po 20 
minutách. V prostředí tělocvičny jsme tedy zahájili turnaj zápasem s „Jiráskovkou” a byl to 
boj až do poslední minuty. Po rychlých gólech na obě strany všichni diváci sledovali urputnou 
bitvu, kde naše družstvo nakonec podlehlo 1:2. Druhý zápas byl pro nás, dle skóre, 
příznivější. Vysoké vítězství 7:0 nám spravilo chuť na konci turnaje. 
 
Turnaj ve vybíjené „O starou kůži“ 
Ve středu 25. 5. 2022 se po dlouhé odmlce, kterou způsobil covid, konal tradiční turnaj ve 
vybíjené „O starou kůži“ v tělocvičně Dělnického domu. Pořadatelem byl jako v jiných letech 
Dům dětí a mládeže DAMIÁN Lanškroun. Turnaje se tentokrát účastnily žáci čtvrtých a 
pátých tříd. Celkem se sešlo šest týmů, Tým Dobráku, ZŠ A. Jiráska, ZŠ Rudoltice a ZŠ a MŠ 
Dolní Třešňovec. Každá skupina odehrála tři zápasy, z nich potom vzešli vítězové. Naše obě 
družstva se umístila na krásném druhém místě. 
 
31. ročník atletických přeborů 
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 
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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 Vojtěch Zajíček výkonem 170 cm, což 
je zatím nejvyšší výška dosažená na těchto závodech. Vrcholem celé soutěže jsou závody na 
1500 m podpořené putovními poháry starosty města Lanškrouna. 
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PŘÍLOHA Č. 2 
AKCE BĚHEM ROKU 
 
Hurá do školy!  
S našimi prvňáčky jsme se poprvé setkali v pondělí odpoledne 30. srpna na školní zahradě, 
kde se konalo netradiční slavnostní přivítání prvňáčků. Děti poznaly své budoucí spolužáky, 
většinou kamarády ze školky, žákům a zejména rodičům byly představeny třídní učitelky a 
paní vychovatelky. Medaili „JSEM PRVŇÁČEK“ dostaly děti jako symbol připravenosti 
usednout do školních lavic. Budoucí prvňáčci na školní zahradě plnili drobné úkoly, za 
které obdrželi malou odměnu a první jedničku ve svém školním životě.  
  
Konečně v lavicích. Také první školní den naši prvňáčci zvládli na jedničku. Přivítala je třídní 
učitelka s paní vychovatelkou, velmi milá slova pronesla před třídou i paní ředitelka D. 
Krátká a pan O. Strnad, bývalý ředitel naší školy, nyní místostarosta města Lanškrouna. Ten 
také předal paní učitelkám dárek pro žáčky, knížku, kterou si společně přečtou.   
Slavnostní okamžiky nezkazilo ani závěrečné antigenní testování. Jelikož dětem pomáhali 
rodiče, vše proběhlo bez obav a problémů.  
 
Barevný den – PODZIM 
Čtvrtku 23. září 2021 se školáci na 1. stupni naší školy nemohli dočkat. Společně jsme totiž 
přivítali podzim a zahájili tak, naši „staronovou“ akci „BAREVNÝCH DNŮ.“ Zářijový podzimní 
den byl první v řadě. Každý další měsíc budeme totiž jeden den věnovat vybraným 
událostem, typickým pro dané období.  
                                                                                      
Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou 
V pondělí 4. října 2021 navštívili naši druháci městskou knihovnu. Těšili se již dlouho, neboť 
zde na ně čekalo překvapení. Přišla za nimi opravdová spisovatelka dětských knížek paní 
Zuzana Pospíšilová. Představila jim svoje knížky plné zajímavých příběhů, básniček, hádanek. 
Společně si zahráli pohádkový příběh o zvířátkách. Paní spisovatelka jim odpověděla na 
mnoho zvídavých otázek.   
 
Návštěva Městské knihovny Lanškroun 
První ročníky 8. října poprvé společně navštívily místní knihovnu. Divadelní představení 
„Dobrodružství ukryté v knize" jim představilo, jak místní knihovna funguje, jak si mohou 
knihu vypůjčit a především herci (pejsek Max a holčička Anička) veselou formou dětem 
ukázali, co vše se může tajuplného a dobrodružného odehrát v knížkách.  
 
Dobráček se opět vrací 
Po roční odmlce, způsobené epidemií COVID, jsme se zase mohli potkat s našimi budoucími 
prvňáčky na Dobráčku – setkání předškoláků. V letošním školním roce „navštívíme“ společně 
s dětmi jednotlivé ekosystémy. Náš první výlet vedl na pole. Zde jsme sklidili mák, brambory, 
projeli jsme se traktorem a pomohli jsme dědečkovi vytáhnout řepu.  
 
Jan Kršňák na Dobráku 
V pondělí 11. října se uskutečnil v aule polytechnického centra seminář pro rodiče Děti a 
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technologie. Seminář byl organizován v rámci programu prevence kriminality Krajského 
úřadu Pardubického kraje za finanční podpory Ministerstva vnitra. 
Přednášející Jan Kršňák během odpoledne odpověděl na otázky, které si klade mnoho rodičů 
a pedagogů, a poskytl mnoho praktických rad.  
Na besedě se otevřelo několik témat, např.: 
- kdy koupit dítěti telefon, 
- vliv zacházení s technologiemi na zdravý vývoj dítěte, 
- jak k technologiím přistupovat ve školním věku,  
- kdy dovolit dítěti přístup na internet, sociální sítě, 
- na co upozornit, aby byl pohyb dětí v kyberprostoru bezpečný, 
- jsou pro děti obrazovky vhodné a od kolika let. 
Tento seminář měl pomoci rodičům v souvislosti s aktuální dobou, která je ovlivněna COVID-
19, kdy děti musí trávit více času u PC v souvislosti s distanční výukou. 
 
ZDRAVOhrátky 
Tak jako každý rok zvažují žáci devátých tříd své zájmy, talent, prospěch a předpoklady a 
podle toho si volí obor, ve kterém se chtějí dále vzdělávat. Podle zvoleného oboru si 
následně vybírají střední školu. K tomu, aby správně vybrali, jim pomáhají mimo jiné takové 
akce, jako jsou právě ZDRAVOhrátky. 
V rámci této akce byly žákům devátých ročníků prezentovány maturitní obory praktická 
sestra a sociální činnost. Z naší školy se akce zúčastnilo pět žákyň a jeden žák. Již 4. ročník 
ZDRAVOhrátek zorganizovala Vyšší odborná škola a Střední škola zdravotnická a sociální Ústí 
nad Orlicí.  
 
Technohrátky  
Žáci 9. tříd se 19. 10. 2021 zúčastnili v Letohradu akce Technohrátky. Průmyslová střední 
škola Letohrad prostřednictvím praktických ukázek a soutěží (projektování budov na PC, 
stavba klenby, práce s mapou, hry s materiály, světlo a robot, nástroje a stroje v praxi) 
představila studijní a učební obory pro školní rok 2022/2023.  
 
Projektový den v chemii 
Pod vedením pana magistra J. Krátkého z Farmaceutické fakulty UK Hradec Králové si ve 
středu 10. 11. žáci z IX.B a VIII.B vyzkoušeli několik chemických pokusů. V deváté třídě žáci 
prováděli chromatografii na křídě, měření pH roztoků, důkaz přítomnosti kyslíku při 
probíhající reakci a také se seznámili s metodou, kterou lze zjistit, který plastový výrobek je 
z PVC, a tedy nepatří do kontejneru na plasty. V průběhu projektu pan magistr žákům 
vysvětlil, jaké využití mají uvedené metody v životě. 
Projektový den v osmé třídě byl zaměřen na separační metody, se kterými se žáci seznámili 
už v říjnu v rámci hodin chemie. Při laboratorní práci si získané vědomosti ověřili při 
praktických pokusech. 
 
11. 11. – Bílý svatomartinský den 
V listopadu pokračoval náš „barevný měsíční seriál“ dnem svatého Martina. Jako už tradičně 
se zapojily všechny třídy 1. stupně, děti i paní učitelky si zase mohly užít vyučování trochu 
jinak a zpestřit si tak jedno listopadové čtvrteční dopoledne. 
Tento den nám sice nenabízel velké barevné možnosti, ale pouze bílou barvu jsme tu ještě 
neměli a kreativitě se meze nekladou! Někdo byl sněhobílý od hlavy až k patě, někdo zvolil 
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světle modrou, objevovaly se motivy zimy a také samozřejmě koní a koníků. Snažili jsme se 
přivolat vánici, chumelenici nebo alespoň pár sněhových vloček, ale jako každoročně, i letos 
se Martin se svým běloušem kdesi toulal a do našich krajin nedorazil… Tak jsme si o něm 
alespoň povídali, hráli hry, doplňovali pracovní listy a kreslili či vyráběli spoustu bílých koní.  
 
Otvírání slabikáře 
23. listopad se nesl v duchu písmenkového království. Žáci prvních tříd plnili úkoly (skládání 
slov z písmen, určování první slabiky, vytleskávání slabik, vybarvování…) a hráli hry 
(písmenkové pexeso). Za splněné úkoly dostali od královny Abecedy zlatý klíč, který jim 
odemkl slabikář do říše písmen, slov a příběhů. Všechny úkoly zvládli na jedničku. Po získání 
slabikáře a klíčů si ihned děti s radostí otevřely svoji novou knížku – SLABIKÁŘ. 
Děti mohly přijít do školy v pohádkovém kostýmu, tancovaly a hodovaly na královské 
hostině, kterou připravily za pomocí svých rodičů. Bohužel tato slavnost se nemohla konat za 
přítomnosti rodičů, babiček a dědečků, ale věříme, že děti svůj zážitek doma sdělily. 
 
Barevný čertovský den 
V adventním čase, na svátek sv. Mikuláše, měl na naší škole proběhnout další z BAREVNÝCH 
dnů s Dobráčkem. Protože letošní Mikuláš vycházel na neděli, rozhodli jsme se ho oslavit 
dříve. V pátek 3. prosince přišly děti do školy převlečené za čertíky, andílky a kdo se díval 
pozorně, zahlédl i Mikuláše. V každé třídě bylo pro děti připraveno zajímavé netradiční 
vyučování. Všichni se seznámili s postavou biskupa Mikuláše a jeho dobrými skutky, počítali 
čertovské řetězy, luštili Mikulášskou osmisměrku, četli příběhy z pekla, skákali v pytlích, 
házeli bramborou do kotle, vyráběli a kreslili čertíky a andílky…  
 
Třpytivý čtvrtek 
Tak jako střípky ledu, jako sněhové vločky, třpytily se děti ve třídách prvního stupně. Třpytivý 
byl totiž čtvrtek 13. ledna, další z Barevných dnů. Ohlášený název nejdříve vyvolal údiv, 
překvapení, možná i trochu obavy. Nakonec se někteří třpytili od ponožek až po ozdoby ve 
vlasech.  
 
Abeceda peněz ve čtvrtých třídách 
Naše škola se zapojila do projektu České spořitelny Abeceda peněz, která se snaží u dětí 
rozvíjet finanční gramotnost a pojmy ze světa financí. 
Celý projekt začal vstupním testem, ve kterém se děti snažily ušetřit na závody, které 
pořádaly. Další částí bylo setkání s paní Andreou, pracovnicí České spořitelny, ta si s žáky 
povídala o tom, jak funguje svět financí. Společně také vypracovávali zábavné úkoly na 
interaktivní tabuli a v pracovním sešitě. Závěrečnou částí byl výstupní test. Po programu, ve 
kterém si společně vysvětlovali různé pojmy, odhadovali výsledky a soutěžili, to bylo takové 
shrnutí, ve které si měly děti pojmy upevnit. 
 
Dobrák na lyžařském kurzu 
I přes mnoho problémů nakonec sedmé třídy odjely 7. února na lyžařský kurz, který se konal 
v oblíbeném Janoušově u Šumperka. Tradičně byli žáci ubytovaní v penzionu Horizont. 
Sněhové podmínky jim přály, a proto lyžovali na místní sjezdovce, která svými parametry 
vyhovuje jak začátečníkům, tak zkušenějším lyžařům. 
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Den mateřského jazyka 
Mateřský jazyk, řeč, která slouží k předávání informací, k vyjádření citů. Umí pohladit, ale 
také ublížit, vždy musíme volit ta správná slova. Čeština je překrásná a hravá, proto není 
důvod neoslavit Den mateřského jazyka. Do této „oslavy“ se 21. února 2022 zapojily 3., 4. a 
5. třídy. Paní učitelky si pro děti připravily různé hry a pracovní listy, které byly zaměřené na 
hru s písmeny, se slovem, ale i větami. Menší děti pojaly oslavu více hrou, malovaly slova do 
obrázků nebo si hrály s palindromy. Větší se zapojily se synonymy, homonymy, samo- 
hláskami, slovy, která obsahují pouze souhlásky apod.  
 
Pexesiáda ve školní družině 
Během měsíce ledna jsme vyhlásili soutěž všech družin ve stolní hře PEXESO. Vzhledem ke 
karanténám tříd i jednotlivců se soutěž prodloužila do poloviny února. Děti soutěžily mezi 
sebou o nejlepšího hráče, procvičily si nejen paměť, ale také schopnost soustředit se. Souboj 
dvojic jsme zapisovali do tabulek a nejlepší hráč z každé družiny se utkal ve finále, které 
proběhlo ve čtvrtek 24. 2. 2022.  
 
Den otevřených dveří s Dobráčkem  
Ve čtvrtek 24. února jsme opět po dlouhé době mohli u nás ve škole přivítat předškoláčky na 
tradičním Dobráčku. Program pro děti byl tentokrát spojený také se Dnem otevřených dveří, 
takže jsme přivítali přes 40 dětí s rodiči. Byla možnost prohlédnout si 1. a 2. třídy nebo 
prostory školní družiny. 
Tentokrát byl Dobráček inspirovaný lesem, lesními zvířaty a jejich životem. Na začátku jsme 
se s dětmi naučili pohybovou říkanku o lese a pak třídili obrázky zvířat, která bydlí v lese, 
která na statku nebo v cizích krajích. Sestavovali a počítali jsme zvířecí rodiny, hláskovali jsme 
názvy zvířat, doplňovali do nich první písmenko a vytleskávali počet slabik. Na chodbě nás 
pak čekala překážková dráha lesem. Pomáhali jsme zvířátkům se zásobami, nosili jsme šišky, 
kaštany a oříšky do košíku. Cestou jsme museli překonat spadlý kmen, studánku, pařez, 
kameny v potoce a nakonec ještě vysoký strom. Za odměnu nám zvířátka nachystala lesní 
dobrůtky – jahody a ostružiny. 
Pro rodiče měla paní ředitelka a pan zástupce připravené informace pro příští školní rok a 
děti si mezitím ještě pomocí nalepovaných geometrických tvarů tvořily krmelce, budky a 
krmítka pro zvířátka. 
 
Masopust 
Masopust, další barevný den na Dobráku. Vánoce jsou daleko za námi a my se nacházíme 
v období masopustu. Žáci prvního stupně prožili ve čtvrtek 24. 2. den plný veselí a radovánek 
v maskách, ve kterých dorazili do školy. Společně s paní učitelkou si žáci vysvětlili, co 
masopust znamená, někteří se naučili básničku, jiní plnili úkoly spojené s touto tématikou. 
Rej masek jsme mohli vidět ve škole po celý den a myslím, že si tuto oslavu užili nejen žáci 
naší školy. 
 
Školní družina netradičně 
Páteční odpoledne 25. února se změnilo v setkání plné zábavy. Celá družina se proměnila  
v neuvěřitelný ráj masek. Mohli jsme vidět princezny, víly, duchy, piráty, čarodějnice... 
Karneval jsme zahájili promenádou, která vedla do školní jídelny, kde si i paní kuchařky či 
další strávníci mohli prohlédnout krásné masky. Po této promenádě Taťka Šmoula, 
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Šmoulinka a jejich kamarádi rozdali dětem kartičky k plnění připravených úkolů. Děti chodily 
od jednoho úkolu k druhému a vše plnily s nadšením a radostí.  
 
Únorové preventivní programy 
Preventivní programy úspěšně probíhají na naší škole ve všech ročnících. Žákům je 
objasňována problematika kyberšikany, návykových látek a dalších oblastí.   
Během února proběhly programy pro téměř všechny třídy 2. stupně. V šestých třídách se žáci 
zúčastnili programu Kybersvět, jeho hlavním cílem bylo žákům přiblížit dětem problematiku 
kyberšikany a poskytnout základní pravidla pro bezpečný pohyb na internetu. Lektorky žáky 
v tříhodinovém bloku seznámil s druhy kyberšikany, s jejími projevy a s ochranou před ní. 
Žáci si formou skupinové práce uvědomili, jaký má internet na ně vliv, jaké poskytuje výhody, 
ale i jaké možné nebezpečí jim hrozí. Hráli jsme týmovou hru a rekapitulovali své chování „na 
síti“. Společně se zamýšleli nad možnostmi, jak co možná nejlépe nastavit a ochránit 
profilové informace. 
25. února proběhl pro žáky 6. ročníku preventivní program pod názvem Příběhy o závislosti 
vedený lektorem P. Kadlecem ze sdružení Acet. Hlavními cíli programu bylo uvědomit si 
rizika experimentování s drogami, pojmenovat si vlastní přirozené zdroje příjemných zážitků, 
posílit schopnost empatie a sociálního cítění. Děti měly spoustu vlastních zkušeností i dotazů 
a bylo znát, že je téma zaujalo. 
 
Ekocentrum Oucmanice 
Po vice než ročním odkladu žáci sedmých tříd v pondělí 21. března vyrazili na dvoudenní 
ekologický pobyt do oucmanického Ekocentra Paleta. Během exkurze se žáci seznámili  
s využitím odpadu v kuchyni, efektivním nakládání s vodou, s významem lesa, se životem  
v africké vesnici a jak komunikovat mezi sebou. Programy poskytly mnoho zajímavých 
informací, které prohloubily školní učivo a ukázaly možné využití i v budoucím životě. Pobyt 
proběhl v krásném prostředí a pohodové atmosféře. 
 
21. 3. - první jarní den a také Světový den Downova syndromu 
Jaro děti přivítaly veselým oblečením a úkoly, které se bezprostředně jara týkají, počítání 
kytiček, básničkami o jaru apod. 
Hlavním posláním ponožkového dne je obléct si na každou nožku jinou ponožku, a tím 
vyjádřit podporu lidem s Downovým syndromem. Letos jsme se na Dobráku připojili také.  
Zvolené datum nemá nic společného s 1. jarním dnem, bylo stanoveno proto, že Downův 
syndrom je způsoben trisomií = ztrojením 21. chromozomu. Právě proto si lidé po celém 
světě v tento den poruchu připomínají a nosí každou ponožku jinou. Ponožky byly jako 
symbol zvoleny proto, že pokud se dají patami k sobě, vytvoří dohromady písmeno X 
připomínající příčinu tohoto onemocnění – poruchu chromozomu X. Odlišnost ponožek pak 
symbolizuje odlišnost lidí s DS od těch zdravých.  
 
Dobráček a kousek jara 
Školní zahrada byla čerstvě upravená, lavičky úhledně urovnané a paní učitelky měly ve svých 
košících připravené činnosti pro budoucí prvňáčky. Čtvrteční obloha však nepropustila ani 
paprsek slunečního tepla, ale pěkně kropila celý Lanškroun jemnými kapkami deště. 
Dobráček se přesunul do tříd prvního stupně. Ve třídách na děti čekalo jaro. Sněženky, 
tulipány a další květiny jarní zahrady hledali budoucí prvňáčci při skládání puzzlíků. Prolétli se 
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jako motýlci nebo skákali jako zajíčci.  Do rybníka házeli kamínky či zvládli překážky, které jim 
jarní příroda nachystala.  
 
On-line setkání s polskými kamarády 
Téměř před rokem jsme začali připravovat s polskou partnerskou školou v Dzierzoniowie 
mikroprojekt Společně včera, společně dnes, společně zítra. V letošním roce si připomeneme 
25. výročí vzájemné spolupráce a tomu jsou přizpůsobeny i dílčí aktivity během roku 2022.  
Prvním akcí bylo on-line setkání žáků osmých tříd. Prostřednictvím komunikační platformy 
ZOOM se potkali v pátek 18. března a téměř celou vyučovací hodinu si vyměňovali informace 
ke dvěma tématům. Nejdříve se zaměřili na období masopustu/karnevalu. Naši osmáci 
přiblížili průběh masopustu ve městě, kterého se letos zúčastnili i představitelé partnerského 
města, dále vyprávěli o Barevném masopustním dnu na I. stupni a karnevalu ve školní 
družině. Ve druhé části nazvané Jazykové hry si žáci brousili jazýček slovními hříčkami a 
jazykolamy.  
 
Akce Noc s Andersenem, 
na kterou se děti velmi těšily, se uskutečnila 1. dubna, v předvečer narozenin známého 
dánského pohádkáře, po dlouhých třech letech. Během této noci mají třeťáci možnost strávit 
pohádkový večer ve škole. 
Noc s kouzelnou atmosférou jsme začali v hudebně, kde jsme básničkou přivolali vzácnou 
návštěvu H. CH. Andersena. Prozradil nám spoustu zajímavostí o svém životě a popřál 
mnoho zážitků z dnešní noci. 
Letošním tématem nebyly pouze pohádky H. CH. Andersena ale i pohádky, které napsal a 
ilustroval Josef Lada, od jehož narození letos uplynulo 135 let. 
Potom už jsme se pomocí rozstříhaných říkadel rozdělili do skupinek a začali plnit úkoly. 
Malovali jsme logo Noci s Andersenem, luštili osmisměrky, tajenky a šifry, hledali k postavám 
názvy pohádek, skládali puzzle, stavěli kelímkové věže… 
Nechyběla ani Ladova olympiáda, kde se proti sobě utkaly třídy III.A a III.B. Všichni soutěžili 
naplno a s velkou touhou vyhrát. Sestavovali nápisy z víček, závodili v jízdě s trakařem, běhali 
v gumákách či hráli Pohádkový kufr.  
A pak už začala nejočekávanější chvíle večera – stezka odvahy. Mihotavá světýlka 
doprovázela děti celou budovou školy. Po cestě potkávaly různá strašidla a duchy, od kterých 
si musely vzít kartičky. Každý si oddechl, když došel do bezpečí třídy k paní učitelce. 
A už se nám večer chýlil k samému závěru. Děti dostaly za odměnu medaile, upomínkové 
listy i něco dobrého na zub. 
 
Zápis do 1. tříd - rybník a jeho okolí 

Ve středu 20. 4. 2022 přišlo padesát dětí k zápisu do 1. třídy. Učebny se tentokrát proměnily 
v rybník s rostlinkami, např. sedmikráskami, pampeliškami nebo lekníny, a živočichy, kteří 
plavou ve vodě, nebo žijí na březích. Děti je nejen pojmenovávaly, ale také poznávaly jejich 
mláďata. Kde mají zvířátka v okolí rybníka svá doupátka, víte? Děti znaly odpověď. Na 
interaktivní tabuli přesouvaly žáby, kačeny, labutě nebo bobry do svých příbytků. Malý 
rybníček s kamínky udělal dětem radost. Voda je krásně osvěžila při lovení oblázků podle 
počtu teček hozených na kostce. Vylovené kamínky měly své místo na velkých kamenech 
s čísly. Děti si za své vědomosti a znalosti z říše rostlin a živočichů v ekosystému rybník 
odnesly pěkné diplomy a dárečky.  
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Modrý den 
Den Země je tradičním mezinárodním dnem, který se slaví více jak padesát let. U nás na 
Dobráku se 22. duben nesl ve znamení modré barvy, patřil totiž mezi další Barevné dny. 
Děti se planetě Zemi věnovaly v pracovních listech, rébusech, křížovkách, některé vytvářely 
modely Země, povídaly si nad mapou světa, hrály ekologické hry. Přemýšleli jsme, jak může 
každý z nás přispět k ochraně prostředí ve svém okolí. 
 
Technohrátky – 27. 4. 2022 
Devět žáků z osmých tříd naší školy ve středu využilo možnost seznámit se se studijními a 
učebními obory, které nabízí SOŠ a SOU Lanškroun. V rámci Technohrátek postupně navštívili 
šest stanovišť ve dvou budovách školy. Organizátoři pro žáky základních škol připravili 
praktické ukázky všech oborů SOŠ a SOU a různé soutěže. Celá akce pak byla ukončena 
vědomostní soutěží „Hej ty, víš to?“, vyhlášením výsledků soutěže a předáním cen.  
 
Další česko-polská akce 
V pátek 6. května jsme očekávali naše polské kamarády. Po příjezdu jsme si připomněli 
společných 25 let vzájemné spolupráce. Po krátkém pěveckém vystoupení našich třeťáků 
jsme na školní zahradě společnou rukou zasadili pět ovocných stromů, švestku, indickou 
hrušeň, jabloň, třešeň a křížence švestky a meruňky. Všechny stromky byly zvoleny tak, aby 
plodily během školního roku a naši žáci mohli konzumovat ovoce. Každý ovocný strom 
představuje pět let spolupráce, pět let vzájemných setkání, sportovních, ale i kulturních akcí, 
tradičních soutěží, potkávání a vzniku nových přátelství… Poté se polští kamarádi vydali 
v doprovodu českých sedmáků poznávat Lanškroun, navštívili městské muzeum, prohlédli si 
historické památky na náměstí a v jeho okolí. Odpoledne se zapojili do charitativního běhu, 
jehož výtěžek byl věnován ukrajinským spolužákům. Pomohli nám zdolat 7068 koleček 
běžeckého oválu. 
 
Miniprojekt „SPOLU VČERA, SPOLU DNES, SPOLU ZÍTRA“ 
Ve dnech 9. – 13. 5. se zúčastnilo 20 vybraných šesťáků naší školy a stejný počet žáků 
z partnerské školy č. 3 z Dzierżoniówa turistického pobytu v příhraničním polském městečku 
Stronie Śląskie. Tento skvělý projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální 
rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 a státním 
rozpočtem prostřednictvím Euroregionu Glacensis. 
Turistický pobyt očima žáků 
První den 
- odjezd od školy do Stronia Sląskiego, ubytování ve Wille Diana, zahájení projektu, 
- seznámení s okolím, hřiště, rozhledna a voní nádrž Stará Morava, krajina jako z pohádky.  
Druhý den 
- výlet, exkurze a muzeum vlaků, 
- hra s názvem Qest Stronia Śląskie,   
- pohybová hra, lanový most, seskok do krabic, hledání předmětů lavinovými detektory a    
  první pomoc. 
Třetí den 
- turistika na vrchol Borůvkové hory (Rychlebské hory), 
- lázně Lądek Zdrój, zmrzlina z Albrechtshalle, 
- kulinářský workshop. 
 

https://www.facebook.com/trojkadzierzoniow/?__cft__%5b0%5d=AZVTzUdJYbP7XN9GhpkB44Lnjoy677zFnT_ok6cQ7KFBQswndkEPusnyyTyuq0J2Awi0G17IE8u4bVJf8VOnPyS1S-u4Ia_NOiZnCM6RCch5EtHRlubpI3jw_kWlAB9jXx2BU875e66MOpPuBvZe7GyYZiX6zx3_fOVpjNjb9eShaBu-VV3N-jHLfBe_SFKye0g&__tn__=-UC%2CP-R
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Čtvrtý den 
- fascinující lekce z historie v Klodsku – „Hra o pevnost“, 
- závěrečná diskotéka a pyžamová párty.  
Pátý den 
- poděkování, rozloučení a odjezd. 
Na turistickém pobytu jsme prožili mnoho krásných zážitků, poznali krásu kladské krajiny. 
Seznámili s polskými dětmi. Všem se nám v příhraničí sousední země velmi líbilo a těšíme se 
na brzké shledání s polskými kamarády.  
 
Ekolibřík 
Rádi jsme přijali pozvání od DDM na ekologický program, který se konal na chatě Lesanka 
v Oboře. I přes zamračené nebe jsme vyrazili směrem k lanškrounským rybníkům, cesta 
daleká rychle ubíhala, protože se všichni moc těšili. Na stanovištích děti plnily jednotlivé 
úkoly, například třídění odpadu, rozlišování vůní, poznávání rostlin a živočichů, pohybové 
úkoly. Na závěr si vyrobily náhrdelník ze dřeva. Každý účastník obdržel reflexní klíčenku.  
 
Exkurze do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové 
Ve středu 11. 5. jsme se vypravili s páťáky na exkurzi do Hradce Králové. Kvůli covidu jsme 
dva roky nemohli na výlet a velmi omezené byly i další školní aktivity, proto jsme se opravdu 
moc těšili. Také počasí nám přálo a sluníčko nás doprovázelo celý den. Nejprve jsme byli 
v nové budově v promítacím sále (vypadá jako ufo) a pak jsme si šli do staré budovy 
hvězdárny prohlédnout dalekohled. 
Letos už jsme se o vesmíru učili, takže projekce v promítacím sále s kupolí nám učivo 
připomněla a také ujasnila. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého, a hlavně krásně názorně. 
Probrali jsme Slunce, Měsíc, planety, roční období, rovnodennosti i slunovraty, souhvězdí, 
lety do vesmíru. Prostorově jsme si „zaletěli“ na Měsíc, na Mars, na Slunce i na ISS. Na závěr 
jsme zhlédli film o různých vesmírných srážkách – vznik naší planety a Měsíce nebo vyhubení 
dinosaurů. Cestování časem i prostorem je tady možné rázem okamžiku. 
 
Květinový den 
Květen se pomalu blížil ke konci a nás čekal další barevný den na Dobráku. A právě měsíc 
květen nám trochu napověděl téma. Oblékli jsme se do barevných květinových motivů, na 
školní zahradě jsme hledali rozkvetlé květiny, ale pohráli jsme si i s pampeliškami, které 
pomalu odkvétaly.  
 
Cyklistický kurz Pastviny 23. – 27. 5. 2022 
Po dlouhé době „covidové“ jsme měli možnost opět někam vyrazit se spolužáky a užít si 
týden bez školních povinností, ale i možnost sblížení se spolužáky. 
Byl to týden fyzicky náročný, ale všichni jsme to zvládli. Odměnou nám byla spousta 
nádherných dopoledních výletů (Zemská brána, Bartošovice v Orlických horách, Kunvald) a 
odpoledne plné zábavy (volejbal, fotbal, stolní tenis, jízda na kánoích, střelba ze vzduchovky). 
Všech aktivit se účastnili i naši učitelé, a tak jsme si to velmi užili. Poslední večer nás čekala 
ještě diskotéka, která se vydařila. 
Týden utekl jako voda a my jsme opět usedli na naše kola a vydali se na cestu domů. Sice 
unaveni, ale spokojeni jsme dojeli do cíle, ve kterém jsme se všichni cítili jako vítězové.  
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Dětský den 
1. červen je po celém světě uznávaný jako Den dětí, proto jsem se rozhodli oslavit tento 
svátek společně s dětmi z prvního stupně sportovním dnem.  
Po nočním lijáku jsme se probudili do krásného rána, a tak nic nebránilo tomu, vydat se za 
sportem. Pro děti byly na atletickém stadionu připraveny tradiční i netradiční soutěže jako 
dřevěné lyže, kop na branku, skok do písku, skákání na POGO tyčích, tahání švihadla, hod 
pěnovou raketou, slalom se lžičkou a vajíčkem, shazování pet lahví medicimbalem nebo 
nošení jablka na hlavě. Po splnění alespoň deseti disciplín dostal každý odměnu ve formě 
pitíčka, které nám zakoupil spolek RODO-rodiče pro Dobrák.  
 
Knihomol – cesta vítězů 
V pátek 3. června se trojice žákyň z IX. A vydala na výlet do Goethe Institutu v Praze, což byla 
hlavní výhra pro vítěze soutěže v předčítání německého textu „Bücherwurm“. Nejprve 
proběhla krátká prezentace v německém jazyce o historii a aktivitách Goethe Institutu. 
Následovala seznamovací hra, při které byli účastníci rozděleni do skupin. Po prohlídce 
knihovny pokračovali skupinovou interaktivní hrou, která prověřila jejich znalosti z oblasti 
německy mluvících zemí.    
 
Veselé zoubky 
Preventivní program „Veselé zoubky“ zamířil opět k prvňáčkům do školy. Jak již název 
napovídá, tématem je správná péče o zuby a prevence vzniku zubního kazu. Veselou formou 
se žáci dozvěděli, kdy jim rostou první zoubky, kdy začínají zase vypadávat, jaký kartáček je 
vhodné používat, proč chodíme na preventivní prohlídky k zubnímu lékaři, ale především si 
připomněli, jak si správně mají své zoubky čistit. Hurvínek s Máničkou ve výukovém videu jim 
vysvětlili, že není třeba se návštěvy zubního lékaře obávat. Na závěr si zkusili zodpovědět 
několik otázek a splnili úkoly v pracovním sešitku.   
 
Festival Piosenka Klasowa v Dzierzoniowie 
V úterý 8. června žákům III.B a V.A nevadilo brzké vstávání, protože se těšili na zasloužený 
výlet. Po dvou letech se opět mohlo vycestovat za hranice naší země a oni jako vítězové 
školního kola pěvecké soutěže jeli na výlet do polského Dzierzoniowa, kde se zúčastnili 
festivalu Piosenka Klasowa a zazpívali zde své vítězné písničky. Soutěž se konala v místním 
kině. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích (1. - 3. třída, 4. - 8. třída). My jsme vždy 
vystoupili na konci naší kategorie jako čestní hosté. Neustále se bylo na co dívat. Vystoupení 
měla spád a veselé melodie písniček navodily v sále dobrou náladu. První od nás vystoupili 
třeťáci se svojí písničkou Zajíc na bobku, vystoupení oživili sehranou taneční choreografií. 
Páťáci ukončili celý soutěžní program písničkou Ne, pětku ne s hranou divadelní scénkou. Pak 
následovala chvíle pro porotu. Aby nám čekání na výsledky lépe ubíhalo, na jevišti vystoupili 
nadaní polští kamarádi – gymnastky, zpěváci, houslisté… A pak už se děti dočkaly 
vyhlašování. Vítězové i my jsme si odnesli zaslouženou odměnu. Poté jsme se přesunuli do 
polské školy, kde jsme společně zasadili 2 duby na počest naší 25leté spolupráce. 

No backpack day 
Dne 9. 6. 2022 proběhl na naší škole den bez aktovek. Všichni si měli pomůcky přinést  
v čemkoliv, co mohlo nahradit klasické školní tašky či kabelky paní učitelek. No backpack day 
je oblíbeným happeningem po celém světě. Cílem je upozornit na miliony dětí, kteří denně 
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nosí pomůcky v ruce do škol vzdálených mnoho kilometrů. Naše škola se tak zapojila do akce 
na podporu vzdělávání v zemích třetího světa. Po celý den bylo možné sledovat všechny, 
kteří si pomůcky nosili v nejrůznějších předmětech od těla počítače, přes koš na prádlo, 
různé košíky po kočárek na psa či přepravku na kočku. Někteří si s sebou dokonce vzali celý 
noční stolek. 
 
Pasování na čtenáře 
Čtvrtek 9. června byl velikým dnem pro naše prvňáčky. V Městské knihovně Lanškroun byli, 
po důkladném prověření svých čtenářských dovedností, pasováni královnou Abecedkou do 
řad čtenářů. Naši nejmenší žáci dostali v knihovně dárek v podobě průkazu čtenáře, knížky 
Dubánek a tajný vzkaz. Následovala prohlídka knihovny, kdy se z našich žáků opravdu stali 
čtenáři. Nejen že si knihy prohlédli, ale většina si knihu i vypůjčila, aby si ji mohli doma 
přečíst. 
 
Dům přírody Žďárských vrchů 
Před nedávnem DDM Damián pořádal vědomostní soutěž Ekolibřík zaměřenou na ekologii. 
Žáci IV. B tuto soutěž vyhráli a za odměnu byli pozváni na exkurzi do Domu přírody Žďárských 
vrchů v obci Krátká u Sněžného. Muzeum se nachází v historickém statku z druhé poloviny 
19. století. Expozice se věnuje vývoji krajiny a přírody v průběhu věků. Děti zhlédly 3D film  
o Žďárských vrších, prohlédly si exponáty, které si mohly bez obav osahat a vnímat je téměř 
všemi smysly. Počasí znemožnilo vycházku po venkovní expozici. 
 
Výstupní testy z anglického jazyka 
Po dvouleté pomlce způsobené pandemií covid-19 jsme se opět vrátili k tradiční „malé 
jazykové maturitě“ z anglického jazyka. Této zkoušky na úrovni Cambridge zkoušek KET se 
účastní všichni žáci 9. tříd. Je složena z písemného testu a ústního zkoušení. Vzhledem 
k počtu žáků a časové náročnosti probíhalo letos toto testování ve dvou dnech, a to 30. 
května a 13. června 2022.  
V písemné části museli naši žáci prokázat schopnost porozumění obsahu a informacím 
v písemném textu i ve zvukové nahrávce, psali krátký text na zadané téma, prokazovali 
znalost základních gramatických pravidel i šíři jejich slovní zásoby. Během ústního zkoušení 
bylo jejich úkolem neotřelým způsobem představit své zájmy a každodenní radosti, popsat 
obrázek či fotografii a samozřejmě reagovat na všetečné otázky zkoušejících.  
A jak to dopadlo? V písemné části těchto zkoušek obstáli nakonec všichni, někteří s lehkostí 
dosahující středoškolských znalostí. Ústní část byla pro žáky z pochopitelných důvodů 
mnohem náročnější. Nervozita i obavy z neúspěchu byly znát, přesto se pouze jediné žákyni 
nepodařilo porotu přesvědčit o dostatečných schopnostech a dovednostech, které by měl 
žák 9. třídy vykazovat. 
 
Soutěž O kuličkového krále 
Ve středu 15. 6. 2022 jsme se za krásného slunečního odpoledne sešli s prvňáčky 
z lanškrounských škol na hřišti u ZŠ Dobrovského, kde jsme po delší pauze soutěžili o putovní 
korunu „Kuličkového krále“. Ze semifinálových kol vzešli vítězové škol, kteří se utkali ve 
finále. Koruna kuličkového krále letos putovala na Základní školu, ul. B. Smetany. 
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Exkurze v KOMFI 
Žáci, kteří se vzdělávají ve volitelném předmětu technická výchova, měli možnost ve středu 
15. 6. navštívit jednu lanškrounskou, velice prosperující, rodinnou firmu KOMFI. Zvolená 
exkurze jim měla teorii získanou ve škole přiblížit k příslušné praxi. 
Stručné zhodnocení exkurze z pohledu žáků: „Po zajímavé prezentaci, kde jsme se dozvěděli 
spoustu zajímavých informací, jsme se šli podívat na laminovací stroje. Mohli jsme si i osahat 
rozdíl mezi lesklou a matnou laminací. Rozhodně odcházíme se spoustou nových informací.“ 
 
iQLANDIE Liberec 
Hlavní cenou třetího ročníku soutěže Microtela byla návštěva science centra iQLANDIA 
v Liberci. Z naší školy se v pátek 17. června vydalo 16 žáků, aby si svou cenu užilo. V rámci 
čtyř pater, 11 rozsáhlých expozic a více než 500 interaktivních exponátů se děti přesvědčily, 
že věda je hlavně zábava. 
 
Studijní cesta do Francie 
Na konci školního roku se uskutečnil týdenní studijní pobyt pro vítěze Festivalu vědy a 
techniky ve Francii. Z naší školy se stáže zúčastnilo šest žáků. 
Po náročném nočním přejezdu do Paříže jsme navštívili známé muzeum Louvre, kde jsme 
viděli Monu Lisu. Překvapila nás velikost obrazu, čekali jsme, že bude mnohem větší. V úterý 
jsme se byli podívat na Eiffelovu věž. Vyjeli jsme až nahoru, kde se nám naskytl nádherný 
výhled na celou Paříž. Ve středu jsme přejížděli do městečka Poitiers, cestou jsme se stavili 
podívat na zámek v Ambois. Ve čtvrtek jsme navštívili zábavný park Futuroscope, kde 
bylo spoustu kin, atrakcí, horská dráha a mnoho dalšího. Všichni jsme si to moc užili. Poté 
následoval nákup drobností a návrat domů. 

Loučení s deváťáky 
Letošní deváťáci se s námi rozloučili opravdu krásným způsobem. Vystoupení, které dlouho 
připravovali a na kterém se dost nadřeli, stálo za to. Vše se jim moc povedlo a bylo vidět, jak 
nám dospěli. Všichni vypadali úchvatně, děvčata si oblékla šaty a vysoké podpatky a chlapci 
se ustrojili do obleků. Samozřejmě se to neobešlo bez slz, ty přišly už při šerpování a zůstaly 
až do konce. Obě třídy ze srdce poděkovaly celému učitelskému sboru, a hlavně třídním 
paním učitelkám Ivoně Vyoralové a Gabriele Reslerové, kterým poté věnovaly květiny. Před 
koncem si všichni zazpívali dojemnou písničku a pronesli přípitek budoucím středoškolákům. 
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PŘÍLOHA Č. 3 
BAZÉN A SAUNA 
 
Školní bazén navštěvují děti už od útlého věku. Každé pondělí 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. Jedna lekce plavání trvá 45 minut. Mateřské školky k nám přicházejí 
z Lanškrouna i okolí, např. MŠ Sázava, Výprachtice, Albrechtice, Dolní Třešňovec, Tatenice, 
Cotkytle, Petrovice, Staré Město, Třebářov, Horní a Dolní Čermná, Žichlínek, Rychnov na 
Moravě, Damníkov 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.   
V letošním školním roce jsme zaznamenali mnohem větší zájem o výuku plavání, žáci z 1. i 2. 
stupně doháněli to, co jim nebylo vzhledem k epidemiologické situaci v minulém školním 
roce umožněno.  
Plavecké kurzy probíhají každý den dopoledne pod vedením plaveckých instruktorů, Evy 
Jurčové a Veroniky Fibikarové. Odpoledne je bazén vyhrazen pro veřejnost a spolky, kroužky 
plavání. Je zde možnost si bazén zarezervovat soukromě. Návštěvník může využít protiproud, 
masážní trysky a večer podvodní osvětlení. Kdo je ranní ptáče, může si přijít zaplavat již od 
6.00 hodin. 
Pro školy, školky a veřejnost je zde k dispozici suchá sauna o kapacitě osmi osob, která je 
využita hlavně v období podzimu, zimy a jara. Lidé navštěvují saunu hlavně z preventivních 
důvodů, hledají zde fyzickou a psychickou relaxaci. Máme zde i voňavé esence a venkovní 
odpočívárnu s lehátky. 
V zimních měsících (listopad - březen) se opět uskutečnilo sobotní plavání. Bazén a sauna 
byla otevřena pro veřejnost od 14 – 19 hodin, 1x za měsíc probíhal Relax pro ženy‚ 
odpočinek při svíčkách a hudbě. 
S koncem školního roku je zahájen na bazéně prázdninový provoz, a to od pondělí do pátku, 
v době od 10.00 do 17.00 hodin. Pokud je krásné slunečné počasí, lze k pobytu využívat i 
venkovní zahradu a děti si mohou pohrát na školních průlezkách. O letošních prázdninách 
navštívilo bazén přes 1000 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.  


