
Z našich škol 

Školní rok 2002/2003 na ZŠ 28.října 581 

   Před začátkem nového školního roku 2003/2004 se ještě vrátím k tomu minulému.Chci se 

zmínit o tom, jak probíhal, co se nám podařilo, co nás trápí, jaké máme plány a přání do 

budoucna. 

   Naši školu navštěvovalo v 20 třídách 468 žáků, pro menší děti byla zřízena 3 oddělení 

družiny. Pracovalo zde 30 pedagogů, provoz školy zajišťovalo 6 dalších pracovníků. Celkový 

počet žáků stoupl o dva. Kapacita budovy je naplněna na 100%, všechny odborné učebny musí 

sloužit i jako kmenové třídy. Jedinou výjimkou je odborná učebna anglického jazyka. 

   Ze spádových obcí dojíždělo denně 121 žáků, nejvíce z Líšnice. Záškoláctví se nám podařilo 

udržet pod kontrolou, 53 neomluvených hodin je pouze 0,15% všech zameškaných hodin za 

celý školní rok. Všechny případy byly podchyceny již v zárodku spoluprací třídních učitelů 

s rodiči. Na konci školního roku prospělo s vyznamenáním 62 žáků ( uvádí se jen u žáků 6. – 

9. ročníku ), neprospělo po opravných zkouškách 11 žáků, 6 žáků bylo hodnoceno 2.stupněm 

z chování. Za podvody, lhaní, častou nekázeň a svévolné opuštění školy byl jeden žák 

ohodnocen 3. stupněm z chování. 

   Z cizích jazyků jsme vyučovali anglický – 240 žáků, německý  - 97 žáků a francouzský – 33 

žáků. Informatika je zařazena do vyučování všech žáků 6. – 9.  ročníku. Počítačová učebna je 

od 1. září 2003 vybavena dataprojektorem Toschiba. 

   Od 7.ročníku si žáci vybrali ze široké nabídky podle svých zájmů tyto volitelné předměty: 

semináře z českého jazyka a matematiky ( slouží jako příprava k přijímacím zkouškám ), 

biologická a chemická praktika, estetickou výchovu, literárně – historický a zeměpisný seminář, 

konverzaci z anglického jazyka a sezonní sport. 

   Na základě závěrů vyšetření lékařů a psychologů jsme zařadili do výuky celkem 26 

integrovaných dětí. Jedná se jak o tělesná postižení, tak i o vývojové poruchy učení a chování. 

Jsme si plně vědomi, že v rodinném prostředí se dá nejlépe zajistit harmonický rozvoj dítěte a 

proto se snažíme, aby tyto děti měly u nás na ZŠ odborné i materiální podmínky. Nikdy jsme 

se této obtížné a náročné práci  nebránili.  

   Nedílnou součástí výuky byla i ekologická výchova. Ve škole třídíme papír, PET – lahve a 

baterie. Uspořádali jsme celoroční soutěž ve sběru starého papíru, její finanční přínos byl přes 

10 000,-Kč. Za tuto částku jsme zakoupili na školní dvůr betonový stůl na stolní tenis. Letos 

chceme ze stejných zdrojů zakoupit druhý, dosavadní výsledky sběru tomu nasvědčují. Na Den 

Země se 6. a 7. ročníky účastnily exkurze na řízené skládce, třídírně odpadů a čističce 

odpadních vod, 8. ročník navštívil přečerpávací hydroelektrárnu Dlouhé Stráně v Jeseníkách. 

   V Žamberských listech jsme se snažili během celého školního roku průběžně informovat 

veřejnost o našich tradičních aktivitách ve sportu, kultuře, znalostních soutěžích, které jsou sice 

nad rámec schválených učebních osnov, pro žáky jsou však velice prospěšné. Naše škola má 

díky  učitelům tělesné výchovy velkou tradici v účasti v řadě sportovních soutěží. Je to lehká 

atletika, sálová kopaná, kopaná, sjezdové lyžování,  košíková, odbíjená, vybíjená, šachy. 

Nejhodnotnějšího výsledku dosáhlo družstvo sportovních gymnastek, které vyhrálo okresní 

kolo a v krajském kole gymnastky obsadily 2. místo. Vedle účasti v těchto soutěžích 

organizovala naše škola i 4 okrsková kola. 

   Ani znalostní soutěže nezůstaly bez naší účasti: olympiáda z anglického a českého jazyka, 

biologická, mineralogická a dějepisná olympiáda, matematické soutěže Pythagoriáda a Klokan, 

čtenářská soutěž. Nejlepšího výsledku dosáhli Adam Pácha a Jiří Šlezingr, kteří obsadili první 

dvě místa v okresním kole olympiády v anglickém jazyce, v krajském kole olympiády ve 

francouzském jazyce obsadila Veronika Krejsová 3. místo. Za úspěch považujeme i 3. místo 

Petra Bednáře v okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda a 4. místo Lenky Píčové 

v dějepisné olympiádě. 



   Během školního roku se naši žáci  zapojili do různých celoškolních akcí, které byly pro ně 

připraveny: turnaj ve stolním tenisu Vánoční pálka – 52 žáků, Velikonoční švihadlo - 450, 

plavecký výcvik – 163, Sportovní den školy – 228, lyžařský výcvik – 44, Lyžařský den školy - 

216. Během roku se děti nejvíce těší na „Dvorní slavnost – Den dětí“. Místo vyučování pro ně 

učitelé a žáci 9. tříd připraví řadu soutěží, za jejichž splnění dostávají ceny věnované sponzory 

školy. Letos byla celá akce zaměřena na téma „ lidská povolání “, nejlepší masky rovněž dostaly 

ceny od našich sponzorů 

   Oblíbenou zábavou menších dětí je školní časopis „Soudníček“. Ten   připravují paní učitelky 

Mgr. Renata Vaňousová a Mgr. Ludmila Smolová. 

   Velký význam přikládáme humanitární akci  Běh Terryho Foxe, kterou pořádáme společně s 

městem Žamberkem. Letos  se zapojilo 154 účastníků, kteří přispěli na konto boje s  rakovinou 

částkou 8 330,- Kč. Mrzí nás ale malá účast občanů města. 

   Dvě skupiny mažoretek ( „malé a velké“ ) pod vedením Mgr. Jaroslava Hájka a Mgr. Ludmily 

Krčálové úspěšně reprezentují  školu i Žamberk v blízkém i vzdálenějším okolí. Starší 

mažoretky zaznamenaly historický úspěch, když se probojovaly na republikové finále do 

Strakonic. 

    Pěvecký sbor Viola pod vedením sbormistra Mgr. Jaromíra Žejdlíka je široké veřejnosti 

znám tradičními Vánočními koncerty v kostele sv. Václava. Za více než deset let existence 

procestoval řadu zemí Evropy, poslední úspěšný zájezd absolvoval ve dnech 7. – 12. 6. 2002 

v Itálii. Letos v prosinci přivítá své italské přátele na oplátku v našem městě. 

   Škola sídlí v budově bývalého c.k. hejtmanství a soudu postavené v letech 1907 – 1908. Celá 

byla předána základnímu školství počátkem 80. let minulého století. Poslední větší oprava 

v řádu milionu Kč proběhla v letech 1997 a 1998, kdy byla na budově vyměněna většina oken. 

V dalších letech jsme se podle možností městského rozpočtu snažili provádět menší opravy 

v maximální hodnotě 200 000,- Kč. Letos jsme vymalovali část chodby a schodiště v přízemí, 

rekonstruovali osvětlení ve dvou třídách, podlahu v jedné třídě. Další prostory  však na opravu 

teprve čekají. Ve škole vnímáme velkou snahu vedení města získat značnou státní dotaci, která 

by problémy vyřešila.  

   V měsíci květnu u nás proběhla kontrola České školní inspekce z Pardubického inspektorátu. 

Kontrola byla zaměřena na vedení povinné dokumentace, dodržování schválených učebních 

dokumentů, dodržování organizace vyučování, vykázaný počet žáků k 30. září 2002, využívání 

finančních prostředků ze státního rozpočtu, aktuální stav bezpečnosti a ochrana zdraví při práci 

a požární ochrany včetně vyhodnocení rizik. Jednalo se celkem o 64 dokladů, o které se 

kontrolní zjištění opíralo.Závěrečná zpráva vyzněla pro naši školu velice dobře. Celý inspekční 

tým kladně hodnotil nejen práci učitelů a žáků v hospitovaných hodinách, pozitivně vnímal i 

výzdobu školy, její vnitřní atmosféru a aktivity, které učitelé pro své žáky připravují během 

školního roku. Celkově byla škola hodnocena jako nadprůměrná.  

   SRPDŠ (Sdružení rodičů a přátel dětí a školy) vypomáhá škole finančními částkami na nákup 

učebních pomůcek a při školních akcích. Více jak 50 rodičů – podnikatelů sponzoruje školu 

finančními částkami od 500,- Kč až do výše 20 000,- Kč, případně hmotnými dary – počítače, 

tiskárny, psací stoly. Za rok 2002 celková částka činila 178 000,- Kč. Finance používáme na 

nákup učebních pomůcek, videotechniky, počítačů, k dotování činnosti mažoretek a Violy, ke 

splácení půjčky na novou učebnu Př – Ch. Za to jim patří náš vřelý dík. 

   V novém školním roce otvíráme 20 tříd, v 1. a 7. ročníku je po třech třídách. K 1. září 2003 

nastoupilo 472 dětí, o devět více než loni. Klesající počty dětí na školách nás dosud nezasáhly. 

Přivítali jsme 56 prvňáčků a 16 dalších žáků do vyšších ročníků, kteří k nám přišli ze spádových 

obcí Líšnice, Lukavice a Hejnice. 

   Ke změně došlo v pedagogickém sboru. Na mateřskou dovolenou odešly paní učitelky 

MVDr. Zuzana Nutzová a Mgr. Eva Pandulová, na Gymnáziu v Žamberku od září vyučuje Mgr. 

Pavla Odehnalová. Naopak letos vítáme nové kolegyně: na II. stupni paní učitelku Hanu 



Malečkovou, v 1.C paní učitelku Mgr. Zdeňku Viktorovou a ve 3.B paní učitelku Romanu 

Frimlovou. 

Mgr. Jaroslav Tajbr, ředitel školy  

 

 


