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Vážení rodiče, zatímco jsme bezprostředně před začátkem 
výuky narychlo dořešili personální složení, zatímco hlídáme 
rozjezd nového projektu sportovní 1. třídy, školní rok se 
rychle rozběhl a jsme na konci měsíce září. Doufám, že se 
nám s Vámi rodiči bude dobře spolupracovat, protože náš 
cíl je společný.          Pavel Jirsa, ředitel školy 

 

Organizační pokyny 
Organizace prázdnin ve školním roce 2019-20 

Zahájení školního roku: 2. 9. 2019 
Podzimní prázdniny: 29. a 30. 10. 2019 
Vánoční prázdniny:       23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 
Pololetní prázdniny: 31. 1. 2020 
Jarní prázdniny: 10. - 14. 2. 2020 
Velikonoční prázdniny: 9. 4. 2020 
Předání vysvědčení: 30. 6. 2020 (zatím) 
 

Organizace vyučovacího dne 
 0. hodina 7:00-7:45 5. hodina 11:45-12:30 
 1. hodina 7:55-8:40 6. hodina 12:40-13:25 
 2. hodina 8:50-9:35 7. hodina 13:35-14:20 
 3. hodina 9:55-10:40 8. hodina 14:25-15:10 
 4. hodina 10:50-11:35 9. hodina 15:15-16:00 
 

Seznam učitelů a pracovníků školy 
ředitel: Pavel Jirsa 
zástup. ředitele: Kamila Voříšková, Jana Tláskalová 
výchovná poradkyně: Kamila Voříšková 
metodik prevence: Zuzana Veselíková 
hospodářka: Štěpánka Králová 
učitelé: 
1. A Jitka Filová 5. tř. Helena Lorencová 
1. B Věra Hrdonková 6. A  Michaela Pekařová 
2. tř. Michaela Knapová 6. B  Terezie Dvořáková 
3. A    Iva Kabrhel 7. tř. Václav Flídr 
3. B Hana Boštíková 8. tř. Pavel Jakl 
4. A  Jana Gerčáková 9. A  Zuzana Veselíková 
4. B  Iveta Boušková 9. B    Luboš Chaloupka 
netřídní učitelé: Ivana Kašparová, Milan Břeň, Ivan Nicolas 

Pachl, Irena Matysová, Šárka Holcová, Jiří Kusý 
rodilý mluvčí Aj:  John Benson 
asistenti: Věra Brokešová, Jiří Kusý, Monika Rovnerová, 

Zuzana Švábová, Alena Císařová, Ivana Kolková, Anna 
Glesnerová, Kateřina Orbanová 

vychovatelky: Renata Nohavcová (ved. vych.), Zuzana Slívo-
vá, Kateřina Orbanová, Anna Glesnerová 

školní klub: Josef Coufal školník: Jaroslav Beránek 
uklízečky: Božena Bílá, Jana Machálková, Hana Majtnerová 
sportovní hala: Jan Kabrhel, Petr Pavelka, Marie Veselíková 

P 

Elektronické známkování  
Od letošního školního roku jsme přešli na tzv. elektronic-

ké žákovské knížky. Rodiče si převzali přístupové údaje, 
pokud měli problém s využíváním tohoto systému, byli 
ještě informováni při rodičovských schůzkách 18. 9. 2019. 
Je to krok dopředu, i když by někteří raději viděli klasické 
zápisy, ale v těchto směrech nemůžeme zůstávat pozadu a 
musíme se všichni přizpůsobovat trendu současnosti. 

 

Školní družina 
Družinka má jako obvykle připravený a začala již realizo-

vat celoroční výchovný program Zápisník zdravého Kuby, 
zaměřený na přirozené zdravé stravování a celkově zdravý 
životní styl. Provoz družiny je od 6:30 do 17 hod. Ze zákona 
se platí provozní náklady ve výši 100 Kč měsíčně. 

 

Školní klub 
Školní klub by měl být určen především pro žáky 2. stup-

ně, ale jeho kroužky bývají přitažlivé i pro starší prvostup-
ňové děti. Ze zákona platí, že docházka na tyto kroužky je 
zpoplatněna v podstatě jen formální částkou na provoz  
(30 Kč/měs.). Na začátku roku nám život komplikuje ne-
moc, ale snažíme se rozjet co nejvíce kroužků hned od 
začátku, jiné naběhnou postupně.  Letošní nabídka krouž-
ků: řezbářský, turistický, keramika, vaření, pokusy, rybář-
ský, robotika, deskové hry, karetní hra Magic. 

 

Školská rada 
Tento orgán se skládá z 6 osob – v současné době se 

schází v následující sestavě: za zřizovatele Milada Nádvor-
níková a Radek Pulkrábek, za rodiče Soňa Neugebauerová a 
Pavla Šaldová, za učitele Iva Kabrhel a Pavel Jakl. Poslední 
schůzi měli 29. 8. 2019, kdy schválili výroční zprávu školy za 
minulý školní rok 2018/19. Projednávaly se další stavební 
úpravy školy (výměna oken, fasáda, rekonstrukce některých 
tříd, podlahové krytiny). Škola byla opět podpořena v boji 
proti vytvářejícím se závislostem žáků na používání mobilů. 

 

Školní parlament 
Ve středu 25. 9. 2019 proběhly volby do školního parla-

mentu. Žáci si na základě demokratických principů zvolili 
své zástupce, celý nově vzniklý „orgán“ bude mít v prvním 
říjnovém týdnu společné soustředění a pak už to bude na 
nich, co se jim nového a užitečného podaří prosadit. 

 

Třída se sportovním zaměřením 
Od začátku tohoto školního roku probíhá nově činnost 

sportovní 1. třídy. Celková aktivita dětí při pobytu ve škole 
je zaměřena na přirozený pohyb, zdravé stravování, přiro-
zenou komunikaci. Děti mají kromě běžné výuky tělesné 
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výchovy další dvě hodiny sportovních aktivit s trenérem a 
relaxačních cvičení s fyzioterapeutem. Ve škole jim jsou 
zajištěny i svačiny podle jídelníčku výživové specialistky. 
Dále plní celoroční program Deset stupňů ke zlaté. Co je ale 
podstatné, snažíme se, aby nebyl tělocvik na úkor toho 
ostatního, takže si hlídáme, aby o nic nepřišly ani 
v ostatních oblastech školního života. 

 

Školní mléko  
Tento vládní projekt probíhá ve stejném režimu jako mi-

nulý rok, vždy v pondělí děti dostanou krabičkové neochu-
cené mléko, od října si budou moci třídy jako celek objed-
nat i jiné mléčné výrobky. Více až podle pokynů společnosti 
Laktea, které v tuto chvíli ještě nebyly upřesněny. 

 

Ovoce a zelenina do škol 
Projekt Ovoce a zelenina do škol také navazuje na minulý 

školní rok, děti dostávají ovoce (zeleninu, ovocný nápoj) 
vždy ve středu. 

 

Sportuj ve škole 
Již 4. rokem jsme zařazeni do projektu, který je zaměřen 

na pohybové aktivity dětí ve školní družině. Dříve probíhal 
pod názvem Hodina pohybu navíc, nyní tedy pod novým 
názvem a novým vedením (Anna Glesnerová) a je zaměřen 
na míčové sporty nejmladších dětí. 

 

Nové logo 
Po patnáctiletém užívání loga s motýlkem Modráskem 

nám bylo doporučeno udělat něco nového pro image školy, 
takže jsme si od výtvarníka nechali zpracovat nové logo. Je 
takové trochu více strohé, ale dá se v něm najít více infor-
mací o škole. Snad bude plnit svou funkci. 

 

Nové www stránky školy 
Dalším prvkem, který by měl zlepšit informovanost o ško-

le, jsou webové stránky. I ty si necháváme zpracovat nově, 
ale bohužel termín jejich zveřejnění se protahuje. Až přijde 
ten správný čas, budete informováni. 

 

Co se událo 
Slavnostní zahájení školního roku 

Školní rok jsme zahájili v pondělí 2. září s třídními učiteli 
ve třídách, prvňáčky přišel pozdravit pan senátor Kortyš. 
V úterý jsme se pak chtěli sejít na dvorku, ale po nočním 
vydatném dešti bylo příliš vlhko a chladno, takže jsme se 
sešli v aule, kde děti pozdravili také zástupci MÚ Litomyšl, 
starosta Daniel Brýdl a vedoucí odboru školství Milada 
Nádvorníková. Společně jsme si zazpívali i nově vzniklou 
školní hymnu Jsme tým. 

 

Spolupráce prvňáčků s deváťáky 
První dny jsou pro nové prvňáčky vždycky náročné, zvláš-

tě obtížné to bývá v jídelně, proto se jim již tradičně věnují 
a pomáhají nejstarší žáci. 

 

Osmáci se věnují předškoláčkům 
A v souvislosti s tím se na tuto funkci chystají současní 

osmáci. Když na školu přicházejí mateřské školy, právě 
osmáci se věnují předškolním dětem, se kterými budou mít 
společné aktivity za rok. 
 

Adaptační kurz 6. třídy 
Obě 6. třídy jely letos na adaptační kurz do Hluboké. Ten 

byl nový nejen pro děti, ale i pro obě nové paní třídní uči-
telky Terezii Dvořákovou a Michaelu Pekařovou. 

 

Přednáška o zdravé výživě 
Pro rodiče, kteří projevili zájem, jsme uspořádali před-

nášku výživové specialistky české basketbalové federace 
paní Zuzany Pavelkové Šafářové, která nastínila zásady 
správné výživy dětí mladšího školního věku. 

 

Co se bude dít 
Sběr starého papíru 

Další sběrová akce proběhne 7. - 8. října 2019. Zdroj fi-
nancí z této akce je pro třídy vcelku podstatný, proto pro-
síme rodiče o pomoc zvláště u malých dětí. 

 

Edison 
Po čtyřech letech tento projekt letos vynecháváme. Po-

važujeme jej sice za přínosný, ale dost se opakovaly stejné 
národnosti a usoudili jsme, že každoroční pořádání vzhle-
dem k velké organizační náročnosti nepřináší očekávaný 
efekt. S další etapou počítáme v únoru 2021. 

 

Vánoční zpívání 
I toto již tradiční vystoupení je připraveno. Po loňském 

úspěchu ve sportovní hale to budeme letos směřovat tímto 
směrem. Podobně jako minulý rok je tematicky zaměřeno, 
myslím, že ani toto vystoupení byste si neměli nechat ujít. 

 

Východočeské divadlo Pardubice 
Další organizačně dost náročná akce, ale pro deset zá-

jemců umožníme účast na 6 divadelních představeních 
ročně přímo ve VČD Pardubice. 

 

Pravidelné zájezdy do lanového centra v Olomouci 
Zájemci ze starších ročníků mají vždy dvakrát ročně mož-

nost jet se protáhnout do olomouckého lanového centra. 
Podzimní návštěva je předběžně plánována na některou 
sobotu počátkem října. 
 

Vystoupení školní družiny v Praze na výstavišti 
Naše škola byla pozvána, aby vystoupila se svým progra-

mem, kde se na jevišti setká kromě jiného i se slavným 
italským zpěvákem Drupim. Těšíme se na velký zážitek. 
 

Lyžařský kurz 
Počasí a lyžařský kurz je každoroční dilema. Letos máme 

termín pozdější, 3. – 8. března, tak budeme čekat, jestli 
nám příroda dovolí. 

 

Slavnost Slabikáře 
Počítáme i s touto tradiční slavností pro prvňáčky, která 

proběhne v měsíci listopadu. 
 

Modráskovy šablony II 
Letos sice skončil velký projekt MÚ CVP, ale my jsme si 

založili vlastní projekt, na jehož aktivity jsme na příští dva 
roky získali od EU 1,5 milionu Kč, takže doučování, některé 
kroužky, projektové dny a především práce některých 
asistentek bude financována z této finanční hromádky. 
 

Den otevřených dveří aneb Svatomartinské hodování 
Největší podzimní akci chystáme na středu 20. listopadu 

2019. Bude opět plná zajímavých aktivit, překvapení, zají-
mavostí se „šlehačkou na dortu“ na závěr. Více neprozra-
díme, přijďte se podívat a vezměte s sebou známé. 
 

Chystané stavební úpravy 
Škola má již 22 let, a ačkoliv je v našem městě nejnovější, 

potřebuje již jistou revitalizaci. Oprava fasády již místy 
proběhla, letos se měla opravit fasáda i na západní straně, 
ale jelikož je nezbytná i výměna oken v tomto traktu, bylo 
vše odsunuto na rok 2020. Kromě toho budou prostřednic-
tvím MASK vyhlášeny projekty na rekonstrukci tříd, tady se 
také chystáme zapojit, naším cílem je v nejbližší době jazy-
ková laboratoř, nová učebna fyziky a také zastíněný prostor 
pro výuku venku na čerstvém vzduchu. 

 

Publicita školy, informovanost 
Na škole bude i kromě uvedených velkých akcí probíhat 

dlouhá řada dalších aktivit, nepovažujeme za podstatné je 
tady všechny vypisovat. Informujeme na několika frontách, 
takže kdo má zájem, může se informovat buď na již zmíně-
ných www stránkách, škola má svůj profil i na facebooku, 
každý týden v pátek je aktualizována nástěnka na náměstí u 
cukrárny Adria. Rodiče, kteří jsou v adresáři, dostávají 
každý měsíc Aktuality na daný měsíc. Při jakýchkoliv nejas-
nostech se můžete kdykoliv ohlásit přímo na můj telefon 
(737 850 315), rád Vám potřebné informace poskytnu. 
Hezké podzimní dny přeje           Pavel Jirsa, ředitel školy 


