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Charakteristika školy

ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY
Základní škola v Heřmanově Městci je plně organizovanou školou. Je jedinou základní školou
(kromě základní školy praktické) v pětitisícovém městě. Školu navštěvuje 732 žáků ve 29 třídách. Na
prvním stupni je 17 tříd s 443 žáky, na stupni druhém 12 tříd s 289 žáky.
V 1. a 2. ročníku jsou 4 paralelní třídy, ve 3. - 9. ročníku 3 paralelní třídy. Průměrný počet žáků na
jednu třídu je 25,24 žáků. Zhruba polovina žáků dojíždí do školy většinou autobusy ze 40 spádových
obcí.
Jedná se o největší základní školu v okrese Chrudim.

CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU
Pedagogický sbor se skládá ze 47 členů, z toho je 5 vychovatelek školní družiny. Tři učitelé
pracují na zkrácený úvazek. Ve sboru převažují výrazně ženy (42). Všichni učitelé jsou vysokoškolsky
vzdělaní a kvalifikovaní a učí převážně svou aprobaci. Pedagogický sbor se v poslední době postupně
obměňuje a přibývají mladí učitelé. Všichni pedagogové si zapojením do dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků prohlubují kvalifikaci. Osvojili si práci na počítačích a s internetem
absolvují jazykové kurzy anglického jazyka.
Vybraní pedagogové si zvyšují kvalifikaci studiem k výkonu vedoucího pracovníka.
Učitelé úzce spolupracují se školními psychology a speciálními pedagogy. Ve škole pracuje
výchovný poradce.

CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ
Polovina žáků je dojíždějících. Do kolektivů běžných tříd se začleňují žáci se specifickými
poruchami učení a chování, kterým je věnována individuální pozornost i mimo vyučování. Nadaní
žáci se pod vedením svých učitelů úspěšně zúčastňují olympiád, soutěží a vystoupení. Mají možnost
po absolvování 5. ročníku pokračovat ve studiu na víceletém gymnáziu nebo ve sportovních školách.
Do naší školy přicházejí po ukončení 5. ročníku zájemci z malotřídní školy v Morašicích.

DLOUHODOBÉ PROJEKTY
Žáci se pravidelně zúčastňují plaveckého a lyžařského výcviku, sportovních dnů,
pochodových cvičení a několika celoškolních projektů. Mezi ně patří projekt Zdravé zuby, Den Země,
Volba povolání, Přehlídka škol, Pozveme přírodu do školy a Dopravní výchova. Dále je škola
zapojena do republikových projektů Recyklohraní a Škola v lese. Pro žáky připravujeme aktivity
v oblasti bezpečného chování, vzájemné ohleduplnosti a chování v kolektivu, v protidrogové oblasti, v
oblasti sexuální výchovy. Pravidelně jsou organizovány exkurze, výlety, školy v přírodě aj.

SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY
Při škole působí devítičlenná školská rada. Úspěšně se rozvíjí spolupráce se sdružením rodičů
a přátel školy (SRPŠ). Společně je organizován školní ples SRPŠ. SRPŠ finančně zajišťuje nákup
lyžařské výzbroje pro lyžařský výcvik, finančně přispívá na nákup nových počítačů do počítačových
učeben. Dále na dopravu a zajištění sportovních a kulturních aktivit, různých soutěží a akcí. Přispívá
i na vybavení školní družiny a testování znalostí a vědomostí žáků 8. ročníku. Rodiče navštěvují
výuku ve třídách v rámci Dne otevřených dveří. O dění ve škole jsou seznamováni prostřednictvím

2

ZŠHM
třídních schůzek, školního zpravodaje, webových stránek. Je organizována školní akademie, veřejná
vystoupení pěveckých sborů, besídky pro rodiče na 1. stupni a ve školní družině, besedy pro rodiče
k ochraně před nežádoucími jevy v chování aj.
Škola se výrazně prezentuje ve veřejném životě Heřmanova Městce. Úzce spolupracuje se
školskými zařízeními (malotřídní školou v Morašicích, mateřskými školami, základní uměleckou
školou, praktickou školou a domem dětí a mládeže).
Škola rozvíjí kontakty se zřizovatelem-městem Heřmanův Městec, Krajským úřadem
v Pardubicích, Městským úřadem v Chrudimi, pedagogicko- psychologickými poradnami, úřadem
práce, církvemi, sportovními kluby, Junákem, Policií ČR, lékaři, knihovnou, osvětovou besedou,
domovy důchodců, hasiči, archivem, hřebčínem, kronikářem, firmou Holcim, podnikateli, svazem
zahrádkářů, útulky zvířat, hnutím Stonožka aj.
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