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Naše adresa: Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim
nám.Míru 1, 538 03 Heřmanův Městec
telefon: 469 695 101, 469 630 089
mobil: 607 172 449
E-mail: skola@zshm.cz
www.zshermanuvmestec.cz
školní jídelna: 469 687 440

Vážení rodiče, drazí přátelé,
Chtěli bychom Vám již tradiční formou předat základní
poznatky ke školnímu roku 2017/2018. Doufáme, že Vám tím
usnadníme přístup k potřebným informacím. Více se o dění ve škole,
včetně aktuálních zpráv, dozvíte na internetových stránkách.
Také letos hodláme ve školní práci rozvíjet vše přínosné z let
minulých. Chceme vzdělávání utvářet tak, aby bylo dětem ku
prospěchu. Usilujeme o to, aby výuka byla zajímavá a poutavá, aby
děti chodily do školy se zájmem a dobře si vedly. Nově obohatíme
všem žákům pobyt ve škole přísunem vitamínů a zdravých tekutin
v rámci projektů Ovoce a Mléko do škol.
Jménem pedagogů a ostatních zaměstnanců

Mgr. Stanislav Mráz
ředitel školy
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Školní rok 2017/2018

Ředitel: Mgr. Stanislav Mráz
Zástupci ředitele: PaedDr. Jarmila Šmídová – statutární
zástupkyně, 1. stupeň
Mgr. Vratislav Dočkal– 2.stupeň
Vedoucí vychovatelka: Bc. Miroslava Kynclová
Výchovný poradce: PaedDr. Libuše Moravcová
Školní metodik prevence: Mgr. Alena Stránská
Ekonomka a sekretářka: Alena Dočkalová
Mzdová účetní: Bc. Ivana Loudová
Vedoucí školní jídelny: Ing. Adéla Holubová
Vedoucí kuchařka: Eva Patová
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Učitelé 1. stupně
1. třída: A Mgr. Lenka Hašlová; B Mgr. Ivana Konečná;
C Mgr. Müllerová Helena
2. třída: A Mgr. Sylva Hrachovinová; B Mgr. Michaela Kučerová;
C Mgr. Lenka Horkelová; D Mgr. Lada Vojáčková
3. třída: A Mgr. Irena Kadaňková; B Mgr. Zora Mrázová;
C Mgr. Lea Ouřecká
4.třída: A Mgr. Jana Čurdová; B Mgr. Silvie Horáková;
C Mgr. Miroslav Pivoňka; D Mgr. Blanka Tamchynová
5. třída:A Mgr. Zuzana Kovačičová; B Mgr. Monika Picková;
C Mgr. Heda Pivoňková; D Mgr. Jitka Ryšánková

Učitelé 2. stupně
6. třída:A Mgr. Lenka Malá; B Mgr. Eva Bočková;
C Mgr. Jiří Mach; D Mgr. Hana Dostálová
7. třída:A Mgr. Ilona Velcová; B Mgr. Jana Šebková;
C Mgr. Jana Šindelářová
8. třída: A Mgr. Alena Stránská; B Mgr. Božena Tlapáková;
C Mgr. Danuše Málková
9. třída: A Mgr. Lucie Angerová; B Mgr. Květa Levínská;
C Mgr. Romana Heřmanská

Beztřídní
Mgr. Jana Beránková, Mgr. Iva Dvořáková; Mgr. Ivana Dvořáčková;
Mgr. Milan Cink; Mgr. Jitka Ptáčková; Mgr. Radka Petráková;
Mgr. Jaroslava Kachlíková; PaedDr. Libuše Moravcová;
Prom. uč. Ludmila Štěpánová

4

Vychovatelé školní družiny
1. odd. – Bc. Vladimíra Hůlková (Stará radnice)
2. odd. – Vojtěch Skyva Dis. ( školní budova, přístavba, přízemí)
3. odd. - Jana Friedlová (Stará radnice)
4. odd. - Bc. Miroslava Kynclová (Stará radnice)
5. odd. – Bc. Iva Kotorová ( školní budova, přístavba, 1. patro)

Provozní zaměstnanci
Jana Blažková, Pavlína Hezká, Martina Jirásková, Petr Kyncl, Soňa
Linhartová, Marie Paulusová, Jana Macigová, Jiří Marek

Zaměstnankyně školní jídelny
Ing. Adéla Holubová, Jana Jandová, Petra Kašparová, Martina
Minaříková, Eva Patová, Eva Sedláčková, Milena Římková, Pavlína
Daňková
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Organizace školní výuky
Statut školy: škola s právní subjektivitou
příspěvková organizace
zřizovatel školy Město Heřmanův Městec
Počet tříd: 31
Počet žáků: 756

1. stupeň: 436
2. stupeň: 320
Celkem chlapců
383
Celkem dívek
373

Výchovně vzdělávací programy:
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
ZŠ Heřmanův Městec
1. - 9. ročník
V letošním roce zahajujeme práci v těchto volitelných předmětech:
6. ročník: pohybové hry, mladý technik,, základy lidových řemesel,
úvod do anglické konverzace, ekologická výchova
7. ročník: pohybové hry, informatika, příprava pokrmů (2x)
úvod do anglické konverzace
další cizí jazyk: německý, ruský, anglický
8. ročník: další cizí jazyk: německý, ruský, anglický
9. ročník: další cizí jazyk: německý, ruský
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I v letošní nabídce jsou nepovinné předměty:
sborový zpěv, náboženství
Na naší škole pracují v tomto školním roce tyto kroužky: redakční,
dramatický, dopravní, pracovnětechnický, hra na flétnu pro
začátečníky a pro pokročilé, turistický, sportovně taneční, pohybové
hry, klub mladých vědců

Důležité údaje pro Vás
Vyučovací hodiny:

745 – 830
840 – 925
940 – 10 25
1035 – 1120

1130 – 1215
1225 – 1310
1320 – 1405
1415 – 1500

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Provoz: 630 – 1530
Poplatky za ŠD byly pro školní rok 2017/2018 stanoveny takto:
každé dítě platí 100 Kč/měsíc, a to i pokud navštěvují družinu jeho
sourozenci. Částka 10 x 100 Kč, tj. 1000 Kč za každé dítě na školní
rok, je splatná v termínu od 4.9. do 18. 9. 2017.
Platba:
a) převodem na účet č. 30015-1141799359/0800
b) v hotovosti u ekonomky A. Dočkalové (7:00 -14:00 hod. –
- 1. patro hlavní budovy)
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
Text:
školní družina-1.odd. V. Hůlková
nebo
školní družina-2.odd. V. Skyva
školní družina-3.odd. J. Friedlová
školní družina -4.odd. M. Kynclová
školní družina-5.odd. I. Kotorová
VÝCHOVNÝ PORADCE
Konzultační hodiny:
Út
15:00 - 16:00
nebo dle předchozí dohody
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Důležité termíny školního roku 2017/2018
Pedagogické rady:
29. 8. 2017, 31. 8. 2017, 1.9. 2017, 20. 11. 2017,
22. 1. 2018, 16. 4. 2018, 20. 6. 2018
Třídní schůzky:
3. 10. 2017; 5. 12. 2017; 24. 4. 2018
Den otevřených dveří:
8. 11. 2017
Schůzka s rodiči vycházejících žáků
30. 11. 2017 v 15:00 hod.
Odevzdání přihlášek na střední školy k potvrzení:
nejpozději do 20. 11. 2017
(talentové zkoušky na umělecké školy)
nejpozději do 9.2. 2018
(přijímací zkoušky na ostatní školy)
Přijímací řízení na střední školy:
střední školy ( s talentovou zkouškou)
2. 1. – 15. 1.2018
střední školy ( bez talent. zk.)-1. kolo jednotně 12. 4. 2018
Ples SRPŠ: bude upřesněno
Školní akademie: 1. 3. 2018
Zápis do prvních tříd: 3. - 4. 4. 2018
Setkání s rodiči budoucích prvňáčků: 24. 5. 2018
Prázdniny:
podzimní 26. 10. -27. 10.2017
vánoční 23. 12. 2016 – 2. 1. 2018
pololetní 2. 2. 2018
jarní
12. 3. – 18. 3. 2018
velikonoční 29.3.-30.3. 2018
hlavní 2. 7. 2018 - 31.8. 2018
Vyučování v novém kalendářním roce začne 3. 1. 2018.
1. pololetí bude ukončeno 31. 1. 2018.
2. pololetí bude ukončeno 29. 6. 2018.
Vyučování ve školním roce 2018/2019 začne 3. 9. 2018.
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Ohlédnutí za školním rokem 2016/2017
Prospěch a chování žáků:
prospělo
766 žáků
prospělo s vyznamenáním
480 žáků (z toho 359 na 1. stupni)
neprospělo
6 (z toho 0 na I. stupni)
opravnou zkoušku dělalo 12 žáků, z toho 6 úspěšně a postoupili do
dalšího ročníku .
integrovaní žáci s individuálním vzdělávacím plánem (IVP) 2
integrovaní žáci bez IVP
82
2. stupeň z chování
3 žáci
3. stupeň z chování
4 žáci
Ve školním roce 2016/2017 odešlo z 9. ročníku
82 žáků
z 8. ročníku
2 žáci
z 5. ročníku
8 žáků
(víceleté gymnázium)
Umístění na střední školy:
Všichni vycházející žáci se umístili a pokračují v dalším studiu na
středních školách.
gymnázia (čtyřletá)
(osmiletá)
SOŠ a SOU s maturitou
umělecké školy
SOU
(tříletý učební obor)

celkem s maturitou
celkem s výuč. listem
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13
8
44
2
25

67
25

Pedagogové, provozní zaměstnanci a hlavně žáci
v pracovním procesu
Ve školním roce 2016/2017 pracovalo na naší základní škole
43 učitelů (39 učitelů na plný úvazek, 4 učitelé na částečný úvazek) a
3 vychovatelky ŠD pracovaly na plný úvazek, jedna vychovatelka a
jeden vychovatel na částečný úvazek. dvě učitelky byly na rodičovské
dovolené. Jedna učitelka odešla do starobního důchodu.
Učitelský sbor byl stabilizovaný. Všichni učitelé mají vysokoškolské
vzdělání. Věkový průměr pedagogů není plně vyvážený. Převažují
zkušení učitelé. Mladší učitelé jsou v menšině.
Nepedagogických pracovníků bylo 18 (z toho dva školníci,
ekonomka, mzdová účetní na částečný úvazek, vedoucí školní jídelny,
sedm pracovnic školní jídelny, šest uklízeček).
Žáci byli rozděleni do 31 tříd. Průměrný počet žáků ve třídě byl
24,87. Třídy byly naplňovány maximálně do počtu 30 žáků. Škola
proto nepotřebovala výjimku od zřizovatele. Zvýšením počtu tříd na
31 tříd jsme museli přistoupit ke zrušení odborné učebny českého
jazyka, kam byla umístěna kmenová třída 1. stupně.
Nejvýznamnější zpětnou vazbou a ohodnocením naší práce jsou
každým rokem výsledky přijímacího řízení na střední školy.
Většina žáků využila možnost podat dvě přihlášky. Všechny střední
školy v Pardubickém kraji měly stejné zadání v přijímacích testech
vytvořených organizací CERMAT. Výsledky dosažené žákem v 1. kole
přijímacího řízení měly platnost i pro druhou vybranou školu.
Volbě povolání byla tradičně věnována zvýšená pozornost ve
výuce. Žáci 9. ročníku navštívili společně burzu středních škol v
Chrudimi. Žáci 8. ročníku si prohlédli pracoviště Úřadu práce
v Chrudimi a seznámili se se stavem zaměstnanosti a nabídkami
uplatnění v našem regionu.
Rodiče vycházejících žáků se sešli se zástupci středních škol na
besedě organizované školou.
Škola pokračovala v rámci Technohrátek ve spolupráci se
středními školami s technickým zaměřením. Škola byla v úzkém
kontaktu s Gymnáziem a Střední odbornou školou Přelouč a Střední
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odbornou školou automobilní v Holicích. Žáci vyšších ročníků 2.
stupně opakovaně navštívili školy a zapojili se aktivně do
připravených činností.
Všichni žáci 9. ročníku podstoupili srovnávací test organizovaný
ministerstvem školství z okruhu český jazyk, matematika a informační
gramotnost. Testování proběhlo elektronicky. Žáci dosáhli
průměrných výsledků. Ve škole se vzdělávají tři žáci vietnamské
národnosti. dva žáci plní povinnou školní docházku v zahraničí.
V oblasti výchovného působení klademe důraz na prevenci.
Usilujeme o žádoucí formování lidských i občanských postojů a
pomáháme rodičům při rozvoji utváření osobnosti dětí.
Společně se zásadami mravní výchovy jsme zdůrazňovali prevenci
sociálně patologických jevů (na protidrogovou prevenci, boj proti
projevům rasismu, xenofobie, šikany aj.), zdravý životní styl, podporu
ochrany přírody a životního prostředí, podporu kulturního chování
na veřejnosti a vzájemnou ohleduplnost , ochranu člověka za
mimořádných situací.
Proběhly besedy s Policií ČR, Městskou policií, s hasiči, aktivity a
besedy o sexualitě („Čas proměn“, „Dospívání“), o nebezpečí drog
(„Kyberšikana“), o spolupráci a posilování kladných vazeb
v kolektivu („Vztahy ve třídě“), o nepřípustném chování („Tolerance
a respekt“), o prevenci kriminality, o životě a zvycích jiných národů a
kultur (besedy s videoprojekcí „Srí Lanka“, „Afrika“ aj.), o vzájemné
ohleduplnosti a pomoci postiženým („Neviditelná výstava“, „S dětmi
o dětech, které to mají v životě „trochu“ jinak“). Žáci tříd v nižších
ročnících si stanovili vlastní pravidla, kterými se snažili řídit. V 6. a
7. ročníku proběhlo ve spolupráci s Archou Chrudim, střediskem
výchovné péče o děti a mládež, sociometrické měření. To rozkrylo
vzájemné vztahy v třídních kolektivech a pomohlo při odstraňování
negativních a škodlivých projevů ve vzájemném chování některých
žáků.
Zmíněné aktivity se uskutečnily v souladu se školním preventivním
programem, který byl průběžně vyhodnocován.
Žáci se zapojovali rovněž do charitativních akcí. Sbírkou
plastových víček „Pomozte Eričce“ pomáhají zdravotně postižené
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dívce z Heřmanova Městce a zdravotně postiženému vrstevníkovi
z Chrudimi.
Podpořili také materiálně a finančně chrudimský psí útulek.
V návaznosti na školu rozvíjela svou činnost školní družina.
Pět oddělení navštěvovalo 150 žáků z 1.-3. ročníku. Žákům 3.
ročníku, kteří nebyli přijati do školní družiny, umožnila škola ve
spolupráci s Domem dětí a mládeže Heřmanův Městec pobyt na půdě
školy. Žáci měli při aktivitách obdobnou pracovní náplň jako
družinové děti. Vychovatelé ve školní družině zajistili a připravili
řadu zajímavých činností.

Zaměstnanci školy, žáci, rodiče, veřejnost
Škola rozvíjela spolupráci se školními a výchovnými zařízeními:
Základní uměleckou školou (ZUŠ), Základní školou praktickou a
speciální v Heřmanově Městci (ZŠP), Domem dětí a mládeže
v Heřmanově Městci (DDM), mateřskými školami, a se Základní
školou v Morašicích..
Nejtěsnější spolupráce zůstává s Domem dětí a mládeže
v Heřmanově Městci. DDM organizoval pro naše žáky Vánoční a
Velikonoční nápadník, dopravní soutěž, pobyt žáků na dopravním
hřišti a s tím související aktivity (besedy na téma doprava, soutěž
všech žáků 3. a 4. ročníku v jízdě zručnosti a znalosti pravidel
silničního provozu aj.).
Prohloubila se spolupráce se ZUŠ a ZŠP a přetrvává úzký kontakt
s mateřskými školami (ukázkové hodiny pro předškoláky, společná
kulturní vystoupení s flétnami).
Škola umožnila sedmi studentům pedagogických fakult a středních
pedagogických a odborných škol vykonání pedagogické praxe.
Pokračovala spolupráce se Sdružením rodičů a přátel školy
(SRPŠ). Rodiče měli možnost sledovat své děti při výuce na Dni
otevřených dveří. SRPŠ finančně přispělo na uhrazení části Scio
testů, na dopravu žáků na soutěže a pěvecké přehlídky, na nákup knih
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pro úspěšné žáky, na ceny do soutěží, na lyžařské vybavení a na
dopravu do divadla.
Škola rodičům a žákům umožnila zdarma přístup na server pro
podporu žáků www.proskoly.cz .Ten zpřístupňuje moduly:
sociometrie, testy schopností, volba povolání, angličtina aj.
Letos se nepodařilo uspořádat školní ples.
Škola rozvíjela spolupráci se zřizovatelem školy – Městem
Heřmanův Městec a komisí pro výchovu a vzdělávání. Posilovala
kontakty s městskou policií. Rozvíjela kontakty s Krajským úřadem
v Pardubicích, Městským úřadem v Chrudimi, pedagogickopsychologickými poradnami, se střediskem výchovné péče o děti a
mládež Archa Chrudim, Úřadem práce v Chrudimi, církvemi,
sportovními kluby, Junákem, lékaři, Policií ČR, Městskou knihovnou
v Heřmanově Městci, domovy pro seniory, osvětovou besedou, hasiči,
archivem, hřebčínem, Českým svazem zahrádkářů, zájmovými svazy,
podniky v regionu aj.
Starosta Heřmanova Městce přivítal 1. září v 1. třídách nové
žáky. Koncem června se rozloučil na slavnostním vyřazování
vycházejících žáků s žáky 9. ročníku. Ocenil v červnu na slavnostním
setkání žáky, kteří obsadili přední místa ve vědomostních, pěveckých
a uměleckých soutěžích v konkurenci se žáky jiných měst. Na podzim
ocenil výborné sportovce.
Škola spolupracovala se školskou radou. Na podzim 2016 byl za
rodičovskou veřejnost kooptován nový člen.. Na podzim proběhlo
jedno jednání a na jaře a v létě dvě jednání. Byla podána informace o
činnosti školy ve školním roce 2016/2017 a přípravě nového školního
roku. Dále rada schválila úpravy v ŠVP (učební plán pro rok
2016/2017, charakteristika ŠVP, zeměpis 6.-9. ročník, anglický jazyk
6.ročník).
Škola aktivně vstoupila do příprav řešení budoucího rozvoje
základního školství v Heřmanově Městci. Usiluje o získání uvolněné
sousední budovy č. p. 4 po bývalém městském úřadu. Letos bude
zpracována studie. Zřizovatel hledá k realizaci vedle vlastních
financí i další zdroje finančních prostředků z dotačních programů.
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Úspěchy žáků v okresních, krajských a celostátních
soutěžích ve školním roce 2016/2017
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Škola a finance
V oblasti rozvoje, chodu a provozu, oprav a materiálního
vybavení došlo ke změnám a zlepšením. Rozšířili jsme rozsah WIFI
připojením do dalších prostorů hlavní budovy. Byly pořízeny tři
interaktivní tabule, zakoupena víceúčelová kopírka, nový nábytek do
školní družiny a několika tříd, vysoušeč vlhkosti, vymalovány třídy,
školní jídelna a další společné prostory.

Perspektivy školy, hlavní úkoly a problémy
-chybějící místnosti pro nové třídy a družinu a s tím spojené
rušení odborných pracoven
- zamezení vzlínání vlhkosti v učebnách hudební výchovy, chemie,
nářaďovny
- realizace inkluze
- přetrvávající nárůst administrativy
- nedostačující kapacita školní družiny
- problematika dojíždějících žáků ( autobusové spoje,
organizace výuky,..)
- bezpečnost na silnici v prostoru náměstí
- finanční náročnost oprav hlavní budovy, oprava podlah
-výměna oken v budově školní družiny na Staré radnici
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