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 Charakteristika školy 
 
Budova Základní školy Trutnov 3 v Náchodské ulici byla postavena v roce 1896. Jedná se tedy o jednu 
z nejstarších školních budov v Trutnově. Od té doby prošla pochopitelně mnoha proměnami. V současné 
době je hlavní budova propojena s menší vedlejší budovou přístavbou, kde se nacházejí šatny školy a 
odborná učebna – kuchyňka. Stejně tak je propojena i tělocvična, která byla postavena v 80. letech 
minulého století. Na pozemku s hlavní budovou se dále nacházejí dvě menší budovy – turistická 
ubytovna a taneční sál (původně Sokolovna). Ten byl zrekonstruován před osmi lety. Poslední budovou, 
která se nachází v této části, je školní jídelna. Zde proběhla v roce 2003 rozsáhlá rekonstrukce. Součástí 
zdejší základní školy je i přibližně 100 m vzdálená budova, ve které mají sídlo třídy prvního stupně  
(1. – 3. třída) a školní družina. 
 

Škola se nachází přibližně v centru Poříčí. Nevýhodou je hlavní silnice z jižního směru. Vedlejší budova 
pro 1. – 3. třídu a školní družinu je posazena v klidném a ekologicky výhodném místě. Obě budovy školy 
jsou dobře prostorově řešeny. Škola disponuje 8 odbornými učebnami (zeměpis, přírodopis, fyzika + 
chemie, počítačová učebna, pracovní činnosti, kuchyňka, hudební výchova a výtvarná výchova). Téměř 
ve všech učebnách se nachází nový nábytek. Velkou výhodou školy je i sportovní zázemí – tělocvična, 
taneční sál. Zde proběhla od listopadu do března tohoto roku generální oprava. 
 

Dvě zahrady, které patří k hlavní a vedlejší budově, jsou přímo předurčené k vybudování venkovních 
sportovišť. Součástí zahrady je i skleník, ve kterém proběhly úklidové a přípravné práce. V současné 
době je tedy připraven k opětovnému využívání především v rámci pracovních činností žáků. Na konci 
školního roku proběhly na pozemku za tělocvičnou další práce na dokončení hřiště na plážový volejbal.  
 

Škola poskytuje úplné základní vzdělání od 1. do 9. třídy. Ve školním roce  2012 – 2013 došlo 
k mírnému nárůstu v počtu žáků ve škole. V tento školní rok navštěvovalo školu 190 žáků, což činilo 
průměr nepatrně přes 21 žáků na třídu. 
 

Školní jídelnu navštěvovalo průměrně měsíčně téměř 350 strávníků, z nichž většinu tvoří žáci a 
zaměstnanci školy. Školní družinu navštěvovalo 58 žáků z 1. až 5. třídy. 
 

Pedagogický sbor tvořilo 16 pedagogů a dvě vychovatelky. Pouze 1 učitel nesplňoval požadavky pro 
výkon povolání učitele na základní škole. Vedení školy tvořil ředitel a zástupce ředitele školy. 
Pedagogický sbor je  zkušený, věkový průměr sboru byl ve školním roce 2012 - 2013 výrazně snížen 
odchodem některých pedagogů do starobního důchodu.  
 

Technický personál představoval ve školním roce 2012 - 2013 školník a  4 uklízečky.  Administrativní 
práce zajišťovala hospodářka školy. 
 

Provoz školní jídelny je v režii vedoucí jídelny a tří kuchařek. 
Účetnictví a ekonomika je zajišťována externí účetní firmou. 
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1. Základní údaje o škole 
 

1.1 Základní údaje o škole 
 
Název školy Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 
Adresa školy Trutnov 3, Náchodská 18, 541 03 
IČ 64201171 
Bankovní spojení KB Trutnov , 7827820287 / 0100 
DIČ CZ 64201171 
Telefon 499 841 993 
E-mail svarc@zsnachtu.cz 
Adresa internetové stránky www.zsnachtu.cz 
Právní forma právní subjekt / příspěvková organizace / 
Zařazení do sítě škol 19.02.1996 
Název zřizovatele Město Trutnov 
Součásti školy ZŠ, ŠD, Školní jídelna, Školní výdejna 
IZO ředitelství  102578869 
Vedoucí  pracovníci Mgr. Zdeněk Švarc, ředitel školy  

RNDr. Eva Rusová, zástupce ředitele školy  
Přehled hlavní činnosti školy 
(podle zřizovací listiny) 

Poskytování základního vzdělání a výchovy žáků prvního 
až devátého ročníku v rámci povinné školní docházky 
v souladu se vzdělávací soustavou základních škol. 
Organizace se podílí na aktivním využívání volného času 
svých žáků. 

 
 

1.2 Součásti školy 
 
součásti školy kapacita 
Základní škola 350 
Školní družina  80 
Školní jídelna 500 
Školní jídelna - výdejna 150 
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2. Personální údaje 
 

2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 
 

věk muži ženy celkem % 
do 20 let 0 0 0 0 

21 - 30 let 1 2 3 11,5 
31 - 40 let 1 8 9 34,6 
41 - 50 let 1 8 9 34,6 
51 - 60 let 1 2 3 11,5 

61 a více let 1 1 2 7,8 
celkem 5 21 26 100,0 

 
2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 
 

vzdělání dosažené muži ženy celkem % 
základní 0 0 0 0,0 
vyučen 1 5 6 23,1 
střední odborné 0 0 0 0,0 
úplné střední 2 2 4 15,4 
vyšší odborné 0 0 0 0,0 
vysokoškolské 2 14 16 61,5 
celkem 5 21 26 100,0 

 
2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 
 

odborná kvalifikace splňuje 
kvalifikaci 

nesplňuje 
kvalifikaci 

celkem % 

učitel prvního stupně ZŠ 3 1 4 23,5 
učitel druhého stupně ZŠ 9 2 11 64,7 
učitel náboženství - - - - 
vychovatel 2 0 2 11,8 
pedagog volného času - - - - 
asistent pedagoga - - - - 
trenér - - - - 
celkem 14 3 17 100,0 

 

2.4 Aprobovanost výuky 
2.4.1  I. stupeň 

předmět % 
Český jazyk 100 
Cizí jazyk 33,3 
Matematika 100 
Prvouka 100 
Přírodověda 100 
Vlastivěda 100 
Hudební výchova 100 
Výtvarná výchova 100 
Praktické činnosti 100 
Tělesná výchova 100 
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2.4.2  II. stupeň 
předmět % 
Český jazyk 100 
Cizí jazyk 100 
Matematika 100 
Chemie 100 
Fyzika 100 
Přírodopis 100 
Zeměpis 100 
Dějepis 100 
Občanská výchova 50 
Hudební výchova 50 
Výtvarná výchova 0 
Praktické činnosti 100 
Tělesná výchova 50 
Volitelné předměty - 

 
2.5 Zaměstnanci školy 

Příjmení Jméno Titul Aprobace Poznámka 
II. stupeň     

Brožová                          Blanka Mgr. Che - Př  
Hornych                               Jan   Mgr. Ma - Pč  
Peterová                             Eva   Mgr. Čj - On  
Šílová                                 Iveta Mgr. Ze - Dě  
Krumphanzlová      Romana Ing. - Učitelka Ma, Fy, Tv, Nástup 1. 2. 12 
Mollingr                           Jaroslav  - Učitel Inf 
Rusová                                Eva RNDr. Ma - Fy Zástupkyně ředitele školy 
Krásová                Blanka          Ing. - Učitelka Aj 
Švarc                             Zdeněk Mgr. Tv - Pg Ředitel školy 
Patková                       Andrea   Mgr. Aj  
Killar  Marek Mgr. Ma - Fy Prac. poměr ukončen 30. 1. 2012 

I. stupeň     
Gregorová                      Šárka   Mgr. I.st - Tv  
Horáková                      Jitka       Mgr. I.st - Aj  
Nosková                           Jana    Mgr. Rj - Pg Učitelka I.st. 
Pastorová                        Jana    Mgr. I.st - Hv  

Vychovatelky     
Romanová           Jana  vychovatelka  
Šťastná                  Naďa  vychovatelka  

Provozní zaměst.     
Volfová                  Lucie  hospodářka  
Figera                   Petr  školník  
Hakl                       Tomáš  údržbář Prac. poměr ukončen 9. 8. 2013 
Rolcová                 Šárka  uklízečka   
Rolcová                 Lucie  uklízečka Pracovní poměr ukončen k 30. 12. 

Kuchařky     
Schierová                      Jaroslava Bc. vedoucí jídelny Nástup 22. 10. 2012 

Matějková             Jana  kuchařka  
Špalková                Ladislava  kuchařka Od 10. 1. 2012 v prac. nesch. 
Špetlová                Olga  kuchařka   
Karaszová              Kateřina  kuchařka Zástup za nemoc 
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2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd 
 

platová třída počet zařazených pracovníků 
1 - 
2 3 
3 - 
4 3 
5 - 
6 - 
7 1 
8 2 
9 2 

10 - 
11 - 
12 15 
13 - 

 
 
 

2.7 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 
 

nástupy a odchody počet 
nástupy  4 
odchody 3 
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3. Vzdělávací program školy 
 
3.1 Vzdělávací program 
 

vzdělávací program zařazené třídy 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, 9 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Trutnov 3, Náchodská 18  
  
 

3.2 Učební plán školy 

 

 
           ŠVP Učební plán - I. stupeň  

 

  VZDĚLÁVACÍ  VZDĚLÁVACÍ VYUČOVACÍ  ROČNÍK 
MIN. 

POČTY 
CELK. 

PŘEDM. 

Z 
TOHO 
DISP.  

  OBLAST OBOR PŘEDMĚT 1 2 3 4 5 na I.st. I. I. 

1 
Jazyk a Český jazyk Český jazyk 9 9+1 7+1 5+2 5+2 35 41 6 

jazyková a literatura. Anglický jazyk     3 3 3 9 9   

2 
Matematika a Matematika a 

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 20 24 4 
její aplikace její aplikace 

3 
Informační a Informační a 

Informatika       0+1 1 1 2 1 
kom. technologie kom. technologie 

4 

Člověk Člověk Prvouka 2 2 2+1       7  1 

a jeho a jeho Přírodověda       2 1+1 12 4 1 

svět svět Vlastivěda       2 1+1   4 1 

5 
Umění a Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 1 12 5   

kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova 1 1 1 2 2   7   

6 Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 10   

7 
Člověk a Člověk a Praktické 

1 1 1 1 1 5 5   
svět práce svět práce činnosti 

  Disp. dotace   Disp. dotace 
  2 3 4 5       

  v ročnících   v ročnících 

  Disp. dotace   Disp. dotace 
              14 

  celkem   celkem 

  Celková pov.   Celková povolená 
20 22 24 26 26 118 118   

  čas. dotace   časová dotace 
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 ŠVP Učební plán - II. stupeň  

           

 

  VZDĚLÁVACÍ  VZDĚLÁVACÍ VYUČOVACÍ  ROČNÍK 
MIN. 

POČTY 
CELK.  

Z 
TOHO 
DISP. 

  OBLAST OBOR PŘEDMĚT 6 7 8 9 
na 

II.st. 
II. II. 

1 

Jazyk a Český jazyk Český jazyk 4+1 4+1 4+1 3+1 15 19 4 

jazyková a literatura. Anglický jazyk 3 3 3 3 12 12   

komunikace Cizí jazyk 
Německý –
španělský j. 

    0+3 0+3   6  6 

2 
Matematika a Matematika a 

Matematika 4+1 4+1 4+1 3+2 15 20 5 
její aplikace její aplikace 

3 
Informační a Informační a 

Informatika 1 0 0 0 1     
kom. tech. 

kom. 
technologie 

4 
Člověk a Dějepis Dějepis 2 2 1 2 11 7   

společnost 
Vých. k 
občanství 

Vých. k občanství 1 1 1 1   4   

5 

Člověk a 
Fyzika Fyzika 1 2 1+1 2   7 1 

Chemie Chemie     2 2 21 4   

příroda 
Přírodopis Přírodopis 2 1+1 2 1+1   8   

Zeměpis Zeměpis 2 1+1 1 1   6 1 

6 
Umění a 

Hudební 
výchova 

Hudební výchova 1 1 1 1 10 4   

kultura 
Výtvarná 
výchova 

Výtvarná výchova 2 2 1 1   6   

7 
Člověk a 

Tělesná 
výchova 

Tělesná výchova 2 2 2 2 10 8   

zdraví Vých. ke zdraví Vých. ke zdraví 1 1 0 0   2 1 

8 
Člověk a Člověk a Praktické 

0+1 1 1 1 3 4  1 
svět práce svět práce činnosti 

  Volitelné   Volitelné 
  0+1 0+1 0+2   4 5 

  předměty   předměty 

  Disp. dotace   Disp. dotace 
3 5 7 9       

  v ročnících   v ročnících 

  Disp. dotace   Disp. dotace 
             24 

  celkem   celkem 

  Celková pov.   Celková povolená 
29 30 31 32 122 122   

  čas. dotace   časová dotace 
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3.3 Nepovinné předměty  
 

Nepovinné předměty 
Školní rok 2012-2013 

Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 
  

Č. Název předmětu Vyučující Ročník počet hod. Učebna 
1 Sborový zpěv Bc. M. Horáčková 6. - 9. tř. 1  učebna HV 

 
 
 

3.4  Zájmové kroužky 
 

Zájmové kroužky 
Školní rok 2012-2013 

Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 
N A B Í D K A 

Č. Název kroužku Vedoucí Věk Cena Poznámka 

1 Stolní tenis Mgr. K. Vašíček 5. - 9. tř.  klub  
2 Taneční a průprava p. W. Elschek 6. - 9. tř. 200,-   

3 Akrobatický rokenrol p. Nocol Gottwald od 3. třídy  klub 

4 Ruština Mgr. J. Nosková 6. - 9. tř. 200,-   

5 Florbal Mgr. Z. Švarc 6. - 9. tř. 200,.-   

6 Šachy Mgr. M. Killar od 1. tř. 200,-   

7 Podskalák p. J. Rydl od 1. tř.  klub 

8 Počítačový kroužek Mgr. M. Killar 6. - 9. tř. 200,-   

9 Fotbal p. F. Lán 1. – 3. třída  klub 

10 Dopravní výchova Mgr. J. Nosková od 1. tř. 200,-   

11 Zumba Mgr. J. Nosková od 4. tř. 200,-   

12 Míčové hry/Florbal Mgr. Š. Gregorová 6. - 9. tř. (d.) 200,-   

13 Angličtina pro nejmenší Ing. B. Krásová 1., 2. tř. - dle přihlášek 

13 Šikovné ruce Mgr. N. Šťastná I. st. 0 nedruž. 200,- 

14 Míčové hry Mgr. J. Romanová I. st. 0 nedruž. 200,- 

      

15 AJ pro rodiče Mgr. A. Patková   500,- 
cena dle 
počtu 

16 Základy PC pro dospělé Mgr. M. Killar /   500,- 
cena dle 
počtu 

    RNDr. E. Rusová       

      

   družinový kroužek    
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Zájmové kroužky 
Školní rok 2012-2013 

Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 
SKUTEČNOST  

Č. Název kroužku Vedoucí kroužku Skupina Cena - pol. Poznámka 
1 Florbal (I. st.) Mgr. Š. Gregorová 4. – 6. tř. 200,-   

2 Šachy Mgr. M. Killar od 1. tř. 200,-   

3 Počítačový kroužek Mgr. M. Killar 6. - 9. tř. 200,-   

4 Zumba Mgr. J. Nosková od 4. třídy 200,-   

5 Florbal (II. st.) Mgr. Z. Švarc 7. - 9. tř. 200,-   

6 Šikovné ruce Mgr. N. Šťastná I. st. 0 nedr. 200,- 

7 Míčové hry Mgr. J. Romanová I. st. 0 nedr. 200,- 

8 Stolní tenis Mgr. K. Vašíček II. st. 800,-  

9 Fotbal p. F.  Lán 1. – 3. třída - klub 

10 Podskalák p. J. Rydl Od 1. třídy - klub 

      

   družinový kroužek    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 Počet dělených hodin 
 

 1. stupeň 2. stupeň celkem 
počet dělených hodin 6 9 15 

 

 
 

Poznámka 
Ve škole je nabídka nepovinných předmětů a zájmových kroužků.  
V zájmu zkvalitnění výuky se dělily vyučovací hodiny (viz výše). 
Zároveň došlo ke spojení 3. a 5. třídy na vyučovací předměty – TV, VV, PČ.  Zde byla 
hlavním důvodem úspora mzdových prostředků. 
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4. Počty žáků 
 

4.1 Počty žáků školy  / k 30.06.2012 / 
 

třída počet žáků z toho 
chlapců 

z toho  
dívek 

výjimka 
z počtu 

žáků 
 (ano – ne) 

1.A 23 18 5 - 
2.A 19 10 9 - 
3.A 12 8 4 - 
4.A 28 14 14 - 
5.A 14 4 10 - 
6.A 24 20 4 - 
7.A 18 11 7 - 
8.A 24 9 15 - 
9.A 23 12 11 - 

celkem 185 106 79 - 
 

 
4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 
 

počet prvních 
tříd 

počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro  školní rok  

2 32 2 
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4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy v průběhu školního roku 
 

ročník 2 3 4 5 6 7 8 9 
počet žáků 0 0 1 0 0 3 2 0 

 
 
 

4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy 
 

typ školy počet přijatých žáků 
víceleté gymnázium 0 
čtyřleté gymnázium                                          2 
střední odborná škola 20 
střední odborné učiliště 1 
konzervatoř 0 
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5. Hodnocení žáků 
 

5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch    / k 30.06.2011/ 
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5.2 Celkové hodnocení žáků – chování 
 

třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 
1.A 0 0 
2.A 0 0 
3.A 0 0 
4.A 1 0 
5.A 0 0 
6.A 0 0 
7.A 0 0 
8.A 0 0 
9.A 0 0 

celkem 1 0 
 
 
5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně,  
       kombinací obou způsobů) 
 

třída hodnocení 
klasifikačním 

stupněm 

hodnocení 
slovní 

kombinace slovního 
hodnocení a 

klasifikačním 
stupněm 

1.A ano 0 0 
2.A ano 0 0 
3.A ano 0 0 
4.A ano 0 0 
5.A ano 0 0 
6.A ano 0 0 
7.A ano 0 0 
8.A ano 0 0 
9.A ano 0 0 

celkem 9 0 0 
 
 
 
5.4 Výchovná opatření – napomenutí a důtky 
 

třída napomenutí 
třídního učitele 

důtka třídního 
učitele 

důtka ředitele 
školy 

1.A 0 0 0 
2.A 0 0 0 
3.A 1 5 0 
4.A 5 2 0 
5.A 0 6 0 
6.A 4 3 0 
7.A 0 3 0 
8.A 2 4 0 
9.A 0 0 0 

celkem 12 23 0 
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5.5 Komisionální přezkoušení žáků 
 

třída pochybnosti o 
správnosti hodnocení 

opravné zkoušky 

1.A 0 0 
2.A 0 0 
3.A 0 0 
4.A 0 0 
5.A 0 0 
6.A 0 0 
7.A 0 0 
8.A 0 0 
9.A 0 0 

celkem 0 0 
 
 
 

5.6 Opakování ročníku 
 

třída žák neprospěl žák nemohl být 
hodnocen 

žák měl vážné 
zdravotní 

důvody 

žák opakuje 
9.r. po splnění 
povinné školní 

docházky 
1.A 0 0 0 0 
2.A 0 0 0 0 
3.A 0 0 0 0 
4.A 1 0 0 0 
5.A 0 0 0 0 
6.A 0 0 0 0 
7.A 0 0 0 0 
8.A 0 0 0 0 
9.A 0 0 0 0 

celkem 1 0 0 0 
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5.7 Statistika tříd 
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6. Průběh a výsledky vzdělávání 
 

6.1 Hospitační činnost 
 

pracovník počet hospitací 
Ředitel školy 2 
Zástupce ředitele školy 14 
Ostatní pracovníci 11 
celkem 27 

 
 
 

 

7.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 

7.1 Výchozí stav 
 

Pojmenování výchozího stavu 
Chybí kvalifikovaný pedagog na výtvarnou výchovu. 

 

 
7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 
 

Druh studia Pracovník 

a) Studium v oblasti pedagogických věd 0 

b) Studium pedagogiky 0 

c) Studium pro asistenta pedagoga 0 

d) Studium pro ředitele škol (splněno) 

e) Studium k rozšíření odborné  
      kvalifikace 

0 

 
7.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 
 

Druh studia Pracovník 

a) Studium pro vedoucí pedagogické 
pracovníky 

  (zajištěno) 

b) Studium pro výchovné poradce   (splněno) 

c) Specializovaná činnost – koordinace 
v oblasti informačních a komunikačních 
technologií 

- 

 d) Specializovaná činnost – tvorba a 
následná koordinace školních 
vzdělávacích programů 

- 

e) Specializovaná činnost – prevence 
sociálně patologických jevů 

  (splněno) 

f) Specializovaná činnost – 
specializovaná činnost v oblasti 
enviromentální výchovy 

- 

g) Specializovaná činnost v oblasti 
prostorové orientace zrakově 
postižených 

- 
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7.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 
 

Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů 

Pedagogika a 
psychologie 

7 Viz. poznámka 

Sociálně patologické 
jevy 

0  

Školní jídelna 1      Spotřební koš 

Informační a 
komunikační 
technologie 

0  

Český jazyk 0  

Cizí jazyk 0  

 
 
7.5 Samostudium 
 

Prázdniny Počet dnů Samostudium 
Podzimní prázdniny 2 2 

Vánoční prázdniny 5 5 
Pololetní prázdniny 1 1 

Jarní prázdniny 5 5 
Velikonoční 
prázdniny 

2 2 

Celkem 12 12 

 . 
Poznámka: 21. prosince 2012 proběhlo školení pro všechny pedagogické pracovníky školy na téma 
                        „Komunikace s agresivním žákem a rodičem“ a „Základní typy reagování dítěte“. 
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8. Zapojení žáků do soutěží 
 
8.1 Sportovní soutěže 
 

Sportovní úspěchy žáků ZŠ Náchodská 
Školní rok 2012 - 2013 

     
Umístění 

Úroveň 
Sportovní 
odvětví H / D Datum Místo kategorie Družstva 

       
Okrsek Florbal H listopad Trutnov kat. IV 6. 

 
Florbal D listopad Trutnov kat. IV 4. 

       Okresní kolo Přespolní běh H září Trutnov kat. III. 7. 

  
H září Trutnov kat. IV. 6. 

 
Šachy H / D prosinec Trutnov 1. - 5. tř. 1. 

  
H / D  prosinec Trutnov 6. - 9. tř. 1. 

 
Stolní tenis H březen Trutnov kat. III 1. 

  
D březen Trutnov kat. III 2. 

  
H březen Trutnov kat IV 2. 

  
D březen Trutnov  kat. IV 1. 

 
Volejbal D duben Trutnov kat. IV 1. 

       

Krajské kolo Šachy H / D leden Ždár n/Met. 1. - 5. tř. 8. 

  
H / D Leden Ždár n/Met. 6. - 9. tř. 6. 

 
Šplh H únor Trutnov kat. IV 2. 

  
D únor Trutnov kat. IV 1. 

 
Volejbal D květen Dřevěnice   1. 
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8.2 Ostatní soutěže a akce 
 

Další úspěchy žáků ZŠ Náchodská 
školní rok 2012-13 

     Umístění 

Úroveň Zaměření Chl. x Dív. Datum Místo Jednotlivci Družstva 

OK Dějepisná olympiáda ch+d Listopad 2012 Trutnov 12., 24.  

 Biologická olympiáda ch+d 27. 3. 2013 Trutnov 16.  

 Zeměpisná olympiáda ch+d  Truitnov 3., 6.   

Trutnov Známe své město ch+d Listopad 2012 Trutnov   3. 

       

Školní 
kolo Sběr kaštanů    

1,2 tun 
kaštanů  

Školní 
kolo Vánoční turnaje:  19. 12. 2012       

 Dáma   žáci   

 Piškvorky   školy      

       
Mimo 
určení Soutěž v 1. pomoci Ch + d 8. 11. 2012 SZŠ   4. 
Mimo 
určení Vlaky světa Ch + d 23. 10. 2012 Domky 5., 6.   

Školní 
kolo sběr papíru  duben  

4,4 tuny 
papíru 

 

Mimo 
určení 

Adventní odpoledne 
v Domově důchodců 

Pěvecký 
sbor školy 12. 12. 2012 Pilníkov   

Mimo 
určení Škola v Evropě Žáci školy Taneční sál Škola    

Mimo 
určení  

Rizikové chování a 
prevence 

Družstva 
školy Trutnov 

Areál 
Policie 
ČR  

1., 2., 3. 
místo !!! 

 
 
 
9. Oblast ICT 

Úvod 

Základní škola Trutnov 3, Náchodská 18,  vydává ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní 
směry rozvoje činnosti školy v rámci státní informační politiky ve vzdělávání. Plán školy dále 
stanovuje cíle a postupy k zajištění požadavků daných “Standardem ICT služeb ve škole” a vytváří 
předpoklady pro účelné a efektivní použití účelových dotací v oblasti ICT. Plán školy je zpracován pro 
období do konce školního roku. Poté jej škola vyhodnotí a provede jeho aktualizaci.  

     Pracovní stanice – počet 
 

Počet skutečnost plán 
Počet žáků 185 - 

Počet pedagogických pracovníků 17 - 
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Pracovní stanice umístěné v počítačových 
učebnách 

31 0 

Pracovní stanice umístěné v nepočítačových 
učebnách, studovnách, školních knihovnách, 
apod. 

12 16 

Pracovní stanice sloužící k přípravě 
pedagogického pracovníka na výuku a k jeho 
vzdělávání 

11 12 

Počet pracovních stanic celkem 54 0 

Počet pracovních stanic na 100 žáků 26,5 0 

 
 

     Pracovní stanice – technické parametry 
 

Technické parametry stanic počet 
Starší 5 let 40 
Novější – vyhovuje standardu ICT 14 

 
 
     Lokální počítačová síť (LAN) školy 
 

Lokální počítačová síť skutečnost plán 
Počet přípojných míst 70 70 
Sdílení dat + + 
Sdílení prostředků + + 
Připojení do internetu + + 
Komunikace mezi uživateli + + 
Bezpečnost dat + + 
Personifikovaný přístup k datům + + 

 
  
     Připojení k internetu 
 

služba hodnota skutečnost plán 
Rychlost 24Mbit 24 Mbit 24 Mbit 
Agregace Nejvýše 1:4 VDSL VDSL 
Veřejné IP adresy ANO ano ano 
Neomezený přístup na 
internet 

ANO ano ano 

Oddělení VLAN (pedagog, 
žák) 

ANO ne ne 

QoS (vzdálená správa) ANO ano ano 
Filtrace obsahu ne ne ne 
Antispam ANO ano ano 
Antivir Ne ne ano 

 

 
     Prezentační a grafická technika 
 

Technika - druh skutečnost plán 
Dataprojektor 12 - 
Interaktivní dataprojektor 6 - 
Interaktivní tabule 1 - 
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Tiskárny  4  
Multifunkční tiskárna 2  
Kopírovací stroj 1  

 

      Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) 
 

programové vybavení skutečnost plán 

Operační systém 54  
Antivirový program 0  
Textový editor 54  
Tabulkový editor 54  
Editor prezentací 54  
Grafický editor - rastrová grafika 0  
Grafický editor - vektorová grafika 0  
Webový prohlížeč 0  
Editor webových stránek 0  
Klient elektronické pošty 54  
Aplikace pro výuku a procvičování psaní na 
klávesnici 

multulicence  

Programy odborného zaměření 0    
Programování 0  
Výuky videa 0  
Výukové programy ( fyzika,matematika,chemie, Fraus  
přírodopis,anglický a německý jazyk… ) Fraus  

 
 
     Vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Typ vzdělávání skutečnost plán 
Z – Základní uživatelské znalosti 100% 100% 
P – Vzdělávání poučených uživatelů 50% - 
S – Specifické vzdělávání 15% - 
M - Vzdělávání ICT koordinátorů  0 1 (K) 

 

 
 

     Další ukazatele 
 

 skutečnost plán 

Diskový prostor na uložení dat pro žáky Ano - 

Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD,…) Ano (USB) - 
Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty Ano - 

Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení 
webové prezentace 

Ano - 

Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a 
službu internetu, které škola určí 

Ne - 

Přístup k ICT z domova pro pedagogy Ano  - 
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Popis standardního pracovního prostředí žáka a pedagogického pracovníka: 

Žáci pracují na počítačích již patnáctý rok. Ve škole je 1 počítačová učebna, která byla zřízena na 

začátku školního roku 2005/2006. V učebně je v současnosti 31 počítačů (maximální obsazení 

učebny). 

 

Standardní prostředí žáka: 

HW: min CPU 2,4 GHz, 1 GB RAM, CD- ROM  

SW: Microsoft Windows XP, Office 2010 

 Standardní prostředí pedagogického pracovníka: 

HW: min Dual Core 2 GB RAM, DVD-ROM 

SW: Microsoft Windows 7, Office 2013,  Office 2010 

 

Pedagogičtí pracovníci mají k dispozici 8 počítačů. Tři jsou v ředitelně, kanceláři ZŘ a sekretariátu 

školy, dva jsou ve sborovně 2. stupně, jeden je ve sborovně 1. stupně (1.-3.ročníku), jeden je ve 

sborovně 1. stupně (4.-5.ročníku), jeden má k dispozici výchovný poradce. Další počítače jsou 

v kmenových třídách a odborných učebnách.  

 

Počítačová učebna 

Celkem 31PC, z toho 1 učitelský PC (HP Compaq, P Dual-Core E5300, 2,6 GHz, 3,25 GB RAM) 

- 22 ks Compaq 

- 8 ks Fujitsu - Siemens 

- 1 ks dataprojektoru ACER 

 

        

Komentář ředitele školy 
 

Ve škole proběhla modernizace ICT: 
1. Zasíťování školy – všechny třídy a kabinety jsou propojeny kabely tak, aby bylo možno se 

z jakéhokoli místa ve škole připojit k  internetu, případně se propojit se školní databankou, kde 

budou uloženy všechny výukové materiály v elektronické podobě. 

2. Školní server – nákupem serveru můžeme veškeré výukové materiály i jiná data  ukládat v tzv. 

školním úložišti (databance), a tím jsme schopni zajistit okamžitý přístup k potřebným 

informacím. Toto úložiště je neustále rozšiřováno o další výukové materiály. 

3. Školní víceúčelové tabule – téměř do všech tříd byly pořízeny nové víceúčelové tabule. Jejich 

variabilita spočívá v tom, že kromě psaní slouží i jako promítací plocha.  Může se na ně psát jak 

klasickou křídou, tak speciálním fixem. 

4. Dataprojektory – do školy byly zakoupeny další 4 – tentokrát interaktivní dataprojektory. 

V současné době tedy škola disponuje devíti dataprojektory a jednou interaktivní tabulí. Další 

dva nové dataprojektory byly umístěny na konci školního roku  do kmenových tříd. I třídy na 

prvním stupni (1. A) byly obohaceny o další interaktivní dataprojektor s novou tabulí. 

5. Nové počítače – do všech učeben, kde byl nainstalován dataprojektor  byly pořízeny nové 

počítače a monitory. Důvodem je multimediální využití výše uvedených dataprojektorů. 

Výhledově počítáme i s vybudováním studovny pro žáky školy, kde by se nacházely 4 počítače. 

V počítačové učebně byly dále vyměněny staré monitory za nové – LCD. Ve sborovnách 

(I., II. stupně) je nutná výměna počítačů za nové – modernější, je též nutné zvýšit jejich počet, 

aby si učitelé mohli o přestávkách a volných hodinách připravovat interaktivní výuku. 
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10. Školní družina 

 

Oddělení Počet žáků – 
pravidelná 
docházka 

Počet žáků – 
nepravidelná 

docházka 

Počet vychovatelek 

1 28 /30 - 1 
2 28 - 1 

celkem 56 /58 - 2 

 
 
 
 

Prostory školní družiny velmi dobré 
Vybavení školní družiny vyhovující 

 
  
Součástí školní družiny byly i zájmové kroužky Pohybové hry a Šikovné ruce. 
 
 
 
Akce školní družiny: 

- Jablíčkování – zpracování ovoce – zdravé mlsání 
- Karneval 
- předvánoční Trutnov - večerní procházka vyzdobeným Trutnovem 
- školička lyžování – Mladé Buky 
- návštěva Psího útulku v Poříčí – Velikonoční nadílka pro zvířátka 
- perníkové pečení – Den matek 
- spaní ve ŠD   

 dívky – čtení na dobrou noc 
 chlapci – poznáváme Krkonoše – práce s mapou a PC 
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Komentář ředitele školy 
 

V současné době se podařilo připravit další prostory pro školní družinu. Jedná se o část  uvolněného 
bytu školníka (domovníka) v ulici Pionýrů. Zde byly  připraveny dvě místnosti – herna a učebna. Za 
zmínku stojí i to, že na přípravě těchto prostorů se podíleli sponzorsky rodiče, především ve spojitosti 
s výmalbou. Z provozního hlediska je vhodné tyto prostory využívat v ranních hodinách, v období 
měsíce června i  odpoledních.  
Plocha školní zahrady se vlivem odchodu domovníka zdvojnásobila.  V současné době již slouží plně 
žákům školy. Vedení školy se formou grantové dotace opětovně  snaží  získat prostředky na 
vybudování víceúčelového sportovního hřiště právě na pozemku této zahrady. 
Na konci  školního roku zde došlo opět za pomoci rodičů k vybudování nového pískoviště, skluzavka a 
prolézačky byly opraveny. 
 
 

11. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Speciální  
vzdělávací potřeby 

počet žáků vyžadující     
zvýšený n. 

Individuální 
vzdělávací  plán 

zdravotní postižení 16  (zpráva) 2 (posudek) 2 
zdravotní  
znevýhodnění 

1 0 0 

sociální 
znevýhodnění 

0 0 0 

 
 
 

12. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 
 
12.1 Akce školy 
 

          Ve školním roce 2012-13 uspořádala škola dvě vícedenní školní akce.  Jedná se o sportovně-
turistické kurzy, které jsou též zakomponovány do ŠVP: 
 

o Lyžařský výcvikový kurz účast žáků 7. A + 8. A   únor 2012 chata Grizly 

o Cykloturistický kurz  účast žáků 9. A               červen 2012 chata Nebákov  
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Další celoškolní projektové a jiné akce: 
 

Akce Termín Poznámka 
Branný den Září 2012 Paradráha 
Den zdraví Říjen 2012 Dvoračky 
Škola v Evropě, Evropa ve škole Listopad 2012 Finanční podpora 50 tis. Kč 
Den otevřených dveří, Adventní odpoledne Prosinec 2012 Tradiční akce ve škole 
Slavnostní otevření tělocvičny Březen 2013 Poděkování zřizovateli 
Ekologický den, vyhlášení sběrové akce Duben 2013 Tradiční akce školy 
Školní akademie Červen 2013 Po dvouleté přestávce 
Oslava prázdnin Červen 2013 Spojená s Dnem dětí 
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12.2 Další důležitá data a dny v životě školy 
 

Organizace školního roku 2012 / 2013 

       
Zápis  

      do první třídy 17. - 18. ledna 2013 (čtvrtek - pátek) 15.00 - 18.00 hod. 

       Příjímací 22. dubna - 30. dubna 2013 
    zkoušky (SŠ) Přihlášky se podávají do 15. března 2012, u talentových zkoušek 

 
do 30. listopadu 2011 

    Vzdělávací Školní vzdělávací program pro základní školství 
  program Pozn.: Ještě bude nadále upravován v návaznosti na nové učebnice (Fraus) 

       Vyhlášky 
      a pokyny www.msmt.cz - dokumenty  

   
       Pedagogické 27. srpna 2012 organizační 

 
09.00 hod. 

  porady 31. srpna 2012 provozní 
 

09.00 hod. 
    3. září 2012 

  
10.00 hod. 

  

 
20. listopadu 

  
14.15 hod. 

  

 
16. ledna 2013 

  
14.15 hod. 

  

 
16. dubna 2013 

  
14.15 hod. 

  

 
18. června 2012 

  
14.15 hod. 

  
       Schůzky  6. září 2012 (čt) 

 
16.00 hod. 

    prezentace kroužků a Frause v tělocvičně 
  

16.30 hod. 
  rodičů 22.listopadu  

  
16.00 hod. 16.30 hod. 

 

 
18. dubna 2013 

  
16.00 hod. 16.30 hod. 

 
       Konzultační  7. - 11. ledna 2013 

    týden 20. - 24. května 2013 
     

 

 

12. Prevence sociálně patologických jevů 
 

12.1 Prevence sociálně patologických jevů 
 

 Poznámka 
Vzdělávání  
Školní metodik prevence Škola disponuje proškoleným  pedagogem  
Pedagogičtí pracovníci školy „Komunikace s agresivním žákem“ 
Školní vzdělávací program  
Etika a právní výchova Výchova k občanství 
Výchova ke zdravému životnímu stylu Výchova ke zdraví 
Preventivní výchova ve výuce 
jednotlivých předmětů 

Výchova k občanství 

Formy a metody působení na žáky, 
které se zaměřují na osobnostní rozvoj 
a sociální chování 

Výchova k občanství, sportovně-turistické 
kurzy (lyžařský, cykloturistický), projektové 
dny 

http://www.msmt.cz/
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Organizace prevence  
Minimální preventivní program Metodik prevence 
Využití volného času žáků Třídní učitelé 
Průběžné sledování podmínek a situace 
ve škole z hlediska rizik výskytu 
sociálně patologických jevů 

Vedení školy, výchovný poradce, třídní učitelé 

Uplatňování forem a metod umožňující 
včasné zachycení ohrožených dětí 

Třídní učitelé 

Poradenská služba školního metodika 
prevence 

ano 

Poradenská služba výchovného 
poradce 

Stanoveny návštěvní hodiny 

Zajištění poradenských služeb 
speciálních pracovišť a preventivních 
zařízení 

PPP  Trutnov 1 

Vybavení školy odbornými a 
metodickými materiály a dalšími 
pomůckami 

ano 

Školní řád (obsahuje zákaz nošení, 
držení, distribuci a zneužívání 
návykových látek v areálu školy a 
odpovídající sankce) 

ano 

Akce školy pro žáky k prevenci sociálně 
patologických jevů 

Přednášky k různým vhodným tématům 
- viz. plán práce na školní rok 2011-12 

 
 
 
12.2 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila 
 

Sociálně patologický jev Počet 
Drogová závislost 1 
Alkohol 0 
Kouření 1 
Kriminalita a delikvence 1 
Virtuální drogy (počítač, televize, 
video) 

0 

Patologické hráčství (gambling) 0 
Záškoláctví 3 
Šikanování 1 
Vandalismus 1 
Násilné chování 0 
Xenofobie 0 
Rasismus 0 

 

 
13. Spolupráce školy s rodiči 
 

13.1 Formy spolupráce 
 

Formy spolupráce Komentář 
 
 
Školská rada 

Zasedání: 
09. 10. 2012 - 1. zasedání 
10. 03. 2013 -  2. zasedání 
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Třídní schůzky, konzultace pro rodiče listopad + duben  (viz výše), konzultační 
hodiny výchovného poradce a ostatních 
učitelů 

 
Poznámka: 
Školská rada se schází pravidelně. Na začátku školního roku projednává  výroční 
zprávu  a přípravu školního roku. Zástupci zřizovatele podpořili školu v žádosti   
o finance – celková oprava tělocvičny školy. 
Školská rada řeší a vyjadřuje se k připomínkám  a podnětům rodičů ke škole. 
Třídní schůzky a konzultace jsou součástí informačního systému školy.   Některým 
rodičům  stačí informace o prospěchu a chování – v žákovských knížkách. 
Z řad učitelů bude v novém školním roce volen nový člen Školské rady za p. učitele 
Hornycha, který odchází do starobního důchodu. 

 
 
 
 
14. Materiálně-technické podmínky vzdělávání 
 

Prostředí, prostory a vybavení komentář 
Budovy, učebny a další místnosti a 
jejich estetická úroveň 

Prostory jsou vyhovující, učebny je nutné 
vymalovat 
Nutné dále provést výměnu oken – okna 
nefunkční – velké úniky tepla!!!  

Odborné pracovny, multimediální 
učebny 

F + Ch, Hv, Informatika, Př, Pč, Ze 
Dataprojekty, interaktivní datarpjektory 
umístěny téměř ve všech odborných 
učebnách 

Zahrady, odpočinkový areál, hřiště Dvě zahrady, příprava hřiště na plážový 
volejbal,  fotbalový stadion v nájmu, žádost 
o grantové řešení vybudování 
víceúčelového sportovního hřiště 

Tělocvična, taneční sál  Na přelomu roku proběhla generální 
oprava tělocvičny 
Zrekonstruovaná malá tělocvična, 
provedená výmalba 

Vybavení učebními pomůckami , I. a II. 
stupeň ZŠ  

dostačující 
 

Vybavení žáků učebnicemi, učebními 
texty, sešity 

Proveden nákup nových interaktivních 
učebnic pro žáky na II. stupni školy na 
všechny hlavní vyučovací předměty 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 
pomůckami 
 

Některé pomůcky jsou příliš zastaralé, 
některé kabinety jsou vybaveny 
nedostatečně – nevyhovující nábytek 

Školní jídelna  Chybí odbavovací systém, oprava 
vzduchotechniky je v řešení 
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15. Další údaje o škole 
 
 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Připravuje se 
Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
vzdělávání 

Zapojujeme se  

Projekty realizované školou / finance z cizích zdrojů / EU – peníze školám 
Spolupráce  se zřizovatelem / Město Trutnov /   Velmi dobrá 
Sponzoring – přijat finanční dar od firmy Tyco (srpen 2013) 
Prostředky byly využity na výmalbu učeben ve školní družině 
a přípravu venkovního hřiště pro žáky 

20 tis. Kč 

Poskytnut účelový provozní příspěvek na generální opravu 
tělocvičny (listopad 2012 – březen 2013) 

4 mil. Kč 
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16. Hodnocení školy 

16.1  Kontrola  zaměřená na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 
poskytovaného základní školou. Kontrolu provedli pracovníci České školské 
inspekce – Královehradecký inspektorát. 

 Kontrola proběhla ve dnech 8., 9. A 11. října 2012.  Závěry inspekční zprávy jsou uvedeny 
níže. 

Závěry 

Škola realizuje vzdělávání v souladu s údaji uvedenými ve zřizovací listině a v rejstříku škol a 
školských zařízení. 

Ředitel veřejnost informuje o vzdělávací nabídce školy. K základnímu vzdělávání přijímá všechny 
žáky bez diskriminace. Organizace vzdělávání je v souladu s právními předpisy. 

Sledovaná výuka na prvním i druhém stupni byla realizována převážně na dobré úrovni. Učitelé 
se žáky pracovali převážně frontální metodou. Na prvním stupni byly často střídány činnosti, 
žáci byli motivováni, průběžně kontrolováni a hodnoceni. Efektivita vyučování byla podporovaná 
využíváním názorných pomůcek. Jako pozitivní jev hodnotí ČŠI postupné zařazování 
interaktivních učebnic. Výuka na druhém stupni je vhodně doplňována projektovou činností. Žáci 
byli aktivní a většinou pracovali se zájmem. 

Úroveň řízení školy odpovídá její velikosti a délce řídící praxe ředitele školy a jeho zástupkyně. 
Ředitel školy má jasné představy o dalším prohlubování stávající kvality řízení školy a 
postupném odstraňování případných rizik, zjištěných vnitřní i vnější autoevaluační činností a 
jejími výstupy. Významným kladem je skutečnost, že vedení školy ve spolupráci s většinou 
pracovníků školy pracuje s velkým entuziasmem a pracovním nasazením, i přes krátkou dobu 
působení jsou dosažené výsledky v některých oblastech rozvoje školy nadstandardní. 

Personální podmínky pro zajištění výuky jsou velmi dobré, pedagogický sbor je průběžně 
obměňován. Začínající pedagogové zatím nejsou systematicky vedeni. Specializované činnosti 
jsou vykonávány zodpovědně. Spolupráce s partnery je pro školu přínosná. 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání je sestaven v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a zohledňuje podmínky školy. 

Při hodnocení žáků učitelé postupují dle pravidel obsažených v ŠVP ZV. Úroveň vzdělávání škola 
ověřuje využitím vlastních i externích evaluačních nástrojů. Žáci dosahují převážně průměrných 
výsledků. 

Škola zajišťuje obnovu a rozvoj materiálně technických podmínek pro kvalitní realizaci ŠVP ZV. 
Priority určuje dle rozpočtových možností. 

Ve škole je vytvořeno bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický 
vývoj žáků. Bylo realizováno opatření k udržení a zlepšování podmínek pro vzdělávání v souladu 
s předpisy BOZ a PO. Škola se snaží účinně zvyšovat odolnost žáků vůči negativním jevům. 
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Určitá rizika přetrvávají v souvislosti se zhoršujícím se technickým stavem tělocvičny. Zřizovatel 
již přijal příslušná opatření a připravuje projekt její rekonstrukce. 

Finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu jsou využívány efektivně, hospodárně 
a v souladu s účelem, na který byly přiděleny. 

 
 

16.2  Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 
povinností plátce pojistného. 

 
Kontrola proběhla dne 13. 8. 2013 

 
Výsledek kontroly – kontrolou nebylo shledáno závad. 
 
 
 
 
16.3  Vlastní hodnocení školy 
 

Vzhledem k poměrně velké obměně pedagogického sboru byla po dvou letech provedena opět 
SWOT analýza (viz níže). Její výsledky byly podrobně rozebrány na pedagogické radě, 
průběžně jsou dle možností řešeny nedostatky a hrozby školy. 
 

   SWOT ANALÝZA 
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18  

SILNÉ stránky SLABÉ stránky 
Pozitiva Negativa 

Mladý kolektiv //// a milý                                                   4 X Školní zahrada – pískoviště, průlezka 

Nová tělocvična ///, zlepšování prostředí                      3 X Malá budova – sociálky ////                                          4 X 

Spolupráce s rodiči Problém s tiskem ////                                                     4 X 

Vstřícné vedení školy //////     
 s pozitivním přístupem ke změnám                                 6 X Nepřipravenost některých akcí s předstihem 
Příjemné klima ve škole /////                                            5 X Zima v některých učebnách 

Společné řešení problémů II                                                2 X 
Nejednotnost v řešení některých situací  
(dozory, přestávky, kázeň. Pr.) 

Společné akce // 
Nevyužité prostory v býv. bytě školníka na  
malé budově                                                                       2 X 

Dobrý kolektiv spolupracovníků 
Horší komunikace mezi učiteli v oddělených 
budovách 

Aprobovaný kolektiv Šatny na malé budově //                                                2 X 
Propagace školy navenek Nedostatek peněz, ovšem i bez nich lze, jak je vidět  
Webové stránky školy //                                                      2 X  
Vybavenost některých učeben  
Zapojování školy do různých projektů, grantů  //        2 X  
Více akcí pro žáky – kroužky, soutěže, … //                    2 X  
Hezká výzdoba školy  
Snaha o moderní školu  
Škola přátelská dětem, rodičům, zaměstnancům  
Stmelování kolektivu zaměstnanců včetně dětí  
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PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
Rezervy, možnosti, co nám chybí, nápady Na co si dát pozor, nebezpečí … 

Zapojit rodiče do sponzoringu //                                  2 X                Romové 

Spolupráce s jinou školou (i v zahraničí) ////             4 X Vzrůstající vulgární projevy žáků ///I                      4 X  
Využívání programu Comenius Nezájem o školní práci žáků 
Větší spolupráce s MŠ, příprava předškoláků Komunikace s rodiči problémových žáků 
Schránka důvěry, školní psycholog Odkrytá studna 
Rozšíření ŠD – byt na malé budově Jídelna – docházkový systém 
Větší zapojení rodičů do chodu školy //                       2 X Nárůst krádeží v učebnách, šatnách 

 
 
 
 

16.4  Hodnocení plnění Minimálního preventivního programu za školní  rok 2012 – 2013 
 
Ve školním roce 20012/2013 byl Minimální preventivní program (dále MPP) zaměřen zejména na 
problematiku kouření. Vytyčené cíle MPP se podařilo z větší části splnit.  Celá škola se zúčastnila akce - 
Protikuřácký řetěz. Aktivita vzbudila mezi žáky i učiteli veliký ohlas a školní řetěz byl umístěn na 
hlavní panel ve vestibulu školy. 
 Na začátku školního roku bylo provedeno dotazníkové šetření týkající se názorů, postojů a zkušeností 
žáků šesté třídy naší školy ve věci kouření cigaret. Na sklonku školního roku byl tento průzkum u 
stejných žáků zopakován, a to zejména za účelem zjištění, nakolik se jejich pohled na tuto 
problematiku proměnil. 
Skutečností je, že děti v šetřené třídě se postupně dostávají do věku, ve kterém přitažlivost cigaret pro 
mnohé z nich sílí, a lze proto jen těžko očekávat, že počet kuřáků mezi nimi nebude postupně narůstat. 
Možnost působit na žáky má přitom výchovná autorita omezenou, v podstatě dvojí – vlastní příklad a 
racionální argumentaci. Nedospělý člověk se však vyznačuje právě tím, že jeho motivace bývají často 
iracionální nebo racionálně těžko ovlivnitelné: dětské kuřáctví bývá do značné míry podněcováno 
potřebou přiblížit se (zjednodušeně chápanému) světu dospělých, zapadnout do party, připodobnit se 
alespoň vnějškově svému vzoru, zkusit něco zakázaného. Fakt, že cigarety  nyní vstupují do života 
šesťáku více než na začátku školního roku naznačují i některé posuny, které můžeme v odpovědích na 
jednotlivé otázky zaznamenat.  
Kouření představuje ze zdravotního hlediska jedno z vysoce rizikových chování. Tuto skutečnost 
v současnosti zpochybňuje jen málokdo a už z původních odpovědí žáků v prvním dotazníku bylo 
zřejmé, že si škodlivost kouření jednoznačně uvědomují (nadále se však  objevují i tři odpovědi, že 
vedle svého škodlivého vlivu kouření zdraví i prospívá – je otázka, jak to dané děti myslí). Přesto je 
zřejmé, že samotné zdravotní riziko k odrazení od kouření nestačí. Na první pohled to potvrzuje i 
skutečnost, že už mezi žáky šestých tříd se kuřáci vyskytují; mezi dětmi přitom převažuje přesvědčení, 
že mezi nimi kuřáci jsou, ale je jich méně než polovina. Bylo by rovněž zajímavé zjistit, co si pod 
kouřením spolužáků děti v tomto věku představují – jde o to jednou za čas tajně vykouřit jednu 
cigaretu, nebo mít kouření na denním programu? 
Pokud jde o to, zda kouří nejlepší přítel/přítelkyně žáka, je podíl odpovědí „ano“  a „ne“ či „nevím“ 
téměř vyrovnaný. 
Žákům nečiní zvláštní problém nabídnutou cigaretu odmítnout, drtivá většina v tom nevidí vůbec 
žádnou potíž. Při původním šetření byla také znát výrazná převaha tohoto postoje, na druhou stranu 
však tehdy v několika případech žáci jisté těžkosti přiznávali - dá se tedy pravděpodobně říct, že dětem 
poněkud vzrostlo sebevědomí – zde se snad vyplatila aktivita v hodinách, kde byl procvičování technik 
odmítání cigarety věnován poměrně velký prostor – a také že odmítnutí cigarety není vnímáno jako 
slabost nebo jako komplikace při včlenění se do kolektivu. Tuto skutečnost potvrzuje i setrvávající 
hodnocení vztahu kouření a popularity – zde stále převažuje názor, že kouření popularitě neprospívá. 
Na začátku školního roku mezi žáky panovala poměrně velká nejistota v otázce, zda kouření umožňuje 
lépe zapadnout do party a tento postoj se bohužel v průběhu roku nezměnil. 
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Dětem nenabízí cigarety rodiče ani jiní příbuzní – v tomto věku by opačné zjištění bylo velkým 
překvapením. Pokud jim někdo cigaretu nabídne, jsou to v drtivé většině jejich vrstevníci – spolužáci 
nebo kamarádi.  
 V hodinách výtvarné výchovy vytvářeli žáci protikuřácké plakáty. Nejzdařilejší práce byly vystaveny.  
 
Samozřejmostí byla osvětová činnost. Byla zavedena nástěnka s aktuálními informacemi o kouření, 
s odkazy na zdravotnická zařízení, možnosti léčby závislosti. Velký důraz jsme kladli také na informace 
o škodlivosti kouření vodních dýmek.  
 
Kromě toho jsme dbali na spoluvytváření nekuřácké atmosféry na škole – prezentace vlastních 
nekuřáckých postojů při kontaktu s žáky mimo nebo při výuce, ve vhodných předmětech jsme 
zdůrazňovali nebezpečí kouření. 
 
Při realizaci MPP měla a má své nezastupitelné místo spolupráce s rodiči. Probíhá na několika 
úrovních. Rodiče jsou pravidelně informováni o dění ve škole zejména prostřednictvím žákovských 
knížek. Na třídních schůzkách jsou informováni o prospěchu a chování svých dětí. K předejití, 
popřípadě včasnému vyřešení problémů mají rodiče možnost využít konzultačních hodin výchovného 
poradce, samozřejmě mohou telefonicky nebo osobně kontaktovat všechny pedagogické pracovníky. 
Závažnější výchovné problémy jsou řešeny pohovorem s rodiči, třídním učitelem a s vedením školy. 
S problematikou sociálně patologických jevů byli žáci seznamováni v jednotlivých předmětech. 
 
 V minulém školním roce se osvědčilo zavedení zájmových kroužků, a tak jsme se letos snažili nabídku 
ještě rozšířit. Domníváme se totiž, že kroužky vhodně motivují žáky k aktivní činnosti ve volném čase. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

17. Hospodaření školy 
 
 
Ekonomická část k výroční zprávě o činnosti školy za období 

2012/2013 
   

       Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti tab.č.1 

      

v tis. 
Kč 

číslo 
řádku 

UKAZATEL číslo účtu 
číslo řádku 

výkazu* 

2012 

hlavní 
činnost 

doplň
ková 
činno

st 

celkem 

1 2 3 

1 výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 I.1.       

2 výnosy z prodeje služeb 602 I.2. 1 108,22 637,01 1 745,23 

3                z toho: produktivní práce žáků           

4                             školné - popl. ŠD, kroužky     77,40   77,40 

5                             stravné     1 030,82 637,01 1 667,83 

6                             poplatky za ubytování           

7 výnosy z pronájmu 603 I.3.   217,09 217,09 
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8 výnosy z prodaného zboží 604 I.4.       

9 změna stavu, aktivace sk. 61-62 I.9.-12.       

10 ostatní výnosy  sk. 64 I.17-25. 384,94   384,94 

11               z toho: smluvní a ostatní pokuty a penále 641,642         

12                            zúčtování fondů 648   135,21     

13                            výnosy z prodeje materiálu 644         

14                            výnosy z prodeje DNM, DHM 645,646         

15             

16 výnosy z finančního majetku sk. 66 II.2.-6. 7,05     

17 provozní dotace sk. 67 IV.1.4. 13 144,93   13 144,93 

18 
              z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu 
zřizovatele     4 148,00   4 148,00 

19 
                           příspěvek na přímé náklady na 
vzdělávání     8 321,90   8 321,90 

20                            příspěvky z jiných rozpočtů     675,03   675,03 

20 výnosy celkem   (č.ř. 1+2+8+9+10+14+17)     14 645,14 854,10 15 499,24 

 
 
 

      Náklady z hlavní a doplňkové činnosti 
  

tab.č.2 

      
v tis. Kč 

číslo 
řádku 

UKAZATEL číslo účtu 
číslo řádku 

výkazu* 

rok 2012 

hlavní 
činnost 

doplň
ková 
činno

st 

celkem 

1 2 3 

1 spotřeba materiálu 501 I.1. 1 532,20 283,88 1 816,08 

2 
                  z toho: učebnice, učební texty a učební 
pomůcky     126,94   126,94 

3                               potraviny     1 075,39 275,88 1 351,27 

4 spotřeba energie 502 I.2. 1 598,39 83,37 1 681,76 

5                  z toho: voda        169,37 9,14 178,51 

6                               pára     1 002,86 45,68 1 048,54 

7                               plyn           

8                              elektrická energie     426,16 28,55 454,71 

9 spotřeba ost. nesk. dodávek a prodané zboží 503,504 I.3.-4.       

10 služby skup.51 I.5.-8. 2 019,41 20,57 2 039,98 

11                   z toho: opravy a udržování 511   1 467,80   1 467,80 

12                                nájemné 518         

13                                telekomunikace 518   73,74   73,74 

14 osobní náklady skup. 52 I.9.-14. 8 367,08 220,45 8 587,53 

15                        z toho: mzdové náklady  521   6 219,12 162,79 6 381,91 

16 
                                    náklady na sociální a 
zdravotní pojištění 524,525   2 050,94 55,35 2 106,29 

17 daně a poplatky skup. 53 I.15.-17.       

18 ostatní náklady skup.54 
I.19-24., 

32. 64,50   64,50 

19 
odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné 
položky skup. 55 I.25.-31. 1 296,83 12,56 1 309,39 

20 
                     z toho: odpisy nehmotného a 
hmotného  majetku 551   696,22 12,56 708,78 

21                                   náklady na pořízení DDHM 558   600,61   600,61 

22 finanční náklady skup. 56 II.2.-5.       

23 daň z příjmů 591,595         

24 

náklady celkem  (č.ř. 
1+5+10+11+15+18+19+21+23)     14 878,41 620,83 15 499,24 
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Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti tab.č.3 

      
v tis. Kč 

číslo 
řádku 

UKAZATEL 
číslo 
účtu 

číslo řádku 
výkazu* 

rok 2012 

hlavní 
činnost 

doplňko
vá 

činnost 
celkem 

1 2 3 

1 hospodářský výsledek  (výnosy - náklady) x   -233,27 233,27 0,00 

       

 
Poznámka 

     

 
*čísla řádků odpovídají Výkazu zisku a ztráty  

     

 
**příspěvek na přímé náklady na vzdělávání, včetně rozvojových programů (viz tab. č. 4) 

   

 
***dotace z OPVK - EU 

      

 
 

Ekonomická část k výroční zprávě o činnosti školy za 
období 2012/2013 

  

tab. č. 4 

      Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem 
Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. s výjimkou dotací 
poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu EU 

 

     

v Kč 

Účelo

vý 

znak 

Ukazatel 

Poskytnut

o 

k 

31.12.201

2 

Vráceno  

v průběhu 

roku 

zpět na 

výdajový 

účet 

poskytovat

ele 

Použito 

k 

31.12.201

2 

Vratka 

dotace   

při 

finanční

m  

vypořádá

ní 

a b 1 2 3 

4 = 1 - 2 

- 3 

  A.1. Neinvestiční dotace celkem 

8 321 

900,00 0,00 

8 321 

900,00 0,00 

33353 

z toho:         

Přímé náklady na vzdělávání  8 321 

900,00 0,00 

8 321 

900,00 0,00 

v tom:     a) platy pedagogů 4 576 

200,00   

4 576 

200,00 0,00 

                b) platy nepedagogů 1 375 

800,00   

1 375 

800,00 0,00 

                c) OON pedagogů 150 

000,00   

150 

000,00 0,00 

                d) OON nepedagogů 
5 000,00   5 000,00 0,00 

                e) ostatní (pojistné + FKSP +  ONIV) 2 214 

900,00   

2 214 

900,00 0,00 

33018 

Rozvojový program na podporu škol, které realizují 

inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žáků se sociokulturním 

znevýhodněním       0,00 

33023 Podpora informačních center pro mládež 
      0,00 

33024 
Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí 

      0,00 
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33025 
Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního 

charakteru       0,00 

33034 

Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání 

maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním 

zkušebním období       0,00 

33038 
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 

2011-Excelence SŠ       0,00 

33122 Program sociální prevence a prevence kriminality 
      0,00 

33155 
Dotace pro soukromé školy  

      0,00 

33160 Projekty romské komunity 
      0,00 

33163 Program protidrogové politiky 
      0,00 

33166 Soutěže       0,00 

33215 
Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních 

školách       0,00 

33435 
Azylanti a Bezplatná příprava k základnímu vzdělávání dětí 

jiného státu EU       0,00 

33457 
Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním 

znevýhodněním       0,00 

  Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:         

    
      0,00 

  A.2. Investiční dotace celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
v tom:         

  Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:       0,00 

          0,00 

  
A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.) 

8 321 

900,00 0,00 

8 321 

900,00 0,00 

 
 

    
Vysvětlivky: 

    sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31.12.2012 

sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku zpět na účet kraje a vratka nebyla zohledněna v 

úpravě rozpočtu,  
pokud jste nedočerpanou část prostředků vrátili již v roce 2012 na základě informace o předpokládaném nevyčerpání prostředků, tato částka byla 

zapracována do snížení ukazatele „poskytnuto“  

sloupec 3 - uvádí se  výše skutečně použitých prostředků z poskytnuté dotace k 
31.12.2012 

    sloupec 4 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus  sloupec 2 

minus sloupec 3 
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Výroční zpráva předložena členům Školské rady k 30. září 2013. 
 

 
 
 
 

Výroční zpráva schválena Školskou radou dne 15. října 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RNDr. Karel Rouha       Mgr. Zdeněk Švarc 
     předseda ŠR                  ředitel školy 

 
 
 
 
  
 
 
                       


