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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 –  
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. To se na sklonku školního roku 2013-14 podařilo v areálu hlavní budovy. Bylo zde 
vybudováno hřiště na plážový volejbal a fotbal. Součástí zahrady je i skleník, ve kterém proběhly 
úklidové a přípravné práce. V současné době je opět  využíván  především v rámci pracovních činností 
žáků. Na školní zahradě před budovou I. stupně došlo k opravě a ukotvení nových herních prvků pro 
nejmenší žáky naší školy. 
 

Škola poskytuje úplné základní vzdělání od 1. do 9. třídy. I ve školním roce  2013 – 2014 došlo 
k mírnému nárůstu v počtu žáků ve škole. V tento školní rok navštěvovalo školu 192 žáků, což činilo 
průměr na třídu téměř 20 žáků. První třídy byly v tento školní rok otevřeny dvě. 
 

Školní jídelna připravovala průměrně denně 343 obědů (údaj z října 2013).  z nichž více jak polovinu 
odebírali žáci a zaměstnanci školy. Velkým přínosem pro školu je i doplňková činnost školní jídelny 
(výdejna + vývařovna). Školní družinu navštěvovalo 74  žáků z 1. až 5. třídy. 
 

Pedagogický sbor tvořilo 17 pedagogů a dvě vychovatelky. Pouze 1 učitel nesplňoval požadavky pro 
výkon povolání učitele na základní škole. V lednu 2014 byly vytvořeny dvě nová pracovní místa – 
asistent pedagoga pro žáky sociálně znevýhodněné. Vedení školy tvořil ředitel a zástupce ředitele 
školy. Pedagogický sbor je  zkušený, věkový průměr sboru činil ve školním roce 2013 - 2014 necelých 
42 let. 
Technický personál představoval ve školním roce 2013 - 2014 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 Pedagogičtí pracovníci 
 
 

 
Pozn.: Mgr. Jana Nosková měla úvazek rozdělený na učitele (81 %) a vychovatele (19 %).  

Č. ú.  znamená částečný úvazek, asistentky pedagoga začaly na škole pracovat od ledna 2014. 

 
 
 
 

Třídní učitelé Poznámka 

1.1.1. 1. A Mgr. Hana Šulcová Specializace HV 

2. 1. B Mgr. Jitka Horáková Spec. AJ 

3. 2. A Mgr. Jana Pastorová Spec. HV, reed. 

4. 3. A Mgr. Jana Nosková Spec. RJ, Vych. 

5. 4. A Mgr. Ivo Krejčíř Spec. HV 

6. 5. A Mgr. Šárka Gregorová Spec. TV 

7. 6. A Mgr. Eva Peterová ČJ - OV 

8. 7. A Mgr. Iveta Šílová DE - ZE 

9. 8. A Ing. Romana Krumphanzlová CHE, AJ 

10. 9. A Mgr. Blanka Brožová PŘ - CHE 

Ostatní učitelé   

11.  Mgr. Martin Rusz MA - DG 

12.  Mgr. Andrea Patková AJ, č. ú. 

13.  Ing. Blanka Krásová AJ, č. ú. 

14.  p. Lucie Volfová AJ, č. ú. 

15.  p. Jaroslav Mollingr INF, č. ú. 

Vychovatelky 

 16. Oddělení 1. p. Jana Romanová TV 

17. Oddělení 2. p. Naďa Šťastná PČ 

Asistentky pedagoga 
 18.  p. Ludmila Rosiová U žáka 4. A 

19.  p.  Leona Švarcová U žáka 1. A 

Vedení školy  

20. Zástupce ředitele RNDr. Eva Rusová MA - FY 

21. Ředitel školy Mgr. Zdeněk Švarc TV - PG 
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2.1 Nepedagogičtí pracovníci 
 
 

 
Pozn.: Od ledna 2014 byla dlouhodobá nemoc vedoucí školní jídelny řešena zástupem  
 paní Hanou Hepnarovou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Provozní zaměstnanci Poznámka 

1. Školník Petr Figera - 

2. uklízečka Šárka Rolcová Hlavní budova 

3. uklízečka Marie Kohoušková Přístavba. 

4. uklízečka Hana Tichánková Vedlejší budova 

Školní jídelna  

5. Vedoucí jídelny Bc. Jaroslava Schierová Dlouhodobá nemoc 

6. Vedoucí jídelny Hana Hepnarová Zastupující VJ 

7. kuchařka Olga Špetlová Vedoucí kuchařka 

8. kuchařka Jana Matějková Nevyučena 

9. kuchařka Kateřina Kárászová  Vyučena 

Hospodářka školy  

10. Sekretariát Lucie Volfová Výpomoc ve ŠJ 
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2.2 Školská rada 
 
 

 

 
 
Pozn.:   Dne 22. dubna 2014 proběhly volby do Školské rady z řad pedagogických pracovníků. 

 Dne 24. dubna 2014 pak proběhly volby do Školské rady z řad zákonných zástupců    
 žáků. 

 
Školská rada se schází dvakrát ročně, zpravidla v září a březnu. V loňském školním roce se však sešla 
třikrát – 15. 10. 2013, 14. 1. 2014 a 24. 3. 2014. Na poslední schůzce došlo mimo jiné k poděkování 
členům ŠR, kteří ukončili svoje funkční období. 

 

 
 
 

 
 
3. Vzdělávací program školy 
 
3.1 Vzdělávací program 
 

vzdělávací program zařazené třídy 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, 10 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Trutnov 3, Náchodská 18  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Členové Školské rady Poznámka 

1. Ing. Hana Horynová Město Trutnov 

2. PaedDr. Karel Rouha Město Trutnov 

3. Mgr., Ph.D. Andrea Žilková Dítě ve 2. třídě 

4. p. Monika Schoberová Děti ve 3. a 8. třídě 

5. Mgr. Jitka Horáková Učitelka I. st. 

6. Mgr. Iveta Šílová Učitelka II. st. 
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3.2 Učební plán školy 

 

 
       3.2.1    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 
komunikace 

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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   3.2.2     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  3+1 15 18 3 

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

komunikace Cizí jazyk Německý –španělský j.     0+3 0+3  6 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 2 

Zeměpis Zeměpis 2 1+1 1+1 1+1   8 3 

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 
 

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+1   3 3 

  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  Zájmové kroužky 
 
 

Zájmové kroužky 
Školní rok 2013-2014 

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

Č. Název kroužku Vedoucí Věk Den a čas 

1. Cvičení s hudbou Hana Šulcová   Čtvrtek od 13.45 hod. 

2. Florbal Šárka Gregorová I. st. Úterý od 13.15 hod. 

3. Florbal Zdeněk Švarc II. st. Čvrtek od 14.00 hod. 

5. Badminton 
Romana 
Krumphanzlová 

II. st. Úterý od 14.35 hod. 

6. 
Sborový zpěv 
 

Hana Šulcová I. st. 
  

7. Hudební kroužek Ivo Krejčíř II. st. Úterý/Středa od 13.40 

8. Dramatický kroužek Eva Peterová II. st. Úterý/Čtvrtek 6. hod. 

9. Mladý zdravotník Eva Peterová 
od 3. 
třídy 

Úterý/Čtvrtek 

10. Chemicko-biologický Blanka Brožová II. st. Čtvrtek  - 13.50-15.00 

11. Matematický kroužek Martin Rusz II. st. Pátek - O. hod. 

12. 
Počítačový kroužek 
 

Eva Rusová II. st. 
  

13. Angličtina pro nejmenší Hana Šulcová 
1. - 2. 
třída 

Úterý 5. hodina 

14. Konverzace z angličtiny 
Romana 
Krumphanzlová 

3. - 4. 
třída 

Úterý 6.  hodina 

15. Ruština Jana Nosková 
5. - 9. 
roč. 

Úterý - ? 

16. 
 
Dyslektická náprava 

Jana Pastorová I. st. 
  

17. Práce s multilicencí Dozorová činnost II. st. Středa od 14.00 hod. 

18. Míčové hry 
Jana Romanová 
 

družina 
  

x Stolní tenis Karel Vašíček  

 

Út/Čt - 16 - 18 hod. 

x Akrobatický rokenrol Nicol Gottwald     

x Fotbal Filip Lán 
    

x Podskalák sl. Staňková     

x 
spřízněné kroužky (kluby) 
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4. Počty žáků 
 

4.1 Počty žáků školy  / k 30.06.2014 / 
 

Třída počet žáků z toho 
chlapců 

z toho  
dívek 

výjimka 
z počtu 

žáků 
 (ano – ne) 

1. A 18 5 13 - 
1. B 12 7 5 - 
2. A 24 17 7 - 
3. A 20 11 9 - 
4. A 11 7 4 - 
5. A 26 14 12 - 
6. A 16 4 12 - 
7. A 25 20 5 - 
8. A 16 9 7 - 
9. A 23 8 15  

celkem 191 102 89 - 
 

 
4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 
 

počet prvních 
tříd 

počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro  školní rok  

1 25 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 1 0 1 0 2 1 2 0 

 
 
 
 
 

4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy 
 

typ školy počet přijatých žáků 
víceleté gymnázium 0 
čtyřleté gymnázium                                          6 
střední odborná škola 13 
střední odborné učiliště 3 
konzervatoř 0 
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5. Hodnocení žáků 
 

5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch    / k 30.06.2014/ 

 
 
5.2 Celkové hodnocení žáků – chování 
 

třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 
1.A 0 0 
1.B 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 1 0 
9.A 0 0 

celkem 2 0 
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5.3 Výchovná opatření – napomenutí a důtky 
 

třída napomenutí 
třídního učitele 

důtka třídního 
učitele 

důtka ředitele 
školy 

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

celkem 15 16 2 
 
 
 
5.4 Komisionální přezkoušení žáků 
 

třída pochybnosti o 
správnosti hodnocení 

opravné zkoušky / 
doplňkové přezkoušení 

1.A 0 0 
1.B 0 1 
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 
 
 
 
5.5 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 
1.B 0 0 0 0 
2.A 0 0 0 0 
3.A 0 0 0 0 
4.A 0 0 0 0 
5.A 0 0 0 0 
6.A 0 0 0 0 
7.A 0 0 0 0 
8.A 1 0 0 0 
9.A 0 0 0 0 

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

6.1 Hospitační činnost 
 

pracovník počet hospitací 
Ředitel školy 4 
Zástupce ředitele školy 14 
Ostatní pracovníci 2 
celkem 20 

 
 
 

 

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 1 

c) Studium pro asistenta pedagoga 1 

d) Studium pro ředitele škol (splněno) 

e) Studium k rozšíření odborné  
      kvalifikace 

11  
(viz níže) 

 
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 

Není potřeba 
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7.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 
 

Název / Náplň Datum Pedagog 

Bakaláři 3 3. 10. 2013 Rusová Eva 

Kurz první pomoci 7. 10. 2013 Peterová E., Šílová I. 

ŠVP Varianta 8. 10. 2013 Rusová Eva 

Aktuální změny ve školské legislativě 10.10.2013 Švarc Zdeněk 

Matematika činnostně 16., 23. 10. 

2013 

Horáková J., Pastorová J.,  
Šulcová H. 

Šikana a kiberšikana 6. 11. 2013 Šílová I. 

Nápady na komunikační aktivity (AJ) 21. 11. 2013 Krumphanzlová R. 

Sociálně právní ochrana dětí 22. 11. 2013 Rusová Eva 

Konflikty a krizové situace ve škole 3.12.2013 Rusová Eva 

Angličtina od začátku 12. 12. 2013 Horáková J. 

Školení osob aktivních v dopravní bezpečnosti 16. 12. 2013 Gregorová Šárka 

Učím rád v první třídě 18. 2., 3. 2014 Pastorová Jana 

Kariérní systém ve školství 26. 2. 2014 Zdeněk Švarc 

Zákon o pedagogických pracovnících 4. 4. 2014 Zdeněk Švarc 

Školení výchovných poradců 8. 4. 2014 Šílová Iveta 

 
 
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: V březnu 2014 došlo k proškolení celého pedagogického sboru na téma „Využití  
           multimediální techniky ve vyučovacích předmětech“. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
8. 
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Zapojení žáků do soutěží 
 
8.1 Sportovní soutěže 
 

Sportovní úspěchy žáků ZŠ Náchodská 
Školní rok 2013-2014 

     
Umístění 

Úroveň 
Sportovní 
odvětví H / D Datum Místo kategorie Družstva 

       
Okrsek Florbal H listopad Trutnov kat. IV 3. 

 
Florbal D listopad Trutnov kat. IV 6. 

 BeeBall H květen Krkonoš. pohár 1.– 2. třída 4. 

       Okresní kolo 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 1. 

  
H březen Trutnov kat IV 1. 

  
D březen Trutnov  kat. IV 1. 

 
Volejbal D duben Trutnov kat. IV 1. 

       

Krajské kolo Stolní tenis H  leden Jičín 
 

4. 

 Šachy H/D leden Hradec Králové  7. 

 
Šplh H únor Trutnov kat. IV 2. 

  
D únor Trutnov kat. IV 1. 

 
Volejbal D květen Dřevěnice Pro nemoc odvoláno 
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8.2 Olympijské hry dětí základních škol Trutnova  
 
Zvláštní pozornost pak patří Olympijským hrám dětí základních škol Trutnova. 
Tato již tradiční třídenní akce proběhla ve dnech 23. – 25. června 2014 a zúčastnilo se jí 
8 základních škol z Trutnova a jedna z Polska. 

Naše škola získala celkem 33 medailí!!! 
 
 

 
 
 
8.2 Ostatní soutěže a akce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3 Další soutěže 
 

Další úspěchy žáků ZŠ Náchodská 
školní rok 2013-14 

     Umístění 

Úroveň Zaměření Kategorie Datum Místo Jednotlivci Družstva 

OK Matematická olympiáda 5 .třída Leden 2014 Trutnov 5. – 7. místo - 

 dtto 9. třída Leden 2014 Trutnov 8. – 9. místo - 

 Zeměpisná olympiáda 6. třída 18. 1. 2014 Trutnov 6. – 7. místo  - 

 dtto 8. třída 18. 1. 2014 T 7., 8., 18. m. - 

 dtto 9. třída 18. 1. 2014 Trutnov 11., 12. místo - 

 Přírodovědná soutěž II. st. 24. 5. 2014 SZŠ družstvo         2. 

 Soutěž Prevence ch+d 12. 5. 2014 Trutnov družstva  2., 3.  

 Předlékařská 1. pomoc D+ch  20. 11. 2013  družstva 10., 11.  

       
Školní 
kolo Biologická olympiáda  Listopad 2013   

Školní 
kolo Vánoční sport. turnaje  19. 12. 2013       

Školní 
kolo Sběr papíru  Říjen 2013  5,5 tuny !!!  
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9. Oblast ICT 

Charakteristika ICT na škole 

Od roku 2012 v rámci projektu EU Peníze školám došlo k velké přeměně a modernizaci celé oblasti 
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 

jsou  uloženy všechny výukové materiály v elektronické podobě. Tyto materiály jsou neustále 

doplňovány novými a aktualizovány. 

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 dataprojektory. V současné době tedy škola 

disponuje 12  dataprojektory, z nichž 6 jich je  interaktivních a jednou interaktivní tabulí.  

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

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

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. 

Pozn.:  Je nutností postupně provádět výměnu starých počítačů a monitorů. Dále je bezpodmínečně  

              nutné zakoupit a následně přeinstalovat starý software.  Nákup antivirových programů je 

              nutností – na škole chybí! 

     
 Pracovní stanice – počet 
 

Počet skutečnost plán 
Počet žáků 192 - 

Počet pedagogických pracovníků 17 + 2 + 2 - 

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 

13 14 

Počet pracovních stanic celkem 56 0 

 
 

     Pracovní stanice – technické parametry 
 

Technické parametry stanic počet 
Starší 5 let 44 
Novější – vyhovuje standardu ICT 12 
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     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 - Chybí 

antiviry!!! 
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 
Dataprojektor 6 
Interaktivní dataprojektor 6 
Interaktivní tabule 1 
Tiskárny  2 
Multifunkční tiskárna 2 
Kopírovací stroj 1 

 

      Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) 
 

programové vybavení skutečnost 

Operační systém 56 
Antivirový program 0 
Textový editor 56 
Tabulkový editor 56 
Editor prezentací 56 
Grafický editor - rastrová grafika 0 
Grafický editor - vektorová grafika 0 
Webový prohlížeč 56 
Editor webových stránek 0 
Klient elektronické pošty web 
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Aplikace pro výuku a procvičování psaní na 
klávesnici 

multulicence 

Programy odborného zaměření 0 
Programování 0 
Výuky videa 0 
Výukové programy ( fyzika,matematika,chemie, Fraus, 

Didakta, 
Datakabinet 

přírodopis,anglický a německý jazyk… ) 

 
 
     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  - 

Komentář ředitele školy: 

Přestože byla provedena modernizace ICT, je nutné i nadále v tomto trendu pokračovat. WIN XP je již 
minulostí, nemůže být již podporován., je nutné jej nahradit! Antivir do počítačových stanic i na školní 
server je nutné pořídit! Dále musíme počítat s opotřebováním lamp do starších dataprojektorů. Další 
náklady do budoucna budou určitě tvořit – výměna klávesnic a myší minimálně v počítačové učebně, 
monitorů, dálkových ovladačů, dataprojektorů, routerů, záložních disků, wifi. Odhad minimálních 
ročních nákladů si dovoluji vyčíslit na 15 – 20 tis. Kč. 

 

10. Školní družina 

 

Oddělení Počet žáků – 
pravidelná 
docházka 

Počet žáků – 
nepravidelná 

docházka 

Počet vychovatelek 

1 30 - 1 
2 30 - 1 
3 24 - 18 %zkrácený úvazek 

celkem 74 - 3 
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Prostory školní družiny velmi dobré 
Vybavení školní družiny velmi dobré 

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

 
 
Akce školní družiny: 

- Jablíčkování – zpracování ovoce – zdravé mlsání 
- Vánoční Trutnov – procházka vyzdobeným Trutnovem 
- Povídání o zimě – beseda s dětmi o strastech i slastech naší zimy 
- Školička lyžování – Mladé Buky 
- Masopust v družině 
- Návštěva Psího útulku v Poříčí – Velikonoční nadílka pro zvířátka 
- Velikonoční vyrábění 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komentář ředitele školy 

 

V současné době se podařilo připravit další prostory pro školní družinu. Jedná se o celý  uvolněný byt 
školníka (domovníka) v ulici Pionýrů. Zde byly  připraveny nejprve dvě místnosti – herna a učebna.  
Na konci školního roku 2013-14 pak další místnost herna a kompletní sociální zázemí. Za zmínku stojí 
i to, že na přípravě těchto prostorů se podíleli sponzorsky rodiče a frima TYCO, 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 renomovanou trutnovskou firmou. 



 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                                             
                                                                                                                                             Výroční zpráva 

23 

11. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Speciální  
vzdělávací potřeby 

počet žáků vyžadující     
zvýšený n. 

Individuální 
vzdělávací  plán 

zdravotní postižení 18  (zpráva) 4 (posudek) 0 
 

zdravotní  
znevýhodnění 

0 0 0 

sociální 
znevýhodnění 

2 0 0 

 
 
 

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

          Ve školním roce 2013-14 organizovala  škola tři  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 2014 kurz zrušen pro    
nedostatek sněhu.  

o Cykloturistický kurz  účast žáků 9. A               červen 2014 chata Nebákov                      
(Český ráj)                                       20 účastníků                       6 dnů               u Sobotky 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Sportovně poznávací kurz  žáci 6. A               červen 2014    r. o. Brodský                         
.                                                                          5 dnů                                         u Červeného Kostelce 
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12.2 Další celoškolní projektové a jiné akce: 
 
Den s lesy  
Ve středu 18. září se žáčci 1.A, 1.B a 2.A zúčastnili akce pořádané organizací Lesy ČR. Akce se konala v 

parčíku ve Chvalči, kde měli lesáci pro děti připravené vědomostní úkoly a úkoly zručnosti. Formou 

hry se žáci seznamovali se životem v lese, jeho obyvateli, vyzkoušeli si řadu činností, např. řezání dříví, 

zatloukání hřebíků, atd. Všichni tak byli aktivně zapojeni a ještě dostali sladkou odměnu. Velké 

poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci této akce. 

Den vědy a techniky  
Dne 20.9. se na naší škole uskutečnil Den vědy a techniky. Byl to projektový den. Přijeli k nám vědci 

liberecké Technické univerzity. Procházeli jsme čtyřmi učebnami, kde jsme se zaměřili na různá 

témata a vědci nám je představili a ukázali mnoho zajímavých věcí, které jsme nevěděli. 

DĚDEČEK AUTOMOBIL  
Viděli jste někdy model čtyřtaktního motoru, převodovky nebo diferenciálu v řezu? Pokud ne, zastavte 

se v Městském Muzeu v Úpici. My jsme muzeum navštívili dne 25. září a všechny modely jsme řádně 

prozkoumali a vyzkoušeli jejich funkčnost. Velmi zajímavý výklad paní průvodkyně nás seznámil se 

začátky automobilismu na Trutnovsku. 

Černá hora  
Dne 2. 10. proběhla v rámci hodin vlastivědy exkurze na Černou horu. Žáci 4. A a 5. A cestovali 
hromadnou dopravou do Jánských Lázní, a odtamtud pak lanovkou na vrchol Černé hory.  
Zpět šli žáci po turistické značce pěšky až do Svobody nad Úpou, a dále vlakem do Trutnova. Exkurze 

se díky krásnému podzimnímu počasí velmi vydařila. 

Průkaz cyklisty  
Dne 7. 10. žáci 4. A a 5.A navštívili Dům dětí Jednička ve Dvoře Králové n. Labem. Žáci pátého ročníku 

skládali zkoušku na Průkaz cyklisty, která se dělila na teoretickou a praktickou část. Žáci se úkolu 

zhostili velmi dobře a 18 získalo průkaz cyklisty. Všem gratulujeme. Žáky čtvrtého ročníku čeká tento 

úkol příští školní rok, dnes jen prohlubovali znalosti z dopravní výchovy. 

PROFUTURO  
Ve středu 16. října navštívili žáci 9. ročníku společně s výchovnou poradkyní výstavu středních škol 
regionů Krkonoše, Kladské Pomezí a Královéhradecko.  
V prostorách trutnovského Národního domu se představilo více než 50 škol, které našim budoucím 
absolventům nabídly pestrou škálu studijních oborů.  
Při volbě toho pravého přejeme našim deváťákům šťastnou ruku.  
 
Americká divočina  
Dne 22. 10.  jsme byli na představení Americká divočina a bylo to moc hezké, bylo to v 
trutnovském kině Vesmír, byli jsme s celou třídou a paní učitelkou třídní. Vedoucí tohoto 
představení se jmenovali Lenka a Václav Špillarovi.  
 

Halloween 6.A  
S žáky šesté třídy a paní učitelkou Šílovou jsme si 24.10. předčasně užili Halloween. Škola se na 
tuto noc zaplnila kouzelnými postavami a tajemnou atmosféru dokreslily vydlabané dýně i další 
tajemná světýlka. Program byl pestrý a ručičky na hodinách jako by někdo popoháněl kupředu. 
Všichni jsme si strašidelnou noc ve škole užili a budeme se těšit na další společné zážitky.  
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Noc duchů  
Ze středy na čtvrtek proběhla pro žáky čtvrtého a pátého ročníku Noc duchů. Na samotnou akci se žáci 
připravovali již 14 dní předem. Vyráběli duchy, strašidýlka a ozdobné dýně, kterými si nádherně 
vyzdobili chodbu přístavby.  
Samotná akce proběhla letos netradičně. Žáci si mohli na hřišti ve Voletinách opéct špekáčky a 

zpáteční cestu si zpestřili lampionovým průvodem. V noci samozřejmě proběhla po škole stezka 

odvahy. Všichni žáci stezku zvládli a duchy zahnali. Celá akce se velmi vyvedla a těšíme se na další. 

Beseda s profesorem Pirkem  
V pondělí 4.11. odpoledne se náš biologický kroužek zúčastnil besedy s kardiochirurgem Janem 
Pirkem z Prahy. Bylo to velmi zajímavé a dozvěděli jsme se spoustu informací, které jsme vůbec ani 
netušili. Nejdřív nám řekl něco o jeho práci a potom jsme se mohli ptát. Kromě kardiochirurgie povídal 
o svém životě. Například, že je aktivní sportovec. Moc se nám to vše líbilo a pan profesor měl z toho 
radost.  
 
Školení mladých záchranářů  
Dne 8. listopadu se pětice deváťáků z naší školy vydala na školení na téma " Mladý záchranář" a to v 

této sestavě: Markéta Beranová, Viktor Kanda, Lucie Janků, Anežka Špetlová a Aneta Švarcová. Akci 

organizoval oblastní spolek ČČK a uskutečnila se v tělocvičně na Nivách. Při praktickém nácviku si naši 

záchranáři zopakovali a upevnili znalosti a dovednosti z přírodovědného kroužku a hodin přírodopisu. 

Tuto průpravu vzali někteří žáci opravdu zodpovědně, neboť je čeká soutěž v Poskytování první 

pomoci. Tak jim držme palce a doufejme, že nabyté zkušenosti opravdu maximálně zúročí jak na 

soutěžích, tak možná i v životě. 

1. ples ve škole  
Naše škola ve spolupráci s tenisovým oddílem TJ Poříčí uspořádala v sobotu 9.listopadu ples. A nebyl 

to obyčejný ples. I když bylo předtančení, tombola, tanec, jídlo a pití jako jinde, u nás byl i turnaj v 

obíhačce a hlavně pohodová domácí atmosféra. 

Den pro Zemi  
Projektový den pro Zemi proběhl v úterý 12.11. V tento den jsme slavnostně vyhlásili výsledky sběru 
papíru a kaštanů a při tom jsme si i zasoutěžili.  
Pak jsme se rozešli do tříd, kde jme se učili, proč a jak správně třídit odpad - přijeli k nám zástupci 
společnosti Eco-com a s Tondou Obalem nám vše ukázali .  
V dalších hodinách jsme mluvili i o jiných nebezpečích, která Zemi hrozí, např. globální oteplování, 

přelidnění, terorismus a války, nebezpečí z Vesmíru. 

Exkurze Stachelberg  
V pondělí 18. listopadu žáci 9. třídy společně s vyučující dějepisu navštívili pevnost Stachelberg na 

Babí. K pevnosti nás přiblížil linkový autobus. Pak následovala hodina strávená v nitru pevnosti. 

Prohlídku jsme zahájili v horní části objektu, kde jsme si prohlédli makety pevnosti z doby 2. světové 

války. Potom následoval vzrušující sestup po více než 150 schodech do podzemí. Tam dostal každý z 

nás svoji helmu a následovala přednáška z historie pevnosti. Ohromila nás rozlehlost podzemních 

prostor. Celý komplex muselo být nesmírně náročné vybudovat a pobyt v něm jistě představoval 

velkou psychickou a fyzickou zátěž – i kvůli stálé teplotě 8 °C a velkému vlhku. Po skončení exkurze 

jsme si venku na čerstvém vzduchu ukázali na turistických mapách cestu, kudy půjdeme, abychom 

došli k naší škole. Drželi jsme se turistických značek a bez komplikací dorazili k cíli. 

Hasiči v 6.A  
Ve dnech 15. a 22. 11. navštívili šestou třídu Jan Dressler a Jitka Paťavová z trutnovského hasičského 

sboru. Pomocí poutavé prezentace a názorných ukázek žákům předali řadu cenných informací. Žáci se 
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dozvěděli, jak se chovat v případě požáru i jak případně poskytnout první pomoc. Program "Hasík" byl 

velice zajímavý a přínosný. 

Nocování 9.A ve škole  
Naše třída z pátku 15.11. na sobotu 16.11. spala ve škole. Sešli jsme se s naší třídní už v pět hodin a 

nejprve jsme se „zabydleli“ a vybalili v zasedačce jídlo. Každý něco připravil sám nebo s pomocí 

maminek. Donesli jsme chlebíčky, jednohubky, koláče, bábovky, řezy, sušenky, brambůrky, bonbóny…. 

a spoustu pití – nealko samozřejmě! Nanosili jsme si z tělocvičny žíněnky na spaní a v učebně Hv, jež 

byla naší základnou, jsme večer zahájili hraním her, které byly velice zábavné. 

Čert a Káča  
V úterý 19.11. žáci 5.A třídy odehráli pohádku Čert a Káča, na kterou se tři týdny připravovali. 

Pohádku odehráli celkem pětkrát, protože mezi sebou soutěžilo pět skupinek. Všechny žáky musím 

pochválit za pěknou přípravu .Hodinu čtení jsme si při pohádce příjemně užili. 

Mikuláš ve školičce  
Po roce k nám do první, druhé a třetí třídy opět zavítal Mikuláš, čert a anděl. S nadílkou navštívili 

každou třídu, odměnili hodné a šikovné děti ( takže všechny ). Jen občasní zlobivci a hříšníci museli 

slíbit, že se polepší. Nadílka chutnala všem. 

Mikuláš s 9.A  
Naši školu 5.12. ovládly pohádkové bytosti v podání žáků 9.A. Ti si pro 4. až 8.ročník nachystali 

Mikulášskou besídku. Čerti s Mikuláši a jedním andělem na scénu vtrhli v rytmu známé písně "Jen se 

motej, toč a kruť " z ladovské Nezbedné pohádky. Pořad si devítka sama moderovala a sehranou 

pohádkou "Jak Mikuláš a čert hráli hokej" nám všem vysvětlila, proč dle tradice chodí 5.12. nadělovat 

Mikuláš, Čert i Anděl společně. 

Den otevřených dveří  
Již potřetí si veřejnost mohla prohlédnout naši vánočně vyzdobenou školu. Tentokrát bylo možno se 
přijít podívat i dopoledne na běžnou výuku, aby jste si srovnali naši současnou školu s moderními 
výukovými materiály a interaktivními tabulemi se školou, na kterou si pamatujeme z minulosti.  
Odpoledne jsme chtěli spoluobčanům ukázat, co všechno naši žáci se svými učiteli dokáží. Vyzdobili si 

školu spoustou vlastních výrobků, zazpívali, zatančili, zahráli pohádku, hráli i na klavír, upekli cukroví, 

předvedli pokusy a pomáhali dětem vyrobit si malé dárečky. 

Exkurze do Prahy  
Dne 18. 12. vyrazil autobus plný žáků druhého stupně naší školy na exkurzi do Prahy. Náš program 

začínal na Vinohradech, kde jsme navštívili nedávno otevřené zážitkové centrum - Atlantis center. 

Tady nás nejprve čekala prohlídka interaktivní výstavy Zábavná věda, kde se žáci mohli blíže 

seznámit např. se statikou, mechanikou či magnetickými póly. Závěrem jsme shlédli i krátkou laser 

show a dozvěděli jsme se, jak takový laser vlastně funguje. Poté jsme se přemístili na další zážitkový 

program – Faraonovo tajemství. Při něm si žáci zábavnou formou rozšířili znalosti o Egyptě a mohli 

si vyzkoušet zajímavé rituály z této doby. 

HASÍK ve druhé třídě  
Ve dnech 4.12. a 18.12.2013 navštívili druhou třídu zástupci trutnovského hasičského sboru Jitka 

Paťavová a Jan Dressler. Formou prezentace seznámili děti s důležitými telefonními čísly, naučili je, jak 

správně postupovat při ohlašování požáru a jak se zachovat, kdyby hořelo u nás doma. Dětem se 

zajímavá a poutavá forma programu HASÍK líbila. Nejvíc se ale děti těší na slíbenou prohlídku hasičské 

stanice a hasičské techniky. 
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Pečení 3.A  
Naše teta peče léta a děti z 3.třídy pekly také. Podívejte se, jak jim šla práce od ruky. A zatímco se 

kuchyňkou nesla vůně pečeného cukroví, stihly si vyrobit vánoční hvězdičku a nakonec pěkně vše po 

sobě umýt a uklidit. V pátek si u stromečku na výsledku své práce určitě pochutnají!!! 

Právní odpovědnost dětí a mladistvých  
Ve čtvrtek 12. prosince naší školu navštívil Bc. Miloslav Fátor, učitel z Bezpečnostně právní akademie z 
Malých Svatoňovic. Jeho úkolem bylo seznámit naše žáky s problematikou právní odpovědnosti dětí a 
mladistvých.  
Součástí této vzdělávací akce byla i praktická ukázka sebeobrany, kterou prezentovali studenti výše 

uvedené střední soukromé školy. Zde si naši žáci 8. a 9. třídy mohli také sami vyzkoušet jednoduché, 

ale velmi účinné obranné prvky. 

Třeťáci v útulku  
Blíží se Vánoce, a tak jsme se vypravili nadělit i němým tvářím do psího útulku. Je tam 16 pejsků, po 
které jsme přinesli konzervy, granule, piškoty, kapsičky a další pamlsky. A nechyběla ani plyšová 
hračka.  
 

Předvánoční škola  
Ve čtvrtek 19.12. si žáci 4.-9. tříd užili "předvánoční den" - všichni si zasportovali, podívali se na 

klasickou českou pohádku a vyrobili si přání 

Divadlo Slunečnice  
Po vánočních prázdninách se naši žáci těšili do školy, protože kromě sdělování zážitků je čekalo 
vystoupení Divadla Slunečnice, na které si někteří žáci možná pamatují z března 2012.  
Letos zazpívali mladším žákům a mateřské školce písničky z pohádek a starším žákům písně z 

muzikálů. 

Hvězdárna  
V pondělí dne 13.1. žáci čtvrtého a pátého ročníku navštívili hvězdárnu a planetárium v Hradci 

Králové. Zakončili tak dvouměsíční výuku o vesmíru. Návštěva hvězdárny byla velmi poučná a hlavně 

názorná. Žáci měli možnost pozorovat Slunce, v planetáriu souhvězdí a zimní oblohu a získali spoustu 

nových informací o vesmíru. 

Tříkrálová sbírka  
I letos se naši žáci aktivně zapojili do Tříkrálové sbírky.  
Tentokrát se za krále převlékli 3 prvňáčci a pod vedením paní učitelky Šulcové zpívali a koledovali tak 

dobře, že kasičku nemohli skoro unést. 

Školka ve škole  
Ve středu 15.1.,den před zápisem do 1. třídy, navštívili naše prvňáky předškoláčci z MŠ Benešova a MŠ 

Voletiny. 

Exkurze na SPŠ + SOŠ a SOU  
Ve středu 29.1.místo klasického vyučování nastoupily naše třídy 8.A a 9.A do přistaveného autobusu, 

který je rozvezl na jiné školy. Žáky čekala exkurze zaměřená na přiblížení studia jak na střední škole 

tak i na učilišti. Deváťáci budou již brzy podávat přihlášky k dalšímu vzdělávání a osmáky tento 

nelehký výběr další školy čeká za rok. Proto jim určitě pomůže na vlastní oči vidět, jak studium na 

různých typech škol vlastně vypadá v praxi. 
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Lyžáček  
V týdnu od 3. až 7. 2. 2014 pořádala naše škola ve spolupráci s lyžařskou školičkou Eskymo 

Petříkovice lyžařský kurz pro žáky z 1. – 3. tříd. Každé odpoledne pro žáčky dorazil autobus, který je 

odvezl ke svahu. Za pomoci paní učitelky Šulcové, vychovatelek Romanové a Šťastné i vydatné pomoci 

několika rodičů byli žáci upnuti do lyžáků a lyží a už frčeli. 

Výstava plakátů  
Dne 7.2. jsme s žáky deváté třídy navštívili Galerii města Trutnova, kde právě probíhá výstava „SECESE 

ART DECO PLAKÁTY Z LET 1890 – 1930“. Žáci se tak dozvěděli zajímavé informace o tomto druhu 

umění a prohlédli si plakáty ze sbírky pana Zdeňka Harapese. Součástí výstavy je i tvůrčí dílna, takže se 

všichni mohli vžít do role secesního umělce a zkusit si vytvořit vlastní plakát. 

Škola bruslení  
Od 10. ledna do 21. února se naši žáčci z 1. – 3. tříd opět učili bruslit. Stejně jako každý rok se nás velice 

ochotně ujali instruktoři bruslení. Děti během pěti lekcí zdokonalovaly své bruslařské dovednosti a 

musíme uznat, že jim to šlo všem opravdu výborně. 

Třeťáci v knihovně  
25. února se žáci 3.třídy vypravili na návštěvu Městské knihovny v Trutnově . Přivítaly je dvě paní z 

dětského oddělení , které je seznámily se vším , co s návštěvou knihovny souvisí , poplatkem za 

průkazku počínaje , přes celkový počet knih v knihovně a včelkou nad vstupními dveřmi do budovy 

konče . Informací bylo samo sebou mnohem více! Poté se děti rozešly po místnostech a vyzkoušely si 

hledání knih, jak podle abecedního pořádku , tak i podle žánrů knih, pracovaly i s počítači, ale 

především se začetly do knih a časopisů. 

Maryša  
Dne 26.2.2014 se na naší škole uskutečnilo představení. Bylo to neuvěřitelné, jak jedna osoba- herec 

dokázal ztvárnit tolik postav najednou, dokonce i ženské pohlaví. V představení jsme si mohli 

všimnout, kolik udělá jen samotný hlas při hraní. 

Didžerida  
Po několika týdnech naši školu navštívil opět pan Erber. Tentokrát se s dobrovolníky pustil do hry na 

didžeridu. Děti se postupně seznámily s hudebním nástrojem australských domorodců - didžeridou, s 

technikou hry na tento vskutku originální nástroj a pak už jen hrály a hrály... 

Škola bruslení  
V pátek 21.3. žáci čtvrtého a pátého ročníku ukončili desetihodinový kurz bruslení. Od začátku ledna 

žáci pravidelně navštěvovali zimní stadion, kde pod odborným vedením procvičovali základy bruslení. 

Velikonoční Nechanice  
Ve středu 16. dubna vyrazili žáci 1., 2. a 3. třídy na velikonoční výstavu zámku Hrádek u Nechanic. 

Seznámili se s historií zámku a velikonočními tradicemi. Nezbytnou součástí byla i prohlídka a nákup 

sladkostí v černé kuchyni a nechyběly i suvenýry. Počasí bylo krásné, slunečné, výlet se vydařil. 

BeeBall  
Ve čtvrtek 24. dubna proběhlo ve školní tělocvičně v rámci hodiny tělesné výchovy ve 3. a 4. ročníku 
seznámení s hrou nazývanou „BeeBall“. Jedná se o jednoduchou hru, která vychází z pálkovacích 
sportů (baseball a softball).  
Žáci byli na začátku hodiny seznámeni s pravidly dvěma instruktory ze SVČ, kteří se dětem dále 

věnovali celou hodinu a připravili jim tak příjemné zpestření vyučování. 
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Exkurze do Prahy  
14. května žáci pátého a čtvrtého ročníku navštívili v rámci vlastivědné exkurze Prahu. Náš výlet 

začínal návštěvou Pražského hradu, kde jsme si nejprve prohlédli katedrálu sv. Víta. Měli jsme 

vynikající průvodkyni, která prohlídku přizpůsobila věku žáků. Návštěva hrobky Karla IV. byla letos 

velice zvláštní. 14.května jsme si zrovna připomínali 700.výročí narození Karla IV. Při návštěvě 

Pražského hradu jsme si mohli také prohlédnout Vladislavský sál, Zlatou uličku, slavnostní střídání 

stráží. Potom jsme se vydali přes Karlův most do centra Prahy. 

Galerie Draka  
I přes nepřízeň počasí jsme se v pátek 16.5. vypravili do Galerie Draka. Pan Vojta Lábus nám krásně 

převyprávěl legendu o zabití trutnovského draka, a poté jsme si již sami prohlédli a vyzkoušeli 

zajímavé dračí exponáty. Jako bonus jsme se zasmáli nad kresleným humorem pana Břetislava 

Kovaříka, který žije v Trutnově a je předsedou České unie karikaturistů. 

Zpestření v jídelně  
Dne 4.6.2014 vařil a vydával výbornou Burgundskou hovězí pečeni šéfkuchař firmy Bidvest. 

Malí čtenáři  
V pátek 6. června byli naši prvňáčci slavnostně pasováni na čtenáře. Za svoji celoroční snahu a píli byli 

odměněni "certifikátem" úspěšného čtenáře a dortem ve tvaru knihy - slabikáře. 

Všechny krásy lesa  
V pátek 6. 6. se žáci čtvrtého a pátého ročníku mohli zúčastnit akce, kterou pořádali studenti Lesnické 

akademie v Trutnově, nazvanou "Všechny krásy lesa". Naši žáci postupně plnili osm úkolů na 

jednotlivých stanovištích. Nejprve poznávali listy stromů a šišky. Poté byli seznámeni se škůdci 

stromů. Toto stanoviště bylo ještě zpestřeno o živého dravce káněte lesního a jeho mládě. Po 

vědomostních úkolech si mohli žáci vyzkoušet svoji šikovnost při střelbě ze vzduchovky. 

Slavnostní otevření hřiště  
V úterý 10. 6. si zaměstnanci školy pozvali na nové hřiště na plážový volejbal a fotbal všechny žáky 
školy, aby jim předali dárky k letošnímu dni dětí: hřiště, učebnu výtvarné výchovy a žákovskou 
klubovnu (více v dalším příspěvku).  
Žáci si mohli hřiště hned vyzkoušet - malí si zasoutěžili v písku, starší fandili nebo hráli volejbal proti 

učitelům. 

Návštěva hasičů  
Ve středu 11. 6. žáci pátého ročníku si mohli zopakovat návštěvu hasičů. Od samého začátku exkurze 

se nám vzorně věnovali. Nejprve se žáci seznámili s vybavením všech hasičských vozů. Mohli se 

podívat, do jaké výšky sahá žebřík na hasičském voze a jak obtížné je vylézt s veškerým vybavením až 

nahoru. Poté si vyzkoušeli tíhu hydraulických nůžek, které se používají na vystřihávání osob z aut při 

autonehodách. Samozřejmě nejvíce se dětem líbila ukázka vodního děla. Každý si pak mohl vyzkoušet 

manipulaci s hadicí při shazování lahví tlakem vody. 

Vlastivědná vycházka  
V pátek 18. 6. se žáci pátého a čtvrtého ročníku vydali na vycházku, jejímž cílem byly Čížkovy kameny 

nad Lhotou. Cestu si zpříjemnili plněním nejrůznějších úkolů. Pracovali s buzolou a mapou, hledali 

předměty, které do lesa nepatří, podle nalezených obrázků vymýšleli příběhy. Cestou byly žákům 

přidělovány body, podle kterých byla na závěr vyhodnocena nejlepší skupina. 

Farmers - den otevřených dveří  
19. 6. 2014 - Dnes jsme si užili celé dopoledne ve firmě Farmers ve Voletinách.  
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Pracovníci firmy pro nás připravili prohlídku celého areálu, zemědělské techniky, ukázky parkurového 
skákání  
a pro zájemce i projížďku v kočáru. 

Výstava vláčků  
Poprvé v Domě tisku vystavovali železniční modeláři. Ode pátku až do neděle ukazovali modely a 

kolejiště v osmi velikostech. Mnohé byly v našem městě k vidění úplně poprvé a byly mezi nimi i rarity. 

Součástí byly také soutěže pro děti, modelářský workshop, prodej modelů, železničářského 

příslušenství a doplňků, a rovněž projekce modelářských filmů. 

Exkurze do čistírny odpadních vod  
Ve středu 25. 6., poslední den olympiády trutnovských základních škol, se naši právě nesportující žáci 
od 6. do 9. ročníku vydali na exkurzi do nedalekých Bohuslavic. Počasí sice podobné akci nepřálo, ale 
nepřálo i probíhající olympiádě. Přesto déšť nebyl tak hrozný, abychom se nevydali na cestu.  
Žáky čekalo objevování toho, jak se v místní čističce všechna námi upotřebená a ušpiněná voda 

zbavuje nečistot, aby mohla být opět vypuštěna do volné přírody, tedy do řek. Ujal se nás velice 

ochotně pan Kleprlík, který nás provedl areálem a podrobně vše vysvětlil. 

Tábor s medvědem  
První prázdninový týden byl pro některé naše žáčky ve znamení školního tábora.  
V pondělí si děti hrály ve škole, vyrobily si trička a snědly výbornou buchtu od p. vych. Šťastné. V úterý 
jsme bohužel nemohli na koupaliště, ale výlet k "Pěti bukům" a na Dvoračku se povedl. Ve středu jsme 
navštívili Farmapark Muchomůrka ve Svobodě n. Ú. a pohráli si se zvířátky.  
Ve čtvrtek jsme se vlakem vydali na výstavu do Broumova a v pátek jsme soutěžili na školní zahradě, 

abychom si zasloužili medaile s medvědem. 

 

 

Komentář ředitele školy: 

Výše uvedené akce naznačují daleko více o Základní škole, Trutnov 3, Náchodská 18, než většina 

předešlého textu této Výroční zprávy. Jsem přesvědčen, že uspořádání nebo zúčastnění se více než 

50ti akcí za  školní rok 2013-14 je velmi slušnou vizitkou školy a svědčí mimo jiné i o tvořivém 

přístupu nejen vedení školy, ale i celého pedagogického sboru. 
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12.3  Další důležitá data a dny v životě školy 

Organizace školního roku 2013/14 
       Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014 

Vyučování ve druhém pololetí končí  v pátek 27. června 2014 

       Prázdniny Podzimní 29. - 30. října 2013 (úterý - středa) 
 

 
Vánoční 21. prosince 2013 - 5. ledna 2014 (sobota - neděle) 

 
Pololetní 31. ledna 2014 (pátek) 

  

 
Jarní 10. - 16. února  2014 

  

 
Velikonoční 17. - 18. dubna 2014 (čtvrtek - pátek) 

 

 
Hlavní 

28. června - 31. srpna 2014 (sobota - 
neděle) 

 
       Státní svátky 28. záři Den české státnosti (So) 

  

 
28. října Den vzniku samostatného československého státu  

 
17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii (Ne) 

 

 
 21. dubna Velikonoční pondělí (?) 

  

 
 1. května Svátek práce (Čt) 

  

 
 8. května Den osvobození (Čt) 

  Zápis  
      do první třídy 20. - 21. ledna 2014 (čtvrtek - pátek) 15.00 - 18.00 hod. 

       Příjímací 22. dubna - 30. dubna 2014 
    zkoušky (SŠ) Přihlášky se podávají do 14. března 2014, u talentových zkoušek 

 
do 29. listopadu 2013  

 

Vzdělávací 
Školní vzdělávací program pro základní 
vzdělávání 

  program Pozn.: ŠVP je možné i nadále upravovat dle potřeb školy (vychází z RVP) 

       Vyhlášky 
      a pokyny www.msmt.cz - dokumenty 

   
       Pedagogické 27. srpna 2013 organizační 09.00 hod. Út 

 porady 30. srpna 2013 provozní 
 

09.00 hod. Pá 
   5. září 2013 

  
14.00 hod. Čt 

 

 
20. listopadu 

  
14.15 hod. 

  

 
16. ledna 2014 

  
14.15 hod. 

  

 
16. dubna 2014 

  
14.15 hod. 

  

 
18. června 2014 

  
14.15 hod. 

  
       Schůzky  5. září 2012 

  
16.00 hod. 

    prezentace kroužků,… 16.30 hod. Čt - TV 
 rodičů 21.listopadu 2013 

  
16.00 hod. 17.00 hod. 

 

 
15. dubna 2014 

  
16.00 hod. 17.00 hod. 

Přijímací 
říz. SŠ 

       Konzultační  6. - 10. ledna 2014 
    týden 19. - 23. května 2014 
    

       Ředitelské 31. 10., 1. 11. 2013,  
 dny 2., 9. 5. 2014   
 

http://www.msmt.cz/
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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, poznávací), 
projektové dny 

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, OSPOD, Varianta 

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 2013-14 

 
 
 

12.2 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila 
 

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

0 

Patologické hráčství (gambling) 0 
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Záškoláctví 4 
Šikanování 2 
Vandalismus 0 
Násilné chování 0 
Xenofobie 0 
Rasismus 0 

 

 
 
13. Materiálně-technické podmínky vzdělávání 
 

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

Prostory jsou vyhovující, učebny hlavní 
budovy o prázdninách vymalovány. 
V hlavní budově provedena výměna oken. 

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, dokončeno hřiště na plážový 
volejbal,  fotbalový stadion v nájmu, žádost 
o grantové řešení vybudování 
víceúčelového sportovního hřiště 

Tělocvična, taneční sál  Tělocvična po generální opravě. 
Zrekonstruovaná malá tělocvična. 

Vybavení učebními pomůckami , I. a II. 
stupeň ZŠ  

Stav dostačující, dochází k postupnému 
dokupování nových pomůcek 

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, 
učebny naopak vybaveny moderní 
mediální technikou 

Školní jídelna  V červnu t. r. zakoupen odbavovací systém, 
nefunkční vzduchotechnika opravena.  
Velmi pěkné a klidné prostředí. 

 
 
 

14. Další údaje o škole 
 
 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
Mezinárodní spolupráce mezi školami 

Připravuje se - 
Comenius 

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
vzdělávání 

„Dotykem ke 
vzdělání“ - příprava 

Projekty realizované školou / finance z cizích zdrojů / EU – peníze školám 
Ukončení projektu 

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,  
příspěvek  na rozvoj integrovaných obcí využit na opravu 
venkovního hřiště 

20 tis. Kč 
 

50 tis. Kč 
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Účelové provozní příspěvky: 
- Výměna oken – 2. splátka 
- Výmalba tříd hlavní budovy 
- Oprava vnější izolace hlavní budovy školy 
- Oprava komínů 
- Dokončení hřiště na plážový volejbal 

Investiční dotace: 
- Odbavovací systém do školní jídelny 

 
570 tis. Kč 
240 tis. Kč 
100 tis. Kč 
 60 tis. Kč 
 50 tis. Kč 

 
160 tis. Kč 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

15. Hodnocení školy 

 
15.1  Vlastní hodnocení školy 
 
Na počátku školního roku 2013-14 se sešlo kolegium školy z důvodu řešení problematiky zhoršeného 
chování žáků především II. stupně školy. Byla přijata určitá opatření k nápravě. Zápis a přijatá 
nápravná opatření jsou uloženy v dokumentaci školy. 
Je možné konstatovat, že v průběhu roku došlo ke zlepšení stavu. 
 
V době ředitelského dne 9. května 2014 proběhlo setkání učitelů školy. V rámci této výjezdní akce 
zaměstnanců školy byla řešena i problematika „úspěšné školy“. Vedení školy následně na konci 
školního roku zpracovalo dokument  „Úspěšná škola“. Tímto dokumentem se pak budou pedagogové 
zbývat při organizačních a pedagogických radách 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. 
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   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  
 

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 
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15.2  Hodnocení plnění Minimálního preventivního programu za školní  rok 2013-14 
 

Ve školním roce 2013/2014 byl Minimální preventivní program (dále MPP) zaměřen zejména 
na minimalizaci šikany. Žákům naší školy byl na začátku letošního školního roku předložen dotazník 
(příloha č.2), jehož cílem bylo zjistit, jakým způsobem vnímají případnou šikanu na naší škole. Z 
vyhodnocení dotazníku vyplývá, že žáci jsou poměrně dobře schopní projevy šikany rozpoznat. Přes 
40 % žáků druhého stupně školy (o něco častěji přitom dívky než chlapci) se u nás se šikanou nikdy 
nesetkalo, případně je dokonce přesvědčeno, že na škole žádná šikana není.  Čtvrtina žáků vnímá 
šikanu jako občasný jev, zbytek pak šikanu považuje za problém, který na škole sice existuje, ale jeho 
výskyt je poměrně řídký. Hodnocení šikany jako častého jevu je mezi žáky zcela výjimečné (takto 
hodnotil jeden chlapec z 8. ročníku). 

Relativní řídkost šikany na druhém stupni školy dosvědčuje i to, že více než tři čtvrtiny žáků 
zkušenost přímého svědka šikany buď zcela postrádá, nebo se omezuje na jediný případ. Pokud jde o 
aktivní účast na šikanování, pak 80 % žáků uvádí, že nikdy nikoho nešikanovali. Žáků, kteří nikdy 
nebyli obětí šikany, je necelých 70 %, zhruba 85% dětí se nestalo obětí šikany víckrát než v jednom 
případě.  
Pokud jde o aktuální situaci, dva žáci z druhého stupně uvádí, že byli objektem šikany v proběhlém 
týdnu, u ostatních šikanovaných je tato zkušenost buď věcí posledního měsíce (cca 1/4 dětí se 
zážitkem šikany), nebo je ještě starší (pro 70% někdy šikanovaných dětí je jejich zážitek starší než 1 
rok). Z tohoto zjištění by snad bylo možné usoudit na relativně velmi nízkou úroveň každodenní, 
soustavné šikany.  

Existenci šikany ve své vlastní třídě nezaznamenalo asi 55% dětí, přičemž rozložení tohoto 
názoru mezi chlapce a dívky je víceméně rovnoměrné; rozdíl spočívá snad jen v tom, že dívky znatelně 
méně usuzují na naprostou nepřítomnost šikany, spíše se s ní samy nesetkaly a s obecným 
hodnocením si nejsou jisté.   

Chlapci, kteří výskyt šikany zaznamenali, se kloní spíše k tomu, že se jedná o řídký jev, dívky se 
stejnou zkušeností ji mají za přece jen o něco častější záležitost.  
Z odpovědí šikanovaných žáků vyplývá, že je výrazně častěji šikanují chlapci. To odpovídá běžnému 
porozumění šikaně jako aktivitě, ke které se uchylují především právě chlapci.  
Pokud jde o druhy šikanování, se kterými se napadení na naší škole setkávají, znatelně převažuje 
šikana slovní. Je to logické – šikanovat slovy je „jednodušší“ a většinou nevzbuzuje takový odpor mezi 
svědky šikany, jako napadání fyzické. Slovní šikana navíc může být velmi různorodá, často se jako 
šikana ani jevit nemusí a různé děti ji mohou vnímat velmi odlišným způsobem. Větší četnost verbální 
šikany je dále jistě dána i tím, že zatímco verbální šikanu si bez fyzické představit lze, opačně to neplatí 
– fyzická agrese je prakticky vždy vyvrcholením šikany verbální a slovní útoky ji také doprovází.   
Poměr verbální a fyzické šikany je dále výrazně vyšší u dívek (otázka č. 13).  Lze usoudit, že pro 
šikanující chlapce není fyzická agrese vůči dívkám přijatelná jednak z důvodů etických („dívky se 
nebijí“), jednak z důvodů prestižních (bít dívku je pod úroveň chlapce, může ho to diskvalifikovat 
v očích spolužáků). Dívky pak zřejmě už svým založením tíhnou spíše k verbální šikaně (tj. k slovním 
útokům, zesměšňování, pomlouvání).  
Pokud se žák objektem šikany stane, má podle průzkumu většinou jasno o tom, jak se má zachovat. 
V této věci se žáci cítí být poučeni především od rodičů, svou roli ovšem samozřejmě hrají i učitelé. I 
zde je určitý rozdíl mezi odpověďmi chlapců a dívek – chlapci se ve znatelně vyšším počtu cítí být 
zasvěceni především svými rodiči, na straně dívek však mírně převažuje vliv učitelů. Důvodem tohoto 
nepoměru by snad mohlo být to, že vybavit své dítě informacemi pro zvládnutí případné šikany 
považují za naléhavé především rodiče chlapců, u kterých mívá šikana vyostřenější projevy.  
Pokud už k šikaně dojde, důležitost rodičů se dále potvrdí - děti totiž hledají pomoc zejména u nich, 
případně u svých sourozenců. Nezanedbatelná část z nich se obrací na své kamarády; učitelé jsou 
v tomto ohledu až na třetím místě.  

K nejzávažnějším přestupkům na naší škole patřilo záškoláctví a agresivita. Při řešení 
problémů se vedení školy snažilo nejprve o navázání úzké spolupráce s příslušnými zákonnými 
zástupci. Bohužel se toto ukázalo jako málo účinné, a tak byl požádán o spolupráci kurátor a ve věci 
zasedala výchovná komise. 

 



 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                                             
                                                                                                                                             Výroční zpráva 

37 

15.3  Hodnocení výsledků finančních a řídících kontrol za rok 2013 
 
Organizace má zpracovánu směrnici „Vnitřní kontrolní systém“ a plán kontrol na rok 2013. Vnitřní 
kontrolní systém je zaměřen především na kontrolu rozpočtu a účetnictví, včetně mzdové agendy – při 
namátkových kontrolách byla pozornost zaměřena především na účelnost vynakládání finančních 
prostředků organizace a věcnou a formální správnost účetních dokladů. Při kontrolách nebyly zjištěny 
závažné nedostatky, dílčí nedostatky byly průběžně řešeny ve spolupráci s účetní či jiným 
zodpovědným pracovníkem. 
 
Ze strany zřizovatele v roce 2013 následující kontrola provedena nebyla. 
 
Z ostatních kontrol proběhly v roce 2013 následující kontroly: 
 
Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností 
plátce pojistného. Kontrolu provedla dne 13. 8. 2013 pracovnice VZP Trutnov Marcela Potočková. 
Kontrola zahrnovala období 12/08 až 06/13. Kontrolou byl zjištěn přeplatek pojistného v celkové výši 
1.448,- Kč (protokol 69/3074/1/13/POT ze dne 30. 12. 2013). Přeplatek pojistného byl vrácen na účet 
organizace, penále vyměřeno nebylo. 
 

17. Hospodaření školy 

 
Ekonomická část k výroční zprávě o činnosti školy za 

období2013/2014 
   

     Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti 
tab.č.1 

     

v 
tis.Kč 

číslo 
řádku 

UKAZATEL číslo účtu 
číslo 
řádku 

výkazu* 

2013 

hlavní 
činnost 

doplňková 
činnost 

celkem 

1 2 3 

1 výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 I.1.       

2 výnosy z prodeje služeb 602 I.2. 1 245,94 512,14 1 758,08 

3                z toho: produktivní práce žáků           

4                             školné - popl. MŠ, ŠD, kroužky     95,95   95,95 

5                             stravné     1 151,99 512,14 1 664,13 

6                             poplatky za ubytování           

7 výnosy z pronájmu 603 I.3.   189,74 189,74 

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. 255,24   255,24 

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

12                            zúčtování fondů 648   4,45   4,45 

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. 7,20   7,20 

17 provozní dotace sk. 67 IV.1-4. 16 341,48   16 341,48 

18               z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele     7 381,00   7 381,00 

19                            příspěvek na přímé náklady na vzdělávání     8 589,70   8 589,70 

20                            příspěvky z jiných rozpočtů     370,78   370,78 

21 výnosy celkem   (č.ř. 1+2+8+9+10+14+17)     17 849,86 701,88 18 551,74 
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       Náklady z hlavní a doplňkové činnosti 
  

tab.č.2 

      
v tis. Kč 

číslo 
řádku 

UKAZATEL 
číslo 
účtu 

číslo 
řádku 

výkazu* 

2013 

hlavní 
činnost 

doplňková 
činnost 

celkem 

1 2 3 

1 spotřeba materiálu 501 I.1. 1 582,30 247,14 1 829,44 

2                   z toho: učebnice, učební texty a učební pomůcky     136,75   136,75 

3                               potraviny     1 191,25 240,85 1 432,10 

4 spotřeba energie 502 I.2. 1 448,79 99,05 1 547,84 

5                  z toho: voda        144,07 9,39 153,46 

6                               pára     947,69 58,60 1 006,29 

7                               plyn           

8                              elektrická energie     357,03 31,06 388,09 

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

10 služby skup.51 I.5.-8. 5 295,72 27,59 5 323,31 

11                   z toho: opravy a udržování 511   4 605,83   4 605,83 

12                                nájemné 518         

13                                telekomunikace 518   65,14 1,80 66,94 

14 osobní náklady 
skup. 

52 I.9.-14. 8 578,66 107,00 8 685,66 

15                        z toho: mzdové náklady  521   6 366,70 83,04 6 449,74 

16                                     náklady na sociální a zdravotní pojištění 524,525   2 113,42 23,28 2 136,70 

17 daně a poplatky 
skup. 

53 I.15.-17.       

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

32. 58,63   58,63 

19 odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky 
skup. 

55 I.25.-31. 902,22 9,88 912,10 

20                      z toho: odpisy nehmotného a hmotného  majetku 551   663,82 9,88 673,70 

21                      z toho: náklady z drobného dlouhodobého majetku 558   238,40   238,40 

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)     17 866,32 490,66 18 356,98 

       Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti tab.č.3 

      
v tis. Kč 

číslo 
řádku 

UKAZATEL 
číslo 
účtu 

číslo 
řádku 

výkazu* 

rok 2013 

hlavní 
činnost 

doplňková 
činnost 

celkem 

1 2 3 

1 hospodářský výsledek  (výnosy - náklady) x   -16,46 211,22 194,76 
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Ekonomická část k výroční zprávě o činnosti školy za období 
2013/2014 

 

 

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 

Účelový 

znak 
Ukazatel 

Poskytnuto 

k 31.12.2013 

Vráceno  

v průběhu 

roku 

zpět na 

výdajový 

účet 

poskytovatel

e 

Použito 

k 

31.12.2013 

Vratka 

dotace   

při 

finančním  

vypořádá

ní 

a b 1 2 3 

4 = 1 - 2 - 

3 

  A.1. Neinvestiční dotace celkem 8 589 700,00 0,00 

8 589 

700,00 0,00 

33353 

z toho:         

Přímé náklady na vzdělávání  

8 589 700,00 0,00 

8 589 

700,00 0,00 

v tom:     a) platy 

6 210 800,00   

6 210 

800,00 0,00 

                c) OON 
15 000,00   15 000,00 0,00 

                e) ostatní (pojistné + FKSP +  ONIV) 

2 363 900,00   

2 363 

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 

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 2012-Excelence SŠ       0,00 

33040 
Vybavení školských poradenských zařízení 

diagnostickými nástroji 
      0,00 

33043 

Podpora implementace Etické výchovy do 

vzdělávání v ZŠ a nižších ročnících víceletých 

gymnázií       0,00 

33044 
Podpora logopedické prevence v předškolním 

vzdělávání       0,00 

33046 
Program na zmírnění škod způsobených 

povodněmi v červnu 2013       0,00 

33122 
Program sociální prevence a prevence 

kriminality       0,00 

33155 Dotace pro soukromé školy  
      0,00 

33160 Projekty romské komunity 
      0,00 
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33163 

 
 

Program protidrogové politiky 

  

  

  

 

 

 

 

 

 0,00 

33166 Soutěže 
      0,00 

33215 
Asistenti pedagogů v soukromých a církevních 

speciálních školách       0,00 

33264 Evropská jazyková cena LABEL 
      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.) 

8 589 700,00 0,00 

8 589 

700,00 0,00 

 

        Výroční zpráva předložena členům Školské rady k 30. září 2014 
 

 
Výroční zpráva schválena Školskou radou dne 15. října 2014 

 
 
 
 

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


