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Školská rada 
Vážení rodiče,  

vzhledem k tomu, že na konci školního roku 2019/2020 uplynulo tříleté funkční období činnosti 

školské rady, rád bych Vás informoval o přípravách a průběhu voleb nové školské rady. 

 

Jaké pravomoci - vyplývající ze školského zákona - školská rada má? Jde o prvek fun-

gování školy, který se schází nejméně dvakrát během školního roku. Projednává té-

mata týkající se školy, vyjadřuje se např. k zásadním dokumentům školy, schvaluje 

koncepční školní materiály, projednává podněty ze strany kontrolních orgánů nebo 

jiných zákonných zástupců a v neposlední řadě podává také podněty k řešení. 

Chtěli bychom požádat zákonné zástupce žáků školy, kteří by měli zájem o práci ve škol-

ské radě, aby se do pondělí 7. září 2020 přihlásili, a to písemně. Jsou možné tři varianty 

přihlášení: 

 prostřednictvím e-mailu: reditelstvi@zskomtu.cz,  

 formou obecné zprávy v elektronické žákovské knížce adresované ředitelství školy,  

 vhozením písemné přihlášky do poštovní schránky u hlavního vchodu. 

Přihláška kandidáta do školské rady musí obsahovat identifikační údaje kandidáta:  

jméno, příjmení, případně titul, věk, povolání – zaměstnání. Kandidát podáním přihlášky sou-

hlasí se zveřejněním těchto osobních údajů pro účely výše uvedených voleb do školské rady.  

Dle předložených přihlášek bude zveřejněna v období od 8. do 14. září na školních inter-

netových stránkách a úřední desce listina kandidátů do školské rady. Vlastní volby do škol-

ské rady proběhnou v termínu od 15. do 20. září on-line v prostředí elektronické žá-

kovské knížky Komens – modul Ankety nebo vhozením očíslovaného 

a orazítkovaného hlasovacího lístku do zapečetěné urny u hlavního vchodu. Tyto hla-

sovací lístky  Vám vydáme u hlavního vchodu,  zmáčkněte červené tlačítko Kancelář na vstup-

ním telefonu.   

Volba vybraného kandidáta se provádí zaškrtnutím políčka. Může být označen maximál-

ně takový počet kandidátů, jaký má být zvolen, tj. dva. Je-li označen vyšší počet kandidátů, hla-

sování je neplatné. Za každého žáka školy může být zákonnými zástupci žáka zaslán pouze je-

den hlas. Výsledky voleb do školské rady budou zveřejněny do 21. září 2020.  

 

mailto:reditelstvi@zskomtu.cz
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Školní družina 
 

Školní družina je místem v naší škole, kde 

se děti věnují různorodým činnostem, jež jim 

jsou nabízeny vychovatelkami nebo pro  

které se spontánně samy rozhodnou.  

Pestrá škála možností volnočasových aktivit 

( exkurze, pořádání nebo účast na charitativních akcích, účast v různých soutěžích,  

návštěva divadla, kina, muzea ) jsou v naší družině předností, na kterou jsme hrdí. 

Bohatě vybavená, v podnětném prostředí s bezpečným zázemím, v přítomnosti zkušených vy-

chovatelek se stává dětem místem pro všestranné objevování světa. Samozřejmě i rodiče zde 

mají možnost spoluvytvářet toto radostné prostředí a podílet se na jeho rozvíjení. Je ohledupl-

ným působištěm, kde se děti především hrou učí všemu lidskému, co je jednou v budoucnu, v 

dospělosti čeká... 

 

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou 

jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na 

minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“ 

Jan Ámos Komenský 

Vedoucí vychovatelka: 

Markéta Brádlerová, Dis. 

bradlerova@zskomtu.cz 

491 617 087 

 

Termíny rodičovských schůzek a prázdnin 
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Čipy slouží ke vstupu do budovy školy a k výdeji obědů. Nově je možné 

prostřednictvím čipů kontrolovat příchody a odchody Vašich dětí  v elek-

tronické žákovské knížce. 

Nákup nových čipů bude probíhat průběžně v kanceláři jídelny 

u pí V. Rouhové. Provozní doba kanceláře je 10.30 - 14.30 hod. 

Registrace čipů následně proběhne hromadně u zástupců ředitele,  

konkrétně u Mgr. Rozínkové a Mgr. Fialy. To zajistí třídní učitelé. 

Cena čipu 30 Kč. 

Čipy 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY: 

1. třídy - 1. 9. 2020 od 9 hod. v rouškách 

2. - 9. třídy - 3. 9. 2020 od 16 hod. (I. stupeň) a 17 hod. (II. stupeň) 

12. 11. 2020 

15. 4. 2021 

Náplní třídních schůzek bude seznámení se školním řádem, průběhem 

školního roku a připravovanými akcemi třídy.  

PRÁZDNINY: 

Podzimní prázdniny:  čtvrtek 29. 10.  a pátek 30. 10. 2020 

Vánoční prázdniny: středa 23. 12. 2020 - neděle 3. 1. 2021 

Pololetní prázdniny:  pátek 29. 1. 2021 

Jarní prázdniny: pondělí 15. 2. - neděle 21. 2. 2021 

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. 4. 2021 
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Bakaláři 

Přístupová hesla k Bakalářům v letošním roce dostanou všichni nová.  

Je to z důvodu nové funkce Bakalářů, a to Komens.   

Jedná se o modul v prostředí aplikace Bakaláři, který slouží ke komu-

nikaci mezi školou a rodinou. E-maily jsou z hlediska GDPR nedostatečně zabezpe-

čené, z tohoto důvodu přecházíme na tento nový modul. Bude to náhrada za papí-

rovou žákovskou knížku a zároveň poslouží jako komunikační platforma.  

Prostřednictvím tohoto modulu budete komunikovat s  pedagogickými pracovníky, 

omlouvat žáky z výuky, naleznete zde také pochvaly nebo poznámky z hodin  

a výchovná opatření. Detailně Vás s používáním této funkce seznámí třídní 

učitelé na třídních schůzkách.  

Během začátku školního roku se budeme s touto funkcí společně seznamovat a tes-

tovat ji. Případné připomínky hlaste třídnímu učiteli. 

Aplikaci Bakaláři je možné stáhnout do mobilních telefonů nebo ji používat v in-

ternetovém prohlížeči v počítači. 

V případě ztráty hesla se obraťte na svého třídního učitele. 

Věříme, že systém Komens zkvalitní a usnadní naši vzájemnou spolupráci. 

 

Vzhledem ke koronavirové situaci, bychom Vás rádi seznámili s některý-

mi hygienickým pravidly, které budeme ve škole dodržovat, kvůli  

bezpečnosti Vašich dětí i nás. 

 Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou 

do školy vstoupit. Vstup či pobyt zákonných zástupců a dalších osob 

uvnitř budovy škol a školských zařízení je nežádoucí. 

 U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/u tělocvičny jsou k dispozici 

prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. 

 V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně umyje ruce vo-

dou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hy-

gienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opa-

kovaně upozorňuje.  

 Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních 

využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Toto zajišťují dospělé 

osoby. 

 Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – nejlépe ručníky na jedno použití. Úklid a dezinfek-

ce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.  

 

Naše škola je vybavena: 

 Čisticími a dezinfekčními prostředky  

 Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou  

 Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty žáků školy v případě podezření na 

infekční onemocnění, včetně covid-19.  

 Přiměřeným počtem roušek – pro žáky školy s podezřením na výskyt covid-19, na jednání 

se zástupci školy si berte vlastní ochranné roušky. 

 

 

V případě podezření na infekční onemocnění máme určenou izolační 

místnost ve 4. patře.  

 Stránka 17 

Hygienická pravidla 
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Feuerstein 

Ovoce do škol 

Již druhým rokem budou mít děti možnost navštěvovat kroužek  

Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE). Jedná se o práci 

s metodou, která rozvíjí schopnosti jako je myšlení, pracovní paměť, verbální vyja-

dřování, soustředění nebo plánování.  

Používáme k tomu sadu pracovních listů, takzvaných instrumentů. Kroužek probí-

há v malých skupinkách, zvlášť pro první a druhý stupeň. Děti jsou lektorkami ve-

deny k tomu, aby přes potíže samy dokázaly splnit všechny úkoly a  

hledaly různé cesty k jejich řešení. Děti za práci nejsou hodnoceny, odměnou je pro 

ně samotné zvládnutí úkolu.  

Vhodný je pro všechny děti od osmi let. Lektorkami kroužku jsou Mgr. Eva Mi-

čolová (2. stupeň) a Mgr. Anna Slavková (1. stupeň). Den a čas konání krouž-

ku bude stanoven po dohodě s účastníky.  

Cena kroužku bude 500 Kč za pololetí + 120 Kč na zakoupení pracovních listů. 

Naše škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol.  

Jedná se o projekt Evropské unie, jehož cílem je přispět trvalému 

zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny a vytvořit správné stravovací ná-

vyky ve výživě dětí,  a  tím bojovat proti dětské obezitě. Cílovou 

skupinou jsou žáci základních škol, kterým je zdarma dodáváno 

čerstvé ovoce a zelenina, šťávy a ovocné protlaky.  

Ve většinu případů se jedná o českou zeleninu i ovoce, ale občas do-

stanou příležitost ochutnat i exotické ovoce nebo ovoce ze vzdále-

ných krajů. 

U nás děti dostávají potraviny každou středu o velké přestávce  

Stránka 5  

Bezhotovostní platby 

Platba škole probíhá ve většině případů bezhotovostně na školní účet. Každý žák 

vždy obdrží složenku s potřebnými údaji. Hotově lze platit pouze drobné platby 

třídnímu učiteli (knížky, divadlo,...). 

Bankovní spojení školy: 257 340 3359 / 0800  

Bankovní spojení jídelna: 35-257 340 3359 / 0800  

Uvolnění z výuky na dva a více dnů pouze po zaslání žádosti prostřednictvím  

Komens. Tato žádost však neslouží jako omluvenka. Dítě po návratu musí 

mít zapsanou omluvenku v  internetové žákovské knížce. 

Uvolnění z výuky v průběhu dne je nutné nahlásit třídnímu učiteli a v inter-

netové žákovské knížce mít napsáno, že žák může opustit školu sám. Po-

kud tomu tak nebude, musí si dítě vyzvednout zákonný zástupce. Jde nám o 

zajištění bezpečnosti žáků a informovanosti rodičů. 

Uvolňování z výuky 

Pokud se žák zraní ve škole nebo v areálu školy v době vyučo-

vání, musí úraz neprodleně hlásit učiteli, následně dojde k jeho  

zapsání do knihy úrazů a řešení události v pojišťovně. 

Úrazy 
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Kontakty na třídní učitele 
TŘÍDA JMÉNO A PŘÍJMENÍ UČITELE E-MAIL TELEFON 

1.A Mgr. Alena Traxlerová traxlerova@zskomtu.cz 499 829 676  

1.B Mgr. Jana Dušková duskova@zskomtu.cz 499 829 676  

1.C Mgr. Šárka Šamalová samalova@zskomtu.cz 499 829 673 

2.A Mgr. Ivana Dvořáková dvorakova@zskomtu.cz 499 829 683 

2.B Mgr. Dagmar Kyselová kyselova@zskomtu.cz 499 829 675 

2.C Mgr. Hana Šebková sebkova@zskomtu.cz 499 829 675 

3.A Mgr. Jana Jirásková jiraskova@zskomtu.cz 499 829 673 

3.B Mgr. Olga Černá cerna@zskomtu.cz 499 829 675 

3.C Mgr. Jarmila Golová golova@zskomtu.cz 499 829 675 

4.A Mgr. Lenka Kasmanová kasmanova@zskomtu.cz 499 829 683 

4.B Mgr. Ivana Sixtová sixtova@zskomtu.cz 499 829 673 

4.C Mgr. Miroslava Augustová augustova@zskomtu.cz 499 829 673 

5.A Mgr.  Petra Figerová figerova@zskomtu.cz 499 829 683 

5.B Mgr. Jitka Sedlaříková sedlarikova@zskomtu.cz 499 829 685  

5.C Mgr. Natalija Štenclová stenclova@zskomtu.cz 499 829 673 

6.A Mgr. Jitka Semeráková, Ing. dankova@zskomtu.cz 499 829 673 

6.B Mgr. Pavel Suchánek suchanek@zskomtu.cz 499 829 678 

6.C Mgr. Blanka Petříková petrikova@zskomtu.cz 499 829 678 

6.D Mgr. Markéta Janková jankova@zskomtu.cz 499 829 674  

7.A Mgr. Oskar Šretr sretr@zskomtu.cz 499 829 690 

7.B Bc. Petr Havránek havranek@zskomtu.cz 499 829 686 

7.C Mgr. Věra Krátká  kratka@zskomtu.cz 499 829 686 

7.D Mgr. Vladimír Šlofar slofar@zskomtu.cz 499 829 690 

8.A Mgr. Monika Krejčí krejci@zskomtu.cz 499 829 679 

8.B Dis. Karolína Javůrková javurkova@zskomtu.cz 499 829 678 

8.C Mgr. Eva Mičolová micolova@zskomtu.cz 499 829 674 

9.A Mgr. Kateřina Friebelová friebelova@zskomtu.cz 499 829 670 

9.B Mgr. Lenka Jírová jirova@zskomtu.cz 499 829 686 

9.C Mgr. Ivana Juhászová juhaszova@zskomtu.cz 499 829 679 

9.D Bc. Eva Rusová rusovae@zskomtu.cz 499 829 678 
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Název kroužku Vyučující 
Věková  
skupina 

Den Čas Cena za pololetí 

hudební           

Hra na zobcovou flétnu Mgr. Ivana Dvořáková 1. - 9. ročníky ČT dle domluvy 400 Kč 

výtvarné      

Keramika 1 
Mgr. Miroslava Augusto-
vá 

3. - 9. třídy 
ST 1x za 

14 dní 
13.45 -15.15 500Kč 

Keramika 2 Mgr. Ivana Sixtová 2. - 5. třídy 
ČT 1x za 

14 dní 
13.45 -15.15 500Kč 

Keramika pro učitele 
Mgr. Miroslava Augusto-
vá, Mgr. Jana Jirásková 

  ST dle domluvy 500Kč 

Výtvarná dílna Mgr. Jana Jirásková 3. třídy ST 13:30-14:30 500Kč 

VV pro 1. stupeň -  
výtvarné hry 

Mgr. Ivana Dvořáková 1. - 5. třídy ČT 14:00- 15:00 500Kč 

různé           

Feuersteinova metoda in-
strumentálního  
obohacování 

Mgr. Anna Slavková 1.stupeň 
 dle  

domluvy 
dle domluvy 

500 Kč + 120 
Kč materiál 

Feuersteinova metoda in-
strumentálního  
obohacování 

Mgr. Eva Mičolová 2.stupeň 
dle  

domluvy 
 dle domluvy 

500 Kč + 120 
Kč materiál 

  

Kroužek robotiky Mgr. Václav Fišer 
2.stupeň,  

max 10 žáků 
PO 14:15 - 15:45 zdarma 

Logopedie Mgr. Blanka Hainzová vybraní žáci PO 12.35- 15.00 zdarma 

Mikroskopický kroužek Mgr. Lenka Jírová 2.stupeň 
dle  

domluvy 
15:00 -16:00 400Kč 

Mladý knihovník Bc. Eva Rusová 6. - 9. třída rozpis služeb zdarma 

sportovní kluby      

Yetti Club Trutnov Mgr. Martin Macek členové klubu 
dle  

domluvy 
dle domluvy 

domlouvá se s 
členy klubu 

Tenisski - tenisový 

kroužek 
Petr Efler 

Bez omeze-

ní, loňské 

děti mají 

přednost 

PO - PÁ dle domluvy 
domlouvá se s 

vedoucím 

Žactvo lyžaři Mgr. Marek Kovačič členové klubu  dle domluvy 
domlouvá se s 

členy klubu 

Minipřípravka lyžaři 
Mgr. Dagmar Kyselo-

vá 
členové klubu  dle domluvy 

domlouvá se s 
členy kluby 

Přípravka lyžaři Mgr. Oskar Šretr členové klubu  dle domluvy 
domlouvá se s 

členy klubu 

Gymnastický oddíl 

Spartak Trutnov 
Ludmila Oravcová členové klubu  dle domluvy 

domlouvá se s 
členy klubu 
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Kroužky 
Název kroužku Vyučující 

Věková  
skupina 

Den Čas 
Cena za  
pololetí 

sportovní           

Basketbal 
Michal Martišek 
Jana Strnadová 

3.-5. třída ÚT 14:30 -15.30 400Kč 

Florbal 1 Mgr. Ivana Juhászová 2. - 5. tříds ČT 14.30 -16.00 400Kč 

Florbal 2 Petr Hepnar 2.stupeň PO 15:00- 16:00 400Kč 

Sportovní kroužek Bc. Petr Havránek 3. - 5. třída ČT 14:45 -15:45 400 Kč 

Stolní tenis Mgr. Jana Jirásková 3. třída ST 13.30 -14.15 300Kč 

jazykové           

Německý jazyk Bc. Eva Rusová 1. - 6. třída ST  
 dle  

domluvy 
600Kč 

Hravá španělština Bc. Lenka Jančíková 3.-9. třída 
dle  

domluvy 
  

5 platících  
studentů 

Francouzský jazyk začáteční-
ci 

Bc. Lenka Jančíková 3.-9. třída 
dle  

domluvy 
  

5 platících  
studentů 

Francouzský jazyk pokročilí Bc. Lenka Jančíková 3.-9. třída 
dle  

domluvy 
  900Kč 

družinové           

Anglický jazyk  
- Magic school 

Karolína Javůrková 
Veronica Chishimba 

1. třída PO 13:00-15:00 
1600 Kč za 
rok + 220,- 
prac. sešit 

Anglický jazyk  
- Magic school 

Veronica Chishimba 2. třída ST 13:00-15:00 
1600 Kč za 
rok + 220,- 
prac. sešit 

Kopaná - MFK Trutnov Radek Dorotík 1.- 6. třída PO 13:30-14:45 500Kč 

Šikovné ruce Dubajová Martina 1.stupeň ST 
15.00 - 
16.00 

0Kč 

studijní           

Cvičení z českého jazyka 
Mgr. Kateřina Friebelo-
vá 

9. třídy PO 7.00 -7.50 
800 Kč do 

dubna 2021 

Cvičení z matematiky RNDr. Eva Rusová 9. třídy ČT 7.00 - 7.50 
800 Kč do 

dubna 2021 

Cvičení z matematiky Mgr. Zuzana Růžičková 9. třídy PO 
14.00 - 
14.50 

800 Kč do 
dubna 2021 

doučování           

Matematika RNDr. Eva Rusová 6. třídy   
600 Kč , 5 

platících stu-
dentů 

Angličtina Mgr. Markéta Janková 2. stupeň  dle domluvy 
400 Kč max 

10 žáků/
skupina 

Čeština a matematika Mgr. Luděk Švadlena 4. třídy ST 12.45 - 3:30 zdarma 

* pokud není naplněna kapacita kroužku, mohou chodit i nedru-
žinové děti     
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Zastupující třídní učitelé 
TŘÍDA JMÉNO A PŘÍJMENÍ UČITELE 

1.A Mgr. Jana Dušková 

1.B Mgr. Alena Traxlerová 

1.C Mgr. Jitka Sedlaříková 

2.A Mgr. Jitka Sedlaříková 

2.B Mgr. Olga Černá 

2.C Mgr. Jarmila Golová 

3.A Mgr. Natalija Štenclová 

3.B Mgr. Dagmar Kyselová 

3.C Mgr. Hana Šebková 

4.A Mgr. Šárka Šamalová 

4.B Mgr. Miroslava Augustová 

4.C Mgr. Ivana Sixtová 

5.A Mgr. Oldřiška Hepnarová 

5.B Mgr. Ivana Dvořáková 

5.C Mgr. Jana Jirásková 

6.A Darja Marzecová 

6.B Mgr. Jana Fišerová 

6.C Mgr. Lenka Jírová 

6.D Mgr. Václava Burdychová 

7.A Mgr. Zdeněk Plecháč 

7.B Mgr. Oskar Šretr 

7.C Mgr. Ivana Juhászová 

7.D Mgr. Jana Oždianová 

8.A Mgr. Věra Krátká 

8.B Ing. Kateřina Klimešová 

8.C Mgr. Ladislava Špůrová 

9.A Darja Marzecová 

9.B Bc. Petr Havránek 

9.C Mgr. Zuzana Růžičková 

9.D Mgr. Ladislava Špůrová 

V případě absence  

třídního  učitele se 

obraťte na  

zastupujícího  
třídního učitele. 
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Sběr papíru a elektra 
V tomto pololetí proběhne na naší škole kvůli koronavirové situaci pouze sběr 

kaštanů. Nově se budou vybírat za branou do školní zahrady a to v době od 

7:30 do 7:55.  Noste je v obalech, které nebudete chtít vrátit a na lísteček napište 

jméno a třídu žáka, který je donesl. Bližší informace ještě rodiče obdrží na konci září 

přes Komens. Sběr papíru a elektra v tomto  roce proběhne až v druhém pololetí.  

Z  l o ň s k é h o  v ý d ě l k u  b y l a  z a k o u p e n a  n o v á  t r o j h r a z d a .  

Děkujeme všem sběračům, kteří nám tímto pomáhají na zlepšování školního  

prostředí. 

Šatní skříňky  

Šatní skříňky jsou určeny pro 2 osoby. Slouží k odkládání obuvi a oděvů. Není 

vhodné v nich nechávat cenné věci. Každá skříňka by měla být opatřena kvalitním 

visacím zámkem, jehož klíče by měli mít oba žáci. V záloze by měli mít i náhradní 

klíček a v případě mladších žáků je vhodné si ho po-

n e c h a t  u  t ř í d n í  u č i t e l k y .  

V případě ztráty klíčů lze na požádání zámek bez ná-

roků na náhradu přeštípnout. V tomto případě se ob-

raťte na pedagogický dozor v šatnách nebo na pana 

školníka. 
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ZELENÁ UČEBNA 

OVOCNÉ STROMKY A KEŘE 
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Během toho, co byly zavřené školy a v průběhu prázdnin na naší škole probíhaly 

velké změny. Jedna z největších a nejnáročnějších byla kompletní rekonstrukce  

učebny chemie. Třída je nově vymalována, byl pořízen zbrusu nový nábytek, velká 

interaktivní tabule s dataprojektorem a nové pomůcky. Dále nový kabát dostalo i 

osm učeben, které se také vymalovaly a byly opraveny okna. To je vše, co se týče 

vnitřních rekonstrukcích. Ovšem i v okolí školy došlo k nějakým změnám. Určitě 

jste si všimli, že byly pokáceny stromy před budovou školy. Místo nich bude na pod-

zim vysázena nová zeleň. Na školní zahradě přibyly ovocné stromky a keře a také 

jsme vyčlenili travnatou plochu za účelem studia fauny a flóry a chceme tím dosáh-

nout zvýšení biodiverzity a její následné zpestření.  Opravy se také dočkala střecha 

nad školní družinou a pořídili jsme nové přenosné ohniště, které využijeme mimo 

jiné na sportovní kurzy naší školy.  

Co tu máme nového a co se chystá 

Školní poradenské pracoviště na naší škole pracuje ve standardním složení, a to 

školní psycholožka, speciální pedagog, výchovný poradce a metodik prevence. Školní 

psycholožka, Mgr. Anna Slavková (slavkova@zskomtu.cz), kterou naleznete v  

1. patře školy, je k dispozici jak dětem, tak rodičům. Schůzky se dají sjednat přes 

třídní učitele nebo individuálně. Dále je zde i speciální pedagog, Mgr. Simona Fizé-

rová (fizerova@zskomtu.cz), která se věnuje hlavně žákům s poruchami učení. 

Nabízí reedukace jednotlivých poruch, ale také individuální konzultace a doučování. 

Pro rodiče je zde také možnost konzultace k problematice učení a možností rodiny. 

Výchovný poradce, Mgr. Irena Rozínková (rozinkova@zskomtu.cz), se zabývá 

hlavně problematikou volby povolání a přijímacím řízením na střední školy. 

V neposlední řadě je tu metodik prevence, Mgr. Eva Mičolová 

(micolova@zskomtu.cz), která se věnuje problematice sociálně patologických jevů, 

komunikaci a spolupráci s dalšími pracovišti jako PPP, SPC, Policie ČR, OSPOD. 

Kdo nám ještě pomáhá 
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Doučování a příprava na střední školy 
Jako každým rokem se budou žáci z devítek i letos připravovat v pravidelných cviče-

ních z českého jazyka a matematiky na státní přijímací zkoušky na střední školy. 

Naše škola jim nabízí dva termíny. Příprava probíhá od října do dubna pravidelně 

jednou týdně a je zaměřená na co nejlepší zvládnutí přijímacích testů z matematiky 

a češtiny připravované organizací CERMAT.  

Na kroužku Cvičení z matematiky budou budoucí studenti hlavně nacvičovat taktiku 

a projdou si co nejvíce těchto testů, přičemž si některé z nich vyzkouší „naostro“.   

Český jazyk: říjen - duben  

ÚT a ČT od 7 hod. 

Mgr. Kateřina Friebelová 

Cena: 800 Kč 

 

Matematika: říjen - duben 

PO od 14 hod. - Mgr. Zuzana Růžičková 

ČT od 7 hod. - RNDr. Eva Rusová 

Cena: 800 Kč 
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Školní projekty 

V letošním roce se naše škola získala nový projekt, který nese název  

DigiTU—DigiTAM. 

Projekt vychází ze zkušeností žadatele s tvorbou sítě spolupracujících škol se zamě-

řením na šíření příkladů dobré praxe mezi ostatní zapojené školy. Podporuje propa-

gaci inovativních metod výuky za pomoci digitálních technologií a předávání zkuše-

ností mezi pedagogy prostřednictvím prezenčních a online vzdělávacích akcí, orga-

nizovaných v našich prostorách týmem našich zkušených pedagogů, odborných ga-

rantů. Projekt podporuje témata rozvoje informatického myšlení žáků a používání 

digitálních zařízení žáků 1:1, včetně vlastních zařízení. Projekt vytvoří regionální 

síť škol, ve které nebude pouze DigiTU(Trutnov), ale i DigiTAM (zapojené školy). 

Cílem projektu je snaha pomoci zapojeným pedagogům partnerských škol začlenit 

do běžné výuky následující témata: vzdělávání dle konceptu STEM, BYOD a výuka 

1:1, robotika a programování, implementace digitálního vzdělávání napříč ŠVP.  

Cílem je šíření příkladů dobré praxe a pozitivního vlivu digitálních technologií vzo-

rové školy na rozvoj klíčových kompetencí žáků a kvalitní vzdělávání ve školách  

zájemců. Zapojení pedagogové se budou účastnit jednodenních stáží, webinářů a zá-

věrečné konference, budou mít k dispozici odborný tým garantů ZŠ Komenského 

Trutnov, kvalitní pomůcky, individuální podporu mentora, online vzdělávání  

a platformu pro sdílení zkušeností. Cílem je přenést pozitivní zkušenosti pedagogů 

ZŠ Komenského Trutnov na ostatní pedagogy partnerských škol a tím zprostředko-

vaně podpořit kreativitu a soutěživost žáků, podporovat pedagogy ve schopnosti 

motivovat žáky a společně se účastnit soutěží a projektů. 

Školní knihovna 
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Mezinárodní projekty  

Malí programátoři 

V tomto projektu chceme využít zkušenosti partnerů při využívání in-

formačních technologií ve výchovně-vzdělávacím procesu, inspirovat 

se, vyprodukovat nové nápady založené na problémovém učení a na 

rozvoj počítačového myšlení žáků. Žáci budou po dobu realizace pro-

jektu vedení prostřednictvím interaktivních kurzů, začnou kódovat 

pomocí blokového vizuálního jazyka. Obeznámí se s různými aplikace-

mi a nástroji Web 2.0, budou konstruovat programovatelné stavebni-

ce, programovat je i jako robotické hračky. Osvojí si algoritmické myšlení a základní programovací 

principy. Žáci budou v mezinárodních týmech řešit výzvy pomocí technicky programovatelných 

Lego stavebnic s následným programováním. Realizátoři projektu budou moct obeznámit ostatní 

ž á k y  a  u č i t e l é  š k o l y  s e  z á k l a d n í m i  k o n c e p c e m i  p r o g r a m o v á n í  

a světem robotů, s novými způsoby využití IKT a poskytnout jim  

Naše knihovna poskytuje prostory pro četbu, stolní hry, netradiční výuku. 

Knižní fond čítá 6500 položek, najdete tu i časopisy např. Junior, Čtyřlístek. 

Pestrobarevnost knižního fondu umožňuje žákům vyhledávat informace a  

podklady k vypracování úkolů, ale i relaxovat. Konají se zde pravidelné akce  

i jednorázové aktivity. 

Knihovna je otevřena každý všední den před vyučováním, i velké přestávce i po vyučování (dle  

zájmu čtenářů).  

V červnu byl náš knižní fond opět rozšířen o 20 nových titulů, přijďte si prohlédnout a vypůjčit. 


