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Schválení výroční zprávy  

Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399 byla předložena: 

v Trutnově dne 27. září 2022  Mgr. Petr Horčička, ředitel školy: 

Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399 byla schválena na zasedání 

školské rady: 

v Trutnově dne   20. října 2022 Mgr. Dušan Rejl, předseda školské rady: 
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Úvodní slovo ředitele školy 

V hravé básni Emanuela Frynty s názvem Ančičky stojí v závěru krásné dvojverší: 

„A tím ten příběh s Annami je zaplaťpánbůh za námi.“ Sloky básně nejsou namířeny proti 

dívkám jménem Anna, neboť si hrají s tímto jménem v různých pádech a tvarech. Je však 

pěknou shodou, že v básni vystupuje – jako měsíců ve školním roce – deset Aniček.  

Literární klenot zde zmiňuji proto, že podobný pocit jsme měli na konci školního roku 

také. Byli jsme už druhým rokem konfrontováni s covidovými opatřeními, což nebylo jediné 

nemilé překvapení školního roku 2021/2022. Generace učitelů, žáků ani rodičů si asi nikdy 

nepomyslela, že se dožijí doby, kdy budou v médiích sledovat válečný konflikt, který se 

rozhořel pár stovek kilometrů od našich hranic.  

Nebyl to však důvod ke skleslosti, neboť v zásadních ohledech jsme opět osvědčili 

své kvality. Během roku se podařilo pracovníkům naší školy zdokonalit v mnoha směrech. 

Prohloubili své znalosti a praktické dovednosti při ovládání počítačové techniky. Byli schopni 

rychlé improvizace z důvodu neustálé změny v počtu žáků ve třídě. Dokázali také 

zorganizovat proces výuky s adaptací na příchozí válečné uprchlíky z Ukrajiny.  A projevili 

také vysokou míru tolerance a schopnosti hledání pozitivního východiska v komplikované 

mezilidské komunikaci.  

Je to tak, byl to opět náročný rok, který nemůžeme porovnat s žádným jiným za hodně 

dlouhé období. Rekapitulace předchozího školního roku je opatrná a dá se říci, 

že zjednodušená. Přežili jsme další náročný rok a většinu z toho, co jsme si zvykli dělat 

automaticky a s přehledem daným letitou zkušeností, jsme mohli odložit. Zvládli jsme dvě 

velké krize (covidovou a ukrajinskou) a myslím si, že máme být na co pyšní.  

Jsem rád, že máme ve škole lidi nezištně obětavé, kteří neváhali nabídnout pomoc 

materiální, finanční, duchovní i pracovní. 

Obdivuhodné vlastnosti pracovníků školy se 

projevily při adaptaci malých Ukrajinců, 

při organizaci humanitární sbírky ve prospěch 

zbídačené Ukrajiny či při zajištění zásobování 

předškolního klubu na Krakonošově náměstí.  

Posuďte sami na následujících stránkách, 

co se událo tento školní rok. My budeme rádi, 

když pozitivní zkušenosti na Komendě budou 

do budoucnosti převažovat. 

 

Mgr. Petr Horčička 

ředitel školy 
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Základní údaje o škole 

 

Název školy Základní škola, Trutnov, Komenského 399 

Sídlo školy Komenského 399, Trutnov, 541 01 

Charakteristika školy Hlavním účelem a posláním organizace je základní vzdělávání a výchova 

žáků prvního až devátého ročníku v rámci plnění povinné školní 

docházky a poskytování souvisejících školských služeb. 

Organizace vykonává činnost: 

▪ základní školy 

▪ školní družiny 

▪ školního klubu 

▪ školní jídelny 

Zřizovatel školy Město Trutnov, Trutnov, Slovanské náměstí 165 

Vedoucí  

a hospodářští  

pracovníci 

Mgr. Petr Horčička – ředitel školy 

Mgr. Irena Rozínková – statutární zástupce ředitele školy 

Mgr. Martin Fiala – zástupce ředitele školy 

Markéta Brádlerová, DiS. – vedoucí vychovatelka školní družiny 

Hana Hepnarová – vedoucí školního stravování 

Jaroslav Ostradecký – vedoucí správy školy 

Adresa pro dálkový 

přístup 
www.zskomtu.cz 

Školská rada ▪ zákonní zástupci nezletilých žáků:  

Mgr. Jana Bartoňová, Michal Slavka 

▪ zástupkyně pedagogických pracovníků školy:  

Mgr. Jana Fišerová, Mgr. Zuzana Růžičková 

▪ zástupci zřizovatele:  

Mgr. Tomáš Eichler, Mgr. Dušan Rejl 

http://www.zskomtu.cz/
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Přehled oborů vzdělávání 

UČEBNÍ DOKUMENTY 
 

• Ámos – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání běžných 

a sportovních tříd 
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Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

Český jazyk 

a literatura 
9 10 8 7 8 4 4 5 5 4 4 4 4 

Cizí jazyk 0 0 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 

2. cizí jazyk       2 2 2  2 2 2 

Matematika a její aplikace 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 

Informační a komunikační 

technologie 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

Člověk  

a jeho svět 

Prvouka 2 2 2 0 0         

Přírodověda    2 2         

Vlastivěda    2 2         

Člověk  

a společnost 

Dějepis      2 2 2 2 2 2 2 2 

Občanská výchova      1 1 1 1 0 1 1 1 

Člověk a 

příroda 

Fyzika      2 2 2 2 2 2 2 2 

Chemie      0 0 2 2 0 0 2 2 

Přírodopis      3 2 0 1 2 2 0 1 

Zeměpis      2 2 2 2 2 2 2 2 

Biologie člověka        3    2  

Umění a 

kultura 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

Grafika         1    1 

Výtvarná výchova 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 
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Člověk a 

zdraví 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2         

Rozšířená tělesná 

výchova a zdraví 
         4 5 4 5 

Člověk a zdraví      2 3 2 3     

Člověk a svět 

práce 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 

Celková časová dotace 21 22 24 25 26 29 30 32 31 29 30 32 31 

 

Poznámky k plnění ŠVP Ámos: 

 

Ve sportovních třídách dochází na 2. stupni k integraci předmětů Tělesná výchova (2,2,2,2), 

volitelného předmětu Sportovní příprava (2,2,2,2) a Výchova ke zdraví (0,1,0,1) do nového 

předmětu Rozšířená tělesná výchova a zdraví. 

 

V 8. ročníku ve všech učebních programech dochází k integraci předmětů Přírodopis (1) 

a Výchovy ke zdraví (1) do předmětu Biologie člověka. 

V běžných třídách a speciálních třídách na 2. stupni dochází k integraci předmětů Tělesná 

výchova (2,2,2,2) a předmětu Výchova ke zdraví (0,1,0,1) do nového předmětu Člověk 

a zdraví. 

 

Ve speciálních třídách v kategorii druhý cizí jazyk bude Konverzace z cizího jazyka 

dle jazyka, který třída má od 3. třídy. 

 

V 9. ročníku v učebním bloku Umění a kultura dochází k zařazení nového předmětu Grafika. 

 

Nepovinným předmětem je ve 4. a 5. ročníku předmět Zájmová TV.  
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Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti 

školy 

Pedagogický sbor je zkušený a kvalitní. V současné době ho tvoří 45 učitelů. Drtivá 

většina pedagogů splnila podmínky kvalifikace pro výkon povolání učitele na základní 

škole. Vyučující jsou pověřeni dalšími činnostmi, jako například výchovným poradenstvím, 

správou počítačové sítě a metodikou ICT, vedením metodických sdružení, třídnictvím, 

prevencí sociálně-patologických jevů, řízením knihovny, správou kabinetů a sbírek, správou 

učeben atp. Pedagogové se pravidelně vzdělávají v rámci DVPP a v jiných oblastech. Všichni 

jsou počítačově gramotní a zvládají běžnou práci s počítači a v programu Bakaláři. Většina 

komunikace a tiskopisů je vedena elektronicky.  

Vedení školy tvoří ředitel školy a dva zástupci. 

Školní družina je zastoupena jednou vedoucí vychovatelkou a sedmi vychovatelkami. 

Oddělení družiny jsou plně naplněna do kapacity školní družiny. Dále ve škole působí jedno 

oddělení školního klubu, který byl zřízen roku 2018. 

Osvědčenou kvalitou školy je provoz školního poradenského pracoviště. Ve školním 

roce byly díky grantu mezi pracovníky školního poradenského pracoviště získány školní 

psycholožka a speciální pedagožka. Podařilo se zajistit služby školního sociálního terapeuta. 

Ve škole pracuje sedm asistentů pedagogů pro znevýhodněné žáky.  

Technický personál tvoří školník, pomocná školnice, správce počítačové sítě a pět 

uklízeček. Administrativu zajišťuje hospodářka, hlavní účetní, pokladní školy a školní jídelny. 

Vedením personální a mzdové agentury je pověřena externí účetní firma B. Novák. Školní 

kuchyni se sedmi kuchařkami řídí vedoucí školního stravování. Správou sportovišť 

a sportovní haly je pověřena externí firma. 

PŘEHLED ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY 
 

číslo příjmení jméno titul funkce 

1 AUGUSTOVÁ Miroslava Mgr. učitelka 

2 BÁNSKÁ Marie  pokladní 

3 BERNARDOVÁ  Leona   vychovatka školního klubu 

4 BRÁDLEROVÁ Markéta DiS. vedoucí školní družiny  

5 BRADNOVÁ Tereza Mgr. mateřská dovolená 

6 BUCHVALDKOVÁ Marie  kuchařka 

7 BURDYCHOVÁ Václava Mgr. pedagogická asistentka 

8 ČEPELKOVÁ Alena   hospodářka 

9 DUŠKOVÁ Jana Mgr. učitelka 

10 DVOŘÁKOVÁ Ivana Mgr. učitelka 

11 DROŠČÁKOVÁ Jana  logopedická asistentka 
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12 FIALA Martin Mgr. zástupce ředitele školy 

13 FIGEROVÁ Petra Mgr. DiS. učitelka 

14 FIŠER Václav Mgr. učitel 

15 FIŠEROVÁ Jana Mgr. učitelka 

16 FIZÉROVÁ Simona Mgr. speciální pedagožka 

17 FRIEBELOVÁ Kateřina Mgr. učitelka 

18 GAŠPARÍKOVÁ Petra  pedagogická asistentka 

19 HAKLOVÁ Štěpánka   uklízečka 

20 HAKOVÁ Šárka Mgr. mateřská dovolená 

21 HAVRÁNEK Petr Bc. učitel 

22 HEPNAROVÁ Hana   vedoucí šk. stravování 

23 HEPNAROVÁ Oldřiška Mgr. učitelka 

24 HORČIČKA Petr Mgr. ředitel školy 

25 HORČIČKOVÁ Gabriela   hlavní účetní 

26 IMLAUFOVÁ Adriána Mgr. mateřská dovolená 

27 JAHELKOVÁ Simona   vychovatelka  

28 JANČÍKOVÁ Lenka Bc. učitelka 

29 JANKOVÁ Markéta Mgr. učitelka 

30 JIRÁSKOVÁ Jana  Mgr. učitelka 

31 JIROUTOVÁ Hana   hlavní kuchařka 

32 JÍROVÁ Lenka Mgr. učitelka 

33 JUHÁSZOVÁ Ivana Mgr. učitelka 

34 KASMANOVÁ Lenka Mgr. učitelka 

35 KAŠPAROVÁ Blanka  pedagogická asistentka 

36 KLIČKOVÁ Hana  uklízečka 

37 KLIMEŠOVÁ Kateřina Ing. učitelka 

38 KRAFKOVÁ Nikola  pedagogická asistentka 

39 KRÁTKÁ Věra Mgr. učitelka 

40 KREJČÍ Monika Mgr. učitelka 

41 KURZOVÁ Lenka  pedagogická asistentka 

42 KUŤÁKOVÁ Linda  administrativní pracovnice 

43 KYSELOVÁ Dagmar Mgr. učitelka 

44 LUDVÍKOVÁ Lucie  pedagogická asistentka 

45 MACEK Martin Mgr. učitel 

46 MACKOVÁ Magdaléna   kuchařka 

47 MÁDROVÁ Sára Mgr. mateřská dovolená 

48 MARZECOVÁ Darja  učitelka 

49 MĚDÍLKOVÁ Soňa Bc., DiS. učitelka 

50 MIČOLOVÁ Eva Mgr. učitelka 

51 MIKYSKOVÁ Petra   uklízečka 

52 MRŠTÍKOVÁ Blanka  vychovatelka 
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53 OSTRADECKÝ Jaroslav   školník 

54 PAVLŮ Petra Mgr. učitelka 

55 PETŘÍKOVÁ Blanka Mgr. učitelka 

56 PLECHÁČ Zdeněk  Mgr. učitel 

57 POZDĚNOVÁ Kateřina  uklízečka 

58 PROUZOVÁ Michaela Bc. mateřská dovolená 

59 PUŠKOVÁ Simona  pedagogická asistentka 

60 ROUHOVÁ Věra   hospodářka 

61 ROZÍNKOVÁ Irena Mgr. zástupkyně ředitele školy 

62 RUSOVÁ Eva Bc. učitelka 

63 RUSOVÁ Eva RNDr. učitelka 

64 RŮŽIČKOVÁ Zuzana Mgr. učitelka 

65 ŘEHÁKOVÁ Michaela  kuchařka 

66 SEDLAŘÍKOVÁ Jitka Mgr. učitelka 

67 SEMERÁKOVÁ Jitka Ing., Mgr. učitelka 

68 SIRKA Michal Mgr. školní terapeut 

69 SIRKOVÁ Hana Mgr. pedagogická asistentka 

70 SIRKOVÁ Klára Mgr. mateřská dovolená 

71 SIXTOVÁ Ivana Jasmína Mgr. učitelka 

72 SKALKOVÁ Martina PhDr., PhD. učitelka 

73 SLAVKOVÁ Anna Mgr. školní psycholožka 

74 SUCHÁNEK Pavel Bc. učitel 

75 SUCHÁNKOVÁ Kateřina  vychovatelka  

76 ŠAMALOVÁ Šárka Mgr. učitelka 

77 ŠEBKOVÁ Hana Mgr. učitelka 

78 ŠEVČÍKOVÁ Jitka  uklízečka 

79 ŠILOVÁ Pavlína  uklízečka 

80 ŠLOFAR Vladimír Mgr. učitel 

81 ŠPŮROVÁ Ladislava Mgr. učitelka 

82 ŠRETR Oskar Mgr. učitel 

83 ŠTENCLOVÁ Natalija Mgr. učitelka 

84 ŠVADLENA Luděk Mgr., Bc. učitel 

85 ŠVANDOVÁ Iveta  pedagogická asistentka 

86 ŠVEJDA  Miroslav  údržba venkovního areálu 

87 TRAXLEROVÁ Alena Mgr. učitelka 

88 VAISOVÁ Radka Bc. vychovatelka  

89 VAŇÁSKOVÁ  Věra   kuchařka 

90 VRABEC Martin  správce sportovišť 

91 VYMLÁTILOVÁ Eva   vychovatelka  

92 WENKOVÁ  Miroslava Mgr. učitelka 

93 ZÁKOUCKÁ Andrea  kuchařka 
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Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní 

docházce a následném přijetí do školy 

 

POČTY ZAPISOVANÝCH PODLE VÝSLEDKU ZÁPISU A PODLE VĚKU 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 
 

Druh střední školy Počty žáků 

Gymnázium 17 žáků 

Střední školy – obory zakončené maturitní zkouškou 39 žáků 

Střední školy – obory zakončené zkouškami a výučním listem 18 žáků 

Celkem: 74 žáků 
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Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního 

vzdělávacího programu 

Vyhodnocováním cílů ŠVP se rozumí:  

a) vyhodnocování souladu rozsahu a obsahu výuky s učebními osnovami v ŠVP; 

b) soulad formulovaných a využívaných výchovných a vzdělávacích strategií;  

c) vyhodnocování dosahovaných výsledků každého žáka ve vztahu k učebním osnovám. 

K bodu a) je možno dodat, že na závěr školního roku proběhlo vyhodnocení pomocí 

dotazníkového průzkumu. Žádný vyučující či zákonný zástupce neshledal rozdíl mezi 

rozsahem a obsahem výuky a učebními osnovami. Vyučujícím se podařilo naplnit platné ŠVP 

dle tematických plánů a v případě indidividuální potřeby informovali vedení školy o přesunu 

některých témat do dalších ročníků. Tento přesun byl způsoben především výpadky 

pravidelné výuky v důsledku covidových karantén na přelomu kalendářního roku 2021/2022. 

K bodu b) je možno dodat komentář obsahující 6 důležitých témat: 

1. Modernizace metod a postupů – na úrovni digitálního prostředí bylo vytvořeno 

několik pozitivních příkladů pro vzdělávání 21. století. Pomocí ICT nástrojů a aplikací 

se zvýšila úroveň počítačové gramotnosti většiny učitelů a žáků školy. 

2. Vybudování reprezentativního prostředí – za pomoci příspěvků a projektů 

se podařilo vybudovat skutečně moderní prostory a nakoupit skvělé vybavení, které pokrývá 

aktuálně nároky všech pracovníků a žáků školy. Vznikly dostatečné podmínky pro rozmanitou 

činnost v oblasti vzdělávací i zájmové činnosti. 

3. Konstrukce sítě vzájemné pomoci – prostřednictvím překonávání bariér 

a stereotypů se podařilo vybudovat síť kolegiálního sdílení, partnerské pomoci a koncepčního 

tvoření, které vede ke zlepšování profesionálního vybavení každého pedagogického 

pracovníka. Je čím dál větší samozřejmostí budování vzájemných vazeb, společných hodnot, 

přínosných debat a celkově komunitního směřování školy. 

4. Podpora inovací a nových myšlenek – proces neustálého zdokonalování a zlepšování 

vede k tříbení a společnému pojmenovávání cílů a představ ve škole. Záměrem takového 

společného tažení je budování širokého týmu kompetentních spolupracovníků, kteří se 

podílejí na přinášení nových zkušeností od jiných subjektů.  

5. Standardizace postupů a organizačních procesů – vybudování jednotných návodů 

na řešení mnoha situací za podpory všech pracovníků školy. Efektivita zvolených postupů je 

neustále prověřována a přínos změn na úrovni administrativní, organizační a kontrolní je 

veden směrem k praktičnosti a účelnosti. Za hlavní požadavek takových standardů je jejich 

modernizující přínos a kvalitativní užitek co nejširšímu okruhu uživatelů. 
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6. Podpora různosti a mnohosti – vzhledem k dynamickému vývoji současnosti je 

potřeba, aby zvyk na neustálé změny, byl vlastní co největšímu počtu zaměstnanců školy. 

Celoživotní flexibilita se ukazuje jako zásadní při reakci na přicházející změny a schopnost 

vytěžit z takové proměnlivosti efekt pro školu jako prioritní úkol. Tradiční hodnoty se stávají 

přirozenou součástí vývojového procesu, takže jsme neopustili odzkoušené tradiční hodnoty, 

ale přidáváme k nim novodobý obsah.  

K bodu c) je možno dodat, že výsledky žáků ve vztahu k učebním osnovám podává 

následující: Učitelé získávají informace o vzdělávacích výsledcích žáků v souladu se školním 

řádem. Vedení školy věnuje důslednou pozornost tomu, aby učitelé v rámci průběžné 

klasifikace měli dostatek podkladů pro hodnocení práce žáků, a to i z předmětů výchovného 

charakteru.  

Vzdělávací proces na II. stupni je organizován tak, aby učitelé vedli výuku příslušného 

předmětu v konkrétní třídě po celé období daného stupně základního vzdělávání. Na základě 

pedagogické diskuze byly ve škole nastaveny jednotné váhy známek a sjednoceno hodnocení 

v jednotlivých vyučovacích předmětech. Značná pozornost je věnována také jednotnosti 

a aktualizaci zadání kontrolních písemných prací a jejich vyhodnocování. Cílem je objektivní 

hodnocení ze strany všech pedagogů.   

Vedení školy získává informace o výsledcích vzdělávání a chování žáků při čtvrtletních 

jednáních pedagogické rady. Třídní učitelé za tímto účelem připravují komplexní písemné 

hodnotící zprávy, které umožňují sledovat celkový vývoj jednotlivých tříd. Zákonní zástupci 

žáků jsou se vzdělávacími výsledky a chováním svých dětí seznamováni především 

prostřednictvím elektronických žákovských knížek, které slouží jako hlavní komunikační kanál 

mezi rodinou a školou, dále na pravidelných třídních schůzkách či individuálních konzultacích. 

V době vzdělávání na dálku byla ve škole nově zavedena jednotná platforma Google 

Classroom, kterou pedagogové používají i nadále pro podporu prezenční výuky. Jedná se např. 

o vkládání zápisů a dalších výukových materiálů, což poskytuje účinnou pomoc žákům 

při jejich domácí přípravě nebo v případě jejich absence ve vyučování.  

Škola pracuje s interními testy pro sledování výuky anglického jazyka na 2. stupni, 

které podávají informace o rozsahu jazykových dovedností žáků. Pro posouzení kvality 

poskytovaného vzdělávání a úrovně vlastního systému hodnocení škola pravidelně využívá 

výsledky externího testování, a to zejména u žáků devátého ročníku, kdy je zjišťován stav 

jejich studijních předpokladů před přijímacími zkouškami na střední školy. Výsledky slouží ke 

zkvalitňování výuky i ke stanovení cílů hodin přípravy na přijímací zkoušky. Přípravě žáků na 

další vzdělávání je věnována velká pozornost už v osmém ročníku, kdy škola mj. nabízí žákům 

možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto. Učitelé také pracují s testovými úlohami 

přímo ve výuce, aby žáky seznámili s jejich typy i úskalími při jejich řešení. Někteří vyučující, 

především na 1. stupni, účelně využívají portfolia ke sledování posunu jednotlivých žáků 

a zároveň je tímto způsobem přirozeně učí sebehodnocení. 

(s použitím materiálů ČŠI) 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů 

stanovených ŠVP 

POČTY ŽÁKŮ PODLE TŘÍD 
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PŘEHLED PROSPĚCHU VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

rizikového chování a zajištění podpory žáků 

s potřebami 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

 

Školní poradenské pracoviště pracovalo ve školním roce 2021/2022 ve složení: 

Mgr. Eva Mičolová – metodik prevence, výchovný poradce, pověřena vedením pracoviště, 

Mgr. Irena Rozínková – výchovný poradce, kariérový poradce, Mgr. Anna Slavková – školní 

psycholožka (do října 2021) a Mgr. Simona Fizérová – speciální pedagožka a Mgr. Michal Sirka 

(od ledna 2022) školní sociální terapeut. 

Standardní náplň pracovně vychází z náplní práce pro jednotlivé pozice. Školní 

psycholožka, následně školní terapeut a speciální pedagožka pracovali ve škole na poloviční 

úvazek díky projektu Šablony III.  

Školní rok 2021/22 byl stále ještě poznamenán epidemií koronaviru a s ní spojenými 

karanténami i v rámci jednotlivých tříd a vyučujících. Takže prevence v 1. pololetí školního 

roku probíhala v jednotlivých třídách pod vedením třídních učitelů v rámci třídnických hodin, 

za pomoci školní psycholožky a následně školního terapeuta a v hodinách předmětů jako jsou 

přírodopis, biologie člověka, výchova k občanství, člověk a zdraví a prvouka. 

Ve 2. pololetí pokračovala nastavená práce třídních učitelů, školního terapeuta, 

ale také jsme začali využívat externí programy. 

Na škole proběhly programy nabízené Policií ČR na téma prevence chování 

na internetu, kyberšikana, právní zodpovědnosti po 15. roce věku, protidrogová prevence. 

Jednalo se o třídy: 3. B, 3. C, 6.  A, B, 7. C, 7. B, 8. C, 9. B, 9. C.  

V průběhu roku jsme řešili několik závažných problémů chování žáků: nevhodné 

chování jednotlivých žáků ve třídě s prvky šikany, nevhodné až šikanozní chování žáků vůči 

učiteli a AP, vyhrožovaní nožem spolužákům. Všechny problémy byly řešeny ve spolupráci ŠPP, 

vedení školy a rodičů. O všem jsou vyhotoveny zápisy.  Dále jsme řešili řadu menších, většinou 

vztahových problémů mezi žáky. Všem žákům, zákonným zástupcům byla nabídnuta pomoc 

třídních učitelů, pracovníků ŠPP, externích pracovníků.  

V rámci kariérového poradenství byly předány informace žákům a zákonným 

zástupcům k volbě povolání. Opět nastala situace, že většina žáků devátých tříd odchází 

na střední školy s maturitou. 
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Výrazná pomoc byla a je věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Hlavně se těmto žákům věnují učitelé hlavních předmětů, třídní učitelé a dle závažnosti 

i speciální pedagožka. Na škole je 74 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V jednom 

ročníku (školní rok 2021/22 třída 7. D) máme i třídu podle §16. Ve školním roce 2021/22 

ve škole jako pomoc žákům i pedagogům pracovalo 11 asistentů pedagoga. 

Žákům nadaným je věnována pozornost v jednotlivých předmětech. Takže se jedná 

o nadstandardní práci vyučujících, pomoc s přípravou na olympiády v jednotlivých 

předmětech. Naši žáci dosahují dobrých a výborných výsledků v biologických olympiádách, 

v logické olympiádě.  

Škola velmi úzce spolupracuje s PPP Trutnov a SPC Trutnov, případně dalšími 

odbornými pracovišti, které poskytují podporu pro práci s žáky s specifickými potřebami 

učení i žáky nadanými.   

V souvislosti s válkou na Ukrajině přišlo do školy od března 2022 13 ukrajinských 

žáků, kteří se postupně začlenili do jednotlivých tříd. Počet ukrajinských žáků je kolísavý. 

 

 

Beseda o Ukrajině – 24. března 2022 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

a odborného rozvoje nepedagogických pracovníků 

Škola cíleně a plánovitě podporuje všechny pedagogické, ale i nepedagogické 

pracovníky v dalším vzdělávání, a to především v prohlubování jejich kvalifikace. Kromě 

individuálních seminářů se škola snaží organizovat i semináře hromadné, které se uskutečňují 

na půdě školy a tím efektivně šetří čas a její finanční prostředky. Škole se daří, v úzké 

spolupráci s pedagogy, pořádat i naše tzv. "interní minisemináře", na kterých si učitelé dále 

vzájemně předávají zkušenosti a dovednosti získané jinde. Dobrým příkladem byly 

minisemináře s využíváním ICT v době distanční výuky (5 seminářů). Tyto aktivity chce škola 

nadále podporovat co nejvíce.  

Dále se vzdělávají i provozní zaměstnanci školy, jako např. vedoucí školní jídelny, 

hospodářka, účetní či pokladní, a takto získané informace využívají ve svých profesích.  

Ve školním roce 2021/2022 se pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci zúčastnili celkem 

75 druhů různých seminářů a vzdělávacích akcí, ve kterých se proškolilo celkem 231 osob. 

V době uzavření školy využívali pedagogové hlavně, a především možnosti bezpečného 

dálkového vzdělávání prostřednictvím různých webinářů a konferencí (61 témat). V dalším 

vzdělávání škola nezapomíná ani na vychovatelky školní družiny či asistenty pedagogů 

a umožňuje jim zúčastňovat se vzdělávacích akcí dle jejich profesních potřeb. 

PŘEHLED ABSOLVOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 
 

Datum Účastník vzdělávání Název vzdělávací akce 
6. 9. 2021 Hepnarová Hana Hygienické minimum pro pracovníky školních jídelen (5h) 

10. 9. 2021 Bc. Vaisová Radka Individuální konverzační kurz anglického jazyka A2 (32h) 

20. 9. 2021 Mgr. Rozínková Irena Seminář - Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina I. (80h) 

20. 9. 2021 Mgr. Dvořáková Ivana Seminář - Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina I. (80h) 

22. 9. 2021 Mgr. Horčička Petr Digitální gramotnost anebo Nová informatika v ŠVP ZŠ (4h) 

27. 9. 2021 Mgr. Sixtová Ivana Jasmína Interní miniseminář - On-line učebnice pro 1.st. (2h) 

27. 9. 2021 Mgr. Sedlaříková Jitka Interní miniseminář - On-line učebnice pro 1.st. (2h) 

27. 9. 2021 Mgr. Fiala Martin Interní miniseminář - On-line učebnice pro 1.st. (2h) 

27. 9. 2021 Bc. Mědílková Soňa, Mgr. Interní miniseminář - On-line učebnice pro 1.st. (2h) 

27. 9. 2021 Mgr. Pavlů Petra Interní miniseminář - On-line učebnice pro 1.st. (2h) 

27. 9. 2021 Mgr. Dvořáková Ivana Interní miniseminář - On-line učebnice pro 1.st. (2h) 

27. 9. 2021 Mgr. Augustová Miroslava Interní miniseminář - On-line učebnice pro 1.st. (2h) 

27. 9. 2021 Mgr. Hepnarová Oldřiška Interní miniseminář - On-line učebnice pro 1.st. (2h) 

27. 9. 2021 Mgr. Štenclová Natalija Interní miniseminář - On-line učebnice pro 1.st. (2h) 

27. 9. 2021 Mgr. Dušková Jana Interní miniseminář - On-line učebnice pro 1.st. (2h) 

27. 9. 2021 Mgr. Figerová Petra Interní miniseminář - On-line učebnice pro 1.st. (2h) 

27. 9. 2021 Mgr. Traxlerová Alena Interní miniseminář - On-line učebnice pro 1.st. (2h) 

27. 9. 2021 Mgr. Kasmanová Lenka Interní miniseminář - On-line učebnice pro 1.st. (2h) 

27. 9. 2021 Mgr. Kyselová Dagmar Interní miniseminář - On-line učebnice pro 1.st. (2h) 
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27. 9. 2021 Mgr. Šamalová Šárka Interní miniseminář - On-line učebnice pro 1.st. (2h) 

27. 9. 2021 Mgr. Jirásková Jana Interní miniseminář - On-line učebnice pro 1.st. (2h) 

27. 9. 2021 Mgr. Augustová Miroslava Interní miniseminář - Atletika na 1.stu. (1h) 

27. 9. 2021 Mgr. Hepnarová Oldřiška Interní miniseminář - Atletika na 1.stu. (1h) 

27. 9. 2021 Mgr. Fiala Martin Interní miniseminář - Atletika na 1.stu. (1h) 

27. 9. 2021 Mgr. Sixtová Ivana Jasmína Interní miniseminář - Atletika na 1.stu. (1h) 

27. 9. 2021 Mgr. Figerová Petra Interní miniseminář - Atletika na 1.stu. (1h) 

27. 9. 2021 Bc. Mědílková Soňa, Mgr. Interní miniseminář - Atletika na 1.stu. (1h) 

27. 9. 2021 Mgr. Pavlů Petra Interní miniseminář - Atletika na 1.stu. (1h) 

27. 9. 2021 Mgr. Dušková Jana Interní miniseminář - Atletika na 1.stu. (1h) 

27. 9. 2021 Mgr. Traxlerová Alena Interní miniseminář - Atletika na 1.stu. (1h) 

27. 9. 2021 Mgr. Kasmanová Lenka Interní miniseminář - Atletika na 1.stu. (1h) 

27. 9. 2021 Mgr. Kyselová Dagmar Interní miniseminář - Atletika na 1.stu. (1h) 

27. 9. 2021 Mgr. Šamalová Šárka Interní miniseminář - Atletika na 1.stu. (1h) 

27. 9. 2021 Mgr. Jirásková Jana Interní miniseminář - Atletika na 1.stu. (1h) 

27. 9. 2021 Mgr. Augustová Miroslava Interní miniseminář - Classkick (1h) 

27. 9. 2021 Mgr. Jírová Lenka Interní miniseminář - Classkick (1h) 

27. 9. 2021 Mgr. Štenclová Natalija Interní miniseminář - Classkick (1h) 

27. 9. 2021 Bc. Mědílková Soňa, Mgr. Interní miniseminář - Classkick (1h) 

27. 9. 2021 Bc. Havránek Petr Interní miniseminář - Classkick (1h) 

27. 9. 2021 Mgr. Pavlů Petra Interní miniseminář - Classkick (1h) 

27. 9. 2021 Mgr. Traxlerová Alena Interní miniseminář - Classkick (1h) 

27. 9. 2021 Mgr. Švadlena Luděk, Bc. Interní miniseminář - Classkick (1h) 

27. 9. 2021 Mgr. Kasmanová Lenka Interní miniseminář - Classkick (1h) 

27. 9. 2021 PhDr. Skalková Martina, Ph.D Interní miniseminář - Práce s chybou (1h) 

27. 9. 2021 Mgr. Růžičková Zuzana Interní miniseminář - Práce s chybou (1h) 

27. 9. 2021 Mgr. Fišerová Jana Interní miniseminář - Práce s chybou (1h) 

27. 9. 2021 Mgr. Horčička Petr Interní miniseminář - Práce s chybou (1h) 

27. 9. 2021 Mgr. Suchánek Pavel Interní miniseminář - Práce s chybou (1h) 

27. 9. 2021 Pušková Simona Interní miniseminář - Práce s chybou (1h) 

27. 9. 2021 Kurzová Lenka Interní miniseminář - Práce s chybou (1h) 

27. 9. 2021 Mgr. Friebelová Kateřina Interní miniseminář - Práce s chybou (1h) 

27. 9. 2021 Kašparová Blanka Interní miniseminář - Práce s chybou (1h) 

8. 10. 2021 Mgr. Krátká Věra Konzultace a praktické dílny k ekologické výchově (8h) 

8. 10. 2021 Mgr. Jírová Lenka Konzultace a praktické dílny k ekologické výchově (8h) 

14. 10. 2021 Mgr. Rozínková Irena Práce s chybou (3h) 

19. 10. 2021 Mgr. Horčička Petr Faktomluva - porazíte v testu šimpanze? (4h) 

26. 10. 2021 Mgr. Horčička Petr Webinář - Praktické ukázky do hodin dějepisu na 2. stupni ZŠ  - dějepis 2 (1h) 

2. 11. 2021 Mgr. Jirásková Jana Skupinové a kooperatitvní vyučování (8h) 

8. 11. 2021 Marzecová Darja Čtou? A mají co? O současné literatuře pro děti a mládež. (8h) 

22. 11. 2021 Marzecová Darja Webinář - Jak (si) šetřit čas. (1,5h) 

10. 1. 2022 Mgr. Rozínková Irena Revize RVP - Startovací balíček - Základy algoritmizace a programování pro 1. st. (1,5h) 

18. 1. 2022 Mgr. Fizérová Simona Matematické činnosti na 1. stupni - webinář (4h) 

18. 1. 2022 Mgr. Rozínková Irena Jak na nový RVP ZV ve škole, webinář pro ředitele (1,5h) 

18. 1. 2022 Mgr. Horčička Petr Jak na nový RVP ZV ve škole, webinář pro ředitele (1,5h) 

19. 1. 2022 Mgr. Fiala Martin Webinář - Jak na nový RVP ZV ve škole - Informatika (1,5h) 

19. 1. 2022 Mgr. Horčička Petr Revize RVP ZV - Startovací balíček - Digitální technologie pro 2. st. ZŠ (1,5h) 
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22. 1. 2022 Mgr. Kasmanová Lenka Webinář - Hravá hudební výchova (2h) 

26. 1. 2022 Mgr. Rozínková Irena Webinář - Revize RVP ZV - Informační systémy pro 1. st. ZŠ (1,5h) 

27. 1. 2022 Mgr. Fiala Martin Webinář - Revize RVP ZV - Digitální technologie pro 1. st. ZŠ (1,5h) 

31. 1. 2022 Mgr. Rozínková Irena Revize RVP ZV - Práce s daty, základy informatiky (1,5h) 

2. 2. 2022 Mgr. Figerová Petra Webinář - Informační systémy pro 1. st. ZŠ (1,5h) 

2. 2. 2022 Bc. Mědílková Soňa, Mgr. Webinář - Informační systémy pro 1. st. ZŠ (1,5h) 

2. 2. 2022 Mgr. Fiala Martin Webinář - Vzdělávání koordinátorů změny ŠVP Informatika (2,5h) 

8. 2. 2022 Mgr. Fiala Martin Webinář - Práce s daty, základy informatiky pro 1. st. ZŠ (1,5h) 

10. 2. 2022 Mgr. Rozínková Irena Webinář - Vzdělávání koordinátorů změny ŠVP informatika (3h) 

14. 2. 2022 Bc. Mědílková Soňa, Mgr. Webinář - Kybernetická bezpečnost a prevence (1,5h) 

15. 2. 2022 Mgr. Figerová Petra Webinář - Čtenářská gramotnost 1. st. TAKTIK (2h) 

16. 2. 2022 Bc. Mědílková Soňa, Mgr. Webinář - Třídnické hodiny (1,5h) 

17. 2. 2022 Mgr. Petříková Blanka Webinář - Čtenářská gramotnost 2. st. TAKTIK (2h) 

17. 2. 2022 Mgr. Šamalová Šárka Webinář - hravá hudební výchova (2h) 

17. 2. 2022 Mgr. Rozínková Irena Webinář - Digitální technologie pro 1. st. ZŠ (1,5h) 

17. 2. 2022 Marzecová Darja Webinář - Čtenářská gramotnost 2. st. (2h) 

21. 2. 2022 Bc. Mědílková Soňa, Mgr. Webinář - Digitální technologie pro 1. st. ZŠ (1,5h) 

21. 2. 2022 Marzecová Darja Webinář - Občanská výchova s Robertem Čapkem (2h) 

22. 2. 2022 Mgr. Friebelová Kateřina Webinář-Interaktivita TAKTIK hravě: Nové trendy 2.st. (2h) 

22. 2. 2022 Mgr. Fiala Martin Webinář - Informační systémy pro 1. st. ZŠ (1,5h) 

22. 2. 2022 Mgr. Hepnarová Oldřiška Webinář - Interaktivita TAKTIK hravě: Nové trendy  1. st. (2h) 

22. 2. 2022 Marzecová Darja Webinář - Hravá hudební výchova TAKTIK (2h) 

23. 2. 2022 Mgr. Figerová Petra Webinář - Učíme informatiku na 1. stupni (3h) 

23. 2. 2022 Mgr. Fiala Martin Webinář - Učíme informatiku na 1. stupni (3h) 

28. 2. 2022 Mgr. Figerová Petra Webinář - Digitální technologie pro 1. st. ZŠ (1,5h) 

28. 2. 2022 Bc. Mědílková Soňa, Mgr. Webinář - Práce s daty, základy informatiky (1,5h) 

8. 3. 2022 Čepelková Alena Webinář - Zákon o registru smluv z pohledu školy (4.h) 

8. 3. 2022 Horčičková Gabriela Webinář - GINIS Express EMA - Rozšiřující práce s programem (4h) 

9. 3. 2022 Mgr. Fiala Martin Webinář - Základy algoritmizace a programování 1. st. ZŠ (1,5h) 

15. 3. 2022 Mgr. Augustová Miroslava Webinář - AMOS - soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník (8h) 

15. 3. 2022 Mgr. Kyselová Dagmar Webinář - Jak vyučovat tvorbu videa a jak na software pro tvorbu videa? (4h) 

15. 3. 2022 Mgr. Kasmanová Lenka Webinář - Jak vyučovat tvorbu videa a jak na software pro tvorbu videa? (4h) 

15. 3. 2022 Mgr. Fišerová Jana Webinář - Jak vyučovat tvorbu videa a jak na software pro tvorbu videa? (4h) 

15. 3. 2022 Mgr. Dušková Jana Webinář - Jak vyučovat tvorbu videa a jak na software pro tvorbu videa? (4h) 

15. 3. 2022 Bc. Rusová Eva Webinář - Jak vyučovat tvorbu videa a jak na software pro tvorbu videa? (4h) 

15. 3. 2022 Mgr. Pavlů Petra Webinář - Jak vyučovat tvorbu videa a jak na software pro tvorbu videa? (4h) 

15. 3. 2022 Mgr. Rozínková Irena Webinář - Jak vyučovat tvorbu videa a jak na software pro tvorbu videa? (4h) 

15. 3. 2022 Mgr. Traxlerová Alena Webinář - Jak vyučovat tvorbu videa a jak na software pro tvorbu videa? (4h) 

15. 3. 2022 Mgr. Švadlena Luděk, Bc. Webinář - Jak vyučovat tvorbu videa a jak na software pro tvorbu videa? (4h) 

15. 3. 2022 Ing. Klimešová Kateřina Webinář - Jak vyučovat tvorbu videa a jak na software pro tvorbu videa? (4h) 

15. 3. 2022 Mgr. Augustová Miroslava Webinář - Jak vyučovat tvorbu videa a jak na software pro tvorbu videa? (4h) 

15. 3. 2022 Mgr. Jírová Lenka Webinář - Jak vyučovat tvorbu videa a jak na software pro tvorbu videa? (4h) 

15. 3. 2022 Mgr. Semeráková Jitka, Ing. Webinář - Jak vyučovat tvorbu videa a jak na software pro tvorbu videa? (4h) 

15. 3. 2022 Mgr. Šebková Hana Webinář - Jak vyučovat tvorbu videa a jak na software pro tvorbu videa? (4h) 

15. 3. 2022 Hepnarová Hana Webinář - Jak vyučovat tvorbu videa a jak na software pro tvorbu videa? (4h) 

15. 3. 2022 Mgr. Štenclová Natalija Webinář - Jak vyučovat tvorbu videa a jak na software pro tvorbu videa? (4h) 

15. 3. 2022 Mgr. Fiala Martin Webinář - Jak vyučovat tvorbu videa a jak na software pro tvorbu videa? (4h) 
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15. 3. 2022 Mgr. Sixtová Ivana Jasmína Webinář - Jak vyučovat tvorbu videa a jak na software pro tvorbu videa? (4h) 

15. 3. 2022 Mgr. Figerová Petra Webinář - Jak vyučovat tvorbu videa a jak na software pro tvorbu videa? (4h) 

15. 3. 2022 Mgr. Dvořáková Ivana Webinář - Jak vyučovat tvorbu videa a jak na software pro tvorbu videa? (4h) 

15. 3. 2022 Pušková Simona Webinář - Jak vyučovat tvorbu videa a jak na software pro tvorbu videa? (4h) 

15. 3. 2022 RNDr. Rusová Evka Webinář - Jak vyučovat tvorbu videa a jak na software pro tvorbu videa? (4h) 

15. 3. 2022 Mgr. Burdychová Václava Webinář - Jak vyučovat tvorbu videa a jak na software pro tvorbu videa? (4h) 

15. 3. 2022 Mgr. Janková Markéta Webinář - Jak vyučovat tvorbu videa a jak na software pro tvorbu videa? (4h) 

15. 3. 2022 Bc. Mědílková Soňa, Mgr. Webinář - Jak vyučovat tvorbu videa a jak na software pro tvorbu videa? (4h) 

15. 3. 2022 Mgr. Figerová Petra Webinář - Čtenářská gramotnost 2. stupeň (2h) 

16. 3. 2022 Mgr. Figerová Petra Webinář - Vykročte do 1. ročníku s vydavatelstvím TAKTIK (2h) 

22. 3. 2022 Mgr. Figerová Petra Webinář - Digitální technologie a jejich využití v rámci výuky jednotlivých předmětů (1h) 

20. 4. 2022 Bc. Rusová Eva Webinář - Vzdělávací role knihoven ve 21. století (1h) 

20. 4. 2022 Mgr. Jírová Lenka Webinář - Kompostování ve výuce na základních a středních školách (1,5h) 

28. 4. 2022 Mgr. Traxlerová Alena Webinář - Canva - grafický program (3h) 

28. 4. 2022 Mgr. Wenková Miroslava Webinář - Canva - grafický program (3h) 

28. 4. 2022 Mgr. Fišerová Jana Webinář - Canva - grafický program (3h) 

28. 4. 2022 Mgr. Fišer Václav Webinář - Canva - grafický program (3h) 

28. 4. 2022 Ing. Klimešová Kateřina Webinář - Canva - grafický program (3h) 

28. 4. 2022 Mgr. Kyselová Dagmar Webinář - Canva - grafický program (3h) 

28. 4. 2022 Mgr. Kasmanová Lenka Webinář - Canva - grafický program (3h) 

28. 4. 2022 Mgr. Augustová Miroslava Webinář - Canva - grafický program (3h) 

28. 4. 2022 Mgr. Jírová Lenka Webinář - Canva - grafický program (3h) 

28. 4. 2022 Mgr. Semeráková Jitka, Ing. Webinář - Canva - grafický program (3h) 

28. 4. 2022 Mgr. Sixtová Ivana Jasmína Webinář - Canva - grafický program (3h) 

28. 4. 2022 Mgr. Figerová Petra Webinář - Canva - grafický program (3h) 

28. 4. 2022 RNDr. Rusová Evka Webinář - Canva - grafický program (3h) 

28. 4. 2022 Mgr. Friebelová Kateřina Webinář - Canva - grafický program (3h) 

28. 4. 2022 Marzecová Darja Webinář - Canva - grafický program (3h) 

28. 4. 2022 Bc. Havránek Petr Webinář - Canva - grafický program (3h) 

28. 4. 2022 Mgr. Rozínková Irena Webinář - Canva - grafický program (3h) 

2. 5. 2022 Mgr. Štenclová Natalija Webinář - Včelka - matematika (2,5h) 

3. 5. 2022 Mgr. Krátká Věra Cesty k zeměpisu (5h) 

3. 5. 2022 Bc. Mědílková Soňa, Mgr. Kurz první pomoci (3h) 

11. 5. 2022 Čepelková Alena Webinář - Patálie s datovkami ve školách (5h) 

13. 5. 2022 Čepelková Alena Webinář - Spisová služba ve školství (6h) 

17. 5. 2022 Mgr. Fiala Martin Webinář - Využití programovatelných robotů na 1. stupni ZŠ (1,5h) 

17. 5. 2022 Mgr. Figerová Petra Webinář - Využití programovatelných robotů na 1. stupni ZŠ (1,5h) 

17. 5. 2022 Mgr. Figerová Petra Webinář - Hudební výchova s Danielou Taylor (2h) 

1. 6. 2022 Mgr. Dvořáková Ivana Webinář - Logopedický asistent (60h) 

1. 6. 2022 Mgr. Sixtová Ivana Jasmína Webinář - Logopedický asistent (60h) 

1. 6. 2022 Mgr. Kasmanová Lenka Webinář - Logopedický asistent (60h) 

1. 6. 2022 Mgr. Kyselová Dagmar Webinář - Logopedický asistent (60h) 

16. 6. 2022 Mgr. Jírová Lenka Vzdělávací program - recyklohraní aneb Ukliďme si svět (9,5h) 

19. 6. 2022 Mgr. Fiala Martin Webinář - A co informatika? - Fraus (1,5h) 

19. 6. 2022 Mgr. Figerová Petra Webinář - A co informatika? - Fraus (1,5h) 

23. 6. 2022 Čepelková Alena Webinář - Povinná elektronizace spisovky ve školství (5h) 

30. 6. 2022 Bc. Vaisová Radka Individuální konverzační kurz anglického jazyka A2+ (32h) 
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30. 6. 2022 Mgr. Kyselová Dagmar Individuální konverzační kurz anglického jazyka B1+ (32h) 

30. 6. 2022 Mgr. Rozínková Irena Individuální konverzační kurz anglického jazyka B1+ (32h) 

30. 6. 2022 Bc. Rusová Eva Individuální konverzační kurz anglického jazyka B1+ (32h) 

25. 8. 2022 Mgr. Štenclová Natalija Webinář - Jak učit a naučit (1,5h) 

30. 8. 2022 Mgr. Jírová Lenka Ostrý start 2022 - pomoc Ukrajinským dětem (5h) 

31. 8. 2022 Mgr. Fiala Martin Školení řidičů referentů (3h) 

31. 8. 2022 Mgr. Jírová Lenka Školení řidičů referentů (3h) 

31. 8. 2022 Mgr. Semeráková Jitka, Ing. Školení řidičů referentů (3h) 

31. 8. 2022 Mgr. Šlofar Vladimír Školení řidičů referentů (3h) 

31. 8. 2022 Mgr. Krátká Věra Školení řidičů referentů (3h) 

31. 8. 2022 Mgr. Horčička Petr Školení řidičů referentů (3h) 

31. 8. 2022 Horčičková Gabriela Školení řidičů referentů (3h) 

31. 8. 2022 Mgr. Suchánek Pavel Školení řidičů referentů (3h) 

31. 8. 2022 Mgr. Janková Markéta Školení řidičů referentů (3h) 

31. 8. 2022 Mgr. Šretr Oskar Školení řidičů referentů (3h) 

31. 8. 2022 Marzecová Darja Školení řidičů referentů (3h) 

31. 8. 2022 Bc. Jančíková Lenka Školení řidičů referentů (3h) 

31. 8. 2022 Bc. Havránek Petr Školení řidičů referentů (3h) 

31. 8. 2022 Řeháková Michaela Školení řidičů referentů (3h) 

31. 8. 2022 Mgr. Fišerová Jana Školení řidičů referentů (3h) 

31. 8. 2022 Mgr. Fišer Václav Školení řidičů referentů (3h) 

31. 8. 2022 Mgr. Růžičková Zuzana Školení řidičů referentů (3h) 

 

 

 

Ukázka z praktického školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO – srpen 2022.  
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 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

ŠKOLNÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY  

Předkládání výsledků činnosti probíhá především na internetových stránkách školy: 

http://www.zskomtu.cz. Internetové stránky jsou aktualizovány a údaje jsou doplňovány 

a zpřesňovány i v již hotových sekcích. Žáci, rodiče i pedagogové se mohou zapojit 

do fungování internetových stránek prostřednictvím „redakčního“ systému (po počáteční 

registraci může uživatel vkládat na internetové stránky své příspěvky, reagovat v anketách 

a mnoho jiného).  

V září 2020 byla spuštěna nová verze internetových stránek, která představuje 

vynikající standard a komfort při vkládání příspěvků. Moderní design, jednoduché ovládání 

a optimalizace pro mobilní zařízení činí z internetových stránek školy jedinečný zdroj 

informací a novinek. 

 

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA 

Plná integrace funkcí v prostředí Bakalářů znamená zcela novou kapitolu ve vzájemné 

komunikaci mezi školou a rodinou. Zákonní zástupci obdrží prostřednictvím elektronické 

žákovské knížky aktuální informace nejen o prospěchu a chování svého dítěte, ale také 

možnost zapojit se do přímé a zabezpečené komunikace s učiteli Komens. 

ŠKOLNÍ NÁSTĚNKA  

Informační tabule je umístěna v centru města vedle budovy ČSOB. Údaje obsahují 

informace o chodu školy, ale i aktuální změny, o kterých škola informuje širokou veřejnost. 

http://www.zskomtu.cz/
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K výměně obsahu dochází jednou měsíčně. 

V lednu 2022 prošla informační tabule a její 

přilehlá plocha velkou rekonstrukcí. Tabule 

získala moderní vzhled, nové logo školy 

a osvětlení. Ve školním roce 2021/2022 byla 

informační tabule věnována těmto tématům: 

Pasování na čtenáře, Interiér školy-relaxační 

koutky, Školní jídelna, Labyrint na Komendě, 

Úspěchy žáků, Tablo tříd, Zápis do 1.tříd, Škola 

v pohybu-sportovní úspěchy a Průvodce 

školním rokem.  

VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 

Především prostřednictvím místního tisku (Krkonošský deník, Trutnovinky, Radniční 

listy, MF Dnes a další) informuje škola o své činnosti většinu domácností v našem regionu. 

Spolupráce s redakcemi těchto novin je založena především na iniciativě ze strany školy. 

Kontakty byly navázány také s Českým rozhlasem Hradec Králové. 

RADNIČNÍ LISTY 

Již několikátým rokem se naše škola ZŠ Komenského 

prezentuje i na stránkách místního tisku. Pravidelně, každý měsíc 

školního roku zasíláme do Radničních listů článek o aktuálním dění. 

Snažíme se informovat trutnovskou veřejnost nejen o proběhlých 

školních akcích, ale především o úspěších našich žáků. Zkrátka 

o všem, čím se můžeme pochlubit, o tom, co je ve škole nového a na 

co se mohou naši svěřenci v brzké době těšit. Prezentujeme školu 

z nejrůznějších úhlů tak, aby zůstávala stále v povědomí a udržovala 

si dlouhodobě budované pozitivní renomé. 

Mgr. Václava Burdychová 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ 

Po několikaletém úspěšném 

fungování profilu školy na sociální síti 

Facebook uvažujeme o zřízení 

dalšího profilu na sociální síti 

Instagram. Facebookový profil školy 

úspěšně zachycuje aktuality 

a úspěchy školy a zprostředkovává 

informace z probíhajících kurzů. 
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Další významné aktivity školy 

METODIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTOVNÍ TŘÍDY 

Ve sportovních třídách bylo ve školním roce 2021/2022 zařazeno 94 žáků  

(6. - 9. ročník). Žáci sportovních tříd se zúčastnili dvou plánovaných výcvikových táborů. 

Dubnových přijímacích zkoušek do budoucí 6. třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy 

(sportovní třída) se zúčastnilo 39 žáků, z nichž 3 byli z jiných škol. Na základě motorických 

testů, prospěchu a zdravotního stavu z nich bylo 25 (14 chlapců, 11 dívek) přijato.  

SPORTOVNÍ KURZY  

• ZIMNÍ KURZ 

Zimní výcvikový kurz se konal od 13. do 17. prosince 2021 na Černé hoře 

v Krkonoších. Byl zaměřen na běh na lyžích, nácvik sjíždění a zatáčení. Zúčastnila se jej celá 

6. A a výběr žáků z lyžařského klubu Olfin Car Ski team a Yetti clubu.     

• LETNÍ KURZ       

V týdnu od 30. 5. do 3. 6. 2022 se třídy 6. A, 7. A a 8. A zúčastnily sportovního 

soustředění. Letošní kurz probíhal stejně jako ten předešlý. První den nás čekal výšlap 

na Rýchorskou boudu, dále na Babí a do Trutnova. V úterý jsme se na kolech přesunuli 

na Bišík. Středa patřila orientačnímu běhu, lezení, slaňování, a cyklistické časovce. Čtvrtek 

naplnil přesun na kolech zpět do Trutnova. Prostě krásně strávené tři dny v okolí 

Adršpašských skal. Závěr kurzu nás čekal už doma, v Dolcích, kde jsme se zúčastnili duatlonu 

(běh + střelba).  

VÝSLEDKOVÝ SERVIS 

Podzimní soutěže AŠSK se nekonaly. Na jaře jsme se soustředili na atletické soutěže, 

kde se nám velmi dařilo. 

8. A – Konrádová A., Krejčí N., Matysková A. M. 9. A – Plecháčová A. S., Bímanová A. 

2. místo krajské finále Atletický čtyřboj. 

8. A – Melichar P., Prikner J., 9. A - Nguyen T., Čepelka V., Wenke L. – 4.místo krajské 

finále Atletický čtyřboj.  

8. A – Konrádová A. Krejčí N., Matysková A. M., Bönischová I. 9. A – Plecháčová A. S., 

Bímanová A., Gombošová, 8. C – Adamu N. 8. místo republikové finále Poháru rozhlasu 

8. A – Melichar P., Prikner J., Zelenka J., 9. A - Nguyen T., Čepelka V., Wenke L., 9. B –  

Peterka A., 9. C – Cvrček V. 8. místo republikové finále Poháru rozhlasu  

7. A – Čepleka M., Bartoš A., Matoulek T., Svatoš A., Johan M., Bednář W.T., Minařík V., 

7. B – Krátký Š. 4. místo krajské finále Poháru rozhlasu   

Mgr. Oskar Šretr 
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SPORTOVNĚ TURISTICKÉ KURZY 

KURZ TŘÍDA 
POČET 
ÚČASTNÍKŮ 

MÍSTO KURZU TERMÍN KONÁNÍ 

TK 6. A 21 Harrachov 29. 9. - 1.10. 2021 

TK 6. B 19 Malá Skála 29. 9. - 1. 10. 2021 

TK 6.C 22 Pecka 20. - 22. 9. 2021 

TK 8.C 25 Malá Skála 13. - 17. 6. 2022 

SK 6.A 21 Černá hora 13. - 17. 12. 2021 

LK 7.A 25 Dolní Dvůr 7. 3. - 11. 3. 2022 

LK 7.C 23 Velká Úpa 12. 3. - 17. 3. 2022 

LK 7.D 9 Trutnov 1. - 3. 2. 2022 

LK 8.A 24 Herlíkovice 14. - 18. 2. 2022 

LK 8.B 25 Benecko 13. 3. - 18. 3. 2022 

LK 8.C 21 Benecko 23. - 28. 1. 2022 

SK 6. A, 7. A, 8. A 60 Bišík 30. 5. - 3. 6. 2022 

VK 9. A 24 Sázava 23. - 27. 5. 2022 

VK 9. B 23 Sázava 30. 5. - 3. 6. 2022 

VK 9. C 15 Jizera 23. - 26. 5. 2022 

CK 7. B 24 Lysá nad Labem 6. - 11. 6. 2022 

CK 8. D 23 Písek – Malechovice 20. - 24. 6. 2022 

 

Poznámka: TK – turistický kurz, SK – sportovní kurz, soustředění sportovních tříd, LK 

– lyžařský kurz, CK – cykloturistický kurz, VK – vodácký kurz 

Z kurzů proběhly v zimním období pouze kurzy lyžařské a zimní kurz sportovních 

tříd. Všechny ostatní (turistické, cyklistické a vodácké) musely být kvůli Coronaviru bohužel 

zrušeny. 
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METODIKA ČESKÉHO JAZYKA 

V tomto školním roce jsme pokračovali ve výuce českého jazyka ve skupinách, a to 

v 6. a 7. ročníku. Výhodou je, že učební skupiny jsou méně početné než běžné třídy, takže 

vyučujícím se nabízí více prostoru a času na jednotlivé žáky.  V ostatních ročnících probíhala 

výuka po celých třídách. Po zkušenosti z předchozího roku jsme všem žákům vytvořili 

od začátku školního roku internetové učebny Google Classroom. Ukázaly se vhodné 

např. k zadávání některých úkolů, k domácímu procvičování nebo k doplňování zameškaných 

zápisů. Když se v zimním období řada žáků ocitla několikrát v karanténě a nemohla chodit 

do školy, vyučovalo se opět prostřednictvím těchto učeben. Tentokrát se jednalo o tzv. duální 

výuku, která spočívala ve výuce žáků ve třídě a zároveň ve výuce on-line přes počítač. Jak žáci, 

tak učitelé měli zkušenosti z distanční výuky, takže přechod proběhl hladce a bez problémů. 

Nicméně to bylo pro obě skupiny náročné.  

Učitelé českého jazyka, stejně jako ostatní kolegové, zaznamenali, že žáci si po téměř 

ročním výpadku znovu zvykají na třídní kolektiv a mají větší ostych vystupovat před spolužáky. 

Proto jsme pravidelně do výuky zařazovali mluvní cvičení, referáty, čtení nahlas nebo recitaci. 

Žáci devátých ročníků se od října do dubna pravidelně 

jednou týdně připravovali na přijímací zkoušky z českého jazyka 

s Mgr. Kateřinou Friebelovou. 

V průběhu roku jsme zorganizovali školní kolo 

Olympiády v českém jazyce a školní kolo recitační soutěže. 

Nejlepší žáky jsme pak nominovali do vyšších soutěží. Výborně 

naši školu reprezentovala Justina Kokrhounová z 9. B, která se 

dostala až do krajského kola Olympiády v českém jazyce. 

Přehlídky dětských recitátorů v Sobotce se účastnila Viktorie 

Pradunová z 9. B. 

Na jaře přišli do několika našich tříd žáci z Ukrajiny. Naší snahou hlavně bylo, aby si 

zvykli na české školní prostředí a rozuměli základní slovní zásobě. Důležité také bylo vést je 

k používání latinky. 

Tento rok jsme konečně mohli uskutečnit i zájezdy na živá divadelní představení. Hned 

v září jsme zhlédli Manon Lescaut v Národním divadle. Už samotná přítomnost v Zlaté 

kapličce byla pro mnoho žáků velkým zážitkem. V květnu jsme pak viděli ve Studiu DVA 

originální hudební projekt Malý princ. 

Mgr. Blanka Petříková 
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METODIKA DĚJEPISU A VÝCHOV 

V loňském školním roce si metodika dějepisu a výchov musela poradit s hybridní 

výukou. A tak jsme zřídili Google učebny a žákům v karanténě či nemocným byly zasílány 

zápisy i úkoly prostřednictvím této platformy. A aby žáci nepřišli o výklad látky, hodiny 

dějepisu a občanské výchovy jsme vysílali online přímo do jejich pokojů. Do hodin dějepisu 

jsme úspěšně zařadili nejen nové učebnice od nakladatelství Taktik, ale též práci v pracovních 

sešitech, které toto 

nakladatelství k učebnicím 

připravilo. Pro žáky to bylo 

výborné zpestření, zvlášť 

když řešení všech úkolů 

mohli spoluvytvářet 

v interaktivní podobě 

na tabuli ve třídě.  

26. ledna se na naší 

škole konalo školní kolo 

Dějepisné olympiády. 

Na rozdíl od loňského roku 

proběhlo prezenčně ve škole. 

Letošním tématem byla "Šlechta v proměnách času" a celkem se z osmých a devátých tříd 

zúčastnilo 12 žáků. Lukáš Wenke a Tereza Janková postoupili do okresního kola, které se 

konalo 23. března též na naší škole.  

Okresní kolo dějepisné olympiády se na naší škole konalo již počtvrté, 

a to pod vedením paní učitelky Moniky Krejčí.  O soutěž byl takový zájem, že jsme museli 

počet účastníků omezit na dva z jedné školy. Přesto se u nás před osmou hodinou ráno sešlo 

32 žáků ze základních, ale i středních škol trutnovského okresu. Po úvodní prezenci žáci 

přistoupili k vyplňování 

15 stran testu. Na práci 

dostali 90 minut a poté 

v našem vestibulu čekali na 

vyhodnocení (předání cen 

i diplomů). Žák naší školy, 

Lukáš Wenke z 9. A, získal 64 

bodů. Z 23 účastníků skončil 

na 3. místě a postoupil tak do 

krajského kola, které se 

konalo 4. dubna v Hradci 

Králové. Lukáš zde získal 

úžasné 9. místo. 
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10. června (v den 80. smutného výročí 

od vypálení středočeské obce Lidice) 

se výběr žáků z 8. a 9. tříd vypravil 

do Terezína. Ačkoliv Terezín mají všichni 

spojený s druhou světovou válkou, žáci 

si prohlédli také Malou pevnost, v níž bylo 

za první světové války vězení a terezínské 

muzeum. Zde je zaujaly kresby terezínských 

dětí, které se do dnešních dob dochovaly 

a podávají strhující svědectví o tom, co se 

v terezínském ghettu v letech 1939–1945 dělo.  

Během května se naše škola opět prezentovala v Tescu výstavou dětských 

výtvarných prací. Na panelech se objevily 

nejen malby a kresbičky našich nejmenších, 

ale také výtvory dětí z druhého 

stupně.  Novinkou byly práce, které vznikly 

na distanční výuce (fotografie, komiksy). 

Ve vitrínách byly umístěné šperky žákyně 

Elen Horákové ze 7. C, cínové šperky paní 

učitelky Ivany Sixtové a malované kamínky. 

Žáci keramických kroužků a jejich vedoucí 

Miroslava Augustová, Jana Jirásková a Ivana 

Sixtová vystavili hliněné výrobky.  

V červnu si žáci 8. ročníků v předmětu Člověk a svět práce v bloku Volba 

k povolání vyzkoušeli zajímavý projekt. Nejdříve se museli seznámit s různými formami 

soukromého podnikání a zamyslet se, 

proč vlastně je dobré podnikat. Svoji 

novou firmu budovali v týmu, takže se 

učili vzájemně kooperovat, rozdělovat 

úkoly, což někdy nebylo jednoduché. 

Dále se snažili najít svou originální 

prezentaci na trhu a zamyslet se, 

jakým způsobem je možné financovat 

podnikání a jací užiteční lidé mohou 

být důležití při podnikání. Jejich 

hlavním úkolem bylo kromě názvu 

firmy vytvořit logo firmy, reklamu firmy, nabídkový katalog. Na závěr vše spojili dohromady se 

zajímavým příběhem a svoji firmu prezentovali před spolužáky. Žáci vše tvořili dle svých 

schopností, dovedností a kreativity. 

Mgr. Monika Krejčí  
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CIZÍ JAZYKY 

Pravidelné aktivity cizojazyčné sekce byly také ve školním roce 2021/22 značně 

ovlivněny Covidem 19 a s ním spojenými karanténami celých tříd a následnými omezeními. 

Neproběhly proto poznávací ani výukové zájezdy do zahraničí. Významným zásahem do výuky 

(nejen) cizích jazyků byla také adaptace ukrajinských žáků. 

Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce 

Navzdory všem omezením se kolegyni Bc. Evě Rusové podařilo zorganizovat okresní 

kolo konverzační soutěže v německém jazyce pro kategorii základní školy a víceletá gymnázia, 

které proběhlo prezenčně. Soutěž se uskutečnila 16. března 2022. Do krajského kola 

postoupila z druhého místa žákyně 

9. B Justyna Kokrhounová. Také 

v krajském kole, které proběhlo 

distanční formou, Justyna obsadila 

druhé místo. 

Mgr. Jana Fišerová 

 

METODIKA MATEMATIKY A FYZIKY 

Ve školním roce 2021-2022 jsme pokračovali v zavedené novince ve formě výuky 

matematiky. Zkoušeli jsme díky skupinám dle žákovských potřeb a jejich výkonu lépe využít 

potenciál žáků nadaných a žákům s nastavenou větší mírou podpory usnadnit život 

a přizpůsobit se jejich tempu. Děti byly rozdělné do 4 skupin v 6. a 7. ročníku. Výhodou byl 

menší počet ve skupině, a tím pádem více individualizované učení. Zkoušeli jsme tak druhým 

rokem nastavit trend snižování počtu žáků při výuce hlavních předmětů a také spolu v 

metodice ladit problémy, které se v souvislosti s touto složitější organizací výuky vyskytují. 

Několik žáků jsme v pololetí přesunuli do jiných skupin dle jejich tempa výuky. 

Na podzim nás potěšila svými výsledky žákyně 9. A Aneta Bímanová, která ve velké 

konkurenci 1224 žáků postoupila do krajského kola Logické olympiády. Společně s 21 tisíci 

počtáři z celé republiky (a z toho 1224 počtáři z našeho kraje) soutěžila v kategorii B Logické 

olympiády. Vynikající výsledek Anety (98.3 %) ji katapultoval v konkurenci převážně 

gymnazistů na 21. místo a zajistil jí účast v kraji.  Poté se 5. listopadu zúčastnila krajského kola, 

kde sice nestála na pomyslné bedně, ale naši školu velmi hezky reprezentovala.   

Dalších úspěchů jsme dosáhli v matematice v okresním kole matematické olympiády 

hned na jaře, kde si naši žáci odnesli výborné první a třetí místo. Z domácího a školního kola 

MO, kterého se zúčastnilo 13 žáků ZŠ Komenského, postoupilo do okresního kola 

6 nejlepších. Ti se 5. dubna zúčastnili kola okresního. Adam Záruba a Kristýna Winklerová 

obsadili mezi šesťáky páté – šesté místo, stejně jako mezi sedmáky David Oupic a Václav 
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Lička. Výborný Richard Fidler byl třetí a z osmáků byl David Souček dokonce první. 

(Jen je škoda, že krajské kolo se u MO v těchto ročnících nevypisuje.) 

Během školního roku 2021/2022 také opět probíhala Cvičení z matematiky vedením 

Mgr. Růžičkové a RNDr. Rusové, kde se žáci připravovali na přijímací testy z matematiky. 

Cvičení probíhalo jednou týdně od října do 

dubna. Mnoho žáků také využívalo 

doučování, které vedlo několik učitelů 

matematiky a fyziky. 

Léto pak patřilo fyzikálním 

exkurzím. V červnu se deváťáci vydali na 

exkurzi do IQ Landie Liberec. Protože se 

jednalo o žáky, kteří ve fyzice probírají 

astronomii, rozhodli se učitelé fyziky, že 

navštíví nejdříve planetárium. Pozorovali 

zde virtuální oblohu nad Libercem, pak se 

setmělo, a tak pozorovali souhvězdí i jiné objekty na obloze. Dále se virtuálně vydali na cestu 

do Sluneční soustavy. V druhé části exkurze měli naplánovanou laboratorní práci. 

Žáci si vyzkoušeli různé pokusy z fyziky: míchali barvy, vyráběli duhu, zkoumali složení a funkci 

oka. Laboratorní práce se zaměřila na kapaliny, děti měřily hustotu, tlak, zkoumaly povrchové 

napětí. 

Celou hodinu a půl se jim věnovali instruktoři z IQ landie. Žáci byli pochváleni za to, 

že jsou při laborkách ze školy zvyklí na podobnou práci. Nakonec se prošli rozsáhlými 

prostory IQ Landie. Hráli si s vodou, vyráběli obří bubliny, zvedali se na kladkách, dokonce 

si mohli vyzkoušet moderovat  počasí, úkolovali humanoidního robota, sledovali blesky 

s hudbou u Teslova transformátoru atd. 

Ve fyzice experimentujeme se vším možným, 

a to už od šesté třídy. Na fotografiích vidíte například 

výrobu co nejbarevnějšího nápoje z přinesených 

tekutin z domova. Žáci tak musí přemýšlet, které se 

smíchají a které ne, aby měl výsledný drink co nejvíce 

barev. 

Projektu "Dotkněme se vesmíru" pod vedením 

Mgr. V. Fišera se zúčastnili žáci 9. A. Vypouštěli vlastní 

sondu pod meteorologickým balónem. S ním se sonda 

dostala až do výšky 30 km. Zajímavé fotografie 

ze sondy v různých výškách přikládám. 

Mgr. Zuzana Růžičková 
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AKCE I. STUPNĚ 

Sportovní kurzy  

Ve školním roce 2021/22 probíhaly na 1. stupni sportovní kurzy: plavání, bruslení 

a lyžařský výcvik. 

Plavání 

Nejvíce dětí z 1. stupně se zúčastnilo plavání. Žáci se tak mohli po covidové pauze 

zdokonalit v plaveckých technikách.  Pro některé školáky to byla premiéra. Cílem bylo 

seznámit se s vodním prostředím, dýchat a splývat, skákat do vody, potápět se, naučit se 

základům plaveckých technik prsa, znak, kraul a také sebezáchraně. Plavci na závěr obdrželi 

mokré vysvědčení. 

Bruslení 

Školní bruslení bylo organizováno pouze pro prvňáky a druháky. Při desetihodinovém 

kurzu se žáci seznámili se základní bruslařskou technikou. Pro většinu prvňáčků to bylo úplně 

poprvé, kdy obuli brusle na led.  Za podpory trenérů zvládli žáci základy bruslení a také se 

zapojili do zajímavých her, kde své umění zdokonalili. 

Lyžování  

Odpolední lyžařský kurz 4. A (24. 1. - 1. 2. 2022) 

Třída čtvrťáků se letos zúčastnila odpoledního lyžování v Mladých Bukách. Celý týden 

po vyučování odjížděli čtvrťáci na trénink do lyžařské školy Star Ski. Každý den byl ve znamení 

dobré nálady a postupného zdokonalování techniky. Všichni žáci úspěšně zvládli i závěrečné 

závody. Je prima, že děti se již dokáží bezpečně a s jistotou pohybovat na svahu a na vleku. 

Další akce a projektové dny  

Putování za sluníčkem – projektový den 1. A 

Naši nejmenší se v prvních dnech školní docházky za krásného slunného počasí vydali 

hledat poklad. Šli cestou necestou, lesem nelesem, tam kde vstává sluníčko. A věřte nevěřte, 

poklad opravdu našli. 

Svatý Martin – projektový den v 1. C 

Venku je sychravo, deštivo a každé ráno nás do školy doprovází pořádná mlha. 

Je 11. listopadu, svátek sv. Martina, ale po bílém koni jako by se zem slehla. Nevadí. Pořádně 

oslavíme svátek patrona chudých a koní ve škole. Na výtvarce čarujeme vodovými barvami a 

solí. Hlavu koně obkreslíme z našeho chodidla, a navíc si procvičíme prstíky při česání hřívy. 

Každý obrázek je kouzelně originální. A co by to bylo za oslavu bez sladkého mlsání? Namísto 

rohlíčků pečeme perníkové podkovy, sněhuláky a mnoho dalších postaviček spojených 
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se zimou. Mňam. Ještě teď se nám sbíhají sliny, když si vzpomeneme na rozplývající se chuť 

oblíbeného cukroví po hodině pracovního vyučování. 

Divadlo – projektový den v 1. A 

Fantazie našich nejmenší nezná hranic… Proto jsme propojili hodiny výtvarné 

a literární výchovy a zahráli si divadlo, které si prvňáčci sami vyrobili. V pohádkách se objevili 

jednorožci, princezny, králové. Nechyběli ani dinosauři či vesmírná tělesa, Pokémoni, 

námořníci a různá strašidla. Zase bylo ve škole prima. 

Čertovský den – projektový den v prvních třídách 

V pátek 3. prosince se první třídy proměnily v čertovské třídy.  A jak se učilo v pekelné 

třídě? Malí čertíci a čertice počítali zapeklité úlohy, vařili čertovský čtecí guláš, kreslili 

pekelníky, tancovali čertovské tanečky, procvičovali čertovské brblání, blekotání a strašení. 

Tento veselý den si užili! 

Karnevalový den – projektový den v 1. B 

V pátek 18. 2. proběhl v 1. B karnevalový den. Ve třídě se objevily krásné masky – 

princezna, dráček, Pat a Mat, kuřátko, indián, Spider-Man, králíček... Plnili jsme zajímavé úkoly. 

Mat a Pat zadání pojali samozřejmě po svém. Karneval provázely také tanečky. Na závěr 

zábavného dne jsme tvořili veselé klauny. 

Dvojkový den – projektový den v 1. B 

Dnes 22. 2. 2022 jsme oslavovali tento magický datum. Už od rána se ve třídě 

objevovaly samé dvojky. Holčičky měly dva culíčky nebo copánky, náušnice, náramky, sponky. 

Kluci si donesli dvě svačiny, dva penály, dvě hračky. Ve třídě máme dvě Laurinky, dva Kuby 

a také dva Batmany.  Dvojky jsme dotvářeli na počítači, kde jsme je proměnili v labutě, hady, 

balonky, medaile. Zjistili jsme, že dvojka v zrcadle vytvoří krásné srdíčko. Jelikož máme šikovné 

ručičky, složili jsme celý dnešní datum ze stavebnic a víček. Zazpívali jsme si také písničky, kde 

se o číslicích zpívá: Dvě malý 

víly, Počítací Čiperkové, Šly 

panenky silnicí, Jedna, dvě, tři, 

čtyři, pět. Pobavila nás písnička 

Dva modré balonky.  Při 

matematice jsme dobře 

počítali.  Nechybovali jsme, 

a protože dvojku nikdo 

nechtěl, paní učitelka nám 

oznámkovala cvičení dvěma 

jedničkami. Dvojky jsme ve 

dvojicích kreslili na tabuli. 

Umíme je i poslepu! 
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Příchod Slovanů – projektové dny ve 4. A 

Dva týdny třída 4. A studovala příchod slovanských kmenů na území našich zemí podle 

dostupných informací v učebnici vlastivědy, knihách ve školní knihovně, na internetu 

a z různých interpretací nejstarších českých pověstí. Žáci si vyzkoušeli tkaní látky, stavbu 

zemnic z hlíny a proutí a také zdobení oděvů slovanskými symboly. Se zájmem se pokusili 

ztvárnit i různé pohanské bohy formou papírové koláže. V centrech se věnovali nejen debatě 

k danému tématu, ale také kooperaci a vzájemné pomoci. S jednou z nejdůležitějších událostí 

našich dějin se žáci loučí pozdravem: „Perun s tebou!“ 

Den Země – projektový den v 1. A 

Země měla svátek a prvňáčci slavili s ní. Připomněli si, jak moc je důležitá její ochrana. 

Učili se třídit odpad. Že to není lehká věc, o tom se sami přesvědčili. Když už věděli, 

co do kterého kontejneru patří, zahráli si ,,bojovku“ a pomohli méďovi Brumlovi vyčistit celý 

les od odpadků. Naučili se básničku a popřáli Zemi, aby měla čisté potůčky, řeky, jezera, moře 

i oceány.  Aby měla zelené lesy, louky plné květin a všechna zvířátka i lidé se tu měli dobře. 

Čarodějnické dny – projektové dny ve třídách 1. stupně 

V pátek 29. dubna zaplnili Komendu čarodějnice a kouzelníci. Některé třídy 

se na 1. stupni proměnily ve třídy s výukou čar a kouzel. Do lavic zasedli čarodějnice 

a čarodějové. Na chodbách se létalo na košťatech, tančilo, kouzlilo, věštilo z run. Došlo také 

na výrobu vzácných lektvarů, čarování a bylinkářství. Na Filipojakubskou noc jsou všichni 

řádně připraveni! 

Zvířecí návštěvy ve škole  

Liška na návštěvě u čtvrťáků 

V říjnu do naší školy zavítala 

krásná šelmička – liška obecná. 

Pan Radomil Holík až z Hané přivezl lišku 

Coco, aby se žáci ze 4. A, 4. B a 4. C mohli 

seznámit s tímto zajímavým divokým 

zvířetem. Během přednášky si žáci 

prohlédli myslivecké trofeje, dozvěděli se 

mnoho zajímavého o životě lišek a hlavně 

mohly pozorovat lišku obecnou volně 

se pohybující ve třídě přímo mezi nimi. 

Polovlčí návštěva u čtvrťáků – československý vlčák 

Ve čtvrtek 10. března přijela k nám do školy paní Štěpánka Kadlecová 

s československým vlčákem Nukilíkem až z dalekých Krušných hor. Čtvrťáci tak navázali 

na předchozí říjnovou přednášku o lišce obecné, kdy se nám po třídě procházela liška Coco. 
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Psovité šelmy jsou v letošním školním roce pro čtvrté třídy důležité téma. Možnost setkat 

se s polovičním vlkem a popovídat si s dámou, která sleduje vlčí populaci v Krušných horách, 

jsme tedy uvítali. Nukilík se nám představil jako velký mazel a zároveň ostražitá šelma, která 

vlčí geny opravdu nezapře.  

Strašilky a minizoo v 1. B 

Ve čtvrtek 30. 9. zavítaly do 1. B strašilky. Pochlubit se spolužákům se svými zvířecími 

kamarády přišel Tomáš Koláčný. Strašilky nikoho nepostrašily. Žáci spočítali všechny jejich 

končetiny a dozvěděli se zajímavosti z jejich chovu a života. 

Po strašilkách se to v 1. B domácími mazlíčky jen hemžilo. Svoje zvířátka přinesl ukázat 

Sebastian Vykopal, který donesl morčátko a afrického šneka. Následně zavítal do třídy křeček 

od Alexe Schmidta. Svého zvířecího kamaráda potkánka předvedla dětem také Laura 

Prouzová. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí ze života a chovu těchto živočichů. 

Byly to příjemně zpestřené hodiny prvouky. 

Exkurze a výstavy 

Žáci z 1. stupně se účastnili také mnoha zajímavých exkurzí, výstav a výletů. Prvňáčci 

navštívili Staré Hrady a stopovali Rýbrcoula, druháci cestovali vlakem do Martinic, čtvrté třídy 

zavítaly do Kutné Hory. 

Dopravní výchova ve čtvrtých 

třídách 

Na jaře se čtvrté třídy vydaly na dopravní 

hřiště SVČ Trutnov na Nivách, aby dokončily 

výcvik dopravních dovedností a mohli tal získat 

cyklistický průkaz. Opět nás čekalo perfektně 

připravené a zábavné dopoledne, na jehož konci 

na žáky čekal test jízdních dovedností na kole 

a zkouška z dopravních předpisů. Čtvrťákům 

se dařilo výborně, a tak si domů odnesli průkaz 

cyklisty. 

Sportovní úspěchy  

Mc Donald´s cup 

Dne 4. 5. 2022 se družstvo našich fotbalistů z druhých a třetích tříd zúčastnilo 

okresního finále v soutěži  Mc Donald´s cup. Svým výborným výkonem obsadili třetí místo. 

Žáci Kamitz Matyáš, Maksymenko Timoffi, Pavliš Daniel, Káňa Adam, Kysela Jiří, Pochobradský 

Adam, Hebelka Tomáš, Kábrt Lukáš vzorně reprezentovali naši školu. 

Mgr. Miroslava Augustová 
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PŘÍRODNÍ VĚDY – 2. STUPEŇ 

Metodické sdružení přírodních věd tvoří předměty: přírodopis, zeměpis a chemie. 

V těchto předmětech je také nejvíce realizováno průřezové téma Environmentální výchova.  

Výuka 

I v minulém roce dostali žáci během výuky 

přírodních věd příležitost poznávat přírodu jako 

systém a zdokonalovat se v badatelských 

dovednostech. 

Výuku v terénu absolvovali šesťáci 

a sedmáci formou celodenní badatelské výuky. 

Analyzovali život v rybníku v Horním Starém 

Městě. Dále pak s pomocí aplikace na tabletech 

určovali organismy obývající val na školní zahradě.  

Názorná a badatelská byla i výuka 

přírodopisu ve škole. Při laboratorních pracích se 

žáci zdokonalovali v používání preparačních 

nástrojů. Osmáci např. pitvali kravské oko 

a vepřové srdce, sedmáci rybu a slepičí vajíčko. Deváťáci pozorovali růst krystalů NaCl pod 

mikroskopem. Ve výuce jsme využívali nový vizualizér. Přístroj, který snímá objekt pod ním, 

a jeho obraz promítne přes dataprojektor na plátno.  

Bádali jsme i v hodinách zeměpisu. Zaměřili 

jsme se na místní region. Žáci vytvářeli digitální 

pocitovou mapu Trutnova a sehráli simulační hru 

Parkoviště u ZŠ Komenského.  

Žáci 9. ročníku programovali v rámci hodiny 

chemie senzory Pasco. Hlavním úkolem bylo 

naprogramovat pH sondu tak, aby dokázala 

u neznámého roztoku identifikovat, zda se jedná 

o kyselinu, anebo zásadu. 

  V tomto školním roce mohla být výuka 

přírodních věd opět obohacena o výukové programy 

a exkurze. Šesté třídy tak mohly pozorovat líhnutí 

tropických motýlů ve skleníku Botanické zahrady 

v Praze. Výuka mineralogie a petrologie byla vhodně 

doplněna exkurzí deváté třídy do Klenotnice drahých kamenů v Nové Pace. Sedmé třídy 

absolvovali výukový program v ZOO Dvůr Králové nad Labem.  
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Soutěže 

Významných úspěchů dosáhli naši žáci v přírodovědných soutěžích. V Biologické 

olympiádě se z okresního kola do krajského probojovali dva žáci. Z třetího místa v okresním 

kole postoupil do krajského kola žák 9.  A Lukáš Wenke. V krajském kole Biologické 

olympiády obsadil z celkového počtu 29 soutěžících vynikající 3. místo. Jako jednu z cen získal 

možnost účastnit se letního odborného soustředění nejmladších biologů a chemiků 

v Běstvině. Toto soustředění organizují přírodovědné fakulty předních českých univerzit.  

Účastníci tohoto soustředění pravidelně reprezentují ČR na mezinárodních kolech olympiád 

v biologii i chemii, získávají studijní a vědecká ocenění a ve svých oborech se často zařazují 

mezi českou vědeckou špičku. Z devátého místa v okrese postoupil do kraje Václav Lička 

ze 7. B.  V krajském kole se stal úspěšným řešitelem.  

Okresní kolo Zeměpisné olympiády se i letos konalo online. Naši školu velice úspěšně 

reprezentovali 4 žáci: Richard Fidler a David Oupic ze 7. B, Aneta Bímanová z 9. A a Oliver 

Götz z 8. B. Nejlepšího úspěchu dosáhl Richard Fidler.  V kategorii 7. tříd se z celkového 

počtu 25 soutěžících umístil na druhém místě a postoupil do krajského kola. Výtečné páté 

místo pak ve stejné kategorii obsadil David Oupic. A. Bímanová se v kategorii 8. – 9. tříd 

umístila na skvělém 11. místě z celkového počtu 29 soutěžících.  

Environmentální výchova  

Na začátku října jsme se u příležitosti Světového dne důstojné práce zapojili 

do pořádání výstavy Na stromech s názvem „Život v bavlně“. Tématem výstavy jsme se 

zabývali i v hodinách zeměpisu. Žáci zhlédli dokumentární film, který přibližuje podmínky při 

pěstování a zpracování bavlny. Nakonec hledali možná řešení, jak oni sami mohou přispět 

k trvale udržitelnějšímu způsobu produkce a zpracování bavlny, a tím příznivě ovlivnit život 

mnoha pěstitelů i životní prostředí v místě produkce a zpracování. Zkoumali, kde mohou 

koupit fairtradovou nebo biobavlnu. 

Po dvouroční přestávce 

jsme v květnu opět slavili 

Světový den pro Fairtrade. 

Společně jsme na školní zahradě 

posnídali lokální nebo domácí 

výrobky. Žáci se přes různé 

aktivity učili rozpoznat rozdíly 

mezi férovým a neférovým 

obchodem.  

Slavili jsme také Den 

Země a to tak, že se několik 

dobrovolníků zapojilo do veřejně prospěšné akce Čištění břehů řeky Úpy a dvě třídy zapojily 

do celorepublikové akce Ukliďme Česko.  
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Na škole také proběhlo několik sběrových akcí. V září nosili žáci do školy vybité 

baterie, v říjnu jsme nasbírali 2 463 kg kaštanů, přes zimu voněla v kabinetu přírodopisu dětmi 

donesená pomerančová kůra a na podzim a na jaře proběhl pravidelný sběr papíru 

a elektrozařízení. Ta se mohla odevzdávat i po celý rok do červených popelnic na chodbách 

v rámci soutěže Recyklohraní. Recyklohraní je školní recyklační program, který vznikl 

pod záštitou MŠMT České republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění 

a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých 

drobných elektrozařízení. Soutěž je doplněna o pravidelné plnění drobných úkolů. Naše škola 

se v této soutěži umístila v rámci Královéhradeckého kraje na 5. místě.  

Mgr.  Věra Krátká 

ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB 
 

Pravidelná činnost školní družiny byla zaměřena na aktivity, při kterých si žáci ve školní 

družině osvojovali základy slušného chování, začleňování se do kolektivu, spolupracovat 

s ostatními, zdokonalovali se v rukodělných činnostech, rozvíjeli své pohybové schopnosti, 

tvořivost, samostatnost, ohleduplnost. Tyto činnosti vycházejí z RVP školní družiny. 

Jako v minulých letech měli žáci možnost navštěvovat některý z kroužků, které školní družina 

nabízí. Od října si mohli žáci vybrat z kroužků: dramatický kroužek, šikovné ruce a kroužek 

angličtiny. Jako každý rok se pod záštitou školní družiny uskutečnily i příměstské tábory. 

K pravidelným sportovním, rekreačním, pohybovým, ale i odpočinkovým činnostem 

bylo využíváno školní hřiště, školní tělocvična, školní pozemek, ale také prostory ve městě 

jako jsou park, Bojiště a Gablenz.  

Připravili jsme pro žáky odpolední akce – karneval, čarodějnický rej, 3D kino Tajemné 

světy pod hladinou. Připravili jsme Dětský den na Komendě a výlet na farmu Wenet. 

Dramatický kroužek ŠD – pod vedením p. vychovatelky Kateřiny Suchánkové zahrál krásné 

představení dle předlohy pohádky O kůzlátkách od Františka Hrubína, Jirka s kozou 

od Boženy Němcové a jakutskou 

lidovou pohádku. Malí divadelníci 

předvedli parádní výkon a jejich 

zapálení přineslo radost družinovým 

dětem i paním vychovatelkám 

v publiku.   

Markéta Brádlerová, DiS. 
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AKTIVITY ŠKOLNÍ KNIHOVNY 

V tomto školním roce mohla naše knihovna konečně pracovat v klasickém režimu 

a sloužit všem čtenářům a zájemcům o knihovní prostory i vybavení, byť zpočátku ještě platila 

některá protiepidemická opatření. Obměnili jsme posezení, obohatili náš fond o nové stolní 

hry a samozřejmě další knižní tituly.  

Opět jsme uskutečnili tradiční akce, 

na které se žáci těší celý rok.  

Vyhlásili jsme vítěze v probíhajících 

soutěží. V říjnu to byli nejlepší sběrači 

podzimního sběru, při kterém jsme 

nasbírali 21 tun papíru, a pomohli tak 

zachránit zdravé stromy. 

V prosinci jsme odměnili nejlepší 

lovce „perlorodek“. Jejich lov probíhá tak, že si čtenář vypůjčí knihu označenou samolepkou 

s obrázkem perly a po přečtení knížky odpoví na otázky, které k ní dostane. Pokud všechny 

zodpoví správně, obdrží „perlu“.  

V květnu jsme uspořádali další ročník oblíbené Noci 

s Andersenem, tentokrát na počest Josefa Lady a J. A. Komenského. 

Během akce jsme si užili i venkovních her a opékání buřtů, které 

nám „zpestřila“ bouřka. S příchodem nepříznivého počasí, které jen 

podpořilo napětí ve všech mladých duších, jsme přešli do školy, kde 

nás čekal bohatý program, samozřejmě včetně noční stezky.  Se vším nadšeně pomáhali naši 

mladí knihovníci, a to nejen ti současní, ale i ti bývalí, kteří se k nám rádi vrací a užívají si 

společně s námi nová dobrodružství.  

Na konci roku jsme mezi sebou při tradičním pasování na čtenáře přivítali nové 

čtenáře z řad našich prvňáčků. Ti 

prokázali své čtenářské schopnosti a 

následně je miniscénky secvičené 

našimi knihovníky seznámily s 

pravidly knihovny. Na závěr 

slavnostního aktu prvňáčci přísahali, 

že budou čestnými čtenáři, a poté 

získali průkazku do naší školní 

knihovny. Konečně si mohli půjčit 

knížky a začíst se do kouzelných 

příběhů. 

 

Za kolektiv knihovny Bc. Eva Rusová  
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 

Českou školní inspekcí 

KONTROLNÍ ČINNOST ČŠI 
 

Na škole nebyla provedena kontrolní činnost ČŠI. Uvádíme proto alespoň výsledky 

kontrol zřizovatele školy – Města Trutnov. 
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Základní údaje o hospodaření školy za rok 2021 

 

 

 

 

 

 

 


