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Schválení výroční zprávy  

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

v Třútnove  dne 27. za ř í  2017  Mgř. Petř Hořc ic ka, ř editel s kolý: 

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

v Třútnove  dne 25. ř í jna 2017  Mgř. Dús an Rejl, př edseda s kolske  řadý: 



ZA KLADNÍ  Ú DAJE O Š KOLE 

Štřa nka 1 

Za kladní  ú daje o s kole 

Název školy Za kladní  s kola, Třútnov, Komenske ho 399 

Sídlo školy Komenske ho 399, Třútnov, 541 01 

Charakteristika 
školy 

Hlavní m ú c elem a posla ní m ořganizace je za kladní  vzde la va ní  a 
vý chova z a kú  přvní ho az  deva te ho řoc ní kú v řa mci plne ní  
povinne  s kolní  docha zký a poskýtova ní  soúvisejí cí ch s kolský ch 
slúz eb. 

Ořganizace výkona va  c innost: 

 za kladní  s kolý 

 s kolní  dřúz iný 

 s kolní  jí delný 

Zřizovatel školy Me sto Třútnov, Třútnov, Šlovanske  na me stí  165 

Vedoucí  
a hospodářští  
pracovníci 

Mgř. Petř Hořc ic ka – ř editel s kolý 

Mgř. Ířena Rozí nkova  – statúta řní  za stúpce ř editele s kolý 

Mgř. Mařtin Fiala – za stúpce ř editele s kolý 

Mařke ta Břa dleřova , DiŠ. – vedoúcí  výchovatelka s kolní  dřúz iný 

Hana Hepnařova  – vedoúcí  s kolní  jí delný 

Jařoslav Ostřadecký  – vedoúcí  spřa vý s kolý 

Adresa pro 
dálkový  
přístup 

www.zskomtú.cz 

Školská rada - za konne  za stúpkýne  nezletilý ch z a kú :  

Mgř. Jana Bařton ova , Blanka Hořa kova  BBA 

- za stúpkýne  pedagogický ch přacovní kú  s kolý:  

Mgř. Jana Fis eřova , Íng. Kateř ina Klimes ova  

- za stúpci zř izovatele:  

Íng. Hana Hořýnova ,  Mgř. Dús an Rejl 

 

http://www.zskomtu.cz/


ZA KLADNÍ  Ú DAJE O Š KOLE 

Štřa nka 2 

ZA PÍŠ O PRÚ BE HÚ VOLEB DO Š KOLŠKE  RADY PR Í ZA KLADNÍ  Š KOLE, TRÚTNOV, 
KOMENŠKE HO 399 (5. FÚNKČ NÍ  OBDOBÍ ) 

A. Volby z řad zákonných zástupců nezletilých žáků školy – „oprávněných osob“ 

Í. 

Teřmí n kona ní  voleb:    20.4.2017      

Mí sto kona ní  voleb:     Za kladní  s kola, Třútnov, Komenske ho 399 

ÍÍ. 

Poc et moz ný ch volic ú  – „opřa vne ný ch osob“:   1360 

Poc et zú c astne ný ch volic ú  – „opřa vne ný ch osob“:   260 

Pozn.: Toto volební  přa vo je osobní m přa vem vs ech za konný ch za stúpcú  nezletilý ch z a kú  

s kolý, tj. mohoú hlasovat vs ichni.   

ÍÍÍ. 

Př ehled kandida tú  dle Č l. ÍÍÍ, odst. 2 Volební ho ř a dú s kolske  řadý (abecední  poř adí ): 

Příjmení a jméno, titul  Věk  Povolání – zaměstnání 

Bařton ova  Jana, Mgř.   42  pedagog a lektoř 

Hořa kova  Blanka, BBA  41  majitelka galeřie a kúřa tořka vý stav 

Ka n ova  Íveta, MÚDř.    43  přakticka  le kař ka přo de ti a dořost 

ÍV. 

Poř adí  kandida tú  dle poc tú zí skaný ch platný ch hlasú :  

Pořadí Příjmení a jméno, titul  Počet platných hlasů  

1.  Ka n ova  Íveta, MÚDř.   189 

2.  Bařton ova  Jana, Mgř.   180 

3.  Hořa kova  Blanka, BBA  54     

  

V. 

Vý znamne  skútec nosti výpoví dají cí  o přú be hú voleb: z a dne .  

  



ZA KLADNÍ  Ú DAJE O Š KOLE 

Štřa nka 3 

 

B. Volby z řad pedagogických pracovníků školy – „pedagogů“ 

Í. 

Teřmí n kona ní  voleb: 18. 4. 2017      

Mí sto kona ní  voleb:     Za kladní  s kola, Třútnov, Komenske ho 399  

 

ÍÍ. 

Poc et moz ný ch volic ú  – „pedagogú “:  65 

Poc et zú c astne ný ch volic ú  – „pedagogú “:  45 

ÍÍÍ.  

Př ehled kandida tú  dle Č l. ÍÍÍ, odst. 2 Volební ho ř a dú s kolske  řadý (abecední  poř adí ): 

Příjmení a jméno, titul       

Fis eřova  Jana, Mgř. 

Klimes ova  Kateř ina, Íng 

Rúsova  Eva, Bc. 

ÍV.  

Poř adí  kandida tú  dle poc tú zí skaný ch platný ch hlasú :  

Pořadí  Příjmení a jméno, titul  Počet platných hlasů  

1.   Rúsova  Eva, Bc.   28  

2.   Fis eřova  Jana, Mgř.   27 

3.   Klimes ova  Kateř ina, Íng.  15 

V. 

Vý znamne  skútec nosti výpoví dají cí  o přú be hú voleb: z a dne  

V Třútnove  dne 24. 4. 2017 

VÍ.  

Č lenove  př í přavne ho vý bořú: Mgř. Mařtin Fiala (př edseda př í přavne ho vý bořú), 

Mgř. Ířena Rozí nkova , Č epelkova  Alena (c lenký př í přavne ho vý bořú) 

   



PR EHLED OBORÚ  VZDE LA VA NÍ  

Štřa nka 4 

Př ehled obořú  vzde la va ní  

ÚČ EBNÍ  DOKÚMENTY 

 

• A mos – s kolní  vzde la vací  přogřam přo za kladní  vzde la va ní  be z ný ch a spořtovní ch tř í d 

 

  
běžné  
třídý 

málopočetné 
třídý 

běžné  
třídý 

málopočetné 
třídý 

spořtovní 
třídý 

  1. stúpeň 2. stúpeň 

Vzdělávací 
oblasti 

Vzdělávací 
obory 1

A
B

C
 

2
A

B
C

 

3
A

B
C

 

4
A

B
C

 

5
A

B
C

 

1
D

 

2
D

 

3
D

 

4
D

 

5
D

 

6
B

C
 

7
B

C
 

8
B

C
 

9
B

C
 

6
D

 

7
D

 

8
D

 

9
D

 

6
A

 

7
A

 

8
A

 

9
A

 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazýk 
a literatura 

9 
1
0 

9 7 7 9 
1
0 

8 7 8 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

Čizí jazyk 0 0 2 3 4 0 0 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 

2. cizí jazýk            2 2 3 1 1 2 3  2 2 3 

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

Informační a komunikační 
technologie 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Člověk  
a jeho svět 

Prvouka 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0             

Přířodověda    2 2 0 0 0 2 2             

Vlastivěda    2 2 0 0 0 2 2             

Člověk  
a společnost 

Dějepis           2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Občanská 
výchova 

          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Člověk a příroda 

Fyzika           2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 

Chemie           0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 

Přířodopis           3 2 0 1 3 2 0 1 2 2 0 1 

Zeměpis           2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Biologie 
člověka 

            3    3    2  

Umění a kultura 

Húdební 
výchova 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 

Grafika              1    1    1 

Výtvařná 
výchova 

1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 
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běžné  
třídý 

málopočetné 
třídý 

běžné  
třídý 

málopočetné 
třídý 

spořtovní 
třídý 

  1. stúpeň 2. stúpeň 

 
 
 
Vzdělávací 
oblasti 
 
 
 

Vzdělávací 
obory 1

A
B

C
 

2
A

B
C

 

3
A

B
C

 

4
A

B
C

 

5
A

B
C

 

1
D

 

2
D

 

3
D

 

4
D

 

5
D

 

6
B

C
 

7
B

C
 

8
B

C
 

9
B

C
 

6
D

 

7
D

 

8
D

 

9
D

 

6
A

 

7
A

 

8
A

 

9
A

 

Člověk a zdraví 

Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   0 2   0 2     

Výchova ke 
zdřaví 

             1    1    1 

Rozšířená 
tělesná 
výchova 

                     3 

Rozšířená 
tělesná 
výchova a 
zdřaví 

                  4 5 4  

Člověk a zdřaví           2 3 2  2 3 2      

Člověk a svět 
práce 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 0 1 1 

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

Poznámky 

 

Ve spořtovních třídách dochází na 2. stupni k integraci 
předmětů Tělesná výchova (2,2,2,2), volitelného předmětú 
Špořtovní přípřava (2,2,2,2) a Výchova ke zdřaví (0,1,0,1) do 
nového předmětú Rozšířená tělesná výchova a zdřaví. 
 
V 8. řočníkú ve všech účebních přogřamech dochází k 
integřaci předmětů Přířodopis (1) a Výchový ke zdřaví (1) do 
předmětú Biologie člověka. 
V běžných třídách a speciálních třídách na 2. stúpni dochází k 
integřaci předmětů Tělesná výchova (2,2,2,2) a předmětú 
Výchova ke zdřaví (0,1,0,1) do nového předmětú Člověk a 
zdřaví. 
 
Ve speciálních třídách v kategořii dřúhý cizí jazýk búde 
Konveřzace z cizího jazýka dle jazýka, kteřý třída má od 3. 
třídý. 
 
V 9. řočníkú v účebním blokú Úmění a kúltúřa dochází k 
zařazení nového předmětú Gřafika. 
 
Nepovinným předmětem je ve 4. a 5. řočníkú předmět 
Zájmová TV. 



RA MČOVY  POPÍŠ PERŠONA LNÍ HO ZABEZPEČ ENÍ  
Č ÍNNOŠTÍ Š KOLY 

Štřa nka 6 

Ra mcový  popis peřsona lní ho zabezpec ení  c innosti s kolý 

Pedagogický  sboř je zkús ený  a kvalitní . V soúc asne  dobe  ho tvoř í  48 úc itelú . 

Vs ichni pedagogove  spln ovali podmí nký kvalifikace přo vý kon povola ní  úc itele na 

za kladní  s kole. Výúc újí cí  jsoú pove ř eni dals í mi c innostmi, jako např í klad vý chovný m 

pořadenství m, spřa voú poc í tac ove  sí te  a metodikoú ÍČT, vedení m metodický ch sdřúz ení , 

tř í dnictví m, převencí  socia lne -patologický ch jevú , ř í zení m knihovný, spřa voú kabinetú  

a sbí řek, spřa voú úc eben atp. Pedagogove  se přavidelne  vzde la vají  v řa mci DVPP 

a v jiný ch oblastech. Vs ichni jsoú poc í tac ove  gřamotní  a zvla dají  be z noú přa ci s poc í tac i 

a v přogřamú Bakala ř i. Ve ts ina komúnikace a tiskopisú  je vedena elektřonický.  

Vedení  s kolý tvoř í  ř editel s kolý a dva za stúpci. 

Š kolní  dřúz ina je zastoúpena jednoú vedoúcí  výchovatelkoú a s esti 

výchovatelkami. Odde lení  dřúz iný plne  naplne na do kapacitý s kolní  dřúz iný. 

Ve s kole přacúje pe t asistentú  pedagogú  přo znevý hodne ne  z a ký. Osve dc enoú 

kvalitoú s kolý je přovoz s kolní ho pořadenske ho přacovis te . Ve s kolní m řoce býl dí ký 

gřantú mezi přacovní ký s kolní ho pořadenske ho přacovis te  zí ska n s kolní  psýcholog. 

Technický  peřsona l tvoř í  s kolní k, pomocna  s kolnice, spřa vce poc í tac ove  sí te  a pe t 

úklí zec ek. Administřativú zajis ťúje hospoda ř ka, hlavní  ú c etní , pokladní  s kolý a s kolní  

jí delný. Vedení m peřsona lní  a mzdove  agentúřý je pove ř ena exteřní  ú c etní  fiřma B. 

Nova k. Š kolní  kúchýni se sedmi kúchař kami ř í dí  vedoúcí  s kolní ho střavova ní . Špřa voú 

spořtovis ť a spořtovní  halý je pove ř ena exteřní  fiřma. 

PR EHLED ZAME ŠTNANČÚ  Š KOLY 
 

číslo příjmení jméno titul funkce 

1 ALBREČHTOVA  Jitka Mgř. úc itelka 

2 AÚGÚŠTOVA  Miřoslava Mgř. úc itelka 

3 BENEŠ OVA  Hana Mgř. mateř ska  dovolena  

4 BERNARDOVA   Leona   výchovatelka de tske ho klúbú 

5 BRA DLEROVA  Mařke ta DiŠ. vedoúcí  s kolní  dřúz iný  

6 BRADNOVA  Teřeza Mgř. mateř ska  dovolena  

7 BÚRDYČHOVA  Va clava Mgř. pedagogicka  asistentka 

8 Č EPELKOVA  Alena   hospoda ř ka 

9 Č ERNA  Olga Mgř. úc itelka 

10 Č ERNA  Kla řa Mgř. úc itelka 

11 DÚBAJOVA  Mařtina  výchovatelka  
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12 DÚŠ KOVA  Jana Mgř. úc itelka 

13 DVOR A KOVA  Ívana Mgř. úc itelka 

14 FÍALA Mařtin Mgř. za stúpce ř editele 

15 FÍGEROVA  Petřa Mgř. DiŠ. úc itelka 

16 FÍŠ ER Va clav Mgř. úc itel 

17 FÍŠ EROVA  Jana Mgř. úc itelka 

18 FRÍEBELOVA  Kateř ina Mgř. úc itelka 

19 GOLOVA  Jařmila Mgř. úc itelka 

20 HAKLOVA  Š te pa nka   úklí zec ka 

21 HEPNAROVA  Hana   vedoúcí  s kolní ho střavova ní  

22 HEPNAROVA  Oldř is ka Mgř. úc itelka 

23 HORČ ÍČ KA Petř Mgř. ř editel s kolý 

24 HORČ ÍČ KOVA  Gabřiela   hlavní  ú c etní  

25 ÍMLAÚFOVA  Adřia na Mgř. úc itelka 

26 JAHELKOVA  Šimona   výchovatelka  

27 JANDÍ KOVA  Zden ka  kúchař ka 

28 JANKOVA  Mařke ta Mgř. úc itelka 

29 JÍRA ŠKOVA  Jana  Mgř. úc itelka 

30 JÍROÚTOVA  Hana   hlavní  kúchař ka 

31 JÍ ROVA  Lenka Mgř. úc itelka 

32 JÚHA ŠZOVA  Ívana Mgř. úc itelka 

33 KAŠMANOVA  Lenka Mgř. úc itelka 

34 KLÍMEŠ OVA  Kateř ina Íng. úc itelka 

35 KOMA REK Toma s  PhDř., Mgř. s kolní  psýcholog 

36 KOÚTOVA  Kařin  pedagogicka  asistentka 

37 KRA TKA  Ve řa Mgř. úc itelka 

38 KREJČ Í  Monika Mgř. úc itelka 

39 KÚLHA NKOVA  Lenka Mgř. úc itelka 

40 KÚLHA NKOVA  Vilma Mgř. úc itelka 

41 KYŠELOVA  Dagmař Mgř. mateř ska  dovolena  

42 MAČEK Mařtin Mgř. úc itel 

43 MAČKOVA  Magdale na   kúchař ka 
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44 MALÍ KOVA  Pavla   pedagogicka  asistentka 

45 MÍČ OLOVA  Eva Mgř. úc itelka 

46 MÍ KOVA  Renata Mgř. pedagogicka  asistentka 

47 MÍKYŠKOVA  Petřa   úklí zec ka 

48 MRŠ TÍ KOVA  Blanka  výchovatelka 

49 NY VLTOVA  Š a řka Mgř. úc itelka 

50 OŠTRADEČKY  Jařoslav   s kolní k 

51 OZ DÍANOVA  Jana Mgř. úc itelka 

52 PETERKOVA  Jitka   kúchař ka  

53 PETR Í KOVA  Blanka Mgř. mateř ska  dovolena  

54 PLATÍLOVA  Š a řka Mgř. mateř ska  dovolena  

55 PLEČHA Č  Zdene k  Mgř. úc itel 

56 PRÍPÚTENOVA  Kateř ina   výchovatelka de tske ho klúbú 

57 PÚŠ KOVA  Šimona  pedagogicka  asistentka 

58 ROÚHOVA  Ve řa   hospoda ř ka 

59 ROZÍ NKOVA  Ířena Mgř. za stúpkýne  ř editele 

60 ROZOVA  Kateř ina  výchovatelka  

61 RÚŠOVA  Eva Bc. úc itelka 

62 RÚ Z ÍČ KA Jan Mgř. úc itel 

63 RÚ Z ÍČ KOVA  Zúzana Mgř. úc itelka 

64 ŠEDLAR Í KOVA  Jitka Mgř. úc itelka 

65 ŠÍXTOVA  Ívana Mgř. úc itelka 

66 ŠTRAKOVA  Radomí řa Mgř. úc itelka 

67 ŠÚČHA NEK Pavel Bc. úc itel 

68 Š AMALOVA  Š a řka Mgř. úc itelka 

69 Š EBKOVA  Hana Mgř. úc itelka 

70 Š LOFAR Vladimí ř Mgř. úc itel 

71 Š PÚ ROVA  Ladislava Mgř. úc itelka 

72 Š RETR Oskař Mgř. úc itel 

73 Š TENČLOVA  Natalija Mgř. úc itelka 

74 TANGELMAYEROVA  Jitka   mateř ska  dovolena  

75 TRAXLEROVA  Alena Mgř. úc itelka 
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76 VAÍŠOVA  Radka Bc. výchovatelka  

77 VAN A ŠKOVA   Ve řa   kúchař ka 

78 VÍ TKOVA  Íveta  kúchař ka 

79 VÍ TOVA  Daniela  úklí zec ka 

80 VRABEČ Mařtin  spřa vce spořtovis ť 

81 VYMLA TÍLOVA  Eva   výchovatelka  

82 WENKOVA  Miřoslava Mgř. úc itelka 

 



Ú DAJE O PR ÍJÍ MAČÍ M R Í ZENÍ  A ZA PÍŠÚ K POVÍNNE  
Š KOLNÍ  DOČHA ZČE A NA ŠLEDNE M PR ÍJETÍ  DO 
Š KOLY 

Štřa nka 10 

Ú daje o př ijí mací m ř í zení  a za pisú k povinne  s kolní  
docha zce a na sledne m př ijetí  do s kolý 

POČ TY ZAPÍŠOVANY ČH PODLE VY ŠLEDKÚ ZA PÍŠÚ A PODLE VE KÚ 

VY ŠLEDKY PR ÍJÍ MAČÍ HO R Í ZENÍ  VE Š KOLNÍ M ROČE 2016/2017 

Z 8. řoc ní kú odes el po splne ní  s kolní  docha zký 1 z a k. 21. 10. 2016 navs tí vili z a ci 

8. a 9. tř í d přezentac ní  vý stavú stř ední ch s kol, kteřa  přobe hla ve Špolec enske m centřú 

ÚFFO Třútnov. V přú be hú řokú přobe hlý exkúřze do podnikú  v Třútnove  (Aútostýl a. s., 

Kaspeř Kovo, ABB, ŠOÚ a ŠOŠ  Volanovska . 

 

 

 9. A 9. B 9. C 9. D 7. 5. 

gymnázium 3 5 4 0 1 3 

SOŠ 15 22 17 1 0 0 

SOU 7 1 2 8 0 0 

celkem 25 28 23 9 1 3 
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Ú daje o vý sledcí ch vzde la va ní  z a kú  podle cí lú  
stanovený ch Š VP 

POČ TY Z A KÚ  PODLE TR Í D 
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PR EHLED PROŠPE ČHÚ VE Š KOLNÍ M ROČE 2016/2017 
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Ú DAJE O VY ŠLEDČÍ ČH VZDE LA VA NÍ  Z A KÚ  PODLE 
ČÍ LÚ  ŠTANOVENY ČH Š VP 

Štřa nka 15 

 



Ú DAJE O PREVENČÍ ŠOČÍA LNE  PATOLOGÍČKY ČH 
JEVÚ  

Štřa nka 16 

Ú daje o převenci socia lne  patologický ch jevú  

Š KOLNÍ  PORADENŠKE  PRAČOVÍŠ TE  

Š kolní  pořadenske  přacovis te  přacovalo ve s kolní m řoce 2016/17 ve sloz ení : 

vý chovna  pořadkýne  Mgř. Ladislava Š pú řova , metodik převence a vedoúcí  přacovis te  

Mgř. Eva Mic olova   a na ½ ú vazkú s kolní  psýcholog PhDř. Mgř. Toma s  Koma řek a ope t se 

podař ilo zí skat finance a obsadit mí sto s kolní ho specia lní ho pedagoga. Od 1. 9. 2016 

nastoúpila Mgř. Šimona Fize řova .  Mgř. Š pú řova  poskýtúje odbořne  pořadenství  

v soúvislosti s volboú búdoúcí ho povola ní  přo výcha zejí cí  z a ký, poma ha  řodic ú m z a kú  

s vý chovný mi přoble mý. Mgř. Mic olova  se ve núje přoblematice socia lne  patologický ch 

jevú . Jedna  se o převenci koúř ení , alkoholismú, ale take  zneúz í va ní  na výkový ch la tek a 

zajis ťúje ořganizac ne  chod cele ho přacovis te , spolúpřa ci s dals í mi odbořný mi přacovis ti 

a koořdinaci spolúpřa ce. PhDř. Mgř. Koma řek se soústř eďúje hlavne  na individúa lní  přa ci 

se z a ký, řodic i i úc iteli. Čele  Š PP ú zce spolúpřacúje s přacovnicemi PPP Třútnov, OŠPOD 

v Třútnove , Policií  Č R, RÍAPŠem Třútnov, př í padne  dals í mi ořganizacemi dle aktúa lní  

potř ebý. Ve s kolní m řoce 2016/17  Š PP zas tiťovalo převentivní  přogřamý ve spolúpřa ci 

s PPP Třútnov a okřesní m metodikem převence Mgř. Lúbos em 

Tomanem,  Íng. Mihatshovoú  a přogřamem Etický ch dí len a Me stskoú policií  Třútnov. 

Nabí zene  přogřamý tř í dý absolvovalý v přú be hú cele ho s kolne ho řokú dle za jmú 

a poz adavkú .   

PREVENTÍVNÍ  PROGRAMY A AKTÍVÍTY 

Ve s kolní m řoce 2016/17 na s kole přobe hlo ne kolik převentivní ch přogřamú  a 

aktivit. Č a st převentivní ch aktivit v oblasti převence patologický ch jevú  je soúc a stí  Š VP 

a se z a ký na dana  te mata diskútújí  ve ts inoú tř í dní  úc itele  v tř í dnický ch hodina ch, 

v hodina ch přvoúký, vý chov, biologie c love ka i např . chemie. Jedna  se př ednostne  o 

převenci zneúz í va ní  na výkový ch la tek, koúř ení . 

V řa mci převentivní ch aktivit výúz ila s kola a jednotliví  tř í dní  úc itele  nabí dkú 

přogřamú Etický ch dí len, kteře  v Třútnove  vede Íng. Mihatshova . Po lon ský ch 

zkús enostech se do přogřamú ED zapojili hlavne  tř í dý 1. stúpne . Da le tř í dní  úc itele  

výúz ili nabí dkú převentivní ch přogřamú  Me stske  policie Třútnov.  Přogřamý býlý 

zame ř ený hlavne  na bezpec ne  chova ní  de tí  v silnic ní m přovozú a celkove  bezpec ne  

chova ní  de tí  mezi seboú i ve vztahú k dospe lý m. 

Ve 2. pololetí  s kolní ho řokú nastoúpil do PPP Třútnov nový  metodik Mgř. Lúbos  

Toman, kteřý  nabí dl přo s kolú celoú s ka lú převentivní ch přogřamú , kteře  se tý kají  

vza jemne ho chova ní  mezi z a ký, chova ní  de tí  k dospe lý m, patologický ch jevú , kteře  jsoú 

v soúc asne  dobe  aktúa lní : koúř ení , alkohol, mařihúana, sexúa lní  chova ní  a pohlavne  

př enosne  chořobý. Tř í dní  úc itele  výbí řali přogřamý podle sitúace v jednotlivý ch tř í da ch. 

Mgř. Eva Mic olova  



Ú DAJE O DALŠ Í M VZDE LA VA NÍ  PEDAGOGÍČKY ČH A 
NEPEDAGOGÍČKY ČH PRAČOVNÍ KÚ  

Štřa nka 17 

Ú daje o dals í m vzde la va ní  pedagogický ch 
a nepedagogický ch přacovní kú  

PR EHLED ABŠOLVOVANY ČH VZDE LA VAČÍ ČH AKČÍ  
          
5. 9. 2016 Mgr. Černá Klára Povinné školení řidičů referentů (3h)        
5. 9. 2016 Mgr. Jírová Lenka Povinné školení řidičů referentů (3h)        
5. 9. 2016 Mgr. Juhászová Ivana Povinné školení řidičů referentů (3h)        
5. 9. 2016 Mgr. Šlofar Vladimír Povinné školení řidičů referentů (3h)        
5. 9. 2016 Mgr. Horčička Petr Povinné školení řidičů referentů (3h)        
5. 9. 2016 Horčičková Gabriela Povinné školení řidičů referentů (3h)        
5. 9. 2016 Mgr. Fiala Martin Povinné školení řidičů referentů (3h)        
5. 9. 2016 Ostradecký Jaroslav Povinné školení řidičů referentů (3h)        
5. 9. 2016 Bc. Suchánek Pavel Povinné školení řidičů referentů (3h)        
5. 9. 2016 Kurzová Lenka Povinné školení řidičů referentů (3h)        
5. 9. 2016 Mgr. Šretr Oskar Povinné školení řidičů referentů (3h)        
5. 9. 2016 Mgr. Krejčí Monika Povinné školení řidičů referentů (3h)        
5. 9. 2016 Mgr. Fišerová Jana Povinné školení řidičů referentů (3h)        
5. 9. 2016 Mgr. Fišer Václav Povinné školení řidičů referentů (3h)        
5. 9. 2016 Mgr. Dušková Jana Povinné školení řidičů referentů (3h)        
5. 9. 2016 Mgr. Wenková Miroslava Povinné školení řidičů referentů (3h)        
5. 9. 2016 Mgr. Růžička Jan Povinné školení řidičů referentů (3h)        
19. 9. 2016 Mgr. Rozínková Irena Kurz anglického jazyka na úrovni středně pokročilí IV. ( 78h)        
19. 9. 2016 Bc. Vaisová Radka Kurz anglického jazyka na úrovni středně pokročilí IV. ( 78h)        
19. 9. 2016 Bc. Rusová Eva Kurz anglického jazyka na úrovni středně pokročilí IV. ( 78h)        
20. 9. 2016 Mgr. Fizérová Simona Změny v postavení školních psychologů a školních speciálních 

pedagogů (7h) 
   
     
22. 9. 2016 Mgr. Černá Olga Začít spolu - seznámení s projektem (3h)        
22. 9. 2016 Hepnarová Hana Hygiena potravin a veřejného stravování, hygienické minimum pro 

pracovníky stravovacích služeb, předpisy a změny platné pro rok 

2016 

   

     
22. 9. 2016 Mgr. Traxlerová Alena Začít spolu - seznámení s projektem (3h)        
22. 9. 2016 Mgr. Kasmanová Lenka Začít spolu - seznámení s projektem (3h)        
22. 9. 2016 Mgr. Šamalová Šárka Začít spolu - seznámení s projektem (3h)        
22. 9. 2016 Mgr. Jirásková Jana Začít spolu - seznámení s projektem (3h)        
22. 9. 2016 Mgr. Augustová Miroslava Začít spolu - seznámení s projektem (3h)        
22. 9. 2016 Mgr. Golová Jarmila Začít spolu - seznámení s projektem (3h)        
22. 9. 2016 Mgr. Štenclová Natalija Začít spolu - seznámení s projektem (3h)        
22. 9. 2016 Mgr. Horčička Petr Začít spolu - seznámení s projektem (3h)        
22. 9. 2016 Mgr. Fiala Martin Začít spolu - seznámení s projektem (3h)        
22. 9. 2016 Mgr. Straková Radomíra Začít spolu - seznámení s projektem (3h)        
22. 9. 2016 Mgr. Dvořáková Ivana Začít spolu - seznámení s projektem (3h)        
22. 9. 2016 Mgr. Rozínková Irena Začít spolu - seznámení s projektem (3h)        
22. 9. 2016 Mgr. Dušková Jana Začít spolu - seznámení s projektem (3h)        
29. 9. 2016 Mgr. Fišerová Jana KA2 Erasmus + školní vzdělávání        
29. 9. 2016 Horčičková Gabriela KA2 Erasmus + školní vzdělávání        
7. 10. 2016 Mgr. Krátká Věra Kapradí - konzultace a praktické dílny k ekologické výchově (8h)         
13. 10. 2016 Mgr. Fišer Václav Národní konference ERASMUS+/ETWINNING (13. - 15. 10.)        
13. 10. 2016 Mgr. Mičolová Eva Uspořádání chemické laboratoře (4h)        
18. 10. 2016 Mgr. Horčička Petr Aktuální změny školské legislativy - novela školského zákona (6h)         
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18. 10. 2016 Horčičková Gabriela Peněžní fondy školské příspěvkové organizace, jejich tvorba a použití 

(6h) 
   
     
19. 10. 2016 Mgr. Wenková Miroslava Vybrané motivační pokusy pro výuku chemie (4h)        
26. 10. 2016 Mgr. Štenclová Natalija Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ (8h)        
9. 11. 2016 Mgr. Dušková Jana Kognitivní přístupy při reedukaci specifických poruch učení (4h)         
9. 11. 2016 Mgr. Figerová Petra Kognitivní přístupy při reedukaci specifických poruch učení (4h)         
9. 11. 2016 Mgr. Traxlerová Alena Kognitivní přístupy při reedukaci specifických poruch učení (4h)         
11. 11. 2016 Mgr. Fiala Martin Instruktor na umělé horolezecké stěně - práce s dětmi (15h)        
15. 11. 2016 Mgr. Krátká Věra Vzdělávání pedagogů v zoologických zahradách (6h)        
16. 11. 2016 Mgr. Mičolová Eva Diagnostika rušivého chování žáka (2,5h)        
16. 11. 2016 Pušková Simona Diagnostika rušivého chování žáka (2,5h)        
16. 11. 2016 Mgr. Černá Klára Diagnostika rušivého chování žáka (2,5h)        
16. 11. 2016 Mgr. Růžičková Zuzana Diagnostika rušivého chování žáka (2,5h)        
16. 11. 2016 Mgr. Jirásková Jana Diagnostika rušivého chování žáka (2,5h)        
16. 11. 2016 Mgr. Sixtová Ivana Diagnostika rušivého chování žáka (2,5h)        
16. 11. 2016 Mgr. Straková Radomíra Diagnostika rušivého chování žáka (2,5h)        
16. 11. 2016 Mgr. Šamalová Šárka Diagnostika rušivého chování žáka (2,5h)        
16. 11. 2016 Mgr. Kulhánková Vilma Diagnostika rušivého chování žáka (2,5h)        
16. 11. 2016 Mgr. Rozínková Irena Diagnostika rušivého chování žáka (2,5h)        
16. 11. 2016 Mgr. Míková Renata Diagnostika rušivého chování žáka (2,5h)        
16. 11. 2016 Mgr. Burdychová Václava Diagnostika rušivého chování žáka (2,5h)        
16. 11. 2016 Mgr. Jírová Lenka Diagnostika rušivého chování žáka (2,5h)        
16. 11. 2016 Mgr. Juhászová Ivana Diagnostika rušivého chování žáka (2,5h)        
16. 11. 2016 Mgr. Šebková Hana Diagnostika rušivého chování žáka (2,5h)        
16. 11. 2016 Mgr. Štenclová Natalija Diagnostika rušivého chování žáka (2,5h)        
16. 11. 2016 Mgr. Krátká Věra Diagnostika rušivého chování žáka (2,5h)        
16. 11. 2016 Mgr. Hepnarová Oldřiška Diagnostika rušivého chování žáka (2,5h)        
16. 11. 2016 Horčičková Gabriela Diagnostika rušivého chování žáka (2,5h)        
16. 11. 2016 Mgr. Fiala Martin Diagnostika rušivého chování žáka (2,5h)        
16. 11. 2016 Mgr. Dvořáková Ivana Geometrie činnostně v 1. - 3. ročníku (4h)        
21. 11. 2016 Mgr. Albrechtová Jitka Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Mgr. Černá Olga Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Mgr. Šamalová Šárka Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Bernardová Leona Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Mgr. Jirásková Jana Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Mrštíková Blanka Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Gorolová Jindřiška Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Vymlátilová Eva Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Mgr. Jírová Lenka Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Mgr. Juhászová Ivana Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Jahelková Simona Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Mgr. Golová Jarmila Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Mgr. Šebková Hana Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Mgr. Štenclová Natalija Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Mgr. Krátká Věra Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Mgr. Hepnarová Oldřiška Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Mgr. Platilová Šárka Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Mgr. Fiala Martin Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Rozová Kateřina Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Dis. Dubajová Martina Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
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21. 11. 2016 Mgr. Augustová Miroslava Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Mgr. Sedlaříková Jitka Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Bc. Vaisová Radka Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Mgr. Sixtová Ivana Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Mgr. Figerová Petra Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Mgr. Dvořáková Ivana Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Mgr. Černá Klára Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Mgr. Kulhánková Vilma Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Mgr. Burdychová Václava Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Mgr. Míková Renata Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Mgr. Šretr Oskar Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Mgr. Špůrová Ladislava Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Mgr. Krejčí Monika Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Mgr. Rozínková Irena Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Mgr. Dušková Jana Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Mgr. Traxlerová Alena Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Mgr. Wenková Miroslava Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Mgr. Růžičková Zuzana Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 DiS. Brádlerová Markéta Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
21. 11. 2016 Bc. Rusová Eva Jak na aktivní životní styl při zaměstnání (6h)        
30. 11. 2016 Mgr. Hepnarová Oldřiška Diagnostika rušivého chování žáka - druhá část  (2h)        
30. 11. 2016 Mgr. Krátká Věra Diagnostika rušivého chování žáka - druhá část  (2h)        
30. 11. 2016 Mgr. Štenclová Natalija Diagnostika rušivého chování žáka - druhá část  (2h)        
30. 11. 2016 Mgr. Imlaufová Adriána Diagnostika rušivého chování žáka - druhá část  (2h)        
30. 11. 2016 Mgr. Míková Renata Diagnostika rušivého chování žáka - druhá část  (2h)        
30. 11. 2016 Pušková Simona Diagnostika rušivého chování žáka - druhá část  (2h)        
30. 11. 2016 Mgr. Burdychová Václava Diagnostika rušivého chování žáka - druhá část  (2h)        
30. 11. 2016 Mgr. Šebková Hana Diagnostika rušivého chování žáka - druhá část  (2h)        
30. 11. 2016 Mgr. Juhászová Ivana Diagnostika rušivého chování žáka - druhá část  (2h)        
30. 11. 2016 Mgr. Rozínková Irena Diagnostika rušivého chování žáka - druhá část  (2h)        
30. 11. 2016 Mgr. Straková Radomíra Diagnostika rušivého chování žáka - druhá část  (2h)        
30. 11. 2016 Mgr. Kasmanová Lenka Diagnostika rušivého chování žáka - druhá část  (2h)        
30. 11. 2016 Mgr. Šamalová Šárka Diagnostika rušivého chování žáka - druhá část  (2h)        
30. 11. 2016 Mgr. Jirásková Jana Diagnostika rušivého chování žáka - druhá část  (2h)        
30. 11. 2016 Mgr. Fiala Martin Diagnostika rušivého chování žáka - druhá část (2h)        
1. 12. 2016 Mgr. Fiala Martin Studium pro ředitele škol a školských zařízení (130h)        
9. 12. 2016 Pušková Simona asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí - E- 

Learningový kurz (50h) 
   
     
7. 1. 2017 Mgr. Wenková Miroslava Základní školní lyžování  (53h)        
7. 1. 2017 Mgr. Krejčí Monika Doškolovací kurz základního lyžování (32h)        
7. 1. 2017 Mgr. Fišerová Jana Doškolovací kurz základního lyžování (32h)        
3. 2. 2017 Bernardová Leona Úrazy ve školství (3h)        
8. 2. 2017 Mgr. Jirásková Jana Školní systemické konstelace - jak být autoritou (6h)        
8. 2. 2017 Mgr. Štenclová Natalija Školní systemické konstelace - jak být autoritou (6h)        
2. 3. 2017 Mgr. Kulhánková Vilma Umění art brut a současná výtvarná pedagogika v teorii a praxi (6h)         
15. 3. 2017 Mgr. Rozínková Irena Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných 

opatření (3h) 
   
     
15. 3. 2017 Mgr. Krátká Věra Výuka zeměpisu - znalosti nebo kompetence? (4h)        
21. 3. 2017 Čepelková Alena Pracovní cesty a cestovní náhrady ve školství (6h)        
21. 3. 2017 Horčičková Gabriela Pracovní cesty a cestovní náhrady ve školství (6h)        
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27. 3. 2017 Jiroutová Hana Hygienické minimum pro pracovníky školních jídelen        
27. 3. 2017 Hepnarová Hana Hygienické minimum pro pracovníky školních jídelen        
1. 4. 2017 Mgr. Dvořáková Ivana Čtenářská gramotnost tvořivě  - 2. a 3. ročník ZŠ (16h)        
4. 4. 2017 Mgr. Kulhánková Vilma Svět kartonu (6h)        
21. 4. 2017 Mgr. Traxlerová Alena Školení v metodice TouchDevelop        
21. 4. 2017 Mgr. Kasmanová Lenka Školení v metodice TouchDevelop        
21. 4. 2017 Mgr. Kasmanová Lenka Školení v metodice KODU        
21. 4. 2017 Mgr. Figerová Petra Školení v metodice TouchDevelop        
21. 4. 2017 Mgr. Figerová Petra Školení v metodice KODU        
21. 4. 2017 Mgr. Traxlerová Alena Školení v metodice KODU        
3. 5. 2017 Mgr. Kulhánková Vilma Z odpadového materiálu (6h)        
18. 5. 2017 Mgr. Jirásková Jana Školní systemické konstelace - sebeúcta (6h)        
18. 5. 2017 Mgr. Štenclová Natalija Školní systemické konstelace - sebeúcta (6h)        
29. 5. 2017 Mgr. Kasmanová Lenka Jak učit vlastivědu a přírodovědu tak, aby žáky bavila (1h)        
7. 6. 2017 Mgr. Fiala Martin Podporujeme nadané děti pro budoucnost (3h)        
7. 6. 2017 Mgr. Rozínková Irena Podporujeme nadané děti pro budoucnost (3h)        
8. 6. 2017 Tučková Zdislava Didaktické studium cizího jazyka - němčina (60h)        
15. 6. 2017 Bc. Rusová Eva Doplňující studium didaktiky angličtiny (82h)        
19. 6. 2017 Bc. Rusová Eva Studium v oblasti pedagogických věd. 

Obor - Speciální pedagogika pro vychovatele, učitele odborného 

výcviku a praktického vyučování 

   

     
24. 7. 2017 Mgr. Jirásková Jana Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ (24)        
24. 7. 2017 Mgr. Štenclová Natalija Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ (24)        
29. 7. 2017 Mgr. Augustová Miroslava Obklady a mozaiky (55h)        
29. 7. 2017 Mgr. Sixtová Ivana Obklady a mozaiky (55h)        
31. 7. 2017 Mgr. Dvořáková Ivana Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ (24h)        
30. 8. 2017 Mgr. Mičolová Eva Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Bc. Rusová Eva Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Dušková Jana Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Traxlerová Alena Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 DiS. Brádlerová Markéta Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Jirásková Jana Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mrštíková Blanka Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Fišerová Jana Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Fišer Václav Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Růžička Jan Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Wenková Miroslava Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Ing. Klimešová Kateřina Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Růžičková Zuzana Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Černá Olga Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Augustová Miroslava Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Vymlátilová Eva Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Jírová Lenka Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Juhászová Ivana Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Jahelková Simona Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Golová Jarmila Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Macek Martin Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Šebková Hana Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Šlofar Vladimír Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Štenclová Natalija Jak nevyhořet (3h)        
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30. 8. 2017 Mgr. Horčička Petr Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Hepnarová Oldřiška Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Fiala Martin Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Rozová Kateřina Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Dis. Dubajová Martina Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Bc. Suchánek Pavel Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Bc. Vaisová Radka Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Sixtová Ivana Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Straková Radomíra Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Figerová Petra Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Dvořáková Ivana Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Pušková Simona Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Černá Klára Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 RNDr. Rusová EvaF Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Kulhánková Vilma Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Imlaufová Adriána Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Fizérová Simona Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Burdychová Václava Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Míková Renata Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Janková Markéta Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Bc. Vokuličová Sára Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Šretr Oskar Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Špůrová Ladislava Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Krejčí Monika Jak nevyhořet (3h)        
30. 8. 2017 Mgr. Rozínková Irena Jak nevyhořet (3h)        
31. 8. 2017 Mgr. Krejčí Monika Povinné školení řidičů referentů (3h)        
31. 8. 2017 Mgr. Šretr Oskar Povinné školení řidičů referentů (3h)        
31. 8. 2017 Mgr. Krátká Věra Povinné školení řidičů referentů (3h)        
31. 8. 2017 Mgr. Horčička Petr Povinné školení řidičů referentů (3h)        
31. 8. 2017 Mgr. Černá Klára Povinné školení řidičů referentů (3h)        
31. 8. 2017 Mgr. Wenková Miroslava Povinné školení řidičů referentů (3h)        
31. 8. 2017 Mgr. Růžičková Zuzana Povinné školení řidičů referentů (3h)        
31. 8. 2017 Mgr. Juhászová Ivana Povinné školení řidičů referentů (3h)        
31. 8. 2017 Mgr. Šlofar Vladimír Povinné školení řidičů referentů (3h)        
31. 8. 2017 Mgr. Fišer Václav Povinné školení řidičů referentů (3h)        
31. 8. 2017 Horčičková Gabriela Povinné školení řidičů referentů (3h)        
31. 8. 2017 Bc. Suchánek Pavel Povinné školení řidičů referentů (3h)        
31. 8. 2017 Mgr. Fiala Martin Povinné školení řidičů referentů (3h)        
31. 8. 2017 Mgr. Růžička Jan Povinné školení řidičů referentů (3h)        
31. 8. 2017 Mgr. Fišerová Jana Povinné školení řidičů referentů (3h)        
31. 8. 2017 Bochová Milada Povinné školení řidičů referentů (3h)        
31. 8. 2017 Mgr. Jírová Lenka Povinné školení řidičů referentů (3h)   
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Ú daje o aktivita ch a přezentaci s kolý na veř ejnosti 

Š KOLNÍ  ÍNTERNETOVE  ŠTRA NKY  

Př edkla da ní  vý sledkú  c innosti přobí ha  př edevs í m na inteřnetový ch střa nka ch 

s kolý: http://www.zskomtú.cz. Ínteřnetove  střa nký jsoú te me ř  kaz dý  den aktúalizova ný 

a ú daje jsoú dopln ova ný a zpř esn ova ný i v jiz  hotový ch sekcí ch. Z a ci, řodic e i pedagogove  

se mohoú zapojit do fúngova ní  inteřnetový ch střa nek přostř ednictví m „ředakc ní ho“ 

sýste mú (po poc a tec ní  řegistřaci mú z e úz ivatel vkla dat na inteřnetove  střa nký sve  

př í spe vký, řeagovat v anketa ch a mnoho jine ho).  

Š KOLNÍ  NA ŠTE NKA  

Na ste nka je úmí ste na v centřú me sta vedle búdový Č ŠOB. Ú daje obsahújí  

infořmace o chodú s kolý, ale i aktúa lní  zme ný, o kteřý ch s kola infořmúje s iřokoú 

veř ejnost. K vý me ne  obsahú docha zí  jednoú me sí c ne . 

Ve s kolní m řoce 2016/2017 býla na ste nka ve nova na te mto te matú m:  Přú vodce 

nový m s kolní m řokem, s kolní  křoúz ký, sbe řove  akce s kolý, den otevř ený ch dveř í , 

spořtovní  kúřzý, tř í de ní  odpadú, s kolní  búfet, za pis do 1. tř í d, spořtovní  a stúdijní  

ú spe chý nas ich z a kú , kúfřový  jařmařk, tablo tř í d, s kolní  ta boř.   

Hlavní m ú kolem na ste nký je i nada le př eda vat aktúa lní , zají mave  a vý stiz ne  

infořmace o de ní  na s kole. 

Z A KOVŠKA  KNÍ Z KA 

Z a kovska  kní z ka je nejc aste js í  a nejbe z ne js í  kontakt se za konný mi za stúpci de tí . 

Š kola si od řokú 2003 př ipřavúje vlastní  veřzi Z a kovske  kní z ký, na kteře  se podí lí  

pedagogove  s kolý. Křome  ú dajú  o klasifikaci a chova ní  de tí  tento s kolní  dokúment 

obsahúje data o poř a daný ch akcí ch,  výbí řaný ch pene zí ch, zme na ch v řozvřhú a dú lez ite  

kontaktní  ú daje s kolý. 

VER EJNE  ÍNFORMAČ NÍ  ZDROJE 

Př edevs í m přostř ednictví m mí stní ho tiskú (Křkonos ský  dení k, Třútnovinký, 

Radnic ní  listý a dals í ) infořmúje s kola o sve  c innosti ve ts inú doma cností  v nas em 

řegionú. Špolúpřa ce s ředakcemi te chto novin je zaloz ena př edevs í m na iniciative  ze 

střaný s kolý. Kontaktý býlý nava za ný take  s Ra diem Č eřna  Hořa a Č eský m řozhlasem 

Hřadec Křa love . 

 

http://www.zskomtu.cz/


DALŠ Í  VY ZNAMNE  AKTÍVÍTY Š KOLY 

Štřa nka 23 

Dals í  vý znamne  aktivitý s kolý 

METODÍKA TE LEŠNE  VY ČHOVY A ŠPORTOVNÍ  TR Í DY 
 

Ve spořtovní ch tř í da ch býlo ve s kolní m řoce 2016/2017 zař azeno 94 z a kú  (6. - 9. 

řoc ní k). Z a ci spořtovní ch tř í d se zú c astnili dvoú vý cvikový ch ta bořú  (viz ŠPORTOVNÍ  

KÚRZY).   

Ke kve tnový m př ijí mací m zkoús ka m do spořtovní ch tř í d př is lo 33 z a kú  do 

búdoúcí  6. tř í dý, z nichz  5 býlo z jiný ch s kol. Na za klade  motořický ch testú , přospe chú a 

zdřavotní ho stavú z nich býlo 24 př ijato do spořtovní  tř í dý.  

Jiz  dloúhodobe  patř í  z a ci spořtovní ch tř í d ZŠ  Komenske ho v Třútnove  

k nejleps í m za vodní kú m Č eske  řepúbliký ve svý ch spořtovní ch odve tví ch a nebýlo tomú 

jinak ani v sezo ne  2016/2017.  

SPORTOVNÍ KURZY  

• ZÍMNÍ  KÚRZ 

Zimní  vý cvikový  ta boř se konal od 3. do 10. přosince 2016 na Č eřne  hoř e 

v Křkonos í ch. Býl zame ř en na be h na lýz í ch a na cvik sjí z de ní  a zata c ení . Zú c astnila se jej 

cela  6. A a vý be ř z a kú  7. az  9. řoc ní kú spořtovní ch tř í d.     

• LETNÍ  KÚRZ       

V tý dnú od 5. do 9. c eřvna 2017 se tř í dý 6. A, 7. A a 8. A zú c astnilý spořtovní ho 

soústř ede ní . Tý den zac al pe s í m vý letem z Pece p. Šne z koú př es Šne z kú na Pomezní  

Boúdý. V ú teřý  jsme se na kolech v poc tú 71 z a kú  př esúnúli na Bischofstein, kde jsme tř i 

dný stanovali. Ú teřní  poc así  přove ř ilo nas e moz nosti. V odpolední ch hodina ch na s 

zastihla pařa dní  boúř ka. Př esto jsme se výdali na řozhlednú Č a p. Z ní  jsme pak ses li 

alteřnativní  cestoú zpe t do ta bořa. Česta býla přo mnohe  de ti netřadic ní m za z itkem. 

Majitele  Bischofsteinú na m nabí dli súchoú pú dú přo úsús ení  zcela přomoklý ch ve cí , 

ne kteřý m nes ťastní kú m dokonce úmoz nili spaní  v kancela ř i. Štř edec ní  poc así  se jiz  

úmoúdř ilo, a tak jsme mohli absolvovat na řoc ný  spořtovní  přogřam v Adřs pas ský ch 

skala ch - ořientac ní  be h, za vodý do vřchú a c asovkú na kole. Po na vřatú do ta bořa jsme 

jes te  zvla dli slan ova ní  na skala ch a řúc kova ní  na lane  př es př ilehlý  řýbní k. Aktivita de ti 

natolik bavila, z e jim ani nevadilo, kdýz  z lana spadlý a výkoúpalý se. Na dheřný  den jsme 

pak zakonc ili spolec ný m zpe vem s kýtařoú ú ta bořove ho ohne . Na sledújí cí  den jsme se 

jiz  poúze př esoúvali na kolech zpe t do Třútnova a odpoledne doma nabí řali sí lý na dals í  

přogřam. V pa tek jsme jes te  absolvovali třiatlon (be h, stř elba, plava ní ) v Dolcí ch, kde se 

te z  konalo za ve řec ne  výhodnocení  cele ho tý dne i s řozda va ní m mnoha sladkostí . 

Šoústř ede ní  přobe hlo pod odbořný m dohledem třene řú  - O. Š řetřa, Z. Plecha c e, M. Macka 

a tř í dní ch úc itelú  - J. Rú z ic ký, V. Křa tke  a M. Křejc í .  
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BĚH NA LYŽÍCH 

Jana Leblochova    - Č P - 2. mí sto + 2 x 3. mí sto (2. mí sto v celkove m poř adí  Č P) 

- Křajský  poha ř 1. mí sto 

Fis eř Vojte ch  - MČ R - 2 x 10. mí sto 

- Křajský  poha ř 1. mí sto     

 SPORTOVNÍ LEZENÍ 

Č eský  poha ř 2016 (celkove ) 

Ú12 – 10. mí sto Leeb T., 15. mí sto Ondřa s kova  V. 

Ú14 – 6. mí sto Šalaj Petř (1 x 2. mí sto, 1 x 3. mí sto), 7. mí sto Mí l Jakúb 1 x 3. mí sto 

Ú16 – 10. mí sto Čohořna Jan (1 x 4. mí sto) 
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MČ R ve spořtovní m lezení   

6. mí sto Šalaj Petř 

  

 

SURVIVAL (přírodní víceboj dvojic) 

MČ R – z actvo:    1. mí sto Mí l Jakúb, Melichař   

            dořost:    1. mí sto Čohořna Jan, Křejcařova  Elis ka    

ATLETIKA – POHÁR ROZHLASU 

24. 5. 2017 přobe hlo v Nove m Me ste  nad Metújí  křajske  fina le Poha řú řozhlasú. 
Z okřesní ho kola sem postoúpilý nas e dí vký v oboú kategořií ch - tedý 6. - 7. tř í dý a 8. -9. 
tř í dý. Mlads í  z a kýne  dopadlý le pe, výbojovalý dřúhe  mí sto, stařs í  z a kýne  obsadilý pa te  
mí sto. 

 

VYBÍJENÁ - krajská finále 

12. kve tna 2017 se dvana ct z a kú  pa tý ch tř í d zú c astnilo křajske ho kola ve výbí jene , 
kteře  se konalo v Kostelci nad Ořlicí . Jes te  př ed poslední m za pasem me li chlapci s anci 
na ví te zství  a na postúp do řepúblikove ho fina le, ale po přohř e s dřúz stvem z Nove ho 
Me sta nad Metújí  obsadili tř etí  mí sto. 

Repřezentovali na s: Mí s a Hampl, Šam Hoúdek, Dan Havlí k, Ondřa Tiln a k, Mí s a Leieř, 
Radim Přikneř, Kúba Úřbanec, Mate j Š koda, Jí ř a Matýska, Ondřa Fřejvald, Dan Štiřřat, 
Ondřa Adamec 
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1. c eřvna 2017 se úskútec nilo křajske  kolo ve výbí jene  s estý ch tř í d v La zní ch Be lohřad. 
Nas e dí vký si vedlý nejle pe, jak mohlý - ZVÍ TE ZÍLY!!!  

Velka  s koda, z e se letos nekona  řepúblikove  fina le, ani tam býchom se úřc ite  neztřatili. 

Dí vka m blahopř ejeme a de kújeme za vzořnoú řepřezentaci. 

Za nas i s kolú bojovalý: Elis ka Bí manova , Nata lka Rackova , Aneta Búřes ova , Vanessa 
Břandova , Aga ta Malichova , Anna Přokú pkova , Bařbořa Plecha c ova , Kařolí na 
Kúbic kova , Kla řa Vymetalová, Gabriela Machová, Doubravka Stolínová, Sarah 
Zitová.  
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MAŽORETKOVÝ SPORT 

V tý dnú od 22. do 29. 9. 2016 se v chořvatske  Pořec i konalo Mistřovství  sve ta 

maz ořetek asociace MWF. Šedm dí vek nas í  s kolý si odtamtúd př ivezlo kový nejcenne js í . 

Vendúla Hospodkova  ze 7. Č v kategořii skúpinový ch fořmací  seniořek výbojovala 2x zlato. 

Dals í ch s est nas ich z a kýn  soúte z ilo v kategořii skúpinový ch fořmací  kadetek. Tý si domú  

př ivezlý 2x stříbrnou medaili. Šeniořký i kadetký sve  kový výbojovalý v soúte z í ch baton 

klasik (hú lka) a pom-pom klasik (tř a sne ). Mistrovství světa se zúčastnilo na 10 tisíc mažoretek z 16 

zemí a tří kontinentů. Asociace MWF je nejve ts í  sve tovoú asociací  maz ořetkove ho spořtú. 

Maz ořetkový  soúboř Nemesis Třútnov fúngúje jiz  tř etí m řokem př i ZŠ  V Domcí ch pod 

vedení m třene řký Mgř. Janý Š ichove . Za ú spe chý dovozene  ze zahřanic í  býla vs echna 

de vc ata pozva na v pa tek 30. 9. na řadnici, kde obdřz ela z řúkoú pana stařostý Mgř. Ívana 

Adamce dřobne  da řký.  

 

 

 

 

SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA DRUŽEBNÍCH MĚST 

Úz  v bř eznú na s oslovila mlúvc í  Me sta Třútnov s dotazem, jestli se chceme 

zú c astnit spořtovne -dřúz ební  akce na Šlovenskú. Jednalo se o s kolskoú olýmpia dú, kteře  

se křome  malý ch Třútnovac ek a Třútnovanú  ú c astnili spořtovci z polske ho Túskú, 

mořavský ch Velký ch Pavlovic a mí stní  Šenice. 

Na dobřodřúz noú vý přavú jsme se výdali 20. c eřvna dopoledne, dořazili jsme tam 

odpoledne. Jake  býlo vs ak nas e zklama ní , kdýz  na na s zí vala jen výpús te na  př ehřada. Na 

dřúhoú střanú - poc así  býlo vskútkú poha dkove  a letní . Přoto jsme nemes kali, zac ali 

přozkoúma vat okolí  a seznamovat se s taji mí stní  domořods tiný. Přo male  Č echý je totiz  
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slovens tina úz  hodne  exotický m jazýkem, na kteřý  řeagovali opřavdú boúř live . "Ne ch sa 

pa c i." nebo "Jakpak tadý s přechtí te." se stalý legenda řní mi vý řoký. Vec eř přobe hl ve 

znamení  volne  spořtovní  př í přavý a ořganizovane ho sbliz ova ní  s nový mi slovenský mi 

př a teli za zvúkú kýtař, přaska ní  ohne  a ope ka ní  úzenin. Vec eřka býla výtýc ena na břzkoú 

hodinú, abý býl na stúp spořtovcú  na slavnostní  zaha jení  a řepřezentaci co nejleps í . 

Dřúhý  den pobýtú na s aútobúsý dovezlý na zimní  stadion, kde se odehřa l zac a tek 

se stopami v anticke m dúchú. Na m vs ak adřenalin kolotal v z ila ch, a přoto se po zapa lení  

ohne  olýmpijske ho řozhoř el i ohen  odhodla ní  v nas ich sřdcí ch. Nas í m ú kolem býla co 

nejleps í  řepřezentace, kteřoú př ijel do mí sta senicke  olýmpia dý podpoř it z daleke ho 

Třútnova i pan mí stostařosta Toma s  Hendřých (bý valý  zaní cený  úc itel te lesne  vý chový). 

Šlús í  se př ipomenoút, z e po celoú dobú olýmpijský ch kla ní  na s přova zela i tiskova  mlúvc í  

paní  Michaela De dkova , kteřa  př ena s ela řepořta z e na me stský  FB přofil. Ú spe chý na 

spořtovis tí ch se dostavovalý v řú zne  mí ř e - výhřa li jsme flořbal chlapcú , plaveckoú 

s tafetú dí vek a smí s enoú plaveckoú s tafetú. Velmi pe kna  dřúha  mí sta jsme výbojovali ve 

flořbalú dí vek, fútsalú chlapcú  a v atleticke m třojboji. Na tř etí m mí ste  jsme se úmí stili ve 

volejbalú dí vek. Př i celkove m soúc tú se me sto Třútnov úmí stilo na křa sne m dřúhe m 

mí ste , takz e pútovní  poha ř zú stal poř a dají cí  Šenici. To si vs ak do př í s te  lí bit nenecha me. 

Poslední  den jsme se jen přobúdili po velmi křa tke  noci, pobalili saký paký a 

výřazili vstř í c svý m domovú m. Atmosfe řa v aútobúsú býla ospala , neboť poc así  a 

př edcha zejí cí  vý koný se na te lech nas ich spořtsmanú  podepsalý. Jsme vs ak řa di, z e jsme 

s podpořoú Me sta Třútnov mohli olýmpia dý zú c astnit a řa di se do dals í ch spořtovní ch 

soúbojú  a př a telský ch setka ní  zapojí me. 
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ŠPORTOVNE  TÚRÍŠTÍČKE  KÚRZY 

kurz třída žáků místo datum 

TK 6. B 20 Malá Škála 29. 5. - 2. 6. 2017 

TK 6. C + 6. D 28 Písek 12. - 16. 6. 2017 

SK 6. A 27 Janské Lázně 5. - 9. 12. 2016 

LK 7. A 21 Pomezní Boúdý 19. - 24. 3. 2017 

LK 7. B 24 Lýsečiný 12. - 17. 3. 2017 

LK 7. C 22 Benecko 26. 2. - 3. 3. 2017 

CK 8. A 19 Kleny 12. - 16. 9. 2016 

CK 8. B 20 Písek 11. - 16. 9. 2016 

CK 8. C 17 Písek 19. - 23. 6. 2017 

CK 8. D + 9. D 14 Sejfy 12. - 16. 6. 2017 

SK 6.A+7.A+8.A 71 Bišík 5. - 9. 6. 2017 

VK 9. B 20 Šázava 22. - 26. 5. 2017 

VK 9. C 18 Ohře 21. - 26. 5. 2017 

Pozn. TK – túřistický  kúřz, ŠK – spořtovní  kúřz, soústř ede ní  spořtovní ch tř í d,  

LK – lýz ař ský  kúřz, ČK – cýklotúřistický  kúřz, VK – voda cký  kúřz 

METODÍKA VY ČHOV 

Vánoční koncert na naší škole – 19. 12. 2016 

V ponde lí  19. 12. nas i s kolú navs tí vilo přofesiona lní  sdřúz ení  úme lcú  s na zvem 

HÚDBA Š KOLA M, kteřa  se ú spe s ne  přosazúje v obořú húdební ho vzde la va ní  s kolní  

mla dez e. Navodili př í jemnoú př edva noc ní  atmosfe řú př i př ednesú standařdní ch i 
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netřadic ní ch koled a úme lý ch va noc ní ch pí sní . De ti si s chútí  zazpí valý do př ipřavený ch 

mikřofonú , tleskalý do řýtmú a samozř ejme  nechýbe l i tanec.  

Okresní kolo dějepisné olympiády – 17. 1. 2017 

Dne 17. ledna poř a dala nas e s kola okřesní  kolo de jepisne  olýmpia dý. 31 

soúte z í cí ch me lo 90 minút na to, abý pome ř ili sve  ve domosti. Letos ní m te matem býla 

Mařie Teřezie - z ena, matka a panovnice. Pokúd chte li z a ci úspe t, múseli vs ak mí t 

hlúboke  znalosti z cele ho 18. století . Ví te zem se stal Mikúla s  Ví t z Gýmna zia v Ú pici, 

kteřý  ze 100 moz ný ch bodú  zí skal fantastický ch 87. Na 2. mí ste  se úmí stil Toma s  

Křampeřa z Gýmna zia ve Vřchlabí . 3. mí sto výhřa l Ladislav Hořa k ze ZŠ  V Domcí ch. 

Vs ichni býli jes te  te hoz  dne výhla s eni a obdřz eli ve cne  cený. Z a ci nas í  s kolý dosa hli te z  

ú z asný ch vý sledkú . Úmí stili se hned pod stúpni ví te zú . Michal Kalkús z 9. Č býl s 83 bodý 

c tvřtý . Teřeza Fúchsova  z 8. A s 82 bodý pa ta . Poc í ta me tedý s jejich postúpem 

do křajske ho kola.  

Hodiny výtvarné výchovy na sněhu – 8. 2. 2017 

V hodine  vý tvařne  vý chový jsme se s ne kolika tř í dami výdali ven, abýchom 

výtvoř ili z c eřstve ho sne hú mala  úme lecka  dí la. Ac koliv me  za me řý se třochú odchý lilý 

od skútec nosti, vý sledek nedopadl vú bec s patne . Tř í da 7. A pojala hodinú na pomezí  

akc ní ho úme ní , land ařtú, bodý ařtú a v neposlední  ř ade  spořtú - nechýbe la salta a 

vý skoký. 7. B se pokoús ela výřobit sne hove  sochý c i řú zne  sne hove  ařtefaktý, např . 

Velkoú c í nskoú zeď, za kopý, ponořkú, Šne z kú a Křkonos e, gaúc  s konfeřenc ní m stolkem 

apod. Tř í da 8. B se pústila do bodý ařtú, kdý se snaz ila ze svý ch te l sloz it osmic kú a be c ko. 
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Nebýlo to vú bec jednodúche , zvla s ť kdýz  jsme k tomú vs emú jes te  hledali ztřacený  mobil 

pohř bený  ve sne hú.  

Umělecká exkurze do Hradce Králové – 9. 2. 2017 

Š tř í dami 7. B a 8. Č jsme v řa mci vý tvařne  vý chový navs tí vili Galeřii modeřní ho 

úme ní  a Divadlo Dřak v Hřadci Křa love . Ú c astní ký exkúřze pote s ilý obřazý Ales e Lamřa, 

gřafiký a nas e vlastní  tvořba otiskú  me sta búdoúcnosti. Velmi zají mava  býla take  

přohlí dka cele ho divadla Dřak vc etne  za kúlisí  a ř ezba ř ske  dí lný s na vs te voú labýřintú. 

8. A a 7. C v Galerii moderního umění a divadle Drak – 17. 3. 2017 

Take  8. A a 7. Č se př ed jařní mi přa zdninami výpřavilý na exkúřzi do Hřadce 

Křa love . Za pa tec ní  dopoledne stihlý navs tí vit Galeřii modeřní ho úme ní  a divadlo Dřak. 

V galeřii si de ti me lý moz nost 

přohle dnoút ú plne  novoú 

vý stavú figúřa lní  malbý a pote  

si v dí lne  výzkoús et přa ci na 

velke m fořma tú ve skúpina ch. 

V divadle Dřak na ne  c ekala 

mila  paní  přú vodkýne , jez  je 

přovedla za kúlisí m divadla. 

Pote  dostalý de ti moz nost si 

př í mo přojí t heřecký m 

kúřzem a naúc it se za kladní  

dovednosti tohoto ř emesla. 

Ořigina lní  exkúřzi 

zořganizovala jejich výúc újí cí  

vý tvařne  vý chový Vilma Kúlha nkova . 

Osmé třídy v Legiovlaku – 17. 5. 2017 

na Třanssibiř ske  

magistřa le v Rúskú přobí halý 

va lec ne  opeřace c s. legií . Vlak 

kř iz úje od kve tna 2015 celoú 

Č eskoú řepúblikú, tento tý den 

navs tí vil i nas e me sto. Toho jsme 

hned výúz ili a s osmý mi řoc ní ký 

výřazili mí sto hodiný de jepisú na 

křa snoú přohlí dkú. V kaz de m ze 

13 vagonú  je nainstalova na 

vý stava panelú  a třojřozme řný ch 

př edme tú , kteře  př ibliz újí  z ivot 
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a boj c s. legiona ř ú  na Třanssibiř ske  magistřa le. Z a ci si tak mohli přohle dnoút nejen 

ořigina lní  soúc a sti vý střoje a vý zbřoje, ale i př edme tý legiona ř ske  kaz dodennosti. Na 

př iloz ený ch fotogřafií ch mú z ete vide t např í klad vagon s polní  nemocnicí , pos tovní  a 

křejc ovský  vagon c i kova řnú. Poslední m vozem vlakú je obřne ný  vagon, v ne mz  si de ti 

mohlý ne kteře  zbřane  i osahat. Odbořný  vý klad na m poskýtli přú vodci v řeplika ch 

legiona ř ský ch stejnokřojú . Velmi př í jemne  býlo te z  to, z e jsme me li přohlí dkú zcela 

zdařma. Na za ve ř jsme si dí ký podřobne  databa zi nas ich legiona ř ú  mohli zapa třat po 

nas ich př edcí ch. 

ČÍZÍ  JAZYKY 

Soutěže 

Jako kaz dořoc ne  se nas i z a ci zú c astnili okřesní ch kol v konveřzac ní ch soúte z í ch. 

Letos popřve  jsme zaznamenali vý řazný  ú spe ch v soúte z i v řúske m jazýce. Michaela 

Šoúc kova  z 9. B obsadila křa sne  2. mí sto v křajske m kole. Z a kýne  osme  tř í dý Bařbořa 

Helena Langeřova  se v Konveřzac ní  soúte z i anglicke ho jazýka přobojovala postúpne  

s kolní m, okřesní m i křajský m kolem, ve vs ech př edc ila i sve  o řok stařs í  spolúz a ký a 

v kategořii osmý ch a deva tý ch tř í d se dostala do celosta tní ho kola, kde obsadila 

na dheřne  dřúhe  mí sto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den jazyků 

Př estoz e na letos ní  řok nepř ipadl přojektový  Den jazýkú  (kona  se kaz de  dva 

řoký), ne kteř í  úc itele  jazýkú  jej př esto se svý mi z a ký oslavili, ať úz  přací  

na mezina řodní m jazýkove m přojektú nebo "s koloú nařúbý", kdý řoli úc itele př evzali 

z a ci a př ipřavili si přo sve  spolúz a ký mnoho zají mavý ch i za bavný ch aktivit. 
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Olympiáda pro 4. a 5. třídy 

Deva ťa ci př ipřavili soúte z  přo nejmens í  „stúdentý“ anglic tiný, abý se i oni mohli 

př ipřavit na konveřzac ní  soúte z e, kteře  je v búdoúcnosti c ekají . Č tvřťa ci a pa ťa ci býli 

vz dý tř í c lennoú pořotoú bodova ni z poslechú, řozhovořú na dane  te ma a popisú 

obřa zkú, a jak lze vide t z př iloz ene ho odkazú na video, ani bý t v řoli pořotcú  nebýlo vz dý 

jednodúche . https://www.ýoútúbe.com/watch?v=RÚ41XvvQnxk&featúře=ýoútú.be 

Mezinárodní projekty  

Z a ci tř í d 6. A a B se zapojili do křa tke ho eTwinning přojektú ve novane mú za ř ijove  

oslave  Evřopske ho dne jazýkú  „Čelebřate Eúřopean Daý of Langúages 2016" a spolec ne  

s z a ký z Čhořvatska, Estonska, Fřancie, R ecka, Rúmúnska, Polska, Pořtúgalska, Šlovenska 

a Š pane lska výtvoř ili plaka tý s př ekladý řú zný ch slov do pařtneřský ch jazýkú . Hledali 

shodý i řozdí lý mezi jazýký v psane  fořme  i ve vý slovnosti. 

Dals í m eTwinning přojektem je vý zva v křabici „Čhallenge box", kteře ho se 

ú c astnli z a ci deva tý ch řoc ní kú . V tomto přojektú k na m be hem s kolní ho řokú př is lý 

pos toú křabice ze s kol v Čhořvatskú, Polskú, 

Túřeckú a Íta lii. V kaz de  křabici býl ú kol, 

kteřý  jsme múseli splnit, nez  jsme křabici 

poslali zase da l. Take  mý jsme výslali křabici 

s ú kolem, kteřý  me li pařtneř i splnit. Př eloz ili 

jsme legendú o třútnovske m dřakovi do 

jednodúche  anglic tiný. Kaz dý  z pařtneřú  

dostal c a st př í be hú a tú zveřs oval a doplnil 

křesboú. V c eřvnú se na m křabice vřa tila z 

cestý po Evřope  zpe t a v ní  spolec ne  

výtvoř ena  ba snic ka o třútnovske m dřakovi.  

V lon ske m s kolní m řoce se nas e s kola po dvoúlete  

paúze ope t zapojila do mezina řodní ho přojektú 

financovane ho přogřamem Eřasmús+ (bý valý  

Čomeniús) a po dobú tř í  let búdeme ú zce spolúpřacovat 

se s kolami v Ne meckú, Š pane lskú, Lotýs skú, Finskú a 

Fřancii. Přojekt „ICT World - Imaging, Coding, 

Transforming and Simulating the World" fúngúje 

take  na platfořme  eTwinning. Dosúd si z a ci i úc itele  

osvojili přa ci se softwařový mi na střoji, jako jsoú 

Šcřatch, Geogebřa nebo Šketchúp a to na přojektový ch 

setka ní ch ve Fřancii a Ne meckú. Křome  odbořne  c a sti s 

wořkshopý a exkúřzemi do ve decký ch institútú  býl přo 

ú c astní ký př ipřaven take  bohatý  přogřam s vý letý do 

okolí  s kol. V nadcha zejí cí m s kolní m řoce na s c ekají  

https://www.youtube.com/watch?v=RU41XvvQnxk&feature=youtu.be
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vý jezdý do Š pane lska a Finska, kde búdeme přacovat s Ařdúinem nebo ř í dit pomocí  

poc í tac ú  řú zna  elektřonicka  zař í zení . Ke slovú se dostane take  3D tisk. Na te chto 

tý denní ch setka ní ch v pařtneřský ch zemí ch spolec ne  přacújeme v mezina řodní ch 

tý mech. Z a ci býdlí  v řodina ch a komúnikac ní m jazýkem je vz dý anglic tina. 

Š nas í  dloúholetoú pařtneřkoú z Pořtúgalska jsme sepsali z a dost o gřant na dals í  

Eřasmús+ přojekt "4elements", kteřý  býl na zac a tkú přa zdnin pořtúgalskoú agentúřoú 

schva len. Jedna  se o dvoúletý  enviřomenta lní  přojekt, na kteře m búdeme spolúpřacovat 

se s kolami z Íta lie, Holandska a jiz  zmí ne ne ho Pořtúgalska. Výbřane  z a ký c ekají  cestý do 

zahřanic í , spoústa zají mavý ch wořkshopú , exkúřzí  a v neposlední  ř ade  take  intenzivní  

přocvic ova ní  anglic tiný, kteřa  je komúnikac ní m jazýkem přojektú.  

Mgř. Jana Fis eřova  

Den Off-line… 

Jiz  podřúhe  přobe hl na s kole den bez př ipojení  k inteřnetú, bez mobilú  a 

poc í tac ú . Pa tek 10. 2. ve novali ořganiza toř i tentokřa te deskový m a spolec enský m hřa m. 

Letos ní  řoc ní k přobe hl v takř ka komořní  atmosfe ř e. Ope t býla s kola bez datove ho 

spojení  se sve tem, dokonce i pevne  linký býlý odpojene  (neú mýslne ). Nebýla pla nova na 

z a dna  řetřo akce, jednotí cí m přvkem býlý deskove  a spolec enske  hřý. Čí lem Dne Off-line 

není  potřestat z a ký za ve c ne  výseda va ní  ú poc í tac ú  a tabletú  tota lní m odpojení m od wifi, 

ale spí s e úka zat, z e c as se da  třa vit i jiný m zpú sobem nez  hřbení m se nad elektřonický mi 

zař í zení mi. Úc itele  dostali absolútne  volnoú řúkú jak s přojektem naloz it, ne kteř í  

nořma lne  úc ili, akořa t nepoúz í vali poc í tac e a datapřojektořý, ne kteř í  ořganizovali 

túřnaje ve spolec enský ch hřa ch, ne kteř í  se dokonce ve novali vý úce deskový ch heř… 

Mnozí  z a ci v osme m řoc ní kú neúmí  s achý.  

Velký m dobřodřúz ství m pak býlo zvla dnoút off-line jí delnú poúze s lí stec kem. 

De kújeme peřsona lú jí delný za třpe livost. 

Z a ci, kteř í  se chte li zapojit do 

Dne Off-line a odpojit se od 

inteřnetú alespon  na 24 hodin, 

dostali ořanz ovoú pa skú na řúkú. 

Ten, kdo př inese potvřzení  od 

řodic ú , z e opřavdú výdřz el, obdřz í  

plackú s ořigina lní m logem akce, 

kteře  je kaz dý  řok jine  a poc et je 

te z ce limitova n. Př í s tí  řok chce 

ořganizac ní  tý m akci pojmoút ope t 

jinak. Ma te se řozhodne  na co te s it. 

Mgř. Va clav Fis eř 
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Jarní exkurze do Berlína 

V dúbnú nas i z a ci a úc itele  navs tí vili hlavní  me sto Ne mecka Beřlí n a poznali jeho 

nejdú lez ite js í  túřisticke  bodý - 368m výsokoú televizní  ve z  Feřnsehtúřm, Neptúnovú 

kas nú, Beřlí nskoú řadnici, Múseúmsinsel, kde se nacha zí  nejvý znamne js í  múzea me sta, 

beřlí nskoú tř í dú Únteř den Linden c i Potsdameř Platz. Přohle dli si zbýtký beřlí nske  zdi 

a neopomenúli ani sýmbol Beřlí na - břanibořskoú břa nú a búdovú Reichstagú.  

Íng. Kateř ina Klimes ova  

METODÍKA MATEMATÍKY A FYZÍKY 

Matematici z Komendy slaví úspěch 

Matematici z Komendý slaví  ope t po řoce ú spe chý. V kategořii s estý ch tř í d 

dosa hla Daniela Janska  z 6. B na Matematicke  olýmpia de  v okřesní m kole nejleps í ho 

vý sledkú a úmí stila se na de lene m 1. - 3. mí ste  s 18 bodý z moz ný ch 20. Poúze o jediný  

bod za ní  býl Matýa s  Rozí nek z 6. Č, kteřý  se úmí stil na de lene m 4. - 5. mí ste . Matýa s  

s Danieloú přoka zali sve  poc ta ř ske  dovednosti ve velmi slús ne  konkúřenci 30 ř es itelú . 

Velice hezke  úmí ste ní  me li i za stúpci nas ich sedmic ek. Lon ský  ví te z Jiřka Výhna lek 

ze 7. A a Mařtin Mateřna ze 7. B se shodne  úmí stili na de lene m 6. - 11. mí ste  z celkem 

20 olýmpionikú  v okřesní m kole. Za ú c ast a snahú de kújeme i poc ta ř ce Teřezce Hý blove  

z 6. Č. Vs ichni tito matematici vý bořne  řepřezentovali nas i s kolú a za to jim křome  

dřobný ch cen a diplomú  na lez í  i velika  pochvala! 

Mgř. Zúzana Rú z ic kova  

AKČE Í. ŠTÚPNE  

Špořtovní  aktivitý na 1. stúpni - úplýnúlý  s kolní  řok patř il spořtovní m aktivita m. 

Mnohe  tř í dý třadic ne  absolvovalý kúřzý břúslení  a plava ní .  

Ne kteř í  z a ci se zapojili do 

s kolní ch spořtovní ch křoúz kú . Na 

křoúz kú Za jmove  Tv (p. úc itelka J. 

Golova ) dřúha ci vs estřanne  

řozví jeli pohýbove  dovednosti.  Na 

Zúmbe  s N. Taúchmanovoú de ti 

přojevilý smýsl přo řýtmús a tanec. 

Heřní  spořtovní  techniký a aktivitý 

si de ti osvojilý ve Štolní m tenisú (p. 

úc itelka J. Jiřa skova ), Flořbale (p. 

úc itelka Í. Júha zsova ) a tenisove m 

křoúz kú Tenisski (p. Effleř). 
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Na 1. stúpni ma me i mlade  spořtovce, kteř í  jsoú c lený klúbú : Olfin Čař Ški team a 

Yetti clúb. Be hem s kolní ho řokú si pome ř ili sve  vý koný na př espolní m be hú, př i 

lýz ař ský ch a lezecký ch za vodech. 

Mnozí  nas i z a ci ze ZÚŠ  př ipřavili přo ostatní  spolúz a ký nevs ední  kúltúřní  za z itek, 

kdýz  př edvedli sve  tanec ní  úme ní  na př edstavení  v ÚFFÚ – Z ivota labýřint. Zpestř ení  

vý úký zaz ila tř í da 1. A, kdýz  si be hem hodin te lesne  vý úký zatanc ila s W. Elschekem. 

Nejve ts í ho spořtovní ho ú spe chú dosa hli chlapci z 5. řoc ní kú  v křajske m kole ve 

výbí jene , kteřa  se konala 12. kve tna v Kostelci nad Ohř í .  Po napí navý ch za pasech 

obsadili křa sne  tř etí  mí sto. Repřezentovali na s: M. Hampl, Š. Hoúdek, D. Havlí k, O. Tiln a k, 

M. Leieř, R. Přikneř, J. Mařtinec, M. Š koda, J. Matýska, O. Fřejvald, D. Štiřřat, O. Adamec. 

Z a ci 1. stúpne  absolvújí  be hem s kolní ho řokú i mnoho zají mavý ch exkúřzí . 

Dne 11. 5. 2017 podniklý tř í dý 4. A a 5. Č s tř í dní mi úc itelkami Janoú Jiřa skovoú 

a Miřoslavoú Aúgústovoú expedici do iQLANDÍE v Libeřci. Ve tř í da ch je vz dý řú znořode  

spektřúm ve dcú , úme lcú , spořtovcú  a intelektúa lú , a přoto vý let do science centřa 

př iví talý de ti s nads ení m. 

Ve c týř ech neúve ř itelne  zají mavý ch patřech infořmací  se z a ci mohli sezna mit 

s ví ce nez  400 inteřaktivní mi expona tý a instalacemi z oblastí  geologie, paleontologie, 

biologie, chemie, fýziký, kosmonaútiký a dals í ch. Ve ts inú stanovis ť si výzkoús eli na 

vlastní  kú z i – např í klad 

zeme tř esení , vichř ici, 

zemskoú př itaz livost, 

vý cvikove  centřúm přo 

kosmonaútý, jí zdú lúna řní m 

vozidlem, přú chod hve zdnoú 

břa noú a podobne . Take  si 

ohmatali lidske  ořga ný, 

přave ke  tvořý, ve zmens ene m 

me ř í tkú postavilý vodní  dí lo, 

spatř ilý ohnive  tořna do a 

vú bec zaz ili spoústú dals í ch 

skve lý ch chvil. Šoúc a stí  

vý letú do iQLANDÍE býla take  

fýzika lní  show s ne kolika 

efektní mi vý búchý a spoústoú pokúsú  a take  na vs te va planeta řia s přomí ta ní m 

naúc ne ho filmú o Dařwinove  teořii vý voje dřúhú  na za klade  př iřozene ho vý be řú. 

Na vs te vú science centřa v Libeřci dopořúc újeme vs em řoc ní kú m za kladní  s kolý. 

Mgř. Miřoslava Aúgústova , Mgř. Jana Jiřa skova  
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PR Í RODNÍ  VE DY – 2. ŠTÚPEN  
 

Metodicke  sdřúz ení  př í řodní ch ve d tvoř í  sta le př edme tý: př í řodopis, biologie 

c love ka, zeme pis a chemie.  Po celý  s kolní  řok jsme se vs ichni snaz ili z a ký zaújmoút 

nejen v hodina ch, ale take  aktivitami, kteře  vý úkú dopln újí . Na podzim jsme ope t  

úspoř a dali  soúte z   Př í řodove dný   klokan, kteřa  spojúje vs echný oblasti př í řodní ch ve d 

a po z a cí ch chce hlavne  př emý s let, spojovat a přopojovat znalosti z jednotlivý ch 

př edme tú .  Nejleps í ho vý sledkú dosa hl Jan Zlesa k.  

Po dels í  dobe  do s kolý ope t zaví tali hadi a jes te ř i se svý m chovatelem panem 

Von koú a z a ci si na hadý mohli sa hnoút a újistit se v tom, z e opřavdú nejsoú slizcí .  

Na podzim jsme ope t sesbí řali 2800 kg kas tanú  a z alúdú , kteře  pútovali do 

křmelcú  KRNAPú.. 

Ve s kolní m řoce v řa mci 

metodiký a jako oslava Dne Zeme  

přobe hla Faiř Třade sní dane  

ne kteřý ch tř í d nas í  s kolý. Z a ci si 

př ipomne li, jak se jí dlo dosta va  do 

nas ich lednic a sezna mili se s tzv. 

fe řový m obchodem a zeme de lství m. 

Za slúhoú nove  kolegýne  Mgř. 

Adřia ný Ímlaúfove  se nas i z a ci 

vý bořne  úmí sťovali v jednotlivý ch kolech 

BiO a v Pozna va ní  př í řodnin. Adam Dvoř a k se úmí stil v BiO na 7. mí ste  v okřesní m kole 

kategořie D a Mařcela Kúhnova  na 10. mí ste , v Pozna va ní  př í řodnin se oba jmenovaní  

úmí stili na 10. a 14. mí ste .  

Př i vý úce chemie ope t slavili velký  

ú spe ch stúdenti VŠ ČH, kteř í  př ijeli 

s přogřamem Čhemie přaktický. Špoústa 

pokúsú , úka zek a na konec ú z asna  zmřzlina.  

Ope t přobe hlý z a kovske  pokúsý na 

Dni otevř ený ch dveř í , letos pokúsý přova de li 

z a ci 8. A. 

Nas e s kola je zapojena do přojektú 

Recýklohřaní , kde dosahújeme stabilne  

dobřý ch vý sledkú  hlavne  ve sbe řú bateřií .   

Mgř. Eva Mic olova  
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Š KOLNÍ  DRÚZ ÍNA 
 

V lon ske m řoce jsme ve s kolní  dřúz ine  řozs í ř ili s kolní  hř is te  o nove  heřní  přvký - 

vřbove  domec ký. Domec ký, kteře  výcha zí  z enviřonmenta lní  vý chový, kde se snaz í me o 

přohlúbova ní  vztahú de tí  k z ivotní mú přostř edí . De ti se aktivne  podí lí  na ú dřz be  te chto 

domec kú . Jsoú výúz í va ný k řelaxac ní m chvilka m. Da le jsme obohatili asfaltovoú 

plochú  o třadic ní  i netřadic ní  heřní  přvký. 

Na nas e pozva ní  výstoúpil ve s kolní  dřúz ine  loútkoheřecký  spolek Ú pice. Heřci 

de tem zahřa li poha dkú od Josefa Č apka " O pejskovi a koc ic ce ". Třadic ní  pojetí  hřoú s 

man a ský de ti velice nadchl. Je jiz  zvýkem slavit kaz dořoc ní  kařneval. V přú be hú s kolní ho 

řokú obohacújeme přogřam de tí  moz ností  př espa ní  v přostořa ch s kolý. Í přome na de tí  a 

výchovatelek v c ařode jna  stvoř ení  není  vú bec nic nemoz ne ho. Přo celoú s kolní  dřúz inú 

poř a da me přú be z ne  vý letý do vs ech koútú  nas eho křaje. De ti se seznamújí  se spoústoú 

křa sný ch mí st. Nada le  se pak zú c astn újeme vý tvařný ch soúte z í , navs te vújeme vý stavý, 

zveme přo de ti odbořní ký, kteř í  je seznamújí  se svoú specializací  např . canisteřapeútý 

a jejich c týř nohe  kamařa dý, lesní ký s lesní  zve ř í , policistý s převentivní m přogřamem, 

zdřavotnice s přvní  pomoci ze ŠZŠ  v Třútnove  a spoústú dals í ch zají mavý ch lidí .  

Mařke ta Břa dleřova , DiŠ. 

AKTÍVÍTY Š KOLNÍ  KNÍHOVNY 

Noc s Andersenem 

V pa tek 30. bř ezna přoz ilý de ti noc ve s kole. Poslechlý si řeklamý na oblí bene  

kní z ký nas ich stařs í ch spolúz a kú , výřobilý si maský a řekvizitý a zahřa lý komiksove  

př í be hý Fifinký, Mýs púlí na, Pindi a Bobí ka. Da le si zkúsilý múdlovský  famfřpa l, výlús tilý 

poha dkovoú dopln ovac kú a vec eř zakonc ilý velkoú noc ní  hřoú Hařřýho Potteřa. Ra no 

vs ichni sne dli spoústú 

búchet, co přo na s 

napekli řodic e a úc itele .  

 

Pasování na čtenáře 

Letos ní  Pasova ní  

přvn a c kú  na c tena ř e 

s kolní  knihovný přobe hlo 

v komořne js í m dúchú, 

nez  jsme býli zvýklí  z 

minúlý ch let, ve stř edú 

dopoledne př í mo v 

přostořa ch s kolní  knihovný. 
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De cka z dřamaticke ho křoúz kú (Honzí k, Johý, Teřka, Ama lka a Mí s a) hřavoú fořmoú 

př edvedla zac í nají cí m c tena ř ú m, co se smí  a co se nesmí  de lat v knihovne , a take  jak si 

výpú jc it kní z kú, c asopis nebo hřú. A pak úz  na sledoval slavnostní  slib a po ne m samotne  

pasova ní  a př eda va ní  přú kazek. Na za ve ř hodiný si malí  c tena ř i vs e výzkoús eli v přaxi, 

takz e úz  vlastne  nejsoú z a dní  zac í nají cí  c tena ř i.  

Íng. Kateř ina Klimes ova      

Š KOLNÍ  KROÚZ KY 

Název kroužku Vyučující Věková skupina 

sportovní   

Florbal 1 Petr Hepnar 2. stúpeň 

Florbal 2 Mgř. Petř Hořčička 2. stúpeň 

Florbal 3 Mgř. Júhászová Ívana 1. - 5. třída 

Tenisski - tenisový křoúžek Petr Efler bez omezení 

Štolní tenis Mgř. Jana Jiřásková 4. A, B třídý 

Šachový křoúžek Íng. Jiří Wenke 1. a 2. stúpeň 

Zájmová Tv 2. řočník Mgř. Golová Jařmila 2. třída 

Zumba 1 Taúchmanová Nikola 1. a 2. třída 

Zumba 2 Taúchmanová Nikola 3. - 5. třída 

jazykové   

Angličtina 1 Mgř. Lenka Kúlhánková 1. A od 2. pololetí 

Angličtina 1 Mgr. Ívana Dvořáková 1. B od 2. pololetí 

Angličtina 1 Mgř. Ířena Rozínková 1. Č od 2. pololetí 

Angličtina 2 Mgř. Jana Jiřásková 2. A 

Angličtina 2 Mgř. Ívana Dvořáková 2. B,D 

družinové   

Dřamatický křoúžek Rozová Kateřina loňské děti 

Jóga přo děti Vaisová Radka 1. stúpeň 

Šikovné řúce Dúbajová Mařtina 1. stúpeň 

studijní   

Čvičení z českého jazýka Mgř. Jana Oždianová 9. třídý 

Čvičení z matematiký Mgř. Zúzana Růžičková 9. třídý 
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doučování   

Matematika Mgř. Zúzana Růžičková 2. stúpeň - 1. pololetí 

Matematika Mgř. Alice Pinkavová 2. stúpeň - 2. pololetí 

Anglický jazýk Mgř. Lenka Kúlhánková 1. stúpeň 

Anglický jazýk Mařkéta Janková 7. řočník 

hudební   

Křoúžek kýtařý přo 
začátečníký a pokřočilé 

Mgř. Ívana Šixtová 1. - 9. třídý 

Výúka hřý na klavíř Matýáš Janda 1. - 9. třídý 

Hřa na zobcovoú flétnú přo 
začátečníký 

Mgř. Ívana Dvořáková 1. - 5. třídý 

výtvarné   

Keramika Jindřiška Gořolová 1. - 9. třídý 

Keramika  Mgř. Miřoslava Aúgústová 3. - 9. třídý 

Výtvařná dílna Mgř. Jana Jiřásková 4. A 

Keřamika 1. stúpeň Mgr. Ívana Šixtová 1. - 5. třídý 

Vv přo 1. stúpeň - výtvařné hřý 
a zajímavé techniký 

Mgř. Ívana Dvořáková 1. - 5. třídý 

ostatní   

Dřamatický křoúžek Íng. Kateřina Klimešová 7. - 9. třída 

Logopedie Mgř. Blanka Hainzová 
1. tř. a výbřaní žáci 
(2 skupiny) 

Mladý knihovník Bc. Eva Rúsová 6. - 9. třída 

kluby   

Yetti Club Trutnov Mgr. Martin Macek členové klúbú 

Žactvo lýžaři Mgř. Oskař Šřetř členové oddílú 

Minipřípřavka lýžaři Pavel Šimek členové oddílú 

Přípřavka lýžaři Bíman Ondřej členové oddílú 

Gýmnastický oddíl  Ořavcová Lúdmila členové oddílú 
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Ú daje o vý sledcí ch inspekc ní  c innosti přovedene  Č eskoú 
s kolní  inspekcí  

POTVRZENÍ  Ú Č AŠTÍ VE VY BE ROVE M ZJÍŠ T OVA NÍ  VY ŠLEDKÚ  Z A KÚ  2016/17 

Čí lem tohoto inspekc ní ho elektřonicke ho zjis ťova ní  je potvřzení  ú c asti s kolý ve 

vý be řove m zjis ťova ní  vý sledkú  z a kú , př í padne  poda ní  z a dosti o úvolne ní  s kolý z 

úvedene ho vý be řove ho zjis ťova ní . Ínfořmace o tom, z e s kola býla výbřa na do vzořkú s kol 

přo vý be řove  zjis ťova ní  vý sledkú  z a kú  5. a 9. řoc ní kú  za kladní ch s kol a odpoví dají cí ch 

řoc ní kú  ví celetý ch gýmna zií , býla výbřaný m s kola m sde lena 17. sřpna 2016.  

Úvolne ní  s kolý z vý be řove ho zjis ťova ní  je moz ne  poúze ze za vaz ný ch dú vodú  – v 

př í pade , z e s kola poz a da  o úvolne ní  z dú vodú  2b az  2d, músí  dú vodý z a dosti dostatec ne  

popsat v textove m poli. Z a dost o úvolne ní  z vý be řove ho zjis ťova ní  je tř eba odeslat do 13. 

1. 2017, výřozúme ní  o vý sledkú posoúzení  z a dosti o úvolne ní  z vý be řove ho zjis ťova ní  

s kolý obdřz í  do 20. 1. 2017. 

VY ŠLEDKY TEŠTOVA NÍ  Š KOLY - VY BE ROVE  ZJÍŠ T OVA NÍ  VY ŠLEDKÚ  Z A KÚ  2016/2017 
– 5. A 9. ROČ NÍ K ZŠ  - VYHODNOČENÍ  Š KOLY 

Tato vý sledkova  sestava přezentúje soúhřnne  za kladní  vý sledký za s kolú v řa mci 

vý be řove ho zjis ťova ní  vý sledkú  z a kú  na ú řovni 5. a 9. řoc ní kú ZŠ  ve s kolní m řoce 

2016/2017. Toto vý be řove  zjis ťova ní  pokřýlo poúz itý mi 21 testý z jednotlivý ch 

př edme tú , kombinací  př edme tú  a vzde la vací ch oblastí  doposúd nejve ts í  c a st 

Ra mcove ho vzde la vací ho přogřamú ZV ze vs ech přobe hlý ch celoplos ný ch a vý be řový ch 

zjis ťova ní  řealizovaný ch Č eskoú s kolní  inspekcí . 

Čí lem tohoto vý be řove ho zjis ťova ní  řozhodne  nebýlo sřovna vat z a ký, tř í dý nebo 

s kolý – vý sledký poskýtújí  infořmaci o tom, nakolik kaz dý  jednotlivý  z a k plní  v testech 

zahřnúte  poz adavký minima lní ho standařdú osvojený ch kompetencí . Př esto mú z e bý t 

úz itec ný  a zají mavý  i pohled na zpřú me řovane  vý sledký za tř í dý a za s kolú. 

Přo př ipomenútí  křa tka  řekapitúlace toho, jak býlý testý sestavený:  

 Kaz dý  z a k ř es il tř i testý – dva ze za kladní ch př edme tú  (c eský  jazýk, 

matematika, cizí  jazýk) a jeden z ne kteře ho z dals í ch př ipřavený ch 

př edme tú . Testý přo z a ký 5. řoc ní kú býlý př ipřavený na 60 minút, testý 

přo 9. řoc ní k na 75 minút. Testý obsahovalý řú zne  poc tý ú loh, ne kteře  

ú lohý obsahovalý ví ce nez  jednú ota zkú. 

 Za kaz doú spřa vne  výř es enoú ota zkú z a k bodý zí skal, za chýbne  

výř es enoú nebo výnechanoú ota zkú bodý nezí skal, ani neztřatil. Podí l 

poc tú bodú  zí skaný ch v cele m testú a poc tú ota zek v cele m testú úda va  

přú me řnoú ú spe s nost v testú. 

 Ú lohý v ne kteřý ch testech býlý řozde lený do úz s í ch tematický ch c a stí  – to 

úmoz n úje cí lene js í  posoúzení  toho, co s lo z a kú m v dane m testú le pe a co 
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hú ř e (obdobne  jako ú cele ho testú býla spoc tena ú spe s nost v jednotlivý ch 

c a stech). 

 Z a ci, ú nichz  s kola př i řegistřaci význac ila specia lní  vzde la vací  potř ebý 

př í znakem „ŠVP“ a př ide lila jim s ablonú s úzpú sobení m přo ŠVP, ř es ili 

testý s mens í m poc tem ú loh – přotoz e obecne  ú z a kú  jde o řú zne  týpý a 

stúpne  ŠVP, nebýlý vý sledký te chto z a kú  do přú me řú  za s kolý a tř í dý s 

ohledem na inteřpřetovatelnost vý sledkú  s kol a tř í d zař azený.  

Tato vý sledkova  sestava přezentúje celkove  vý sledký za s kolú po jednotlivý ch 

př edme tech. Přvní  vý sec ový  gřaf úmoz n úje pořovnat přú me řnoú ú spe s nost z a kú  s kolý 

s vý sledký vs ech testovaný ch z a kú . Gřaf úkazúje, jak velke  býlý v řa mci vs ech 

testovaný ch z a kú  Č R podí lý z a kú , kteř í  dosa hli v cele m testú přú me řne  ú spe s nosti v 

řozmezí ch 0–20 % (tj. jaka  c a st z a kú  zí skala v testú jednú pe tinú moz ný ch bodú  nebo 

me ne ), 21–40 %, 41–60 %, 61–80 % a 81–100 %. Nad gřafem je úvedena hodnota 

přú me řne  ú spe s nosti z a kú  s kolý (jen z a kú  bez ŠVP), v legende  gřafú jsoú v za vořka ch 

poc tý z a kú  tvoř í cí ch jednotlive  podí lý. Gřaf je za me řne  konstřúovaný  z vý sledkú  

jednotlivý ch z a kú , z a dný m zpú sobem nelze z gřafú odvodit hodnotý přú me řný ch 

ú spe s ností  ostatní ch tř í d nebo s kol, ani poc tý tř í d a s kol v jednotlivý ch skúpina ch.  

Dřúhý  vý sec ový  gřaf v tomto vý be řove m zjis ťova ní  není  poúz it, přotoz e v testech 

býlý zastoúpený poúze ú lohý jedne  ú řovne  obtí z nosti (gřaf bý v př í pade  ú loh ví ce ú řovní  

obtí z nosti úkazoval, jaka  c a st z a kú  ř es ila jednotlive  ú řovne  obtí z nosti). 

Tabúlka pod gřafý soúhřnne  přo př edme t úva dí  přú me řne  ú spe s nosti z a kú  tř í d, 

s kolý a vs ech testovaný ch z a kú  v testú, př í padne  v jeho jednotlivý ch tematický ch 

c a stech, pokúd do nich býlý ú lohý v testú řozde lený.  

Je tř eba zdú řaznit, z e vs echna pořovna ní  mají  jen omezenoú výpoví dací  hodnotú. 

Ú lohý v testech nemohlý za konite  řepřezentovat oc eka vane  vý stúpý RVP v jeho cele  s í ř i, 

testý me lý omezenoú de lkú a obsahovalý jen maloú c a st toho, oc  be z ne  vý úka 

jednotlivý ch př edme tú  úsilúje. Zpřú me řovane  vý sledký, v nichz  se ztřa cí  moz nost 

zohledne ní  individúa lní ch vlivú  ú jednotlivý ch z a kú , mají  př edevs í m signa lní  fúnkci – 

vý znamne js í  odchýlký od oc eka vane  hodnotý nebo od přú me řú za vs echný testovane  

z a ký bý me lý bý t přo s kolú podne tem přo hleda ní  moz ný ch př í c in. 
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Za kladní  ú daje o hospodař ení  s kolý za řok 2016 

Hlavní finanční zdroje  

Neinvestic ní  financ ní  zdřoje a jejich financ ní  výpoř a da ní  

Čelkove  poskýtnúte  neinvestic ní  př í spe vký úřc ene  na hlavní  c innost ořganizace 

v řoce 2016 c inilý celkem 41.400.717,22 Kc . Ves keře  přostř edký býlý c eřpa ný v řa mci 

potř eb a v soúladú s platný mi přavidlý c eřpa ní .  

Zřizovatel organizace - MěÚ Trutnov  

poskýtl přo řok 2016 př í spe vek zasí laný  v me sí c ní ch za loha ch ve vý s i 

8.500.000,00 Kc  na be z ný  přovoz a da le býla dotace navý s ena o 300.000,00 Kc , kteřa  

býla poskýtnúta jednořa zove . Ú c elove  přovozní  př í spe vký v celkove  vý s i 331.489,60 Kc  

na opřavý ve s kolní  jí delne . Te me ř  polovina (44%) přostř edkú  býla poúz ita na odpisý 

z dloúhodobe ho majetkú ořganizace. Tato c a stka c inila 3.843.544,82 Kc , z toho do 

řozpoc tú zř izovatele býlo odvedeno 3.780.000,00 Kc . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dals í  přostř edký býlý poúz itý na nezbýtne  be z ne  ú dřz bý, seřvisý, řevize a opřavý, 

telefoný, pos tovne , inteřnet, odvoz odpadú , hlí da ní  objektú BOZP, spřa vú spořtovní  halý, 

te locvic en a spořtovní ho ařea lú, přona jem kopí řovací ch střojú , řohoz í , na ste nký, da le na 

řepřezentaci s kolý, eneřgie, pojis te ní  majetkú a neúplatne noú c a st DPH, úc ební  

pomú cký, kteře  podle klasifikace nelze hřadit z přostř edkú  KÚ  (např . c tvřtký, chemika lie, 

bařvý apod.), kancela ř ske  potř ebý, potř ebý spojene  s přovozem slúz ební ho vozú a te z  na 

poř í zení  majetkú (s atní  skř í ne , výbavení  do nový ch přostoř dřúz iný).  
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MŠMT přes KÚ KHK (ÚZ 33 353) 
 

poskýtlo ořganizaci po konec ný ch ú přava ch př í spe vek na př í me  na kladý 

vzde la va ní  (vedený  pod Ú c elový m Znakem 33 353) v celkove  vý s i 29.732.900,00 Kc . Ten 

býl řozde len na platý, OON, za konne  odvodý ze mzdový ch přostř edkú , př í de l FKŠP a 

ONÍV úřc ený ch § 161, odst. 6 a § 163 za kona c . 561/2004 Šb. Limit objemú přostř edkú  

na platý býl př ide len ve vý s i 21.215.100,00 Kc . Na OON býlo př ide leno 180.000,00 Kc . 

Z toho býlý výpoc í ta ný za konne  odvodý ze mzdový ch přostř edkú  ve vý s i 7.274.300, Kc  a 

př í de l do FKŠP 318.200,00 Kc . Přostř edký na ostatní  neinvestic ní  vý daje býlý úřc ený ve 

vý s i 745.300,00 Kc . 

Ořganizace ves keře  poskýtnúte  př í spe vký z MŠ MT ú c etne  evidovala pod Ú Z 33 

353 a jejich c eřpa ní  výkazúje bez zú statkú . Tzn., z e ves keře  přostř edký ořganizace 

výc eřpala podle platný ch za konú , výhla s ek a přavidel. Na platý c eřpala celkem 

21.215.100,00 Kc . Ostatní  osobní  na kladý býlý c eřpa ný ve vý s i 180.000,00 Kc . Na odvodý 

ze mzdový ch přostř edkú  býlo poúz ito 7.217.405,93 Kc , do př í de lú FKŠP ve vý s i 1,5% 

býlo odesla no 319.385,41 Kc . Čelkova  poúz ita  c a stka na ONÍV býla ve vý s i 801.008,66 

Kc , z toho na úc ební  pomú cký a úc ebnice býlo poúz ito celkem 410.569,71 Kc , na 

cestovne  býlo poúz ito 61.378,00 Kc , ochřanne  přacovní  pomú cký přacovní kú  16.524,89 

Kc , dals í  vzde la va ní  přacovní kú  141.364,00 Kc  (vc etne  semina ř ú  nepedagogický ch 

přacovní kú ), přvní  21 dní  přacovní  neschopnosti 77.335,00 Kc , za konne  pojis te ní  

93.837,06 Kc .  

Dotace z řozvojove ho přogřamú MŠ MT na „Financova ní  asistentú  pedagoga přo 

de ti, z a ký a stúdentý se socia lní m znevý hodne ní m ve s kola ch vs ech zř izovatelú  na 

období  leden – sřpen 2016“ – modúl B. Tato neinvestic ní  dotace býla poskýtnúta MŠ MT 

Křa lovehřadecke mú křaji. Nas í  ořganizaci křaj př ide lil na toto období  celkem 

240.648,00 Kc . Dotaci jsme evidovali (i ú c etne ) pod Ú Z 33 457. Dotace býla výc eřpa na 

v plne  vý s i na platý a odvodý s platý spojený mi a př í de lý do FKŠP. 

Dotace z řozvojove ho přogřamú MŠ MT na „Podpořú s kolní ch psýchologú  a 

s kolní ch specia lní ch pedagogú  ve s kola ch a metodikú -specialistú  ve s kolský ch 

pořadenský ch zař í zení ch na leden – sřpen 2016“. Tato neinvestic ní  dotace býla 

poskýtnúta MŠ MT Křa lovehřadecke mú křaji. Nas í  ořganizaci křaj př ide lil na toto období  

celkem 149.015,00 Kc . Dotaci jsme evidovali (i ú c etne ) pod Ú Z 33 050. Dotace býla 

výc eřpa na v plne  vý s i na platý a odvodý s platý spojený mi a př í de lý do FKŠP. Dotace 

z řozvojove ho přogřamú MŠ MT na „Podpořú s kolní ch psýchologú  a s kolní ch specia lní ch 

pedagogú  ve s kola ch a metodikú -specialistú  ve s kolský ch pořadenský ch zař í zení ch na 

období  za ř í  – přosinec 2016“. Tato neinvestic ní  dotace býla poskýtnúta MŠ MT 

Křa lovehřadecke mú křaji. Nas í  ořganizaci křaj př ide lil na toto období  celkem 74.508,00 
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Kc . Dotaci jsme evidovali (i ú c etne ) pod Ú Z 33 050. Dotace býla výc eřpa na v plne  vý s i na 

platý a odvodý s platý spojený mi a př í de lý do FKŠP. 

Dotace z řozvojove ho přogřamú MŠ MT na „Hodnocení  z a kú  a s kol podle vý sledkú  

v soúte z í ch v řoce 2015/2016 – Excelence za kladní ch s kol 2016“. Tato neinvestic ní  

dotace býla poskýtnúta MŠ MT Křa lovehřadecke mú křaji. Nas í  ořganizaci křaj př ide lil 

na toto období  celkem 3.564,00 Kc . Dotaci jsme evidovali (i ú c etne ) pod Ú Z 33 065. 

Dotace býla výc eřpa na v plne  vý s i na nena řokove  sloz ký platú  pedagogický ch 

přacovní kú  a odvodý s platý spojený mi a př í de lý do FKŠP. 

Dotace z řozvojove ho přogřamú MŠ MT na „Zvý s ení  platú  přacovní kú  

řegiona lní ho s kolství “ v řoce 2016. Tato neinvestic ní  dotace býla poskýtnúta MŠ MT 

Křa lovehřadecke mú křaji. Nas í  ořganizaci křaj př ide lil na toto období  celkem 

805.015,00 Kc . Dotaci jsme evidovali (i ú c etne ) pod Ú Z 33 052. Dotace býla výc eřpa na 

v plne  vý s i na platý a odvodý s platý spojený mi a př í de lý do FKŠP. 

Dotace z řozvojove ho přogřamú MŠ MT na „Kompenzac ní  úc ební  pomú cký přo 

z a ký se zdřavotní m postiz ení m v řoce 2016“. Tato neinvestic ní  dotace býla poskýtnúta 

MŠ MT Křa lovehřadecke mú křaji. Nas í  ořganizaci křaj př ide lil na toto období  celkem 

15.000,00 Kc . Dotaci jsme evidovali (i ú c etne ) pod Ú Z 33 025. Dotace býla výúz ita na 

kompenzac ní  pomú ckú, ale dodavatelem pozde  výstavený  doklad vedl k ú hřade  v lednú 

2017, coz  býlo pořús ení m c eřpa ní  dotace, a túdí z  cela  dotace býla vřa cena 

Křa lovehřadecke mú křaji. 

Dotace na přojekt EÚ Š abloný 2016-2018, inklúze a vzde la va ní  řeg. 

c . ČZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002052, kteřý  býl poskýtnút v řa mci Opeřac ní ho 

přogřamú Vý zkúm, vý voj a vzde la va ní  (da le jen OP VVV), býl zapoc at 1. 9. 2017 a 

úkonc en bý me l bý t k 31. 8. 2018. Na tento přojekt býla schva lena neinvestic ní  dotace 

v celkove  vý s i 1.812.566,00 Kc . Financ ní  přostř edký jsoú poskýtova ný př es zř izovatele.  

Tento přojekt je veden pod Ú Z 33063. Dals í m jeho řozlis ení  v ú c etnictví  je poúz ití  

znakú Ořg 2368160222052 (kořespondújí cí m s c a stí  řegistřac ní ho c í sla přojektú). 

V řoce 2016 býlo c eřpa no 167.650,22 Kc  a to př edevs í m na mzdove  vý daje s kolní ho 

asistenta a s kolní ho specia lní ho pedagoga. V řoce 2016 nepřobe hla v řa mci tohoto 

přojektú z a dna  kontřola na mí ste . Přojekt búde úkonc en k 31. 08. 2018. 

Dotace na přojekt EÚ Poma ha me řodic ú m – pe c e o de ti mimo s kolní  vý úkú 

v ZŠ  Komenske ho Třútnov řeg. c . ČZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000332, kteřý  býl 

poskýtnút v řa mci Opeřac ní ho přogřamú Zame stnanost (da le jen OPZ), býl zapoc at 1. 9. 

2017 a úkonc en bý me l bý t k 31. 8. 2018. Na tento přojekt býla schva lena neinvestic ní  

dotace v celkove  vý s i 3.841.793,75 Kc . Je poskýtova na př es zř izovatele. Tento přojekt je 

veden pod Ú Z 13013 (př í me  na kladý). Dals í m jeho řozlis ení m v ú c etnictví  je poúz ití  

znakú Ořg 315115013332 (přo na kladý př í me  i nepř í me  – c í slo kořespondújí cí m s c a stí  

řegistřac ní ho c í sla přojektú). V řoce 2016 býlo c eřpa no 845.186,27 Kc  a to př edevs í m na 
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výbavení  de tský ch klúbú  a mzdove  vý daje výchovatelek v de tský ch klúbech, dopřovodý 

na za jmove  křoúz ký. V řoce 2016 nepřobe hla v řa mci tohoto přojektú z a dna  kontřola na 

mí ste . Přojekt búde úkonc en k 31. 08. 2018. 

Gřant přo přojekt v řa mci přogřamú Eřasmús+ (c . sml. 106-1EŠ01-KA219-

025055_2) Od 1. 9. 2016 se na nas í  ořganizaci řozjel dals í  přojekt v řa mci přogřamú 

Eřasmús+, financovaný  Domem zahřanic ní ch spolúpřa ce. Ú c elem přojektú je 

Mezina řodní  spolúpřa ce a pařtneřství  s kol. Maxima lní  vý s e př ide lene ho gřantú c iní  

27.095,00 Eúřo. Tento gřant búde financova n ve dvoú vlna ch, a to na zac a tkú přojektú, 

kdý jiz  ořganizace obdřz ela 10.838,00 Eúřo, coz  je 40% celkový ch poskýtnútý ch 

přostř edkú .  Čelkova  c eřpana  c a stka v řoce 2016 c inila 135.557,63 Kc , a to př eva z ne  na 

cestú do Fřancie. 

Ínvestic ní  financ ní  zdřoje a jejich financ ní  výpoř a da ní  

V řoce 2016 dos lo ke 2 pla novaný m a na sledne  úskútec ne ný m investic ní m 

za me řú m.  

Rekonstrukce školní kuchyně  

V řoce 2016 býla poskýtnúta investic ní  dotace od zř izovatele ve vý s i 467.000,00 

Kc  na pokřýtí  investic ní ch na kladú  na řekonstřúkci s kolní  kúchýne .  

Rekonstrukce / vybudování dětského hřiště 

V řa mci schva lení  zř izovatele a pla nú 3 etap řekonstřúkce de tske ho hř is te  

řozloz ený ch do 3 let, dos lo v řoce 2016 k 3. etape  te to vý stavbý. Na za klade  z a dosti 

ořganizace, kteře  býlo adřesova no Nadac ní mú fondú A MOŠ zaloz ene mú př i ZŠ  

Komenske ho o financ ní  dař a schva lene ho zř izovatelem (Úsnesení  RM z 22. přosince 

2014), dos lo k př evodú financ ní ch zdřojú  na pokřýtí  te to investice v celkove  vý s i 

118.367,00 Kc . 

Vedlejší finanční zdroje  

Neinvestic ní  financ ní  zdřoje a jejich financ ní  výpoř a da ní  

V řoce 2016 s lo př edevs í m o financ ní  zdřoje z vedlejs í  c innosti na pokřýtí  

na kladú  vedlejs í  c innosti a př í padne  ztřa tý z hlavní  c innosti a v neposlední  ř ade  

financova ní  fotovoltaicke  elektřa řný. 

Be z na  vedlejs í  hospoda ř ska  c innost 

Ve vedlejs í  hospoda ř ske  c innosti býl v řoce 2016 výka za n vý nos ve vý s i 

1.566.065,22 Kc . Z toho 68% býlý vý nosý z přona jmú  nebýtový ch přostoř, 19% z 

hostinske  c innosti, na kteřoú ořganizace vlastní  z ivnostenský  list (střavova ní  cizí ch 

střa vní kú ). Zbýlý ch 13% c inilý vý nosý z vedlejs í  c innosti za přona jmý řeklamní ch ploch 

a majetkú a dals í  ostatní  dřobne  vý nosý.  
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Přoti tomú c inilý na kladý celkem 1.151.136,49 Kc , z toho nejvýs s í  podí l na kladú  

c inilý eneřgie a to 35%, da le mateřia love  na kladý (vc . OOPP) a ostatní  slúz bý (telefoný, 

pořadenství  apod.), mzdove  na kladý (vc etne  odvodú  na zdř. a soc. pojis te ní  a př í de l 

FKŠP) a odpisý z dloúhodobe ho majetkú.  

Zisk z be z ne  vedlejs í  hospoda ř ske  c innosti c inil 414.928,73 Kc . Kteřý  pokřý va  

ztřa tú ve stejne  vý s i z c innosti hlavní . Túdí z  v řoce 2016 není  evidova n z be z ne  vedlejs í  

c innosti z a dný  zisk. 

Vedlejs í  hospoda ř ska  c innost – fotovoltaicka  elektřa řna 

Tato stavba býla výbúdova na kvú li ú spořa m za elektřickoú eneřgii.  

Finanční rozbor 

Za řok 2016 výka zala ořganizace vý nosý FVE za celkem 2.193.993,36 Kc . Z toho 

vlastní  vý řoboú býlo ve vý nosech evidova no 1.903.618,82 Kc . Rozpoús te ní m dotace ze 

ŠFZ P býl celkový  zisk navý s en o 259.128,00 Kc . Da le ořganizace zí skala z přona jmú  

stř es ní ch ploch celkem 30.450,00 Kc . Zbý vají cí  vý nosý ve vý s i 796,54 Kc  jsoú ú řoký na 

bankovní m ú c tú. 

Na kladý na FVE c inilý v tomto řoce celkem 2.081.723,03 Kc , z toho na opřavý a 

údřz ova ní  80.730,00 Kc , přona jem technologie 483.777,49 Kc  a dals í  na kladý.  

Tedý celkový  c istý  zisk z FVE c inil 112.270,33 Kc . Tento zisk chce ořganizace 

poúz í t na pokřýtí  podmí nek Č Š o ne kolikana sobkú spla tký do řokú 2017. 

Bilance FVE v grafech, které mají vliv na výrobu: 

 

Pořovna ní  vý řobý be hem 6 let:  

Čelkova  nejvýs s í  vý řoba býla zaznamena na za řok 2011, nejslabs í m vý řobní m 

řokem býl řok 2016.  
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De lka slúnec ní ho svitú v pořovna ní  5 let (zdřoj: http://meteo-

jiřkalina.com/wx38.php). V letos ní m řoce dos lo opřoti řokú 2015 k mí řne mú sní z ení  

slúnec ní ho svitú. Avs ak i tak s lo o podpřú me řnoú hodnotú v pořovna ní  let 2011 – 

2016. 

Přú me řna  me sí c ní  teplota (zdřoj: http://www.meteo.jankovic.cz/zaznamy) 

Čelkova  spotř eba elektř iný (Č EZ) v 6 letech. V řoce 2016 býla evidova na nejniz s í  

spotř eba elektř iný od řokú 2011. 

Aktúa lní  hodnotý FVE je moz ne  sledovat na  http://fve.zskomtú.cz/. 
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Finanční plán FVE 

Vzhledem k podmí nka m banký viz dodatek c . 2 smloúvý s Č eskoú spoř itelnoú a.s., 

kteřa  poskýtla ořganizaci ú ve ř, músí  bý t na bankovní  ú c et za kaz dý  řok př evedeno 

celkem 277.600,00 Kc . Do 31. 12. 2017 tam músí  bý t úloz eno celkem 1.388.000,00 Kc , 

kteře  jsoú řezeřvoú přo př í padne  opřavý. Abý tento zú statek býl pokřýt ú c etne , je nútne , 

abý býl fond investic (ŠÚ  416) „naplne n“. Fond investic je tvoř en: 

ODPÍŠY – bez odpisú  za investic ní  dotaci od ŠFZ P. Od řokú 2011 do řokú 2016 

býlo na tomto ú c tú výtvoř eno celkem 2.105.082,00 Kc  (bez odpisú  křýtý ch investicí ).  

ZÍŠKEM – na fond investic (ŠÚ  416) býlo za období  2011 – 2016 př evedeno 

celkem 1.377.551,16 Kc . Ves keřý  zisk je př eva de n na za klade  soúhlasú zř izovatele. A 

př eva dí  se v na sledújí cí m období . 

DOTAČE EÍB - v řoce 2012 jsme obdřz eli dotaci EÍB, př evedli jsme ji na ŠÚ  416, 

abý býla pokřýta řezeřva, kteřa  je tvoř ena na specia lní m bankovní m ú c tú (do 31. 12. 

2017 ve vý s i 1.388.000,00 Kc ) a to ve vý s i 594.128,01 Kc . 

Z fondú investic je c eřpa na: JÍŠTÍNA - od řokú 2011 do řokú 2016 býlo úhřazeno 

na jistine  celkem 2.552.310,03 Kc . Zú statek k 31. 12. 2016 tedý je ve vý s i 1.397.692,63 

Kc . 

Pla n do řokú 2024, do kdý búde spla cen ú ve ř. Zisk búde př eva de n v plne  vý s i. A 

to tak, abý sta le býla údřz ova na c a stka 1,388.000,00 Kc . Jelikoz  se z investic ní ho fondú 

hřadí  c a st ú ve řú (jistina) zú statek na sýnteticke m ú c tú (v ú c etnictví ) je přome nlivý . 

Př edpokla dana  doba odepisova ní  majetkú je do řokú 2031. Přavidelný  př ehled o 

přovozú FVE je moz ne  sledovat na http://fve.zskomtú.cz/. 

Mimorozpočtové finanční dary 

Neinvestic ní  financ ní  dařý a jejich financ ní  výpoř a da ní  

Jde o dřobne  i nedřobne  financ ní  dařý s ú c elový m c i neú c elový m úřc ení m. 

FD na střavne  přo socia lne  slabe  de ti 

Na za klade  nabí dký fiřmý WOMEN foř WOMEN, kteřa  př ispí va  socia lne  slabý m 

de tem na střavú, jsme v řoce 2016 zí skali př í spe vký i přo pa ř z a kú  nas í  s kolý. 

V  řoce 2016 poskýtla fiřma WOMEN foř WOMEN financ ní  dař v celkove  vý s i 

32.099,00 Kc  (z toho na 2. pol. s k. řokú 2015-2016 celkem 16.110,00 Kc  a na 1. pol. s k. 

řokú 2016-2017 celkem 15.989,00 Kc ). 
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Z te chto přostř edkú  býlo poúz ito: ve 2. pololetí  s k. řokú 2015-2016 celkem 

14.239,00 Kc , př eplatek ve vý s i 1.871,00 býl poúz it na dals í  s kolní  řok (o túto c a stkú býla 

poní z ena vý s e dotace), v 1. pololetí  s k. řokú 2016-2017 celkem 15.037,00 Kc , př eplatek 

ve vý s i 2.823,00 Kc  býl vřa cen poskýtovateli.  

FD neú c elove , kteře  býlý poúz itý na pomú cký, vý letý a jine  potř ebý jednotlivý ch tř í d 

a z a kú  

Da le s kola zí skala za pomocí  tř í dní ch úc itelú  dařý na pomú cký, potř ebý, kúřzý a 

vý letý přo z a ký v celkove  vý s i 47.300,00 Kc  od řú zný ch da řcú . Z př edchozí ch let býlý 

př evedený nevýc eřpane  zú statký dařú  v celkove  hodnote  13.670,00 Kc . 

Ves keře  dařý jes te  nebýlý plne  výúz itý. Čelkove  na kladý c eřpane  z te chto 

dřobný ch financ ní ch dařú  a dařú  př edchozí ch let c inilý 5.910,00 Kc . Nevýc eřpane  

financ ní  dařý búdoú c eřpa ný v dals í m období  a to celkem 55.060,00 Kc  (skla da  se ze c týř  

zdřojú  zí skaný ch v př edchozí ch letech). 

Finanční fondy  

Fond kúltúřní ch a socia lní ch potř eb (FKŠP) 

Štav fondú k 1. 1. 2016 c inil 11.912,99 Kc . Tvořba fondú z objemú výplacený ch 

mzdový ch přostř edkú  za řok 2016 c inila 347.300,48 Kc . Z celkový ch přostř edkú  

úřc ený ch přo řok 2016 býlo celkem c eřpa no 248.219,01 Kc , z toho 34.266,00 Kc  na 

řekřeaci, 91.697,00 Kc  na kúltúřú a te lový chovú, 12.500,00 Kc  býlo výplaceno jako 

odme ný za řú zna  vý řoc í , 37.875,00 Kc  býlo výplacen na penzijní  pojis te ní , 71.881,01 Kc  

na řehabilitac ní  přogřamý, vitamí ný a opřavý majetkú poř í zený ch z FKŠP. Zú statek 

fondú kúltúřní ch a socia lní ch potř eb k 31. 12. 2016 c inil 110.994,46 Kc . 

Ínvestic ní  fond (ÍF)  

Štav fondú k 1. 1. 2016 c inil 1.305.184,03 Kc  (z toho 27.144,71 Kc  přo be z ný  

přovoz a 1.278.039,32 Kc  přo FVE).  

Tvořba fondú z odpisú  za řok 2016 c inila celkem 4.268.136,57 Kc  (z toho 

3.866.779,57 Kc  přo be z ný  přovoz a tvořba z odpisú  FVE c inila celkem 401.357,00 Kc ). 

Z řezeřvní ho fondú býl př esúnút schva lený  hospoda ř ský  vý sledek z řokú 2015 se 

soúhlasem zř izovatele ve vý s i 685.133,75 Kc  (z toho 416.766,75 na FVE a 150.000,00 Kc  

a 118.367,00 na pokřýtí  3. fa ze opřavý de tske ho hř is te ). Da le býla poskýtnúta ú c elova  

investic ní  dotace od zř izovatele ve vý s i 452.227,00 Kc  na řekonstřúkci s kolní  kúchýne .  

Č eřpa ní  fondú býlo pla novane  v řoce 2016 na pokřýtí  ú řokú  FVE, kdý býlo 

poúz ito celkem 499.566,69 Kc  z FRÍMú. Nař í zený  odvod do řozpoc tú zř izovatele c inil 

3.780.000,- Kc . A da le přobe hlo financova ní  s kolní  kúchýne  452.227,00 Kc  a dřúha  fa ze 

řekonstřúkce řobinsona lní ho hř is te  v celkove  vý s i 118.367,00 Kc . 
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Zú statek fondú řozvoje a majetkú k 31. 12. 2016 c inil 1.610.924,98 Kc  (z toho 

213.232,35 Kc  přo be z ný  přovoz a 1.397.692,63 Kc  přo FVE). 

2016 
FRIM (běžný 

provoz) 
FVE C E L K E M 

Počáteční stav 
k 1.1. 

27.144,71 Kc  1.278.039,32 Kc  1.305.184,03 Kč 

Tvorba z odpisů 3.866.779,57 Kc  401.357,00 Kc  4.268.136,57 Kč 

Finanční dary + 
účelové 

investiční dotace 

118.367,00 Kc  
452.227,00 Kc  

0,00 Kc  
0,00 Kc  

118.367,00 Kč 
452.227,00 Kč 

Odvod odpisů 
Úroky (FVE) 

 
-3.780.000,00 Kc  -499.566,69 Kc  -4.279.566,69 Kč 

Čerpání na 
opravy + TZ 

-621.285,93 Kc  -198.903,75 Kc  -820.189,68 Kč 

Převod z RF z HV 
z 2015 

150.000,00 416.766,75 Kc  566.766,75 Kč 

Zůstatek k 31.12. 213.232,35 Kc  1.397.692,63 Kc  1.610.924,98 Kč 

 

Rezeřvní  fond (RF) 

Štav fondú k 1. 1. 2016 c inil 164.641,18 Kc , kteřý  je tvoř en ze zleps ene ho 

vý sledkú hospodař ení  př edchozí ch let a to ve vý s i 150.971,18 Kc  a zú statkú  dřobný ch 

nevýc eřpaný ch financ ní ch dařú  v celkove  vý s i 13.870,00 Kc . Dals í  př í de lý do fondú v 

řoce 2016 býlý v celkove  ve vý s i 566.766,75 Kc , ze zleps ene ho hospoda ř ske ho vý sledkú 

za řok 2015 a da le financ ní  sponzořske  dařý v celkove  vý s i 13.670,00. V řoce 2016 býlo 

celkem c eřpa no 790.787,75 Kc , z toho se př evedl se soúhlasem zř izovatele zisk 

566.766,75 Kc  z řokú 2015 do fondú řozvoje a majetkú. Zú statek řezeřvní ho fondú 

výkazoval k 31. 12. 2016 celkem 56.031,18 Kc . 

Fond odme n (FO) 

Štav fondú k 1. 1. 2016 c inil 0,00 Kc . Fond nebýl v řoce 2015 naplne n nový m 

př í de lem túdí z  ani c eřpa n. Štav fondú k 31. 12. 2016 c inil 0,00 Kc . 

Závěr  

V řoce 2016 nedos lo k z a dný m peřsona lní m zme na m ve vedení . Na postú ř editele 

ořganizace sta le zú sta va  Mgř. Petř Hořc ic ka a na mí ste  za stúpcú  ř editele Mgř. Ířena 

Rozí nkova  a Mgř. Mařtin Fiala. 
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Ú daje o zapojení  s kolý do řozvojový ch a mezina řodní ch 
přogřamú  

Dotace z řozvojove ho přogřamú MŠ MT na „Financova ní  asistentú  pedagoga přo de ti, 

z a ký a stúdentý se socia lní m znevý hodne ní m ve s kola ch vs ech zř izovatelú  na období  

leden – sřpen 2016“ – modúl B 

Tato neinvestic ní  dotace býla poskýtnúta MŠ MT Křa lovehřadecke mú křaji. Nas í  

ořganizaci křaj př ide lil na toto období  celkem 240.648,00 Kc . Dotaci jsme evidovali (i 

ú c etne ) pod Ú Z 33 457. Dotace býla výc eřpa na v plne  vý s i na platý a odvodý s platý 

spojený mi a př í de lý do FKŠP. 

Dotace z řozvojove ho přogřamú MŠ MT na „Podpořú s kolní ch psýchologú  a s kolní ch 

specia lní ch pedagogú  ve s kola ch a metodikú -specialistú  ve s kolský ch pořadenský ch 

zař í zení ch na leden – sřpen 2016“ 

Tato neinvestic ní  dotace býla poskýtnúta MŠ MT Křa lovehřadecke mú křaji. Nas í  

ořganizaci křaj př ide lil na toto období  celkem 149.015,00 Kc . Dotaci jsme evidovali (i 

ú c etne ) pod Ú Z 33 050. Dotace býla výc eřpa na v plne  vý s i na platý a odvodý s platý 

spojený mi a př í de lý do FKŠP.  

Dotace z řozvojove ho přogřamú MŠ MT na „Podpořú s kolní ch psýchologú  a s kolní ch 

specia lní ch pedagogú  ve s kola ch a metodikú -specialistú  ve s kolský ch pořadenský ch 

zař í zení ch na období  za ř í  – přosinec 2016“ 

Tato neinvestic ní  dotace býla poskýtnúta MŠ MT Křa lovehřadecke mú křaji. Nas í  

ořganizaci křaj př ide lil na toto období  celkem 74.508,00 Kc . Dotaci jsme evidovali (i 

ú c etne ) pod Ú Z 33 050. Dotace býla výc eřpa na v plne  vý s i na platý a odvodý s platý 

spojený mi a př í de lý do FKŠP. 

Dotace z řozvojove ho přogřamú MŠ MT na „Hodnocení  z a kú  a s kol podle vý sledkú  

v soúte z í ch v řoce 2015/2016 – Excelence za kladní ch s kol 2016“  

Tato neinvestic ní  dotace býla poskýtnúta MŠ MT Křa lovehřadecke mú křaji. Nas í  

ořganizaci křaj př ide lil na toto období  celkem 3.564,00 Kc . Dotaci jsme evidovali (i 

ú c etne ) pod Ú Z 33 065. Dotace býla výc eřpa na v plne  vý s i na nena řokove  sloz ký platú  

pedagogický ch přacovní kú  a odvodý s platý spojený mi a př í de lý do FKŠP. 

Dotace z řozvojove ho přogřamú MŠ MT na „Zvý s ení  platú  přacovní kú  řegiona lní ho 

s kolství “ v řoce 2016 

Tato neinvestic ní  dotace býla poskýtnúta MŠ MT Křa lovehřadecke mú křaji. Nas í  

ořganizaci křaj př ide lil na toto období  celkem 805.015,00 Kc . Dotaci jsme evidovali (i 

ú c etne ) pod Ú Z 33 052. Dotace býla výc eřpa na v plne  vý s i na platý a odvodý s platý 

spojený mi a př í de lý do FKŠP. 
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Dotace z řozvojove ho přogřamú MŠ MT na „Kompenzac ní  úc ební  pomú cký přo z a ký se 

zdřavotní m postiz ení m v řoce 2016“ 

Tato neinvestic ní  dotace býla poskýtnúta MŠ MT Křa lovehřadecke mú křaji. Nas í  

ořganizaci křaj př ide lil na toto období  celkem 15.000,00 Kc . Dotaci jsme evidovali (i 

ú c etne ) pod Ú Z 33 025. Dotace býla výúz ita na kompenzac ní  pomú ckú, ale dodavatelem 

pozde  výstavený  doklad vedl k ú hřade  v lednú 2017, coz  býlo pořús ení m c eřpa ní  dotace, 

a túdí z  cela  dotace býla vřa cena Křa lovehřadecke mú křaji. 

Gřant přo přojekt v řa mci přogřamú Eřasmús+  

(c . sml. 106-1EŠ01-KA219-025055_2) 

Od 1. 9. 2016 se na nas í  ořganizaci řozjel dals í  přojekt v řa mci přogřamú 

Eřasmús+, financovaný  Domem zahřanic ní ch spolúpřa ce. Ú c elem přojektú je 

Mezina řodní  spolúpřa ce a pařtneřství  s kol. Maxima lní  vý s e př ide lene ho gřantú c iní  

27.095,00 Eúřo. Tento gřant búde financova n ve dvoú vlna ch, a to na zac a tkú přojektú, 

kdý jiz  ořganizace obdřz ela 10.838,00 Eúřo, coz  je 40% celkový ch poskýtnútý ch 

přostř edkú . Čelkova  c eřpana  c a stka v řoce 2016 c inila 135.557,63 Kc . A to př eva z ne  na 

cestú do Fřancie. 

Čelebřate Eúřopean Daý of Langúages 2016 

Z a ci tř í d 6. A a B se zapojili do křa tke ho eTwinning přojektú ve novane mú za ř ijove  

oslave  Evřopske ho dne jazýkú  „Čelebřate Eúřopean Daý of Langúages 2016" a spolec ne  

s z a ký z Čhořvatska, Estonska, Fřancie, R ecka, Rúmúnska, Polska, Pořtúgalska, Šlovenska 

a Š pane lska výtvoř ili plaka tý s př ekladý řú zný ch slov do pařtneřský ch jazýkú .  

Čhallenge box 

Dals í m eTwinning přojektem je vý zva v křabici „Čhallenge box", kteře ho se 

ú c astnili z a ci deva tý ch řoc ní kú . V tomto přojektú k na m be hem s kolní ho řokú př is lý 

pos toú křabice ze s kol v Čhořvatskú, Polskú, Túřeckú a Íta lii. V kaz de  křabici býl ú kol, 

kteřý  jsme múseli splnit, nez  jsme křabici poslali zase da l. Take  mý jsme výslali křabici s 

ú kolem, kteřý  me li pařtneř i splnit. Př eloz ili jsme legendú o třútnovske m dřakovi do 

jednodúche  anglic tiný. Kaz dý  z pařtneřú  dostal c a st př í be hú a tú zveřs oval a doplnil 

křesboú. V c eřvnú se na m křabice vřa tila z cestý po Evřope  zpe t a v ní  spolec ne  

výtvoř ena  ba snic ka o třútnovske m dřakovi. 

4elements 

Š nas í  dloúholetoú pařtneřkoú z Pořtúgalska jsme sepsali z a dost o gřant na dals í  

Eřasmús+ přojekt "4elements", kteřý  býl na zac a tkú přa zdnin pořtúgalskoú agentúřoú 

schva len. Jedna  se o dvoúletý  enviřonmenta lní  přojekt, na kteře m búdeme 

spolúpřacovat se s kolami z Íta lie, Holandska a jiz  zmí ne ne ho Pořtúgalska. Výbřane  z a ký 

c ekají  cestý do zahřanic í , spoústa zají mavý ch wořkshopú , exkúřzí  a v neposlední  ř ade  

take  intenzivní  přocvic ova ní  anglic tiný, kteřa  je komúnikac ní m jazýkem přojektú. 

  



Ú DAJE O ŠPOLÚPRA ČÍ Š ODBOROVY MÍ 
ORGANÍZAČEMÍ 

Štřa nka 57 

Ú daje o spolúpřa ci s odbořový mi ořganizacemi  

Na s kole nepú sobí  z a dna  odbořova  ořganizace. Š kola nespolúpřacúje s z a dnoú 

jinoú odbořovoú ořganizací  ani s pařtneřem, kteřý  bý me l ve ts í  vý znam přo c innost 

s kolý. 

 



DALŠ Í  VZDE LA VA NÍ  V RA MČÍ ČELOZ ÍVOTNÍ HO 
ÚČ ENÍ  

Štřa nka 58 

Dals í  vzde la va ní  v řa mci celoz ivotní ho úc ení  

Vs echný infořmace jsoú úz  obsaz ený v kapitole tý kají cí  se dals í ho vzde la va ní  

pedagogický ch a nepedagogický ch přacovní kú  (s. 19 a na sl.). 

V tomto s kolní m řoce býlo dokonc eno ne kolik stúdijní ch blokú : 

a) 1 kolegýne  úkonc ila stúdiúm v oblasti pedagogický ch ve d,   

b) 1 kolega úkonc il stúdiúm kvalifikac ní ho stúdia přo ř editele s kol a vedoúcí  

přacovní ký, 

c) 1 kolegýne  úkonc ila specializac ní  stúdiúm s kolní ho koořdina tořa EVVO, 

d) ne kolik kolegú  zakonc úje stúdia v oblasti pedagogický ch ve d, kvalifikac ní ho 

stúdia a individúalizovane ho kúřzú anglicke ho jazýka.  

 

 

  



PROJEKTY FÍNANČOVANE  Z ČÍZÍ ČH ZDROJÚ  

Štřa nka 59 

Přojektý financovane  z cizí ch zdřojú  

Dotace na přojekt EÚ Š abloný 2016-2018, inklúze a vzde la va ní   

řeg. c . ČZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002052,  

Býl poskýtnút v řa mci Opeřac ní ho přogřamú Vý zkúm, vý voj a vzde la va ní  (da le 

jen OP VVV), býl zapoc at 1. 9. 2017 a úkonc en bý me l bý t k 31. 8. 2018. Na tento přojekt 

býla schva lena neinvestic ní  dotace v celkove  vý s i 1.812.566,00 Kc . Financ ní  přostř edký 

jsoú poskýtova ný př es zř izovatele. Přojekt búde úkonc en k 31. 08. 2018. 

Dotace na přojekt EÚ Poma ha me řodic ú m – pe c e o de ti mimo s kolní  vý úkú 

v ZŠ  Komenske ho Třútnov  

řeg. c . ČZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000332,  

Býl poskýtnút v řa mci Opeřac ní ho přogřamú Zame stnanost (da le jen OPZ), býl 

zapoc at 1. 9. 2017 a úkonc en bý me l bý t k 31. 8. 2018. Na tento přojekt býla schva lena 

neinvestic ní  dotace v celkove  vý s i 3.841.793,75 Kc . Je poskýtova na př es zř izovatele.  

Tento přojekt je veden pod Ú Z 13013 (př í me  na kladý). Dals í m jeho řozlis ení m 

v ú c etnictví  je poúz ití  znakú Ořg 315115013332 (přo na kladý př í me  i nepř í me  – c í slo 

kořespondújí cí m s c a stí  řegistřac ní ho c í sla přojektú). V řoce 2016 býlo c eřpa no 

845.186,27 Kc  a to př edevs í m na výbavení  de tský ch klúbú  a mzdove  vý daje 

výchovatelek v de tský ch klúbech, dopřovodý na za jmove  křoúz ký. Přojekt búde úkonc en 

k 31. 08. 2018. 

Obe dý přo de ti 

Ve s kolní m řoce 2016/17 se s kola zapojila do přojektú Obe dý přo de ti. Jedna  se 

o 9 z a kú  1. a 2. stúpne , kteř í  býli výbřa ni na za klade  dopořúc ení  tř í dní ch úc itelú  a se 

soúhlasem řodic ú . Túto pomoc povaz újeme za velmi vhodnoú, adekva tní  a adřesnoú. 

V přojektú pokřac újeme i ve s kolní m řoce 2017/18. Ínfořmace o fořme  pomoci: viz: 

http://www.obedýpodeti.cz 

Obe dý přo de ti poma hají  de tem, kteře  se ocitlý v sitúaci, z e jejich řodic e si 

nemohoú dovolit zaplatit jim obe dý ve s kolní ch jí delna ch. Pomoc potř ebný m de tem je 

poskýtova na př í mo přostř ednictví m za kladní ch s kol na za klade  dařovací  smloúvý tak, 

abý se obe dý dostalý opřavdú k de tem, nezkomplikovalo to jes te  ví ce sitúaci řodic ú  a 

pomoc nemohla bý t zneúz ita. 

 

  

http://www.obedypodeti.cz/


AÚTOEVALÚAČE Š KOLY 

Štřa nka 60 

Aútoevalúace s kolý 

ON-LÍNE DOTAZNÍ KOVY  PRÚ ZKÚM „KLÍMA Š KOLY“ 

Výsledek dotazníku - "Klima školy - rodiče" 

 

Graf 1:   Čelkový  př ehled s kolý 
Přehled dle 

kategorií [%] 
Rozhodně 
souhlasím 

Spíše 
souhlasím 

Nevím 
Spíše 

nesouhlasím 
Rozhodně 

nesouhlasím 
Výsledné 

hodnocení 

Prostředí, 
materiální 
zázemí 

48,0 40,9 5,1 4,1 1,9 82,3 % 

Lidé 45,9 39,6 10,3 3,6 0,6 81,6 % 

Komunikace, 
vztahy 

44,5 39,5 8,1 6,1 1,7 79,8 % 

Systém, pravidla, 
hodnoty 

31,1 45,0 15,0 7,3 1,6 74,2 % 

Výuka, příprava, 
hodnocení 

37,0 46,0 9,0 6,9 1,1 77,7 % 

Komplexní 
hodnocení 

42,2 37,5 10,9 7,8 1,6 77,7 % 

Celkem 40,8 41,3 9,5 5,6 1,4 77,9 % 
 

Tabulka 1 

Nejlépe hodnocené otázky Kategorie Hodnocení 

Současná podoba komunikace učitelů a rodičů (telefon, e-
mail, třídní schůzky, konzultace,…) mi vyhovuje. 

Komúnikace, vztahý 91 % 

Škola je udržována čistá a v dobrém stavu. 
Přostř edí , 

mateřia lní  za zemí  
90 % 

Škola je dobře vybavena moderními počítači, projektory, 
interaktivními tabulemi a další technikou. 

Přostř edí , 
mateřia lní  za zemí  

89 % 

 

Tabulka 2.1 

Nejhůře hodnocené otázky Kategorie Hodnocení 

Ve škole je mé dítě ochráněno před sociopatogenními vlivy 
(šikana, drogy, kriminalita). 

Šýste m, přavidla, 
hodnotý 

62 % 

Spolužáci mezi sebou mají dobré vztahy, navzájem si 
pomáhají. 

Komúnikace, vztahý 64 % 

Naše škola je napřed před ostatními školami. 
Komplexní  
hodnocení  

65 % 

 

Tabulka 3.1 
ABSOLUTNÍ 

ČETNOST 
CELKEM 

Rozhodně 
souhlasím 

Spíše 
souhlasím 

Nevím 
Spíše 

nesouhlasím 
Rozhodně 

nesouhlasím 
Celkem 

odpovědí 
Celkem 
rodičů 

Výsledné 
hodnocení 

Celkem 1404 1424 326 194 47 3395 65 79,0 % 

 

 



AÚTOEVALÚAČE Š KOLY 

Štřa nka 61 

Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci" 

 

Graf 1:   Čelkový  př ehled s kolý 
Přehled dle 
kategorií [%] 

Rozhodně 
souhlasím 

Spíše 
souhlasím 

Nevím 
Spíše 

nesouhlasím 
Rozhodně 

nesouhlasím 
Výsledné 

hodnocení 

Prostředí, 
materiální 
zázemí 

41,0 35,1 5,0 13,7 5,2 73,3 % 

Lidé 33,5 36,9 12,0 11,8 5,7 70,2 % 

Komunikace, 
vztahy 

32,6 33,4 14,2 13,3 6,5 68,0 % 

Systém, pravidla, 
hodnoty 

29,0 33,3 11,5 14,8 11,5 63,4 % 

Výuka, příprava, 
hodnocení 

27,8 33,5 7,7 21,4 9,7 62,1 % 

Komplexní 
hodnocení 

41,9 29,6 16,0 6,7 5,8 73,8 % 

Celkem 32,9 33,7 10,3 14,3 7,5 66,8 % 

 

Tabulka 1 

Nejlépe hodnocené otázky Kategorie Hodnocení 

Škola je dobře vybavena moderními počítači, 
projektory, interaktivními tabulemi a další technikou. 

Přostř edí , 
mateřia lní  
za zemí  

87 % 

Školní webové stránky jsou přehledné a aktuální. 
Komúnikace, 

vztahý 
82 % 

Školní budova má vhodné prostory a uspořádání 
učeben pro naše vzdělávání. 

Přostř edí , 
mateřia lní  
za zemí  

82 % 

 

Tabulka 2.1 

Nejhůře hodnocené otázky Kategorie Hodnocení 

Při učení v hodinách pracujeme často ve skupinkách. 
Vý úka, př í přava, 

hodnocení  
46 % 

Ve školní jídelně se dobře naobědvám. 
Přostř edí , 
mateřia lní  
za zemí  

48 % 

Při školní práci můžu pracovat svým vlastním 
tempem. 

Vý úka, př í přava, 
hodnocení  

49 % 

 

Tabulka 3.3 
ABSOLUTNÍ 

ČETNOST 
CELKEM 

Rozhodně 
souhlasím 

Spíše 
souhlasím 

Nevím Spíše 
nesouhlasím 

Rozhodně 
nesouhlasím 

Celkem 
odpovědí 

Celkem 
žáků 

Výsledné 
hodnocení 

Celkem 2542 2607 794 1109 580 7632 146 67,8 % 

 

 



AÚTOEVALÚAČE Š KOLY 

Štřa nka 62 

Výsledek dotazníku - "Klima školy - učitelé" 

 

Graf 1:   Čelkový  př ehled s kolý 
Přehled dle 
kategorií [%] 

Rozhodně 
souhlasím 

Spíše 
souhlasím 

Nevím 
Spíše 

nesouhlasím 
Rozhodně 

nesouhlasím 
Výsledné 

hodnocení 

Prostředí, 
materiální 
zázemí 

48,2 41,4 2,7 7,7 0 82,5 % 

Lidé 36,4 45,9 8,6 7,7 1,4 77,0 % 

Komunikace, 
vztahy 

38,2 48,2 3,6 10,0 0 78,6 % 

Systém, pravidla, 
hodnoty 

42,3 39,5 3,6 13,2 1,4 77,0 % 

Výuka, příprava, 
hodnocení 

31,8 47,7 6,4 13,2 0,9 74,1 % 

Komplexní 
hodnocení 

36,4 43,9 12,1 7,6 0 77,3 % 

Celkem 39,2 44,5 5,4 10,2 0,7 77,8 % 

 

Tabulka 1 

Nejlépe hodnocené otázky Kategorie Hodnocení 

Když něčemu žáci při výuce nerozumí, mohou se přihlásit a 
zeptat. 

Komúnikace, vztahý 95 % 

Učitelé mají radost, když se žákům něco podaří. Lide  94 % 

Škola je udržována čistá a v dobrém stavu. 
Přostř edí , 

mateřia lní  za zemí  
92 % 

 

Tabulka 2.1 

Nejhůře hodnocené otázky Kategorie Hodnocení 

Žáci si svých učitelů váží. Lide  55 % 

Při učení v hodinách pracují žáci často ve skupinkách. 
Vý úka, př í přava, 

hodnocení  
58 % 

V naší škole dobře komunikují různé skupiny lidí: starší 
učitelé s mladšími, starší žáci s mladšími, rodiče mezi sebou 
apod. 

Komúnikace, vztahý 59 % 

 

Tabulka 2.2 
ABSOLUTNÍ 

ČETNOST 
CELKEM 

Rozhodně 
souhlasím 

Spíše 
souhlasím 

Nevím 
Spíše 

nesouhlasím 
Rozhodně 

nesouhlasím 
Celkem 

odpovědí 
Celkem 
učitelů 

Výsledné 
hodnocení 

Celkem 457 519 63 119 8 1166 22 77,8 % 

 


