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Schválení výroční zprávy  

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

v Trutnově dne 2. října 2020  Mgr. Petr Horčička, ředitel školy: 

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

školské rady: 

v Trutnově dne 15. října 2020  Mgr. Dušan Rejl, předseda školské rady: 
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Úvodní slovo ředitele školy 

Byl to skutečně výjimečný školní rok… Když jsme první den otevírali 

dveře do budovy, vůbec jsme netušili, jak bude daný školní rok probíhat 

a hlavně končit. 

Chtěli jsme pokračovat v započaté práci a dokončit několik 

rozdělaných projektů. Myslím si, že jak žáci, tak učitelé byli odhodlaní opět 

něco nového objevit, získat nebo prozkoumat. Leč okolnosti z dalekého 

Orientu způsobily, že školní rok se v březnu 2020 nevídaně zlomil. 

Přišlo období karanténní, kde se mnozí dozvěděli o sobě, o světě 

a o vzdělávání mnohé, co ani netušili. Byla to zkušenost zprvu šokující, pak 

i bolestná, ale při pohledu zpět také velmi cenná. Všichni jsme čelili otázkám: 

Jak dál ve vzdělávání? Jak učení modernizovat? A jakou cestu zvolit pro další 

rozvoj žáků i učitelů? A také se objevila ještě jedna podstatná otázka: Jaký 

vzdělávací obsah vlastně chceme předávat žákům, když nám zmizel 

bezprostřední kontakt? Došlo i na myšlenky, jestli je škola jen místem pro učení 

nebo také hledanou komunitou, kde se setkáváme a získáváme možná více, 

než teď dokážeme objektivně zhodnotit. 

Myslím si, že Základní škola Komenského v Trutnově vzdělávání na dálku 

úspěšně zvládla. Velmi brzy jsme zvolili efektivní učební nástroje, účinné 

vzdělávací strategie a moderní komunikační systémy, pomocí kterých jsme 

zůstali lídry ve školských inovacích. Nebylo to jednoduché, ale protože jsme 

byli trpěliví, jsme mnohem lépe připraveni 

na případná další překvapení. 

Dostáli jsme, myslím, pověsti, že učitelství 

je vskutku tradičně posláním, ale s mnohem 

hlubším a modernějším přesahem, než se nám 

v září 2019 mohlo zdát.  

 

 

Mgr. Petr Horčička 

ředitel školy 
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Základní údaje o škole 

Název školy Základní škola, Trutnov, Komenského 399 

Sídlo školy Komenského 399, Trutnov, 541 01 

Charakteristika 

školy 

Hlavním účelem a posláním organizace je základní 

vzdělávání a výchova žáků prvního až devátého 

ročníku v rámci plnění povinné školní docházky a 

poskytování souvisejících školských služeb. 

Organizace vykonává činnost: 

 základní školy 

 školní družiny 

 školního klubu 

 školní jídelny 

Zřizovatel školy Město Trutnov, Trutnov, Slovanské náměstí 165 

Vedoucí  

a hospodářští  

pracovníci 

Mgr. Petr Horčička – ředitel školy 

Mgr. Irena Rozínková – statutární zástupce ředitele školy 

Mgr. Martin Fiala – zástupce ředitele školy 

Markéta Brádlerová, DiS. – vedoucí vychovatelka školní 

družiny 

Hana Hepnarová – vedoucí školního stravování 

Jaroslav Ostradecký – vedoucí správy školy 

Adresa pro 

dálkový  

přístup 

www.zskomtu.cz 

Školská rada  zákonní zástupci nezletilých žáků:  

Mgr. Jana Bartoňová, Ing. Jan Mánek 

 zástupkyně pedagogických pracovníků školy:  

Mgr. Jana Fišerová, Bc. Eva Rusová 

 zástupci zřizovatele:  

Mgr. Tomáš Eichler, Mgr. Dušan Rejl 

 

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

UČEBNÍ DOKUMENTY 

• Ámos – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

běžných a sportovních tříd 
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Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

Český jazyk 

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

Cizí jazyk 0 0 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 

2. cizí jazyk       2 2 2  2 2 2 

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

Informační a komunikační 

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

Člověk  

a jeho svět 

Prvouka 2 2 2 0 0         

Přírodověda    2 2         

Vlastivěda    2 2         

Člověk  

a společnost 

Dějepis      2 2 2 2 2 2 2 2 

Občanská 

výchova 
     1 1 1 1 0 1 1 1 

Člověk a 

příroda 

Fyzika      2 2 2 2 2 2 2 2 

Chemie      0 0 2 2 0 0 2 2 

Přírodopis      3 2 0 1 2 2 0 1 

Zeměpis      2 2 2 2 2 2 2 2 

Biologie člověka        3    2  

Umění a 

kultura 

Hudební 

výchova 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

Grafika         1    1 

Výtvarná 

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

zdraví 

Tělesná 

výchova 
2 2 2 2 2         

Rozšířená 

tělesná 

výchova a 

zdraví 

         4 5 4 5 

Člověk a zdraví      2 3 2 3     

Člověk a 

svět práce 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 

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

 

Poznámky k plnění ŠVP Ámos: 

 

Ve sportovních třídách dochází na 2. stupni k integraci předmětů Tělesná 

výchova (2,2,2,2), volitelného předmětu Sportovní příprava (2,2,2,2) a 

Výchova ke zdraví (0,1,0,1) do nového předmětu Rozšířená tělesná 

výchova a zdraví. 

 

V 8. ročníku ve všech učebních programech dochází k integraci předmětů 

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

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

předmětů Tělesná výchova (2,2,2,2) a předmětu Výchova ke zdraví 

(0,1,0,1) do nového předmětu Člověk a zdraví. 

 

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

jazyka dle jazyka, který třída má od 3. třídy. 

 

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

předmětu Grafika. 

 

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

školy 

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

45 učitelů. Drtivá většina pedagogů splnila podmínky kvalifikace pro výkon 

povolání učitele na základní škole. Vyučující jsou pověřeni dalšími činnostmi, 

jako například výchovným poradenstvím, správou počítačové sítě a 

metodikou ICT, vedením metodických sdružení, třídnictvím, prevencí 

sociálně-patologických jevů, řízením knihovny, správou kabinetů 

a sbírek, správou učeben atp. Pedagogové se pravidelně vzdělávají v rámci 

DVPP a v jiných oblastech. Všichni jsou počítačově gramotní a zvládají 

běžnou práci s počítači a v programu Bakaláři. Většina komunikace a 

tiskopisů je vedena elektronicky.  

Vedení školy tvoří ředitel školy a dva zástupci. 

Školní družina je zastoupena jednou vedoucí vychovatelkou a sedmi 

vychovatelkami. Oddělení družiny jsou plně naplněna do kapacity školní 

družiny. Dále ve škole působí jedno oddělení školního klubu, který byl zřízen 

roku 2018. 

Osvědčenou kvalitou školy je provoz školního poradenského 

pracoviště. Ve školním roce byly díky grantu mezi pracovníky školního 

poradenského pracoviště získány školní psycholožka a speciální pedagožka. 

Ve škole pracuje sedm asistentů pedagogů pro znevýhodněné žáky. 

Technický personál tvoří školník, pomocná školnice, správce počítačové sítě 

a pět uklízeček. Administrativu zajišťuje hospodářka, hlavní účetní, pokladní 

školy a školní jídelny. Vedením personální a mzdové agentury je pověřena 

externí účetní firma B. Novák. Školní kuchyni se sedmi kuchařkami řídí vedoucí 

školního stravování. Správou sportovišť a sportovní haly je pověřena externí 

firma. 
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PŘEHLED ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY 
 

číslo příjmení jméno titul funkce 

1 AUGUSTOVÁ Miroslava Mgr. učitelka 

2 BÁNSKÁ Marie  pokladní 

3 BENEŠOVÁ Hana Mgr. mateřská dovolená 

4 BERNARDOVÁ  Leona   vychovat. dět. klubu 

5 BRÁDLEROVÁ Markéta DiS. vedoucí školní družiny  

6 BRADNOVÁ Tereza Mgr. mateřská dovolená 

7 BUCHVALDKOVÁ Marie  kuchařka 

8 BURDYCHOVÁ Václava Mgr. pedag.asistentka 

9 ČEPELKOVÁ Alena   hospodářka 

10 ČERNÁ Olga Mgr. učitelka 

11 DUBAJOVÁ Martina  vychovatelka  

12 DUŠKOVÁ Jana Mgr. učitelka 

13 DVOŘÁKOVÁ Ivana Mgr. učitelka 

14 FALTOVÁ Jana  kuchařka 

15 FIALA Martin Mgr. zástupce ředitele 

16 FIGEROVÁ Petra Mgr. DiS. učitelka 

17 FIŠER Václav Mgr. učitel 

18 FIŠEROVÁ Jana Mgr. učitelka 

19 FIZÉROVÁ Simona Mgr. speciální pedagožka 

20 FRIEBELOVÁ Kateřina Mgr. učitelka 

21 GOLOVÁ Jarmila Mgr. učitelka 

22 HAKLOVÁ Štěpánka   uklízečka 

23 HAKOVÁ Šárka Mgr. mateřská dovolená 

24 HAVRÁNEK Petr Bc. učitel 

25 HEPNAROVÁ Hana   vedoucí šk. stravování 

26 HEPNAROVÁ Oldřiška Mgr. učitelka 

27 HORČIČKA Petr Mgr. ředitel školy 

28 HORČIČKOVÁ Gabriela   hlavní účetní 

29 IMLAUFOVÁ Adriána Mgr. učitelka 

30 JAHELKOVÁ Simona   vychovatelka  

31 JANKOVÁ Markéta Mgr. učitelka 

32 JIRÁSKOVÁ Jana  Mgr. učitelka 

33 JIROUTOVÁ Hana   hlavní kuchařka 

34 JÍROVÁ Lenka Mgr. učitelka 

35 JUHÁSZOVÁ Ivana Mgr. učitelka 
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36 KASMANOVÁ Lenka Mgr. učitelka 

37 KAŠPAROVÁ Blanka  pedag. asistentka 

38 KLIČKOVÁ Hana  uklízečka 

39 KLIMEŠOVÁ Kateřina Ing. učitelka 

40 KRÁTKÁ Věra Mgr. učitelka 

41 KREJČÍ Monika Mgr. učitelka 

42 KURZOVÁ Lenka  pedag. asistentka 

43 KYSELOVÁ Dagmar Mgr. učitelka 

44 MACEK Martin Mgr. učitel 

45 MACKOVÁ Magdaléna   kuchařka 

46 MARZECOVÁ Darja  pedag. asistentka 

47 MĚDÍLKOVÁ Soňa Bc., DiS. pedag. asistentka 

48 MIČOLOVÁ Eva Mgr. učitelka 

49 MIKYSKOVÁ Petra   uklízečka 

50 MRŠTÍKOVÁ Blanka  vychovatelka 

51 OSTRADECKÝ Jaroslav   školník 

52 OŽDIANOVÁ Jana Mgr. učitelka 

53 PETŘÍKOVÁ Blanka Mgr. učitelka 

54 PLECHÁČ Zdeněk  Mgr. učitel 

55 POZDĚNOVÁ Kateřina  uklízečka 

56 PUŠKOVÁ Simona  pedag. asistentka 

57 ROUHOVÁ Věra   hospodářka 

58 ROZÍNKOVÁ Irena Mgr. zástupkyně ředitele 

59 RUSOVÁ Eva Bc. učitelka 

60 RUSOVÁ Eva RNDr. učitelka 

61 RŮŽIČKOVÁ Zuzana Mgr. učitelka 

62 SEDLAŘÍKOVÁ Jitka Mgr. učitelka 

63 SEMERÁKOVÁ Jitka Ing., Mgr. učitelka 

64 SCHNEIDEROVÁ Adéla  vychovatelka 

65 SIRKOVÁ Hana Mgr. pedag. asistentka 

66 SIRKOVÁ Klára Mgr. učitelka 

67 SIXTOVÁ Ivana Mgr. učitelka 

68 SLAVKOVÁ Anna Mgr. školní psycholožka 

69 SUCHÁNEK Pavel Bc. učitel 

70 SUCHÁNKOVÁ Kateřina  vychovatelka  

71 ŠAMALOVÁ Šárka Mgr. učitelka 

72 ŠEBKOVÁ Hana Mgr. učitelka 

73 ŠEVČÍKOVÁ Jitka  uklízečka 
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74 ŠILOVÁ Pavlína  uklízečka 

75 ŠLOFAR Vladimír Mgr. učitel 

76 ŠPŮROVÁ Ladislava Mgr. učitelka 

77 ŠRETR Oskar Mgr. učitel 

78 ŠTENCLOVÁ Natalija Mgr. učitelka 

79 TRAXLEROVÁ Alena Mgr. učitelka 

80 VAISOVÁ Radka Bc. vychovatelka  

81 VAŇÁSKOVÁ  Věra   kuchařka 

82 VÍTKOVÁ Iveta  kuchařka 

83 VOKULIČOVÁ Sára Mgr. učitelka 

84 VRABEC Martin  správce sportovišť 

85 VYMLÁTILOVÁ Eva   vychovatelka  

86 WENKOVÁ  Miroslava Mgr. učitelka 
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Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní 

docházce a následném přijetí do školy 
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POČTY ZAPISOVANÝCH PODLE VÝSLEDKU ZÁPISU A PODLE VĚKU 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 
 

Výsledky přijímacího řízení   

Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná 

škola 
4 žáci 

Gymnázium 14 žáků 

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická 1 žák 

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola 1 žák 

Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice 2 žáci 

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy 

Havlové, Janské Lázně 
1 žák 

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s 

právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové 
1 žák 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, 

Vocelova 1338 
5 žáků 

Střední průmyslová škola 19 žáků 

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních 

technologií, Dobruška, Čs. odboje 670 
2 žáci 

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková 

organizace 
2 žáci 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. 

Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace 
1 žák 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední 

odborné učiliště, Hradec Králové 
1 žák 

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o. 2 žáci 

Střední škola gastronomie a služeb 9 žáků 

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 2 žáci 

Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. 2 žáci 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a 

nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202 
1 žák 

Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a 

Obchodní akademie, Trutnov 
7 žáků 

Waldorfská základní škola a střední škola Semily, příspěvková 

organizace 
1 žák 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů 

stanovených ŠVP 

POČTY ŽÁKŮ PODLE TŘÍD 
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PŘEHLED PROSPĚCHU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

Školní poradenské pracoviště pracovalo ve školním roce 2019/2020 ve 

složení: Mgr. E. Mičolová – metodik prevence, výchovný poradce, pověřena 

vedením pracoviště, Mgr. I. Rozínková – výchovný poradce, kariérový 

poradce, Mgr. A. Slavková – školní psycholožka a Mgr. S. Fizérová – speciální 

pedagožka. 

Školní psycholožka a speciální pedagožka pracovaly ve škole na 

poloviční úvazek díky projektu Šablony II.  Pro školní rok 2020/21 jsme opět 

požádali o finanční prostředky na obě jmenované pracovnice v projektu 

Šablony III. 

Školní rok 2019/20 výrazně poznamenala epidemie koronaviru a s ní 

spojené uzavření škol od 11. 3. do 30. 6. 2020. Část školního roku do školy 

docházeli pouze žáci 1. stupně. Výuka probíhala distanční formou a přinášela 

s sebou různá úskalí. Problémem bylo hlavně to, že děti ze sociálně méně 

podnětného prostředí neměly často možnost ani chuť se vzdělávat distanční 

formou. O to větší zátěž bude nyní kladena na pedagogy, ale také na školní 

psycholožku a speciální pedagožku, abychom tyto rozdíly smazali. 

Výchovné poradkyně se věnovaly výchovným problémům žáků, 

a hlavně volbě povolání pro žáky 9. ročníků. Opět nastala situace, že většina 

žáků devátých tříd odchází na střední školy s maturitou. 

Prevence rizikového chování probíhala formou programů nabízených  

školní psycholožkou. Tato práce je závislá na požadavcích třídních učitelů. 

Školní psycholožka se účastnila třídnických hodin jednotlivých tříd.  Ve škole 

vystoupilo sdružení Rajcha Polička  s programem Memento podle knihy R. 

Johna. Program byl určen pro 8. a 9. ročníky.  

Speciální pedagožka pracuje s žáky s výraznými poruchami učení, ale 

také chování. Chování a jeho projevy mohou být u některých dětí velmi 

nestandardní a je potřeba některé situace nacvičit. 

Letošní školní rok 2020/21 bude opět poznamenán epidemií koronaviru. 

Proto neplánujeme žádné mimoškolní akce a budeme muset vystačit 

s vlastními zdroji.  
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 

a nepedagogických pracovníků 

Škola cíleně a plánovitě podporuje všechny pedagogické, ale i 

nepedagogické pracovníky v dalším vzdělávání, a to  především v 

prohlubování jejich kvalifikace. Kromě individuálních seminářů se škola snaží 

organizovat i semináře hromadné, které se uskutečňují na půdě školy a tím 

efektivně šetří čas a její finanční prostředky. Škole se daří, v úzké spolupráci s 

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

dále vzájemně předávají zkušenosti a dovednosti získané jinde. Dobrým 

příkladem jsou  zatím výtvarné či keramické techniky. Tyto aktivity chce škola 

nadále co nejvíce podporovat v jiných předmětech. 

Možnosti dalšího vzdělávání využívají hojně i provozní zaměstnanci 

školy, jako např. vedoucí školní jídelny, hospodářka, účetní či pokladní, a 

takto získané informace využívají ve svých profesích.  

PŘEHLED ABSOLVOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 
 

Ve školním roce 2019/2020 se pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci 

zúčastnili celkem 85 druhů různých seminářů a vzdělávacích akcí, ve kterých 

se proškolilo 347 osob.  V době uzavření školy od 11. března využívali 

pedagogové možnosti dálkového vzdělávání prostřednictvím různých 

webinářů. 

Nadále se daří realizovat na půdě školy tzv. „interní minisemináře“, na 

kterých si učitelé předávají vlastní zkušenosti získané praxí či ze seminářů.  

Datum Účastníci Téma vzdělávání 

17. 9. 2019 2 pedagogové 
Učíme se spolu - Adaptační proces dítěte 

(2h) 

22. 9. 2019 Mgr. Krátká Věra 
Točení na kruhu a dekorování keramiky 

(5h) 

27. 9. 2019 2 pedagogové Malí programátoři (celoroční projekt) 

1. 10. 2019 Mgr. Fišer Václav 
ICT WORLD - Imaging, Coding, 

Transforming and Simulating the World 

1. 10. 2019 Mgr. Krátká Věra 4Elements 

18. 10. 2019 Mgr. Mičolová Eva 
Prevence kriminality, prekriminality a 

sociálně patologických jevů (6h) 

23. 10. 2019 Mgr. Traxlerová Alena 
Vzdělávání v zahraničí - sdílení ze stáží v 

Dánsku a Slovinsku (2h) 
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25. 10. 2019 11 pedagogů 
Interní vzdělávací seminář - Minivolejbal v 

Tv (1h) 

6. 11. 2019 Mgr. Fizérová Simona 
Výuková podpora žáků se zaměřením na 

čtenářskou gramotnost (8h) 

22. 11. 2019 Mgr. Krátká Věra 
Kapradí - konzultace a praktické dílny k 

ekologické výchově (8h) 

5. 12. 2019 2 pedagogové 
Interaktivní pomůcky obohacující učení 

prostředí (2h) 

6. 12. 2019 Mgr. Mičolová Eva 
Poradenský den - prevence ve škole a 

školském zařízení (8h) 

9. 12. 2019 Mgr. Rozínková Irena Organizace přijímacího řízení (3h) 

9. 12. 2019 Mgr. Fizérová Simona 
Matematika názorně nejen pro žáky s 

dyskalkulií (8h) 

17. 12. 2019 Mgr. Mičolová Eva 
Konference Laskaví a efektivní sobě: 

rodiče a my (8h) 

20. 12. 2019 7 pedagogů Interní miniseminář - Ozoboti (1h) 

20. 12. 2019 17 pedagogů 
Interní miniseminář - Práce s aplikací 

Včelka (1,5h) 

20. 12. 2019 7 pedagogů 
Interní miniseminář - Seznámení s 

Feuersteinovou metodou (2h) 

20. 12. 2019 11 pedagogů 
Interní výtvarný miniseminář - Lavírovaná 

kresba (2h) 

20. 12. 2019 9 pedagogů 
Interní miniseminář - Počítačová 

gramotnost (2h) 

7. 1. 2020 Mgr. Traxlerová Alena 
Rehabilitační cvičení pro správné držení 

těla (2h) 

6. 2. 2020 Marzecová Darja 
Vzdělávání žáků s Aspergerovým 

syndromem na ZŠ a SŠ (8h) 

10. 2. 2020 7 provozních zaměstnanců ŠJ 
Hygienické minimum pro pracovníky 

školních jídelen (5h) 

13. 2. 2020 2 pedagogové 
Peněžní fondy školské příspěvkové 

organizace, FKSP po novele vyhlášky (6h) 

19. 2. 2020 2 provozní zaměstnanci Školení první pomoci (2,5h) 

19. 2. 2020 Mgr. Traxlerová Alena 
Diagnostika rozvoje početní gramotnosti a 

řešení aktuálních problémů s PPP (2h) 

23. 2. 2020 2 pedagogové 
Dny osobnostního a profesního rozvoje 

pedagogů (16h) 

24. 2. 2020 Mgr. Rozínková Irena Učíme se venku (on-line 1 měsíc) 

3. 3. 2020 Dis. Dubajová Martina Textilní tvoření. Drobné textilní výrobky. (4h) 

12. 3. 2020 16 pedagogů Interní miniseminář - Bakaláři (1h) 

31. 3. 2020 Bc. Rusová Eva Einfach digital (2h) 

2. 4. 2020 Mgr. Horčička Petr 
Čeština na dálku - aneb sdílení zkušeností 

(1h) 

2. 4. 2020 3 pedagogové Řízené čtení (1h) 
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3. 4. 2020 Mgr. Burdychová Václava 
Reedukace SPU v systému inkluzivního 

vzdělávání (2h) 

6. 4. 2020 Mgr. Slavková Anna 
Poruchy pohlavní identity u dětí a 

mladistvých (1,5h) 

7. 4. 2020 2 pedagogové 
Jak identifikovat problémy a realizovat 

podporu u žáků na 1. st. (2h) 

7. 4. 2020 Bc. Rusová Eva Klett Maximal interaktiv und mcourser  (4h) 

8. 4. 2020 2 pedagogové 
Dětská joga a její využití ve vzdělávacím 

procesu (1,5h) 

8. 4. 2020 Bc. Rusová Eva 
Učíme online - Reálie D-A-CH: Velikonoce 

(2h) 

8. 4. 2020 2 pedagogové Praktické zkušenosti s výukou na dálku (2h) 

9. 4. 2020 Bc. Rusová Eva Učíme online - digitální výuka I (2h) 

9. 4. 2020 3 pedagogové Práce s knihou (1,5h) 

15. 4. 2020 Mgr. Figerová Petra 
Komunikace a sdílení materiálů se žáky - 

Pro začátečníky (1h) 

15. 4. 2020 Mgr. Kyselová Dagmar Včelka - tipy pro online výuku (1,5h) 

16. 4. 2020 3 pedagogové 
Inovativní metody ve výuce cizího jazyka 

na 2. stupni ZŠ (8h) 

16. 4. 2020 Mgr. Petříková Blanka 
Doplňkové online interaktivní aktivity pro 

slovní zásobu a gramatiku v Aj na ZŠ (1h) 

16. 4. 2020 Dis. Dubajová Martina 
Vztahy na pracovišti - co dělat, když to 

nefunguje? (1,5h) 

16. 4. 2020 Ing. Klimešová Kateřina 
Assessing upper primary students online 

(2h) 

16. 4. 2020 4 pedagogové Práce s knihou 2 (1,5h) 

17. 4. 2020 2 pedagogové 
Na pomoc učitelům dějepisu - 

Normalizace (6h) 

17. 4. 2020 13 pedagogů Právo ve škole - dílna (6h) 

21. 4. 2020 Bc. Havránek Petr 
Inspirace pro výuku přírodních věd na 

dálku (1h) 

23. 4. 2020 Mgr. Figerová Petra Výuka naživo pro začátečníky (2h) 

28. 4. 2020 Mgr. Figerová Petra Gooigle Classroom krok za krokem (2h) 

29. 4. 2020 Mgr. Sirková Klára 
Látkové závislosti u dětí a adolescentů - 

alkohol, tabák, drogy (1,5h) 

29. 4. 2020 Mgr. Štenclová Natalija Práce s knihou 3 (1,5h) 

30. 4. 2020 Mgr. Figerová Petra Prevence a zvládání stresu (1h) 

4. 5. 2020 Bc. Rusová Eva Kahoot (2h) 

4. 5. 2020 Mgr. Figerová Petra 
Školní neprospěch a poruchy učení - 

prevence, příčiny a náprava (8h) 

4. 5. 2020 2 pedagogové 
AMOS - soubor vzdělávacích materiálů pro 

1. ročník (12h) 
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4. 5. 2020 Mrštíková Blanka Proč se děti chovají problémově? (1,5h) 

5. 5. 2020 Bc. Rusová Eva To fakt umím (2h) 

11. 5. 2020 2 pedagogové 
Zásady práce s žákem s dyslektickými 

obtížemi (1,5h) 

13. 5. 2020 4 pedagogové Školní a vnitřní řád (5h) 

14. 5. 2020 Mgr. Janková Markéta User Friendly? Yes! (1h) 

20. 5. 2020 Mgr. Krátká Věra Jak hodnocením podporovat učení (1h) 

20. 5. 2020 Bc. Vaisová Radka Les ve škole (1,5h) 

26. 5. 2020 2 pedagogvé 
Mobilní aplikace pro výuku různých 

vyučovacích předmětů (1h) 

8. 6. 2020 2 pedagogové 
Logopedická prevence hravou formou 

(2h) 

20. 6. 2020 Jahelková Simona 
Točení na kruhu a dekorování keramiky 

(5h) 

23. 6. 2020 Bánská Marie 
Jak se vyhnout chybám při zveřejňování 

smluv (2h) 

24. 6. 2020 Mgr. Horčička Petr Rozvoj komunikace (10h) 

25. 6. 2020 Mgr. Janková Markéta 
5 ways to bring vocabulary into the online 

classroom (1,5h) 

30. 6. 2020 2 pedagogové 
Individuální kurz anglického jazyka B1/2 

(64h) 

30. 6. 2020 2 pedagogové Individuální kurz anglického jazyka A1 (64h) 

30. 6. 2020 3 pedagogové 
Individuální kurz anglického jazyka A2/2 

(64h) 

30. 6. 2020 2 pedagogové 
Individuální kurz anglického jazyka B1.1 

(64h) 

15. 8. 2020 Mgr. Dvořáková Ivana Letní dílna hudební výchovy (60h) 

24. 8. 2020 24 pedagogů 
Interní miniseminář - Práce s novými 

webovými stránkami školy (1h) 

26. 8. 2020 32 pedagogů 1. stupně První pomoc (3h) 

27. 8. 2020 24 pedagogů 1. stupně 
Matematika názorně nejen pro dyskalkuliky 

(6h) 

27. 8. 2020 27 pedagogů 2. stupně Prácer se třídou - dílna (6h) 

28. 8. 2020 24 pedagogů 2. stupně První pomoc (3h) 

31. 8. 2020 18 pedagogů Školení řidičů referentů (3h) 

 

 



ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

Stránka 20 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

ŠKOLNÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY  

Předkládání výsledků činnosti probíhá především na internetových 

stránkách školy: http://www.zskomtu.cz. Internetové stránky jsou téměř každý 

den aktualizovány a údaje jsou doplňovány a zpřesňovány i v již hotových 

sekcích. Žáci, rodiče i pedagogové se mohou zapojit do fungování 

internetových stránek prostřednictvím „redakčního“ systému (po počáteční 

registraci může uživatel vkládat na internetové stránky své příspěvky, 

reagovat v anketách a mnoho jiného).  

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA 

Žákovská knížka je nejčastější a nejběžnější kontakt se zákonnými 

zástupci dětí. Škola si od roku 2003 připravuje vlastní verzi žákovské knížky, na 

které se podílí pedagogové školy. Kromě údajů o klasifikaci a chování dětí 

tento školní dokument obsahuje data o pořádaných akcích,  vybíraných 

penězích, změnách v rozvrhu a důležité kontaktní údaje školy. 

ŠKOLNÍ NÁSTĚNKA  

Nástěnka je umístěna v centru města vedle budovy ČSOB. Údaje 

obsahují informace o chodu školy, ale i aktuální změny, o kterých škola 

informuje širokou veřejnost. K výměně obsahu dochází jednou měsíčně. 

Ve školním roce 2019/2020 byla nástěnka věnována těmto tématům:  

Průvodce novým školním rokem, Školní kroužky, Sběrové akce školy, Den 

otevřených dveří, Mezinárodní projekty, Sportovní kurzy, Třídění odpadu, Zápis 

do 1. tříd, Sportovní a studijní úspěchy našich žáků, Projekt k 100. výročí 

Republiky, Oslava 60. výročí založení školy. Hlavním úkolem nástěnky je i 

nadále předávat aktuální, zajímavé a výstižné informace o dění ve škole. 

VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 

Především prostřednictvím místního tisku (Krkonošský deník, Trutnovinky, 

Radniční listy, MF Dnes a další) informuje škola o své činnosti většinu 

domácností v našem regionu. Spolupráce s redakcemi těchto novin je 

založena především na iniciativě ze strany školy. Kontakty byly navázány také 

s Rádiem Černá Hora a Českým rozhlasem Hradec Králové. 

http://www.zskomtu.cz/
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Další významné aktivity školy 

METODIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTOVNÍ TŘÍDY 
 

Ve sportovních třídách bylo ve školním roce 2019/2020 zařazeno 103 

žáků (6. - 9. ročník). Žáci sportovních tříd se zúčastnili pouze jednoho ze dvou 

plánovaných výcvikových táborů (viz. SPORTOVNÍ KURZY).   

Ke květnovým přijímacím zkouškám do sportovních tříd přišlo 38 žáků do 

budoucí 6. třídy,  z nichž 5 bylo z jiných škol. Na základě motorických testů, 

prospěchu a  zdravotního stavu z nich bylo 25 přijato do sportovní třídy.  

SPORTOVNÍ KURZY  

ZIMNÍ KURZ 

Zimní výcvikový tábor se konal od 16. do 20. prosince 2019 na Černé 

hoře v Krkonoších, byl zaměřen na běh na lyžích a nácvik sjíždění a zatáčení. 

Zúčastnila se jej celá 6. A, 8. A  a výběr žáků 7. a  9. ročníku sportovních tříd.     

LETNÍ KURZ       

Byl z důvodu koronavirových opatření zrušen. 

Již dlouhodobě patří  žáci sportovních tříd ZŠ Komenského v Trutnově 

k nejlepším závodníkům České republiky ve svých sportovních odvětvích a 

nebylo tomu jinak ani v sezóně 2019/2020.  

VÝSLEDKOVÝ SERVIS 

SPORTOVNÍ LEZENÍ 

V sobotu 25. 1. se členové Yetti clubu (vesměs žáci naší školy) zúčastnili 

Krajských regionálních závodů žactva v soutěžním lezení v Polici nad Metují.  

Naše patnáctičlenná výprava, přes oslabení nemocemi, byla velmi 

úspěšná. Vždyť ve více než šedesátičlenném závodním poli získali naši 

reprezentanti z celkového počtu patnácti možných medailí rovných osm! 

Gratulujeme! Ve svých kategoriích zvítězili: Jan Kořízek, Eliška Staňková, Vojta 

Kalaš a Alena Ježková. Stříbrní byli: Marie Ježková a Filip Moupic. A třetí místa 

přidali: Nikola Janečková a Anna Topalovská. Děkujeme za vzornou a 

úspěšnou reprezentaci! 

Mgr. Martin Macek 
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ŠKOLNÍ SOUTĚŽE  

PŘESPOLNÍ BĚH DRUŽSTEV AŠSK 

Dne 26. září 2019 žáci ZŠ Komenského Trutnov dosáhli vynikajících 

výsledků v přespolním běhu družstev, soutěže ASŠK. Kategorie D III (Jana 

Hůlková, Diana Limberská, Adéla Plecháčová, Aneta Bímanová) skončily na 

druhém místě a postupují do krajského kola. Kategorie H III (Pavel Melichar, 

Tomáš Nesládek, David Metlický, Matyáš Burýšek) skončili na prvním místě a 

postupují do krajského kola. Kategorie D IV (Eliška Bímanová, Veronika Černá, 

Nikola Bábiková, Klára Vymetalová) skončily na třetím místě. Kategorie H IV 

(Jakub Plecháč, Lukáš Bouček, Petr Nesládek, Jiří Matoulek) skončili na prvním 

místě a postupují do krajského kola. Všem žákům, kteří se zúčastnili závodu, 

blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Jitka Daňková 
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BASKETBAL 

Okresní kolo v basketbalu 

Nejlepší sportovci naší školy se 3. a 4. března vydali bojovat na 

palubovku proti ostatním reprezentantům trutnovských škol. A vedli si velmi 

dobře. V úterý se do sportovního klání pustili žáci a žačky 6. a 7. tříd. Kluci 

podali suverénní výkon, okresní kolo vyhráli a postupují do krajského kola. 

Jejich spolužačky obsadily druhé místo. 

Středa patřila nejstarším basketbalistům a basketbalistkám naší školy. 

Dívky nenašly přemožitelky a odnáší si z turnaje 1. místo a také postup do 

kraje. Kluci turnajem procházeli rovněž bez přemožitele až do finálového 

klání, kde narazili na basketbalisty ze ZŠ R. Frimla. Ve finálovém souboji jim 

chybělo trochu více štěstí, hlavně při trestných hodech, a i přes veškerou 

snahu nakonec prohráli o 3 body. Z turnaje si tak přináší druhé místo. Níže 

uvedeným žákům a žačkám děkujeme za vynikající výkony a za reprezentaci 

naší školy. 

 Lannen T., Jirkovský R., Prokopová A., Bönishová I., Sýkora F., Růžička J., 

Horák R., Ježková K., Brandová N., Maissnerová Z., Štumpfová L., Síč A., 

Nguyen T., Metlický D., Antonín L., Urbanec J., Langr M., Hampl M., Svoboda 

A., Matyska J., Smyček M., Stoklasa O., Zitová C., Vargová V., Rosulková K., 

Antoš J., Potoček A., Nesládek P., Zitová S., Plecháčová B., Burešová A., 

Boučková E. 

Petr Havránek 

 

Atletika 

Dne 19. 9. 2019 se žáci naší školy zúčastnili dětského maratonu World 

Marathon Challenge v Trutnově. Třicetičlenné týmy dětí běžely štafetovým 

způsobem maratonskou vzdálenost 42,195 metrů. Závodníci si předávali 

štafetový kolík vždy po 200 metrech, každý závodník tedy absolvoval celkem 

7 úseků štafety (celkem 1 400 m). Naši závodníci v konkurenci 6 základních 

škol skončili na fantastickém druhém místě. 
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Za vzornou reprezentaci školy děkujeme jmenovitě: Jakubu Barvínkovi, 

Matyáši Burýškovi, Tomáši Nesládkovi, Mikuláši Shornému, Natálii Krejčí, Anetě 

Prokopové, Pavlu Melicharovi, Janě Hůlkové, Dianě Limberské, Davidu 

Metlickému, Sašovi Síčovi, Lukáši Wenkemu, Anně Topalovské, Petru 

Topalovskému, Adéle Plecháčová, Nikole Bábikové, Andree Doubicové, 

Michaelu Leierovi, Jiřímu Matoulkovi, Petru Řepkovi, Ondřeji Frejvaldovi, Nele 

Hammerschmiedové, Aleně Ježkové, Jiřímu Matyskovi, Jakubu Urbancovi, 

Veronice Drahníkové, Janu Plívovi, Michalu Smyčkovi, Matěji Škodovi, Danu 

Stirratovi, Emě Shorné. 

 

 

Atletický 4-boj 

19. 9. 2019 se konalo na stadionu naší školy okresní kolo Atletického 

čtyřboje. Družstva našich dívek a chlapců obsadila první místa a postoupila 

do krajského kola. Družstvo dívek vyhrálo před druhým o 645 bodů. Mezi 

jednotlivci obsadily naše žákyně Sarah Zitová a Barbora Plecháčová druhé a 

třetí místo. Družstvo chlapců vyhrálo před druhým o 1299 bodů. Mezi 

jednotlivci obsadili první dvě místa naši žáci Jakub Plecháč a Jonáš Antoš. 

Kromě výše jmenovaných naši školu reprezentovali: Burešová Aneta, 

Vymetalová Klára, Langr Matyáš, Hampl Michal, Svoboda Adam. Děkujeme 

za reprezentaci a blahopřejeme k postupu. 

 

18. 10. 2019 vybojovalo družstvo dívek z 9. A vítězství v atletickém 

čtyřboji, čímž si zajistilo postup do republikového finále. Chlapci obsadili čtvrté 

místo. 

Reprezentovali nás: Aneta Burešová, Barbora Plecháčová, Doubravka 

Stolínová, Klára Vymetalová, Sarah Zitová, Jonáš Antoš, Michal Hampl, Petr 

Nesládek, Jakub Plecháč, Adam Svoboda. Blahopřejeme a děkujeme za 

reprezentaci naší školy. 
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Florbal 

Dne 6. 3. 2020 se žáci 4. a 5. ročníku naší školy zúčastnili okresního kola 

ve florbalu 3+1 kategorie II. smíšená. Turnaj byl pořádán v rámci ASŠK ČR. Ve 

velmi vyrovnaných zápasech naši žáci obsadili z celkových sedmi družstev 

pěkné čtvrté místo. Za reprezentaci školy děkujeme: Adamu Zárubovi 4. A, 

Janu Novotnému 4. A a Janu Stoklasovi 4.B, Matyáši Čepelkovi 5. A, Oliveru 

Síčovi, Lukáši Bickovi, Vojtěchu Minaříkovi z 5. A. 

Jitka Daňková 

SPORTOVNĚ TURISTICKÉ KURZY 

Kurz Třídy Počet Místo Termín 

SK 6.A+8.A 
25 

    Černá hora 16. - 20. 12. 2019  
28 

LK 7. A 25 Herlíkovice 2. 2. - 7. 2. 2020 

LK 7. B 29 Malá Úpa 5. - 10. 1. 2020 

LK 7. C 21 Strážné, Baraba 1. - 6. 3. 2020 

 

Poznámka: TK – turistický kurz, SK – sportovní kurz, soustředění 

sportovních tříd, LK – lyžařský kurz, CK – cykloturistický kurz, VK – vodácký kurz 

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

sportovních tříd. Všechny ostatní  (turistické, cyklistické a vodácké) musely být 

kvůli Coronaviru bohužel zrušeny. 
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METODIKA ČESKÉHO JAZYKA 
 

Při hodinách českého jazyka vyučující volili různé formy práce. 

V průběhu roku si žáci některých tříd připravovali mluvní cvičení. Nejlepší 

z nich nakonec vystoupili na již druhém ročníku Mluvní konference. Žáci se 

také připravovali a zúčastnili Olympiády v českém jazyce. Druhé pololetí 

školního roku bylo ztíženo distanční výukou, která probíhala od poloviny 

března 2020 do konce školního roku. Přípravu na přijímací zkoušky z českého 

jazyka vedla Mgr. Klára Sirková; od května pak Mgr.  Ladislava Špůrová a Mgr. 

Kateřina Friebelová. I přes velmi složité podmínky druhého pololetí žáci zvládli 

přijímací zkoušky dobře. 

Návštěva divadla Karlín aneb Za muzikálem do Prahy 

Začátkem prosince jsme opět vyrazili v počtu 43 dětí a 4 dospělých do 

Prahy, tentokrát do Hudebního divadla Karlín na muzikál Jesus Christ 

Superstar. Tento rockový muzikál byl vytvořen hudebním géniem Andrewem 

L. Webberem a textařem Timem Ricem v roce 1969. České publikum se s tímto 

muzikálem poprvé setkalo v roce 1994. Sami žáci i učitelé pak byli svědkem 

toho, proč je tento muzikál tolik oblíben. Užívali si nejenom strhující hudbu, 

působivé kulisy či zajímavou výpravu, ale mohli také obdivovat hlasy 

zpěváků-herců, které dobře znali - Václava Noida Bárty, Evy Burešové či Jiřího 

Korna. 
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Těší nás, že jsme se opět mohli hezky obléknout, vyrazit za kulturou 

a nechat se tímto zážitkem oslovit. Tak uvidíme, co nás čeká příště... 

Recitační workshop a školní kolo recitační soutěže 

V pondělí 17. 2. se na naší škole odehrál workshop pro recitátory, kde 

se soutěžící připravili na blízkou soutěž. Rozcvičili si mimické svaly děláním 

grimas, říkáním jazykolamů a různými cviky. Učili se dynamice pomocí 

rozhovorů se svými přáteli, u kterých se i zasmáli a navíc zjistili, jak jsou pauzy 

či pomlky důležité. Dále si vyzkoušeli, zda správně chápou svůj vybraný text 

předvedením živé sochy, která měla co nejvíce vystihnout myšlenku daného 

textu. Aby se naučili nemluvit potichu jako myšky, dostali za úkol v některých 

částech svého textu náhodně řvát. A protože je u recitace potřeba 

koordinace, zkoušeli bez jakéhokoli vedení a za pohybu hromadně vytvořit 

tvary, které jim učitelky zadaly.  

Ve čtvrtek 20. 2. se pak odehrálo samotné školní kolo recitační soutěže. 

Na začátku si soutěžící ještě jednou rozcvičili svá mluvidla a pak už přednášeli 

své prozaické či poetické texty. Celkem se zúčastnilo 18 soutěžících a porota 

složená z p. uč. Sirkové, p. uč. Klimešové a p. ředitele Horčičky vybrala čtyři 

recitátory (Davida Cejnara z 6. B, Viktorii Pradunovou ze 7. B, Nelu 

Hammerschmiedovou z 8.A. a Gabrielu Machovou z 9. A), kteří postoupili do 

okresního kola. Gratulujeme jim k úspěchu a přejeme hodně štěstí i nadále. 

 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.Klára Sirková a Mgr. Ladislava Špůrová 
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METODIKA DĚJEPISU A VÝCHOV 

Připomínka Sametové revoluce 11. - 15. 11. 2019  

Po celý druhý listopadový 

týden jsme si ve škole 

připomínali Sametovou 

revoluci. Páteční den započal 

netradičně, kluci převlečení za 

ozbrojence tlampačem vyzývali 

přicházející žáky do školy, aby 

se nezdržovali a pokračovali 

dál. Jakýmsi vrcholem pak bylo 

představení, které si pod 

vedením p. učitelky Klimešové a 

p. učitelky Sirkové připravili žáci 9. tříd. Přišel se na něj podívat do sportovní 

haly celý 2. stupeň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurze 6. ročníků do Všestar 

Ve dnech 9. a 10. prosince se všechny 6. třídy podívaly do Archeoparku 

ve Všestarech u Hradce Králové. První část programu o pravěku probíhala 

v nové budově muzea. Zde žáci viděli práci experimentální archeologie na 

krátkých videích a reálně na výstavě replik pravěkých předmětů, které si sami 

mohli vzít do rukou.  

Dále si v budově prohlédli expozici o vývojových etapách pravěku, 

prošli se modelem jeskyně a megalitické hrobky, viděli různé typy hrobů 
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a nakonec i velký model pravěké krajiny. Druhá část programu se odehrála 

venku. Všechny lákala venkovní pravěká vesnice, ve které stojí rekonstrukce 

různých budov z pravěku včetně rondelu, a potom praktická část exkurze, 

v níž si šesťáci nadšeně zkoušeli hod oštěpem, práci s dřevěnými motykami 

i měděnou sekerou, drcení obilí nebo broušení kamenných seker. Exkurze tak 

pěkně shrnula a zakončila právě probrané učivo o pravěku. 

 

Okresní kolo dějepisné olympiády 

 

umístění 
příjmení 

žáka 

jméno 

žáka 
škola, adresa školy body 

1. Křemenský Vojtěch 
Základní škola, Trutnov, Komenského 

399, 54101 
75 

2. Dostál Ondřej 
Základní škola, Trutnov, Komenského 

399, 54101 
73 

3. Trejbal Aleš 
Základní škola Karla Klíče, Hostinné, 

Horská 130, 543 71 
70 

 

Dne 14. ledna proběhlo na naší škole okresní kolo dějepisné olympiády, 

dokonce ve dvou kategoriích - I. pro ZŠ a II. pro SŠ. Před osmou hodinou ráno 

jsme obdrželi z ministerstva školství 25 otázek pro I. kategorii a 17 otázek pro II. 

kategorii. Zároveň jsme přivítali 30 fanoušků historie, kteří měli 90 minut na to, 

aby poměřili své vědomosti v zajímavém tématu: "Dlouhé století se loučí 

(1880-1920)". Naši žáci získali hned dvě skvělá umístění. Vojta Křemenský z 9. D 

soutěž vyhrál, z 80 možných bodů získal 75. Ondra Dostál z 9. C se 73 body 
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skončil hned za ním - na druhém místě. Na třetím místě se umístila ZŠ Karla 

Klíče z Hostinného se 70 body. V II. kategorii vyhrál Jan Rus z trutnovského 

gymnázia. Za ním se pak umístili soutěžící z gymnázia ve Dvoře Králové 

a gymnáza ve Vrchlabí. Vojta i Ondra postupují do krajského kola 

Mgr. Monika Krejčí  

CIZÍ JAZYKY 
 

Pravidelné aktivity cizojazyčné sekce byly ve školním roce 2019/20 

významně ovlivněny uzavřením škol a následným nouzovým stavem. Přesto 

se nám podařilo některé z nich uskutečnit. 

Poznávací jednodenní zájezd do Rakouska – Bad Ischl 

V listopadu 2019 se uskutečnil poznávací zájezd do Rakouska. Účastníci 

si nejen procvičili německý jazyk, ale také navštívili lázeňské město, ve kterém 

pobývala rakouská císařovna Sissi. Na právě otevřených vánočních trzích děti 

nakoupily dárky a poslechly si známé koledy v němčině. 

Okresní kolo konverzační soutěže v  německém jazyce  

I v tomto školním roce na sebe kolegyně Bc. Eva Rusová vzala nelehké 

břímě a zorganizovala na naší škole okresní kolo konverzační soutěže 

v německém jazyce. Soutěž se uskutečnila 4. února 2020. Po delší odmlce se 

v soutěži druhého cizího jazyka dostala mezi nejlepší naše žákyně Natálie 

Fraňková z 9. C, která obsadila krásné 3. místo.  

Okresní kolo konverzační soutěže v  anglickém jazyce  

Skvěle si vedli 19. února 2020 naši žáci Tomáš Štrobl a Martin Mužík, kteří 

se zúčastnili okresního kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce ve 

Vrchlabí. Tomáš v kategorii starších obsadil skvělé druhé místo a býval by 

postoupil do krajského kola. Martin Mužík vyhrál ve své kategorii rozdílem třídy. 

Žáci z mladší kategorie z okresního kola dále nepostupují. 

Jazykový pobyt v Bognor Regis, Anglie (květen 2020)  

Plánovaný jazykový pobyt v Anglii musel být kvůli karanténě zrušen. 

Mgr. Jana Fišerová 
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METODIKA MATEMATIKY A FYZIKY 
 

Ve školním roce 2019/20 jsme zaznamenali úspěch v podobě vítězství 

Karla Měřínského z 9. ročníku v okresním kole Matematické olympiády, a tudíž 

postup do kola krajského. To se, bohužel, kvůli nouzovému stavu nakonec 

nekonalo, stejně jako okresní kolo v ostatních ročnících. Karel kromě toho 

obdržel ocenění jako jeden z nejlepších řešitelů Národního testování 

studijních schopností a měl i jeden z nejlepších výsledků matematických testů 

v kraji. Vedle toho jsme se, jako každý rok, na podzim zúčastnili soutěže mezi 

školami z celého kraje MATOR v Hradci Králové, ve kterém naše dva 

dvoučlenné týmy řešily úlohy a zároveň běhaly orientační běh. Ten lepší 

z týmů se umístil na pěkném 9. místě z 32 týmů celého Královéhradeckého 

kraje.  V rámci fyziky se naše škola účastnila také Astronomické olympiády, 

zde naši žáci excelovali a dostali se až do krajského kola, kde na 4. místě 

zazářil deváťák Patrik Malý a výborně se umístil i Andreas Nováček na 8. místě. 

Z nižších ročníků se na 8. místě pak umístil v našem kraji ještě Matěj Prokopec. 

Od října 2019 probíhala na naší škole také tradiční příprava budoucích 

studentů na přijímací zkoušky středních škol pod vedením RNDr. Rusové 

a Mgr. Růžičkové. Na 50 dětí se připravovalo intenzivně až do března, poté 

doma a pak v rámci uvolnění opatření v květnu a v červnu také ve škole 

každý týden v tříhodinových blocích, a to až do termínu zkoušek. 

V rámci distanční výuky byla realizována většina témat z našeho 

Školního vzdělávacího programu jak v rámci matematiky, tak fyziky. Témata, 

která zaslouží hlubší procvičení nebo probrána nebyla, budou učitelé 

matematiky a fyziky probírat na začátku školního roku 2020/2021. 

Harmonogram těchto opatření byl již nastaven před začátkem tohoto 

školního roku. 

Mgr. Zuzana Růžičková 
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AKCE I. STUPNĚ 

Sportovní akce a muzikoterapie 

Během školního roku 2019/2020 

se žáci prvního stupně zúčastnili 

sportovních akcí: plavání, bruslení 

a lyžování. Některé naplánované kurzy 

nebyly kvůli karanténě dokončeny 

nebo uskutečněny.  Koncem ledna 2. A 

absolvovala lyžařský  kurz v Mladých 

Bukách.  Třída 1. C se zapojila ve škole 

do kurzu muzikoterapie.  

Ve dnech 6. 1. 2020 – 10. 1. 2020 

se třídy 5. A a 5. B zúčastnily Lyžařské a 

snowboardové akademie v ski-areálu  

Bret u Žacléře.  Žáci měli zajištěno 

kompletní zázemí pro výcvik, které bylo 

vhodné pro začátečníky i pokročilé. 

Cílem výcviku byl zdravý a aktivní 

pohyb v kolektivu ve venkovním prostředí, zvládnutí samostatného pohybu 

na lyžích /snowboardu, osvojení si lyžařských/snowboardových dovedností, 

včetně jízdy na lyžařských vlecích a pravidel bezpečného 

lyžování/snowboardování. 

Děti byly rozděleny 

do jednotlivých družstev 

podle schopností a pod 

vedením lyžařských 

instruktorů si své lyžařské 

dovednosti upevňovaly 

a rozvíjely. Všichni žáci 

výcvik zvládli, 

lyžovali/snowboardovali 

s velkou chutí a udělali 

velký pokrok. 
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ERASMUS + KA2 – MLADÍ PROGRAMÁTOŘI  

Ve dnech 9.11. 2019 – 16.11. 2019 nás navštívili žáci čtvrtých tříd 

partnerské  Základní školy Dragovských hrdinov v Humenném se svými třídními 

učitelkami Dašou Luksajovou a Janou Antalovou, aby společně s našimi žáky 

z 5. A pracovali celý týden na projektu „Malí programátoři“ financovaného 

z programu Erasmus + Ka2. Slovenské děti byly ubytované v rodinách svých 

českých protějšků. 

Pod vedením českých učitelů, Václava Fišera a Aleny Traxlerové, 

pracovali žáci v mezinárodních týmech na stavbě lunaparku 

z programovatelných stavebnic Lego WeDo 2.0. V pohyblivém zábavním 

parku „Trutnovačik“ se procházeli jedineční návštěvníci – naprogramovaní 

ozoboti. Žáci při programování předvedli svoji kreativitu, ale i schopnost 

pracovat v týmu. 

V rámci mobility navštívili také Muzeum stavebnice Merkur v Polici nad 

Metují, kde nejen obdivovali stavby z této stavebnice, ale pokusili se vytvořit 

vlastní stavby. 
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Slovenští žáci si užili týden v českých rodinách v rámci bohatého 

odpoledního programu. Trutnov jako město draka či Krakonoše – ducha hor, 

který chrání Krkonoše v rámci vzdělávacího programu v městském muzeu. 

Bohaté zážitky, získané poznatky a zkušenosti i nová přátelství jsou 

zárukou úspěšné práce na projektu Erasmus + Ka2: Malí programátoři. 

Výprava 3. B na „Havajské ostrovy"  

Ve čtvrtek 12. 9. se třeťáci vydali na výpravu. Cestou děti plnily úkoly, 

které se týkaly vědomostí o Havajských ostrovech. Jeden z posledních úkolů 

byl zatančit tanec Hula a i s tím se jak děvčata, tak chlapci vypořádali 

výborně. 

Bubny ve škole  

V úterý 8. října se naše škola otřásala v základech. Z haly se totiž dvě 

hodiny ozývaly zvuky více než sto bubnů. Do školy zavítala skupina Tokhi - 

Bubny do škol. Děti se tak proměnily 

během jedné hodiny ve zkušené 

bubeníky a nastala velkolepá 

bubenická show. Projekt Bubny do 

škol založil zkušený lektor a facilitátor 

Tokhi, bubeník a perkusista působící 

na mezinárodní scéně. Děti vytvořily 

orchestr, který na závěr přerostl v 

samotné bubenické vystoupení.  

Po stopách trutnovského draka  

15. října se vydala 3. C za krásného podzimního počasí na naučnou 

procházku po Trutnově. V rámci hodin prvouky žáci hledali významná místa 

a budovy našeho města. Už vědí, kde 

se nachází pošta, archiv, soud, 

galerie, Uffo, radnice, kostel Narození 

Panny Marie... Na závěr navštívili 

Muzeum Podkrkonoší. Zde se 

dozvěděli mnoho zajímavých 

informací z minulosti a mohli si 

prohlédnout historické předměty. 
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Zážitkový vlak – výhra v soutěži Permoník  

V neděli 27. října si třeťáci vybrali  jednu z odměn za výhru ve výtvarné 

soutěži Permoník, kterou vyhlásil spolek Rýbrcoul - duch hor. Pasažéři 

s napětím očekávali zážitkový vlak, který vyjel 

z trutnovského vlakového nádraží ve14.30 h. 

O zábavu se postarali členové ze spolku Trutnov, 

Město Draka. Cestou do Svobody nad Úpou 

zahráli cestujícím Dračí pohádku. Děti se aktivně 

do dění zapojovaly a nakonec zachránily 

princeznu před strašidelným drakem. Drak slíbil, že 

nebude nikomu škodit a stane se patronem 

a ochráncem Trutnova. Žáci tak zakončili projekt 

v prvouce - Putování za trutnovským drakem. 

 

Čtenářská dílna v  1. A 

V úterý 10. 12. se ve školní knihovně uskutečnila čtenářská dílna třídy 

1. A. Děti zde získávaly své první čtenářské zkušenosti. Díky genetické metodě, 

kterou jsme od září používali, znají děti všechna písmena a dokáží číst celá 

slova i věty. Naším cílem je chápat psaný text ne jako každodenní nudnou 

povinnost prvňáka, ale jako zážitek, možnost zaznamenat, sdílet a přečíst 

zážitky, příběhy, nové informace,  důležité věci. Během čtenářské dílny děti 

plnily úkoly, řešily kvízy, křížovky, prošly si čtenářský chodníček nebo skládaly 

čtenářské domino. Celý den jsme uzavřeli příběhy z knihy O. Sekory Ferdův 

slabikář. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Miroslava Augustová 

Mgr. Alena Traxlerová 
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PŘÍRODNÍ VĚDY – 2. STUPEŇ 

 

Metodické sdružení přírodních věd tvoří předměty: přírodopis, zeměpis, 

chemie a biologie člověka. V těchto předmětech je také nejvíce realizováno 

průřezové téma Environmentální výchova.  

Na začátku školního roku jsme se, u příležitosti Světového dne důstojné 

práce, zapojili do pořádání výstavy na stromech s názvem Cena kakaa. 

Jedním z výchovně vzdělávacích cílů naší školy je i uplatňování cílů trvale 

udržitelného života v praxi. Tedy např. řídit se podle hesla: „Mysli globálně, 

jednej lokálně". K výstavě proběhl i doprovodný program pro veřejnost. 

Bohužel nám počasí nepřálo, a proto byl venkovní program zkrácen. Žáci ze 

školního klubu si ho však užili na plno i v budově. Žákyně devátých ročníků si 

pro ně v první části připravily povídání o pěstování kakaa. Druhá část byla 

aktivnější - žáci si mohli vyzkoušet, jak si např. hrají děti v chudších částech 

Afriky nebo roztřídit fairtradové obaly od čokolád od nefairtradových. 

Výstavě jsme se věnovali i v hodinách zeměpisu. Pracovalo se ve skupinách, 

v textu žáci hledali problémy, které sužují pěstitele kakaa. Společně se 

zamýšleli nad řešeními, které by jejich problémy mohla zmírnit, nebo úplně 

vyřešit. První stupeň se také zapojil. Několik tříd si vyslechlo přednášku o 

výstavě a problematice pěstování kakaa. 

V prosinci absolvovala třída 6. C v muzeu v Hradci Králové dílnu 

s názvem Jak se z přírodniny dělá exponát. Nejdříve si prohlédli vystavené 

exponáty a vyslechli přednášku, jak se k nim muzeum dostalo. Poté si žáci 

mohli sami vyzkoušet, jak se z přírodniny dělá preparát, konkrétně preparovali 

saranče. Fixovali je pomocí pinzety a entomologických špendlíků do 

polystyrenové podložky. Ostatní plánované exkurze a přednášky se vzhledem 

k uzavření škol nekonaly.  

Významných úspěchů dosáhli naši žáci v přírodovědných soutěžích.  

Krajská kola se již většinou konala online. V krajském kole Astronomické 

olympiády získal v kategorii 8. – 9. tříd Patrik Malý 4. místo a Andreas Nováček 

obsadil 8. místo z 32 účastníků. Matěj Prokopec se v kategorii 6. – 7. tříd umístil 

na 8. místě z 36 účastníků.  

Z třetího místa v okresním kole Zeměpisné olympiády, která se ještě 

stihla konat fyzicky, postoupil do online krajského kola Lukáš Wenke ze 7. A. 

Stal se desátým nejúspěšnějším řešitelem v Královéhradeckém kraji. 

Biologická olympiáda se bohužel fyzicky nekonala. Proběhla celostátně 



DALŠÍ VÝZNAMNÉ AKTIVITY ŠKOLY 

Stránka 37 

online. V kategorii 6. - 7. tříd se účastnilo 578 žáků z celé České republiky. L. 

Wenke se umístil na vynikajícím 43 místě. V kategorii 8. - 9. tříd vybojovala 

Daniela Janská z 9. B z celkového počtu 530 soutěžících vynikající 73. místo. 

Výuka online probíhala v přírodovědných předmětech v platformě 

Google classroom. Učilo se i formou videokonferencí.  Žákům byly zadávány 

zajímavé úkoly, např. ve fyzice porovnávali hustotu kapalin. Jejich úkolem 

bylo vytvořit barevný nápoj nebo směs kapalin. Využili k tomu dostupné 

tekutiny, které sehnali v domácnosti. Výsledek experimentu popsali a 

vyfotografovali. Dále z dostupných domácích materiálů vytvářeli robotickou 

ruku nebo potápěče a natáčeli, jak fungují. V rámci výuky zeměpisu vytvářeli 

žáci 7. A a 6. tříd ve skupinách interaktivní mapy na internetu. Sedmáci měli 

za úkol zpracovat téma Austrálie. Šesťáci přírodní katastrofy způsobené 

atmosférou. Žáci šestých ročníků se na online hodině zeměpisu zabývali 

tématem změny klimatu. Nejdříve pomocí nástroje mentimetr hlasovali pro 

různé projevy klimatických změn na Zemi. Následně z nich vybírali ty, které se 

jich bezprostředně týkají a měly by se podle jejich názoru řešit. Poté 

zachraňovali krajinu a město před povodněmi, suchem a vysokými teplotami 

v online hře. Dozvěděli se tak, která adaptační opatření lze ve městech a v 

krajině vytvářet a podporovat, aby se voda v krajině udržela, ovzduší 

zvlhčovalo a vysoké teploty snižovaly. Na to navázal domácí úkol. Měli 

vyhledat a vyfotit adaptace, kterými se Trutnov a jeho okolí snaží udržet vodu 

v krajině, zvlhčuje ovzduší a snižuje vysoké letní teploty. Zároveň tato místa 

zmapovat. Tzn. vytvářeli společnou online mapu Adaptace Trutnova na 

klimatické změny.    

Environmentální výchova  

Školní zahrada se rozrostla o další 

přírodní prvky. Díky p. učiteli M. Fialovi byla 

na školní zahradě zrealizována květnatá 

louka a kompost. Louka je sečena kosou 

po částech. Slouží k monitoringu rostlin, 

živočichů a porovnávání ekosystému 

kosené louky a sečeného trávníku. Zemina 

z kompostu bude využívána pro zúrodnění 

vyvýšených záhonů i květin v interiéru. 

V době distanční výuky jsme využili 

budku s kamerou, která je umístěna na lípě na školní zahradě. V rámci 

přírodopisu sledovali žáci, hlavně žáci 6. tříd hnízdění sýkory modřinky. 
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Pozorovali stavbu hnízda, kladení vajíček a líhnutí mláďat. Viděli, co dá práce 

a úsilí pečovat o mladé a zároveň i to, že ne vždy je k nim příroda milostivá. Z 

celkem pěti vylíhlých sýkorek jedna přeci jen přežila a zdárně vyletěla mezi 

nás. Výsledky pozorování jsou zpracovány na webové stránce.  

Na škole také proběhlo několik sběrových akcí. V září nosily děti do 

školy vybité baterie, v říjnu jsme nasbírali 2 879 kg kaštanů, přes zimu voněla 

v kabinetu přírodopisu dětmi donesená pomerančová kůra a na podzim 

proběhl pravidelný sběr papíru a elektrozařízení. Ta se mohla odevzdávat i po 

celý rok do červených popelnic na chodbách v rámci soutěže Recyklohraní.  

Mgr. Věra Krátká 

ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB 
 

Školní družina měla pro tento rok 7 oddělení + školní klub. Navštěvovalo 

je pravidelně 240 dětí z 1. až 5. tříd. Zájem o umístění dětí do školní družiny byl 

veliký. Ranní družinu navštěvovalo v průměru 45 dětí denně. Celková činnost 

v jednotlivých odděleních vycházela z individuálních plánů a plánu ročního.  

Pravidelná činnost ŠD byla 

zaměřena na aktivity, při kterých si 

děti osvojovaly základy slušného 

chování, začleňování se do kolektivu, 

spolupráci s ostatními dětmi, 

zdokonalovaly se v rukodělných 

činnostech, rozvíjely své pohybové 

schopnosti, tvořivost, samostatnost, 

ohleduplnost tak, jak tyto činnosti 

vycházejí z RVP ŠD.  

Jako v minulých letech měly 

děti možnost navštěvovat některý 

z kroužků, které školní družina dětem 

nabízí. Od října si mohly vybrat 

z kroužků: přírodovědný kroužek, 

dramatický kroužek, čtenářský 

kroužek, šikovné ruce a deskové hry. 

Některé děti navštěvovaly i více kroužků. K pravidelným sportovním, 

rekreačním, pohybovým, ale i odpočinkovým činnostem bylo využíváno 

školní hřiště, školní tělocvična, školní pozemek, ale také prostory ve městě jako 
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jsou park, Bojiště, Gablenz. Účastnili jsme se i školních akcí –  food festival, 

Rýbrcoul, čarodějnický rej. Dále se děti zapojily do projektových dnů, které 

byly součástí projektu Šablony II -  Tkalcovské muzeum a řemeslná dílna Dům 

pod jasanem, včelař, Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové, Záchranná 

stanice pro handicapovaná zvířata Jaroměř. 

Dětem ve školní družině je činnost nabízena a děti se do ní zapojují 

podle svých představ a nálady. Vedle výzdoby jsou zde také výstavy 

dětských prací. Ve vestibulu školní družiny je umístěna prostorná nástěnka k 

informování rodičů, k seznámení s nabídkou akcí, úspěchy dětí atd.  

Ve školní družině v letošním roce pracovaly tyto kroužky: šikovné ručičky 

– M. Dubajová, přírodovědný kroužek – M. Brádlerová, R. Vaisová, dramatický 

kroužek – E.  Vymlátilová, čtenářský kroužek – B. Mrštíková.  

Prezentace školní družiny 

 Webové stránky školy 

 Informativní nástěnka ve městě 

 Reprezentativní akce školy  

 Den otevřených dveří 

 Výroba dárků pro prvňáky 

 Vánoční dílny 

Akce v rámci environmentální výchovy - třídění odpadu, sběr starého 

papíru, sběr víček PET lahví na dobročinné účely, úklid okolí školy, sběr 

přírodnin na přikrmování zvířátek v zimě. 

Zájmová činnost příležitostná 

Činnost dětí ve školní družině 

zpestřujeme a obohacujeme 

nabídkou různých akcí a aktivit 

podle zájmu dětí. Prohlédnout si je 

můžete na školních internetových 

stránkách družiny.  

Děkujeme za sponzorské dary 

Děkujeme za sponzorský dar firmě  Wöhr Parksysteme & Service s. r. o.  

Markéta Brádlerová, DiS. 
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AKTIVITY ŠKOLNÍ KNIHOVNY 
 

Školní knihovna v tomto školním roce pokračovala ve své pravidelné 

činnosti, která byla na jaře nečekaně přerušena epidemií. I přesto knihovna 

nezahálela, obohatila svůj knižní fond o další novinky a nově uspořádala své 

svazky. Plně také využila možností online katalogu, kdy si čtenáři mohli 

prodlužovat výpůjčky z klidu domova.   

V tomto školním roce měly proběhnout v naší knihovně osvědčené 

akce, v 2. pololetí ale bohužel jejich konání zabránilo uzavření škol. Věříme, že 

tyto akce se uskuteční v průběhu nového školního roku, ať už se bude jednat 

o oblíbenou Noc s Andersenem či Pasování tentokrát druháčků na čtenáře. 

Po celý rok lovili naši čtenáři „perlorodky“ - knihy označené samolepkou 

s obrázkem perly. Ke knize čtenář dostal otázky, na které musel po přečtení 

knihy správně odpovědět, poté získal perlu a kniha se započítala do soutěže 

o nejaktivnějšího čtenáře.  

 

Za knihovnu Bc. Eva Rusová 
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ŠKOLNÍ KROUŽKY 
 

Ve školním roce 2019/2020 byly otevřeny následující kroužky. Od 11. 3. 

a v době distanční výuky se nekonaly. 

Sportovní  

KOPANÁ – 1. stupeň  Petr Dorotík 

FLORBAL – 1. stupeň Mgr. Ivana Juhászová, 2. stupeň Petr Hepnar 

STOLNÍ TENIS – 1. stupeň Mgr. Jana Jirásková 

BASKETBAL – 3. - 6. třída – Jana Strnadová 

ZUMBA – Nikola Tauchmannová 

Vzdělávací  

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Č, M – Mgr. Klára Sirková, Mgr. 

Zuzana Růžičková,  RNDr. Eva Rusová, tyto kroužky pokračovaly v distanční 

výuce formou online výuky a za pomocí Google Classroom.  

ANGLICKÝ JAZYK – 1. a 2. třída – Magic english 

FRANCOUZSKÝ JAZYK, ŠPANĚLSKÝ JAZYK – Bc. Lenka Jenčíková 

KONVERZACE V AJ – Chishimba Veronica 

NĚMECKÝ JAZYK – Bc. Eva Rusová 

DOUČOVÁNÍ Z AJ – Mgr. Markéta Janková 

Výtvarné a hudební  

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU – Mgr. Ivana Dvořáková 

HRA NA KYTARU A UKULELE – Mgr. Lenka Kasmanová 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – Mgr. Ivana Dvořáková, Mgr. Jana Jirásková 

KERAMIKA – Mgr. Ivana Sixtová, Mgr. Miroslava Augustová 

 

Ostatní 

FIE – Mgr. Eva Mičolová, Mgr. Anna Slavková 

VAŘENÍ – Bc. Soňa Mědílková 
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 

Českou školní inspekcí 

INSPEKČNÍ ČINNOST VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ PROBĚHLA, ALE 

POUZE ČÁSTEČNĚ 

 

Během školního roku 2019/2020 proběhly ze strany ČŠI dvě kontroly:  

 

- první kontrola reagovala na stížnost ze dne 22. října 2019. Stížnost 

byla reakcí na mediální vyjádření učitelky školy, které vyvolalo 

pochybnosti stěžovatele týkající se zpracování vzdělávacího 

obsahu ŠVP, dále zda učitelka uplatňuje při vzdělávání očekávané 

výstupy RVP ZV, využívá vhodné výukové metody atd., zda škola 

realizuje podpůrná opatření žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, dále také stěžovatel vyjadřoval pochybnosti o způsobu 

kontroly práce pedagogických pracovníků ze strany vedení školy. 

o Ve všech 7 bodech zhodnotila kontrola ČŠI stížnost jako 

nedůvodnou. 

 

- druhá kontrola byla plánovanou inspekční činností, na kterou se 

nahlásila pětičlenná skupina v termínu od 10. do 13. března. 

Vzhledem k vyhlášení mimořádného opatření ale k samotné 

kontrolní činnosti na místě nedošlo. Očekáváme, že k návštěvě ČŠI 

dojde v období října 2020.  
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Základní údaje o hospodaření školy za rok 2019 

Hlavní finanční zdroje 

Neinvestiční finanční zdroje a jejich finanční vypořádání  

Celkové poskytnuté neinvestiční příspěvky určené na hlavní činnost 

organizace v roce 2019 činily celkem 61.542.201,58 Kč včetně evropských 

grantů. Veškeré prostředky byly čerpány v rámci potřeb a v souladu 

s platnými pravidly čerpání.  

ZŘIZOVATEL ORGANIZACE - MĚÚ TRUTNOV 

poskytl pro rok 2019 příspěvek zasílaný v měsíčních zálohách ve výši 

9.785.000,00 Kč na běžný provoz. Z toho byly čtvrtletně odváděny prostředky 

z fondu investic zpět do rozpočtu zřizovatele, a to v celkové výši 3.560.000 Kč.  

Další prostředky byly použity na nezbytné běžné údržby, servisy, revize 

a opravy, telefony, poštovné, internet, odvoz odpadů, hlídání objektu BOZP, 

správu sportovní haly, tělocvičen a sportovního areálu, pronájem 

kopírovacích strojů, rohoží, nástěnky, dále na reprezentaci školy, energie, 

pojištění majetku a neuplatněnou část DPH, učební pomůcky, které podle 

klasifikace nelze hradit z prostředků KÚ (např. čtvrtky, chemikálie, barvy 

apod.), kancelářské potřeby, potřeby spojené s provozem služebního vozu a 

též na pořízení majetku (vybavení školní jídelny). V hlavní činnosti byla v roce 

2019 evidována ztráta ve výši 226.059,00 Kč. Tato ztráta byla pokryta ziskem 

z vedlejší činnosti. 

MŠMT PŘES KÚ KHK (ÚZ 33 353) 

poskytlo organizaci po konečných úpravách příspěvek na přímé 

náklady vzdělávání (vedený pod účelovým znakem 33 353) v celkové výši 

40.921.779,00 Kč. Ten byl rozdělen na platy, OON, zákonné odvody 

ze mzdových prostředků, příděl FKSP a ONIV určených § 161, odst. 6 a § 163 

zákona č. 561/2004 Sb. Limit objemu prostředků na platy byl přidělen ve výši 

29.333.736,00 Kč. Na OON bylo přiděleno 220.000,00 Kč. Z toho byly 

vypočítány zákonné odvody ze mzdových prostředků ve výši 10.048.270 Kč 
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a příděl do FKSP 586.675 Kč. Prostředky na ostatní neinvestiční výdaje byly 

určeny ve výši 733.098 Kč. 

Organizace veškeré poskytnuté příspěvky z MŠMT účetně evidovala 

pod ÚZ 33 353. Čerpané prostředky byly plně využity a organizace čerpala 

podle platných zákonů, vyhlášek a pravidel.  

Celková použitá částka na ONIV byla ve výši 829.245,56 Kč, z toho na 

učební pomůcky a učebnice bylo použito celkem 162.064,96 Kč, na cestovné 

a kurzy bylo použito 193.639,00 Kč, ochranné pracovní pomůcky pracovníků 

33.150,78 Kč, další vzdělávání pracovníků 115.374 Kč (včetně seminářů 

nepedagogických pracovníků), náhrada za pracovní neschopnosti 

203.377,00 Kč, zákonné pojištění 121.639,82 Kč.  

DOTACE Z ROZVOJOVÉHO PROGRAMU MŠMT NA „PODPORA VÝUKY 

V PLAVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ROCE 2019 (IV. ETAPA)“ 

Tato neinvestiční dotace byla poskytnuta MŠMT Královehradeckému 

kraji. Naší organizaci kraj přidělil na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 celkem 

45.880,00 Kč. Jde o podporu určenou na dopravu žáků 1. stupně ZŠ z místa 

poskytování vzdělání do místa výuky plavání a zpět. Dotaci jsme evidovali (i 

účetně) pod ÚZ 33 070. 

Dotace nebyla vyčerpána v plné výši, z důvodu probíhajících lekcí na 

podzim 2018 šk. roku 2018/2019, což je kalendářní rok 2018. Z poskytnuté 

dotace bylo použito 28.616,50 Kč. MŠMT bylo vráceno 17.263,50 Kč. 

DOTACE Z ROZVOJOVÉHO PROGRAMU MŠMT NA „PODPORA VÝUKY 

V PLAVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ROCE 2019 (V. ETAPA)“ 

Tato neinvestiční dotace byla poskytnuta MŠMT Královehradeckému 

kraji. Naší organizaci kraj přidělil na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 celkem 

56.000,00 Kč. Jde o podporu určenou na dopravu žáků 1. stupně ZŠ z místa 

poskytování vzdělání do místa výuky plavání a zpět. Dotaci jsme evidovali (i 

účetně) pod ÚZ 33 070. 

Dotace nebyla vyčerpána v plné výši, z důvodu stále probíhajících 

lekcí a dále proto, že většina tříd 1. stupně bude navštěvovat lekce ještě 
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v lednu 2020 a v 2. pololetí šk. roku 2019/2020, což je kalendářní rok 2020. 

Z poskytnuté dotace bylo použito 11.616,00 Kč. MŠMT bylo vráceno 

44.384,00 Kč. 

DOTACE Z ROZVOJOVÉHO PROGRAMU MŠMT NA „HODNOCENÍ ŽÁKŮ A ŠKOL 

PODLE VÝSLEDKŮ V SOUTĚŽÍCH V ROCE 2018/2019 – EXCELENCE ZÁKLADNÍCH 

A STŘEDNÍCH ŠKOL 2019“ 

Tato neinvestiční dotace byla poskytnuta MŠMT Královehradeckému 

kraji. Naší organizaci kraj přidělil na toto období celkem 6.400,00 Kč. Dotaci 

jsme evidovali (i účetně) pod ÚZ 33 065. 

Dotace byla vyčerpána v plné výši na nenárokové složky platů 

pedagogických pracovníků a odvody s platy spojenými a příděly do FKSP. 

DOTACE Z ROZVOJOVÉHO PROGRAMU MŠMT NA „ČÁSTEČNÉ VYROVNÁNÍ 

MEZIKRAJOVÝCH ROZDÍLŮ V ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

MATEŘSKÝCH, ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL, KONZERVATOŘÍ A ŠKOLNÍCH 

DRUŽIN V ROCE 2019  “  

Tato neinvestiční dotace byla poskytnuta MŠMT Královehradeckému 

kraji. Naší organizaci kraj přidělil na toto období celkem 624.257,00 Kč. Dotaci 

jsme evidovali (i účetně) pod ÚZ 33 076. 

Dotace byla vyčerpána v plné výši na platy a odvody s platy 

spojenými a příděly do FKSP. 

DOTACE POSKYTNUTÉ Z EU  

Čerstvý vítr z hor, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509, který  byl 

ukončen k 31. 12. 2019. Konečné vyúčtování proběhne v roce 2020. 

DigiTU-DigiTAM, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012322, který  bude 

čerpán od jeho počátku, a to až v roce 2020. 
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ÚČELOVÉ PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY 

V roce 2019 poskytl zřizovatel naší organizaci účelové provozní 

příspěvky na: 

Projektového manažera (pro IROP), ve výši 100.000,00 Kč 

V rámci projektu IROP bylo nutné financovat manažerku projektu, která 

se starala o průběh, výběrová řízení, smlouvy, vyúčtování a financování. 

Měsíční služby byly fakturovány ve výši 8.500,00 Kč. Tedy, celkové náklady jen 

v roce 2019 činily 102.000,00 Kč. Tudíž celý účelový příspěvek byl vyčerpán 

v plné výši. 

Spoluúčast IROP 

Příslib od zřizovatele o neinvestiční provozní příspěvek na spoluúčast na 

projektu IROP byl ve výši 124.000,00 Kč. Vzhledem k rozpočtu, který byl 

vytvořen u poskytovatele dotace IROP, bylo nemožné rozklíčovat některé 

položky, zda jde o investici, či nikoli. Na spoluúčast bylo tedy žádáno a v té 

samé výši  zřizovatelem poskytnuto celkem 6.662,47 Kč. Celkové skutečné 

neinvestiční náklady po vyúčtování však činily 30.627,40 Kč. 

Výměna osvětlení v tělocvičnách 

Příslib od zřizovatele o neinvestiční provozní příspěvek na výměnu 

osvětlení v tělocvičnách byl 300.000,00 Kč. Skutečné náklady, které nám 

zřizovatel proplatil, byly ve výši 289.2534,77 Kč. 

Návratná půjčka neinvestiční projektu IROP, vedená pod názvem „Objevitelé 

potřebují moderní školu“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004081 

V rámci tohoto projektu IROP, který je financování ex-post (vyjma 

spoluúčasti organizace), jsme museli zažádat zřizovatele o návratnou 

neinvestiční půjčku, a to ve výši 225.612,00 Kč, z toho jde o: -  5% z celkového 

rozpočtu ze státního rozpočtu, v celkové výši 12.534,00 Kč - 85% z celkového 

rozpočtu z dotačního rozpočtu, v celkové výši 213.078,00 Kč 
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Investiční finanční zdroje a jejich finanční vypořádání  

V roce 2019 došlo ke 4 plánovaným a následně uskutečněným 

investičním záměrům.  

 

NÁKUP 2 KONVEKTOMATŮ DO ŠKOLNÍ JÍDELNY V HODNOTĚ   

         999.965,00 KČ 

MODERNIZACE STRAVOVACÍHO A DOCHÁZKOVÉHO SYSTÉMU V HODNOTĚ 

299.233,00 KČ 

INVESTIČNÍ NÁKLADY NA SPOLUÚČAST NA PROJEKTU IROP V HODNOTĚ 

442.985,90 KČ 

Skutečné investiční náklady byly ve výši 582.525,42 Kč za spoluúčast 

příjemce dotace. 

TUNELOVÁ MYČKA NA NÁDOBÍ V HODNOTĚ   1.739.210,44 KČ 

ČASOMÍRA DO SPORTOVNÍ HALY V HODNOTĚ  399.905,00 KČ 

 

NÁVRATNÁ PŮJČKA NEINVESTIČNÍ PROJEKTU IROP, VEDENÁ POD NÁZVEM 

„OBJEVITELÉ POTŘEBUJÍ MODERNÍ ŠKOLU“, REG. Č. 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004081 

V rámci tohoto projektu IROP, který je financování ex-post (vyjma 

spoluúčasti organizace), jsme museli zažádat zřizovatele o návratnou půjčku 

a to ve výši 3.986.873,10 Kč, z toho jde o: 

-  5% z celkového rozpočtu ze státního rozpočtu, v celkové výši 

221.492,95 Kč 

- 85% z celkového rozpočtu z dotačního rozpočtu, v celkové výši 

3.765.380,15 Kč 
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Vedlejší finanční zdroje 

Neinvestiční finanční zdroje a jejich finanční vypořádání  

V roce 2019 šlo především o finanční zdroje z vedlejší činnosti na pokrytí 

nákladů vedlejší činnosti a případné ztráty z hlavní činnosti a v neposlední 

řadě financování fotovoltaické elektrárny. 

BĚŽNÁ VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 

V běžné vedlejší hospodářské činnosti byl v roce 2019 vykázán výnos ve 

výši 1.824.497,00 Kč. Z toho 71,5 % byly výnosy z pronájmů nebytových prostor, 

22% z hostinské činnosti, na kterou organizace vlastní živnostenský list 

(stravování cizích strávníků). Zbylých 6,5% činily výnosy z vedlejší činnosti za 

pronájmy reklamních ploch a majetku a další ostatní drobné výnosy.  

Proti tomu činily náklady celkem 1.588.815,00 Kč, z toho nejvyšší podíl 

nákladů činily energie a to 65,2 %, dále materiálové náklady (vč. OOPP) a 

ostatní služby (telefony, poradenství apod.), mzdové náklady (včetně 

odvodů na zdr. a soc. pojištění a příděl FKSP) a odpisy z dlouhodobého 

majetku.  

Zisk z běžné vedlejší hospodářské činnosti činil 235.681,00 Kč. Tento zisk 

byl použit na pokrytí ztráty v hlavní činnosti, která činila 226.059,00 Kč.  

VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST – FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 

Tato stavba byla vybudována kvůli úsporám za elektrickou energii.  

Finanční rozbor 

Za rok 2019 vykázala organizace výnosy FVE za celkem 2.368.645,00 Kč. 

Z toho vlastní výrobou bylo ve výnosech evidováno 2.076.952,00 Kč. 

Rozpouštěním dotace ze SFŽP byl celkový zisk navýšen o 260.540,00 Kč. Dále 

organizace získala z pronájmů střešních ploch celkem 30.450,00 Kč. Zbývající 

výnosy ve výši 704,00 Kč jsou úroky na bankovním účtu. 

Náklady na FVE činily v tomto roce celkem 1.935.240,00 Kč, z toho na 

opravy a udržování 80.730,00 Kč, pronájem technologie a další náklady 

1.854.510,00 Kč.  
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Tedy celkový čistý zisk z FVE činil 433.406,00 Kč. Tento zisk chce 

organizace použít na pokrytí podmínek ČS.  

Finanční plán FVE 

Vzhledem k podmínkám banky, viz dodatek č. 2 smlouvy s Českou 

spořitelnou a.s., která poskytla organizaci úvěr, musí být na bankovní účet za 

každý rok převedeno celkem 277.600,00 Kč. Do 31. 12. 2017 tam musí být 

uloženo celkem 1.388.000,00 Kč, které jsou rezervou pro případné opravy. 

Aby tento zůstatek byl pokryt účetně, je nutné, aby byl fond investic 

(SÚ 416) „naplněn“. Fond investic je tvořen: 

ODPISY – bez odpisů za investiční dotaci od SFŽP. Od roku 2011 do roku 

2019 bylo na tomto účtu vytvořeno celkem 3.315.708,00 Kč (bez odpisů 

krytých investicí).  

ZISKEM – na fond investic (SÚ 416) bylo za období 2011 – 2019 

převedeno celkem 2.224.583,11 Kč. Veškerý zisk je převáděn na základě 

souhlasu zřizovatele. A převádí se v následujícím období. 

DOTACE EIB - v roce 2012 jsme obdrželi dotaci EIB, převedli jsme ji na SÚ 

416, aby byla pokryta rezerva, která je tvořena na speciálním bankovním účtu 

(do 31. 12. 2017 ve výši 1.388.000,00 Kč), a to ve výši 594.128,01 Kč. 

Z fondu investic je čerpána: 

JISTINA - od roku 2011 do roku 2019 bylo uhrazeno na jistině celkem 

4.198.740,67 Kč.  

Zůstatek k 31. 12. 2019 tedy je ve výši 1.808.920,09 Kč. 

Plán do roku 2024, do kdy bude splácen úvěr. Zisk bude převáděn 

v plné výši. A to tak, aby stále byla udržována částka 1.388.000,00 Kč. Jelikož 

se z investičního fondu hradí část úvěru (jistina), zůstatek na syntetickém účtu 

(v účetnictví) je proměnlivý. Předpokládaná doba odepisování majetku je 

do roku 2031. 
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Mimorozpočtové finanční dary 

Neinvestiční finanční dary a jejich finanční vypořádání  

Jde o drobné i nedrobné finanční dary s účelovým či neúčelovým 

určením. 

FD NA STRAVNÉ PRO SOCIÁLNĚ SLABÉ DĚTI 

Na základě nabídky firmy WOMEN for WOMEN, která přispívá sociálně 

slabým dětem na stravu, jsme v roce 2019 získali příspěvky i pro pár žáků naší 

školy. 

V  roce 2019 poskytla firma WOMEN for WOMEN finanční dar v celkové 

výši 45.768,00 Kč (z toho na 2. pol. šk. roku 2018-2019 celkem 31.784,00 Kč a 

na 1. pol. šk. roku 2019-2020 celkem 13.984,00 Kč). 

Z těchto prostředků bylo použito: 

 ve 2. pololetí šk. roku 2018-2019 celkem 24.348,00 Kč, přeplatek 

ve výši 7.436,00 byl použit na další školní rok (o tuto částku byla 

ponížena výše dotace). 

 v 1. pololetí šk. roku 2019-2020 celkem 9.516,00 Kč, přeplatek ve 

výši 4.468,00 Kč byl vrácen poskytovateli. 

FD NEÚČELOVÉ, KTERÉ BYLY POUŽITY NA POMŮCKY, VÝLETY A JINÉ POTŘEBY 

JEDNOTLIVÝCH TŘÍD A ŽÁKŮ 

Dále škola získala za pomocí třídních učitelů dary na pomůcky, 

potřeby, kurzy a výlety pro žáky v celkové výši 50.000,00 Kč od různých dárců. 

Z předchozích let byly převedeny nevyčerpané zůstatky darů v celkové 

hodnotě 43.060,00 Kč. 

Veškeré dary ještě nebyly plně využity. Celkové náklady čerpané 

z těchto drobných finančních darů a darů předchozích let činily 10.000,00 Kč. 

Nevyčerpané finanční dary budou čerpány v dalším období a to celkem 

83.060,00 Kč (skládá se ze čtyř zdrojů získaných v předchozích letech). 
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Finanční fondy  

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)  

Stav fondu k 1. 1. 2019 činil 256.995,23 Kč. Tvorba fondu z objemu 

vyplacených mzdových prostředků za rok 2019 činila 618.936,36 Kč. 

Z celkových prostředků určených pro rok 2019 bylo celkem čerpáno 

418.997,00 Kč, z toho 117.925,00 Kč na rekreaci, 136.995,00 Kč na kulturu a 

tělovýchovu, 15.000,00 Kč bylo vyplaceno jako odměny za různá výročí, 

115.850,00 Kč bylo vyplacen na penzijní pojištění, 33.227,00 Kč 

na rehabilitační programy, vitamíny a opravy majetku pořízených z FKSP. 

Zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb k 31. 12. 2019 činil 456.934,59 Kč. 

Investiční fond (IF)  

Stav fondu k 1. 1. 2019 činil 1.621.139,36 Kč (z toho 165.265,01 Kč 

pro běžný provoz a 1.388.388,93 Kč pro FVE). Tvorba fondu z odpisů za rok 

2019 činila celkem 4.456.056,81 Kč (z toho 4.052.516,81 Kč pro běžný provoz a 

tvorba z odpisů FVE činila celkem 403.540,00 Kč). Z rezervního fondu byl 

přesunut schválený hospodářský výsledek z roku 2018 se souhlasem 

zřizovatele ve výši 447.173,03 Kč na FVE. Dále byly poskytnuty účelové 

investiční dotace od zřizovatele v celkové výši 3.810.699,48 Kč na nákup 2 

konvektomatů 999.965,00 Kč, modernizaci stravovacího a docházkového 

systému 299.233,00 Kč, tunelovou myčku na nádobí 1.739.210,44 Kč, časomíru 

399.905,00 Kč a spoluúčast na projektu IROP. Čerpání fondu bylo plánované 

v roce 2019 na pokrytí úroků FVE, kdy bylo použito celkem 570.419,36 Kč 

z FRIMu. Nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele činil 3.560.000,- Kč. Zůstatek 

fondu rozvoje a majetku k 31. 12. 2019 činil 2.463.087,49 Kč (z toho 654.167,40 

Kč pro běžný provoz a 1.808.920,09 Kč pro FVE). 

Rezervní fond (RF)  

Stav fondu k 1. 1. 2019 činil 44.031,18 Kč, který je tvořen ze zlepšeného 

výsledku hospodaření předchozích let, a to ve výši 971,18 Kč, a zůstatků 

drobných nevyčerpaných finančních darů v celkové výši 93.060,00 Kč. 
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V roce 2019 bylo celkem čerpáno 10.000,00 Kč a byl převeden se souhlasem 

zřizovatele zisk 447.173,03 Kč z roku 2018 do fondu rozvoje a majetku FVE. 

Zůstatek rezervního fondu vykazoval k 31. 12. 2019 celkem 84.031,18 Kč. 

Fond odměn (FO) 

Stav fondu k 1. 1. 2019 činil 0,00 Kč. Fond nebyl v roce 2018 naplněn 

novým přídělem, tudíž ani čerpán. Stav fondu k 31. 12. 2019 činil 0,00 Kč. 

Závěr 

V roce 2019 nedošlo k žádným personálním změnám ve vedení. 

Na postu ředitele organizace stále zůstává Mgr. Petr Horčička a na místě 

zástupců ředitele Mgr. Irena Rozínková a Mgr. Martin Fiala. 
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Údaje o zapojení školy do rozvojových 

a mezinárodních programů 

DOTACE Z ROZVOJOVÉHO PROGRAMU MŠMT NA „PODPORA VÝUKY 

V PLAVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ROCE 2019 (IV. ETAPA)“ 

Tato neinvestiční dotace byla poskytnuta MŠMT Královehradeckému 

kraji. Naší organizaci kraj přidělil na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 celkem 

45.880,00 Kč. Jde o podporu určenou na dopravu žáků 1. stupně ZŠ z místa 

poskytování vzdělání do místa výuky plavání a zpět. Dotaci jsme evidovali (i 

účetně) pod ÚZ 33 070. 

Dotace nebyla vyčerpána v plné výši, z důvodu probíhajících lekcí na 

podzim 2018 šk. roku 2018/2019, což je kalendářní rok 2018. Z poskytnuté 

dotace bylo použito 28.616,50 Kč. MŠMT bylo vráceno 17.263,50 Kč. 

DOTACE Z ROZVOJOVÉHO PROGRAMU MŠMT NA „PODPORA VÝUKY 

V PLAVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ROCE 2019 (V. ETAPA)“ 

Tato neinvestiční dotace byla poskytnuta MŠMT Královehradeckému 

kraji. Naší organizaci kraj přidělil na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 celkem 

56.000,00 Kč. Jde o podporu určenou na dopravu žáků 1. stupně ZŠ z místa 

poskytování vzdělání do místa výuky plavání a zpět. Dotaci jsme evidovali (i 

účetně) pod ÚZ 33 070. 

Dotace nebyla vyčerpána v plné výši, z důvodu stále probíhajících 

lekcí a dále proto, že většina tříd 1. stupně bude navštěvovat lekce ještě 

v lednu 2020 a v 2. pololetí šk. roku 2019/2020, což je kalendářní rok 2020. 

Z poskytnuté dotace bylo použito 11.616,00 Kč. MŠMT bylo vráceno 44.384,00 

Kč. 

DOTACE Z ROZVOJOVÉHO PROGRAMU MŠMT NA „HODNOCENÍ ŽÁKŮ A ŠKOL 

PODLE VÝSLEDKŮ V SOUTĚŽÍCH V ROCE 2018/2019 – EXCELENCE ZÁKLADNÍCH 

A STŘEDNÍCH ŠKOL 2019“ 

Tato neinvestiční dotace byla poskytnuta MŠMT Královehradeckému 

kraji. Naší organizaci kraj přidělil na toto období celkem 6.400,00 Kč. Dotaci 

jsme evidovali (i účetně) pod ÚZ 33 065. 
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Dotace byla vyčerpána v plné výši na nenárokové složky platů 

pedagogických pracovníků a odvody s platy spojenými a příděly do FKSP. 

DOTACE Z ROZVOJOVÉHO PROGRAMU MŠMT NA „ČÁSTEČNÉ VYROVNÁNÍ 

MEZIKRAJOVÝCH ROZDÍLŮ V ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

MATEŘSKÝCH, ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL, KONZERVATOŘÍ A ŠKOLNÍCH 

DRUŽIN V ROCE 2019  “  

Tato neinvestiční dotace byla poskytnuta MŠMT Královehradeckému 

kraji. Naší organizaci kraj přidělil na toto období celkem 624.257,00 Kč. Dotaci 

jsme evidovali (i účetně) pod ÚZ 33 076. 

Dotace byla vyčerpána v plné výši na platy a odvody s platy 

spojenými a příděly do FKSP. 

DOTACE POSKYTNUTÉ Z EU  

Šablony II - 2018-2020, inkluze a pedagogické dovednosti 

reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009831, který je dvouletý a probíhá od 1. 9. 

2018 do  31. 8. 2020.  

Čerstvý vítr z hor, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509, který  byl 

ukončen k 31. 12. 2019. Projekt vychází ze zkušeností žadatele s tvorbou sítě 

spolupracujících škol. Řešení podporuje předávání zkušeností mezi pedagogy 

a vede k neformálnímu vzdělávání. Projekt vytvoří celorepublikovou síť škol, 

které pustí čerstvý vítr v oblasti SC5 a) do okolních škol, budou sdílet 

zkušenosti, spolupracovat a inspirovat se s využitím ťubíků i dalších výstupů 

projektu. Čerstvý vítr z hor, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509, který  

byl ukončen k 31. 12. 2019. Konečné vyúčtování proběhne v roce 2020. 

DigiTU-DigiTAM, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012322, který  bude 

čerpán od jeho počátku, a to až v roce 2020. 
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Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi  

Na škole nepůsobí žádná odborová organizace. Škola nespolupracuje 

s žádnou jinou odborovou organizací ani s partnerem, který by měl větší 

význam pro činnost školy. 
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Další vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Všechny informace jsou už obsaženy v kapitole týkající se dalšího 

vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků (s. 14 a násl.). 

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

  

Čl. 1 Účel 

Na základě tohoto plánu je organizován průběh a podmínky 

institucionálních forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Organizace dalšího vzdělávání formou samostudia bude plánována 

v průběhu školního roku a bude předmětem zvláštního rozhodnutí ředitele 

školy. 

Čl. 2 Základní podmínky dalšího vzdělávání 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bude organizováno na 

základě těchto principů: 

 rovnost příležitostí a zákaz diskriminace 

 potřeby školy 

 rozpočet školy 

 studijní zájmy pedagogických pracovníků 

Čl. 3 Konkrétní formy a druhy dalšího vzdělávání 

 Průběžné vzdělávání  

Tvoří obsah vzdělávání směřující k prohlubování kvalifikace 

zaměstnance ve smyslu § 141a zákoníku práce a § 24, odst. 1 zákona č. 

563/2004 Sb. Průběžné vzdělávání je realizováno vzdělávacími aktivitami 

vedoucími k udržování, obnovování, upevnění a doplnění kvalifikace 

pedagogického pracovníka. Hlavní formou je účast pedagogického 

pracovníka na kursech a seminářích v min. rozsahu 4 vyučovacích hodin. 

Obsahem jsou zejména nové poznatky z pedagogických a psychologických 

disciplín, nové poznatky z oboru souvisejících s vyučovacími předměty, 

prevence soc. patologických jevů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

jazykové vzdělávání, práce s ICT. V souladu s ustanovením §141 a zákoníku 

práce je účast na některé z uvedených forem průběžného vzdělávání, kterou 

pedagogickému pracovníku nařídí ředitel školy, pro tohoto pracovníka 

povinná. 
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Sociální patologie a prevence - Mgr. Klára Sirková (rozená Černá) 

Individuální kurzy Aj v rámci projektu Šablony 2 - Mgr. Irena Rozínková, 

Bc. Eva Rusová, Bc. Radka Vaisová, Mgr. Petr Horčička, Mgr. Martin Fiala, DiS. 

Adéla Schneiderová, DiS. Martina Dubajová, Mgr. Jitka Sedlaříková 

Kurz první pomoci – administrativní pracovnice 

Výtvarné semináře a kurzy keramiky – dle zájmu pedagogů a potřeb 

školy 

Vzdělávání členů ŠPP 

Mentoring – MgrMgr. Jana Jirásková 

Feuersteinova metoda – vybraní pedagogové 

Interní minisemináře – výtvarná výchova, keramika, tělesná výchova, 

ČsP 

Diferencované učení – všichni pedagogové 

Vize školy – vedení školy 

Oblast BOZP – všichni pedagogové a provozní zaměstnanci školy 

Semináře pro vychovatelky školní družiny dle jejich potřeb  

Vzájemné hospitace všech pedagogických pracovníků  

1 x do roka        

 Vzdělávání vedoucí ke zvýšení kvalifikace 

Škola bude podporovat následující formy a druhy dalšího vzdělávání 

vedoucího ke zvýšení kvalifikace: 

o Studium v oblasti pedagogických věd: 2 

- učitelství pro 1. stupeň: Darja Marzecová (druhý rok) – změna 

na speciální pedagogiku 

- učitelství pro 2. stupeň: Bc. Petr Havránek (první rok) 

V uvedených případech bude škola podporovat studium 

v bakalářských a magisterských studijních programech vedoucích 

k dosažení plné kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb. 

o Studium pro vychovatele: 0 
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V uvedených případech bude škola podporovat studium pro 

vychovatelství v rámci akreditovaných vzděl. programů dalších vzdělávacích 

institucí vedoucích k dosažení plné kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb. 

o Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky: 0 

V uvedených případech bude škola podporovat studium v rámci 

akreditovaných vzdělávacích programů vysokých škol (programy 

celoživotního vzdělávání).  

o Studium k výkonu specializovaných činností: 0 

 Další kurzy:  

Školení řidičů referentů – 18 osob 

Čl. 4 Stanovení priorit 

Priorita č. 1: Průběžné vzdělávání 

Priorita č. 2: Studium v oblasti pedagogických věd 

Čl. 5 Změny a doplňky 

Změny a případná doplnění tohoto plánu budou prováděny zejména 

v těchto případech: 

 Změny rozpočtu školy 

 Změny struktury zaměstnanců ve škole 

 Změny v právních předpisech 

 Změny vzdělávací nabídky 

 Změny vyvolaných provozními podmínkami školy 

Čl. 6 Platnost a účinnost 

Tento plán nabývá účinností dnem vydání. Platnost se stanoví 

do 31. 08. 2020. 
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Projekty financované z cizích zdrojů 

OBĚDY PRO DĚTI 

Ve školním roce 2018/19 se škola zapojila do projektu Obědy pro děti. 

Jedná se o 9 žáků 1. a 2. stupně, kteří byli vybráni na základě doporučení 

třídních učitelů a se souhlasem rodičů. Tuto pomoc považujeme za velmi 

vhodnou, adekvátní a adresnou. V projektu pokračujeme i ve školním roce 

2018/19. Informace o formě pomoci: viz http://www.obedypodeti.cz 

Obědy pro děti pomáhají dětem, které se ocitly v situaci, kdy si jejich 

rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Pomoc 

potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na 

základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, 

nezkomplikovalo to ještě více situaci rodičů a pomoc nemohla být zneužita. 

ŠABLONY II - 2018-2020,  

inkluze a pedagogické dovednosti, 

reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009831, který je dvouletý a probíhá od 1. 9. 

2018 do  31. 8. 2020.  

ČERSTVÝ VÍTR Z HOR 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509, který  byl ukončen 

k 31. 12. 2019. Projekt vychází ze zkušeností žadatele s tvorbou sítě 

spolupracujících škol. Řešení podporuje předávání zkušeností mezi pedagogy 

a vede k neformálnímu vzdělávání. Vede pedagogy k tomu, aby jejich žáci 

uměli zkoumat přírodu kolem sebe a rozuměli zákonitostem přírody a uměli 

aplikovat vědomosti. Projekt vytvoří celorepublikovou síť škol, které pustí 

čerstvý vítr v oblasti SC5 a) do okolních škol, budou sdílet zkušenosti, 

spolupracovat a inspirovat se s využitím ťubíků i dalších výstupů projektu. 

DIGI TU – DIGI TAM 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012322, který  bude čerpán od jeho 

počátku, a to až v roce 2020. Podporuje propagaci inovativních metod výuky 

za pomoci digitálních technologií a předávání zkušeností mezi pedagogy. 

Podporuje témata rozvoje informatického myšlení žáků a používání 

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

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

http://www.obedypodeti.cz/
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Autoevaluace školy 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2019 

Výsledková sestava 

 KOMENTÁŘ K VÝSLEDKOVÉ SESTAVĚ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

(příloha výsledkové sestavy)  

Výsledková sestava „Z_XXXXXXXXXXX“ obsahuje základní údaje o 

výsledcích jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na středních školách s maturitní 

zkouškou. Cílem sestavy je poskytnout jednotlivým základním školám 

informace o tom, jakých výsledků dosáhli jejich žáci v porovnání s uchazeči 

o středoškolské studium v rámci celé České republiky. Údaje o identifikaci 

uchazečů k základní škole jsou převzaté z přihlášek zadaných střední školou 

do informačního systému Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.  

CO VE ZPRÁVĚ NAJDETE  

Datovou část zprávy tvoří jednoduchá tabulka ve formátu *xlsx, v níž 

pro každou skupinu uchazečů podle délky středoškolského studia (8letá 

gymnázia, 6letá gymnázia a 4leté obory včetně nástaveb) je samostatný 

řádek.  

Záhlaví tabulky obsahuje identifikaci základní školy včetně IZO. V těle 

tabulky jsou v horní části (označeno „CELÁ ČR“) uvedena agregovaná data 

za všechny uchazeče, kteří se přihlásili a konali testy v rámci jednotné 

přijímací zkoušky pro příslušnou délku studia.  

V dolní části - označeno „ŠKOLA“ - jsou data zpracovaná z výsledků 

uchazečů o středoškolské studium na příslušné základní škole. Řádek 

za základní školu jako celek obsahuje pouze absolutní počty přihlášených 

uchazečů (žáků příslušné základní školy) a uchazečů, kteří zkoušku konali. 

V podrobnějším členění, tedy podle délky středoškolského studia jsou pak za 

každou skupinu uchazečů v tabulce uvedeny samostatně pro matematiku 

a český jazyk následující údaje:  

 PŘIHLÁŠENI – počet uchazečů přihlášených v rámci JPZ ke zkoušce 

z matematiky a z českého jazyka 

 KONALI – počet uchazečů, kteří zkoušku z matematiky a českého jazyka 

konali  
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 PRŮMĚRNÉ PERCENTILOVÉ UMÍSTĚNÍ - průměrná hodnota percentilového 

umístění uchazečů dané skupiny. Percentilové umístění jednotlivého 

uchazeče poskytuje údaj o tom, kolik procent uchazečů dosáhlo stejného 

či horšího výsledku. 

 % SKÓR - bodové hodnocení uchazeče, který zkoušku dokončil, vyjádřené 

procenty z maximálního dosažitelného počtu bodů. Do výpočtu je zahrnut 

vždy lepší výsledek zkoušky ze dvou možných pokusů, pokud je uchazeč 

využil. 

 PRŮMĚR (v tabulce označeno „CELKEM“; průměrný procentní skór) – 

průměrná úroveň bodového hodnocení v testu  

 KVARTILY - hodnota procentního skóru v jednotlivých kvartilech. Jedná se 

o výsledek uchazeče/uchazečů, kteří se nacházejí přesně na úrovni dolní 

čtvrtiny (1. kvartil), poloviny (2. kvartil nebo též medián) a horní čtvrtiny (3. 

kvartil) souboru všech uchazečů, kteří zkoušku konali, pokud bychom je 

seřadili podle výsledku od nejhoršího po nejlepšího. Tento ukazatel je 

zpracován pouze v případě, že se v dané skupině vyskytuje 10 a více 

uchazečů, kteří zkoušku konali a tudíž obdrželi nějaké bodové hodnocení.  

 MAXIMUM - vyjadřuje nejvyšší hodnotu % SKÓRU, které dosáhli žáci v dané 

skupině.  
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TESTOVÁNÍ SCIO – NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKŮ – PODZIM 2019 
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TESTOVÁNÍ SCIO – TRÉNINK NA PŘIJÍMACÍ ZK. – JARO 2020 – 8. ROČNÍKY 

 


