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Schválení výroční zprávy  

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

v Trutnově dne 4. října 2021  Mgr. Petr Horčička, ředitel školy: 

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

v Trutnově dne 12. října 2021  Mgr. Dušan Rejl, předseda školské rady: 
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Úvodní slovo ředitele školy 

Chtělo by se říci na úvod výroční zprávy, která je ohlédnutím za uplynulým obdobím, něco 

pozitivního. Přeci jenom konec dobrý, všechno dobré. Ačkoli tento školní rok končil v relativně běžném 

režimu, vzpomínky na něj budou pozitivní velmi obtížně. 

Měli jsme plány, chystali jsme se, ale všechno bylo jinak. Už druhým rokem nás ovlivňovalo virové 

onemocnění, které naši práci zásadním způsobem ovlivnilo. Sice jsme se v září 2020 obávali příchodu x-té 

vlny nemoci, ale vůbec jsme netušili, jak těžký průběh to bude a s kolika bolestnými ztrátami se budeme 

muset smířit. Na většinu běžných činností, postupů a výsledků jsme mohli zapomenout. Po zkušenostech 

z předchozího pololetí jsme nadále aplikovali prvky distanční výuky a vcelku úspěšně se nám podařilo 

převést žákyně a žáky na práh letních prázdnin. Nebyli jsme jen laskaví průvodci, ale také náročnými 

pedagogy, kteří požadovali plnění povinností a průběžnou reakci. Udělali jsme maximum pro to, abychom 

všechny školou povinné připravili do života. Usilovali jsme v naší práci o to, abychom naplnili požadavky 

ministerstev školství a zdravotnictví.  

Přesto musím říci slovy klasika: „tento způsob výuky zdá se mi poněkud nešťastným“. Školní rok, 

ve kterém bylo zamezeno sportovat, setkávat se a svobodně zpívat, opravdu nepovažujeme za hodný 

zapamatování. Přínos covidové výuky si také uvědomujeme, ale přesto pokles v počtu školních aktivit, 

výkonnosti žáků a kvality či obsahu výuky určitě nelze přehlížet. 

 Na druhou stranu strmě stoupla úroveň IT dovedností žáků, rodičů i učitelů a je radost pozorovat, 

že některé prvky distanční výuky přežily i v době post-covidové. Ukazuje se, že počítačové technologie jsou 

dobrý sluha, a naši učitelé vědí, jak je zkrotit, aby byla pro všechny co nejužitečnější. Podpora distanční 

výuky byla opravdu maximální: modernizace vybavení školy, možnosti on-line konzultací a dalšího 

vzdělávání pedagogů a také pomoc v podobě nezbytné péče rodičům v první linii byla pro školu skvělou 

příležitostí. Jsem moc rád, že naši pracovníci neseděli v době 

covidu s rukama v klíně, ale aktivně rozvíjeli své dovednosti, 

znalosti a pedagogický um. Reakce rodičů našich žáků byla také 

veskrze pozitivní, takže vzájemná komunikace nastavená v on-

line prostředí Bakalářů a Google Classroom zafungovala velmi 

dobře. Všichni účastníci covidového vzdělávání měli možnost se 

vyjádřit prostřednictvím dotazníků SCIO, jehož výsledky uvádíme 

na závěr výroční zprávy.  

 Přejme si tedy, aby nadcházející školní rok byl rokem 

bez dlouhodobých omezení a sýčkovské předpovědi se nenaplnily.  

 

Mgr. Petr Horčička 

ředitel školy 
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Základní údaje o škole 

Název školy Základní škola, Trutnov, Komenského 399 

Sídlo školy Komenského 399, Trutnov, 541 01 

Charakteristika školy Hlavním účelem a posláním organizace je základní vzdělávání 

a výchova žáků prvního až devátého ročníku v rámci plnění povinné 

školní docházky a poskytování souvisejících školských služeb. 

Organizace vykonává činnost: 

▪ základní školy 

▪ školní družiny 

▪ školního klubu 

▪ školní jídelny 

Zřizovatel školy Město Trutnov, Trutnov, Slovanské náměstí 165 

Vedoucí  

a hospodářští  

pracovníci 

Mgr. Petr Horčička – ředitel školy 

Mgr. Irena Rozínková – statutární zástupce ředitele školy 

Mgr. Martin Fiala – zástupce ředitele školy 

Markéta Brádlerová, DiS. – vedoucí vychovatelka školní družiny 

Hana Hepnarová – vedoucí školního stravování 

Jaroslav Ostradecký – vedoucí správy školy 

Adresa pro dálkový přístup www.zskomtu.cz 

Školská rada ▪ zákonní zástupci nezletilých žáků:  

Mgr. Jana Bartoňová, Michal Slavka 

▪ zástupkyně pedagogických pracovníků školy:  

Mgr. Jana Fišerová, Mgr. Zuzana Růžičková 

▪ zástupci zřizovatele:  

Mgr. Tomáš Eichler, Mgr. Dušan Rejl 

 

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

UČEBNÍ DOKUMENTY 
 

• Ámos – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání běžných a sportovních tříd 
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II. stupeň 

sportovní třídy  

II. stupeň 

Vzdělávací 

oblasti 
Vzdělávací obory 

1
. 

ro
čn

ík
 

2
. 

ro
čn

ík
 

3
. 

ro
čn

ík
 

4
. 

ro
čn

ík
 

5
. 

ro
čn

ík
 

6
. 

ro
čn

ík
 

7
. 

ro
čn

ík
 

8
. 

ro
čn

ík
 

9
. 

ro
čn

ík
 

6
. 

A
 

7
. 

A
 

8
. 

A
 

9
. 

A
 

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. 

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   vychovatka školního klubu 

5 BRÁDLEROVÁ Markéta DiS. vedoucí školní družiny  

6 BRADNOVÁ Tereza Mgr. mateřská dovolená 

7 BUCHVALDKOVÁ Marie  kuchařka 

8 BURDYCHOVÁ Václava Mgr. pedagogická asistentka 

9 ČEPELKOVÁ Alena   hospodářka 

10 ČERNÁ Olga Mgr. učitelka 

11 DUBAJOVÁ Martina  vychovatelka  

12 DUŠKOVÁ Jana Mgr. učitelka 
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13 DVOŘÁKOVÁ Ivana Mgr. učitelka 

14 FALTOVÁ Jana  kuchařka 

15 FIALA Martin Mgr. zástupce ředitele školy 

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. mateřská dovolená 

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 

36 KASMANOVÁ Lenka Mgr. učitelka 

37 KAŠPAROVÁ Blanka  pedagogická asistentka 

38 KLIČKOVÁ Hana  uklízečka 

39 KLIMEŠOVÁ Kateřina Ing. učitelka 

40 KRÁTKÁ Věra Mgr. učitelka 

41 KREJČÍ Monika Mgr. učitelka 

42 KURZOVÁ Lenka  pedagogická asistentka 

43 KYSELOVÁ Dagmar Mgr. učitelka 

44 MACEK Martin Mgr. učitel 

45 MACKOVÁ Magdaléna   kuchařka 

46 MARZECOVÁ Darja  pedagogická asistentka 

47 MĚDÍLKOVÁ Soňa Bc., DiS. pedagogická asistentka 

48 MIČOLOVÁ Eva Mgr. učitelka 

49 MIKYSKOVÁ Petra   uklízečka 

50 MRŠTÍKOVÁ Blanka  vychovatelka 

51 OSTRADECKÝ Jaroslav   školník 
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52 OŽDIANOVÁ Jana Mgr. učitelka 

53 PETŘÍKOVÁ Blanka Mgr. učitelka 

54 PLECHÁČ Zdeněk  Mgr. učitel 

55 POZDĚNOVÁ Kateřina  uklízečka 

56 PUŠKOVÁ Simona  pedagogická asistentka 

57 ROUHOVÁ Věra   hospodářka 

58 ROZÍNKOVÁ Irena Mgr. zástupkyně ředitele školy 

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. pedagogická 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 

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 



ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 

Stránka 9 

Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní 
docházce a následném přijetí do školy 

 

POČTY ZAPISOVANÝCH PODLE VÝSLEDKU ZÁPISU A PODLE VĚKU VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 
 

Přehled přijatých žáků na střední školy ve školním roce 2020/2021 

NA JAKOU ŠKOLU NÁZEV OBORU POČET PŘIJATÝCH 

Střední škola Kateřinky - Liberec, s.r.o. 

Bezpečnostně právní činnost 7 
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad 

Labem, příspěvková organizace 

Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola 

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola,  s.r.o. 

Cestovní ruch 2 Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad 

Labem, příspěvková organizace 

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Cukrář 2 
Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední 

uměleckoprůmyslová škola,| Praha 3, Žižkovo náměstí 1 
Design interiéru 1 

Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná 

škola 
Ekologie a životní prostředí 2 

Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41 Ekonomika a podnikání 1 

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Elektrikář 2 
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné 

učiliště, |Hradec Králové 
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 1 
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Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 

Elektrotechnika 4 Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 

Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 
Gymnázium 13 

Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304 

Konzervatoř Pardubice Hudba 1 

Odborná střední škola podnikání a mediální tvorby Kolín s.r.o. 

Informační technologie 10 

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad 

Labem, příspěvková organizace 

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola 

Pardubice 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, 

Vocelova 1338 
Instalatér 1 

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie 

Kadeřník 2 Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad 

Labem, příspěvková organizace 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana 

Letzela, |Náchod, příspěvková organizace 
Klempíř 1 

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, 

příspěvková organizace 
Kuchař - číšník 1 

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, 

|Hradec Králové, Komenského 234 
Laboratorní asistent 1 

Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná 

škola 
Lesnictví 1 

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace Modelářství a návrhářství oděvů 1 

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o. Multimediální tvorba 1 
Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a 

Obchodní akademie, Trutnov 
Obchodní akademie 3 

Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 Opravář zemědělských strojů 1 

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola Ošetřovatel 2 
Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a 

Obchodní akademie, Trutnov 
Praktická sestra 2 

Střední škola Sion High School, Hradec Králové Předškolní a mimoškolní pedagogika 1 
Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, 

Janské Lázně 
Sociální činnost 8 

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola 

Střední odborná škola sociální a zdravotnická - Evangelická akademie 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana 

Letzela, |Náchod, příspěvková organizace 
Stavebnictví 1 

Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné Stravovací a ubytovací služby 1 

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Strojírenství 4 
Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, 

příspěvková organizace 
Truhlář 1 

Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, 

příspěvková organizace 
Užitá malba 1 

Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice 

Veřejnosprávní činnost 5 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola |s 

právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové 
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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 2020/2021 
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

 

Školní poradenské pracoviště pracovalo ve školním roce 2020/2021 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 rok 2020/21 opět výrazně poznamenala epidemie koronaviru a s ní spojené uzavření škol 

v podstatě od října 2020 do dubna 2021.  Výuka probíhala distanční formou a přinesla s sebou různá 

úskalí.  Na rozdíl od loňského školního roku měli žáci větší možnost zapůjčit si ve škole potřebné vybavení, 

podařilo se zařídit datové připojení pro žáky a žáci i učitelé dokázali pracovat efektivněji díky různým 

aplikacím a prostředím, ve kterých výuka na dálku byla snesitelnější. 

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 byla hlavně v rukou třídních učitelů a školní psycholožky. S ohledem 

na epidemiologickou situaci probíhala většina aktivit on line.  Což samozřejmě nebylo tolik komfortní jako 

práce ve třídě. Jako hlavní téma se opět ukázalo téma kyberšikany, pohybu žáků na sociálních sítích. 

Pro další školní rok budeme v prevenci kyberšikany, chování na sociálních sítích opět pokračovat. Patrně i ve 

spolupráci s Policii ČR a OSPOD Trutnov.      

Speciální pedagožka pracuje se žáky s výraznými poruchami učení, ale také chování. Chování a jeho 

projevy mohou být u některých dětí velmi nestandardní a je třeba některé situace nacvičit. Část práce 

probíhala ve škole (při přítomnosti tříd ve škole) a část práce on line. 

Podle potřeby zástupci ŠPP komunikovali s PPP, SPC, OSPOD, Policií ČR. 

Pro školní rok 2021/22 zatím neplánujeme žádné výrazné akce, vše se bude odvíjet 

od epidemiologické situace v ČR. 
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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 byly 

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

podporovat co nejvíce.  

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

účetní či pokladní, a takto získané informace využívají ve svých profesích.  Ve školním roce 2020/2021 se 

pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci zúčastnili celkem 75 druhů různých seminářů a vzdělávacích akcí, ve 

kterých se proškolilo celkem 231 osob. V době uzavření školy využívali pedagogové hlavně, a především 

možnosti bezpečného dálkového vzdělávání prostřednictvím různých webinářů a konferencí (61 témat). 

V dalším vzdělávání škola nezapomíná ani na vychovatelky školní družiny či asistenty pedagogů a umožňuje 

jim zúčastňovat se vzdělávacích akcí dle jejich profesních potřeb. 

PŘEHLED ABSOLVOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 
 

Termín Účastníci Téma vzdělávání 

3. 9. 2020 7 pedagogů Interní miniseminář - Classroom (1h)                  

10. 9. 2020 3 pedagogové Individuální kurz anglického jazyka A2/2 (64h)                 

10. 9. 2020 2 pedagogové Individuální kurz anglického jazyka B1/2 (64h)                 

10. 9. 2020 4 pedagogové Individuální konverzační kurz anglického 

jazyka B1 (32h)        

25. 9. 2020 Mgr. Švadlena Luděk, Bc. Žák s ADHD v prostředí běžné základní školy 

(1,5h)        

6. 10. 2020 2 pedagogové Kooperativní učení a týmová práce  ve výuce 

NJ (1,5 h online)                 

14. 10. 2020 Mgr. Burdychová Václava Webinář - Jak podpořit dítě s problémy učení a 

chování - očima dítěte, rodiče i pedagoga (1,5h)      

23. 10. 2020 10 pedagogů Interní miniseminář - práce s meetem (0,5h)                 

27. 10. 2020 2 pedagogové Webinář - Google meet a jamboard pro 

začátečníky (1,5h)                 
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27. 10. 2020 Mgr. Horčička Petr Webinář - Dějepis distančně (1h)        

27. 10. 2020 Mgr. Dvořáková Ivana Webiniář -Lesen lernt man nur, indem man 

selber liest (3h)        

2. 11. 2020 Mgr. Růžičková Zuzana Webinář - TOP aplikace a nástroje pro online 

výuku napříč předměty (2h)      

3. 11. 2020 Mgr. Růžičková Zuzana Webinář -TOP 10 nástrojů pro online výuku 

matematiky (2h)        

4. 11. 2020 2 pedagogové Webinář - Praktická orientace v google disku 

(2h)                 

4. 11. 2020 Bc. Vaisová Radka Webinář - Les ve škole - pro 1. st. a distanční 

výuku (2h)        

4. 11. 2020 Bc. Rusová Eva Webinář - Hry pro každou situaci pro učitele 

německého jazyka (4h) 
   

     

5. 11. 2020 Mgr. Horčička Petr Webinář - Aktivity pro zpestření hodin dějepisu 

na 2. stupni ZŠ (1h) 
   

     

5. 11. 2020 Mgr. Jírová Lenka Webinář - 3D modely ve výuce přírodních věd 

(2h)        

10. 11. 2020 Mgr. Dvořáková Ivana Webinář - Helfer aus der Hosentasche - 

Smartphones im Unterricht (3h) 
   

     

13. 11. 2020 Čepelková Alena Webinář - Školení spisové služby I. (4h)        

23. 11. 2020 3 pedagogové Webinář - Jak vést obtížný rozhovor 1. (8h)                 

23. 11. 2020 3 pedagogové Webinář - Školní poradenství (8h)        

24. 11. 2020 3 pedagogové Webinář - Jak vést obtížný rozhovor 2. (16h)        

27. 11. 2020 2 pedagogové Webinář - Jak zvládat stres a konfliktní situace 

nejen v koronakrizi (6h)      

11. 12. 2020 8 pedagogů Webinář - Laskaví a efektivní učitelé sobě: 

učíme (se) na dálku. (8h) 
   

          

29. 12. 2020 Marzecová Darja Webinář - Práce s programy Smart Learning 

Suit, TOGlic a Whiteboard (3h) 
   

     

5. 1. 2021 Mgr. Dvořáková Ivana Webinář - Písně ve výuce německého jazyka 

(4h)        

6. 1. 2021 2 pedagogové Webinář - Na pomoc učitelům dějepisu. První 

republika aneb Dychtivá kráska. (6h) 
   

          

12. 1. 2021 Čepelková Alena Webinář - Školení spisové služby II. (4h)        

19. 1. 2021 14 pedagogů Interní miniwebinář - Purposegames (klikací 

hry), 

learningapps (1h) 
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19. 1. 2021 Mgr. Dvořáková Ivana Webinář - Arteterapie (2h)        

21. 1. 2021 16 pedaggogů Interní miniwebinář - Wordwall, padlet, 

únikovka (1h)                 

22. 1. 2021 10 pedagogogů Interní miniwebinář - Liveworksheets-tvorba 

on line pracovních listů (1h) 
   

          

25. 1. 2021 6 pedagogů Webinář - Jak zvládat stres s úsměvem (3h)        

2. 2. 2021 2 pedagogové Webinář - Logopedická prevence hrou II. (2h)                 

10. 2. 2021 Bc. Rusová Eva Webinář - Jak rozmluvit žáky - tentokrát online 

(4h)        

10. 2. 2021 Mgr. Rozínková Irena Webinář - Jak na formativní hodnocení v praxi 

(2h)        

10. 2. 2021 Bc. Rusová Eva Webinář - Jak rozmluvit žáky - tentokrát online 

(4h)   

10. 2. 2021 Mgr. Šebková Hana Webinář - Začínající učitel a asistent pedagoga        

18. 2. 2021 Marzecová Darja Webinář - Smart (2h)        

18. 2. 2021 Marzecová Darja Webinář - Chybou k úspěchu (1,5h)        

23. 2. 2021 Mgr. Rozínková Irena Webinář - Praktické tipy na dostanční výuku 

cizích jazyků (2h)        

2. 3. 2021 Mgr. Růžičková Zuzana Webinář - Změny v RVP (2h)        

2. 3. 2021 Mgr. Rozínková Irena Webinář - Aktivizační metody na začátku 

hodiny (2h)        

4. 3. 2021 Mgr. Dvořáková Ivana Webinář - Jak na samostatné projekty dětí 

doma i ve škole (2h)        

5. 3. 2021 3 vedení školy Webinář - Ředitel a jeho sborovna (4h)                 

15. 3. 2021 Mgr. Horčička Petr Webinář - Osvědčená cvičení tvůrčího psaní 

aneb - Jak učit sloh bez nudy (1h) 
   

     

16. 3. 2021 Mgr. Petříková Blanka Webinář - Co číst s dětmi na 2. stupni ZŠ (1h)        

17. 3. 2021 Mgr. Fišerová Jana Webinář - Make hybrid learning awesome (3h)        

18. 3. 2021 Mgr. Rozínková Irena Webinář - "Lets play! - Online games in a 

teenage clasroom." (1h) 
   

     

23. 3. 2021 4 pedag. pracovník Webinář - Rozvíjení čtenářské gramotnosti (2h)                 

1. 4. 2021 Mgr. Rozínková Irena Webinář - How to use breakout rooms 

effectively? (1h)        

8. 4. 2021 2 pedagogové Webinář - Učební úlohy ve výuce chemie (8h)                 

14. 4. 2021 Mgr. Šamalová Šárka 
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Webinář - AMOS -soubor vzdělávacích 

materiálů pro 1. ročník (8h)      

14. 4. 2021 Mgr. Rozínková Irena Webinář - 12 tipů jak na kreativní myšlení 

(1,5h)        

15. 4. 2021 Mgr. Štenclová Natalija Webinář - Děti neklidné, zlobivé a zlé (2,5h)        

15. 4. 2021 Mgr. Rozínková Irena Webinář - Ready online and offline lesson 

plans for young learners (1h) 
   

     

19. 4. 2021 Mgr. Figerová Petra Webinář - AMOS - soubor vzdělávacích 

materiálů pro 1. ročník (8h) 
   

     

22. 4. 2021 Mgr. Růžičková Zuzana Webinář - Matikáři matikářům (2h)        

22. 4. 2021 Mgr. Krátká Věra Webinář - Rozvoj žáků prostřednictvím map 

(1h)        

26. 4. 2021 Mgr. Dvořáková Ivana Webinář - Nadchněte děti pro tvoření (5dní)        

5. 5. 2021 Mgr. Krátká Věra Webinář - Pohodlí pro učitele, zábava pro žáky: 

praktické tipy pro výuku zeměpisu (1h) 
   

     

10. 5. 2021 Mgr. Hepnarová Oldřiška Webinář - Asertivita v životě pedagoga (8h)        

11. 5. 2021 Bc. Vaisová Radka Webinář - Líné dítě? Proč se málo snaží a věci 

odkládá? (1,5h)        

12. 5. 2021 Mgr. Krátká Věra Webinář - Biologie a přírodopis prakticky - 

nejen v době koronavirové (1h) 
   

     

12. 5. 2021 2 pedagogové Webinář - vykročte do 1. ročníku s 

vydavatelstvím  taktik (2h)                 

14. 5. 2021 Mgr. Krátká Věra Webinář - Hranice (ne)možného v biologii (1h)        

15. 5. 2021 Mgr. Sixtová Ivana Webinář - AMOS- soubor vzdělávacích 

materiálů pro 1. ročník (8h) 
   

     

18. 5. 2021 Mgr. Krátká Věra Webinář - Práce s daty s žáky na ZŠ (1h)        

10. 6. 2021 Bc. Rusová Eva Stammtisch (kulatý stůl pro vyučující 

německého jazyka) - Reálie s internetovými 

platformami (1h) 

   

     

11. 8. 2021 Mgr. Dvořáková Ivana Kurz pro vedoucí mysliveckých kroužků a 

vzdělávací činnost (40h) 
   

          

30. 8. 2021 20 pedagogů 1. st. +  asistenti Ukázka výuky při práci s žáky s potřebou 

podpůrných opatření (8h) 
   

          

30. 8. 2021 21 zaměstnanců Školení řidičů referentů (3h)                 

31. 8. 2021 30 pedagogů 2. st. + asistenti Ukázka výuky při práci s žáky s potřebou 

podpůrných opatření (8h) 
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 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

ŠKOLNÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY  

Předkládání výsledků činnosti probíhá především na internetových stránkách školy: 

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

i v již hotových sekcích. Žáci, rodiče i pedagogové se mohou zapojit do fungování internetových stránek 

prostřednictvím „redakčního“ systému (po počáteční registraci může uživatel vkládat na internetové stránky 

své příspěvky, reagovat v anketách a mnoho jiného).  

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

a komfort při vkládání příspěvků. Moderní design, jednoduché ovládání a optimalizace pro mobilní zařízení 

činí z internetových stránek školy jedinečný zdroj informací a novinek. 

 

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA 

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

mezi školou a rodinou. Zákonní zástupci obdrží prostřednictvím elektronické žákovské knížky aktuální 

informace nejen o prospěchu a chování svého dítěte, ale také možnost zapojit se do přímé a zabezpečené 

komunikace s učiteli Komens. 

ŠKOLNÍ NÁSTĚNKA  

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

školy, ale i aktuální změny, o kterých škola informuje širokou veřejnost. K výměně obsahu dochází jednou 

měsíčně.  Ve školním roce 2020/2021 byla informační tabule věnována těmto tématům: Průvodce novým 

http://www.zskomtu.cz/
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školním rokem, Projekt Erasmus+Mladí programátoři, Fotografie interiéru školy, Pravidla distanční výuky, 

Pasování na čtenáře a Výstupy z distanční výuky.  V březnu 2021 bylo předávání informací na tabuli 

přerušeno z důvodu rekonstrukce tabule a její přilehlé plochy. Ve školním roce 2021/22 bude zprovozněna 

nová informační tabule. 

 

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 Českým rozhlasem 

Hradec Králové. 

RADNIČNÍ LISTY 

Již několikátým rokem se naše škola ZŠ Komenského prezentuje i na stránkách místního tisku. 

Pravidelně, každý měsíc školního roku zasíláme do Radničních listů článek o aktuálním dění. Snažíme se 

informovat trutnovskou veřejnost nejen o proběhlých školních akcích, ale především o úspěších našich žáků. 

Zkrátka o všem, čím se můžeme pochlubit, o tom, co je ve škole nového a na co se mohou naši svěřenci 

v brzké době těšit. Prezentujeme školu z nejrůznějších úhlů tak, aby zůstávala stále v povědomí a udržovala 

si dlouhodobě budované pozitivní renomé. 

Mgr. Václava Burdychová 
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Další významné aktivity školy 

METODIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTOVNÍ TŘÍDY 

 

Ve sportovních třídách bylo ve školním roce 2020/2021 zařazeno 97 žáků (6.-9.ročník). Vzhledem k 

opatřením spojeným s pandemií Covid-19 se nekonaly žádné sportovní soutěže a nemohli jsme uspořádat 

žádný z plánovaných sportovních kurzů.  

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

třída) se zúčastnilo 28 žáků, z nichž 4 byli z jiných škol. Na základě motorických testů, prospěchu a  

zdravotního stavu z nich bylo 21 přijato.  

Mgr. Oskar Šretr 

SPORTOVNĚ TURISTICKÉ KURZY 

KURZ TŘÍDA POČET MÍSTO TERMÍN 

TK 6.A 25 Jinolice 14. - 15. 6. 2021 

TK 6.B 23 Dolce 8. - 11. 9. 2020 

CK 8.A 21 Kleny 14. - 18. 9. 2020 

CK 7.B 26 Nebákov 7. 6. - 11. 6. 2021 

CK 7.C 23 Nebákov 21. - 25. 6. 2021 

VK 9.A 21 Sázava 1. 6. - 4. 6. 2021 

VK 9.B 20 Malá Skála 15. 6. - 17. 6. 2021 

 

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. 

METODIKA ČESKÉHO JAZYKA 

    Tento školní rok přinesl změnu ve formě výuky českého jazyka v 6. ročnících. Stejně jako 

v matematice došlo k vytvoření čtyř skupin žáků ze tří tříd - 6. A, B a C, a to na základě testu a výsledků 

vzdělávání na konci 1. stupně. Na rozdíl od běžných tříd tak vznikly učební skupiny, ve kterých mají žáci 
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podobnou úroveň znalostí i vzdělávacích potřeb a zároveň je jich méně než dvacet. V takových skupinách 

mají vyučující rozhodně více prostoru a času k individualizovanému přístupu k žákům – ať už se jedná o 

nadané žáky, kteří zvládnou vyšší nároky, nebo naopak o slabší žáky, kteří potřebují větší podporu a delší 

upevňování učiva. V tomto dělení pak chceme pokračovat i v následujících letech. 

    Další změnou byl v říjnu přechod na distanční výuku, čemuž jsme přizpůsobili metody, hodnocení 

a samotný způsob vyučování. Naše škola jednotně využívala moderní webovou službu Google Classroom, 

mezi jejíž výhody patří to, že je dostupná i z mobilní aplikace.  Vzdělávání probíhalo ve větší míře formou 

on-line výuky a v menší míře formou samostudia, kdy žáci plnili zadané úkoly. Každý češtinář si našel 

během dlouhé distanční výuky své oblíbené vzdělávací portály (umimecesky.cz, pravopisne.cz) a aplikace 

na procvičování učiva (Kahoot!, Gramar.in, Liveworksheets). Výhodou takových interaktivních webových 

cvičení byla rychlá kontrola výsledků, díky které dostali žáci okamžitou zpětnou vazbu, jak učivo ovládají, 

a mohli si dál vybrat postup svého učení. Obecně své IT dovednosti zlepšili jak žáci, tak vyučující.  

   Protože všichni žáci museli komunikovat s vyučujícími ve větší míře písemně, udělali pokroky ve 

formálním vyjadřování a v jazykovém zpracování různých textů a prezentací. 

    I v této netradiční výukové době jsme zachovali celý obsah našeho předmětu a učili jsme 

mluvnici, sloh a literaturu. Žáci tak psali tradiční zápisy z četby nebo slohové práce, vystupovali s referáty, 

mluvními cvičeními nebo se učili recitovat (např. Romanci o Karlu IV. od J. Nerudy).  

    Od října až do konce dubna probíhala on-line také příprava na přijímací zkoušky z českého 

jazyka. Zájemce z řad devátých tříd připravovala Mgr. Kateřina Friebelová. 

   Přestože jsme se celý školní rok nemohli zúčastnit žádného živého kulturního vystoupení, někteří 

zájemci zhlédli v květnu ve škole alespoň přenos divadelního představení. Jednalo se o hru W. Shakespeara 

Mnoho povyku pro nic, jejíž záznam poskytlo pražské Divadlo v Dlouhé. Zakoupení vstupného bylo v tomto 

případě i vyjádřením podpory českým divadlům. 

Mgr. Blanka Petříková 

METODIKA DĚJEPISU A VÝCHOV 

Vynikající úspěch Lukáše Wenkeho v krajském kole dějepisné olympiády. 

Již několik let se na ZŠ Komenského pořádá okresní kolo dějepisné olympiády. To letošní proběhlo 

18. ledna 2021 netradičně, jako v posledním roce téměř vše, on line. Soutěžící ze čtyř škol z okresu se utkali 

v devadesátiminutovém klání v celkovém počtu dvaceti otázek na téma baroko. Vzhledem ke koronavirové 

situaci nebylo bohužel organizačně možné uspořádat školní kolo, proto byli za Komendu do toho okresního 

kola nominováni tři žáci s nejlepšími znalostmi v oboru historie ze tříd 8. A, 9. A a 9. B. Volba to byla zřejmě 

velmi dobrá, protože se můžeme na tomto poli chlubit dalším úspěchem v řadě. Lukáš Wenke tuto 

vědomostní soutěž vyhrál (z celkových 80 bodů získal 65), Martin Fiala byl čtvrtý a Adam Svoboda pátý. 

Soubor otázek do okresního kola dějepisné olympiády pro letošní rok vypracovalo jako vždy 

Ministerstvo školství. Otázky pak byly účastníkům rozeslány koordinátorkou paní Zmeškalovou 

http://www.umimecesky.cz/
http://pravopisne.cz/
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v interaktivním formátu pdf. Všichni soutěžící pracovali anonymně na počítači, pouze pod registračními čísly. 

Tudíž ani hodnocení všech prací, které proběhlo také pod hlavičkou naší školy, nemohlo být nijak 

ovlivňováno. Všichni jmenovaní soutěžící se probojovali do krajského kola, na které se poctivě dva měsíce 

samostatně připravovali. Krajské kolo se konalo 19. března 2021 opět v online podobě. Je až neuvěřitelné, 

že mezi 30 nominovanými (většinou žáky gymnázií) se umístil na pátém místě právě náš Lukáš Wenke 

(od třetího místa jej dělilo jen 0,6 bodu). Je třeba ocenit svědomitost a píli, se kterou k soutěži přistoupil. 

V krajském kole se mohou takto dobře umístit pouze žáci s obrovským přehledem, ti kteří rádi čtou a věnují 

se studiu historie ve svém volném čase. Lukášovi, ale i Martinovi a Adamovi, kteří naši školu v krajském 

kole reprezentovali, velmi děkuji.  

Mgr. Monika Krejčí  

CIZÍ JAZYKY 
 

Pravidelné aktivity cizojazyčné sekce byly ve školním roce 2020/21 významně ovlivněny 

pokračujícím nouzovým stavem a s ním spojeným uzavřením škol a následnými omezeními. Neproběhly 

proto poznávací ani výukové zájezdy do zahraničí 

Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce 

Navzdory všem omezením se kolegyni Bc. Eva Rusová podařilo zorganizovat okresní kolo 

konverzační soutěže v německém jazyce, které proběhlo online. Soutěž se uskutečnila 16. března 2021.  

Mgr. Jana Fišerová 

https://www.zskomtu.cz/files/galleries/g329-img-20210329-124543.jpg
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METODIKA MATEMATIKY A FYZIKY 
 

V 6. ročníku jsme ve školním roce 2020/2021 zavedli novinku ve formě výuky matematiky. Abychom 

lépe využili potenciál dětí nadaných a žákům s nastavenou větší mírou podpory usnadnili život 

a přizpůsobili se jejich tempu, rozhodli jsme se vytvořit více homogenní skupiny žáků, než je pouze běžná 

třída. Tři třídy (6.A,B i C) jsme na základě testu a vlastních přání žáků rozdělili celkem na čtyři skupiny. 

Nespornou okamžitou výhodou byl menší počet žáků ve skupině, a tím pádem více individualizované učení. 

A druhou výhodou možnost vytvoření skupiny s podporou nadanějších žáků a dále skupiny dětí se zvýšenou 

potřebou vysvětlování a hlubšího procvičování učiva. Zkoušíme tak nastavit trend snižování počtu žáků při 

výuce hlavních předmětů a hodláme v něm i nadále pokračovat v dalším školním roce. 

Při distanční výuce, která pak musela od podzimu probíhat kvůli pandemii covidu, se matikáři i 

fyzikáři snažili pro děti udělat výuku zábavnější a stravitelnější díky různým výukovým programům, 

aplikacím a bylo možno také využít jiné výukové metody, než při prezenční výuce. Protože fyzikáři natáčeli 

vlastní výuková videa už v rámci projektu Čerstvý vítr z hor, využili je jako velmi vhodnou alternativu  

k experimentům, které si vyzkoušeli před pandemickou uzávěrou přímo ve škole a jež by jinak dětem 

předváděli na prezenční výuce. Využívali také  interaktivní modely v programu Lifelique (např. stavba atomu 

nebo bleskosvod) či Learnignapps (např.elektrolýza). K online procvičování používali aplikaci Drillandskill 

a také velmi pěkný program Wordwall.  V programu Kahoot!, který využívá i většina učitelů přírodních věd 

na naší škole, se děti zábavnou formou otestovaly. Někteří z nás pak využívali animace  svých kolegů 

z jiných škol. A protože i v domácím prostředí lze dělat experimenty, tak např. v  7. třídě ve fyzice žáci 

experimentovali s oblíbeným Fidget spinnerem, natočili video a vytvořili prezentace o principu fungování 

oblíbené hračky. Další žákovská videa pak vytvářeli např.při experimentu, který se týkal hustoty kapalin a 

nebo prováděli pokus s teplotní roztažností kapalin, který nafotili a opět tvořili výstup ve formě prezentace. 

V matematice učitelé pracovali například ve velmi oblíbeném online prostředí Whiteboard.fi (což 

jsou vlastně žákovské virtuální tabule), díky kterému v kombinaci s grafickým tabletem mohli  sledovat a 

opravovat v reálném čase práci žáků a pomáhat jim s řešením různých příkladů. Pro rýsování grafů funkcí 

či jakémukoliv procvičování geometrie se stala výborným pomocníkem Geogebra nebo AktivInspire. Děti 

dále pracovaly s nástrojem  Classkick , kde jsme zadávali různé příklady, slovní doprovod k nim, dali odkazy 

na různé hry a děti si mohly vybírat, které příklady si vyřeší dříve a které později. Dalšími pomocníky se 

pro nás stal AlfBook, Liveworksheets, Thatquiz a další on line nástroje. 

Učitelé se snažili i přes nesnadné podmínky splnit co nejvíce výstupů z našeho ŠVP, což v 9. ročníku 

museli udělat zcela vzhledem k přijímacím testům a u ostatních tříd budou neprobraná důležitá témata 

s žáky doplňovat během září a října 2021. 

I ve školním roce 20-21, který byl poznamenán distanční výukou, jsme pak pomyslně vyslali naše 

šikovné žáky, aby se účastnili matematické olympiády. A protože v poslední březnový den  změřili své 

schopnosti nejlepší počtáři trutnovského okresu, naše šesťáky reprezentovali on line Richard Fidler, Vojta 
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Minařík a David Oupic. V konkurenci žáků gymnázia a ZŠ s matematickými třídami obsadil Ríša výborné 3. 

místo, Vojta 6.místo a David byl desátý. 

Zapomenout nemůžeme ani na přípravu na přijímací zkoušky z matematiky, která komplikacím 

navzdory probíhala nepřetržitě od října až do května, kdy se žáci účastnili posunutých přijímaček na SŠ. 

V rámci odpoledních on line lekcí se připravovali téměř všichni zájemci o studia na SŠ ze všech čtyř devátých 

tříd. 

Po návratu na prezenční výuku se konala také exkurze do Liberce s učiteli fyziky do oblíbené IQ 

landie, které se účastnilo 63 žáků z 6.ročníku. 

                                                                                                                    Zpracovala Mgr. Růžičková 

AKCE I. STUPNĚ 

Výtvarná výstava v  Tescu 

Prezentace dětských výtvarných prací v Tescu se stává na naší škole tradicí. Během května a června 

jsme opět vystavovali umělecká dílka žáků. Návštěvníci Tesca si mohli prohlédnout nejen malby a kresbičky 

našich nejmenších, ale také výtvory dětí z druhého stupně.  Některé práce vznikly na distanční výuce 

(fotografie, komiksy). Ve vitrínách byly umístěné šperky žákyně Elen Horákové ze 7. C, cínové šperky paní 

učitelky Ivy Sixtové a malované kamínky. Žáci keramických kroužků a jejich vedoucí Mirka Augustová, Jana 

Jirásková a Iva Sixtová vystavovali hliněné výrobky.  

Dopravní výchova  

Začátkem května se třídy 4. B, 4. C a 5. C  zúčastnily  projektu dopravní výchovy ve Středisku 

volného času Na Nivách. Program byl zaměřený na seznámení a opakování dopravních předpisů a praktické 

výuky na dopravním hřišti. Děti si pod vedením pedagogů SVČ a strážníků městské policie vyzkoušely 

teoreticky, virtuálně i prakticky jízdu a pravidla silničního provozu. 

Jarní kamínkování  

Na jaře proběhlo na Komendě Jarní kamínkování. Děti se mohly během distanční výuce i po návratu 

do školních lavic zapojit do jarní výzvy malování kamínků. Některé kamínky byly vystavené na výtvarné 

výstavě v Tescu.  Zapojili se i mnozí učitelé. 

Exkurze 4. B a 4. C – Mladé Buky Baldův svět  

29. června se čtvrťáci vydali na exkurzi do Mladých Buků, aby si užili těsně před prázdninami 

zábavu se svými spolužáky, která jim chyběla při distanční výuce. Na výběr měli dětské brouzdaliště, 

houpačky, prolézačky s tobogány, trampolíny, síťovou atrakci s vyhlídkou, přírodní bludiště, čtyřmístnou 

bungee trampolínu, vodní hřiště, síťovou loď, duo lanovku… Prožili tak veselý a akční den. 
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Distanční výuka na 1. stupni  

Komunikace při distanční výuce probíhala pomocí programu Google Classroom. Na 1. stupni jsme 

využívali k oživení výuky programy Wordwall, Kahoot, Storyboard That, únikové hry, kvízy… Ve vlastivědě 

se osvědčil komiksový program Storyboard That. Děti v něm vytvořily řadu zajímavých komiksů na téma 

pověsti a historické události. Některé komiksové příběhy byly prezentovány na výstavě v Tescu.  

Mgr. Miroslava Augustová 

Erasmus + KA 2 – Mladí programátoři 

Erasmus+ projekt navazující na projekt Ozoboti vyprávějí, zaměřující se 

na úvodní programátorské krůčky dětí na prvním stupni. 

Ve dnech 28. 9. - 3. 10. 2020 se zúčastnili někteří pedagogičtí pracovníci 

naší školy projektu Malí programátoři. Projekt proběhl na ZŠ Dargovských hrdinů 

v Humenném na Slovensku. Pedagogové se seznámili se způsobem vzdělávání, vybavením školy, s novými 

výukovými pomůckami a využitím ICT ve výuce. 

Projektu Malí programátoři v Humenném na Slovensku se zúčastnili rovněž naši žáci 5. A. Ve dnech 6. - 12. 

června hostovala Základní škola Dargovských hrdinů šest žáků a dva učitele, P. Figerovou a V. Fišera ze ZŠ 

Komenského v Trutnově. 

Žáci pracovali v mezinárodních týmech na projektových úkolech pod vedením učitelů 1. stupně ZŠ 

Dargovských hrdinů, kteří se podílejí na realizaci projektu Erasmus + KA2: Malí programátoři. 
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Jelikož je projekt zaměřený na programování, pracovali naši malí programátoři  s BBC micro:bity, 

robotickými včelkami Blue-Bot, autíčky Pro-bot. Vytvářeli animace v jazyce scratch a připravovali e-knihu. 

Děti při programování prokázaly nejen svou kreativitu, ale i schopnost pracovat v týmu. 

Odpoledne žáci poznávali zajímavá místa v okolí. Vystoupali na Sninský kámen, obešli Mořské oko, 

prohlédli si zámek a skanzen v Humenném, podnikli plavbu motorovým člunem po Zemplínské šíravě, 

podívali se na Duklu a do muzea Andyho Warhola, prohlédli si Jasenský hrad a navštívili Steel park 

v Košicích. Výsledkem úspěšné práce na projektu Erasmus + KA2: Malí programátoři jsou získané poznatky, 

zkušenosti, bohaté zážitky a především nová přátelství. 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. 

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. 

Mgr. Alena Traxlerová 

PŘÍRODNÍ VĚDY – 2. STUPEŇ 

Nová učebna chemie  

Od září jsme začali využívat nově zařízenou učebnu chemie, na kterou si postupně zvykají žáci i 

učitelé. Učebnu jsme dovybavili dalšími pomůckami např. vizualizérem a sadami měřících přístrojů Pasco. 

Ve výuce využíváme tablety, věnujeme se provádění pokusů a práci s laboratorními pomůckami. Veškeré 

snažení ve výuce vedeme hlavně k tomu, aby chemie nebyla strašákem, ale byla zajímavá a oblíbená. 
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Distanční výuka  

Od října probíhala distanční výuka.  Nejen žáci ale i vyučující se velice rychle museli zdokonalit 

v digitálních kompetencích. Učitelé přírodních věd absolvovali řadu webinářů na téma Jak na online výuku, 

sebevzdělávali se v nových aplikacích, programech a mohli pak vytvářet vlastní online cvičení, pracovní 

listy, hry a kvízy nebo si je vzájemně sdílet. To vše proto, aby výuka byla plnohodnotná a pro žáky zajímavá.  

Online aplikace se využívaly i pro různé výukové metody. Např. přímo na online hodinách vytvářeli 

žáci s pomocí online nástrojů myšlenkové mapy např. na téma Co ohrožuje koráli. Prováděli brainstorming 

např. Co ví o Británii. Šesťáci v Jamboardu vytvářeli Vénovy diagramy pro porovnání plžů a mlžů. Další 

aplikace umožňovali grafické znázornění názorů, postojů a hlasování. A došlo i na komiks, který bychom při 

prezenční výuce asi v přírodopisu běžně netvořili. Ale aplikace Storyboardthat nám to při online výuce 

umožnila. Šesťáci dělali komiks o tom, jak se někdo nakazí tasemnicí, škrkavkou nebo roupem.  

 

V přírodních vědách nechybělo ani vlastní pozorování a experimenty. Takže žáci např. zkoumali, 

které plody mají doma, které lišejníky a houby jim rostou za humny apod. Při online hodinách byla možnost 

ukázat ostatním spolužákům, co doma chovají za zvířátka. Nechyběl ani výklad majitelů o tom, jak o ně 

pečují. Ke konci distanční výuky, kdy měl každý vysedávání u PC dost, se osmáci pustili do ručně vyráběných 

Lapbooků (interaktivních rozkládacích listů)  s tématy z biologie člověka.   

K výuce přírodních věd jsme využívali i různé formy výuky. Od frontálních prezentací  přes 

individuální práci a někteří zvládli i online skupinovou práci. Osmáci např. simulovali „Arktickou konferenci“. 

Skupiny si nejdříve připravili dle zadání úvodní řeč s argumenty, proč by měla Arktida patřit jejich státu a 

co s ní zamýšlí. Potom vzájemně diskutovali o tom, komu Arktida připadne a jak se bude využívat. Skupinové 

videokonference jsme také používali k opakování učiva např. k hraní hry Riskuj. Skupinky též společně při 

online hodině vytvářeli prezentace na daná témata a ostatním je následně prezentovali.  

Nástroje Google a Google Classroom, které jsme používali, velice dobře poskytovaly možnosti pro 

diferenciaci vyučovacího procesu v online prostředí.  
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Projekt DigiTu - DigiTam 

Pedagogové naší školy jsou zapojeni do projektu DigiTU - DigiTAM. Naše škola plní roli mentora 

DigiTU (Trutnov). Hlavní náplní projektu je předávat praktické zkušenosti z oblasti digitálních technologií a 

ukazovat praktické využití inovativních metod při výuce přírodních věd pedagogům zapojených škol 

(DigiTAM). Za pomoci webinářů a workshopů sdílíme praktické zkušenosti a ukazujeme, jak lze pomocí 

zajímavých pomůcek a techniky vzbudit u žáků zájem o přírodní vědy. 

V říjnu 2020 proběhl na naší škole workshop, při kterém žáci 8. a 9. tříd pomocí modelových hodin 

předvedli, jak lze využít tablety a senzory Pasco při laboratorní práci z chemie a fyziky. Výsledky svých 

měření sdíleli v platformě Google Classroom, kterou se naučili používat při distanční výuce. 

Při workshopu jsme si prohlédli také nově vybudovanou odbornou učebnu chemie, v níž probíhaly 

v období distanční výuky webináře pro pedagogy zapojených škol. 

Soutěže   

V online prostředí se konaly i soutěže. Do krajského kola Biologické olympiády se probojoval Lukáš 

Wenke z 8. A. Z celkového počtu 45 soutěžících se umístil na vynikajícím 7. místě. Biologická olympiáda v 

online podobě obsahovala poznávání rostlin a živočichů, test znalostí na téma Těžký život ve vodě a 

vypracování odborné práce.  

Okresní kolo zeměpisné olympiády si v online podobě poprvé vyzkoušeli žáci 6. C Lukáš Jeřábek a 

Václav Lička. Oba naši školu úspěšně reprezentovali. Zeměpisná olympiáda obsahovala test teoretických 

znalostí, práci s atlasem a praktickou úlohu. 

Environmentální výchova  

Trvale udržitelný život 

Na začátku října jsme se, u příležitosti Světového dne důstojné práce, zapojili do pořádání výstavy 

Na stromech s názvem „Práce (bez) budoucnosti“ zaměřený na změnu pracovních podmínek, které s sebou 

v blízké budoucnosti přinese automatizace a robotizace. Výstava přispěla ke konkretizaci cílů trvale 

udržitelného života v praxi.  

Zkoumání okolní přírody a péče o ni  

V době distanční výuky jsme využili nově zakoupené krmítko s kamerou. Krmítko je umístěné na 

parapetu jedné třídy a pravidelně doplňováno různým krmivem. Pozorovali jsme druhy ptáků, které do 

krmítka létají a jejich chování v konkurenčním boji o potravu. Následně byla vytvořena fotogalerii 

návštěvníků krmítka a je zveřejněna na webových stránkách.  

Když se žáci 2. stupně vrátili do školních lavic, trávili velkou část hodin přírodopisu venku. Zkoumali 

květnatou louku na školní zahradě a s pomocí aplikace v tabletech určovali druhy rostlin a hmyzu, které se 

zde vyskytují. Postupně vzniká fotogalerie na webu. Šesťáci vyrazili zjistit, kteří vodní bezobratlí žijí v 

Doleckém potoce. Pozorovali také životní projevy hlemýždě a žížaly a zpracovali o nich videa.  
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V rámci předmětu Člověk a svět práce vystřihly žákyně ze samolepící fólie siluety ptáků a polepily 

jimi autobusovou zastávku před budovou školy. Průhledné skleněné plochy jsou totiž pro ptáky velice 

nebezpečné.   

 

Na škole proběhla pouze jedna sběrová akce. Jelenům do KRNAPU tento rok nasbírali žáci 1 043 kg 

kaštanů.   

    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.  
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Pravidelná činnost ŠD byla zaměřena na aktivity, při kterých si děti ve školní družině osvojovaly 

základy slušného chování, začleňování se do kolektivu, spolupracovat s ostatními dětmi, zdokonalovaly se 

v rukodělných činnostech, rozvíjely své pohybové schopnosti, tvořivost, samostatnost, ohleduplnost atd. 

tak, jak tyto činnosti vycházejí z RVP ŠD. Z důvodu pandemie COVID-19 byla činnost ŠD značně omezena. 

Distanční výuka, děti izolované u svých počítačů, přátelé na dálku, hraní po internetu to vše je pravý opak 

dětského dne v naší školní družině.  

Konečně spolu se skutečnými kamarády jsme oslavili den dětí na školní zahradě. Děti měly v 

prostoru zahrady nachystaná sportovní stanoviště, kde vzájemně porovnávaly své výkony. Odměnou jim 

byly nejen sladkosti a drobné dárečky ale především pocit, že jsou konečně po dlouhé době spolu. O 

prázdninách jako tradičně i letos se v naší škole uskutečnily dva běhy příměstských táborů. Děti tak 

prožily dva týdny nevšedních zážitků a navštívily spousty zajímavých míst, kterých je v našem kraji 

spousta. Paní vychovatelky připravily dětem vskutku radostné chvíle, které prázdniny přináší. Již dnes se 

těšíme na další ročník. 

Markéta Brádlerová, DiS. 

AKTIVITY ŠKOLNÍ KNIHOVNY 
 

Doufali jsme, že školní knihovna bude moci pokračovat ve své běžné činnosti, ovšem i v tomto roce 

zasáhla do jejího provozu pandemie. V omezeném režimu jsme fungovali pro ty ročníky, kterým byla 

umožněna prezenční výuka. Při distanční výuce mohli žáci využít přednosti knihovního online systému, 



DALŠÍ VÝZNAMNÉ AKTIVITY ŠKOLY 

Stránka 32 

umožňujícího prodloužení výpůjček z domova. Během podzimu a zimy jsme opět obohacovali knižní fondy, 

abychom po plošném obnovení vyučování uvítali čtenáře novinkami. 

 

Za dodržení všech hygienických opatření jsme uspořádali několik akcí, včetně těch, které jsme 

museli odložit z loňského roku.  

Osmnáctého prosince opožděně proběhlo pasování loňských prvňáčků, v květnu jsme uspořádali 

pasování pro prvňáčky letošní. 

Konečně se také mohl odehrát další ročník oblíbené Noci 

s Andersenem, tentokrát v duchu Harryho Pottera. Při přespávání v knihovně 

ze čtvrtého na pátého června si děti užily 

bohatý program, se kterým pomáhali naši 

nadšení mladí knihovníci.  

I nadále probíhá soutěž v lovu 

„perlorodek“. Čtenář si vypůjčí knihu označenou  samolepkou s obrázkem 

perly a zodpoví otázky, které ke knize dostane. Pokud odpoví na všechny 

správně, obdrží perlu. Na čtenáře s nejvyšším počtem perel čeká 

překvapení. Vyhlášení soutěže proběhne do konce roku 2021. 

Za kolektiv knihovny Eva Rusová 
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 
Českou školní inspekcí 

KONTROLNÍ ČINNOST ČŠI 
 

Během školního roku 2020/2021 proběhla ze strany ČŠI kontrola od 5. do 9. října 2020. Zpráva 

z inspekční činnosti je uložen na internetové adrese:  

https://www.csicr.cz/cz/Registr-inspekcnich-zprav?d=10586 

Ze závěrů této zprávy vybíráme 

Vývoj školy / školského zařízení 

Od poslední inspekční činnosti se škole podařilo vybudovat moderní a motivující prostředí pro 

základní i zájmové vzdělávání. Došlo k dalšímu zkvalitnění materiálního vybavení, a to hlavně v oblasti ICT 

a robotiky. Škola je nově zcela bezbariérová. Rozšíření prostor pro školní družinu, vznik školního klubu 

a navýšení jeho kapacity napomohly pokrytí poptávky po zájmovém vzdělávání. 

Vedení školy zavedlo za účelem profesního rozvoje pedagogů a zkvalitňování základního 

i zájmového vzdělávání systém metodických dnů. Od sedmého ročníku byla rozšířena nabídka dalšího cizího 

jazyka o francouzský jazyk. 

Silné stránky 

Vzájemná intenzivní spolupráce pedagogů na více úrovních, cílená činnost metodických orgánů, 

podíl pedagogů na rozvoji školy a jejich partnerské vztahy s vedením školy mají příznivý dopad na aktivní 

naplňování vize školy, utváření jejího komunitního charakteru a projevují se i v celkově pozitivním klimatu 

školy. 

Smysluplné využívaní nadstandardních podmínek prostorových, materiálních i personálních a cílené 

zapojení žáků i pedagogů do národních i mezinárodních projektů se pozitivně odrážejí ve zkvalitňování 

vzdělávání a osobnostním rozvoji žáků především v oblasti sportu, ICT a robotiky. 

Cílená činnost školní speciální pedagožky a školní psycholožky zajišťuje včasné rozpoznání 

a zachycení výukových obtíží, osobních problémů či problémů v chování žáků a poskytnutí kvalitní primární 

podpory žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům. 

Škola svou širokou nabídkou mimoškolních zájmových aktivit podporuje smysluplné trávení 

volného času a umožňuje žákům rozvíjet jejich zájmy a dovednosti v různorodých oblastech. 

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení 

Vedení školy nezohlednilo v organizaci vzdělávání nerovnoměrné zastoupení žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami ve třídách šestého a devátého ročníku. Nevytvořilo tak rovné podmínky pro 

vzdělávání všech žáků v některých třídách těchto ročníků. 

https://www.csicr.cz/cz/Registr-inspekcnich-zprav?d=10586
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Učitelé nediferencovali ve výuce práci žáků podle rozdílné úrovně jejich možností, schopností 

a potřeb.  

Učitelé při vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření nezohledňovali v dostatečné míře 

doporučení školských poradenských zařízení.  

Učitelé často nevyužívali závěr vyučovací hodiny ke zhodnocení práce žáků s ohledem na vzdělávací 

cíl. Nevedli žáky v potřebné míře k sebehodnocení a vzájemnému vrstevnickému hodnocení, nevyužívali 

motivační funkce formativního hodnocení. 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

Zajistit všem žákům rovné podmínky pro vzdělávání. 

Zaměřit se v hospitační činnosti na kontrolu práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

a na kvalitu poskytování podpůrných opatření v souladu s doporučeními školských poradenských zařízení. 

Zohledňovat ve výuce individuální pracovní tempo a různou úroveň schopností a možností žáků, 

včetně těch s potřebou podpůrných opatření, prostřednictvím diferenciace práce. 

Jasně stanovovat cíl vyučovací hodiny a smysluplně využívat její závěr pro shrnutí učiva a hodnocení 

s vazbou na naplnění daného cíle. Do hodnocení výrazně zapojovat žáky. 

Vést žáky k většímu aktivnímu zapojení do výuky, k samostatnému objevování poznatků 

a kritickému myšlení. 

Dbát na spisovnost verbálního projevu všech účastníků vzdělávání. 

Poskytovat žákům formativním způsobem kvalitní zpětnou vazbu k jejich práci a jejím výsledkům 

a motivovat je tak k osobní zodpovědnosti za vlastní vzdělávání. 

Koordinovat činnost asistentů pedagoga pro další zkvalitnění jejich práce se žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami a k posílení vzájemné spolupráce s učiteli především na 2. stupni. 
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Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020 

 

12 / 2020

hrazené z RM
 EU dotace

OP VK 

 dotace SR, 

KÚ + ost. 

 CELKEM

HLAVNÍ 

ČINNOST 

 vedlejší činnost

běžná 

 vedlejší 

činnosU

FVE 

 CELKEM

VEDLEJŠÍ 

ČINNOST 

HČ + VČ

potraviny-obědy 1 747 057 1 747 057 95 024 95 024 1 842 081

učebnice + učební pomůcky + družina + kroužky 676 755 217 763 894 518 0 643 767

úklidové potřeby pro ZŠ a potřeby do jídelny 222 625 222 625 98 567 0 148 796

potřeby pro správu školy a opravy 218 060 218 060 0 43 743

DKHM 500 -1500 163 695 163 695 0 163 695

ostatní materiál 132 240 351 502 90 659 574 401 0 0 484 198

501 spotřeba materiálu celkem 3 160 433 351 502 308 422 3 820 357 193 591 0 193 591 4 013 948

502 spotřeba energie 1 685 491 0 0 1 685 491 714 352 0 714 352 2 399 844

504 prodané zboží 22 016 22 016 0 22 016

511 opravy a udržování 1 664 657 0 0 1 664 657 0 80 730 80 730 1 745 387

512 cestovní náhrady 13 173 65 418 0 78 591 0 0 0 78 591

513 reprezentace 62 490 0 0 62 490 0 0 0 62 490

518 ostatní služby celkem 2 278 395,34 1 142 929,00 42 000,00 3 463 324,34 11 251,86 512 004,48 523 256,34 3 986 580,68

mzdy 0 916 393 34 236 527 35 152 920 64 000 45 000 109 000 35 261 920

OPPP 151 757 1 009 917 220 000 1 381 674 41 604 0 41 604 1 423 278

Nákhrada pracovní neschopnosti 0 0 248 948 248 948 0 248 948

521 mzdové náklady 151 757 1 926 310 34 705 475 36 783 542 105 604 45 000 150 604 36 934 146

zdravotní pojištění 0 84 726 3 608 378 3 693 104 11 486 0 11 486 3 704 590

sociání pojištění UZ 0 233 466 7 967 279 8 200 744 20 491 11 160 31 651 8 232 395

524 zákonné soc.pojištění 0 318 192 11 575 657 11 893 848 31 977 11 160 43 137 11 936 985

525 jiné sociální pojištění 0 3 780 134 014 137 794 1 013 0 1 013 138 807

527 příděl do FKSP 126 425,66 18 327,86 742 189,50 886 943,02 1 280,00 900,00 2 180,00 889 123,02

531 silniční daň 0 0 0 0 0 0 0 0

538 ostatní daně a poplatky 0 0 0 0 0 230 094 230 094 230 094

541 a 542 pokuty a penále 0 0 0 0 0 0 0 0

náhradní plnění 128 061 128 061 0 128 061

ostatní 3 476 3 476 1 0 0

549 ostatní náklady z činnosti 131 537 0 0 131 537 1 0 1 131 538

551 odpisy DDM 3 859 738 792 491 0 4 652 229 29 341 664 080 693 421 5 345 650

558 DDHM 3 000 - 40000 698 187 4 148 343 985 962 5 832 493 0 0 0 5 832 493

562 Úroky FVE 0 0 0 0 0 140 047 140 047 140 047

563 kurzové ztráty 2 113 0 0 2 113 0 0 0 2 113

569 ostatní finanční náklady 173 688 0 0 173 688 0 7 212 7 212 180 900

591 + 595odvod daně 653 190 0 843 0 177 784 177 784 178 627

5tř. náklady celkem 14 030 754 8 767 483 48 493 719 71 291 956 1 088 410 1 869 011 2 957 422 74 249 378

hrazené z RM
EU dotace

OP VK

dotace SR, 

KÚ + ost.

CELKEM

HLAVNÍ 

ČINNOST

vedlejší činnost

běžná

vedlejší 

činnosU

FVE

CELKEM

VEDLEJŠÍ 

ČINNOST

HČ + VČ

601 prodej z prodeje vlastních výrobků FVE 0 0 0 0 0 2 076 862,25 2 076 862 2 076 862

0210 / 0300 / 0310 stravné (žáci + zaměstnanci /cizí strávníci) 1 811 876 0 0 1 811 876 220 654 0 220 654 2 032 530

0000 ostatní 2 503 0 0 2 503 53 734 0 53 734 56 237

0430 poplatky za družinu 93 025 0 0 93 025 0 0 0 93 025

0440 / 0445 poplatky za kroužky 68 916 0 0 68 916 0 0 0 68 916

602 tržby z prodeje služeb 1 976 320 0 0 1 976 320 274 387 0 274 387 2 250 708

0100 dlouhodobé pronájmy 0 0 0 0 266 286 55 450 321 736 321 736

0200 / 0299 krátkodobé pronájmy 0 0 0 0 658 836 0 658 836 658 836

603 výnosy z pronájmu 0 0 0 0 925 122 55 450 980 572 980 572

604 tržby za prodané zboží 0 0 0 0 0 0 0 0

644 výnosy z prodeje materiálu 36 942 0 0 36 942 223 0 223 37 166

0000 zúčtování rezervního fondu 11 541 0 0 11 541 0 0 0 11 541

0000 zúčtování fondu odměn 0 0 0 0 0 0 0 0

0000 zúčtování investičního fondu 0 0 0 0 0 0 0 0

648 zúčtování fondů 11 541 0 0 11 541 0 0 0 11 541

649 ostatní výnosy z činnosti 155 901 1 000 0 156 901 187 505 0 187 505 344 406

662 úroky 3 436 999 0 4 435 0 706 706 5 140

663 kurzové zisky 0 0 0 0 0 0 0 0

669 pojistné události 207 592 0 0 207 592 0 0 0 207 592

672 xxxx provozní příspěvek z RM 10 034 000 0 48 451 719 58 485 719 0 0 0 58 485 719

672 xxxx z provozu na opravy 1 393 508 0 42 000 1 435 508 0 0 0 1 435 508

672 xxxx Dotace FVE 0 0 0 0 260 540 260 540 260 540

672 xxxx Dotace z EU 0 8 765 484 0 8 765 484 0 0 0 8 765 484

672 výnosy z nároků na prostředky ÚSC 11 427 508 8 765 484 48 493 719 68 686 711 0 260 540 260 540 68 947 251

13 819 240 8 767 483 48 493 719 71 080 442 1 387 237 2 393 558 3 780 795 74 861 237

-211 514 0 0 -211 514 298 827 524 546 823 373 611 859

     Přehled hospodaření v analytickém členění - Základní škola, Trutnov, Komenského 399

N á k l a d y

V ý n o s y

výnosy celkem

výsledek hospodaření
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rok příspěvek z Města odvod odpisů odpisy v roce rok čisté na provoz do investic

2007 8 900 000,00 Kč       3 154 000,00 Kč     3 891 562,00 Kč     2007 5 746 000,00 Kč   737 562,00 Kč       

2008 9 400 000,00 Kč       3 156 000,00 Kč     3 950 556,00 Kč     2008 6 244 000,00 Kč   794 556,00 Kč       

2009 9 400 000,00 Kč       3 800 000,00 Kč     3 915 241,00 Kč     2009 5 600 000,00 Kč   115 241,00 Kč       

2010 9 700 000,00 Kč       3 800 000,00 Kč     3 956 376,00 Kč     2010 5 900 000,00 Kč   156 376,00 Kč       

2011 9 498 000,00 Kč       3 900 000,00 Kč     3 956 780,00 Kč     2011 5 598 000,00 Kč   56 780,00 Kč         

2012 9 540 000,00 Kč       3 940 000,00 Kč     3 983 802,00 Kč     2012 5 600 000,00 Kč   43 802,00 Kč         

2013 8 705 000,00 Kč       3 500 000,00 Kč     3 891 823,00 Kč     2013 5 205 000,00 Kč   391 823,00 Kč       

2014 8 500 000,00 Kč       3 800 000,00 Kč     3 843 835,00 Kč     2014 4 700 000,00 Kč   43 835,00 Kč         

2015 8 650 000,00 Kč       3 050 000,00 Kč     3 868 218,00 Kč     2015 5 600 000,00 Kč   818 218,00 Kč       

2016 8 800 000,00 Kč       3 780 000,00 Kč     3 866 780,00 Kč     2016 5 020 000,00 Kč   86 780,00 Kč         

2017 8 420 000,00 Kč       3 540 000,00 Kč     3 652 389,00 Kč     2017 4 880 000,00 Kč   112 389,00 Kč       

2018 8 940 000,00 Kč       3 600 000,00 Kč     3 617 444,00 Kč     2018 5 340 000,00 Kč   17 444,00 Kč         

2019 9 785 000,00 Kč       3 560 000,00 Kč     4 055 156,00 Kč     2019 6 225 000,00 Kč   495 156,00 Kč       

2020 10 034 000,00 Kč     3 950 000,00 Kč     3 889 079,00 Kč     2020 6 084 000,00 Kč   60 921,00 Kč-         

plán 2021 9 924 000,00 Kč       4 040 000,00 Kč     plán 2021 5 884 000,00 Kč   

FINANČNÍ PROSTŘEDKY od ZŘIZOVATELE
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Č ISTÉ  2007 - 2022

čisté na provoz do investic
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O D P ISY A O D VODY
2007 - 2022

odvod odpisů odpisy v roce

rok CELEKM mzdové porostředky OON odvody FKSP ONIV limi počtu zam.

2015 28 582 100,00 Kč    20 375 300,00 Kč         230 000,00 Kč     7 006 300,00 Kč         203 500,00 Kč     767 000,00 Kč           73,5600           

2016 29 396 900,00 Kč    21 018 200,00 Kč         130 000,00 Kč     7 191 100,00 Kč         315 300,00 Kč     742 300,00 Kč           71,9100           

2017 32 285 004,00 Kč    22 854 753,00 Kč         352 451,00 Kč     7 890 449,00 Kč         457 095,00 Kč     730 256,00 Kč           71,9100           

2018 35 716 531,00 Kč    25 537 617,00 Kč         228 000,00 Kč     8 760 310,00 Kč         510 752,00 Kč     679 852,00 Kč           70,4600           

2019 40 921 779,00 Kč    29 333 736,00 Kč         220 000,00 Kč     10 048 270,00 Kč      586 675,00 Kč     733 098,00 Kč           74,7600           

2020 48 396 291,00 Kč    34 195 711,00 Kč         220 000,00 Kč     11 632 511,00 Kč      683 914,00 Kč     1 664 155,00 Kč       75,2656           

plán 2021 53 777 853,00 Kč    38 000 052,00 Kč         427 332,00 Kč     12 954 239,00 Kč      760 002,00 Kč     1 636 228,00 Kč       77,0170           

FINANČNÍ PROSTŘEDKY ze STÁTNÍHO ROZPOČTU
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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 2020 (2. ETAPY)“ 

Tato neinvestiční dotace byla poskytnuta MŠMT Královehradeckému kraji. V důsledku pandemie 

byly kurzy v průběhu školních let (jaro šk. roku 2019-2020 a podzim šk. roku 2020-2021) přerušeny a MŠMT 

poskytlo nesmyslnou částku, která by pokryla dopravu ani ne na 3 kurzy a vzhledem k nadměrnému 

papírování s tímto dotačním programem spojené, se naše organizace rozhodla tuto dotaci nevyužít 

a poskytnuté prostředky v plné výši vrátila. Celkové náklady na dopravu na kurzy plavání, které 

se uskutečnily na jaře šk. roku 2019-2020 činily celkem 7.986,00 Kč. MŠMT však poskytlo „pouze“ 2.145,00 

Kč. A to i přesto, že v průběhu června 2020 obdržely skutečné odjeté jízdy a km. Kurzy na podzim šk. roku 

2020-2021 vůbec nebyly ani započaty, a tudíž částka MŠMT poskytnutá ve výši 3.800,00 Kč byla vrácena 

v plné výši. Naše organizace se rozhodla, že pokud tyto prostředky budou opět poskytovány, vzdává se 

jejich možného čerpání. 

DOTACE Z ROZVOJOVÉHO PROGRAMU MŠMT NA „PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ VE 

ŠKOLÁCH, Č. J.: MŠMT-33 014/2019 “  

Tato neinvestiční dotace byla poskytnuta MŠMT Královehradeckému kraji. Naší organizaci kraj 

přidělil na toto období celkem 20.000,00 Kč. Dotaci jsme evidovali (i účetně) pod ÚZ 33 075. Dotace byla 

v plné výši vrácena, jelikož by nebylo možné dostatečně prokázat (dle pravidel MŠMT) jeho čerpání. 

DOTACE POSKYTNUTÉ Z EU  

DigiTU-DigiTAM, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012322, který je čerpán od jeho počátku dle 

rozpočtu plánovaného. 

ŠABLONY II – 2018-2020 – INKLUZE A PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI, 

reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009831, z důvodu pandemie a vyhlášení nouzového stavu v celé 

republice, byly některé neukončené kapitoly prodlouženy do roku 2021. 

ŠABLONY III ANEB KDO NÁM POMÁHÁ 2020-2022,  

reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017706, část projektu je čerpán dle plánovaného 

rozpočtu. 
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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. 

Individuální kurzy Aj – Mgr. Irena Rozínková, Bc. Eva Rusová, Bc. Radka Vaisová, Mgr. Dagmar 

Kyselová 

Online webináře – vzhledem k situaci s coronavirem byly plně preferovány a podporovány. 

V minulém školním roce probíhaly ve velkém počtu od března do června. 

Interní minisemináře – Google Classroom, práce s Google Meet, klikací hry, Wordwall, padlet, 

únikovky, tvorba pracovních listů on-line 
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Semináře pro vychovatelky školní družiny dle jejich potřeb  

Vzájemné hospitace pedagogických pracovníků dle jejich zájmu a potřeb 

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 (druhý 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. 

• 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. 2021. 
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Projekty financované z cizích zdrojů 

OBĚDY PRO DĚTI 

Na základě nabídky firmy WOMEN for WOMEN, která přispívá sociálně slabým dětem na stravu, jsme 

v roce 2020 získali příspěvky i pro pár žáků naší školy. 

V  roce 2020 poskytla firma WOMEN for WOMEN finanční dar v celkové výši 49.856,00 Kč (z toho na 

období leden-červen 2020 celkem 35.264,00 Kč a na období září-prosinec 2020 celkem 14.592,00 Kč). 

Z těchto prostředků bylo použito z důvodu vládních nařízení v důsledku pandemie COVID-19 pouze: 

v období leden-červen 2020 šk. roku 2019-2020 celkem 9.130,00 Kč, přeplatek ve výši 26.134,00 Kč 

byl použit na další školní rok (o tuto částku byla ponížena výše dotace). V období září-prosinec 2020 šk. roku 

2020-2021 celkem 7.085,00 Kč, přeplatek ve výši 7.618,00 Kč byl vrácen poskytovateli. 

FD NA POKRYTÍ OBĚDŮ V OBDOBÍ COVID  

Z KHK byl poskytnut dar na stravné ve výši 13.312,00 Kč na pokrytí obědů 

pro strávníky v období 05/2020 – COVIDové období. 

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). 
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Autoevaluace školy 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2020 

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  

▪ 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  
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▪ 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 – TRÉNINK NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2020/21 – PODZIM 2020 

Trénink na přijímací zkoušky pro žáky 8. tříd, který probíhal od dubna 2020 až do listopadu 2020. 

Toto testování bylo velmi atypické z důvodu mimořádných opatření proti pandemii a zavedení distanční 

výuky. Z těchto důvodu jsme testování prodlužovali, a právě proto se na jaře zapojili žáci 8. tříd a na podzim 

žáci 9. tříd. Ve zprávě najdete výsledky vaší školy, doplněné o srovnání s ostatními zapojenými školami. 
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TESTOVÁNÍ SCIO – TRÉNINK NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2020/21–JARO 2021 

Právě čtete analytickou zprávu z Tréninku na přijímací zkoušky pro žáky 8. tříd, který probíhal na 

jaře 2021. Ve zprávě najdete výsledky vaší školy, doplněné o srovnání s ostatními zapojenými školami. 
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TESTOVÁNÍ SCIO – DISTANČNÍ VÝUKA – DUBEN/KVĚTEN 2021 

Jednalo se o zjišťování podmínek, průběhu a hodnocení distanční výuky. Dle položených otázek 

a na základě vyhodnocení, které bylo porovnáváno společností SCIO v rámci celé České republiky, je zřejmé, 

že distanční výuka byla pro všechny zúčastněné velmi náročná, ale z pohledu naší školy úspěšná. Nebyl to 

zcela ztracený rok, opakovat distanční výuku však zřejmě nechceme.  

Celkové přehledy jsou vypracovány na základě anonymizovaných odpovědí. Takto jsme nevěděli, 

jak kdo konkrétně odpověděl. Jsme rádi, že převažuje spokojenost mezi žáky, rodiči i učiteli. Odpovědi na 

otázky byly buď uzavřené, polouzavřené nebo otevřené.  

 Vzhledem k rozsáhlosti informací jsou souhrnné výsledky umístěny na školních internetových 

stránkách zde: 

https://www.zskomtu.cz/rodice-a-verejnost/aktualni-informace/hodnotime-distancni-vyuku-na-

skole+a141.htm 
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