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1. Základní charakteristika 

 
a. Lokalizace školy  

 
Základní škola, Trutnov, Komenského 399 (dále 

jen škola) se nachází ve městě Trutnov, v jeho 
jihozápadním okraji. Blízko školy je významná 
křižovatka silnic první třídy směrem na Hradec 
Králové a Jičín. Škola sousedí se sídlištěm z 50. let, 
dále se poblíž nachází přidružená obec Trutnova, Volanov, SOU, 
zástavba starších bytových domů, vilek, hřbitov, montážní haly firem 
Siemens a  Infineon. Vzdálenost od centra města je cca 10 minut  pěší 
chůze. Stejnou dobu trvá cesta na autobusové a vlakové nádraží. Škola 
je posazena v celkově klidném a ekologicky výhodném místě. To je 
podtrženo okolní parkovou úpravou. 

 
b. Stavebně-technická charakteristika školy 

 
Škola byla dokončena v roce 1959 a v září téhož 

roku slavnostně otevřena. Od této doby škola 
fungovala jako úplná základní škola pro děti z již 
zmíněného přilehlého sídliště. Jednalo se stavebně o 
typickou stavbu školy z 50. let, které byly v tehdejším 
ČSR stavěny dle unifikovaných projektů. Měla tři podlaží a kapacitu 
třiceti tříd. 

Do roku 1999 škola značně technicky zchátrala a nevyhovovala 
prakticky žádným stavebně-technickým a hygienickým parametrům. 
Právě v tomto roce byla zahájena kompletní rekonstrukce včetně dosta-
veb sportovních areálů. Celková rekonstrukce byla dokončena v roce 
2003 a stála 225 miliónu korun. Částečně byla hrazena ze státního roz-
počtu a částečně z rozpočtu obce. Rekonstrukce byla nesmírně náročná 
organizačně, neboť probíhala za provozu školy. 

 
Po skončení se škola skládá ze 4 částí. 
 
Hlavní budova se rozšířila o půdní vestavbu a 

tím vznikly nové prostory pro odborné učebny 
(přírodopis, chemii, výtvarnou výchovu, knihovnu, 
jazykovou učebnu, dvě počítačové učebny a fyziku). 
V hlavní budově je sídlo vedení školy a jsou zde 
všechny kabinety vyučujících (kromě učitelů TV). 
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Budova školní družiny a jídelny byla také rozšířena o půdní ve-
stavbu, kde se nachází oddělení družiny a tři učebny speciálních tříd. 
Školní kuchyně byla rozšířena tak, aby splňovala náročné hygienické 
normy, bohužel však na úkor prostoru pro školní družinu, která musí pro 
svoji činnost využívat prostor běžných učeben. 

Nejvýraznějších změn doznala část sportovní. Byla přistavena 
sportovní hala pro míčové sporty a 900 sedících diváků, její kompletní 
zázemí a horolezecká stěna. Dále potom sportovně-rehabilitační a kon-
diční centrum. Stávající tělocvičny byly rekonstruovány a přestavěny na 
gymnastickou a univerzální tělocvičnu. Poblíž původních tělocvičen jsou i 
kabinety tělesné výchovy, včetně skladů sportovního materiálu. 

Poslední částí je venkovní sportovní areál. Ten obsahuje dvě uni-
verzální hřiště s umělým povrchem, atletický ovál s umělým povrchem a 
lehkoatletickými sektory, asfaltovou dráhu pro kolečkové lyže a dětské 
hřiště pro děti prvního stupně a družiny. 
V této době je celý areál v perfektním stavu, včetně interiérové výbavy. 
Škola je kompletně zasíťována pro datové přenosy a je elektronicky 
zajištěna. Ve škole je 80 počítačových stanic připojených do školní sítě, 
5 dataprojektorů, z toho 2 u interaktivních tabulí, a 6 bezdrátových 
přístupových bodů pro připojení mobilních počítačů a PDA a 40 
telefonních poboček s možností přímé telefonní volby. 

Celospolečenským problémem je vandalismus, který zasahuje i 
naši školu a odstraňování jeho následků stojí ročně desetitisíce korun. 
Dalšími problémy je již zmíněná nedostatečná kapacita prostoru pro 
družinu, technické řešení zastínění a klimatických podmínek, 
vestavěných podlaží v hlavní budově a budově družiny a jídelny. 
V současné době se jedná o odstranění posledního zmíněného 
nedostatku. 

 
c. Pedagogická charakteristika školy 

  
Škola poskytuje úplné základní vzdělání od 1. do 9. tříd. Základním 

segmentem jsou běžné třídy základní školy. 
Od 5. tříd je vždy první třída v pořadí třídou sportovní. Žáci v těchto 

třídách jsou do nich vybíráni na základě výběrového řízení a jsou členy 
převážně ve škole sídlících sportovních klubů. Jedná se o běžecké 
lyžování, karate, horolezectví, kanoistiku, dále potom cyklistiku, 
basketbal, atletiku a další sporty. Žáci těchto tříd mají zvýšený počet 
hodin tělesné výchovy. Výuku v těchto třídách kromě jiných zajišťují 
špičkoví trenéři uvedených sportů. Tradice sportovních tříd v naší škole 
začala již v sedmdesátých letech a dodnes vychovává mimo jiné i 
úspěšné reprezentanty ČR. 
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V každém ročníku od 1. třídy je poslední třídou v ročníku vždy 
speciální třída pro děti se zdravotními znevýhodněními, především 
potom poruchami učení a chování. Vzhledem k bezbariérovosti školy 
v těchto třídách integrujeme i tělesně a smyslově postižené žáky. 
V těchto třídách se setkáme s nižším počtem žáků a preferuje se zde 
individuální přístup a menší kvantita učiva. O tyto třídy je ze strany rodičů 
veliký zájem a jsme nuceni vytvářet na umístění v nich pořadníky. 

Kromě již zmíněných sportovních úspěchů má škola tradičně 
úspěchy v umisťování absolventů na střední školy a v jiných 
nesportovních soutěžích a olympiádách. 

Výuka je na vysoké úrovni a škola je nyní u veřejnosti vnímána 
jako špičková. O tom svědčí mimo jiné i nárůst počtu zapisovaných žáků. 

Výraznou devizou školy je i mimoškolní činnost. Velký počet 
sportovních oddílů a kroužků všestranných aktivit (mj. cizí jazyky, 
výtvarná a keramická činnost, mediální a počítačové aktivity) je doplněn 
aktivní činností družiny, v poslední době velmi kvalitně a aktivně působící 
školní knihovnou, školním táborem, projektovými dny, sběrovými dny 
atp. 

Speciální a tradiční místo mají i léty zdokonalené sportovně – 
turistické kurzy pro druhý stupeň. 

 
d. Charakteristika skladby žáků 

  
Kapacita naší školy činí 700 žáků. V současné době je zaplněná 

asi z 90%. Trend počtu žáků je však již čtyři roky stoupající, což svědčí o 
kvalitě a prostředí školy. Základní jádro žáků školy tvoří žáci ze spádové 
oblasti školy. Velmi výrazné procento žáků tvoří dojíždějící z blízkých i 
vzdálených částí Trutnova a přilehlých obcí. Jedná se přibližně o 20% 
žáků. Mimo jiné navštěvují naši školu žáci Lánova, Špindlerova Mlýna, 
Pece pod Sněžkou, Janských Lázní, Malých Svatoňovic, Rtyně 
v Podkrkonoší a Červeného Kostelce. Velká skupina žáků využívá i 
školní svozovou autobusovou linku. Zhruba 23% žáků má 
diagnostikované zdravotní indikace, převážně zmíněné poruchy chování 
a učení. 20% žáků jsou členy sportovních oddílů při naší škole. 

 
e. Personální charakteristika školy 

  
Pedagogický sbor je průměrně věkově mladý, 

avšak zkušený a kvalitní. V současné době ho tvoří 44 
učitelů. Z nich pouze 3 nesplňují podmínky kvalifikace 
pro výkon povolání učitele na základní škole. Jeden 
učitel si doplňuje kvalifikační vzdělání. Roční odměna 
pedagogů je v průměru 7%. 
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Pedagogové 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 atp. 

Všichni pedagogové se pravidelně vzdělávají v rámci DVPP i jiných 
oblastech. Všichni pedagogové jsou počítačově gramotní a zvládají 
běžnou práci s počítači. 

Vedení školy tvoří ředitel školy a dva zástupci ředitele. 
 Školní družina je zastoupena jednou vedoucí vychovatelkou a 
čtyřmi vychovatelkami. 
 Ve škole pracuje šest asistentů pedagogů pro zdravotně znevýhod-
něné děti. Novinkou je pozice speciálního pedagoga, který zajišťuje pro-
voz školního poradenského pracoviště. 

Technický personál tvoří školník, vedoucí správy školy a šest 
uklizeček. Administrativu zajišťuje jedna hospodářka, jedna hlavní účetní 
a jedna mzdová účetní. Školní kuchyni řídí vedoucí kuchyně, pod ni 
potom spadá sedm kuchařek. 

 
f. Ekonomicko – právní charakteristika školy 

  
Od 1.1.1996 je škola v právní subjektivitě. Je příspěvkovou 

organizací zřízenou Městem Trutnov. Škola hospodaří s příspěvky ze 
státního rozpočtu (mzdy, pomůcky) a příspěvkem zřizovatele (provoz, 
pomůcky, materiál, investice). 

Hlavní výdajovou položkou školy jsou mzdové prostředky, dále po-
tom náklady na energie, vodu, údržbu a pomůcky. 

Kromě již zmíněných hlavních příjmů má škola i jiné příjmy 
z hospodářské činnosti (pronájmy, obědy pro cizí strávníky, školící počí-
tačové středisko), příspěvky z grantů, sponzorské příspěvky od rodičů. 

Škola je plátcem DPH od 1. května 2005. 
 Účetnictví školy je zajištěno vedením vlastního účetnictví. 

Hlavním majetkem školy je mobiliář a pomůcky 
školy, dále potom počítačové vybavení školy, včetně 
multimediálních technik a sportovní materiál. Od 
června 2005 škola na leasing pořídila dodávkový au-
tomobil. 
  
  
 
 
 
 

Mgr. Roman Hásek 
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2. Základní údaje o škole 

 

- název: Základní škola, Trutnov, Komenského 399 
- sídlo: Komenského 399, 541 01 Trutnov 
- charakteristika školy: viz kapitola č. 1 – Základní charakteristika 

školy 
- zřizovatel školy: MěÚ v Trutnově, Slovanské náměstí 165,  

541 01 Trutnov 
- vedení školy: 

o ředitel školy: Mgr. Roman Hásek 
o zástupci ředitele školy: Mgr. Irena Rozínková a Mgr. 

Zdeněk Švarc 
- adresa pro dálkový přístup: 

o telefon:  499 811 195 
o fax:  499 811 197 
o mobil: 736 538 170 
o e-mail: zskomtu@zskomtu.cz 
o internet: http://www.zskomtu.cz 

- údaje o školské radě: 
 

P r o t o k o l   o volbách do školské rady z řad zákonných zástupců 
žáků školy  

  
Dne 17. června 2005 – 16.15 hod. 
   
1/ Na základě písemné výzvy vedení školy se ke kandidatuře do 

školské rady z řad zákonných zástupců  písemně přihlásili tito zástupci:  
  

poř. číslo  jméno a příjmení   povolání   věk  
  

  1/   Jindřich Bahník   technik   43 
  2/   Sabina Bekrová   sklad. účetní  28 
  3/   Ivana Božáková   v důchodu   56 
  4/   Monika Geislerová  pracovnice přepážky 32 
  5/   Jitka Káchová   knihovnice   44 
  6/    Pavla Klikarová   účetní   29 
  7/   Lenka Macháčková  hospodyně   33 
  8/   Dana Marečková   učitelka   37 
  9/   Veronika Meisnerová  ekonom, učitel  36 
10/   Izabela Pacanová  tlumočnice, MD  37 
11/   Martina Poliaková  v domácnosti  35 
12/   Jana Roubíková   speciální pedagog 45 

mailto:zskomtu@zskomtu.cz
http://www.zskomtu.cz/
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13/   Jaroslav Semerák, Ing. lesní inženýr  36 
14/   Michal Slavka   frézař   32 
15/   Květoslava Šinkorová  dělnice   48 
16/   Jiřina Uždilová   poštovní doruč.  50 
17/   Eva Vančurová   image konz. – lektor 39 

  
2/ Všichni zákonní zástupci  byli seznámeni písemně s volebním 

řádem dne 31. 5. 2005. 
3/ Zákonní zástupci obdrželi seznam kandidátů do školské rady 

z řad zákonných zástupců. 
4/ Bylo rozesláno 620 volebních lístků pro volby do školské rady.  
5/ Odevzdáno bylo 44  volebních lístků, z toho 1 neplatný. 
6/  Počet získaných hlasů:   

 
  1/   Jindřich Bahník     5 hlasů 
  2/   Sabina Bekrová     4 hlasy 
  3/   Ivana Božáková     0 hlasů 
  4/   Monika Geislerová    1 hlas 
  5/   Jitka Káchová     8 hlasů 
  6/    Pavla Klikarová     3 hlasy 
  7/   Lenka Macháčková    2 hlasy 
  8/   Dana Marečková     3 hlasy 
  9/   Veronika Meisnerová  10 hlasů 
10/   Izabela Pacanová    3 hlasy 
11/   Martina Poliaková    8 hlasů 
12/   Jana Roubíková     9 hlasů 
13/   Jaroslav Semerák, Ing. 13 hlasů 
14/   Michal Slavka     7 hlasů 
15/   Květoslava Šinkorová    2 hlasy 
16/   Jiřina Uždilová     0 hlasů 
17/   Eva Vančurová     6 hlasů 

  
7/ Ve volbách do školské rady z řad zákonných zástupců byli 

zvoleni tito zákonní zástupci: Ing. Jaroslav Semerák a Veronika 
Meisnerová. 

8/ Náhradníkem za člena školské rady z řad zákonných zástupců 
se stává Jana Roubíková. 

9/ Zvolení zástupci a náhradník do školské rady budou o tomto 
písemně vyrozuměni. 

10/ Výsledky budou zveřejněny na oficiálních webových stránkách 
školy a na nástěnce školy. 

  
V Trutnově dne 17. 6. 2005 
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3. Přehled oborů vzdělání 

 

Následuje učební plán:  
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4. Měsíční plány školy 

 

 

 
 

Měsíční plán 
ZÁŘÍ 2005  

 
 
 

- 1. 9. Zahájení školního roku 2005/06 

 
- 2. 9. Atletická olympiáda II. stupně O. Šretr + komise TV 
- 6. 9. Olympiáda I. stupně třídní učitelky I. st.,  
  Švarc, vychovatelky 
- 7. – 9. 9.      Poradenské dny na Seči                     IPPPČR Šolc, Šňůrová 
 
- 8. 9. Fotografování žáků I. stupně 
 
- 8. 9. Exkurze do Jičína (pohádky)             2. B, 5. A Weiszová,Šramarová 
- 8. 9. Třídní schůzka 2. B Weissová 
 
- 13. 9. Ukázka dravců                                    celoškolní akce zajišťuje firma 
                                                             40,- / žák  
- 10. – 16. 9. Cykloturistický kurz                           8. A + D Krejčí, Juhászová, 
  Hásek 
- 11. – 16. 9. Cykloturistický kurz                           8. B + C Švarc, Prouzová, 
  Schubertová,Tylová 
- 12. – 13. 9.  Srdíčkový den                                    7. B Rusová Eva 
 
- 15. 9. Historie Trutnova (expozice)             2. A Šebková 
 
- 17. 9. Survival                                              M-ČR Macek 
 
- 20. 9. Atletika – SŠ (netýká se našich žáků)  okresní kolo Rajmont  (SPŠ)  
- 23. 9. AUTOEVALUACE pedagogů pg. pracovníci 
 
- 26. – 27. 9.  Ředitelské dny 
- 28. 9.  Státní svátek  
  
 - 29. 9.         Den jazyků – práce ve skupinkách   II. stupeň kab. jazyků + uč. 
- 30. 9.          Den jazyků – práce ve skup. 
 „The Bear Educational Theatre“     8.,9. roč. (45,-/žák)    Klimešová – uč. 
 
 
-  rodičovské schůzky 1. tříd třídní učitelky 
- schůzky metodických sdružení ved. metodici 
- schůzka širšího vedení školy Hásek 
-  1. zasedání školské rady Hásek 
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Měsíční plán 
ŘÍJEN 2005 

 
3. – 7. 10. Týden školní knihovny     Horčička 
 
6. 10.  Okresní kolo v přespolním běhu    Plecháč 
 
6. 10.  Sportovní den pro žáky a rodiče    Švarc + kol. 
 
12. 10.  Exkurze – Cesta do pravěku   6. C  Špů, ŠvaL 
 
13. 10.  Tajný výlet     výběr žáků  Horč., NovB 
 
19. 10.  Den stromů      II. stupeň Jírová 
 
24. – 25. 10. Branné dny       vedení školy 
25. 10.  Nácvik evakuace školy     Švarc 
 
26. 10.  Exkurze – Harrachov   zájemci 9. r. Jírová 
 
26. – 27. 10.  Podzimní prázdniny 
 
31. 10.  Divadlo – Pardubice    I. stupeň Špů, NovB 
 
Časově neupřesněné akce  : 
 
  Výlet do Jánských Lázní   1. A, B, C třídní učitelky 
  Výstava podkrkonošských výtvarníků 1. D, 2. C třídní učitelky 
  Beseda o přírodě; šikaně   2. A  Šebková 
  Exkurze – Odolov    2. B  Weissová 
  Beseda se starostou města   3. A, B  třídní učitelky 
  Exkurze – hasiči    3. A, B  třídní učitelky 
  Exkurze – Pomezní boudy   3. C, 4. B třídní učitelky 
  Exkurze – hasiči; muzeum Hostinné 4. C  Figerová 
  Exkurze – Libeč    5. A, B  třídní učitelky 
  ZOO Dvůr Králové    7. A, B  třídní učitelky 
  Exkurze – Gablenz    7., 8. roč. ŠvaO, Špů 
 
 
Pravidelné akce  : 
  Plavání - pondělí    3. A, B  Duš, Tra 
  Kurz tance a pohybové výchovy  I. stupěň Gol, Elschek 
  Projekt Globe       Jírová 
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Měsíční plán 
LISTOPAD 2005 

 
 
 

7. – 11. 11.  Sběr papíru       Horčička 
 
8. 11.   Divadlo Pardubice   II. stupeň  Špůrová 
9. – 11. 11.  Akce preventistů – J. Lázně  výběr žáků BT Schubertová 
           Nováková 
10. (11) 11. Burza škol    9. ročníky  Špůrová +  
           třídní uč. 
11. 11.   Projekt – Mýty, báje, pohádky … 6. B   Klimešová, 
           Růžičková 
14. – 16. 11.  Týden poezie       Klimešová 
 
14. 11.  PEDAGOGICKÁ PORADA   14.15 hod.  všichni pg.  
           pracovníci 
15. 11.   Rodičovské schůzky   16.30/17.30   
15.11.   Beseda se zástupci středních škol 16.00 
  
17. 11.   Státní svátek 
 
26. 11.   Lanex cup – Čertova stěna     Macek 
 
27. 11. – 3. 12.  Sportovní kurz  - Černá hora Sport. třídy  Šretr + vyuč. 
           TV ve ST 
 
 
 
-   Okrskové kolo v kopané  6. – 9. třídy  Šiling 
-   Návštěva archivu   6. C   Oždianová 
-    Geologická exkurze N. Paka  9. ročníky  Jírová, Špů 
 
 
 
-    Plavání (Po/Út)   3. A, B, C  Třídní uč. 
-   Kurz tance a spol. výchovy  I. stupeň  Třídní uč. 
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Měsíční plán 
PROSINEC 2005 
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Měsíční plán 
LEDEN 2006 

 

Datum Akce 
Bližší 
určení Zodpovídá 

        

1. - 2. 1. Vánoční prázdniny     

        

9. 1. 
Matematická olympiáda - 5. + 9. 
ročník Školní kolo Rusová 

        

13. - 15. 1. Konference Etwinning Linz Fišer 

        

14. - 15. 1. 
Lyžařský doškolovací kurz pro 
učitele 

Pec pod 
Sn. Hásek 

        

16. 1. Divadlo Pardubice II. stupeň Špůrová 

        

22. - 27. 1.Lyžařský 
výcvik Lyžařský výcvik 7. A 

Schubertová, 
Šiling, 

      Růžičková 

20. 1. 
Uzavřít zápis známek do 
BAKALÁŘŮ 

do 12.00 
hod. učitelé 

24. 1. PADAGOGICKÁ PORADA 14.15 hod. vedení školy 

  
Uzavřít absenci žáků v třídních 
knihách   třídní učitelé 

25. 1. 
Zápis zameškaných hodin do 
BAKA 

Poslední 
úpr. třídní učitelé 

        

25. 1. Matematická olympiáda 
Okresní 
kolo Rusová 

        

26., 27. 1. Zápis žáků do 1. tříd   Golová 

        

30. 1. Divadlo Pardubice I. stupeň Špůrová 

        

31. 1. Předávání výpisu vysvědčení 
I. st.  - 4. 
hod. třídní učitelky 

    
II. st. - 5. 
hod. třídní učitelé 

        

průběžně ZUČ - recitace Školní kolo Prouzová 
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Měsíční plán 

ÚNOR 2006 
 
 
 
 

Datum Akce Bližší určení Zodpovídá 

1. 2. Školní kolo ve vybíjené II. stupeň Růžičková, 7. A 

1. 2.  Závody v běhu na lyžích 
běžci a 
přátelé Plecháč 

3. 2. Pololetní prázdniny     

5. 2. Víkendová akce - kino Vesmír 2. A Šebková 

6. 2. Soutěž ve zpěvu - školní kolo II. stupeň Oždianová 

8. 2. Pasování prvňáčků na ČTENÁŘE 
síň B. 
Martinů Horčička 

9. 2. Pohádka - kino Vesmír 2. A Šebková 

14. 2. Schůzka rozšířeného vedení školy zasedačka Hásek 

15. 2. 
Po stopách indiána Jonese  (2., 3. 
hod.) 8., 9. A, B Šiling, Švarc 

16. 2. Olympiáda z dějepisu okresní kolo Švadlenová 

17. 2. Zeměpisná olympiáda školní kolo Šiling 

20. 2. Projektový den - "Slunce" 2. A Šebková 

21. 2. Beseda - Český červený kříž 2. A Šebková 

19. - 22. 
2 Eurodrowing - jižní okruh Evropa Fišer 

23. 2. Olympiáda v anglickém jazyce okresní kolo 
Klimešová + 
jazyk. 

28. 2. Východočeské divadlo Pardubice II. stupeň Špůrová 

28. 2. Termín odevzdání třídních výkazů doplněné Švarc 

  Pravidelné akce:     

  p l a v á n í 
4. B, 2. B, 2. 
A Vetterlová, Weisz. 

  b r u s l e n í 
3.C,1. A,B, 
2.B třídní učitelky 

    2. A   

  Návštěva muzea 7. C Švadlenová 

        

  Poznámka:     

  Lyžařský kurz 7. B se překládá na BŘEZEN !!! Švarc 
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Měsíční plán 

BŘEZEN 2006 

 
Datum Akce Bližší určení Zodpovídá 

  

1. - 3. 3. Pobyt německých přátel Kühlungsborn Rusová E. 2 

5. 3. Kino Vesmír 2. A Šebková 

6. 3. Olympiáda z matematiky školní kolo Rusová 

7. 3. Biologická olympiáda školní kolo Tylšová 

9. 3. Olympiáda z českého jazyka okresní kolo Švadlenová 

9. 3. 
Turnaj ve vybíjené (12.30 - 14.30 
hod.) 4. + 5. třídy 

Juhászová + tř. 
uč. 

11. - 18. 
3 Jazykový pobyt v Anglii Hastings Prouzová 

13. - 17. 
3. Jarní prázdniny     

15. 3. Výtvarný den kroužek Vv Šebková 

19. - 24. 
3. Lyžařský kurz 7. B, C Švarc, Rusová, 

   Juhászová, ? 

21. 3. Divadlo - "S loutkami až ke hvězdám" 1. třídy třídní učitelky 

21. 3. ČČK - beseda 2. A Šebková 

    

22. 3. Olympiáda z matematiky M. Jiroutová Růžičková 

    

23. 3. Východočeské divadlo II. stupeň Špůrová 

        

28. 3. Schůzka rozšířeného vedení školy R V P vedení školy 

  
(POZOR - změna původního 
termínu!!!)     

  Pravidelné akce:     

  p l a v á n í 
4. B, 2. B, 2. 
A třídní učitelky 

  b r u s l e n í 
3.C,1. A,B, 
2.B třídní učitelky 

    2. A   

  Časově neupřesněné akce:     

  Kino Vesmír 4., 5. třídy třídní učitelky 
Pozn. Den učitelů proběhne na začátku dubna všichni zam. 2/3 vedení školy 
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Měsíční plán 
DUBEN 2006 

 
Datum Akce Bližší určení Zodpovídá 

31.3.-1.4. Noc s Andersenem 
akce 
knihovny 

Horčička, 
Rozínková 

1. 4. Den učitelů 
zaměstnanc
i Hásek 

        

3. 4. Východočeské divadlo I. stupeň Špůrová 

        

4. 4.  Závody ve sportovním lezení Praha Macek, Plecháč 

4. 4. Konkurz na místo učitelky I. st.   Hásek 

        

5. 4. Matematická olympiáda okresní kolo Rusová 

5. 4. 
Schůzka - vodácké kurzy (velká 

přestávka) zasedačka  
vedení + tř. 9. 
roč. 

        

7. 4. 
Vznik a vývoj jazzové hudby (2. - 
3. hod.) II. stupeň 

Oždianová, 
Švarc 

7. 4. Školení asistentů 
Hradec 
Králové asistenti 

        

10. 4. Východočeské divadlo II. stupeň Špůrová 

        

11. 4. Schůzka koordinátorů ŠVP 
sborovna 14 
h. vedení školy 

        

13. - 14. 4. Velikonoční prázdniny     

        

18. 4. PEDAGOGICKÁ PORADA 14.15 - sbo vedení školy 

19. 4. RODIČOVSKÉ SCHŮZKY 
17.00 / 
18.00 vedení školy 

19. 4. Den země - filmové pásmo 
6.A,B. 7. A, 
B 

Růžičková + 
třídní 

19. 4. Školení asistentů Hradec  asistenti 

        

20.(21.) 4. Igelitiáda - povodí řeky Úpy 6. A, ? ? ? Růžičková 

20. 4. Jarní odpoledne I. stupeň 
Losová, 
Trýznová 

20. 4. Školení asistentů Hradec asistenti 

        

22. 4. 
Závěrečný volejbalový turnaj 
zam. školy 

farma + 
Ámos Šiling, Švarc 
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24. 4. Přijímací zkoušky žáků 9. tříd   třídní učitelé 

24. 4. Jarní brigáda okolo školy 
bude 
upřesněn Švarc 

        

25. 4. Schůzka koordinátorů ŠVP 
sborovna 14 
h. vedení školy 

        

27. 4. Olympiáda z chemie 8., 9. tř. Mičolová 

27. 4. Školení asistentů Hradec asistenti 

28.4.-
12.5.Eurodrawing     Fišer 

        

  Plavání 2. A, B, 4. B třídní učitelky 

  
Exkurze - Muzeum D. Králové - 
Stará šk. 6. C, 7. C Švadlenová 

  
Exkurze - Po trutnovských 
návrších 8. D Švadlenová 

  Exkurze do hvězdárny v Úpici 5. B Novotná B. 

  Dopravní soutěž ? Traxlerová 

  Coca cola - školský pohár fotbal Šiling 

  Okresní kolo ve volejbale žáci ZŠ Švarc 
        

POZNÁMKA 
Další plánované schůzky koordinátorů 
ŠVP 

9., 12.-13., 23. 
5.   
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Měsíční plán 
KVĚTEN 2006 

 
Datum Akce Bližší určení Zodpovídá 

1. - 11. 5. Eurodrowing  Baltský okruh Fišer 

2. 5. Diashow o Indonésii - kino Vesmír II. stupeň Tylšová, Šiling 

3. 5. Historie Trutnova - exkurze 8. B, C 
Horčička, 
Švadlen. 

4. 5. Kontrolní den PPP 
žáci v péči 
PPP Špůrová 

4. 5. Olympiáda z chemie školní kolo Mičolová 

4. 5. 
McDonald cap (kopaná) - okrskové 
kolo 1. - 3. třída Šiling 

5. 5. McDonald cap 4. - 5. třída Šiling 

9. 5.  Schůzka koordinátorů ŠVP zasedačka vedení školy 

10. 5. Přijímací zkoušky do sportovních tříd 4. ročníky Šretr 

12. - 14. 
5. Zasedání širšího vedení školy Prosečné vedení školy 

15. 5. Pohár rozhlasu - atletická soutěž okrskové kolo Šretr, Plecháč, … 

16. 5. McDonald cap okresní kolo Šiling 

22. - 27. 
5. Vodácký kurz 9. B, C, D Krejčí, Macek, 

      Žalský, Tylšová, 

      Horčička 

23. 5. Schůzka koordinátorů ŠVP zasedačka vedení školy 

24. 5. Novodobá hudba  8., 9. ročník Oždianová  

24. 5. Za pramenem Úpy - exkurze 7. A, B, C Růžičková 

25. 5. Městská policie - beseda 2. A Šebková 

27. 5. Turnaj zaměstnanců škol v kuželkách sobota Šiling 

29. 5. Návštěva knihovny 2. A Šebková 

29.5.-3.6. Návštěva žáků z Holandska   Klimešová 

30. 5. Kinderiáda I. stupeň Švarcová, Golová 

do 15. 5. Atletický čtyřboj  okresní kolo Šlofar, Švarc 

  Průvodcovské služby 6. B Klimešová 

  Exkurze do Jaroměře (pevnost) 6. B Klimešová 

  Beseda s právníkem 8. třída 
Juhászová, 
Schub. 

  Exkurze - požárníci, pošta, Dolce 1. A, B, C třídní učitelky 

  (dle počasí)     

  Plavecký výcvik  (pondělí) 1. A, B, C třídní učitelky 

  Plavecký výcvik (úterý) 
1. D, 2. C, 4. 
C třídní učitelky 

POZNÁMKA Den logiky se uskuteční praděpodobně 2. 6.     
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Měsíční plán 
ČERVEN 2006 

 

Datum Akce 
Bližší 
určení Zodpovídá 

1. 6. Dětský den I. stupeň 
Šulcová, 
Weiszová 

1. 6. Taneční akademie - Národní dům 4. C Figerová 

1. - 2. 6.  Družební pobyt holandských žáků   Klimešová 

2. 6. Den logiky II. stupeň Rusová a spol. 

2. 6. Beseda o ochraně přírody 2. A Šebková 

        

4. - 9. 6. Škola v přírodě - Brendy 5. B 
Krejčí, 
Vetterlová, 

      Rusová 

5. - 9. 6. 
Turistický kurz - Broumov 
(Božanov) 6. B 

Švarc, 
Klimešová, 

      Prouzová 

5. - 9. 6. Sportovní kurz - Horní Bradlo 
5., 6.,7.,9. 
A 

Šretr, Plecháč, 
Šra- 

                           - Božanov   
marová, 
Švarcová, 

      Macek, Souček 

7. 6. Přednáška - 1. pomoc uč. Př. 
Mičolová, 
Růžičková 

7. 6. 
"Láska ano, děti ne" - vzděl. 
Pořad 

8. B, C, 9. 
A ? 

8. 6. Východočeské divadlo Pardubice II. stupeň Špůrová 

9. 6. Mladé Buky - výlet 2. A Šebková 

9. 6. 
Ukázka záchranného systému - 
Bojiště II. stupeň Švarc  

9. 6. Kuks - exkurze 8. B, C  
Špůrová, 
Schubert. 

        

11. - 16. 6. Škola v přírodě - Brendy 5. C Macek, Stránská 

        

12. 6. Hvězdárna v H. Králové - exkurze 9. A, B Rusová, Žalský 

14. 6. Výlet do Náchoda 2. A Šebková 

15. 6. Hořice - exkurze 9. B, C 
Špůrová, 
Schubert. 

15. 6. Show dance - sk. Angeles dopoledne Švarc 

18. - 26. 6. Výmenný pobyt - Kühlensborn výběr žáků Rusová2, Šiling 

19. - 23. 6.Turistický 
kurz    6. C Jírová 

19. 6. Beseda s právníkem 8. C, D Juhászová 
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19. 6. 
Florbalové utkání - učitelé X býv. 
Žáci 

od 15.00 
hod. Švarc 

21. 6. ZÁPIS ZNÁMEK  do 12.00 hod. dle úvazků vyučující 

22. 6. 
PEDAGOGICKÁ PORADA - 
hodnoc. tříd 9.00 hod. !!! vedení školy 

23.6. Poslední úpravy v BAKALÁŘÍCH  
do 12.00 
hod. 

též uzavřít 
docházku 

22. - 23. 6.  Ředitelské dny - práce na ŠVP   vedení školy 

        

26. 6. Třídní výlet 8. A Juhászová 

26. 6. Možnost třídnických prací   třídní učitelé 

27. 6. Vybírání knížek I. + II. st. Golová, Šiling 

28. 6. Sportovní den I. st. tř. uč. + kom. TV 

28. 6. 
Závěrečné posezení 
zaměstnanců školy 

16.30/19.00 
h. vedení školy 

29. 6. Sportovní den - od 9.00 hod. II. st. tř. uč. + kom. TV 

29. 6.  
Slavnostní předávání vysvědčení 
9. roč. 

síň B. 
Martinů 

vedení šk. + 
třídní 

30. 6. Předávání vysvědčení     

30. 6. Noční turnaj ve volejbale 
od 17.00 
hod. Švarc, Hásek 

Pozn.: Plavání 1. tříd končí 19. 6.     
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5. Kroužky ve školním roce 2005 / 2006 

 

Celkem na škole fungovalo 27 kroužků, do kterých chodilo celkem 
408 dětí. Pět kroužků bylo sportovních, 3 byly jazykové, činnost 6 
kroužků byla spojena se školní družinou, 4 kroužky měly především 
studijní účel a zbylých 9 kroužků bychom mohli zařadit mezi specifické 
kroužky školy (dovednostní, tvůrčí, objevitelské). 
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6. Výsledky žáků školy v soutěžích 

 
 

Škola se zúčastnila řady sportovních soutěží v rámci okrsku a 
okresu – volejbal, atletika, plavání, fotbal, cyklistika, lyžování, sportovní 
lezení, přespolní běh atd. 

Žáci naší školy se úspěšně účastnili olympiád z českého jazyka, 
dějepisu, matematiky, zeměpisu, cizích jazyků, Pythagoriády. 

Tři žáci postoupili do krajského kola zeměpisné olympiády – Jan 
Petržela, 5. místo, matematická olympiáda  Michala Jiroutová 18. místo, 
přírodopisná olympiáda - Jan Petržela se výborně umístil v krajském 
kole. 
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7. Výsledky sportovních tříd 

 

Ve sportovních třídách bylo ve školním roce 2005/2006 zařazeno 
120 žáků, z toho bylo 54 dívek. Nejpočetněji byli zastoupeni běžci na 
lyžích (31 žáků), dále sportovní lezci (19 žáků), následoval basketbal (17 
žáků), cyklistika (6 žáků) a karate (3 žáci). K dalším zastoupeným 
sportům patřil fotbal, atletika, kanoistika, plavání a lední hokej. Žáci 
sportovních tříd se zúčastnili dvou výcvikových táborů. Zimní výcvikový 
tábor se konal začátkem prosince na Černé hoře v Krkonoších, byl 
zaměřen na běh na lyžích a nácvik sjíždění a zatáčení a zúčastnilo se jej 
více než 60 žáků 5. až 7. ročníku sportovních tříd. Další výcvikový tábor 
se uskutečnil v červnu v krásném rekreačním středisku RS Tesla Horní 
Bradlo, byl zaměřen na atletiku a sportovní hry, zúčastnilo se jej kolem 
70 žáků sportovních tříd ze všech ročníků. 

 
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 2005/2006.  

           
Běh na lyžích     

 
Kalašová Karolína (vítězka všech závodů Olympiády dětí a 

mládeže, 2x 1. místo na Mistrovství ČR, 1. místo v Českém poháru) 
  Petržela Jan (2. místo na Olympiádě dětí a mládeže) 
  Opočenská Tereza (3. místo na Mistrovství ČR) 
 

Sportovní lezení  
 
Liebichová Aneta (3. místo v Českém poháru, 1x 3. místo na MČR 
Kábrtová Anežka (1. místo na Mistrovství ČR v Survivalu) 
Berro Lucas (1. místo na Mistrovství ČR v Survivalu)  
 

Karate  
 
Michaela Jiroutová (1. místo-kata  Mistrovství VčSKe, 2. místo 

kumite, Mistrovství VčSKe, 2. místo kumite VC Ústí n. L.) 
Kateřina Erbenová (3. místo kumite Národní pohár, 1. místo 

kumite, Mistrovství VčSKe, 2. místo kumite Mistrovství Moravy a Slezka, 
1. místo kumite Národní pohár) 
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Cyklistika 
 

Kalašová Karolína (3. místo na Mistrovství ČR v cross country) 
 

Plavání 
 

Morávková Barbora (3 x 1. místo na Olympiádě dětí a mládeže, 
juniorská reprezentantka, vícenásobná medailistka z Mistrovství ČR a 
reprezentačních startů v Rakousku, Itálii, Slovensku, Polsku, 
Portugalsku, účastnice finále „B“ Mistrovství ČR dospělých) 

Prokopová Hana (medailistka z Olympiády dětí a mládeže a z 
Mistrovství ČR, účastnice finále „B“ Mistrovství ČR dospělých) 

      
Ke květnovým přijímacím zkouškám do sportovních tříd přišlo 41 

žáků (37 do budoucí 5. třídy) z nichž 9 bylo z jiných škol. Na základě 
motorických testů, prospěchu a zdravotního stavu z nich bylo 29 (25 do 
5. třídy) přijato do sportovních tříd. V průběhu školního roku 2005/2006 
došlo, kvůli neplnění povinností a špatnému prospěchu, k vyřazení 3 
žáků ze sportovních tříd.  

 
                                              Za sportovní třídy 
                                              Oskar Šretr – vedoucí trenér 
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8. Vzdělávání pedagogů ve školním roce 2005 / 2006 
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9. Další vzdělávání pedagogů 
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10. ICT plán školy 

 
Současný stav IT na škole ZŠ Komenského ul. 

 
Počet žáků na škole 637, z toho první stupeň: 385, druhý stupeň: 252. 
Počet pedagogů: 52 vyškoleno na Z 46, tj. 88%; P0 24, tj. 23%; P 9, 

tj. 17 %.  
Na škole je zřízeno středisko Z a P. Dva školitelé: Horčička - Z, P0, 

ICT ve výuce dějepisu; Fišer Z, P0, Publikování na webu, Počítačová 
grafika a digitální fotografie,   Tabulkové kalkulátory, ICT na 1. stupni ZŠ,  
v procesu je certifikace na další oborové moduly. 

 
Stav sítě 

 
Ve škole je 80 počítačových stanic připojených do školní sítě, 5 

data projektorů, z toho 2 u interaktivních tabulí, a 6 bezdrátových 
přístupových bodů pro připojení mobilních počítačů a PDA. 

 Všechny stanice jsou připojeny ethernetovou 10/100 sítí ke třem 
serverům s přístupem k Internetu. 6 km kabelů pro síť ethernet, 500 m 
optické linky, 8 aktivních síťových prvků (switch), 2 dataprojektory, 
internet. Bezdrátová pevná linka - rychlost 900kb/s bez omezení dat. 

 
Školní www stránky 
 
V roce 2005 byla spuštěna nová verze s databázovou podporou, 

která umožňuje registraci uživatelů a poskytuje větší komfort a služby 
pro registrované uživatele. Byly uvedeny do provozu 2 internetové 
kamery, které poskytují informace o dění v učebně informatiky a školní 
knihovny. 

Prostředí pro žáka 
2 počítačové učebny 
- dolní 10 +1 pentia 900MHz + 5 pentia 3,2 GHz 
- horní 15 + 1 pentia 200-400MHz 
  2 třídy vybaveny počítačem pentium 2,4 GHz (speciální třída) 

a posluchárna biologie tam je připojen k dataprojektoru. 
V běžných třídách zřízeny datové zásuvky s možností připojení 

jakéhokoli počítače do školní sítě a Internetu. Operační systémy 98SE či 
XP, provoz evaluovaných programů pro výuku. 

V době po vyučování slouží pro žákovské potřeby 2 počítače ve 
Školní knihovně a po domluvě počítače v dolní počítačové učebně. 

Prostředí pro učitele 
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V každém kabinetu, skladu či ředitelně 1- 2 počítače s přístupem 
na Internet, možnosti lokálního a síťového tisku. 

Servery zajišťují provoz výukových programů, školní pošty (každý 
učitel má vlastní doménovou adresu, katalog knihovny a provoz 
webových stránek školy. 

Nakoupený hardware v roce 2005 
 
V průběhu roku byl zakoupen nový server  Xeon 3,4 GHz s 0,5 TB 

diskového prostoru a operačním systémem Windows 2003 Server. 
V průběhu prázdnin byla realizována instalace datového projektoru 

do posluchárny biologie, s kompletním stereo  ozvučením a 
přehrávačem VHS a DVD. 

Do počítačové učebny byly zakoupeny 4 stroje Pentium 4 - 3,2 
GHz, určené ke zpracování digitálního záznamu.  

Speciálním třídám pořizujeme 3 počítače – 2 do tříd, 1 do 
kanceláře speciálního pedagoga. 

Dokončili jsme platbu úvěru na pořízení počítačů z roku 2002. 
  
Plán na rok  2006 
Hardware 
Předpokládané nákupy z dotací SIPVZ a vlastních zdrojů: 
15ks 17“ monitorů  
15ks stanic min 3 GHz  
Internet  - zrychlení na 1,5 Mb/s 
vybavení učebny fyziky dataprojektorem 
získat grant na nákup interaktivní tabule či podobného zařízení 
zvýšit počet přístupových bodů pro provoz bezdrátové vnitřní sítě 
pokrytí běžného provozu IT 
pokrytí nákupu částečně z dotace, částečně z výnosu školícího 

střediska otevření dalšího úvěru.  
Software 
Nákup evaluovaných titulů se zaměřením na vzdělávání žáků se 

specifickými poruchami učení. Pokračovat v legalizaci software 
darovaných počítačů pomocí programu fresh start. 

Rozšířit php verzi www stránek školy o e-learningové kurzy Čj a 
matematiky, které budou podporovat přípravu žáků k přijímacím 
zkouškám na SŠ .  

Výhled 
 Postupně pokrýt školu signálem pro bezdrátový provoz, vybavit 

učitele PC (notebook, palm..) pro bezdrátový provoz. 
Zavést internetovou žákovskou knížku. 
Zpřístupnit další prostory pro veřejnost on line přenosy na www 

stránkách. 
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Zaměření školy jasně naznačuje, kam směřuje využití IT.  Záměr je 
více implementovat IT do výuky žáků se specifickými poruchami učení. 
Za tímto účelem budeme usilovat o zřízení Informačního centra. 

                                                                                                          
V. Fišer 

                                                                                                    ICT 
Manager 
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11. Statistické přehledy prospěchu a chování včetně přehledu 
pedagogů 

 
      Žal Mgr. Žalsk. Josef            9.B 
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12. Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní docházce 
a následném přijetí do školy 

 

Výchovné poradenství  
 

Ve školním roce 2005/2006 vycházelo 73 žáků z devátého ročníku a 4 
žáci z osmých tříd. 

V průběhu školního roku jsme pro žáky připravili několik akcí, které 
jim mohly pomoci při rozhodování o dalším studiu. 

V prvé řadě to byla účast na Burze škol, která se konala v prostorách 
Středního odborného učiliště a Střední odborné školy SČMSD 
v Hronově. Také se uskutečnilo setkání zástupců středních škol a učilišť 
z Trutnova a blízkého okolí s rodiči a vycházejícími žáky. 

Průběžně pomoc a konzultace žákům i rodičům poskytovala výchovná 
poradkyně. Problematice volby povolání se také věnovali třídní učitele a 
vyučující rodinné výchovy a pracovních činností. 

Řada informací a propagačních materiálů byla zveřejňována na 
tématické nástěnce ve třetím patře. Žáci s rodiči se účastnili dnů 
otevřených dveří na jednotlivých středních školách nebo učilištích. 

 
Výsledky přijímacího řízení zachycuje následující tabulka: 
 

 9.A 9.B 9.C 9.D 8.C 8.D 

Gymnázium  5  4 0 0 0 0 

SŠ 14 14  1 1 0 0 

SOU  7 10 11 6 1 3 

celkem 26 28 12 7 1 3 
 

 

 Z 5.A bylo 5 žáků přijato ke studiu na víceletém gymnáziu. 
 
Zápis do 1.tříd:  
 

V loňském školním roce se zapsalo na naší školu 111 žáků. 
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13. Školní poradenské pracoviště 

 

 
 
 
 
                                                                                                                    
 
 

Školní poradenské pracoviště spolufinancované Evropským 
sociálním fondem v ČR a MŠMT vzniká u nás ve školním roce 
2005/2006. Fakticky začíná pracovat od prosince 2005. Vymezují se 
následující kompetence: 
 

Mgr. Jarmila Schubertová spolu s Mgr. Ivanou Juhászovou se 
věnuje dětem, které jsou ohroženy nebezpečnými jevy, jako je šikana, 
záškoláctví, kouření, experimentování s alkoholem nebo drogami. 

Mgr. Ladislava Špůrová se věnuje poradenství v oblasti dalšího 
vzdělávání, volby povolání, ve spolupráci s ostatními učiteli vyhledává 
též nadprůměrně nadané děti a snaží se pomoci vytvářet pro ně 
optimální vzdělávací program. 

Mgr. Jaroslav Šolc koordinuje práci celé skupiny, věnuje se 
problematice dětí s postižením, dětem s poruchami učení a chování - 
provádí reedukace, vede výchovně svépomocné skupiny, poskytuje 
individuální konzultace rodičům a dětem. 

 
Metodici prevence zrealizovali následující projekty: 
 
Preventistický pobyt Janské lázně, škola v přírodě Dunkan, Janské 

lázně, 25.-27.11. 2005. 
V prvních částech se vedoucí pomocí pestrých aktivit snažili 

představit sebe a i ostatní žáky, odbourat počáteční nervozitu a stres, 
navodit uvolnění, motivovat k pracovním tématům. 

Další částí byla volná diskusní přednáška na téma Drogy a práce, 
na zpracování příběhu mladých lidí, kteří aktuálně prožívali přímé 
setkání se šikanou. 

 
Víkendový pobyt „Co o sobě nevím aneb Duha porozumění“  
 
Byl součástí širšího projektu spolu s „Prací v rodinné výchově a 

mimoškolními aktivitami dětí.“ Cílem projektu bylo hlubší sebepoznání 
dětí, větší porozumění a schopnost vcítění se do svého okolí a získání 
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odpovídajícího sebevědomí u dětí se specifickými potřebami, často 
zařazenými do speciálních tříd. 

 
Speciální pedagog nabízel následující služby: 
- pravidelné reedukace pro děti s odbornými posudky z 

pedagogicko psychologické poradny - 1x týdně individuálně 30 
minut. 

- pravidelné konzultace k učivu pro žáky se zprávami z PPP a 
doporučením nebo pro žáky, které doporučil učitel - 1 x týdně 3é 
minut. 

- práce se 2 výchovně svépomocnými skupinami - 1x týdně (děti 
3. - 5. tříd, děti 6. - 8. tříd). 

- 2x besedy ve 2. třídě na témata „Sebepřijetí, přijetí druhého - ne 
šikaně!“ a „Já jsem důležitý - ne návykovým látkám!“ 

- poskytoval individuální konzultace žákům, rodičům a učitelům. 
- na žádost třídního učitele provedl a vyhodnotil sociometrické 

šetření v pěti třídách podle dotazníku B3 PhDr. Browna. 
 

Výchovná poradkyně:  
- dodává činnost zvlášť ve své zprávě Výchovné poradenství 

v kapitole č. 9 - Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné 
školní docházce a následném přijetí do školy. 

 
Jednou měsíčně probíhaly schůzky celého týmu, kde se speciální 

pedagog, výchovný poradce a preventisté sociálně patologických jevů 
vzájemně informovali o svých činnostech a navrhovali společné postupy 
u záležitostí, které to vyžadovaly. Ze schůzek se pořizovaly zápisy.   

 
Závažná výchovná témata, která byla řešena ve školním roce 

2005/2006:  
1. Šikana žáka 8. A (Marcel Dytrich) žáky 9. A – O. Culai, J. 

Plumakis, M. Böhm, K. Hendrych, pohovor s rodiči, potrestání v rámci 
klasifikačního řádu školy. 

2. Odhaleno kouření na školních záchodcích, při té příležitoti 
informace o kouření marihuany žáky naší školy u kasáren, řešeno s 
policií, pan ředitel nabídl rodičům kuřáků nebo potencionálních kuřáků 
schůzku – pro nezájem rodičů neuskutečněno. 

3. V listopadu se zúčastnilo několik žáků preventivního programu 
"Najdi si své místo" pořádaného v ZŠ Mládežnická. 

4. V listopadu se uskutečnil víkend pro žáky naší školy s projektem 
Duha porozumění. 

5. Žáci 8. tříd se zúčastnili besedy se soudkyní. 
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14. Aktivity Školní knihovny  

 

- 3. – 8. října 2005 – Týden Školní knihovny – 
spolupráce na celorepublikovém projektu, 
v pondělí 3. října 2005 účast na Velkém říjnovém 
společném čtení. 

- 14. října 2005 – Tajný výlet na Dobrošov – 
odměna pro nejlepší třídní sběrače starého 
papíru. 

- 4. listopadu 2005 – Strašidelná noc v knihovně – hrůzostrašné 
příběhy, hry a knížky v knihovně. 

- 14. – 18. listopadu 2005 – Týden poezie a Kavárna v sedmém 
nebi – zapojení se do republikového projektu Mezinárodní den 
poezie. 

- 16. prosince 2005 – beseda se spisovatelkou Marií Kubátovou – 
slavnostní zakončení celoškolního projektu Týden babiček 
(nejen o Babičce Boženy Němcové, ale i o starém světě vesnic 
v 19. století). 

- 8. února 2006 – Pasování prvňáčků na čtenáře Školní knihovny 
– slavnostní akce předávání průkazek novým čtenářům 
knihovny. 

- 31. března 2006 – Noc s Andersenem – zapojení se do 
celorepublikové (i mezinárodní) akce spojené s přespáním 
v knihovně – čtení, vyprávění, divadlo, hry, překvapení. 

- 5. května 2006 – knižní veletrh Svět knihy v Praze – zájezd za 
knížkami spojený s předáváním cen pro dvě naše žákyně 
v soutěži To si přečti (doporučení knížky dětmi). 
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Statistický výkaz od 01.09.2005 do 30.06.2006 

 
ŠKOLNÍ KNIHOVNA 

 
 
Celkový počet čtenářů registrovaných ve sledovaném období: 412 
 
Počet návštěv, z toho registrační poplatek zaplatilo: 0 
 
 
Počet výpůjček CELKEM: 5 943 
 
Počet výpůjček knih:   4 544 ,  76.46 % z celkového počtu 
 
Počet výpůjček periodik:      1 399 ,  23.54 %  z celkového počtu 
 
Počet výpůjček ostatních          0 ,   0.00 %  z celkového počtu 
 
Počet výpůjček na 1 čtenáře: 4,  na 1 návštěvní den:    1.40 
 
Vyřízených rezervací: 1, registrovaných informací:     0 
 
Složení výpůjček podle tématického zaměření ( knihy + periodika ) 
 

druh                        počet   % z celku   % skupiny 
 
Beletrie pro dospělé              178 ,    3.00 % ,     5.89 % 
Naučná literatura pro dos. 2 843 ,   47.84 % ,    94.11 % 
Literatura pro dospělé ce 3 021 ,   50.83 % ,   100.00 % 
 
Beletrie pro děti              2 394 ,   40.28 % ,    81.93 % 
 
Naučná literatura pro dětí 528 ,    8.88 % ,    18.07 % 
Literatura pro děti celkem 2 922 ,   49.17 % ,   100.00 % 
 
 
Částka vybraná za registrace ve sledovaném období:      0.00 Kč 
Částka vybraná za upomínky ve sledovaném období:  3 260.00 Kč 
 
                                     CELKEM zaplaceno:  3 260.00 Kč 
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15. Prezentace školy na veřejnosti 

 
Prezentace probíhá především následujícími způsoby: 

 
Školní internetové stránky 
 

- Předkládání výsledků a projevů činnosti na internetových 
stránkách školy: http://www.zskomtu.cz.  

- Internetové stránky jsou téměř každý den aktualizovány a údaje 
jsou doplňovány a zpřesňovány i v hotových sekcích. 

- Žáci, rodiče i pedagogové se mohou zapojit do fungování 
internetových stránek prostřednictvím „redakčního“ systému (po 
počáteční registraci může takový uživatel vkládat na internetové 
stránky své příspěvky, reagovat v anketách a mnoho jiného). 

 

 
 
 

http://www.zskomtu.cz/
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Školní nástěnka 
 

- Vybudována v centru města, na místě, kolem kterého denně 
projde několik tisíc lidí. 

- Údaje obsahují především trvalé informace o chodu školy, ale i 
aktuální změny, kterými škola informuje širokou veřejnost. 
K výměně obsahu dochází zpravidla jednou měsíčně. 

 

 
 
Žákovská knížka 

 
 

- Nejčastější a nejběžnější kontakt se 
zákonnými zástupci dětí. 

- Kromě údajů o klasifikaci a chování dětí 
tento školní dokument obsahuje data o 
pořádaných akcích, o vybíraných penězích, 
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změnách v rozvrhu, výňatky ze školního řádu a důležité 
kontaktní údaje školy. 

 
Veřejné informační zdroje 
 

- Především prostřednictvím místního tisku (Krkonošské noviny, 
Radniční listy 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, která hodlá informovat veřejnost nejen 
spojenou s naší školou. 

- Došlo i k navázání kontaktů s Rádiem Černá Hora a Českým 
rozhlasem Hradec Králové. 
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16. Školní rok 2005 / 2006 pohledem školní kroniky 

 

V průběhu školního roku byla ve školní kronice zaznamenána řada 
významných událostí. Týkaly se školního vzdělávání, projektů, kultury, 
sportu, charitativních akcí, významných návštěv. 

Nejvíce zaujaly projekty v knihovně (Pasování čtenářů, Týden 
babiček, Strašidelná noc, Kavárna v sedmém nebi), projekt Eurodrawing 
(150 metrů dlouhý obraz putující po Evropě), jazykové projekty (Den 
jazyků) a projekty matematické (Den logiky). 

Vzdělávání vyvrcholilo úspěšnou účastí našich žáků na odborných 
olympiádách všeho druhu, expedicemi, dostali jsme se do finále národní 
literární soutěže. 

Uskutečnily se výměny našich studentů se studenty z Velké 
Británie, Německa i Holandska. 

Žáci školy také rádi sportovali a účastnili se řady sportovních akcí, 
kde rozhodně naší sportovní škole neudělali ostudu. 

Mysleli jsme i na potřebné, sbírali papír a výtěžek zaslali na 
povodňové konto, dobročinná tombola získala příspěvek na invalidní 
vozík a výbavu specializovaných tříd. 

Z návštěv na naší škole byla nejzajímavější účast spisovatelky 
Marie Kubátové na Týdnu babiček, ubytovali jsme sbor Svatý pluk 
z Moravy. 

Po práci jsme se bavili na výletech a kulturních akcích pořádaných 
školou (Taneční maratón, Advent, Čarodějnice, Jarní odpoledne, akce ve 
Školní družině, školní letní tábor během hlavních prázdnin). 

Dokázali jsme zaujmout i tisk, který o našich akcích informoval na 
stránkách Krkonošských novin. 
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17. Informace o kontrole z České školní inspekce 
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18. Základní údaje o hospodaření školy 
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