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I. Základní charakteristika školy 
 
Škola poskytuje úplné základní vzdělání od 1. do 9. tříd. Vyučování v 1. a 6. 
ročníku probíhá podle vlastního ŠVP.  
Od páté třídy je vždy jedna třída sportovní se zaměřením na plavání a sjezdové 
lyžování. Žáci těchto tříd mají zvýšený počet hodin tělesné výchovy. Škola 
spolupracuje s plaveckou školou a Lokomotivou Trutnov. Škola již tradičně 
dosahuje výborných sportovních úspěchů i v ostatních oblastech sportu. 
Kromě úspěchů sportovních mají žáci školy často i velmi dobré výsledky 
v mimoškolních soutěžích a olympiádách. 
 
Skladba žáků 
Většina žáků školy je ze spádové oblasti. Nezanedbatelnou část žáků tvoří 
dojíždějící žáci z blízkých i vzdálenějších obcí:  
V tomto školním roce mělo 57 žáků diagnostikováno specifické vývojové 
poruchy učení, z toho 14 vyžadující zvýšenou péči. 
 
Školní areál 
Areál školy je rozčleněn na 3 vzájemně propojené pavilony a sportovní halu. 
Nedílnou součástí školy je sportovní areál se zatravněnou plochou, tartanovou 
běžeckou dráhou a hřištěm s umělým povrchem. Prostor mezi pavilony tvoří 
atrium, které ve velké míře využívají především žáci školní družiny. 
Výuka probíhá ve 14 kmenových učebnách a 13 odborných učebnách. 
Každé oddělení školní družiny má svoji učebnu.  
Učebna dějepisu je vybavena interaktivní tabulí, učebny přírodopisu a fyziky 
dataprojektorem. Ve většině odborných učeben je počítač, video nebo DVD 
přehrávač. Počítačová učebna vybavena 12 pc. Počítače mají ve svých 
kabinetech k dispozici i učitelé. 
Sportovní hala je rozdělena na 3 samostatná hřiště. Součástí haly je také herna 
stolního tenisu a sauna. 
V objektu školy jsou žákům k dispozici dva automaty na studené nápoje a dva 
automaty na teplé nápoje. 
 
II.   Historie školy 
 
1. září 1982 byl otevřen pavilón pro žáky 2. stupně, 1. stupeň byl přesunut 
z Dolního Starého Města do budovy na Jiráskově náměstí. Nový pavilón se stal 
hlavní budovou 4. ZŠ. Otevření dalších dvou pavilónů proběhlo v září 1985. 
V roce 1998 byla dokončena sportovní hala a sportovní hřiště s tartanovou 
atletickou dráhou. 
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III.  Personální složení školy 
 
Všichni členové pedagogického sboru splňují podmínky kvalifikace pro výkon 
povolání učitele. Jedna učitelka dokončila v květnu kvalifikační vzdělání na 
pedagogické fakultě v Hradci Králové. 
Od 1. 12. 2007 došlo ke změně funkce ředitelky školy. Na místo Mgr. Libuše 
Indrové byla jmenována Mgr. Jitka Libřická. 
Škola má výchovného poradce, metodika prevence sociálně–patologických jevů, 
externího správce sítě a pedagogové jsou pověřeni dalšími činnostmi (školní 
knihovna, správa kabinetů..). 
Pedagogové se pravidelně vzdělávají v rámci DVPP. Všichni pedagogové jsou 
počítačově gramotní a ovládají běžnou práci s počítačem. Postupně se seznamují 
a učí pracovat s interaktivní tabulí a dalšími moderními výukovými pomůckami. 
Ve škole jsou tři dyslektické asistentky, které pracují s dětmi se specifickými 
vývojovými poruchami učení. 
Ve školní družině je jedna vedoucí vychovatelka a dvě vychovatelky. 
K nepedagogickým pracovníkům školy patří tajemnice, školník, čtyři uklizečky, 
vedoucí školní jídelny, hlavní kuchařka a tři kuchařky. 
Účetnictví zajišťuje soukromá účetní firma, která sídlí v objektu školy.  
 
IV.  Základní údaje o škole 
 

• Název školy: Základní škola, Trutnov, Rudolfa Frimla 816 
• Adresa školy: Rudolfa Frimla 816 

  54101,Trutnov 
• Právní forma: příspěvková organizace 
• Zřizovatel školy: Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 54101 Trutnov 
• IČO: 64201139 
• IZO: 047462848 
• Ředitelka školy: Mgr. Jitka Libřická 
• Zástupkyně školy: Mgr. Milena Kočanová 
• Telefon: 499813073 
• Fax: 499811495 
• Mobil: 603817467 
• E-mail: skola@4zsrf.cz 
• Internet: http://wwww.4zsrf.cz 
• Školská rada: Na základě výsledků voleb členů školské rady z řad 

zákonných zástupců nezletilých žáků ze dne 14.6.2005, z řad 
pedagogických pracovníků ze dne 15.6.2005 a v souladu s usnesením 
Rady města Trutnova č.2005-563/9 ze dne  2.5.2005 se Zřizovací listina 
Školské rady doplňuje o níže uvedený seznam členů školské rady. 
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Zákonní zástupci nezletilých žáků školy: 
1. Kuhn-Gaberová Martina 
2. Pulkrábková Pavlína 

 
Zástupci pedagogických pracovníků školy: 

1. Koutková Vlasta, Mgr. 
2. Limburská Jitka, Mgr. 

 
Zástupci zřizovatele: 

1. Horynová Hana, Mgr. 
2. Rouha Karel, Paeddr.. 

 
 
Přehled pedagogických pracovníků:  2007/2008: 
 
Třídní učitelé: 1.A Mgr. Vlasta Koutková 
 1.B Mgr. Demešová Alena 
 2.A Lenka Perutková 
 3.A Marie Zachová 
 3.B Mgr. Jitka Limburská 
 4.A Mgr. Kateřina Mikšovská 
 5.A Mgr. Eva Soukupová 
 5.B Mgr. Šárka Suchánková 
 6.A Mgr. Věra Vojáčková 
 7.A Mgr. Olga Pejřimovská 
 8.A Vlasta Matěnová 
 8.B Mgr. Helena Vašatová 
 9.A Mgr. Kateřina Tylšová 
 9.B  Iva Vondrová 
Ostatní pedag. pracovníci: Ředitelka: Mgr. Jitka Libřická 
 Zástupkyně ředitelky: Mgr. Milena Kočanová 
 Učitelka Věra Sobotková 
 Učitel Mgr. Karel Vašíček 
 Učitel Pavel Bobr 
 Učitelka Mgr. Libuše Indrová 
 Vychovatelka Eva Součková 
 Vychovatelka Jaroslava Prokýšková 
 Vychovatelka Petra Vočadlová 
 
Výchovný poradce: Mgr. Olga Pejřimovská 
Metodik prevence: Mgr. Helena Vašatová 
Dyslektické asistentky: Mgr. Eva Soukupová 
  Mgr. Šárka Suchánková 
  Mgr. Vlasta Matěnová 
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 Přehled nepedagogických pracovníků:  2007/2008: 
 
Tajemnice Marcela Hromková 
Školník Petr Bejr 
Vedoucí šk. jídelny Iveta Winterová 
Hlavní kuchařka Anna Šrámková 
Kuchařka Táňa Bejrová 
Kuchařka Renata Sahánková 
Pomocný kuchař Jan Kroužek 
Uklízečka Bohumila Vojtová 
Uklízečka Blanka Barešová 
Uklízečka Jitka Cejzlarová 
Uklízečka Eva Lundová 
  
 
V.  Přehled oborů vzdělávání 
 
 Učební dokumenty 

1. Základní škola, č.j. 16847/96-2 
2. Základní škola, č.j. 16847/96-2 (rozšířená výuka tělesné výchovy) 
3. ŠVP – Výchova k odpovědnosti a osobní svobodě 

 
 
Učební plány: 
 
  1.   2.   3.   4.  5.  6.  7.  8.  9. 
Český jazyk a literatura   9     5    
Český jazyk  10 8 8 7  5 5 5 
Cizí jazyk   3 3 4 3 3 3 3 
Matematika 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
Člověk a jeho svět 2         
Prvouka  2 3       
Přírodověda    2 2     
Vlastivěda    1 2     
Přírodopis      1,5 1,5 1,5 1,5 
Dějepis      2 2 2 2 
Zeměpis      1,5 1,5 1,5 1,5 
Fyzika      1 1 2 2 
Chemie        2 2 
Výchova k občanství      1    
Občanská výchova       1 1 1 
Výchova ke zdraví      1    
Rodinná výchova       1 1 1 
Člověk a svět práce 1     1    
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Praktické činnosti  1 1 1 1  1 1 1 
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Informatika      2 2   
Volitelné předměty       2 2 3 
Týdenní dotace 20 22 24 25 26 29 30 31 32 
              
 
  Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy 
 
  6.  7.  8.  9. 
Český jazyk a literatura 5    
Český jazyk  5 4,5 4,5 
Cizí jazyk 3 3 3 3 
Matematika 5 5 4,5 4,5 
Člověk a jeho svět     
Prvouka     
Přírodověda     
Vlastivěda     
Přírodopis 1,5 2 1,5 1,5 
Dějepis 2 2 1 2 
Zeměpis 1,5 2 1,5 1,5 
Fyzika 1 1 2 2 
Chemie   2 2 
Výchova k občanství 1    
Občanská výchova  1 1 1 
Výchova ke zdraví 1    
Rodinná výchova  1 1 1 
Člověk a svět práce 1    
Praktické činnosti  1 1 1 
Výtvarná výchova 2 1 2 1 
Tělesná výchova 2 2 2 2 
Hudební výchova 1 1 1 1 
Informatika     
Volitelné předměty 2 3 3 4 
Týdenní dotace 29 30 31 32 
 
 
 
 
 
 
 



-7- 

VI.  Plán akcí 

Přehled akcí: školní rok 2007/08 

  Termín Akce Třídy Učitelé Místnosti  

<> 

  Den jazyk ů 
přednáška členů nadace&Člověk v tísni& 

1.A , 1.B , 
2.A , 3.A , 
3.B , 4.A , 
5.A , 5.B , 
6.A , 7.A , 
8.A , 8.B , 
9.A , 9.B  

    
  

26.9. 
(St) 

  

  exkurze - vlastiv ědná  
Pec pod Sněžkou 5.B  Su   

<> 

  
kulturní po řad 
Co je to divadlo? 
v kině Vesmír 

1.A , 1.B , 
2.A , 3.A , 
3.B , 4.A , 
5.A , 8.A , 
8.B , 9.A , 
9.B  

    
  

27.9. 
(Čt) 

  

  exkurze - vlastiv ědná  
Pec pod Sněžkou 5.B  Su   

<> 

  
2.10. 

(Út) 
  

  Po stopách starých řemesel  3.A , 3.B  Li, Ku   

<> 

  
3.10. 

(St) 
  

12:45-13:30 Zátopkova štafeta II.st.    Ko, Ty   

<> 

  
5.10. 
(Pá) 

  

10:00-10:45 Zátopkova štafeta I.st.    Ko, Mi, Ty   

<> 

12:00-16:00 
Autoevaluace-hodnocení-barvy 
života    

In, Ko, Bo, Dem, 
Kt, Li, Ma, Mi, Pj, 
Pr, Si, So, Sk, 
Su, Va, Vj, Von, 
Ty, Sou, Pro, Vc 

  
  

10.10. 
(St) 

  
13:00-15:00 Jízda vlá čkem-ŠD    Sou, Pro, Vc   

<> 

  
18.10. 

(Čt) 
  

8:00-11:40 FOTO - I.STUPEŇ       

<> 

  
19.10. 

(Pá) 
  

  Florbal-dívky 8.-9.t ř.   Vas   

<> 
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22.10. 

(Po) 
  

  Florbal-chlapci 6.-7.t ř   Ko   

<> 

17:30 
Hellowen (program,p řespání ve 
škole)    Sk, Ku     

23.10. 
(Út) 

    Florbal-chlapci 8.-9.t ř   Vas   

<> 

  
24.10. 

(St) 
  

7:30-13:00 
Plavání šesti členných družstev(4.-
9.tř.)   Ko   

<> 

  
30.10. 

(Út) 
  

8:30-13:30 
Hvězdárna Hradec Králové 
5.A,5.B,4.A-výb ěr   Su, Sou   

<> 

  
7.11. 

(St) 
  

9:00-11:00 
PTÁK OHNIVÁK 4.t ř. od 9,00 hod., 
5.A,5.B od 10,00 hod. Národní d ům   Mi, Su, Sou   

<> 

  
8.11. 

(Čt) 
  

13:15-14:30 
ŠD- Než jde malý ježek spát (Sever 
Horní Maršov)  1.A , 1.B  Sou, Vc   

<> 

  
9.11. 
(Pá) 

  

10:00-12:30 Přednáška student ů SZŠ Trutnov  5.A , 5.B  Su, Sou   

<> 

8:00-14:00 Kopaná - okrsek ZŠ Komenského  6.A , 7.A  Ty     
16.11. 

(Pá) 
  

9:00-10:30 
S flétnou Adélou kolem sv ěta, od 
9,00 hod. kino Vesmír  
30 Kč 

3.A , 3.B  Li, Ku   

<> 

  
19.11. 

(Po) 
  

8:00-14:00 Plavání-krajské kolo 6.-9.t ř   Ko, Ty   

<> 

  
20.11. 

(Út) 
  

  
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
9,00-11,00 ukázka výuky 
15,00-16,00 prohlídka školy 

      

<> 

  
22.11. 

(Čt) 
  

8:00-13:30 Kopaná - okrsek ZŠ Komenského  8.A , 9.A  Ty   

<> 



-9- 

  
23.11. 

(Pá) 
  

  Gastro den- Teplice nad Metují  
sraz v 9,00 hod. 8.A , 8.B  Si, Ty   

<> 

  
27.11. 

(Út) 
  

8:00-14:00 Plavání- O pohár starosty  
1.-9. třída   Ko   

<> 

8:00- 9:40 Dravci  1.A , 1.B , 
2.A , 3.B  Dem, Kt, Li, Pr M TV 

10:00-11:40 Dravci  
30 Kč 

3.A , 4.A , 
5.A , 5.B  Mi, Sk, Su, Ku M TV 

  
3.12. 
(Po) 

  
11:50-13:30 Dravci  

30 Kč 
6.A , 7.A , 
8.A , 8.B  

So, Va, Vj, Ty M TV 

<> 

  
5.12. 

(St) 
  

8:00-10:45 MIKULÁŠ A ČERTI 
10 žáků 9.B 9.B  Ma, Si, Von   

<> 

10:00-10:45 Hudební nástroje  
1.A , 1.B , 
2.A , 3.A , 
3.B  

Dem, Kt, Li, Pr, 
Ku M TV 

  
6.12. 

(Čt) 
  10:55-11:40 Hudební nástroje  4.A , 5.A , 

5.B , 6.A  
Mi, So, Sk, Su M TV 

<> 

  
7.12. 
(Pá) 

  

10:00-11:00 

ČESKÁ ROCKOVÁ SCÉNA 
20.STOLETÍ 7.-9.tř. od 10,00 hod. 
kino Vesmír  
odchod v 9,35 hod. 

7.A , 8.A , 
8.B , 9.A , 
9.B  

Pj, So, Va, Von, 
Ty   

<> 

9:00-10:00 KUFŘÍK - kino Vesmír  
odchod 8,30 hod.,30 Kč 1.B , 2.A  Dem, Pr     

10.12. 
(Po) 

  10:30-11:30 Kufr- kino Vesmír  
odchod 10,00 hod.,30Kč 3.A , 3.B  Li, Zch   

<> 

9:00-10:30 Trocha nad ěje - síň B.Martin ů 
3.A , 3.B , 
4.A , 5.A , 
5.B  

Li, Mi, Sk, Su, 
Zch     

17.12. 
(Po) 

  9:00-10:30 Trocha nad ěje 
3.A , 3.B , 
4.A , 5.A , 
5.B  

Dem, Kt, Li, Pr, 
Sk, Su, Zch 

  

<> 

  
19.12. 

(St) 
  

8:00-13:00 Vánoční turnaj - kopaná 4.-5.t ř.výb ěr 4.A , 5.A , 
5.B  

Ty   

<> 

7:05-14:05 obsazena hala SPŠ          
20.12. 

(Čt) 
  7:55-10:30 

Plavání,bruslení,prohlídka kostela, 
sraz v 7,55 hod.  
Sraz v 7:55 hod.u bazénu, u hokejové haly, na 
náměstí u kašny 
Ve šk.jídelně 6 žákyň z 9.B- Mgr.Libřická 

  
In, Ko, Bo, Ma, 
Pj, Vas, Vj, Von, 
Ty 
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8:00 Třídní akce  
2.A , 3.A , 
3.B , 4.A , 
5.A , 5.B  

Li, Mi, Pr, Sk, 
Su, Zch   

8:00 Betlémy - Jilemnice  1.A , 1.B  Dem, Kt   

9:30 Prohlídka kostela  
3.A , 3.B , 
4.A , 5.A , 
5.B  

Li, Mi, Sk, Su, 
Zch   

10:30-11:30 
Zpívání na schodech vede 
P.Vočadlová  
obědy a dozory dle rozpisu 

6.A , 7.A , 
8.A , 8.B , 
9.A , 9.B  

Ma, Pj, Va, Vj, 
Von, Ty   

<> 

8:00 Příprava slavnostního ob ědu  9.A  Ty   

8:00- 8:30 Zpívání na schodech  

1.A , 1.B , 
2.A , 3.A , 
3.B , 4.A , 
5.A , 5.B  

Ko, Dem, Li, Mi, 
Pr, Sk, Su, Zch   

8:00- 9:40 Výroba z fimo-hmoty  8.A , 8.B , 
9.A , 9.B  So, Va, Von   

8:00- 9:40 Promítání - film  8.A , 8.B , 
9.A , 9.B  Bo, Ma   

8:00- 9:40 Sportovní hry  6.A , 7.A  In, Ko, Pj, Vj   

8:30 Třídní besídky  

1.A , 1.B , 
2.A , 3.A , 
3.B , 4.A , 
5.A , 5.B  

Ko, Dem, Li, Mi, 
Pr, Sk, Su, Zch   

  
21.12. 

(Pá) 
  

10:00 Třídní besídky  
obědy a dozory dle rozpisu 

6.A , 7.A , 
8.A , 8.B , 
9.B  

Ma, Pj, Va, Vj, 
Von   

<> 

  
7.1. 
(Po) 

  

  
Lyžařské soust ředění - Salaš,Pec 
pod sn ěžkou  3.A , 4.A      

<> 

  
8.1. 
(Út) 

  

  
Lyžařské soust ředění - Salaš,Pec 
pod sn ěžkou  3.A , 4.A      

<> 

  
9.1. 
(St) 

  

  
Lyžařské soust ředění - Salaš,Pec 
pod sn ěžkou  3.A , 4.A      

<> 

  
10.1. 

(Čt) 
  

  
Lyžařské soust ředění - Salaš,Pec 
pod sn ěžkou  3.A , 4.A      

<> 

  
11.1. 
(Pá) 

  

  
Lyžařské soust ředění - Salaš,Pec 
pod sn ěžkou  3.A , 4.A      

<> 

  
12.1.   

Lyžařské soust ředění - Salaš,Pec 
pod sn ěžkou  3.A , 4.A      
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(So) 
  

<> 

  
13.1. 
(Ne) 

  

  
Lyžařské soust ředění LOKO,Pec pod 
Sněžkou  5.A , 6.A      

<> 

  
14.1. 
(Po) 

  

  
Lyžařské soust ředění LOKO,Pec pod 
Sněžkou  5.A , 6.A      

<> 

  
15.1. 

(Út) 
  

  
Lyžařské soust ředění LOKO,Pec pod 
Sněžkou  5.A , 6.A      

<> 

  
16.1. 

(St) 
  

  
Lyžařské soust ředění LOKO,Pec pod 
Sněžkou  5.A , 6.A      

<> 

  
17.1. 

(Čt) 
  

  
Lyžařské soust ředění LOKO,Pec pod 
Sněžkou  5.A , 6.A      

<> 

  
18.1. 
(Pá) 

  

  
Lyžařské soust ředění LOKO,Pec pod 
Sněžkou  5.A , 6.A      

<> 

  
20.1. 
(Ne) 

  

  
Lyžařské soust ředění LOKO,Pec pod 
Sněžkou  

7.A , 8.A , 
9.A      

<> 

  
21.1. 
(Po) 

  

  
Lyžařské soust ředění LOKO,Pec pod 
Sněžkou  

7.A , 8.A , 
9.A  

    

<> 

  
22.1. 

(Út) 
  

  
Lyžařské soust ředění LOKO,Pec pod 
Sněžkou  

7.A , 8.A , 
9.A      

<> 

  
23.1. 

(St) 
  

  
Lyžařské soust ředění LOKO,Pec pod 
Sněžkou  

7.A , 8.A , 
9.A      

<> 

  
24.1.   

Lyžařské soust ředění LOKO,Pec pod 
Sněžkou  

7.A , 8.A , 
9.A  
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(Čt) 
  

<> 

  
25.1. 
(Pá) 

  

  
Lyžařské soust ředění LOKO,Pec pod 
Sněžkou  

7.A , 8.A , 
9.A      

<> 

  
5.2. 
(Út) 

  

  
Praha - zájezd II.st výstava Valdštejn 
+ památky Prahy    In, Pj   

<> 

  
7.2. 
(Čt) 

  

7:30-10:30 divadelní p ředstavení  
Princezna se zlatou hvězdou na čele 

1.A , 1.B , 
2.A , 3.A , 
3.B , 4.A , 
5.A , 5.B  

    

<> 

  
13.2. 

(St) 
  

13:00-15:00 školení -zdravotník ČK   Pro   

<> 

8:00- 9:40 Dopravní výchova  
příprava na průkaz cyklisty 3.A , 3.B  Li, Zch     

22.2. 
(Pá) 

  10:00-11:40 Dopravní výchova  
příprava na průkaz cyklisty 4.A  Ma, Mi   

<> 

  
28.2. 

(Čt) 
  

8:00-11:00 Karneval  
1.A , 1.B , 
2.A , 3.A , 
3.B , 4.A  

    

<> 

  
18.3. 

(Út) 
  

  Přebor škol Úpského údolí    Mi   

<> 

  
19.3. 

(St) 
  

10:30-11:30 Tajný deník Adriana Molea  
Dům kultury 5.A , 5.B  Sk, Su   

<> 

  
28.3. 
(Pá) 

  

10:30-11:30 divadelní p ředstavení  
Štěně nebo špenát 

2.A , 3.A , 
3.B , 4.A      

<> 

8:00-13:00 
sport. turnaj  
Coca-cola Školský pohár 
I.kolo 

  Vas   
  

2.4. 
(St) 

  12:30-13:30 BESIP TOUR 2008 
V ND - zdarma 

8.A , 8.B , 
9.A , 9.B  In, Pj, Vj, Von   

<> 

  12:45-14:25 Beseda - p řírodov ědná  4.A , 5.B  In, Su   
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3.4. 
(Čt) 

  

<> 

  
7.4. 
(Po) 

  

8:00-11:30 Vybíjená - okrskové kolo 4.-5.t řída 5.A , 5.B  Ko, Sk, Su TV  

<> 

  
8.4. 
(Út) 

  

8:00-12:30 Vybíjená - okrskové kolo 6.t řída 6.A  Ko, Ty TV  

<> 

  
9.4. 
(St) 

  

8:00-14:00 Košíková - okresní kolo dívky  
Na ZŠ V Domcích   Ko, Ty   

<> 

  
15.4. 

(Út) 
  

  KLASIFIKA ČNÍ PORADA        

<> 

8:30- 9:30 Jak se máme chovat  
Cena: 30Kč 

1.A , 1.B , 
2.A , 3.A , 
3.B , 4.A  

    

  Den Země       

  
22.4. 

(Út) 
  

  ZUČ- Hr.Králové  
M.Obstová 5.A   Li   

<> 

  
23.4. 

(St) 
  

8:00-13:30 Vybíjená - okresní kolo 4.-5.t řída   Ko, Mi, Ty   

<> 

  
24.4. 

(Čt) 
  

8:00-13:30 Vybíjená - okresní kolo 6.t řída   Ko, Ty   

<> 

  
25.4. 
(Pá) 

  

8:00-13:30 Cyklistika okresní kolo    Va, Ty   

<> 

8:00 Mc Donald Cup 1.-3.t řída 
FK Trutnov       

16:00 SRPDŠ       

  
29.4. 

(Út) 
  17:00 SRPDŠ       

<> 

8:00 Mc Donald Cup 4.-5.t řída 
FK Trutnov Poříčí         

30.4. 
(St) 

  8:00-13:30 sport. turnaj  
volejbal   Ty   
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<> 

  
2.5. 
(Pá) 

  

  ŘEDITELSKÝ DEN        

<> 

  
5.5. 
(Po) 

  

  Brazílie - Amazonka  
Cena : 50 Kč 

6.A , 7.A , 
8.A , 8.B , 
9.A , 9.B  

    

<> 

  
6.5. 
(Út) 

  

8:00-14:00 Mini kopaná 6.-7.t říd 
Na ZŠ Mládežnícká- hřiště       

<> 

  
7.5. 
(St) 

  

8:00-14:00 Mini kopaná 8.-9..t říd 
Na ZŠ Mládežnícká- hřiště       

<> 

  
9.5. 
(Pá) 

  

  ŘEDITELSKÉ VOLNO        

<> 

  
13.5. 

(Út) 
  

8:00 
Mc Donald Cup 1.-3.t řída okresní 
finále  
FK Trutnov 

      

<> 

10:00-11:00 
Vývoj rockové hudby  
kino Vesmír 
Cena: 40 Kč 

5.A , 5.B , 
6.A , 7.A , 
8.A , 8.B , 
9.A , 9.B  

    
  

14.5. 
(St) 

  
  Soutěž mladých zdravotník ů   Pro   

<> 

8:00-14:00 
POHÁR ROZHLASU - na ZŠ R.Frimla 
okrskové kolo 6.-9.t řída       

13:00-15:00 Exkurze na SZŠ - akce ŠD    Pro   

  Přehlídka  
Červenokostelecké dny módy 8.B , 9.B  In, Va   

  
15.5. 

(Čt) 
  

  Výlet 3.A, 3.B  
BOSKOVSKÉ JESKYNĚ   Li, Zch   

<> 

  
16.5. 
(Pá) 

  

8:00-15:30 exkurze  
Bozkovské jeskyně 3.A , 3.B  Li, Zch   

<> 

  
22.5. 

(Čt) 
  

12:00-19:00 
POHÁR ROZHLASU - Dv ůr Králové - 
okresní kolo 6.-9.t řída   Ko, Ty   

<> 
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23.5. 
(Pá) 

  

  FOCENÍ TŘÍD       

<> 

8:00-11:40 DEN DĚTÍ PRO MŠ 5.A , 5.B        
27.5. 

(Út) 
  

  
KINDERIÁDA - Hr.Králové výb ěr 1.-
5.třída   Mi   

<> 

10:30-11:30 DIvadlo brat ří Čapků Hr.Králové  
1.A , 1.B , 
2.A , 3.A , 
3.B  

    

11:30-12:30 DIvadlo brat ří Čapků Hr.Králové  
7.A , 8.A , 
8.B , 9.A , 
9.B  

    

  
Mezinárodní turnaj v kopané 
H.Maršov  8.A , 9.A  Bo   

  
29.5. 

(Čt) 
  

  Florbal - Jaga Oxygen Cup 4.-5.t řída 5.A , 5.B  Ko, Ty   

<> 

  
30.5. 
(Pá) 

  

  DEN DĚTÍ NA ZŠ R.FR.-I.st.  

1.A , 1.B , 
2.A , 3.A , 
3.B , 4.A , 
5.A , 5.B  

Dem, Kt, Li, Mi, 
Pr, Sk, Su, Zch   

<> 

  
2.6. 
(Po) 

  

  ŠKOLNÍ VÝLET  
Jinolice 5.A , 5.B  Sk, Su   

<> 

  
3.6. 
(Út) 

  

  ŠKOLNÍ VÝLET  
Jinolice 5.A , 5.B  Sk, Su   

<> 

  ŠKOLNÍ VÝLET 5.A,5.B  5.A , 5.B  Sk, Su     
4.6. 
(St) 

  
  

BIOLOGICKÁ OLYMP.- POZNÁVÁNÍ 
PŘÍRODNIN   Ty   

<> 

  
5.6. 
(Čt) 

  

10:30-12:00 TANEČNÍ AKADEMIE  
DK 35 Kč 

1.A , 1.B , 
2.A , 3.A , 
3.B , 4.A , 
5.A , 5.B  

    

<> 

10:30-12:00 TANEČNÍ AKADEMIE  
DK 35 Kč 

6.A , 7.A , 
8.A , 9.A        

6.6. 
(Pá) 

    VÝLET 1.B  1.B  Dem   

<> 

9:00-16:30 
školní výlet  
Pěší výlet z Radvanic na rozhlednu Žaltman 
Malé Svatoňovice 

3.A , 3.B  Li, Zch     
9.6. 
(Po) 

  10:00-11:30 
LÁSKA ANO, D ĚTI JEŠTĚ NE 
kino Vesmír 
50 Kč 

8.A , 8.B , 
9.A , 9.B      
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<> 

  Schůzka rodi čů budoucí 1.t řídy  
učebna přírodopisu       

  sportovní sout ěž 
Kinderiáda - finále v Praze   Mi   

  

exkurze  
automobilka Mladá Boleslav 
hrad Kokořín 
výběr tříd 6.-9.třída 

  Pj, Va, Von   

  
10.6. 

(Út) 
  

  EXKURZE Ml.Boleslav výb ěr 6.-9.tř.       

<> 

  školní výlet  
turistika v Peci pod Sněžkou 4.A  Mi     

11.6. 
(St) 

    
školní výlet  
Zážitkový kurz - Silnější než já. 
Vlčkovice 

9.A , 9.B  Von, Ty   

<> 

  školní výlet  
turistika v Peci pod Sněžkou 4.A  Mi   

  školní výlet  
Antonínovo údolí - poznávání přírodnin 2.A  Pr   

  
přednáška  
ekologický program  
Sever - Horní Maršov 

1.B  Dem, Pro   

  
12.6. 

(Čt) 
  

  
školní výlet  
Zážitkový kurz - Silnější než já. 
Vlčkovice 

9.A , 9.B  Von, Ty   

<> 

  
13.6. 
(Pá) 

  

8:00-12:35 Atletický den I.st.  

1.A , 1.B , 
2.A , 3.A , 
3.B , 4.A , 
5.A , 5.B  

Dem, Kt, Li, Mi, 
Pr, Sk, Su, Zch 

  

<> 

  
16.6. 
(Po) 

  

  
soust ředění 
vodácký kurz na řece Lužnici 
výběr 6. - 9. třída 

  Ko, Ty   

<> 

  
17.6. 

(Út) 
  

  
soust ředění 
vodácký kurz na řece Lužnici 
výběr 6. - 9. třída 

  Ko, Ty   

<> 

  
18.6. 

(St) 
  

  
soust ředění 
vodácký kurz na řece Lužnici 
výběr 6. - 9. třída 

  Ko, Ty   

<> 

  
19.6. 

(Čt) 
  

  
soust ředění 
vodácký kurz na řece Lužnici 
výběr 6. - 9. třída 

  Ko, Ty   

<> 

  
20.6. 
(Pá) 

  

8:00- 9:40 ŠKOLNÍ AKADEMIE-I.st.  

1.A , 1.B , 
2.A , 3.A , 
3.B , 4.A , 
5.A , 5.B  

    

<> 
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22.6. 
(Ne) 

  

  Letní soust ředění 1.A, 2.A  
Pec pod Sněžkou 1.A , 2.A  Kt, Pr, Sou   

<> 

  OH Trutnova          
23.6. 
(Po) 

  
  Letní soust ředění 1.A, 2.A  

Pec pod Sněžkou 1.A , 2.A  Kt, Pr, Sou   

<> 

  OH Trutnova          
24.6. 

(Út) 
  

  Letní soust ředění 1.A, 2.A  
Pec pod Sněžkou 1.A , 2.A  Kt, Pr, Sou   

<> 

  OH Trutnova          
25.6. 

(St) 
  

  Letní soust ředění 1.A, 2.A  
Pec pod Sněžkou 1.A , 2.A  Kt, Pr, Sou   

<> 

10:30-11:30 

Písni čky hudebních divadel a 
kabaret ů 
kino Vesmír 
50 Kč 

4.A , 5.A , 
5.B , 6.A , 
7.A , 8.A , 
8.B , 9.A , 
9.B  

    
  

26.6. 
(Čt) 

  
  Letní soust ředění 1.A, 2.A  

Pec pod Sněžkou 1.A , 2.A  Kt, Pr, Sou   

<> 
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VII.  Školní družina  
 

• provoz školní družiny začínal v 6.30 hod. ranní  službou, odpolední 
provoz byl na přání rodičů opět prodloužen do 16.30 hodin. 

• ve školním roce 2006/2007 bylo do ŠD přihlášeno 80 žáků z 1.stupně. 
Děti byly rozděleny do 3. oddělení. Jednotlivá oddělení byla zaměřená na 
činnost výtvarnou (vychovatelka Eva Součková), sportovní (Jaroslava 
Prokýšková) a hudební ( Petra Vočadlová). V jednotlivých odděleních se 
mohly podle svého zájmu děti prostřídat  a také se navštěvovat se  
sourozenci, nebo kamarády.Tento volnější pohyb žáků a lepší organizaci 
nám trochu komplikovala skutečnost, že herny školní družiny zatím 
nejsou umístěny ve stejném patře. V hojné míře děti využívaly i další 
prostory školy. Oblíbené byly hlavně návštěvy tělocvičen, školní 
knihovny, učebny přírodopisu a hudební výchovy, počítačové učebny - 
zde se děti naučily základům práce na PC a pracovaly s  velmi kvalitními 
výukovými programy, které byly nově doplněny v průběhu školního 
roku. 

• program školní družiny byl také zaměřen  na odpočinkovou a relaxační 
činnost.  Vychovatelky se snažily poskytovat dětem co nejvíce prostoru 
pro pobyt venku. Podobně jako v minulých letech nás i letos trápila 
špatná a nedostatečná vybavenost školního atria. Chybí zde zeleň - 
stromy, které by poskytovaly dětem stín, zázemí pro úklid venkovních 
hraček, průlezky ap. Situaci nám zkomplikovala probíhající stavba 
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Domova důchodců, budování kanalizace na Červeném kopci                    
a pronajmutí louky směrem k lesu soukromé osobě – ubylo tak míst, kde 
se mohly děti proběhnout a na čerstvém vzduchu načerpat sil do dalšího 
školního snažení. 

 
Akce školní družiny 2006-2007 
 
Výstava ovoce a zeleniny. 
Pásmo „ Než jde ježek spát“ – ve spolupráci s ekologickým střediskem SEVER. 
Vyhlídková jízda výletním vláčkem . 
Vánoční soutěžní odpoledne v tělocvičně. 
Návštěva muzea – výstava loutek. 
Výlet do Liberce – podzimní a jarní termín, zajistila p. Vočadlová. 
Výroba dárků k zápisu. 
Karneval. 
Velikonoční výstava a zdobení v Národním domě. 
První jarní úklid kolem školy. 
Vlakový výlet do Malých Svatoňovic – výstava „Velikonoce u studánky“           
( společně pro žáky 1.A a školní družiny). 
Návštěva a beseda v městské knihovně. 
Mladí zdravotníci – beseda, exkurze, příprava na soutěž a soutěž ČČK. 
Dopravní výchova – bezpečná cesta do školy (1.tř), desatero pro chodce a pro 
řidiče (2-3.tř), organizační zajištění projektu AJAX – beseda s policisty, beseda 
s učitelem autoškoly (3.a 4.třídy ). 
Den Země – tematické odpoledne. 
Koncert flétniček, hudební soutěž, beseda – návštěva děti ze ŠD Komenského. 
Domácí zvířátka, naši mazlíčci – společná akce s rodiči. 
 
Lyžařské soustředění , škola v přírodě, výlety tříd – účast vychovatelek na 
pobytových akcích. 
Vedení pedagogické praxe studentky SPgŠ – P. Vočadlová. 
 
Kroužky 
 
Anglický jazyk – O . Pejřimovská, K. Mikšovská 
Výuka hry na kytaru – P. Vočadlová 
Sportovní hry – J. Prokýšková 
 
 
VIII.  Školní parlament  
 

• jednotliví zastupitelé tříd 2. stupně se pravidelně scházejí (1-2x měsíčně 
podle potřeby) – diskutují o problémech žáků, tlumočí jejich návrhy, 
komunikují s vedením školy 
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• školní parlament se výrazně podílí na organizování některých školních 
akcí, tento rok pod jeho záštitou byly pořádány následující akce: 

• soutěž o nejhezčí nástěnku  
• Mikuláš 
• hororové vysvědčení (děti přednáší dětem o hororech, hororový maškarní 

rej) 
• Halloween (večerní diskotéka + stezka odvahy) 
• hudební den 
• sběr papíru 
• řešení problémů jednotlivých tříd, diskuse s vedením školy 

 
 
IX. Úspěchy žáků v soutěžích, sportovní akce 
  

• Žáci se během školního roku 2007/2008 aktivně zapojili do 33 
sportovních soutěží a závodů. V atletice, plavání, košíkové, kopané, 
volejbalu, florbalu, vybíjené a ve sjezdovém lyžování to znamenalo  
celkem  708 jednotlivých startů. Žáci dosáhli dobrých výsledků. V plavání 
a ve vybíjené postoupili až do krajského kola, v atletice žáků 2.- 5. tříd 
„Kinderiáda“ postoupili až do republikového kola do Prahy, v Přeboru 
škol Úpského údolí ve sjezdovém lyžování získali tři zlaté, jednu 
stříbrnou a jednu bronzovou medaili. 

• ZŠ R.Frimla byla pořadatelem okresního i krajského kola šestičlenných 
družstev v plavání pro ZŠ i SŠ, okrskového i okresního kola ve vybíjené, 
okrskového kola atletické soutěže „Pohár rozhlasu“ a okresního kola ve 
florbalu „Jagaoxygen cup“. 

 
• Škola pořádala tři zimní lyžařská soustředění v Peci pod Sněžkou pro 3. – 

9. třídu, jedno letní soustředění v Peci pod Sněžkou pro 1.- 2. třídu            
a vodácký kurz pro žáky   6. - 9. tříd na řece Lužnici. 

 
• V závěru školního roku 150 žáků reprezentovalo školu na Olympijských 

hrách základních škol Trutnova. 
 

• Jan Štěpánský získal 3. místo v okresním kole „Olympiády z Anglického 
jazyka“. 
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X.  Další vzdělávání pedagogů 
 

•  Studium pro pedagogické pracovníky 
 
Koutková Vlasta  Studium k výkonu specializovaných činností – tvorba               
                                a následná koordinace školních vzdělávacích programů 
 

• Průběžné vzdělávání 
 
Indrová Libuše  Mediální výchova 
    Na pomoc učitelům dějepisu. Samá ruka, samá noha 
    Interaktivní tabule jako pomůcka k vytváření   
                                        výukových programů 
Kočanová Milena  Bakaláři – rozvrh 
    Bakaláři –školní matrika 
    Právní minimum pro pedagogy 
    Interaktivní tabule jako pomůcka k vytváření                                       
                                         výukových programů 
Limburská Jitka  Zábavné vyučování nejen v 1.ročníku – Škola hrou 
Mikšovská Kateřina Klíč k jazykům – jazykově metodický kurz angličtiny 
Pejřimovská Olga  Kurz prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele  
                                2.stupně ZŠ 
    Seminář k 10.výročí programů harm reduction 
Prokýšková Jaroslava  Tvoříme z přírodních a odpadových materiálů 
    Výtvarné dílny. Zdobíme trička. 
    Výtvarné dílny. Ekoateliér – veselé ozdoby 
    Doškolování učitelek zdravotnic v první pomoci 
Součková Eva  Tvorba a realizace školního vzdělávacího programu  

pro základní vzdělávání, zaměřeno na vychovatelky  
školních družin 

Soukupová Eva  Zábavné vyučování nejen v 1. ročníku – Škola hrou 
Tylšová Kateřina  Instruktor snowboardinku 
Vašatová Helena  Projekt v hodině češtiny pro učitele 2. stupně ZŠ 
    Kurz etické výchovy 
    Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV / AIDS 
    Seminář – Jeden svět na školách 
    Krizové situace ve výuce. Modelové případy  
Vočadlová Petra  Instruktor lyžování 
Vojáčková Věra  Krizové situace ve výuce. Modelové případy 
Vondrová Iva  Na pomoc učitelům dějepisu. Samá ruka, samá noha 
 
Vzdělávání ostatních pracovníků 
 
Hromková Marcela Korespondence pro management ZŠ a SŠ 
Winterová Iveta  Nové trendy v moderním vaření 
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    Správná výživa a biopotraviny ve školních jídelnách 
 Cesty ke zdravému životnímu stylu. Nové trendy ve    
          výživě dětí  

    Krajská konference hromadného stravování podzim    
                                        2007 
 
 
XI.  Statistické přehledy prospěchu a chování 
 
Ve školním roce 2006/07 absolvovali opravné zkoušky 2 žáci. Jeden žák konal 
opravné zkoušky z matematiky a českého jazyka, druhý z dějepisu. Oba žáci 
vykonali zkoušky úspěšně. 
Tři žáci opakují ročník. 
 
Přehled o prospěchu: 
 
1. stupeň 
Třída Počet 

žáků 
Prospělo Prospělo 

s vyzn. 
Neprospělo Žáci s 

dostatečnou 
Nehodnoceno 

I.A 18 - 18 - - - 
I.B 18 - 18 - - - 
II.A 21 1 20 - - - 
III.A 17 2 15 - - - 
III.B 15 4 11 - - - 
IV.A 19 9 10 - 3 - 
V.A 19 9 10 - - - 
V.B 18 6 12 - - - 
Celkem 145 31 114 - 3 - 
 
 
2. stupeň 
Třída Počet 

žáků 
Prospělo Prospělo s 

vyznamenáním 
Neprospělo Počet žáků 

s dostatečnou 
Nehodnoceno 

VI.A 21 11 10 - 5 - 
VII.A 30 20 8 2 7 - 
VIII.A 19 11 8 - 4 - 
VIII.B 12 8 - 2 4 - 
IX.A 17 16 1 - 8 - 
IX.B 18 17 1 - 10 - 
Celkem 117 83 28 4 38 - 
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Přehled o chování (za obě pololetí): 
 
1. stupeň       
Třída Počet 

žáků 
Pochvaly 
TU 

Napomenutí Důtky 
TU 

Důtky ŘŠ 

I.A 18 - - - - 
I.B 18 4 2 - - 
II.A 21 9 1 1 - 
III.A 17 - 1 1 - 
III.B 15 - 7 5 - 
IV.A 19 5 7 1 - 
V.A 19 6 - - - 
V.B 18 2 7 2 - 
Celkem 145 26 25 10 0 
 
 
2. stupeň 
Třída Počet 

žáků 
Pochvala 
TU 

NTU Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. 
stupeň 

3. 
stupeň 

VI.A 21 - 2 9 1 - - 
VII.A 30 6 16 20 3 1 - 
VIII.A 19 5 8 1 - - - 
VIII.B 12 2 8 10 5 2 4 
IX.A 17 13 6 7 2 - - 
IX.B 18 2 - 1 - - - 
Celkem 117 28 40 48 11 3 4 
 

Údaje o zameškaných hodinách ( 2. pololetí ) 
 Počet 

omluvených 
hodin 

Počet 
omluvených 
hodin na žáka 

Počet 
neomluvených 
hodin 

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

Celkem 
 

11188 43,084 172 0,656 

 
 
Údaje o integrovaných žácích: 
 

1. stupeň 
Počet žáků s vývojovými poruchami 

učení 
Z toho požadavek na zvýšené 

výdaje 
22 5 
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2. stupeň 
Počet žáků s vývojovými poruchami 

učení 
Z toho požadavek na zvýšené 

výdaje 
39 8 

 
 
XII.  Výchovné poradenství 
 
V oblasti volby povolání jsme rodičům i žákům nabídli informační letáky          
a brožury a upozornili  na důležité webové stránky a spolupráci s IPS při  Úřadu 
práce v Trutnově a PPP v Trutnově. 
Na 1. schůzce rodičů jsme podrobně informovali o přijímacím řízení na střední  
školy a odborná učiliště. Zajistili jsme zpracování a odeslání přihlášek na školy. 
 
V oblasti práce s problémovými dětmi jsme uskutečnili pohovory 
s problémovými žáky a jejich rodiči. Spolupracujeme s Odborem sociální péče 
v Trutnově (přednášky a spolupráce v oblasti záškoláctví). 
Některé problémy jsme museli řešit  na výchovných komisích( 16.1.08, 
14.3.08). 
 
Zajistili jsme péči o děti se SVP. Vybraným dětem byla věnována péče  
s asistentkou (většinou 1 hod. týdně). Úzce spolupracujeme s PPP v Trutnově. 
 
 
Přijímací řízení a zápis k povinné školní docházce 
 

• Výsledky přijímacího řízení 2007-2008 
                                                                 ¨ 

Gymnázium všeobecné                             3 žáci 
Gymnázium víceleté                                 2 žáci / 9.roč./ 
Gymnázium víceleté                                 7 žáků / 5.roč./ 

 
Střední školy                                             22 žáků 
Střední odborná učiliště                            8 žáků /9.roč./ 

                                                                         3 žáci / 8.a 7. roč./ 
 

Počet žáků v 9.ročnících             35 
 

• Zápis do 1. třídy pro školní rok 2008/2009 
 

Zapsáno bylo 39 nových dětí, kteří byly u zápisu poprvé a 8 dětí po 
odkladu z minulého roku. Následně bylo rozhodnuto o 7 odkladech 
povinné školní docházky. 
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XIII.  Prevence sociálně patologických jevů 
 
1. Akce v rámci hodin občanské výchovy a rodinné výchovy (vyučovací bloky 

– probrány ve všech třídách 2. stupně) 
• etiketa 
• sexuální výchova 
• drogy 
• rasismus, diskriminace 
• šikana 
• ochrana životního prostředí  
• extrémistické skupiny 
• náboženství a sekty 

 
2. Akce v rámci činnosti školního parlamentu (jejich účelem bylo nabídnout 

žákům volnočasové aktivity) 
• soutěž o nejhezčí nástěnku  
• hororové vysvědčení (děti přednáší dětem o hororech, hororový maškarní 

rej) 
• Halloween (večerní diskotéka + stezka odvahy) 
• hudební den 
• sběr papíru 
• řešení problémů jednotlivých tříd, diskuse s vedením školy 

 
3. Jiné akce (jejich účelem bylo nabídnout žákům volnočasové aktivity) 

• zdobení velikonočních vajec 
• výroba vánočních ozdob 
• organizace Mikuláše 
• exkurze (pro celý 2. stupeň) 
• sportovní akce  
• kontakt s handicapovanými lidmi (návštěva Oranžového domu) 
• den vietnamské kultury (v rámci Dne jazyků) 
• sportovní akce (v rámci těl. výchovy) 
 

4. Spolupráce s odborníky 
• přednáška na téma  sexuální výchova bohužel zrušena (ne naší vinou) 
• dopravní výchova – přednáška  

 
Shrnutí a vyhodnocení: 

• úspěšně se rozvíjí spolupráce s dětmi v rámci školního parlamentu – chtěli 
bychom děti více v jejich práci podpořit společným výjezdním zasedáním 
(snažíme se získat finance od kraje formou projektu)  

• projekty organizované dětmi v rámci působení šk. parlamentu jsou žáky 
pozitivně hodnoceny 

• akce organizované parlamentem podporují vztahy mezi žáky různých tříd 
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• bylo by dobré v příštím školním roce  zopakovat projekt žáci učí žáky 
(letos nerealizováno) 

• jednotlivá témata minim. preventivního programu byla zvládnuta ve všech 
třídách druhého stupně 

• je třeba se více soustředit na problém šikany – nutno obnovit fungování 
schránky důvěry 

• také bychom se měli v budoucnu více zaměřit na zdravý způsob života 
dětí 

• bude třeba získat pro spolupráci s naší školou větší počet odborníků 
(přednášky, semináře …) 

• metodička prevence se zúčastnila odborných seminářů – do budoucna 
bude nejlépe, když bude moci absolvovat nějaký kurz pro metodiky 
prevence 

 
 
XIV.  Školní knihovna 
 

• žáci 2. stupně využívají možnosti zapůjčení knih z knihovny poměrně 
často 

• knihovna je využívána zvláště v hodinách literární výchovy – žáci se zde 
mohou koukat na video, číst si knihy dle vlastního výběru 

• knihovna byla dále hojně využívána v době poledních pauz – žáci měli 
možnost zde trávit volný čas, pracovat na počítači 

 
 
XV.  ICT  
 
Záměry školy v oblasti ICT pro období 2007 - 2008  
  
Cíle: 

• Zefektivnit výuku s využitím ICT  
• Směřovat školu k co nejširšímu využívání online informačních zdrojů     

a komunikace 
• Připravit elektronickou podobu žákovské knížky s informacemi               

o prospěchu a zameškaných hodinách pro rodiče 
• Začít využívat Learning Management Systémy (LMS) pro správu 

výukových jednotek a jejich tvorbu 
• Proškolit pedagogy v používání LMS 
• Podporovat elektronickou komunikaci mezi učiteli, žáky a rodiči 
• Zajistit kvalitní prezentaci školy na vlastních internetových stránkách       

a umožnit učitelům zpracování a zveřejnění vlastní prezentace 
• Vybavit počítačovou učebnu takovým počtem počítačů, aby každý žák 

libovolné třídy mohl pracovat samostatně 
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Způsob dosažení těchto cílů 
• Další finanční zdroje získá škola z dotace na zajištění standardu ICT 

služeb na škole.  
• Vypracování nové školní sítě LAN a s ní související přestavba serveru 

  
   
Školení pedagogických pracovníků v rámci SIPVZ 
  
  současný 

stav počet / 
% 

plán 
2006 
počet / 
% 

plán 
2007 
počet / 
% 

Finanční 
zajištění 

Celkový počet pedagogických 
pracovníků 

25       

       - z toho na proškolených na 
úrovni Z 

25 / 100%       

       - z toho na proškolených na 
úrovni P 

0 0 13 / 
50% 

Pilotní 
projekt 

       - z toho na proškolených na 
úrovni S 

0 0 0   

          
  
Vybavení školy počítačovou technikou 
  
  počet 

přípojných 
míst 

Aktuální 
počet 
počítačů 

Stav 
2007 

Stav 
2008 

Finanční 
zajištění 

Učebna informatiky 12 12 12     
Ostatní učebny 8 8 8     
Odborné učebny 4 4 4     
Sborovna 1 1 1     
Kabinety 8 8 8     
Vedení školy 3 3 3     
  
Počítačová síť 
strukturovaná kabeláž LAN 10/100 Mbps 
Způsob připojení na internet 
bezdrátové připojení , 512 Kbps, lokální poskytovatel Dupeto ( v roce 2008 
se poskytovatelem stal HUMLNET ) 
Zajišťované serverové služby 
externí správce sítě, server: MS Windows XP 
Další technika 
14 tiskáren, 3 dataprojektory, 3 scannery, 1 digitální fotoaparát 
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investice v nejbližších letech: Předělávka školní sítě Lan, renovace serveru , 
softverová obnova stávajících počítačů, 1 dataprojektor, 1 interaktivní tabule, 
vybavení počítačové učebny novými počítači 
  
Od ledna 2008 do konce srpna 2008 došlo hned k několika zásadním změnám    
a to jak v topologii vnitřní sítě Lan, včetně jejich aktivních prvků, tak 
v používaném připojení uživatelů-učitelů k síti. Vnítřní síť Lan byla 
analyzována a navrženo rozdělení na tři páteřní směry, osazena novými 
aktivními prvky switchy v 19“ rackových skříních. Páteřní propojení je mezi 
jednotlivými směry realizováno na metalické bázi s rychlostí 1Gbit. Nově 
zakoupený server který předchozí správce dodal, ale nezapojil do sítě, byl 
přestěhován na vhodnější místo na škole a společně s rekonstrukcí celé vnitřní 
sítě Lan zapojen. Zásadní změnou v řízení sítě serverem byla implementace 
software Windows server 2003 a připojení uživatelů do domény. Pro 
ekonomický přehled nákladů na tisk zavedeno účtování na hlavní sdílené 
tiskárně a kopírce XEROX. O letních prázdninách byla ve škole vybudována 
nová, prostornější učebna VT do níž byly přesunuty stávající počítače z bývalé 
učebny. Učebna byla rozšířena o nový počítač určený pro vyučujícího učitele     
a třemi kusy počítačů pro žáky. V učebně je tedy nyní 15ks počítačů pro žáky    
a 1ks pro učitele. Učebna VT je připojena do sítě Lan s rychlostí uzlu 1Gbit       
a dovybavena dataprojektorem.  
Během letních prázdnin byla vybudována nová interaktivní učebna s tabulí 
ActivBoard a novým dataprojektorem včetně kvalitního ozvučení. Stávající 
interaktivní tabule byla přesunuta do nové učebny dějepisu. Naše škola má tedy 
již 2ks interaktivních tabulí.  
V budoucnu bychom rádi průběžně investovali do obnovování počítačových 
stanic v kabinetech, rozšíření sítě do většiny tříd pro zavedení el. třídní knihy     
a nasazení softwarového firewalu pro omezení přístupu žáku na nevhodné weby, 
messengery (ICQ, skype, atd.) 
 
 
XVI.  Prezentace školy na veřejnosti 
 
V březnu 2008 byly spuštěny nové webové stránky školy, které jsou tvořeny 
v redakčním systému společnosti Scio. 
Škola prezentuje svou činnost také prostřednictvím místního tisku, především 
Krkonošských novin, Radničních listů a Trutnovinek. 
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XVII.  Základní údaje o hospodaření školy za rok 2007 
 
1. Zhodnocení výsledků  hospodaření 
 
1.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání 
 

Celkový příspěvek na činnost v roce 2007 činil 14.405.012,- Kč, z toho 
příspěvek z prostředků MŠMT (po konečné úpravě rozpočtu) činil 
9.905.700.- Kč ( toho dotace na přímé náklady na vzdělávání 9.884.600,- Kč, 
příspěvek na státní informační politiku – neinvestice 10.500,- Kč. Příspěvek 
na činnost z prostředků Města Trutnov (po konečné úpravě rozpočtu) činil 
4.500.000,- Kč. Z prostředků drobného programu Královéhradeckého kraje 
obdržela organizace příspěvek ve výši 9.912,- Kč.  Dotace na investice 
nebyly pro rok 2007 poskytnuty. 
 
Celkové náklady na činnost školy k 31.12. 2007 činily celkem 16.521.446,09 
Kč (z toho hlavní činnost 15.845.254,09 Kč), výnosy pak 16.617.234,04 Kč 
(z toho v hlavní činnosti 15.670.861,04 Kč). Hospodářský výsledek 
představoval zisk 95.787,95 Kč (z toho v hlavní činnosti ztrátu 174.393,05 
Kč). Souhrn jednotlivých nákladových a výnosových položek v porovnání se 
stanoveným rozpočtem je uveden v příloze.  
 

1.2 Investiční činnost 
 
Základní škola neobdržela v roce 2007 žádnou dotaci na investice. V období 
od 1. 1. do 31. 12. 2007 byly pořízeny  investice: kopírovací stroj Xerox 
v hodnotě 122.798,50 Kč a server v hodnotě 70.686,- Kč. Celkem byl v roce 
2007 pořízen DHM v hodnotě 193.484,50 Kč. Nákup majetku byl financován 
z FRM organizace (viz. příloha). 
 

1.3 Pracovníci a mzdové prostředky 
 
Limit mzdových prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2007 byl 
stanoven ve výši 7.005.200,- Kč (z toho prostředky na platy 6.875.200,- 
Kč a OPPP 130.000,- Kč). Čerpáno bylo k 31. 12. 2007 7.005.200,-  Kč (z 
toho prostředky na platy 6.875.200,- Kč a OPPP 130.000,- Kč).  
Z doplňkové činnosti byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 231.424,- 
Kč (toho prostředky na platy ve výši 135.424,- Kč a OPPP ve výši 96.000,- 
Kč). Z poskytnutého příspěvku Královéhradeckého kraje byly vyplacen 
OPPP ve výši 4.312,- Kč  
Celkový objem mzdových prostředků vyplacených v roce 2007 činil 
7.240.936,- Kč (z toho prostředky na platy 7.010.624,- Kč, OPPP 
230.312,- Kč). 
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Evidenční počet pracovníků hrazených v roce 2007 ze státního rozpočtu 
činil 31,060 (z toho učitelé 20,030 vychovatelé 2,613, ostatní pracovníci 
4,970 a obchodně provozní pracovníci (ŠJ) 3,447). Stanovený limit 
pracovníků 28,83 tak nebyl dodržen. 
Celkový evidenční počet pracovníků za rok 2007 činil 31,998 (z toho učitelé 
20,030, vychovatelé 2,613, ostatní pracovníci 5,000 a obchodně provozní 
pracovníci (ŠJ) 4,355). 
 

1.4  Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost) 
 
Doplňková činnost v roce 2007 byla realizována ve formě pronájmu 
nebytových prostor a ve formě stravování cizích strávníků. Celkové výnosy 
DČ v roce 2007 činily 946.373,- Kč, náklady 676.192,- Kč. Zisk z DČ činil 
270.181,- Kč. 
 

1.5  Mimorozpočtové a doplňkové zdroje 
 

V roce 2007 nebyly základní škole poskytnuty žádné dary. Z drobného 
programu Královéhradeckého kraje obdržela škola příspěvek pro realizaci 
projektu „Preventivní program“ ve výši 10.600,- Kč. Čerpáno bylo 9.912,- 
Kč. Nevyčerpaný příspěvek ve výši 688,- Kč byl prostřednictvím zřizovatele 
vrácen na účet Královéhradeckého kraje.  
 

1.6 Finanční fondy 
 

Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP) 
Stav fondu k 1.1.2007 činil 49.275,22 Kč. Tvorba fondu z objemu 
vyplacených mzdových prostředků za rok 2007 činila 137.504,- Kč, čerpáno 
z fondu bylo v roce 2007 160.062,-Kč. Stav fondu k 31.12.2007 činil 
26.717,22 Kč. 
 
Fond rozvoje majetku (FRM) 
Stav fondu k 1.1.2007 činil 192.576,50 Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 
2007 činila 859.546,70 Kč, z fondu v roce 2007 bylo čerpáno 193.484,50 Kč 
(nákup hmotného majetku – viz. výše), odvod do rozpočtu města byl 
proveden ve výši 710.000,- Kč. Stav fondu k 31.12.2006 činil 148.631,70 
Kč. 
 
 
Rezervní fond (RF) 
Stav fondu k 1.1. 2007 činil 37.240,63 Kč. Rezervní fond nebyl v roce 2007 
čerpán ani tvořen. Stav fondu k 31.12. 2007 činil 37.240,63 Kč. 
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Fond odměn (FO) 
Stav fondu k 1.1.2007 činil 91.534,24 Kč. Fond odměn nebyl v roce 2007 
čerpán ani tvořen.. Stav fondu k 31.12.2007 činil 91.534,24 Kč. 
 

1.7 Péče o spravovaný majetek 
 
Základní škola působí v budovách, které jsou majetkem Městského úřadu 
v Trutnově a ve správě Základní školy, Trutnov, R. Frimla 816.  
 

 Celkový objem oprav provedených v roce 2007 činil 402.816,13 Kč. 
Z jednotlivých akcí byla realizována jedna nad 50.000 Kč – malování školy 
(DoFa 194/07 – 67.635,40 Kč. V rámci oprav byly realizovány zejména 
úpravy učeben (malování), opravy přístrojů a periodické revize zařízení školy 
(viz. příloha). 
 
Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12. 2007 v 
pořizovacích cenách podle účetní evidence činil 63.185.109,14 Kč – z toho 
budovy a stavby 54.618.977,- Kč, pozemky 818.561,70 Kč, DHM (účet 022) 
4.564.011,60 Kč. Inventarizace hmotného i nehmotného investičního 
majetku byla v roce 2007 provedena k 31. 12. 2007 - výsledky inventarizace 
souhlasí s údaji uvedenými v účetnictví ke stejnému datu. 
 
Ve sledovaném období byla provedena inventarizace pokladní hotovosti        
a zůstatků bankovních účtů k 31. 12. 2007 - zjištěné stavy byly souhlasné se 
stavy zachycenými v účetnictví. Zůstatek hotovosti k 31.12. 2007 činí 
15.104,50 Kč, zůstatek na běžném účtu 1.161.696,54 Kč, zůstatek na účtu 
FKSP 16.050,48 Kč. 
 

1.8  Závazky a pohledávky 
 
Závazky organizace k 31. 12. 2007 činí celkem 1.182.711,64 Kč – z toho 
závazky z mezd (mzdy, daně a odvody za období 12/07) 929.930,- a závazky 
z obchodního styku 253.403,64 Kč (z toho přijaté zálohy 100.900,- Kč – 
zálohy na LVK). Žádný z uvedených závazků není po lhůtě splatnosti.  
Pohledávky k uvedenému datu jsou v účetnictví organizace evidovány 
v celkové výši 712.746,- Kč – z toho pohledávky vůči zaměstnancům 9.000,- 
Kč, pohledávky z obchodního styku 703.746,- Kč (z toho poskytnuté zálohy 
441.608,- Kč, pohledávky z předpisu nájemného za školní rok 2007/2008 
160.754,- Kč). Žádná z uvedených pohledávek není po lhůtě splatnosti. 
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1.9 Odvody do rozpočtu M ěsta Trutnov 
 

V roce 2007 byl proveden do rozpočtu Města Trutnov odvod z odpisů ve výši 
710.000,- Kč.  

 
 
2. Hodnocení hospodaření s dotacemi ze státního rozpočtu 
 

V roce 2007 byly základní škole poskytnuty prostředky na přímé vzdělávání 
ve výši 9.884.600,- Kč, dotace na  – SIPVZ – státní informační politika - 
neinvestice ve výši 10.600,- Kč. Celková výše poskytnutých dotací tak v roce 
2007 činila 9.905.700,- Kč (z toho neinvestice 9.905.700,- Kč). 
 
Poskytnuté prostředky z dotace na přímé vzdělávání byly čerpány v plné 
výši. 
Poskytnuté prostředky z dotace na projekt SIPVZ – státní informační 
politika byly čerpány v plné výši. 
 

3.   Stručné hodnocení činnosti školy 
 

Ve školním roce 2006/07 činil počet tříd 14 a počet žáků 281. V následujícím 
školním roce 2007/08 činil počet tříd 14 při počtu žáků na 263 (tj. pokles o 18 
žáků – tj. meziroční pokles o 6,41 %). 
 
Ve školním roce 2006/07 byly otevřeny 3 oddělení školní družiny s 67 žáky. 
Ve školním roce 2007/08 pak 3 oddělení s 80 žáky (tj. meziroční  nárůst o 13 
žáků – 19,40 %). 
 
V roce 2006 činil celkový přepočtený evidenční počet zaměstnanců 
(hrazených ze SR) 32,997 - z toho 20,189 učitelů a 2,58 vychovatelů. V roce 
2007 činil celkový počet zaměstnanců  31,060 (tj. pokles o 5,87 %) - z toho 
učitelé 20,003 (tj. pokles o 0,92 %) a vychovatelé ŠD  2,613 (tj. nárůst o 1,30 
%). 
 

 
4. Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol za rok 2007 
 

Organizace má zpracovánu směrnici „Vnit řní kontrolní systém“ a plán kontrol 
na rok 2007. Vnitřní kontrolní systém je zaměřen především na kontrolu 
rozpočtu a účetnictví, včetně mzdové agendy – při namátkových kontrolách 
byla pozornost zaměřena především na účelnost vynakládání finančních 
prostředků organizace a věcnou a formální správnost účetních dokladů.  
 
Ze strany zřizovatele byla v roce  2007 provedena kontrola hospodaření 
organizace s ve-řejnými prostředky ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 
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320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole). Předmětem kontroly  bylo hospodaření 
organizace s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 zákona o finanční 
kontrole. Cílem byla kontrola, nápravných opatření z  předešlé kontroly, 
vnitřního kontrolního systému, závodního stravování, nájemních smluv           
a přeúčtování služeb s nájmem spojených, vše za rok 2006. Kontrolu provedly 
25. a 26. 4. 2007 pracovnice MÚ Trutnov - Ivana Burešová, Ilona Daňková    
a Jitka Palachová. 
 
Z ostatních kontrol proběhly v roce 2007 následující kontroly: 
 
Kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů 
v důchodovém pojištění. Kontrolu provedla 27. 28. 11. 2007 pracovnice 
OSSZ Trutnov Naďa Tůmová. Kontrola zahrnovala období 03/06 až 10/07. 
Nebyl zjištěn přeplatek ani nedoplatek  na pojistném. 
 
   

XVIII.  Zpráva o kontrole ČŠI 
 
Dne 19.3.2008 proběhla státní kontrola dodržování vybraných ustanovení 
školského zákona vykonávaná podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon). Kontrolovaným obdobím byly školní roky 
2006/2007 a 2007/2008. 
 
 Kontrolní zjišt ění 
 

1. Kontrola zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání      
a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských 
služeb; poskytování nezbytných informací žákům k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví podle ustanovení § 29 odst. 2 školského zákona. 

 
 V oblastech posuzovaných v tomto bodu nebylo zjištěno porušení    
 uvedeného právního předpisu. 
 

2. Kontrola vedení evidence úrazů žáků včetně vyhotovení a zaslání 
záznamů o úrazech stanoveným orgánům a institucím podle ustanovení     
§ 29 odst. 3 školského zákona. 

 
 V oblastech posuzovaných v tomto bodu nebylo zjištěno porušení    
 uvedeného právního předpisu. 
 

3. Kontrola plnění povinnosti školy, týkající se předávání údajů podle 
ustanovení § 28 odst. 5 školského zákona, v platném znění, a podle 
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ustanovení článku č. 26 přílohy 2 části čtvrté vyhlášky č. 364/2005 Sb., 
v platném znění.  

 
 V oblastech posuzovaných v tomto bodu nebylo zjištěno porušení    
 uvedeného právního předpisu. 
 

4. Kontrola plnění odpovědnosti školy za úrazy žáků podle ustanovení § 391 
odst. 2. 3 a 5 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění. 

 
 V oblastech posuzovaných v tomto bodu nebylo zjištěno porušení    
 uvedeného právního předpisu. 
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XIX.   Fotky t říd na konci školního roku 
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