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I. Základní charakteristika školy 
 
Škola poskytuje úplné základní vzdělání od 1. do 9. tříd. Vyučování v 1., 2., 6.   
a 7. ročníku probíhá podle vlastního ŠVP.  
Škola umožňuje žákům od 1. ročníku výuku nepovinného předmětu Sportovní 
příprava. Žáci během prvního stupně absolvují týdně 2 hodiny tohoto předmětu 
a od druhé třídy jezdí každoročně na sportovní soustředění. 
Na druhém stupni mají žáci možnost volby povinně volitelných předmětů, které 
se přizpůsobují zájmům žáků. Vždy je nabídnuto několik předmětů se sportovní 
náplní. 
Škola spolupracuje s plaveckou školou a Lokomotivou Trutnov. Škola již 
tradičně dosahuje výborných sportovních úspěchů i v různých 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 48 žáků diagnostikováno specifické vývojové 
poruchy učení, z toho 13 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. 
1. stupeň má k dispozici svoji interaktivní učebnu, další interaktivní tabule je 
v učebně dějepisu. 
V učebnách přírodopisu a fyziky je pevně umístěn dataprojektor. Ve většině 
odborných učeben je počítač, video nebo DVD přehrávač. Počítačová učebna 
vybavena 16 pc a dataprojektorem. 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. 
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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. 
 
 
III.  Personální složení školy 
 
Všichni členové pedagogického sboru splňují podmínky kvalifikace pro výkon 
povolání učitele. Škola má výchovného poradce, metodika prevence sociálně–
patologických jevů, koordinátora školního vzdělávacího programu, 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 čtyři 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-4- 

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 29.4.2008, z řad 
pedagogických pracovníků ze dne 15.4.2008 a v souladu s usnesením 
Rady města Trutnova č.2008-189/4 ze dne  25.2.2008 se Zřizovací listina 
Školské rady doplňuje o níže uvedený seznam členů školské rady. 
 
Zákonní zástupci nezletilých žáků školy: 

1. Vočadlová Petra 
2. Murčo Pavel, Ing. 

 
Zástupci pedagogických pracovníků školy: 

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

 
Zástupci zřizovatele: 

1. Horynová Hana, Ing. 
2. Rouha Karel, PaedDr. 

 
 

Ve šk. roce 2008/2009 proběhla dvě zasedání školské rady.  
Na prvním zasedání 15. 10. 2008 byl zvolen předsedou školské rady 
Paeddr. Karel Rouha. Byla schválena výroční zpráva školy za šk. rok 
2007/2008 a byly zhodnoceny změny, které nastaly po výměně vedení 
školy. 
Na druhém zasedání 3. 6. 2009 byly projednány změny ve školském 
zákoně, dále byla schválena nová pravidla hodnocení žáků a diskutovalo 
se o přestavbě školních prostor. 
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• Škola je zřizovatelem Nadačního fondu 2000. Účelem fondu je sloužit pro 
rozvoj zájmové a mimoškolní činnosti, dále pro pomoc v materiálovém 
vybavení učeben, zájmových kluboven a dalšího zařízení. 

 
 
Přehled pedagogických pracovníků:  2008/2009: 
 
Třídní učitelé: 1.A Mgr. Eva Soukupová 
 1.B Mgr. Jitka Limburská 
 2.A Mgr. Vlasta Koutková 
 2.B Mgr. Alena Demešová 
 3.A Mgr. Lenka Perutková 
 4.A Mgr. Helena Vašatová 
 4.B Mgr. Šárka Suchánková 
 5.A Mgr. Iva Vondrová 
 6.A Mgr. Kateřina Tylšová 
 7.A Mgr. Věra Vojáčková 
 8.A Mgr. Olga Pejřimovská 
 9.A Vlasta Matěnová 
Ostatní pedag. pracovníci: Ředitelka: Mgr. Jitka Libřická 
 Zástupkyně ředitelky: Mgr. Milena Kočanová 
 Učitelka Věra Sobotková 
 Učitel Mgr. Karel Vašíček 
 Učitel Pavel Bobr 
 Učitel Mgr. Michal Krtička 
 Vychovatelka Eva Součková 
 Vychovatelka Jaroslava Prokýšková 
 Vychovatelka Petra Vočadlová 
 
 
Výchovný poradce: Mgr. Olga Pejřimovská 
Metodik prevence: Mgr. Helena Vašatová 
Koordinátor ŠVP: Mgr. Vlasta Koutková 
Koordinátor environmentální výchovy Pavel Bobr 
Dyslektické asistentky: Mgr. Eva Soukupová 
  Mgr. Šárka Suchánková 
   Vlasta Matěnová 
 Mgr. Lenka Perutková 
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Přehled nepedagogických pracovníků:  2008/2009 
 
Tajemnice Marcela Hromková 
Školník Petr Bejr 
Vedoucí šk. jídelny Iveta Wintrová, J. Martinková 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



-7- 

V.  Přehled oborů vzdělávání 
 
 Učební dokumenty 

1. Základní škola, č.j. 16847/96-2 
2. ŠVP – Výchova k odpovědnosti a osobní svobodě 

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

Přehled akcí: školní rok 2008/09 

  Termín Akce Třídy Učitelé 

     

  
4.9. 
(Čt) 

  

6:00-
19:00 

exkurze Praha    Pj, Va, Ty 

     

  
11.9. 

(Čt) 
  

6:00-
19:00 

film.p ředstavení, výstava  
kino IMAX - přírodovědný film 
Novoměstská radnice - výstava 

6.A , 7.A , 8.A , 
9.A  Pj, Va, Ty 

     

  
22.9. 
(Po) 

  

8:55-
12:35 

přednáška  
Město známé neznámé 
Krakonošovo náměstí 

9.A  Va 

     

  
26.9. 
(Pá) 

  

10:00-
11:00 

vypráv ění 
Dramatická a literární tvorba - Francie 19.století (45 
Kč), kino Vesmír 

8.A , 9.A  Ma, Pj 

     

8:00- 
8:45 

projektový den  
Dopravní výchova a bezpečnost silničního provozu. 4.A , 4.B  Mi, Su   

3.10. 
(Pá) 

  
8:55-
12:35 

projektový den  
Dopravní výchova a bezpečnost silničního provozu. 4.A  Va 

     

  
6.10. 
(Po) 

  

10:00-
13:00 

focení t říd 
1.- 5.třída 

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

  

     

  
7.10. 

(Út) 
  

8:55-
11:40 

exkurze  
knihovna Trutnov 3.A  Pr 

     

8:00-
11:40 

sport. turnaj  
Stolní tenis - okrskové kolo   Ty   

16.10. 
(Čt) 

  
11:50-
14:25 

sport. turnaj  
Stolní tenis - okrskové kolo   Ko 

     

7:30-
13:00 

exkurze  
Textilní výstava v České Skalici, Ratibořické údolí -
procházka, vyprávění o B.Němcové 

4.A , 4.B , 5.A  Su, Va, Von   
17.10. 

(Pá) 
  10:30-

12:30 

vypráv ění 
Sex, drogy a rock´n´roll aneb odvrácená strana slávy 
kino Vesmír, 35 Kč 

8.A , 9.A  Pj, Vj 

     

  10:30- přednáška  4.A  Va 
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13:00 Stezka moudrosti na SLŠ Trutnov 

10:45-
13:15 

přednáška  
Stezka moudrosti na SLŠ Trutnov 4.B  Su 

21.10. 
(Út) 

  
11:00-
13:30 

přednáška  
Stezka moudrosti na SLŠ Trutnov 5.A  Su, So 

     

8:30- 
9:30 

hudební pohádka  
Růženka a Kopřivěnka 
ND, 35 Kč 

1.A , 1.B  Li, Sk   
23.10. 

(Čt) 
  10:00-

11:00 

hudební pohádka  
Růženka a Kopřivěnka 
ND, 35 Kč 

3.A  Pr 

     

8:00-
14:00 

sport. turnaj  
Halová kopaná, okrskový turnaj, ZŠ Komenského 
kategorie III.chlapci 

  Mi 

8:00- 
9:00 

přednáška  
Hadi 

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

Dem, Kt, Li, Pr, 
Sou 

9:00-
10:00 

přednáška  
Hadi 5.A , 6.A , 7.A  Vj, Von, So 

10:00-
11:00 

přednáška  
Hadi 

4.A , 4.B , 8.A , 
9.A  Ma, Pj, Su, Va 

  
31.10. 

(Pá) 
  

11:00-
12:30 

divadelní p ředstavení  
Bylo nás pět 
ND, 35 Kč 

5.A , 6.A , 7.A  Vj, Von, So 

     

  
4.11. 

(Út) 
  

8:00-
14:00 

sport. turnaj  
Florbal-okrskový turnaj, ZŠ Mládežnická 
kategorie III.chlapci 

  Ty 

     

  
5.11. 

(St) 
  

8:00-
14:00 

sport. turnaj  
Florbal-okrskový turnaj, ZŠ Mládežnická 
kategorie IV.dívky 

  Ty 

     

8:00-
14:00 

sport. turnaj  
Florbal-okrskový turnaj, ZŠ Mládežnická 
kategorie IV.chlapci 

  Ty   
6.11. 

(Čt) 
  12:00 

exkurze  
Vlastivědná exkurze 
Spálený Mlýn 

4.A , 4.B  Su, Va 

     

8:00-
14:00 

sport. turnaj  
Halová kopaná, okrskový turnaj, ZŠ Komenského 
kategorie IV.chlapci 

  Ko   
7.11. 
(Pá) 

  8:00-
14:00 

exkurze  
Vlastivědná exkurze 
Spálený Mlýn 

4.A , 4.B  Su, Va 

     

10.11. 
(Po) 

11:00-
12:00 

koncert  
Křišťálová noc 
kino Vesmír, 35 Kč 

9.A    

     

8:00- 
8:50 

hudebn ě dramatický program  
Sezame, otevři se 
ve škole, 35 Kč 

3.A , 4.A , 4.B , 
5.A    

  
12.11. 

(St) 
  9:00-

10:00 
hudebn ě dramatický program  
Sezame, otevři se 

6.A , 7.A , 8.A , 
9.A    
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ve škole, 35 Kč 
     

  
14.11. 

(Pá) 
  

8:00-
14:00 

sport. turnaj  
Halová kopaná, okresní turnaj, ZŠ Komenského 
kategorie III.chlapci 
3.místo 

  Ty 

     

16:00 Schůzky SRPDŠ I.ST.        
20.11. 

(Čt) 
  

17:00 Schůzky SRPDŠ II.ST.      

     

  
25.11. 

(Út) 
  

8:00-
15:00 

sport. turnaj  
Florbal - okresní kolo dívky 6.-7.tř. 
ZŠ Mládežnická 
5.místo 

  Ty 

     

  
26.11. 

(St) 
  

8:00-
15:00 

sport. turnaj  
Kopaná - okrskové kolo, dívky 8.-9.třída 
ZŠ Mládežnická 
3.místo, postup 

  Ty 

     

10:00-
10:45 

revue  
Magic revue 
ve škole - velká tělocvična, 30 Kč 

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

Dem, Kt, Li, Mi, 
Pr, Sk, Vj, Vc 

  
27.11. 

(Čt) 
  10:55-

11:40 

revue  
Magic revue 
ve škole - velká tělocvična, 30 Kč 

6.A , 7.A , 8.A , 
9.A  Ko, Pj, Ty, Vc 

     

  
29.11. 

(So) 
  

9:00-
12:00 

Den otev řených dve ří ZŠ R.Frimla      

     

  
2.12. 

(Út) 
  

8:30-
10:00 

divadelní p ředstavení  
Dudlajdý a Strouhanka 
kino Vesmír, 35 Kč 

2.B , 3.A , 4.A , 
5.A  Dem, Pr, Va, Vj 

     

  
3.12. 

(St) 
  

8:00-
14:00 

závody  
Plavání-krajské kolo šestičlenných družstev 
kategorie III.dívky, chlapci 
kategorie IV. dívky, chlapci 

  Ko, Ty 

     

  
5.12. 
(Pá) 

  

8:00-
11:40 

Mikuláš a čerti  
akce 9.A 9.A    

     

  
8.12. 
(Po) 

  

  Ředitelský den      

     

11.12.   vypráv ění 4.A , 4.B , 5.A ,   
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(Čt) BIBLE OČIMA SVĚTA, SVĚT OČIMA BIBLE 6.A , 7.A , 8.A , 
9.A  

     

8:55-
12:35 

exkurze  
Tiskárna PRATR 4.A , 4.B  Su, Va   

12.12. 
(Pá) 

    
Vánoční akademie  
Sněhuláci, sněhulačky, sněhuláčata 
Rtyně v Podkrkonoší 

2.B , 3.A  Dem, Pr 

     

  
15.12. 

(Po) 
  

8:00- 
9:40 

přednáška  
Pohovor s psychologem - vztahy ve třídě 4.B  Su 

     

8:00-
15:20 

sport. turnaj  
Přátelský turnaj v halové kopané 
žáci 4. - 5. tříd  
ZŠ Mládežnická od 8,00 hod. 

  Ty 

8:00-
13:30 

Krabicový den pro I.stupe ň 
pořádá 9.A (Ma, Koč, Libř, Voč 
1. hod. - příprava, vše ve velké tělocvičně 
2. hod. 1.A, 1.B Sk, Lim 
3. hod. 2.A, 2.B Kt, Dem 
4. hod. 3.A, 5.A Pr, Mi 
5. hod. 4.A, 4.B Vaš, Su 

9.A    

  
17.12. 

(St) 
  

  
Prohlídka no ční váno ční ZOO 
ZOO Dvůr Králové nad Labem 
odjezd 16,00hod., návrat 19,00 hod. 

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

Dem, Kt, Mi, Sk, 
Su, Va 

     

8:00- 
9:30 

kulturní p ředstavení  
Živé vystoupení pětičlenného černošského souboru 
spojeného s povídáním o Africe a výukou afrického 
tance. 35 Kč 

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

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

18.12. 
(Čt) 

  10:00-
11:30 

kulturní p ředstavení  
Živé vystoupení pětičlenného černošského souboru 
spojeného s povídáním o Africe a výukou afrického 
tance. 35 Kč 

6.A , 7.A , 8.A , 
9.A  Ma, Pj, Ty, Vc 

     

  
19.12. 

(Pá) 
  

8:10- 
8:45 

Vánoční zpívání  
ve školní jídelně 
vede P.Vočadlová 

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

  

     

  
5.1. 
(Po) 

  

  soust ředění 
Pec pod Sněžkou, chata Salaš 2.A , 3.A  Ko, Va, Sou 

     

  
6.1. 
(Út) 

  

  soust ředění 
Pec pod Sněžkou, chata Salaš 2.A , 3.A  Ko, Va, Sou 

     

  
7.1. 
(St) 

  

  soust ředění 
Pec pod Sněžkou, chata Salaš 2.A , 3.A  Ko, Va, Sou 
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8.1. 
(Čt) 

  

  soust ředění 
Pec pod Sněžkou, chata Salaš 2.A , 3.A  Ko, Va, Sou 

     

  
9.1. 
(Pá) 

  

  soust ředění 
Pec pod Sněžkou, chata Salaš 2.A , 3.A  Ko, Va, Sou 

     

  
10.1. 
(So) 

  

  soust ředění 
Pec pod Sněžkou, chata Salaš 2.A , 3.A  Ko, Va, Sou 

     

  
11.1. 
(Ne) 

  

  soust ředění 
Pec pod Sněžkou, chata Lokomotiva 4.A , 5.A  Mi, Va, Ty, Vc 

     

13:00-
14:00 

Výukový program ve ŠD pro 1.t řídu  
Čtvero ročních období  
Sever, cena 35 Kč 

    
  

12.1. 
(Po) 

    soust ředění 
Pec pod Sněžkou, chata Lokomotiva 4.A , 5.A  Mi, Va, Ty, Vc 

     

13.1. 
(Út) 

  soust ředění 
Pec pod Sněžkou, chata Lokomotiva 4.A , 5.A  Mi, Va, Ty, Vc 

     

14.1. 
St) 

  soust ředění 
Pec pod Sněžkou, chata Lokomotiva 4.A , 5.A  Mi, Va, Ty, Vc 

     

  
15.1. 

(Čt) 
  

  soust ředění 
Pec pod Sněžkou, chata Lokomotiva 4.A , 5.A  Mi, Va, Ty, Vc 

     

  
16.1. 
(Pá) 

  

  soust ředění 
Pec pod Sněžkou, chata Lokomotiva 4.A , 5.A  Mi, Va, Ty, Vc 

     

  
18.1. 
(Ne) 

  

  soust ředění 
Pec pod Sněžkou, chata Lokomotiva 9.A  Ko, Ty, Vc 

     

  
19.1. 
(Po) 

  

  soust ředění 
Pec pod Sněžkou, chata Lokomotiva 9.A  Ko, Ty, Vc 

     

20.1. 
(Út) 

  soust ředění 
Pec pod Sněžkou, chata Lokomotiva 9.A  Ko, Ty, Vc 
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21.1. 

(St) 
  

  soust ředění 
Pec pod Sněžkou, chata Lokomotiva 9.A  Ko, Ty, Vc 

     

8:30-
10:00 

vypráv ění 
Malostranská zimní pohádka 
ND, 35 Kč 

1.B  Li 

10:00-
11:30 

vypráv ění 
Malostranská zimní pohádka 
ND, 35 Kč 

1.A  Sk 

  
22.1. 

(Čt) 
  

  soust ředění 
Pec pod Sněžkou, chata Lokomotiva 9.A  Ko, Ty, Vc 

     

  
23.1. 
(Pá) 

  

  soust ředění 
Pec pod Sněžkou, chata Lokomotiva 9.A  Ko, Ty, Vc 

     

  
26.1. 
(Po) 

  

13:40-
17:10 

klasifika ční konference    

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

     

  sportovní sout ěž 
Okresní kolo ve šplhu   Ko   

3.2. 
(Út) 

    
sport. turnaj  
Basketbal - okresní kolo, kat.IV.D 
ZŠ V Domcích 

  Ty 

     

5.2. 
(Čt) 

  
sport. turnaj  
Basketbal - okresní kolo , IV.chlapci 
ZŠ V Domcích 

  Vaší 

     

  
9.2. 
(Po) 

  

  
anketa  
16. ročník ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý 
Ámos 

  Ty 

     

8:00 
sport. turnaj  
Okresní kolo ve florbalu, chlapci 6. -7. třída 
ZŠ Strž, Dvůr Králové 

  Ty   
10.2. 

(Út) 
  12:45-

15:00 

exkurze  
Exkurze ŠD do internátu SZŠ + školení první pomoci. 
Tradiční spolupráce se studentkami SZŠ. 

  Pro 

     

9:30-
10:30 

divadelní p ředstavení  
Králíci v klobouku 
ZŠ R.Frimla TV hala, 40 Kč 

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

Dem, Kt, Li, Pr, 
Sk, Su 11.2. 

(St) 
11:50-
13:30 

divadelní p ředstavení  
Kytice 
ZŠ R.Frimla TV hala, 40 Kč 

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

     

  12:45- přednáška  8.A , 9.A  Pj, Va 
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24.2. 
(Út) 

  

14:25 Právní důsledky dosažení věku 15-ti let 
zdarma 

     

  
25.2. 

(St) 
  

8:00-
10:00 

divadelní p ředstavení  
O ŘECKÝCH BÁJÍCH A POVĚSTECH 
8,30 - 9,30 kino Vesmír, 35 Kč 

3.A , 4.A , 4.B , 
5.A  Pr, Su, Va, Von 

     

8:00- 
9:40 

divadelní p ředstavení  
POVĚZ MI, CO ČTEŠ 
kino Vesmír 8,30 - 9,30, 35 Kč 

5.A , 6.A , 7.A  Pj, Va, Von 
  

4.3. 
(St) 

  10:55-
12:35 

Lední revue  
Zimní stadion 11,00 - 12,00 hod. 

1.A , 2.A , 3.A , 
4.A  Kt, Pr, Sk, Va 

     

  
5.3. 
(Čt) 

  

10:55-
18:25 

exkurze  
Brusírna perel a výtvarná dílna Pěnčín 
akce ŠD, konec vyučování po 3.hodině, oběd, 11,15 
odjezd 

  Sk, Pro 

     

  
11.3. 

(St) 
  

8:00-
14:25 

Olympiáda  
okresní kolo v recitaci Radek Vojtěch   Pr 

     

8:00-
14:00 

Olympiáda z ČJ   Ma   
16.3. 
(Po) 

  
10:00-
12:00 

divadelní p ředstavení  
JAK SI HRAJÍ TATÍNKOVÉ S POHÁDKOU 
ZLATOVLÁSKA 
Národní dům 10,30 - 11,30, 35 Kč 

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

Dem, Kt, Li, Pr, 
Sk, Su, Va 

     

  
24.3. 

(Út) 
  

  

sport. turnaj  
Halová kopaná - okresní kolo 
žákyně 8.-9.trřída 
ZŠ Mládežnická od 8,00 hod. 

  Ty 

     

8:00-
15:00 

sport. turnaj  
Přehazovaná - okresní kolo 
ZŠ Lánov 

  Ko   
25.3. 

(St) 
  8:00-

14:00 

Olympiáda  
Okresní olympiáda ve zpěvu 
Kotyza 2.B, Ticháčková Tereza 1.A 

  Vc 

     

  
26.3. 

(Čt) 
  

8:00-
14:00 

Olympiáda  
Okresní olympiáda ve zpěvu 
Obstová 6.A, Kosáčková 7.A, Petříková 8.A, 
Hardikerová 8.A 

  Vc 

     

  
30.3. 
(Po) 

  

8:00-
13:30 

sport. turnaj  
PreventanCup vybíjená okrskové kolo 
4. -5. třídy, pořadatel ZŠ R.Frimla 

4.A  Ko, Mi, Ty 

     

  8:00- sport. turnaj  6.A  Ko, Ty 
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31.3. 
(Út) 

  

13:30 Vybíjená okrskové kolo 
6.třídy, pořadatel ZŠ R.Frimla 

     

  
1.4. 
(St) 

  

8:00- 
9:40 

Aprílové u čení 6.A , 9.A  Ma, Pj 

     

  
2.4. 
(Čt) 

  

10:00-
11:40 

Výuka dopravní výchovy  
teoretická příprava na průkaz cyklisty 
2 vyučovací hodiny 

4.A , 4.B  Su 

     

8:00- 
9:40 

sport. turnaj  
Turnaj v kopané, dívky 7.-9.tříd   Ty 

8:55- 
9:40 

hudební po řad 
Folkové návraty 
malá tělocvična, 35 Kč 

4.A , 4.B , 5.A , 
6.A  Ma, Su, Vc 

  
3.4. 
(Pá) 

  
10:00-
10:45 

hudební po řad 
Folkové návraty 
malá tělocvična, 35 Kč 

7.A , 8.A , 9.A  Bo, Ma, Vc 

     

  
6.4. 
(Po) 

  

7:00-
14:00 

exkurze  
Kunětická hora 
Vítání jara, perníčky, perníková chaloupka, ZOO 

1.A , 1.B  Li, Sk, Vc 

     

  
8.4. 
(St) 

  

8:00-
15:20 

sport. turnaj  
Florbalový turnaj 4.-5.tříd, Horní Maršov   Ty 

     

  
17.4. 
(Pá) 

  

8:00-
10:00 

divadelní p ředstavení  
O DOBRU A ZLU 
kino Vesmír, 8,30 - 9,30, 35 Kč 

1.A , 1.B  Li, Sk 

     

8:00-
14:30 

sport. turnaj  
Preventan-cup vybíjená okresní kolo 
4.-5.třídy, pořadatel ZŠ R.Frimla 

4.A  Ko, Mi, Ty 
  

20.4. 
(Po) 

  14:00-
17:00 

klasifika ční konference      

     

  
21.4. 

(Út) 
  

  exkurze  
Den Země na Rýchorách 6.A  Bo, Ty 

     

  
22.4. 

(St) 
  

8:00-
15:00 

sport. turnaj  
Vybíjená okresní kolo 
6.třídy, pořadatel ZŠ R.Frimla 

6.A  Mi, Ty 
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23.4. 

(Čt) 
  

15:45-
16:00 

třídní besídka 2.B      

     

8:00-
13:30 

sport. turnaj  
Kopaná Coca Cola Školský pohár 2009   Vaší   

24.4. 
(Pá) 

  
9:45-
11:15 

divadelní p ředstavení  
DIVADELNÍ CESTOPIS 
kino Vesmír 10,00 - 11,00, 35 Kč 

8.A , 9.A  Bo, Ma 

     

8:00-
14:25 

sport. turnaj  
volejbal - okresní kolo 
dívky, chlapci 8.-9.třída 

  Ty   
27.4. 
(Po) 

  8:55-
12:35 

Dopravní výchova - praktická výuka  
Dopravní hřiště - Dvůr Králové 
10,00 - 12,00 hod. 

4.A , 4.B  Su, Va 

     

  
28.4. 

(Út) 
  

8:00-
13:30 

sport. turnaj  
McDonald´s Cup, okrskové kolo 1.-3.třída 
Horní Staré Město 8,00 hod. 

  Mi 

     

  
29.4. 

(St) 
  

8:00-
15:00 

sport. turnaj  
McDonald´s Cup, okrskové kolo 4.-5.třída 
Poříčí 8,00 hod. 

  Su 

     

  
30.4. 

(Čt) 
  

8:00-
11:40 

Fotografování t říd 

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

  

     

8:00-
13:30 

sport. turnaj  
Malá kopaná - okrsek 
6. - 7.třídy 

  Vaší 
  

4.5. 
(Po) 

    vlastiv ědná exkurze, soust ředění 4.A , 4.B  Su, Va, Von 

     

8:00-
13:30 

sport. turnaj  
Malá kopaná - okrsek 
8. - 9.třídy 

  Vaší 
  

5.5. 
(Út) 

    vlastiv ědná exkurze, soust ředění 4.A , 4.B  Su, Va, Von 

     

8:00-
13:30 

sport. turnaj  
McDonald´s Cup, okresní kolo 1.-3.třída 
Horní Staré Město 8,00 hod. 

  Mi 
  

6.5. 
(St) 

    vlastiv ědná exkurze, soust ředění 4.A , 4.B  Su, Va, Von 

     

8:00-
14:00 

sportovní sout ěž 
Pohár rozhlasu - okrskové kolo 
ZŠ R.Frimla 

  Ko, Ty 
  

7.5. 
(Čt) 

    vlastiv ědná exkurze, soust ředění 4.A , 4.B  Su, Va, Von 

     

    Ředitelský den      
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11.5. 
(Po) 

  
     

  
12.5. 

(Út) 
  

8:00-
13:30 

sport. turnaj  
Malá kopaná - okres 
6. - 7.třídy 

  Vaší 

     

  
13.5. 

(St) 
  

  zdravotní sout ěž 5.tříd 
Trutnov 8,00 - 12,00 hod., návrat 13,00 hod.   Pro 

     

  
19.5. 

(Út) 
  

7:00-
18:00 

exkurze  
Kutná Hora- kostnice,Vlašský dvůr, cesta stříbra 
Kladruby - konírna 
II.stupeň výběr 

  Va, Von 

     

  
22.5. 
(Pá) 

  

8:00-
13:30 

sport. turnaj  
Kopaná Coca Cola Školský pohár 2009   Ty 

     

  
28.5. 

(Čt) 
  

  
školní výlet  
výlet 8.A, turistika v Peci pod Sněžkou 
odjezd 8,15 hod., příjezd 14,00-15,30 

8.A  Ma, Pj 

     

8:55-
11:40 

DĚTSKÝ DEN 
organizuje 4.B a 5.A 
v atriu 

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

Dem, Kt, Li, Mi, 
Pr, Sk, Su, Va, 
Von 

  
29.5. 
(Pá) 

    
školní výlet  
výlet 8.A, turistika v Peci pod Sněžkou 
odjezd 8,15 hod., příjezd 14,00-15,30 

8.A  Ma, Pj 

     

  
31.5. 
(Ne) 

  

  

soust ředění 
Sportovně rekreační pobyt Homole u Jičína 
turistika, hry, poznávání přírody, tvoření kolektivu, 
odjezd v neděli 14,00 hod., příjezd ve středu 15,50 
hod. 

2.A , 3.A  Kt, Mi, Pr 

     

10:00-
11:40 

film.p ředstavení  
Indie, kino Vesmír od 10,00 hod., 50 Kč 
odchod 9,30 hod. 

6.A , 7.A , 8.A , 
9.A  Ma, Pj, Vj, Ty 

  
školní výlet  
HRAD A ZÁMEK STARÉ HRADY 
prohlídka hradu, časem zpátky do pohádky, výstava 

1.A , 1.B  Li, Sk, Vc 
  

1.6. 
(Po) 

  

  

soust ředění 
Sportovně rekreační pobyt Homole u Jičína 
turistika, hry, poznávání přírody, tvoření kolektivu, 
odjezd v neděli 14,00 hod., příjezd ve středu 15,50 
hod. 

2.A , 3.A  Kt, Mi, Pr 

     

8:00-
14:25 

Dětský den pro MŠ Novodvorská  4.B , 5.A  Su   
2.6. 
(Út) 

    
soust ředění 
Sportovně rekreační pobyt Homole u Jičína 
turistika, hry, poznávání přírody, tvoření kolektivu, 

2.A , 3.A  Kt, Mi, Pr 
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odjezd v neděli 14,00 hod., příjezd ve středu 15,50 
hod. 

     

  

soust ředění 
Sportovně rekreační pobyt Homole u Jičína 
turistika, hry, poznávání přírody, tvoření kolektivu, 
odjezd v neděli 14,00 hod., příjezd ve středu 15,50 
hod. 

2.A , 3.A  Kt, Mi, Pr 
  

3.6. 
(St) 

  
  přírodov ědná olympiáda    Ty 

     

8:00- 
9:40 

Taneční akademie  
Národní Dům 
od 8,30 hod., 35 Kč 

4.A , 4.B  Su   
4.6. 
(Čt) 

  10:00-
12:35 

Taneční akademie  
Národní Dům 
od 10,30 hod., 35 Kč 

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

Ma, Pj, Va, Von, 
Ty 

     

  
5.6. 
(Pá) 

  

8:00- 
9:40 

Taneční akademie  
Národní Dům 
od 8,30 hod., 35 Kč 

1.A , 1.B  Li, Sk 

     

  
8.6. 
(Po) 

  

  

Vodácký kurz  
výběr 7. -9. třída 
odjezd 8,00 
příjezd 20,00 

9.A  Ko, Ty 

     

  
sportovní sout ěž 
Kinderiáda 1.-5.třída 
Hradec Králové 

  Mi   
9.6. 
(Út) 

    

Vodácký kurz  
výběr 7. -9. třída 
odjezd 8,00 
příjezd 20,00 

9.A  Ko, Ty 

     

8:00-
16:00 

školní výlet  
Bozkovské jeskyně 2.B , 3.A  Dem, Pr   

10.6. 
(St) 

    

Vodácký kurz  
výběr 7. -9. třída 
odjezd 8,00 
příjezd 20,00 

9.A  Ko, Ty 

     

  

Vodácký kurz  
výběr 7. -9. třída 
odjezd 8,00 
příjezd 20,00 

9.A  Ko, Ty   
11.6. 

(Čt) 
    

školní výlet  
Pec pod Sněžkou - turistika 
odjezd 8,00 hod.,příjezd 12,00 - 13,00 

4.A  Mi, Va 

     

  zájezd do Chorvatska    LiJ, Sk, Vc   
12.6. 
(Pá) 

  
  

školní výlet  
Pec pod Sněžkou - turistika 
odjezd 8,00 hod.,příjezd 12,00 - 13,00 

4.A  Mi, Va 

     

  
13.6. 
(So) 

  

  zájezd do Chorvatska    LiJ, Sk, Vc 
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14.6. 
(Ne) 

  

  zájezd do Chorvatska    LiJ, Sk, Vc 

     

  
15.6. 
(Po) 

  

  zájezd do Chorvatska    LiJ, Sk, Vc 

     

  
16.6. 

(Út) 
  

  zájezd do Chorvatska    LiJ, Sk, Vc 

     

  
17.6. 

(St) 
  

  zájezd do Chorvatska    LiJ, Sk, Vc 

     

  Zkouška - Pr ůkaz cyklisty + výlet do ZOO  
Dvůr Králové 4.A , 4.B  Su, Va   

18.6. 
(Čt) 

    zájezd do Chorvatska    LiJ, Sk, Vc 

     

8:00-
11:30 

Sportovní den pro I.stupe ň 
1.A , 1.B , 2.A , 
2.B , 3.A , 4.A , 
4.B , 5.A , 7.A  

Dem, Kt, Li, Mi, 
Pr, Su, Va, Von 

  školní výlet  
výlet 6.A  Bo, Ty 

  školní výlet  
Adršpach 8.A , 9.A  Ma, Pj, Vj 

  
19.6. 
(Pá) 

  

  zájezd do Chorvatska    LiJ, Sk, Vc 
     

  
20.6. 
(So) 

  

  zájezd do Chorvatska    LiJ, Sk, Vc 

     

  
21.6. 
(Ne) 

  

  zájezd do Chorvatska    LiJ, Sk, Vc 

     

  
22.6. 
(Po) 

  

13:15-
16:45 

klasifika ční konference    

LiJ, Ko, Bo, 
Dem, Kt, Li, Ma, 
Mi, Pj, Pr, Sk, 
Su, Va, Vaší, Vj, 
Von, Ty 

     

  
26.6.   Vydávání vysv ědčení     
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(Pá) 
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VII.  Školní družina  
 
Školní družina měla pro tento rok opět tři oddělení. Herny byly nově 
vymalovány a vybaveny novým nábytkem. Navštěvovalo ji 90 dětí z 1. – 4. tříd. 
Zájem o umístění dětí byl velký. Ranní družinu navštěvovalo v průměru 20 dětí. 
Provoz začínal v 6.30 hod ráno. Odpolední provoz byl na přání rodičů opět 
prodloužen do 16.30 hod. Vzhledem k počtu dětí byla posílena služba 
vychovatelek. Dětem bylo umožněno si v klidném prostředí napsat domácí 
úlohy, pracovat na počítačích, nebo si zazpívat v nově vybavené učebně hudební 
výchovy. 
Celková činnost v jednotlivých odděleních vycházela z ročního plánu ŠD. 
Jednotlivá oddělení byla zaměřená na činnost sportovní, výtvarnou a hudební. V 
odděleních se mohly děti podle svého zájmu prostřídat a také se navštěvovat se 
sourozenci a kamarády. Tento volnější způsob organizace nám trochu 
komplikovala skutečnost, že herny nejsou umístěny ve stejném patře budovy 
školy. 
Celá družina se zapojila do projektu „Celé česko čte dětem“. Program školní 
družiny byl také zaměřen na odpočinkovou a relaxační činnost. Zde nás zatím 
trápí nedostatečná vybavenost školního atria, téměř žádná vzrostlá zeleň v okolí 
školy (která by v letních dnech poskytovala dětem úlevný stín) a pokračující 
stavební práce v těsném okolí školy. Vybavenost školní družiny nám také 
v posledních letech ztěžuje fakt, že neustále roste cena hraček a společenských 
her, ale jejich kvalita se velmi zhoršuje. 
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I přes některé nesnáze jsem přesvědčena, že uplynulý rok ve školní družině 
přinesl dětem, rodičům i vychovatelkám mnoho příjemných a pohodových chvil 
a můžu jej hodnotit jako velice úspěšný. 
 
Akce školní družiny 2008-2009 
 
Tradiční výstava ovoce a zeleniny. 
Den otevřených dveří v naší škole – výroba drobných dárků,  milé setkání 
hlavně s budoucími prvňáčky a jejich rodiči. 
Až se zima zeptá – ve spolupráci s ekologickým střediskem SEVER. 
Vánoční soutěžní odpoledne v tělocvičně. 
Návštěva muzea – Vánoční výstava hraček – s možností zahrát si divadélko. 
Výstava nazvaná Hrr na hraní – s možností si vyzkoušet vystavené exponáty      
a hlavolamy. 
Účast vychovatelek na školních lyžařských soustředěních. 
Výlet do Liberce – podzimní a jarní termín ( Zajistila agentura Medvídek). 
Karneval. 
Výlet do Pěnčína – brusírna skleněných perel, farma zvířat. 
Vánoční  a velikonoční výstava a zdobení v Národním domě. 
První jarní úklid kolem školy. 
Návštěva a beseda v městské knihovně. 
Zapojení do projektu  Celé Česko čte dětem. 
Mladí zdravotníci – beseda, exkurze, příprava na soutěž a soutěž ČČK. 
Dopravní výchova – projekt  Bezpečná cesta do školy a Jsem vidět. Organizace 
besed s dopravní tematikou a návštěvy dopravního hřiště ve Dvoře Králové. 
Den Země – zábavné odpoledne a soutěž v učebně přírodopisu. 
Odpoledne s keramikou – ve spolupráci s lektorkou z Domu pod jasanem. 
Dračí slavnosti v Trutnově . 
Koncert flétniček, hudební soutěž, beseda – návštěva děti ze ŠD Komenského. 
 
Kroužky 
 
Anglický jazyk – O . Pejřimovská, K. Mikšovská, I. Vondrová 
Výuka hry na kytaru – P. Vočadlová 
Karaoke – P. Vočadlová 
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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 

• školní parlament se výrazně podílí na organizování některých školních 
akcí, tento rok pod jeho záštitou byly pořádány následující akce: 

- Halloween (večerní diskotéka a stezka odvahy pro žáky z 1. stupně) 
- Krabicový den (pro děti z 1. stupně zorganizována staršími žáky 

zábavná soutěž) 
- Hudební den  
- Aprílový den (zábavnou soutěž zorganizována pro žáky z 2. stupně) 
- řešení problémů jednotlivých tříd, diskuse s vedením školy 

 
 IX. Úspěchy žáků v soutěžích, sportovní akce, zajímavé projekty 
  

• Žáci se během školního roku 2008/2009 aktivně zapojili do 32 
sportovních soutěží a závodů. V atletice, plavání, košíkové, kopané, 
volejbalu, florbalu, vybíjené, stolním tenisu, přehazované a šplhu to 
znamenalo celkem 364 jednotlivých startů. Ve všech soutěžích důstojně 
reprezentovali školu a získali i mnohá medailová umístění. 

 
• ZŠ R.Frimla byla pořadatelem okresního i krajského kola šestičlenných 

družstev v plavání pro ZŠ i SŠ, okrskového i okresního kola ve vybíjené, 
okrskového a okresního kola v malé kopané a okresního kola atletické 
soutěže ,,Pohár rozhlasu“.    

 
• Škola pořádala tři zimní lyžařská soustředění v Peci pod Sněžkou (2. – 9. 

třída), jedno letní soustředění (2. – 3.třída) a vodácký kurz na řece Otavě  
( 7. – 9. třída). 

 
• 6 žáků školy se zúčastnilo Okresní olympiády ve zpěvu, 2 žáci Olympiády 

v Českém Jazyce, 2 žáci soutěže Poznáván přírodnin, 5 žáků Okresního 
kola soutěže v recitaci (R. Vojtěch ze 4. třídy získal čestné uznání). 

 
• V prvních třídách se žáci společně zapojili do několika zajímavých 

projektů: 
1. Jaro v přírodě  
- vycházky zaměřené na pozorování změn v přírodě 
- Velikonoce 
- výlet do Perníkové chaloupky 
- koledy, velikonoční zvyky, kraslice, pomlázky 
- vynášení Morany 
- písně s jarní tematikou 
2. Planeta Země 
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- ochrana a znečištění životního prostředí 
- Cestování s Neposedou – výtvarné práce 
- práce s encyklopediemi 
- úklid okolí školy 
- třídění odpadů 
3. Jak lidé pracují 
- povolání – Kde pracuje maminka a tatínek? 
- výtvarné práce a básničky 
- řemesla – pantomima 
- písně zaměřené na práci lidí 

 
• V 2.A celý školní rok žáky doprovázel klokan se svým sloganem „V 

druhé třídě s klokanem znalosti do hlavy dostanem“. Tak jako již v první 
třídě žáci vydávali svůj třídní časopis, který vycházel měsíčně i se dvěma 
zvláštními čísly, která připravili rodiče. Velmi vydařené byly besídky této 
třídy, na kterých se do programu aktivně zapojovali rodiče spolu s dětmi. 
Žáci si v rámci vyučování také vyrobily knížku s Ferdou Mravencem a 
broukem Pytlíkem. Každý žák má své portfolio, kde jsou uchovány 
nejdůležitější a nejzajímavější výtvory, práce a hodnocení.  

 
• Zajímavé projekty ve 2. B  

1. Dopravní výchova   
                -   bezpečnost provozu, dopravní prostředky 
                -   výroba dopravních značek, výstavka ve třídě 

2.  Zemědělské plodiny, ovoce a zelenina 
                -   modelování , malba, výroba plakátů 

      3.  Vycházka ke krmelci  
                -    děti přinesly zvířátkům sušené podzimní plody, suchý chléb 
                -    prožitková kresba – výstavka prací 
                4.  Moje hračka 
                 -   popis oblíbené hračky, ukázky hraček, kresba, výstavka 

       5.  Zvířata, popis těla živočichů, výtvarné znázornění života na farmě,     
       -   popis těla živočichů, výtvarné znázornění života na farmě 
       -   výstavka 
       6.  Příprava na Den draka  
       -   spolupráce s panem Šimůnkem, malba draka       

                 -   výroba leporela, malované obrázky na závěsu z provázku 
                7.  Projekt maminka, fotografie, rozhovor o vlastnostech maminky, co  
                 -   fotografie, rozhovor o vlastnostech maminky, co dělá… 
                 -  vlastní vypravování a zápis podle osnovy, kresba, dárek ke Dni     
                     matek 
 

• Žáci 3. třídy pokračovali již druhým rokem v projektu „Ajax“. V rámci 
tohoto projektu byly zajímavými formami řešeny otázky týkající se 
šikany, drog, sebepoznání, bezpečnosti silničního provozu a další.  
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• Zajímavé akce ve 4. a 5. třídách 
- Návštěva muzea v České Skalici: Děti si vyzkoušely jednotlivé 
činnosti související se zpracováním lnu. Prošly Babiččiným údolím.  

- Známkování řidičů: Děti pozorovaly práci dopravních policistů, 
hodnotily řidiče. (4.A) 

- Stezka lesního moudra: Studenti SLŠ provedli žáky parkem, 
připravili si pro ně různé soutěže.  (4.A, 4.B, 5.A) 

- Krkonošská procházka: Děti absolvovaly vlastivědnou procházku 
v okolí Pomezních Bud. (4.A, 4.B) 

- Péče o miminko: Žáci si formou soutěže vyzkoušeli péči                 
o miminko. (4.A) 

- Dětský den: Žáci si připravili soutěže pro děti z prvního stupně       
a z mateřských škol. (4.B, 5.A) 

- Průkaz cyklisty: Žáci v rámci dopravní výchovy skládali zkoušku 
pro získání průkazu cyklisty.  (4.A, 4.B) 

- Sportovní kurz: Žáci se zúčastnili několikadenního sportovního 
kurzu v Jizerských horách. (4.A, 4.B, 5.A)  

 
•   Zajímavé akce 2. stupně 

- Procházka Prahou: Žáci navštívili IQ výstavu, zhlédli přírodovědný 
film, prošli si Vyšehrad. 

 
- Po cestě stříbra: Žáci si prohlédli Kutnou Horu včetně historických 

dolů. Navštívili i stáje v Kladrubech.  
 

• Škola  ( jako partner ) se zapojila do projektu  „ Učíme interaktivně  –  
ZŠ II. stupeň“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Vybraní učitelé se zapojí do tohoto projektu 
tvorbou interaktivních výukových hodin a jejich následnou internetovou 
databází. Přínosem pro školu budou dvě interaktivní tabule, které by měly 
být v průběhu následujícího školního roku nainstalovány do učeben 
fyziky a přírodopisu. 

 
• Dále jsme se zapojili do projektu „Podpora základních škol při 

zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové kompetence žáků“. 
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky na základních školách 
Královehradeckého kraje prostřednictvím zavádění metod aktivního učení 
a kooperativní výuky. Do projektu je zapojen celý učitelský sbor. Projekt 
bude ukončen v roce 2011. 
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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 
Libřická Jitka         Studium pro ředitele škol a školských zařízení II 
 

• Průběžné vzdělávání 
 
Demešová Alena Tvoříme z přírodních a odpadových materiálů. 

Ekoateliér   
                                    – jarní hraní. 
  Práce s interaktivní tabulí 
Kočanová Milena     Bakaláři – Školní matrika a zkušenosti s předáváním dat 

na UIV 
        Bakaláři – Školní matrika a předávání dat na UIV 
        Seminář předsedů školních klubů AŠSK 
        Práce s interaktivní tabulí 

     Jak může vedení školy podpořit zavádění vyučovacích  
     metod rozvíjejících klíčové kompetence žáků 

Koutková Vlasta         Školení metodiků škol v rámci projektu ,,Podpora    
                                      základních škol při zavádění vyučovacích metod    
                                      rozvíjejících klíčové kompetence 

Ten dělá to a ten zas tohle a všichni tomu říkají 
,,projekt“ 

         Práce s interaktivní tabulí 
Jak může vedení školy podpořit zavádění vyučovacích   

                                       metod rozvíjejících klíčové kompetence žáků 
Libřická Jitka         Práce s interaktivní tabulí 
      Jak může vedení školy podpořit zavádění vyučovacích   
                                     metod rozvíjejících klíčové kompetence žáků 
Limburská Jitka          Cvičení s příběhy 
Mikšovská Kateřina Interaktivní ukázka výuky AJ s interaktivní tabulí 
            Výuka atletiky na 1.stupni ZŠ 
Pejřimovská Olga         Začít spolu jinak 
          Sociální odolnost – trenažér pro pedagogy 
          Drogy a školy 
          Nová úprava přijímacího řízení na střední školy                   
                                     a  správní řád 
          Alternativní metody ve výuce AJ u žáků s SPU 
          Setkání výchovných poradců ZŠ 
          Práce s interaktivní tabulí 
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Prokýšková Jaroslava    Podzimní dílna tvořivé recyklace 
             Pohybová cvičení pro děti. Hravá jóga 
          Doškolování učitelek zdravotnic v první pomoci 
Perutková Lenka         Efektivní formy výuky. Prvouka 
          Dyskalkulie a další poruchy učení v matematice u žáků   
                                     1.stupně ZŠ 
           Efektivní metody výuky ČJ na 1.stupni ZŠ 
          Práce s interaktivní tabulí 

      Jak může vedení školy podpořit zavádění vyučovacích   
       metod rozvíjejících klíčové kompetence žáků 

Tylšová Kateřina         Práce s interaktivní tabulí 
Vašatová Helena        Školení metodiků škol v rámci projektu ,,Podpora   
                                    základních škol při zavádění vyučovacích metod   
                                     rozvíjejících klíčové kompetence žáků  
       Ten dělá to a ten zas tohle a všichni tomu říkají    
                                     ,,projekt“ 
      Práce s interaktivní tabulí 
        Jak může vedení školy podpořit zavádění vyučovacích    
                                     metod rozvíjejících klíčové kompetence žáků 
Vojáčková Věra        Zkouška způsobilosti podle vyhlášky 50/70 Sb. 
          Práce s interaktivní tabulí 
Vondrová Iva        Cesty minulosti. Pavouk. Renesanční střípky 
         Práce s interaktivní tabulí 
         Na pomoc učitelům dějepisu. Zlá léta 
            Mosty mezi námi 
 
Vzdělávání ostatních pracovníků 
 
Martinková Jaromíra Hygienické požadavky ve stravovacích službách 
Šrámková Anna         Hygienické požadavky ve stravovacích službách 
           Seminář pro kuchařky a vedoucí školních jídelen 
Bejrová Táňa  Hygienické požadavky ve stravovacích službách 
Sahánková Renata Hygienické požadavky ve stravovacích službách 
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XI.  Statistické přehledy prospěchu a chování 
 
Ve školním roce 2008/09 nebyly ve škole konány žádné opravné zkoušky. Jeden 
žák opakuje ročník, jeden neprospívající žák vyšel z 8. ročníku.  
 
Přehled o prospěchu: 
 

1.POLOLETÍ 
1.stupe ň 

Třída Počet žáků Prosp ělo  
Prosp ělo s 
vyznamenáním Neprosp ělo  

Žáci     s 
dostate čnou Nehodnoceno  

I.A 20 0 20 0 0 0 

I.B 20 0 19 1 0 0 

II.A 18 0 18 0 0 0 

II.B 18 0 18 0 0 0 

III.A 23 1 22 0 0 0 

IV.A 18 3 15 0 0 0 

IV.B 15 6 9 0 0 0 

V.A 20 8 12 0 0 0 

Celkem 152  18 133 1 0 0 

2.stupe ň 

Třída Počet žáků Prosp ělo  
Prosp ělo s 
vyznamenáním Neprosp ělo  

Žáci     s 
dostate čnou Nehodnoceno  

VI.A 31 23 8 0 6 0 

VII.A 22 16 5 0 4 1 

VIII.A 29 23 4 2 11 0 

IX.A 26 15 11 0 6 0 

Celkem 108  77 28 2 27 1 

2.POLOLETÍ 
1.stupe ň 

Třída Počet žáků Prosp ělo  
Prosp ělo s 
vyznamenáním Neprosp ělo  

Žáci     s 
dostate čnou Nehodnoceno  

I.A 20 0 20 0 0 0 

I.B 20 0 19 1 0 0 

II.A 18 0 18 0 0 0 

II.B 18 0 18 0 0 0 

III.A 23 1 22 0 0 0 

IV.A 18 3 15 0 0 0 

IV.B 14 5 9 0 0 0 

V.A 20 8 12 0 0 0 

Celkem 151  17 133 1 0 0 

2.stupe ň 

Třída Počet žáků Prosp ělo  
Prosp ělo s 
vyznamenáním Neprosp ělo  

Žáci     s 
dostate čnou Nehodnoceno  

VI.A 31 22 9 0 6 0 
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VII.A 22 13 9 0 5 0 

VIII.A 29 21 7 1 7 0 

IX.A 27 18 9 0 9 0 

Celkem 109  74 34 1 27 0 

 
Přehled o chování (za obě pololetí): 
 

1.stupe ň 

Třída Počet žáků 
Pochvala 
TU 

Napomenutí 
TU Důtka TU Důtka ŘŠ 2.stupe ň 3.stupe ň 

1.A 20 3 0 0 0 0 0 

I.B 20 0 0 0 0 0 0 

II.A 18 1 0 0 0 0 0 

II.B 18 8 5 1 0 0 0 

III.A 23 14 1 0 1 0 0 

IV.A 18 4 1 0 0 0 0 

IV.B 14 2 5 3 4 1 0 

V.A 20 4 20 0 0 0 0 

Celkem 151  36 32 4 5 1 0 

2.stupe ň 

Třída 
Počet 
žáků 

Pochvala 
TU 

Napomenutí 
TU Důtka TU Důtka ŘŠ 2.stupe ň 3.stupe ň 

VI.A 31 11 3 7 2 0 0 

VII.A 22 1 14 3 3 0 0 

VIII.A 29 4 18 12 1 1 0 

IX.A 27 8 2 5 0 0 0 

Celkem 109  24 37 27 6 1 0 
 

Údaje o zameškaných hodinách  

  

Počet 
omluvených 
hodin 

Počet omluvených 
hodin na žáka 

Počet neomluvených 
hodin 

Počet neoml. hodin na 
žáka 

1.pololetí  9 623 37,278 4 0,016 

2.pololetí  13 741 52,85 29 0,112 

Celkem 23 364  45,064 33 0,064 
 
 
Údaje o integrovaných žácích: 

  
Počet žáků s vývojovými poruchami 
učení Požadavek na zvýšené výdaje 

1.stupe ň 25 10 

2.stupe ň 23 3 

Celkem 48 13 
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XII.  Výchovné poradenství 
 
V tomto školním roce došlo v přijímacím řízení na střední školy a odborná 
učiliště k zásadním změnám. Za průběh podávání přihlášek a dalších náležitostí 
souvisejících s průběhem přijímacího řízení nesou nově zodpovědnost zákonní 
zástupci žáka. Tyto změny se týkaly i žáků, kteří se hlásili na víceletá gymnázia. 
Žáci si mohli podat 3 přihlášky. Po kladném ukončení řízení museli zákonní 
zástupci potvrdit nástup žáka na zvolenou školu zasláním zápisového lístku.     
O těchto změnách jsme rodiče informovali na 1. schůzce. Zajistili jsme 
zpracování a předání přihlášek a výstupních hodnocení vycházejícím žákům. 
V oblasti volby povolání jsme rodičům i žákům nabídli informační letáky            
a brožury, upozornili je na důležité webové stránky a spolupráci s IPS při  Úřadu 
práce v Trutnově a PPP v Trutnově. Na nástěnce ve 2. patře druhého stupně jsou 
pravidelně zveřejňovány informace a propagační materiály poskytované 
středními školami, odbornými učilišti a úřadem práce. Žáci měli možnost se 
spolu s rodiči účastnit dnů otevřených dveří, které jednotlivé střední školy 
pořádaly. 
 
V oblasti práce s problémovými dětmi jsme uskutečnili pohovory 
s problémovými žáky a jejich rodiči. Spolupracujeme s Odborem sociální péče 
v Trutnově (pomoc při  zajištění ústavní péče pro žáka z nevhodného rodinného 
prostředí).  
 
Zajistili jsme péči o děti se SPU. Vybraným dětem byla věnována péče 
s asistentkou (většinou 1 hod. týdně). Úzce spolupracujeme s PPP v Trutnově. 
 
Výsledky přijímacího řízení 2008-2009 
                                                                 
Gymnázium všeobecné                                6 žáků - 9.roč. 
Gymnázium víceleté                                 11 žáků -  5.roč. 
Střední školy                                             15 žáků - 9.roč. 
Střední odborná učiliště                              6 žáků - 9.roč. 
                                                                    1 žák - 8.roč. 
Praktická škola                                        1 žák - 8. roč. 
 
Počet žáků v 9.ročníku:  27 
 
 

• Zápis do 1. třídy pro školní rok 2009/2010 
 

Zapsáno bylo 44 nových dětí, kteří byly u zápisu poprvé a 7 dětí po 
odkladu z minulého roku. Následně bylo rozhodnuto o 10 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) 

• zdravý životní styl 
• sexuální výchova, AIDS 
• šikana 
• vandalismus 
• rasismus, extrémistické skupiny 
• drogy 
 

2. Akce v rámci činnosti školního parlamentu (jejich účelem bylo nabídnout 
žákům volnočasové aktivity) 
• Halloween (8. třída zorganizovala večerní diskotéku a stezku odvahy pro 

žáky z 1. stupně) 
• Krabicový den (9. třída zorganizovala pro děti z 1. stupně zábavnou 

soutěž) 
• Hudební den  
• Aprílový den (7. třída organizovala pro děti z 2. stupně zábavnou soutěž) 
• řešení problémů jednotlivých tříd, diskuse s vedením školy 

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

• sportovní akce (v rámci těl. výchovy) 
• organizace Mikuláše (9. třída) 
• exkurze do Kutné Hory a do Prahy (pro celý 2. stupeň) 
• akce ke Dni země (6. třída) 
• organizace Dračích slavností (celoškolní) 
• besídky (v rámci hudební výchovy, celoškolní) 
 

4. Spolupráce s odborníky 
• dopravní výchova (čtvrté třídy absolvovaly kurz pro získání průkazu 

cyklisty) 
• program nízkoprahového klubu mládeže Shelter 
• odborné přednášky k tématu sexuální výchovy 
• branný den (spolupráce s Policií ČR, hasiči …) 
• přednáška RIAPSu 
• trénování první pomoci pod vedením studentek SZŠ 
• PPP – analýza třídy 

5.  Program proti šikanování 
 

Na realizaci Programu proti šikanování se podílí všichni pedagogičtí 
pracovníci školy, zvláště pak metodik prevence, výchovný poradce a třídní 
učitelé. 

Tento program je součástí Minimálního preventivního plánu školy. 
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a) Prevence šikany 
 

• Metodik prevence absolvuje kurz (školení) o řešení šikany a její prevenci 
na školách. 

• Třídní učitelé v rámci „třídnických hodin“ (nejsou stanoveny v rozvrhu, 
realizovány jsou ale například  při  suplovaných hodinách, výletech, 
školních akcích) mapují vztahy ve třídě, snaží se podporovat růst 
pozitivních vztahů mezi spolužáky.  

• Učitelé občanské a rodinné výchovy  (případně dalších předmětů) 
diskutují s dětmi na téma šikana. Žáci v hodinách občanské a rodinné 
výchovy hrají hry pro zvládání agresivity a posílení vazeb v rámci 
kolektivu.  Vyplňují dotazníky, na jejichž základě lze diagnostikovat 
vztahy ve třídě. K dispozici jsou i výukové materiály – např. videokazeta 
Johanna – z pekla do ráje (Jeden svět na školách). 

• Děti se mohou se svými problémy svěřit i formou vzkazu ve schránce 
důvěry. 

• Metodik prevence a vedení školy komunikuje s žáky i prostřednictvím 
školního parlamentu, kam jsou voleni zástupci z jednotlivých tříd. 
Jednotlivé třídy ve spolupráci se školním parlamentem pořádají během 
roku různé akce, jejichž smyslem je mimo jiné posílení pozitivních vztahů 
nejen v rámci třídy, ale i celé školy. 

• Na prevenci šikany se podílí samozřejmě i ostatní pedagogičtí pracovníci, 
kteří mají o přestávkách dozory v jednotlivých částech školy. 

 
b) Krizový plán 
 

1. Řešení počátečního stádia šikany (v rámci školy) 
2. Řešení pokročilého stádia šikany (ve spolupráci se specializovanými 

institucemi) 
 
Oba body jsou zpracovány v dokumentu „Postup k prevenci a řešení šikany 
mezi žáky“. 
 
 
 
XIV.  Školní knihovna 
 

• Bylo zakoupeno několika nových knih.  
• Žáci 2. stupně využívají možnosti zapůjčení knih z knihovny poměrně 
často. 

• Knihovna je využívána zvláště v hodinách literární výchovy – žáci se zde 
mohou dívat na video, číst si knihy dle vlastního výběru. 
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XV.  ICT  
 
Záměry školy v oblasti ICT pro období 2008- 2009 
  
Hlavní cíle: 
• Proškolit a začít využívat pedagogy zapojení v síti s doménou windows 

server 2003. 
• Zefektivnit výuku s využitím ICT a interaktivních tabulí. 
• Směřovat školu k co nejširšímu využívání online informačních zdrojů           

a komunikace. 
• Zprostředkovat rodičům dostatečné informace o používání elektronické 

podoby žákovské knížky s informacemi o žácích, prospěchu, zameškaných 
hodinách a vnitřním komunikačním systému Komens.    

• Dokončit rekonstrukci sítě LAN s rozšířením do každé třídy pro nasazení 
elektronické třídní knihy – bude pokračovat i v příštím školním roce. 

  
Dílčí cíle: 
• Nasadit softwarový firewall pro zajištění a dokonalou kontrolu nad pohybem 

žáku na internetu.   
• Podporovat elektronickou komunikaci mezi učiteli, žáky a rodiči. 
• Připravit nový modul programu Bakaláři – třídní kniha 
• Snaha o kompletní vybavení všech tříd počítačem za účelem elektronické 

třídní knihy 
• Vybudování spolehlivého zálohování na externím zařízení mimo serverovnu 
 
Způsob dosažení těchto cílů 
• Další finanční zdroje získá škola z dotace na zajištění standardu ICT služeb 

na škole. 
• Škola se zapojila do projektu – Učíme interaktivně, díky němuž by v příštím 

roce měly být vybaveny další 2 odborné učebny na 2. stupni interaktivními 
tabulemi. 

 Vybavení školy počítačovou technikou 
  Aktuální 

počet 
počítačů 

Učebna informatiky ( 15PC + 
1PC učitelský) 

16 

Ostatní učebny  5 
Odborné učebny  4 
Kabinety  6 
Vedení školy  3 
další místnosti dle konkrétní 
situace (čítárna, jídelna, 
školník, videoserver) 

 4 
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Počítačová síť 
strukturovaná kabeláž LAN 10/100/1000 Mbps 
Propojení páteřních uzlů LAN 1Gbit 
 
Způsob připojení na internet 
bezdrátové připojení na 5Ghz , 10 Mbit/s, lokální poskytovatel Humlnet.cz 
 
Zajišťované serverové služby  
externí správce sítě  
server: MS Windows server 2003 s připojením uživatelů do domény 
alpha.4zsrf.cz 
Mail-server: Kerio Mail server 6 
Web-server-bakaláři: Internetová informační služba (MS server 2003) 
Web-prezentace: zajišteno externím serverem s použitím redakčního systému 
 
Další technika 
1ks Xerox-multifunkční tiskové zařízení , 14 tiskáren v kabinetech a učebnách,  
4 dataprojektory (2ks na interaktivních tabulí), 2ks interaktivní tabule Activ-
Board,  
2 scannery, 1 digitální fotoaparát, 1 videokamera 
 
Investice v nejbližších letech: dokončení rekonstrukce školní sítě Lan, 
zakoupení softwarového firewallu Kerio , hardwarová obnova stávajících 
počítačů a rozšíření do všech tříd pro zavedení a implementaci třídní knihy, 
Backup-server pro zálohu velkoobjemových dat 
  

  
V tomto školním roce proběhlo dokončení 1. fáze upgrade sítě LAN, která 
zahrnovala vybudování páteřních uzlů pro křídla školy s rychlostí 1Gbit na 
metalické bázi, zakončených 10“ rozvaděči se switchem. Plnohodnotné nasazení 
nového serveru se systémem Windows Server 2003 R2. Na server byla použita 
výkonnější napájecí záloha při výpadku proudu a externí disk určený pro zálohu 
dat. 
  
V průběhu školního roku bylo zakoupeno 3ks nových Pc stanic a vyměněny za 
nefunkční, nebo příliš zastaralé Pc. Na stanicích, které používají žáci v učebně 
VT byl nasazen software blokující přístup z externím médii (USB flash disky, 
CD, DVD, apod.) Zároveň byly použity kvóty pro omezení velikosti účtů žáků. 
 
V budoucnu bychom rádi dosáhly připojení a dovybavení všech učeben počítači 
s připojením do vnitřní sítě LAN a zároveň internetu v součinnosti se zavedení 
elektronických třídních knih. 
Dle finančních možností bychom rádi vybudovaly druhou počítačovou učebnu.  
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XVI.  Prezentace školy na veřejnosti 
 
Školní internetové stránky 
Přehled a průběh činností a akcí školy probíhá především na internetových 
stránkách www.4zsrf.cz. Tyto stránky jsou podle potřeby aktualizovány             
a doplňovány. Stránky jsou tvořeny v redakčním systému společnosti Scio.  
 
Školní nástěnka  
Je umístěna u hlavního vchodu. Údaje obsahují informace nejen pro žáky naší 
školy, ale i pro rodiče a veřejnost.  
 
Veřejné informační zdroje  
Především prostřednictvím místního  tisku - Krkonošské noviny, Radniční  listy, 
Trutnovinky a další. 
 
Veřejné akce 
V listopadu byl Den otevřených dveří, na kterém škola prezentovala nejen své 
vybavení, ale hlavně činnost školy a jejich pedagogů. 
V květnu jsme se aktivně podíleli na organizaci přehlídky trutnovských škol 
v rámci „Dračích slavností“. 
 
XVII.  Spolupráce s dalšími partnery, organizacemi  
 
Škola spolupracuje s místní mateřskou školou – besídky, divadelní představení, 
Den dětí… 
Každoročně využíváme také spolupráci se studentkami SZŠ, které naše žáky při 
názorných ukázkách a praktických cvičeních zdokonalují ve zdravotnických 
dovednostech. 
Velmi si ceníme spolupráce s Policií ČR a trutnovským hasičským sborem, kteří 
nám pomáhají s organizací „Branného dne“.  
Samozřejmostí je spolupráce s ostatními školami v Trutnově zejména při 
organizování sportovních a kulturních akcí a dále spolupráce se Střediskem 
volného času. 
Při škole nejsou zřízeny odborové organizace. 
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XVIII. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2008 
 
1. Zhodnocení výsledků hospodaření 
 
1.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání 
 

Celkový příspěvek na činnost v roce 2008 činil 15.149.600,- Kč, z toho 
dotace na přímé náklady na vzdělávání z prostředků MŠMT (UZ 33353) po 
konečné úpravě rozpočtu činila 10.180.600,- Kč, dotace z rozvojového 
programu „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd 
pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich 
práce“ (UZ 33005) 69.000,- Kč. Příspěvek na činnost z prostředků Města 
Trutnov (po konečné úpravě rozpočtu) činil 4.900.000,- Kč. Dotace na 
investice nebyly pro rok 2008 poskytnuty. 
 
Celkové náklady na činnost školy k 31. 12. 2008 činily celkem 
17.390.487,48 Kč (z toho hlavní činnost 16.753.539,04 Kč), výnosy pak 
17.390.487,48 Kč (z toho v hlavní činnosti 16.531.384,48 Kč). Hospodářský 
výsledek činil 0,- Kč (z toho v hlavní činnosti ztrátu 222.154,56 Kč).  
 

1.2 Investiční činnost 
 
Základní škola neobdržela v roce 2008 žádnou dotaci na investice. V období 
od 1. 1. do 31. 12. 2008 nebyly pořízeny žádné investice. 
 

1.3 Pracovníci a mzdové prostředky 
 
Limit mzdových prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2008 byl 
stanoven ve výši 7.286.500,- Kč (z toho prostředky na platy 7.172.500,- 
Kč a OPPP 114.000,- Kč). Čerpáno k 31. 12. 2008 bylo 7.286.500,- Kč (z 
toho prostředky na platy 7.172.500,- Kč a OPPP 114.000,- Kč).  
Z rozvojového programu „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních 
složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na 
kvalitu jejich práce“ (UZ 33005) byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 
50.365,- Kč (toho prostředky na platy ve výši 50.365,- Kč a OPPP ve výši 0,- 
Kč). 
Z doplňkové činnosti byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 85.085,- Kč 
(toho prostředky na platy ve výši 49.185,- Kč a OPPP ve výši 35.900,- Kč). 
Z rozpočtu zřizovatele mzdové prostředky vypláceny nebyly. 
 
Celkový objem mzdových prostředků vyplacených v roce 2008 činil 
7.421.950,- Kč (z toho prostředky na platy 7.272.050,- Kč, OPPP 
149.900,- Kč). 
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Evidenční počet pracovníků hrazených v roce 2008 ze státního rozpočtu 
činil 31,667 (z toho učitelé 19,422 vychovatelé 2,686, ostatní pracovníci 
5,559 a obchodně provozní pracovníci (ŠJ) 4,000). Stanovený limit 
pracovníků 29,35 tak nebyl dodržen. 
Celkový evidenční počet pracovníků za rok 2008 činil 32,078 (z toho učitelé 
19,422, vychovatelé 2,686, ostatní pracovníci 5,559 a obchodně provozní 
pracovníci (ŠJ) 4,411). 
 

1.4  Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost) 
 
Doplňková činnost v roce 2008 byla realizována ve formě pronájmu 
nebytových prostor a ve formě stravování cizích strávníků. Celkové výnosy 
DČ v roce 2008 činily 859.103,- Kč, náklady 636.948,44 Kč. Zisk z DČ činil 
222.154,56 Kč. 
 

1.5  Mimorozpočtové a doplňkové zdroje 
 

V roce 2007 byl základní škole poskytnut finanční dar ve výši 140.000,- Kč 
od Nadace ČEZ na podporu projektu „Interaktivní výukový systém“. 
 

1.6 Finanční fondy 
 

Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP) 
Stav fondu k 1. 1. 2008 činil 26.717,22 Kč. Tvorba fondu z objemu 
vyplacených mzdových prostředků za rok 2008 činila 144.457,- Kč, čerpáno 
z fondu bylo v roce 2008 139.901,50 Kč. Stav fondu k 31. 12. 2008 činil 
31.272,72 Kč. 
 
Fond rozvoje majetku (FRM) 
Stav fondu k 1. 1. 2008 činil 148.631,70 Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 
2008 činila 878.628,- Kč, z fondu v roce 2008 byl proveden odvod do 
rozpočtu města ve výši 710.000,- Kč. Stav fondu k 31. 12. 2008 činil 
317.259,70 Kč. 
 
Rezervní fond (RF) 
Stav fondu k 1. 1. 2008 činil 37.240,63 Kč. Rezervní fond byl v roce 2008 
tvořen přídělem z hospodářského výsledku za rok 2007 ve výši 77.322,19 Kč 
a z darů ve výši 140.000,- Kč, čerpáno bylo v roce 2008 171.707,18 Kč. Stav 
fondu k 31. 12. 2008 činil 82.855,64 Kč. 
 
Fond odměn (FO) 
Stav fondu k 1. 1. 2008 činil 91.534,24 Kč. Příděl do fondu odměn byl v roce 
2008 proveden z hospodářského výsledku za rok 2007 ve výši 18.465,76 Kč. 
Čerpáno z fondu v roce 2008 nebylo. Stav fondu k 31. 12. 2008 činil 
110.000,- Kč. 
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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 362.951,24 Kč. Z 
větších akcí (nad 50.000 Kč) bylo realizováno pouze malování vnitřních 
prostor školy.  

 
Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2008 v 
pořizovacích cenách podle účetní evidence činil 63,806.230,05 Kč – z toho 
budovy a stavby 54.618.977,- Kč, pozemky 884.876,70 Kč. Inventarizace 
hmotného i nehmotného investičního majetku byla v roce 2008 provedena 
k 31. 12. 2008 - 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. 2008 - zjištěné stavy byly souhlasné se 
stavy zachycenými v účetnictví. Zůstatek hotovosti k 31. 12. 2008 činí 
28.641,- Kč, zůstatek na běžném účtu 1.460.155,81 Kč, zůstatek na účtu 
FKSP 19.105,25 Kč. 
 

1.8  Závazky a pohledávky 
 

V souladu s platnými účetními předpisy bylo v roce 2008 účtováno o účtech 
321 Závazky z titulu neuhrazených faktur - účet 321 činí k 31. 12. 2008 
201.524,31 Kč. Dalším závazkem daň z příjmu ze závislé činnosti 57.203,- 
Kč (účet 342), odvody na sociální a zdravotní pojištění 296.658,- Kč (účet 
336), závazky vůči zaměstnancům 569.397,- Kč (účty 331 a 333). Celkový 
objem krátkodobých závazků (včetně přijatých záloh) činí k 31. 12. 2008 
celkem 1.151.801,71 Kč. Žádný z uvedených závazků není po lhůtě 
splatnosti.  
 
Pohledávky k uvedenému jsou v účetnictví organizace evidovány v celkové 
výši 654.783,22 – z toho poskytnuté zálohy (účet 314) 464.130,- Kč, 
odběratelé (účet 311) 47.953,22 Kč. Žádná z uvedených pohledávek není po 
lhůtě splatnosti. 

 
1.9 Odvody do rozpočtu M ěsta Trutnov 
 

V roce 2008 byl proveden do rozpočtu Města Trutnov odvod z odpisů ve výši 
710.000,- Kč.  
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2. Hodnocení hospodaření s dotacemi ze státního rozpočtu 
 

V roce 2008 byla základní škole poskytnuta dotace na přímé náklady na 
vzdělávání z prostředků MŠMT (UZ 33353) 10.180.600,- Kč. Poskytnuté 
prostředky z dotace na přímé vzdělávání byly čerpány v plné výši. 
V rámci orientačních ukazatelů vznikla úspora čerpání dotace zákonných 
odvodů ze mzdových prostředků ve výši 34.764,- Kč a úspora přídělu do 
FKSP ve výši 50,- Kč. Zbylé prostředky byly použity v rámci ostatních 
neinvestičních výdajů (34.814,- Kč). 
 
Dále byla poskytnuta dotace z rozvojového programu „Zvýšení nenárokových 
složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků 
regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“ (UZ 33005) ve výši 
69.000,- Kč.  Prostředky z poskytnuté dotace byly čerpány v plné výši. 
 

3.   Stručné hodnocení řídících a finančních kontrol 
 

Ze strany zřizovatele v roce 2008 byla provedena kontrola v rámci 
odborného dohledu ve smyslu § 27 zákona č. 250/2000 Sb. Kontrolu 
provedla pracovnice MÚ Trutnov Jitka Palachová.  Předmětem kontroly byla 
nápravná opatření po VSK v roce 2007 – pronájmy nebytových prostor včetně 
tělocvičen a přefakturace nákladů spojených s užíváním těchto prostor cizími 
subjekty – uzavírání smluv v souladu se ZL a zákonem o obcích, úhrady        
a pohledávky za pronajaté prostory (účetní předpis plateb), byt školníka – 
úhrady za užívané prostory a služby. Protokol o provedené kontrole je uložen 
na sekretariátu organizace.  
 
Z ostatních kontrol proběhly v roce 2008 následující kontroly: 
 
Kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění                      
a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolu provedla ve 
dnech 10. 11. 2008 pracovnice VZP Trutnov Marcela Potočková. Kontrola 
zahrnovala období 03/03 až 09/08. Nebyl zjištěn přeplatek ani nedoplatek na 
pojistném.  
   

 
Ekonomická část výro ční zprávy o činnosti školy za období 2008/2009  
Název školy, škol.zařízení: Základní škola, Trutnov, R. Frimla 
816      

       

Výnosy z hlavní a dopl ňkové činnosti tab.č.1 
      v tis. K č 

2008 

hlavní 
činnost 

dopl ňková 
činnost celkem 

číslo 
řádku UKAZATEL číslo účtu 

číslo 
řádku 

výkazu* 1 2 3 

1 tržby za vlastní výrobky 601 32       
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2 tržby z prodeje služeb 602 33 1 141,13 848,75 1 989,88 

3                z toho: produktivní práce žáků           

4                             školné (popl. za MŠ, ŠD, kroužky)     81,75   81,75 

5                             stravné     1 059,38 473,13 1 532,51 

6                             poplatky za ubytování           

7                             tržby z pronájmu       375,62 375,62 

8 tržby za prodané zboží 604 34   10,35   

9 změna stavu, aktivace sk. 61-62 35-42       

10 ostatní výnosy  sk. 64 43-49 232,47   232,47 

11               z toho: smluvní a ostatní pokuty a penále 641,642 43-44       

12                            zúčtování fondů 648 48 171,71   171,71 

13 tržby a výnosy z majetku, zákonné rezervy a oprav.položky sk. 65 50-56 8,19     

14               z toho: tržby z prodeje materiálu 654 53 8,19     

15                            výnosy z finančního majetku 652,655 51,54       

16 provozní dotace 691 57 15 149,60   15 149,60 

17               z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele     4 900,00   4 900,00 

18                            příspěvek na přímé náklady na vzdělávání     10 180,60   10 180,60 

19                            příspěvky z jiných rozpočtů     69   69 

20 výnosy celkem   ( č.ř. 1+2+8+9+10+14+17)     16 531,39 859,1 17 390,49 

       

Náklady z hlavní a dopl ňkové činnosti   tab.č.2 
      v tis. K č 

rok 2008 

hlavní 
činnost 

dopl ňková 
činnost celkem 

číslo 
řádku UKAZATEL číslo účtu 

číslo 
řádku 

výkazu* 1 2 3 

1 spotřeba materiálu 501 1 2 492,75 316,76 2 809,51 

2                   z toho: učebnice, učební texty a učební pomůcky     229,88   229,88 

3                               potraviny     1 046,12 306,85 1 352,97 

4                               drobný dlouhodobý majetek     567,05   567,05 

5 spotřeba energie 502 2 1 934,46 185,26 2 119,72 

6                  z toho: voda        146,84 21,85 168,69 

7                               pára     1 166,77 115,08   

8                               plyn         0 

9                              elektrická energie     620,85 48,33 669,18 

10 spotřeba ost. nesk. dodávek a prodané zboží 503,504 3,4   9,42   

11 služby skup.51 5.VIII 1 353,00 9 1 362,00 

12                   z toho: opravy a udržování 511 5 357,67 5,28 362,95 

13                                nájemné 518 8       

14                                telekomunikace 518 8 74,52 0,93 75,45 

15 osobní náklady skup. 52 IX.13 10 014,49 114,86 10 129,35 

16                        z toho: mzdové náklady 521 9 7 336,86 85,08 7 421,94 

17                                     náklady na sociální a zdravotní pojištění 524,525 10.XI 2 533,16 29,78 2 562,94 

18 daně a poplatky skup. 53 14-16       

19 ostatní náklady skup.54 17-24 80,21 1,65 81,86 

20                       z  toho: služby peněžních ústavů 549 24 27,92   27,92 

21 odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky skup. 55 25-30 878,63   878,63 

22                      z toho: odpisy nehmotného a hmotného  majetku 551 25 878,63   878,63 

23 daň z příjmů 591,595 60,61       

24 náklady celkem  ( č.ř. 1+5+10+11+15+18+19+21+23)     16 753,54 636,95 17 390,49 
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Hospodá řský výsledek z hlavní a dopl ňkové činnosti tab.č.3 
      v tis. K č 

rok 2008 

hlavní 
činnost 

dopl ňková 
činnost celkem 

číslo 
řádku UKAZATEL číslo účtu 

číslo 
řádku 

výkazu* 1 2 3 

1 hospodá řský výsledek  (výnosy - náklady) x 62 -222,15 222,15 0 

       
 Poznámka      
 *čísla řádků odpovídají Výkazu zisku a ztráty       

 
 
 

Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem 

Část A. Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 52/2008 Sb.  
s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 

     v Kč 

Účelový Poskytnuto Vráceno Použito 
Vratka 
dotace   

znak k 31.12.2008 v průběhu roku k 31.12.2008 
při 

finančním 

    zpět na   vypořádání 
    výdajový účet     
  Ukazatel   poskytovatele     

a b 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3 

  A.1. Neinvestiční dotace celkem 10 249 600,00 0 10 249 600,00 0 
z toho:         
Přímé náklady na vzdělávání  

10 180 600,00 0 10 180 600,00 0 
v tom:     a) platy 

7 172 500,00 0 7 172 500,00 0 
                b) OON 

114 000,00 0 114 000,00 0 

33353 

                c) ostatní (pojistné + FKSP +  
ONIV) 

2 894 100,00 0 2 894 100,00 0 

33001 

Rozvojový program EVVO pro školy 

      0 

33002 

Výuka cizích jazyků 

      0 
Zvýšení nenárokových složek platů 
pedagogických pracovníků regionálního 
školství s ohledem na kvalitu jejich práce 

69 000,00 0 69 000,00 0 33005 

v tom:     a) platy 

50 365,00 0 50 365,00 0 
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                c) ostatní (pojistné + FKSP) 

18 635,00 0 18 635,00 0 

33009 

Podpora čtenářství na základních školách v 
roce 2008 

      0 

33122 

Program sociální prevence a prevence 
kriminality 

      0 

33155 

Dotace pro soukromé školy  

      0 

33160 

Projekty romské komunity 

      0 

33163 

Program protidrogové politiky 

      0 

33166 Soutěže       0 

33210 

Podpora výuky méně vyučovaných cizích 
jazyků 

      0 

33215 

Asistenti pedagogů v soukromých a církevních 
speciálních školách 

      0 

33429 

Podpora dalšího  vzdělávání pedagogických 
pracovníků zabezpečovaného vzdělávacími 
zařízeními zřizovanými kraji 

      0 

33430 

Zpřístupnění vzdělání pedagog. prac.  ZŠ 
I.stupně 

      0 

33435 

Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků 
řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností 
jiného členského státu EU k začlenění do 
základního vzdělávání 

      0 

33457 

Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty 
se sociálním znevýhodněním 

      0 

33491 
Vyhlášení pokus. ověř. výuky škol. 
vzdělávacích programů (pokrač. PILOT l a Z)       0 

  
Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových 
dotací:         

33346 

Účelové neinvestiční dotace  na nákup 
učebních a kompenzačních pomůcek 

      0 

33487 

Náhradní stravování dětí, žáků a studentů 
krajského a obecního školství 

      0 

            



-45- 

  A.2. Investiční dotace celkem 0 0 0 0 
  v tom:         

33714 

Účelové investiční dotace na nákup učebních a 
kompenzačních pomůcek 

      0 

  
Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových 
dotací:       0 

          0 

          0 

  A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.) 10 249 600,00 0 10 249 600,00 0 
      

Vysvětlivky:     

sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31.12.2008 
sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí 
finanční vypořádání, zpět na výdajový  účet kraje 
sloupec 3 - uvádí se  výše skutečně použitých prostředků z poskytnuté dotace k 31.12.2008 
sloupec 4 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus  sloupec 2 minus sloupec 3 
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XIX.   Fotky t říd na konci školního roku 
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