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I. Základní charakteristika školy 
 
Škola poskytuje úplné základní vzdělání od 1. do 9. tříd. Vyučování ve všech 
třídách 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 
(plavání, bruslení, lyžování/snowbording…) a od druhé třídy jezdí každoročně 
na sportovní soustředění.  
V tomto školním roce byla zavedena v 1. ročníku výuka hudební výchovy, 
výtvarných a pracovních činností v anglickém jazyce. Žáci se hravou formou 
seznamují s cizím jazykem, učí se nejčastěji používaná slovíčka a jednoduché 
věty. Tato výuka by v příštím školním roce měla pokračovat i ve 2. ročníku. 
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 61 žáků diagnostikováno specifické vývojové 
poruchy učení, z toho 15 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. 
Dvě učebny na 1. stupni mají interaktivní tabuli, další interaktivní tabule jsou 
v učebnách dějepisu, přírodopisu a fyziky. 
Ve všech učebnách je počítač, video nebo DVD přehrávač. Počítačová učebna je 
vybavena 16 pc a dataprojektorem. Počítače mají ve svých kabinetech 
k dispozici i učitelé. Ti, kteří vytvářejí výukové programy s využitím 
interaktivní tabule, mají také notebooky. 
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, koordinátora 
ICT, 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. Většina z nich pracuje 
také s interaktivní tabulí a dalšími moderními výukovými pomůckami. 
Ve škole je pět dyslektických asistentek, které pracují s dětmi se specifickými 
vývojovými poruchami učení. 
Ve školní družině je jedna vedoucí vychovatelka a tři vychovatelky. 
K nepedagogickým pracovníkům školy patří tajemnice, školník, tři uklizečky, 
vedoucí školní jídelny, hlavní kuchařka a dvě kuchařky. 
Účetnictví zajišťuje soukromá účetní firma, která sídlí v objektu školy.  
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IV.  Základní údaje o škole 
 

• Název školy: Základní škola, Trutnov, R. 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 28.4.2011, voleb z řad 
pedagogických pracovníků ze dne 26.4.2011 a v souladu s usnesením 
Rady města Trutnova č. 2011-356/6, bod 03.01, ze dne  29.3.2011 se 
Zřizovací listina Školské rady doplňuje o níže uvedený seznam členů 
školské rady. 
 
Zákonní zástupci nezletilých žáků školy: 

1. Burešová Kamila 
2. Obstová Petra 

 
Zástupci pedagogických pracovníků školy: 

1. Koutková Vlasta, Mgr. 
2. Perutková Lenka, Mgr. 

 
Zástupci zřizovatele: 

1. Hendrych Tomáš, Mgr. 
2. Rejl Dušan, Mgr. 

 
Ve šk. roce 2011/2012 proběhla dvě zasedání školské rady.  
Na prvním zasedání 12. 10. 2011byl schválen Jednací řád ŠR, proběhla 
volba předsedy a tajemníka ŠR. Dále byla schválena výroční zpráva školy 
za školní rok 2010/2011 a doplněk školního řádu - Devatero. Členové rady 
byli seznámeni se zahájením výuky anglického jazyka v 1. třídách. 
Na druhém zasedání 29. 2. 2012 byli členové rady seznámeni se změnami 
vyplývajícími z novely zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), dále  
s výsledkem zápisu do prvních tříd na školní rok 2012/2013. Ředitelka 
školy podala informace o hospodaření školy v roce 2011. Byly také řešeny 
připomínky ke školní jídelně a práci školníka. 
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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:  2011/2012: 
 
Třídní učitelé: 1.A Mgr. Jitka Limburská 
 1.B Mgr. Milena Kisá 
 2.A Mgr. Lenka Perutková 
 2.B Mgr. Jana Kroužková 
 3.A Mgr. Ludmila Kuťáková 
 3.B Mgr. Alena Demešová 
 4.A Mgr. Eva Soukupová 
 4.B Mgr. Kateřina Mikšovská 
 5.A Mgr. Vlasta Koutková 
 5.B Mgr. Šárka Suchánková 
 6.A Vlasta Matěnová 
 7.A Mgr. Helena Vašatová 
 8.A Mgr. Iva Vondrová 
 9.A Mgr. Kateřina Tylšová 
Ostatní pedag. pracovníci: Ředitelka: Mgr. Jitka Libřická 
 Zástupkyně ředitelky: Mgr. Milena Kočanová 
 Učitelka Mgr. Olga Pejřimovská 
 Učitel Mgr. Martin Mičola 
 Učitel Pavel Bobr 
 Učitelka Mgr. Věra Vojáčková 
 Vychovatelka Eva Součková 
 Vychovatelka Jaroslava Prokýšková 
 Vychovatelka Petra Vočadlová 
 Vychovatelka Edita Ryšavá 
 
Výchovný poradce: Mgr. Olga Pejřimovská 
Metodik prevence: Mgr. Helena Vašatová 
Koordinátor ŠVP: Mgr. Vlasta Koutková 
Metodik ICT: Mgr. Martin Mičola 
Dyslektické asistentky: Mgr. Eva Soukupová 
  Mgr. Šárka Suchánková 
   Vlasta Matěnová 
 Mgr. Lenka Perutková 
 Mgr. Alena Demešová 
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Přehled nepedagogických pracovníků:  2010/2011 
 
Tajemnice Marcela Hromková 
Školník Petr Bejr 
Vedoucí šk. jídelny Jaromíra Martinková 
Hlavní kuchařka Anna Šrámková 
Kuchařka Táňa Bejrová 
Kuchařka Renata Sahánková 
Uklízečka Renata Černá 
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 10 9 8 8 4 4 4 4,5 
Cizí jazyk   3 3 3 3 3 3 3 
Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 4,5 
Člověk a jeho svět 2 2 3 3 3     
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 a zdraví      2 2 2 2 
Občanská výchova          
Rodinná výchova          
Člověk a svět práce      1 1 1 1 
Výtvarné a pracovní činnosti 2 2 2 3 3     
Praktické činnosti          
Výtvarná výchova      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 
Informační a kom. technologie     1 1 1   
Volitelné předměty      2 2 3 3 
Týdenní dotace 20 22 25 25 26 29 30 31 32 
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  VI.  Plán akcí 
 

Přehled akcí: školní rok 2011/12 

  Termín Akce Třídy 

    

  
16.9. 
(Pá) 

  

9:30-11:30 

divadelní představení 
POHÁDKOVÉ 
NEPOHÁDKY JOSEFA 
ČAPKA 
UFFO 10:00, 40 Kč 

1.A , 1.B  

    

  
19.9. 
(Po) 

  

  

Adaptační pobyt 
Pevence rizikového chování 
žáků - vytvoření pozitivní a 
tvůrčí skupinové atmosféry 
- 6.A 
Dolce u Trutnova 

6.A  

    

  
20.9. 
(Út) 

  

  

Adaptační pobyt 
Pevence rizikového chování 
žáků - vytvoření pozitivní a 
tvůrčí skupinové atmosféry 
- 6.A 
Dolce u Trutnova 

6.A  

    

  
21.9. 
(St) 

  

  

Adaptační pobyt 
Pevence rizikového chování 
žáků - vytvoření pozitivní a 
tvůrčí skupinové atmosféry 
- 6.A 
Dolce u Trutnova 

6.A  

    

12:45-14:25 

seminář a beseda 
JAK SE DĚLÁ 
ANIMOVANÝ 
VEČERNÍČEK 
ZŠ R.Frimla 13:15, 30Kč 

8.A , 9.A    
22.9. 
(Čt) 

  

  
exkurze - vlastivědná 
Pomezní Boudy, Sněžka, 
Pec pod Sněžkou 

5.B  
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8:00-11:40 
exkurze - vlastivědná 
Pomezní Boudy, Sněžka, 
Pec pod Sněžkou 

5.B  

8:00- 9:40 

seminář a beseda 
JAK SE DĚLÁ 
ANIMOVANÝ 
VEČERNÍČEK 
ZŠ R.Frimla 10:00, 30Kč 

4.A , 4.B , 
5.A  

10:00-11:40 

seminář a beseda 
JAK SE DĚLÁ 
ANIMOVANÝ 
VEČERNÍČEK 
ZŠ R.Frimla 9:00, 30Kč 

3.A , 3.B  

  
23.9. 
(Pá) 

  

11:50-13:30 

seminář a beseda 
JAK SE DĚLÁ 
ANIMOVANÝ 
VEČERNÍČEK 
ZŠ R.Frimla 11:00, 30Kč 

6.A , 7.A  

    

  
27.9. 
(Út) 

  

10:00-12:35 vědomostní soutěž 
Trutnov známý - neznámý 

9.A  

    

10:00-11:15 přednáška 
Drogy 

8.A  

10:00-11:40 přednáška 
Dopravní výchova 

4.A , 4.B  

11:15-12:00 přednáška 
Drogy 

9.A  

  
29.9. 
(Čt) 

  

11:50-12:35 přednáška 
Drogy 

9.A  

8:00-12:00 

sportovní soutěž 
Přespolní běh družstev 
okresní kolo Trutnov 
výběr žáků 6. - 7. třída 

  
  

3.10. 
(Po) 

  
12:00 

Mezinárodní spolupráce 
škol 
společné akce se ZŠ 
Myslakowice 
výběr dětí 
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8:00-12:35 Přírodovědný seminář 6.A , 7.A  

10:55-13:30 exkurze 
BITVA U TRUTNOVA 

9.A  

  
exkurze 
Praha 
výběr žáků 

  
  

4.10. 
(Út) 

  

  

Mezinárodní spolupráce 
škol 
společné akce se ZŠ 
Myslakowice 
výběr dětí 

  

    

  
5.10. 
(St) 

  

  

Mezinárodní spolupráce 
škol 
společné akce se ZŠ 
Myslakowice 
výběr dětí 

  

    

  
6.10. 
(Čt) 

  

  

Mezinárodní spolupráce 
škol 
společné akce se ZŠ 
Myslakowice 
výběr dětí 

  

    

8:00- 9:40 

Mezinárodní spolupráce 
škol 
společné akce se ZŠ 
Myslakowice 
výběr dětí 

  
  

7.10. 
(Pá) 

  

8:30- 9:20 

divadelní představení 
Jak Honza přešel na 
červenou 
malá TV, od 8:30, 35 Kč 

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

    

8:00- 9:40 Bruslení 5.B    
12.10. 
(St) 

  
8:00- 9:40 

divadelní představení 
VESELÁ ČEŠTINA 
UFFO 8:30, 40 Kč 

5.B  
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13.10. 
(Čt) 

  

8:00- 9:40 

divadelní představení 
ČEŠTINA ČINANÁ ANEB 
HEZKY ČESKY 
UFFO 8:30, 40 Kč 

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

    

  
14.10. 
(Pá) 

  

11:50-13:30 exkurze 
Prezentace středních škol 

9.A  

    

  
18.10. 
(Út) 

  

8:00- 9:40 
divadelní představení 
Sněhurka 
UFFO 8:30, 40 Kč 

1.A , 1.B  

    

  
19.10. 
(St) 

  

8:00- 9:40 Bruslení 5.B  

    

10:00-10:45 
koncert 
HUDEBNÍ POŘAD 
malá TV 10:00, 35 Kč 

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

10:55-11:40 
koncert 
HUDEBNÍ POŘAD 
malá TV 10:55, 35 Kč 

6.A , 7.A  

  
20.10. 
(Čt) 

  

11:50-12:35 
koncert 
HUDEBNÍ POŘAD 
malá TV 11:50, 35 Kč 

8.A , 9.A  

    

8:00-15:20 

sport. turnaj  
Florbal-cup 2011 
výběr 4. - 5. třída 
pořadatel ZŠ V Domcích 

  

11:50-12:35 beseda 
Volba povolání 

8.A  

  
25.10. 
(Út) 

  

12:45-13:30 beseda 
Volba povolání 

8.A  
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26.10. 
(St) 

  

8:00- 9:40 Bruslení 5.B  

    

  
1.11. 
(Út) 

  

8:00-15:20 

sport. turnaj  
Florbal-cup 2011 
výběr 1. - 3. třída 
pořadatel ZŠ V Domcích 

  

    

  
2.11. 
(St) 

  

8:00- 9:40 Bruslení 5.B  

    

  
4.11. 
(Pá) 

  

11:50-13:30 beseda 
Volba povolání 

9.A  

    

  
7.11. 
(Po) 

  

8:00-14:25 

sport. turnaj  
Okrskové kolo ve florbale 
Orion Cup - 2011/ 2012 
kat.: III. H 

  

    

10:55-11:40 
přednáška 
Etická výchova 
Peníze 

7.A  

11:50-12:35 
přednáška 
Etická výchova 
Peníze 

7.A  

13:40-14:25 
přednáška 
Etická výchova 
Peníze 

8.A  

  
8.11. 
(Út) 

  

14:35-15:20 
přednáška 
Etická výchova 
Kdo jsem 

8.A  

    

8:00- 9:40 Bruslení 5.B    
9.11. 10:00-11:40 divadelní představení 9.A  
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(St) 
  

KŘIŠŤÁLOVÁ NOC 
UFFO 10:00, 40Kč 

    

  
10.11. 
(Čt) 

  

8:00- 9:40 
film.p ředstavení 
Trutnov známý neznámý 
kino Vesmír 

6.A  

    

  
11.11. 
(Pá) 

  

8:00-14:25 

sport. turnaj  
Okrskové kolo ve florbale 
Orion Cup - 2011/ 2012 
kat.: IV. H 

  

    

  
13.11. 
(Ne) 

  

8:00-11:40 školení 
Pletení z pedigu 

  

    

  
14.11. 
(Po) 

  

8:00-14:25 

sport. turnaj  
Okrskové kolo ve florbale 
Orion Cup - 2011/ 2012 
kat.: III. D, IV. D 

  

    

10:55-11:40 
přednáška 
Etická výchova 
Kdo jsem 

7.A  

11:50-12:35 
přednáška 
Etická výchova 
Kdo jsem 

7.A  

12:45-15:20 
školení 
Seminář pro učitele Aj 
Interactive Englisch 

  

13:40-14:25 
přednáška 
Etická výchova 
Kdo jsem 

8.A  

  
15.11. 
(Út) 

  

14:35-15:20 
přednáška 
Etická výchova 
Kdo jsem 

8.A  
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8:00- 9:40 Bruslení 5.B  
  

16.11. 
(St) 

  
8:00-19:55 

exkurze 
Výrobna vánočních ozdob 
Muzeum historických 
předmětů 

2.A , 2.B  

    
    

  
22.11. 
(Út) 

  

7:00-15:00 

sport. turnaj  
Okresní kolo ve florbale 
Orion Cup - 2011/ 2012 
kat.: III. H 
Dvůr Králové nad Labem 

  

    

8:00- 9:40 Bruslení 5.B  

10:00-10:45 
beseda 
Etická výchova 
Kdo jsem 

6.A  
  

23.11. 
(St) 

  
10:55-11:40 

beseda 
Etická výchova 
Kdo jsem 

6.A  

    

7:00-15:00 

sport. turnaj  
Okresní kolo ve florbale 
Orion Cup - 2011/ 2012 
kat.: IV. D 
Dvůr Králové nad Labem 

  
  

24.11. 
(Čt) 

  

8:00-19:55 

exkurze 
Výroba perliček a 
vánočních ozdob 
Poniklá 

3.A , 4.A  

    

  
30.11. 
(St) 

  

8:00- 9:40 Bruslení 5.B  

    

  
1.12. 
(Čt) 

  

8:00-15:20 
sportovní soutěž 
Krajské kolo v pavání 
pořadatel ZŠ R. Frimla 

9.A  



-15- 

  
2.12. 
(Pá) 

  

16:00-19:00 Den otevřených dveří   

    

  
6.12. 
(Út) 

  

13:15-15:15 
výtvarná dílna 
výroba mýdel ve ŠD 
Dům Pod Jasanem 

  

    

8:00- 9:40 Bruslení 5.B  

10:00-10:45 
beseda 
Etická výchova 
Přátelství 

6.A  
  

7.12. 
(St) 

  
10:55-11:40 

beseda 
Etická výchova 
Přátelství 

6.A  

    

8:00-14:25 

sport. turnaj  
PŘÁTELSKÝ TURNAJ V 
HALOVÉ KOPANÉ 
výběr žáků 1. - 3. třída 
na ZŠ Mládežnická 

  

10:00-12:35 
beseda 
Drogy, kouření, šikana 
Riaps Trutnov 

3.A , 3.B  

10:00-10:45 
beseda 
Etická výchova 
Rodina 

6.A  

10:55-11:40 
beseda 
Etická výchova 
Rodina 

6.A  

  
14.12. 
(St) 

  

13:00-15:30 

Vánoční dílna 
Výroba rybiček z pedigu 
společná práce žáků a 
rodičů ve ŠD 

  

    

  
15.12. 
(Čt) 

8:00-14:25 
sport. turnaj  
PŘÁTELSKÝ TURNAJ V 
HALOVÉ KOPANÉ 
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  výběr žáků 4. - 5. třída 
na ZŠ Mládežnická 

    

8:00- 9:40 

divadelní představení 
ŠTĚDREJ VEČER 
NASTAL 
UFFO 8:30-9:30, 40 Kč 

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

  
16.12. 
(Pá) 

  

10:00-11:40 Vánoční Trutnov  
výstava T. Komárkové 

4.B  

    

8:00-11:40 Vánoční besídka 

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

8:00- 9:15 Vánoční besídka 7.A , 8.A  

8:00-11:00 Vánoční besídka 9.A  

9:15-10:45 BARMANSKÁ SHOW  
20 Kč 

7.A , 8.A  

11:00-12:30 BARMANSKÁ SHOW  
20 Kč 

9.A  

  
20.12. 
(Út) 

  

11:00-12:30 Vánoční besídka 7.A , 8.A  

    

      
2.1. 
(Po) 

  
  

lyžařský kurz 
4. A + výběr 4. B 
Pec pod Sněžkou 

4.A  

    

13:40-15:20 
beseda 
Etická výchova 
Předsudky 

8.A    
3.1. 
(Út) 

    
lyžařský kurz 
4. A + výběr 4. B 
Pec pod Sněžkou 

4.A  

  
4.1. 
(St) 

  
lyžařský kurz 
4. A + výběr 4. B 
Pec pod Sněžkou 

4.A  
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11:50-13:30 
beseda 
Etická výchova 
Předsudky 

7.A    
5.1. 
(Čt) 

    
lyžařský kurz 
4. A + výběr 4. B 
Pec pod Sněžkou 

4.A  

    

  
6.1. 
(Pá) 

  

  
lyžařský kurz 
4. A + výběr 4. B 
Pec pod Sněžkou 

4.A  

    

  
9.1. 
(Po) 

  

  školení 
Instruktor lyžování 

  

    
    

  
11.1. 
(St) 

  

8:00- 9:40 bruslení 5.B  

    

  
16.1. 
(Po) 

  

10:55-13:30 

divadelní představení 
KRVAVÉ KOLENO A 
JINÉ POHÁDKY 
UFFO 11:00, 50Kč 

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

    

  
19.1. 
(Čt) 

  

13:40-18:10 ZÁPIS DO 1. TŘÍD    

    

  
20.1. 
(Pá) 

  

12:45-17:10 ZÁPIS DO 1. TŘÍD    
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8:00-12:35 Lyžařský kurz 
Mladé Buky 

3.A , 3.B  
  

23.1. 
(Po) 

  10:00-11:40 Bruslení 4.B  

    

8:00- 9:40 Plavecký výcvik 1.A , 1.B    
24.1. 
(Út) 

  
8:00-12:35 Lyžařský kurz 

Mladé Buky 
3.A , 3.B  

    

8:00-12:35 Lyžařský kurz 
Mladé Buky 

3.A , 3.B  
  

25.1. 
(St) 

  10:00-12:35 

divadelní představení 
Pohádka Princezna 
Koloběžka 
Lhota u Trutnova, 35 Kč 

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

    

  
26.1. 
(Čt) 

  

8:00-12:35 Lyžařský kurz 
Mladé Buky 

3.A , 3.B  

    

8:00-12:35 Lyžařský kurz 
Mladé Buky 

3.A , 3.B  

8:55- 9:40 
koncert 
Bubnování ve ŠD 
malá TV, 50 Kč 

4.B  

10:00-10:45 
koncert 
Bubnování ve ŠD 
malá TV, 50 Kč 

4.A  

10:55-11:40 
koncert 
Bubnování ve ŠD 
malá TV, 50 Kč 

5.B  

11:50-12:35 
koncert 
Bubnování ve ŠD 
malá TV, 50 Kč 

5.A  

  
27.1. 
(Pá) 

  

13:00-16:00 
koncert 
Bubnování ve ŠD 
malá TV, 50 Kč 
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10:00-11:40 Bruslení 4.B  

10:00-12:35 Plavecký výcvik 3.A , 3.B  

10:55-11:40 přednáška 
O deliktní způsobilosti 

9.A  

11:50-12:35 přednáška 
O deliktní způsobilosti 

9.A  

  
30.1. 
(Po) 

  

11:50-12:35 přednáška 
O deliktní způsobilosti 

8.A  

    

8:00- 9:40 Plavecký výcvik 1.A , 1.B    
31.1. 
(Út) 

  
9:30-11:30 

divadelní představení 
KAMARÁDI NA HRAD Ě 
UFFO 10:00, 45Kč 

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

    

  
1.2. 
(St) 

  

8:00-15:20 Lyžařský kurz 
výběr 6. - 9. třída 

  

    

  
2.2. 
(Čt) 

  

8:00-15:20 Lyžařský kurz 
výběr 6. - 9. třída 

  

    

10:00-11:40 Bruslení 4.B    
6.2. 
(Po) 

  
10:00-12:35 Plavecký výcvik 3.A , 3.B  

    

8:00- 9:40 Plavecký výcvik 1.A , 1.B  

13:40-14:25 
beseda 
Etická výchova 
Image nebo charakter 

8.A  
  

7.2. 
(Út) 

  
14:35-15:20 

beseda 
Etická výchova 
Image nebo charakter 

8.A  

    

  
8.2. 

14:00-15:00 soutěž 
FRIMLŮV SLAVÍČEK 
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(St) 
  

14,00 - 15,00 učebna HV 
výběr dětí 1. - 9. třída 

    

10:00-10:45 
hudební program 
ČESKÁ UMĚLÁ PÍSEŇ 
malá TV 10:00-11:00, 40Kč 

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

10:55-11:40 

hudební program 
FILMOVÁ A 
MUZIKÁLOVÁ HUDBA 
malá TV 11:00-12:00, 40Kč 

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

12:45-13:30 
beseda 
Etická výchova 
Image nebo charakter 

7.A  

  
9.2. 
(Čt) 

  

13:40-14:25 
beseda 
Etická výchova 
Image nebo charakter 

7.A  

    

8:00-12:35 Lyžařský kurz 
Černý Důl 

5.B  

10:00-12:35 Plavecký výcvik 3.A , 3.B  

10:55-11:40 
beseda 
Etická výchova 
Rodina 

9.A  

  
13.2. 
(Po) 

  

11:50-12:35 
beseda 
Etická výchova 
Rodina 

9.A  

    

8:00- 9:40 Plavecký výcvik 1.A , 1.B  

8:00-12:35 Lyžařský kurz 
Černý Důl 

5.B    
14.2. 
(Út) 

    

Olympiáda v AJ 
okresní kolo 
Obstová - 9.A 
ZŠ Komenského Trutnov 

  

    

  
15.2. 
(St) 

  

8:00-12:35 Lyžařský kurz 
Černý Důl 

5.B  
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16.2. 
(Čt) 

  

8:00-12:35 Lyžařský kurz 
Černý Důl 

5.B  

    

  
17.2. 
(Pá) 

  

8:00-12:35 Lyžařský kurz 
Černý Důl 

5.B  

    

8:00-12:35 Lyžařský kurz 
Mladé Buky 

2.A , 2.B  

10:00-12:35 Plavecký výcvik 3.A , 3.B  

10:00-11:40 Bruslení 4.B  

10:00-10:45 
beseda 
Veselé zoubky - správná 
péče o chrup 

1.A  

  
20.2. 
(Po) 

  

10:55-11:40 
beseda 
Veselé zoubky - správná 
péče o chrup 

1.B  

    

8:00- 9:40 Plavecký výcvik 1.A , 1.B  

8:00-12:35 Lyžařský kurz 
Mladé Buky 

2.A , 2.B  

13:00-15:00 Karneval ve ŠD   

13:40-14:25 
beseda 
Etická výchova 
Láska a vztahy 

8.A  

  
21.2. 
(Út) 

  

14:35-15:20 
beseda 
Etická výchova 
Láska a vztahy 

8.A  

    

  
22.2. 
(St) 

  

8:00-12:35 Lyžařský kurz 
Mladé Buky 

2.A , 2.B  

    

  
23.2. 

8:00-12:35 Lyžařský kurz 
Mladé Buky 

2.A , 2.B  
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12:45-13:30 
beseda 
Etická výchova 
Mediální džungle 

7.A  
(Čt) 

  

13:40-14:25 
beseda 
Etická výchova 
Mediální džungle 

7.A  

    

  
24.2. 
(Pá) 

  

8:00-12:35 Lyžařský kurz 
Mladé Buky 

2.A , 2.B  

    

10:00-12:35 Plavecký výcvik 3.A , 3.B  

10:55-11:40 
beseda 
Etická výchova 
Rodina II. 

9.A  
  

27.2. 
(Po) 

  
11:50-12:35 

beseda 
Etická výchova 
Rodina II. 

9.A  

    

8:00- 9:40 Plavecký výcvik 1.A , 1.B    
28.2. 
(Út) 

  
14:35-15:20 

přednáška 
Finanční gramotnost 
14:20 - 15:20 

8.A  

    

8:00-11:40 Lyžařský kurz 
Mladé Buky 

1.A , 1.B  

10:00-12:35 Plavecký výcvik 3.A , 3.B  

10:55-11:40 
beseda 
Etická výchova 
Kdo jsem 

9.A  

  
5.3. 
(Po) 

  

11:50-12:35 
beseda 
Etická výchova 
Kdo jsem 

9.A  

    

  
6.3. 
(Út) 

  

8:00-11:40 Lyžařský kurz 
Mladé Buky 

1.A , 1.B  
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8:00-11:40 Lyžařský kurz 
Mladé Buky 

1.A , 1.B  

8:55-11:40 
porada 
Informace o rozpisu 
rozpočtu 

  
  

7.3. 
(St) 

  

10:55-12:35 
beseda 
Etická výchova 
Kamarád 

2.A  

    

8:00-11:40 Lyžařský kurz 
Mladé Buky 

1.A , 1.B  

10:55-11:40 
beseda 
Etická výchova 
Kamarád 

2.B  

11:50-12:35 
beseda 
Etická výchova 
Kamarád 

2.B  

  
8.3. 
(Čt) 

  

  Výlet na běžkách   

    

  
9.3. 
(Pá) 

  

8:00-11:40 Lyžařský kurz 
Mladé Buky 

1.A , 1.B  

    

10:00-12:35 Plavecký výcvik 3.A , 3.B  

10:00-11:40 
beseda 
Etická výchova 
Starosti ve škole 

2.A  

  
19.3. 
(Po) 

  
10:55-12:35 Plavecký výcvik 1.A , 1.B  

    

8:00- 9:40 Plavecký výcvik 1.A , 1.B  

8:00-15:20 
Olympiáda v ČJ 
okresní kolo 
ZŠ R. Frimla 

  
  

20.3. 
(Út) 

  
10:55-12:35 

beseda 
Etická výchova 
Nebezpečné situace 

2.B  
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21.3. 
(St) 

  

13:00-15:00 

Vystoupení kynologů ve 
ŠD 
Petirová, Jirková 
malá TV 

  

    

13:40-14:25 
beseda 
Etická výchova 
Láska a vztahy 

9.A  

14:35-15:20 
beseda 
Etická výchova 
Láska a vztahy 

9.A  

  
22.3. 
(Čt) 

  

  
Zeměpisná olympiáda 
Dvůr Králové n. L. 
Houška 8.A, Thamm 9.A 

  

    

10:00-12:35 Plavecký výcvik 3.A , 3.B  

10:00-11:40 
beseda 
Etická výchova 
Kamarád 

1.A  
  

26.3. 
(Po) 

  
10:00-11:40 

film.p ředstavení 
DUHOVÁ AFRIKA 
Cestopisná diashow 
Kateřiny a Miloše Motani 
kino Vesmír od 10:00, 40 
Kč 

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

    

8:00-12:30 

soutěž 
ZUČ - zpěv 
Břeň, Hejnicová, 
Červenková, Tomková 

  

8:00- 9:40 

divadelní představení 
O SLUNEČNÍKU, 
MĚSÍČNÍKU A 
VĚTRNÍKU 
UFFO, od 8:30, 40 Kč 

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

  
27.3. 
(Út) 

  

10:00-11:40 

divadelní představení 
O SLUNEČNÍKU, 
MĚSÍČNÍKU A 
VĚTRNÍKU 
UFFO, od 10:00, 40 Kč 

4.A , 4.B  

    



-25- 

  
29.3. 
(Čt) 

  

8:00-14:25 

sport. turnaj  
Vybíjená - okrskové kolo 
Preventan cup 4.-5.třída 
pořadatel ZŠ R.Frimla 
Trutnov 

5.A , 5.B  

    

  
30.3. 
(Pá) 

  

8:00-14:00 

sport. turnaj  
Vybíjená - okrskové kolo 
6. třída 
pořadatel ZŠ R.Frimla 
Trutnov 

6.A  

    

10:00-12:35 Plavecký výcvik 3.A , 3.B  

10:00-11:40 Plavecký výcvik 1.A , 1.B  

11:50-12:35 

beseda 
Etická výchova 
Antisemitismus, holocaust, 
rasismus 

9.A  
  

2.4. 
(Po) 

  

12:45-13:30 

beseda 
Etická výchova 
Antisemitismus, holocaust, 
rasismus 

9.A  

    

8:00- 9:40 Plavecký výcvik 1.A , 1.B  
  

3.4. 
(Út) 

  
  

sport. turnaj  
Florbal cup 
ZŠ Mládežnická 
výběr 1. - 3. třída 

  

    

10:00-11:40 
beseda 
Etická výchova 
Kamarád 

1.B  
  

4.4. 
(St) 

    

sport. turnaj  
Florbal cup 
ZŠ Mládežnická 
výběr 4. - 5. třída 

  

    

  
10.4. 
(Út) 

5:30-18:15 soutěž ICT  
Microsoft Office Arena 
2012 
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krajské kolo - Praha 
M.Lohýnský 7.A 

11:50-12:35 beseda 
Jaderná energetika 

8.A , 9.A    

12:45-13:30 beseda 
Jaderná energetika 

8.A , 9.A  

    

  
11.4. 
(St) 

  

10:55-12:35 
beseda 
Etická výchova 
Kamarád 

3.B  

    

8:00-12:35 

sport. turnaj  
Vybíjená - okresní kolo 
Preventan cup 4.-5.třída 
pořadatel ZŠ R.Frimla 
Trutnov 

5.A , 5.B    
12.4. 
(Čt) 

  

10:00-11:40 
beseda 
Etická výchova 
Kamarád 

3.A  

    

  
13.4. 
(Pá) 

  

8:00-14:00 

sport. turnaj  
Vybíjená - okresní kolo 
6. třída 
pořadatel ZŠ R.Frimla 
Trutnov 

6.A  

    

11:50-12:35 
beseda 
Etická výchova 
Stáří 

9.A    
16.4. 
(Po) 

  12:45-13:30 
beseda 
Etická výchova 
Stáří 

9.A  

    

  
17.4. 
(Út) 

  

8:00-15:20 exkurze 
hvězdárna Hradec Králové 

5.A , 5.B  
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18.4. 
(St) 

  

6:30-14:30 

Zeměpisná olympiáda-
krajské kolo 
Hradec Králové 
K.Houška 8.A 

  

    

  
19.4. 
(Čt) 

  

8:00- 9:40 
divadelní představení 
VELRYBA LÍZINKA 
UFFO, od 8:30, 40 Kč 

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

    

7:30-14:30 exkurze 
Den Země na Rýchorách 

6.A  

7:45-13:30 exkurze 
Den Země - naučná stezka 

7.A , 8.A , 
9.A  

8:00-13:00 
exkurze 
Naučná stezka ke Dni Země 
Dvůr Králové 

2.A , 2.B  

  
20.4. 
(Pá) 

  

10:55-12:35 
beseda 
Etická výchova 
Téma: PC a TV 

3.A  

    

10:55-12:35 
beseda 
Etická výchova 
Téma: PC a TV 

3.B  

  
23.4. 
(Po) 

    

sport. turnaj  
McDonald´s Cup okrskové 
kolo 
1. - 3 . třída 
4. - 5. třída 
hřiště HSM nebo UT v 
Trutnově 

  

    

  
25.4. 
(St) 

  

8:00- 9:40 

sport. turnaj  
McDonald´s Cup okresní 
kolo 
1. - 3 . třída 
4. - 5. třída 
hřiště HSM nebo UT v 
Trutnově 
pro nepřízeň počasí turnaj 
zrušen 
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6:15-15:00 

Olympiáda v českém 
jazyce-krajské kolo 
Hradec Králové 
M. Obstová 9.A 

  
  

27.4. 
(Pá) 

  
10:55-13:30 

beseda 
Žijeme Londýnem 
kino Vesmír 
11:00 - 12:00 

5.A , 5.B , 
6.A , 7.A  

    

  
2.5. 
(St) 

  

8:00-15:00 

školní výlet 
Pěnčín 
brusírna perlí, korálovna, 
kozí farma 
vláček: Pěnčín - Černá 
Studnice 

1.A , 1.B  

    

8:00-14:25 

sport. turnaj  
McDonald´s Cup okresní 
kolo 
1. - 3 . třída 
4. - 5. třída 
hřiště HSM nebo UT v 
Trutnově 

  
  

3.5. 
(Čt) 

  

18:00 

kurz  
Sociometrické aktivity a hry 
zaměřené na stmelení 
třídního kolektivu. 
malá TV 

4.B  

    

  
4.5. 
(Pá) 

  

8:00-11:40 

kurz  
Sociometrické aktivity a hry 
zaměřené na stmelení 
třídního kolektivu. 

4.B  

    

  
10.5. 
(Čt) 

  

8:00-15:20 

Sportovní soutěž 
Pohár Rozhlasu 
pořadatel ZŠ R. Frimla 
Trutnov 
atletický stadion 

9.A  
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8:00-13:30 Exkurze 
Přírodovědná exkurze 

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

  
11.5. 
(Pá) 

  8:00-12:35 Sportovní den 

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

    

8:00-10:45 

Divadelní představení 
HODINA ZPÍVÁNÍ VE 
ZVĚŘINCI S J. UHLÍŘEM 
UFFO 9,00-10,00, 50 Kč 

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

12:00-19:00 

Sportovní soutěž 
Atletika - Pohár Rozhlasu 
okresní kolo 
Dvůr Králové nad Labem 
kategorie IV. chlapci 

  

  
16.5. 
(St) 

  

12:45-14:25 
Beseda 
Etická výchova 
Téma: PC a TV 

5.A  

    

8:00-14:25 

Sportovní soutěž 
Malá kopaná - okrskové 
kolo 
výběr 6.-7.třída 

    
17.5. 
(Čt) 

  
12:45-14:25 

Beseda 
Etická výchova 
Téma: PC a TV 

4.A  

    

  
22.5. 
(Út) 

  

  
Fotografování tříd 
13 x 19 cm á 35,-Kč a 10 x 
15 cm á 15,-Kč 

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

    

  
23.5. 
(St) 

7:30-17:00 Sportovní soutěž 
Kinderiáda 
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24.5. 
(Čt) 

  

12:45-14:25 
Beseda 
Etická výchova 
Téma: Starosti ve škole 

4.A  

    

7:00-15:00 

Sportovní soutěž 
Vybíjená - PREVENTAN 
CUP 
krajské kolo 
výběr 4. - 5. třída 

5.A , 5.B  

10:00-10:45 Prezentace školy pro MŠ 1.A , 1.B  

10:55-11:40 Prezentace školy pro MŠ   

  
25.5. 
(Pá) 

  

12:45-13:30 
Přednáška 
Drogy a prevence proti 
jejich užívání 

8.A  

    

  
28.5. 
(Po) 

  

7:45-16:00 Školní výlet 
Zámek Staré Hrady u Jičína 

2.A  

    

6:00-18:00 

Exkurze 
Praha: 
Imax-film,Body human, 
Vyšehrad 
výběr 5.-9. třída 

5.A , 9.A    
29.5. 
(Út) 

  

10:00-10:45 Přednáška 
Anorexie, bulimie, obezita 

7.A  

    

10:55-11:40 Přednáška 
Anorexie, bulimie, obezita 

6.A  

12:45-13:30 
Přednáška 
Drogy a prevence proti 
jejich užívání 

5.A  
  

30.5. 
(St) 

  

13:40-14:25 
Přednáška 
Drogy a prevence proti 
jejich užívání 

5.B  

  
31.5. 13:40-14:25 Přednáška 

Drogy a prevence proti 
7.A  
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jejich užívání 
(Čt) 

  14:35-15:20 
Přednáška 
Drogy a prevence proti 
jejich užívání 

9.A  

    

  
1.6. 
(Pá) 

  

8:00-12:35 
Den dětí 
hry a soutěže 
pořadatel: 5.A + 5.B 

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

    

  
2.6. 
(So) 

  

7:30-16:00 
Sportovní den 
Myslakowice-Polsko 
výběr žáků 

  

    

  
4.6. 
(Po) 

  

  

Sportovní soutěž 
Vybíjená - PREVENTAN 
CUP 
republikové finále 
výběr 4. - 5. třída, dívky 

  

    

8:00-12:35 
Den dětí pro MŠ 
hry a soutěže 
pořadatel: 5.A + 5.B 

5.A , 5.B  

8:00-16:00 

Školní výlet 
Boskov - krápníkové a 
dolomitové jeskyně 
Roztoky u Jilemnice 

3.A , 3.B , 
4.A  

  
5.6. 
(Út) 

  

  

Sportovní soutěž 
Vybíjená - PREVENTAN 
CUP 
republikové finále 
výběr 4. - 5. třída, dívky 

  

    

7:00-18:00 
Školní výlet 
Šiklův mlýn 
DraXmoor - Dolní Rožínka 

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

  
7.6. 
(Čt) 

  

8:00-10:45 Kulturní po řad 
Trutnovská taneční 
akademie 2012 

2.A , 2.B , 
5.B  
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Národní dům Trutnov 
8:30-10:00, 35 Kč 

10:00-12:35 

Kulturní po řad 
Trutnovská taneční 
akademie 2012 
Národní dům Trutnov 
10:30-12:00, 35 Kč 

5.A , 9.A  

    

8:00-10:45 

Kulturní po řad 
Trutnovská taneční 
akademie 2012 
Národní dům Trutnov 
8:30-10:00, 35 Kč 

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

8:00-12:35 

Vzdělávací program 
Putování lesem od semínka 
k pařezu 
Česká lesnická akademie 
Trutnov 

5.A , 5.B  

10:55-13:30 

Vzdělávací program 
PLANETA ZEMĚ 
TAJEMNÝ SVĚT 
EKVÁDORU A 
GALAPÁG 
kino Vesmír 11:45-12:50, 
50 Kč 

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

  
8.6. 
(Pá) 

  

  
Sportovní kurz 
Cyklistický kurz 
Horní Bradlo 

  

    

  
9.6. 
(So) 

  

  
Sportovní kurz 
Cyklistický kurz 
Horní Bradlo 

  

    

  
10.6. 
(Ne) 

  

  
Sportovní kurz 
Cyklistický kurz 
Horní Bradlo 

  

    

  
11.6. 8:00 Školní výlet 

Bišík - Teplické skály 
5.B  
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turistika, hry v přírodě 

8:30-11:30 
Vzdělávací program 
Průkaz cyklisty 
Dvůr Králové nad Labem 

4.A , 4.B  (Po) 
  

  
Sportovní kurz 
Cyklistický kurz 
Horní Bradlo 

  

    

7:45-14:30 Školní výlet 
Staré Hrady u Jičína 

1.A , 1.B  

  
Sportovní kurz 
Cyklistický kurz 
Horní Bradlo 

  
  

12.6. 
(Út) 

  

  
Školní výlet 
Bišík - Teplické skály 
turistika, hry v přírodě 

5.B  

    

0:00-15:00 
Školní výlet 
Bišík - Teplické skály 
turistika, hry v přírodě 

5.B    
13.6. 
(St) 

    
Sportovní kurz 
Cyklistický kurz 
Horní Bradlo 

  

    

  
14.6. 
(Čt) 

  

  
Sportovní kurz 
Cyklistický kurz 
Horní Bradlo 

  

    

  
15.6. 
(Pá) 

  

  
Sportovní kurz 
Cyklistický kurz 
Horní Bradlo 

  

    

6:20-14:40 
Školní výlet 
Adršpach  
turistika ve skalním městě 

2.B  
  

19.6. 
(Út) 

  

7:30-17:30 Školní výlet 
Náchod-Peklo-Nové Město 
nad Metují 

6.A  
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pěší turistika údolím Metuje 

8:00-15:20 
Školní výlet 
Janské Lázně 
lanový park 

9.A  

8:00-18:00 
Školní výlet 
Pec pod Sněžkou 
turistika 

7.A  

12:30-16:00 

Zábavné odpoledne 
Koupaliště Trutnov 
plavání, hry 
1. B + 3. oddělení ŠD 

1.B  

18:00 
Školní výlet 
Pec pod Sněžkou 
turistika 

7.A  

    

  
20.6. 
(St) 

  

  
Školní výlet 
Pec pod Sněžkou 
Monkey park 

7.A  

    

  
21.6. 
(Čt) 

  

8:00-13:00 Sportovní den 
Trutnov-U Pěti Buků 

3.A , 4.B , 
5.A  

    

  
25.6. 
(Po) 

  

8:00-13:30 OH dětí Trutnova  

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

    

  
26.6. 
(Út) 

  

8:00-13:30 OH dětí Trutnova  

1.A , 1.B , 
2.A , 2.B , 
3.A , 3.B , 
4.A , 4.B , 
5.A , 5.B , 
6.A , 7.A , 
8.A , 9.A  
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27.6. 
(St) 

  

8:00-13:30 OH dětí Trutnova  

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

    

8:00-11:40 Třídní akce 

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

  
28.6. 
(Čt) 

  

12:30-15:30 
Školní výlet 
Bowling 
1. B + ŠD- III. oddělení 

1.B  

    

8:00- 8:45 Vydávání vysvědčení 

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

  
29.6. 
(Pá) 

  

8:55- 9:40 Vydávání vysvědčení 9.A  
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VII.  Školní družina  
 
Školní družina měla 4. oddělení. Navštěvovalo ji 107 žáků převážně z 1. až 3. 
tříd. Zájem o školní družinu byl velký. Letos se nám podařilo umístit všechny 
děti a vyjít vstříc potřebám rodičů. Počet 30. dětí v některých odděleních se nám 
podařilo zvládnout díky dobré organizaci a spolupráci s třídními učiteli. Na 
oplátku vychovatelky školní družiny pomohly se zajištěním školních výletů, 
sportovních a jiných akcí školy. 
Ranní družinu navštěvovalo v průměru 24 dětí. Provoz začínal v 6.30 hodin 
ráno. Odpolední provoz byl zajištěn opět do 16.30 hodin. 
 
Celková činnost v odděleních vycházela z ročního plánu ŠD. Jednotlivá 
oddělení byla zaměřena na činnost sportovní, výtvarnou a hudební. V rámci 
družiny pracoval oblíbený hudební a kytarový kroužek. Děti využívaly školní 
tělocvičny a počítačovou učebnu. Výtvarné práce dětí jsme pravidelně 
prezentovaly na nástěnkách v prostorách školy. V letošním roce se nám opět 
velmi dobře spolupracovalo s rodiči. Děkujeme za pomoc při zajišťování 
společných akcí, sponzorské dary i za zájem o dění ve školní družině.  
 
 
Akce školní družiny 2011/2012 

 
Tradiční výstava ovoce a zeleniny spojená s ochutnáváním a soutěžemi. 
Beseda s myslivcem -  pan Fér a Fidler. 
Výstava železničních modelů – akce SVČ. 
Den otevřených dveří ve škole – zdobení perníčků a soutěžní úkoly pro 
předškoláky. 
Den otevřených dveří ve škole – pěvecké a literární pásmo. 
Vánoční dílna – výroba mýdel – Dům Pod Jasanem. 
Vánoční dílna – rybičky z ratanu.  
Vánoce se Šášulkou – spolupráce s rodiči. 
Společné bubnování. 
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Karneval. 
Základy 1. pomoci – beseda se studentkami SZŠ. 
Zumba s Bárou. 
Velikonoční dílna – malování vajíček, drobná keramika, miska s obilím, 
Trávníček 
Den Země – výtvarná dílna Beránci. 
Kynologie – ukázky z výcviku. 
Beseda s příslušníky Městské policie. 
Šachový turnaj. 
Vánoční a jarní turnaj v kopané. 
Setkání s Krakonošem na náměstí. 
Besídka ke dni matek. 
Bowling pro děti z 3. oddělení. 
Výlet do Liberce v podzimním a jarním termínu – Méďa. 
Výlet do Hradce Králové – Méďa. 
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VIII.  Školní parlament  
 
Školní parlament tvořený devíti zástupci jednotlivých tříd 2. stupně se scházel 
pravidelně každý měsíc. Na schůzích byly projednávány problémy jednotlivých 
tříd. Případné návrhy žáků potom byly tlumočeny vedení školy. Pod vedením 
školního parlamentu byly zorganizovány tyto akce: 

 

• Halloween (9. třída zorganizovala večerní diskotéku a stezku odvahy pro 

žáky z 1. stupně) 

• Mikuláš (9. třída) 

• Sportovně-znalostní soutěž pro žáky celé školy (9. třída) 

• Sběr papíru 
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 IX. Úspěchy žáků v soutěžích, sportovní akce, zajímavé projekty 
  

• Pravidelně jako každý rok se naši žáci zapojili do mnoha soutěží, ať už 
vědomostních nebo sportovních.  

• M. Obstová z 9.A se probojovala přes okrsková a okresní kola až do kola 
krajského. Celkově obsadila 4. místo na olympiádě v českém jazyce. 
Krajského kola zeměpisné olympiády se zúčastnil K. Houška z 8.A          
a umístil se na 6. místě. V práci s kancelářskými programy Office Aréna 
obsadil v krajském kole 2. místo M. Lohynský ze 7.A. Družstvo 
chlapců 8. – 9. tříd vybojovalo v krajském kole ve šplhu 1. místo. 
V krajském kole ve vybíjené obsadilo družstvo chlapců 4. – 5. tříd 3. 
místo.  

• Po vítězství v krajském kole postoupilo družstvo dívek 4. – 5. tříd do 
republikového finále ve vybíjené. Dívky se celkově umístily na 7. místě. 
Družstvo chlapců z 8. - 9. tříd obsadilo 8. místo v republikovém kole v 
plavání. V  celorepublikové atletické soutěži Zátopkova pětka v běhu 25 x 
200 m družstvo 2. – 5. tříd skončilo na 1. místě.  

• D. Krátký z 5. B v republikové soutěži Matematický klokan dosáhl ve své 
kategorii maximálního počtu bodů a stal se „absolutním řešitelem“. 

• Dobrých výsledků dosáhli i žáci v kopané a ve florbalu, zúčastnili se 
turnajů McDonald´s Cup a Orion Florbal Cup.  

• Škola jako pořadatel nebyla pozadu a zorganizovala mnoho akcí. Pořádala 
okrskové a okresní kolo ve vybíjené, krajské kolo v plavání, atletickou 
soutěž Pohár Rozhlasu a okresní kolo olympiády v českém jazyce. 

 
• Jiřinkový bál v 5.A 

Do 5.A vtrhlo národní obrození, jinak nudná a nepřehledná látka se stala 
zábavnou hrou. Dnes jste u nás mohli potkat Karla Havlíčka Borovského, 
Mikoláše Alše nebo abé Dobrovského. Já bych vám však přála potkat 
Magdalénu Dobromilu Rettigovou, která měla plný košík dobrot, které 
rozdávala. Božena Němcová nám vyprávěla o svém dětství v Ratibořicích. 
Bedřich Smetana nám pouštěl svoji Vltavu a Alois Jirásek z pod 
plnovousu utrousil: "Lomikare, Lomikare.... " V rytmu polky valčíku        
a menuetu se tančilo. Jako občerstvení se podával bylinkový čaj a jablka. 
Jestliže žák použije na konci dne "bylo to hustý", byl to úspěšný den. 

Za 5.A Vlasta Koutková 
• Týden Zumby 

Tento týden měli žáci naší školy velice zajímavé hodiny hudební výchovy. 
Díky žákyni ze 6. A Báře Libřické se dozvěděli o dnes tak populárním, 
novém druhu záživného cvičení, Zumbě. Od jejího vzniku a vývoje jsme 
se dostali až na samotný tanec. Na melodické a rytmické písně se děti 
naučily tři zajímavé choreografie s prvky latinskoameriských tanců           
a aerobních prvků. Také měly možnost prohlédnout si pravé "zumbácké" 
oblečení i s doplňky. Bára zavítala i do školní družiny.  
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Prvňáčkům se její vystoupení natolik líbilo, že ani nechtěli odcházet 
domů. 

         Petra Vočadlová 
 

• Návštěva žáků z Polska 
První říjnový týden jsme ve škole přivítali skupinu žáků a pedagogů z naší 
partnerské školy v Myslakowicích. Děti bydleli v rodinách, každý den byl 
pro ně připraven pestrý program (návštěva plaveckého bazénu, bruslení, 
bowling, výlet do Prahy) a proběhl už tradiční fotbalový turnaj, kterého se 
zúčastnily i další trutnovské školy. 

 
• Výlet do Prahy 

V úterý 4.10. se druhý stupeň naší školy účastnil výletu do Prahy, který se 
pořádá každý rok. Nejdříve jsme se stavili v kině Imax, kde jsme zhlédli 
film o slonech a malých orangutanech. Potom následoval pro mnohé 
vytoužený rozchod. Když jsme se dostatečně „nabažili“ nákupu různého 
oblečení, jídla a drobností, zajeli jsme se podívat na Neviditelnou výstavu, 
kde jsme poznávali život zrakově postižených. Dále jsme navštívili 
Technické muzeum, které zajímalo spíše kluky. Výlet byl moc zajímavý    
a navíc se k nám letos přidali naši přátelé z Polska, kteří zde byli na 
výměnném pobytu. Jejich cílem bylo poznat krásy Prahy, takže místo 
výstavy a muzea byli na prohlídce města. Pro 9. A to byl poslední výlet do 
Prahy a moc jsme si ho užili. 

Michaela Obstová, 9. A 
• Sběr papíru – podzim 2011 

V listopadu proběhl sběr starého papíru. Podařilo se nám nasbírat téměř 10 
tun!! 
 

• Den otevřených dveří 
2. 12. 2011 byl ve škole Den otevřených dveří. Tentokrát se tématem stali 
dětmi tolik oblíbení a zároveň obávaní čerti. Děti si spolu s rodiči mohli 
vyzkoušet více či méně náročné úkoly, navštívit „pravé peklo“, občerstvit 
se ve školní jídelně, zazpívat si u stromečku a naladit se do atmosféry 
blížících se vánočních svátků. 
 

• Adventní čas 
Žáci 9. třídy v podobě čertů, andělů a Mikuláše navštívili nižší ročníky          
a vytvořili tu správnou nadílkovou náladu. 
V adventním čase se obě druhé třídy účastnily exkurze v Poniklé ve firmě 
Rautis. Děti se seznámily s ruční výrobou vánočních ozdob - s foukáním, 
barvením a sestavováním korálek. Poslední činnost si samy děti 
vyzkoušely ve škole při montáži vánoční hvězdičky. Navštívili jsme též 
muzeum historických exponátů, které vypovídaly mnoho o životě v 
Pokrkonoší v minulém čase. 
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Ve všech třídách proběhly malé vánoční dílničky, kde si žáci vyrobili 
spoustu dárečků a vánoční dekorace. 
 

• Lyžařský výcvik 
Žáci čtvrtých ročníků společně prožili první týden v lednu na lyžařském 
kurzu v Peci pod Sněžkou na chatě Jindřichův dům. Zdokonalili se v 
lyžování, utužili kamarádství a okusili mnoho rozmarů počasí, od 
rozbředlého těžkého sněhu, přes zmrzlou sjezdovku až po kupy prašanu, 
ve kterém se pěkně vyřádili. Ve volném čase někteří poprvé vyzkoušeli 
saunu, hráli stolní tenis a dokonce zbyl čas i na učení. 
 

• Zápis do 1. tříd 
Dne 19. a 20. ledna se uskutečnil Zápis do 1. tříd. Budoucí prvňáčci se 
během plnění různých úkolů seznamovali se školním prostředím a paní 
učitelky měly možnost zjistit, jak šikovné děti k nám v září nastoupí. 
 

• Lyžování na 1. stupni 
Od ledna do března se všechny třídy prvního stupně zúčastnily Lyžařské 
školy v Mladých Bukách a Černém dole. Děti se procvičovaly ve 
sjezdovém lyžování a někteří zvládali svoje první pokusy na 
snowboardech. Všichni s nadšením spolupracovali ve družstvech 
sestavených podle výkonnosti pod vedením zkušených instruktorů. Dobře 
se naučili jezdit na vleku a bezpečně sjíždět danou trasu. V pátek se konal 
velký závod, který prověřil kvality malých sportovců. Závodem 
vyvrcholilo týdenní snažení, děti dostaly diplomy a chuť pokračovat dále 
v tom, co se naučily. 
 

• Friml ův slavíček 
Ve středu 8. února proběhla na naší škole soutěž ve zpěvu, školní kolo 
ZUČ. Mohli se jí zúčastnit všichni žáci naší školy od 1. do 9. tříd. Přišlo 
téměř 20 soutěžících. Potlesk sklidili od spolužáků, kamarádů, ale               
i rodičů, kteří je dorazili podpořit. 
 

• 5.B na jumpingu 
Jumping je cvičení na malých trampolinkách. Skákali jsme na hudbu do 
rytmu a byla to opravdu makačka. Všichni z toho byli unaveni. Určitě si to 
ještě někdy zopakujeme, protože to bylo úžasné. 
 

• Okresní kolo ZUČ ve zpěvu 
V úterý 27. 3. jsme se po intenzivních měsíčních zkouškách vydali do 
Lidové školy umění, reprezentovat naši školu ve zpěvu. Do soutěže 
postoupili výherci školního kola s názvem "Frimlův Slavíček" Lucie 
Tomková z 1.B, Matěj Břeň z 2.B, Tereza Červenková a Julie Hejnicová z 
5.B. Už jen vystoupit před nadaným publikem a zkušenou porotou byla 
velká odvaha. Ten největší úspěch však čekal na Matěje Břeně, který 
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vybojoval krásné 2. místo v 1. kategorii. Matějovi blahopřejeme, přejeme 
mu další taková umístění a děvčatům děkujeme za jejich výkony. 

Petra Vočadlová 
• Poznávací výlet 5. třídy 

V úterý 17.4.2012 se konal výlet pro žáky 5. tříd naší školy, který jako 
svoji praktickou maturitní zkoušku připravili studenti hronovské Střední 
školy hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o.  Žáci navštívili 
Hrádek u Nechanic, hvězdárnu a planetárium. 
 

• Den Země 
2.A a 2.B Lesní pochod ve Dvoře Králové 
V pátek 20. dubna 2012 se žáci 2.A a 2.B zúčastnili akce Lesní pochod ve 
Dvoře Králové nad Labem. Po přivítání a krátkém seznámení se životem 
některých zvířat u DDM Jednička jsme se vydali na trasu. Čekala na nás 
poznávačka savců a ptáků, lezení na laně, hledání zvířat v lese, hra na 
lapače lesních škůdců, zajímavosti o lesních zvířatech u lesníků                  
a prohlídka mysliveckých trofejí. Nakonec jsme si prohlédli okřídlené 
svěřence sokolníků a poslouchali informace o jejich životě. Po příchodu 
do cíle jsme za 10 správných odpovědí na nelehké otázky dostali volné 
vstupenky do místní ZOO. 

L. Perutková 
6.A na Rýchorách 
Žákyně a žáci si připomněli Den Země turistickým výstupem                     
a poznáváním Krkonoš. Trasa vedla ze zastávky Babí – pevnost přes 
Dvorský les na Rýchorskou boudu, kde byl připraven program 
Krkonošským střediskem ekologické výchovy. Na stanovištích plnili žáci 
různé poznávací a vědomostní úkoly a také si zasoutěžili. Zajímavé           
a poučné dopoledne bylo zakončeno sestupem do Horního Maršova. 

V. Matěnová a M. Kočanová 
 

8.A a 9.A – exkurze na popílkové jezero v Debrném 
Exkurze pro žáky 8. a 9. ročníku navázala na besedu z 10. dubna s 
vedoucím reaktorového bloku jaderné elektrárny Temelín, panem 
Václavem Havlíčkem o jaderných elektrárnách a energetice ČR. Navštívili 
jsme popílkové jezero naší blízké elektrárny EPO II v Trutnově Poříčí, 
které vzniklo na území zaniklé obce Debrné. Žáci měli možnost dozvědět 
se něco o osudu obce Debrné po druhé světové válce, staré elektrárně v 
Poříčí i výstavbě a modernizaci současné elektrárny a likvidaci popílku v 
minulosti i dnes. Mnohé udivilo obrovské množství uloženého popílku – 
120 000 000 metrů krychlových. 

V. Vojáčková a M. Mičola 
 
Část druhého stupně prožila Den Země v blízkosti Mladých Buků. Po 
místní naučné stezce jsme nejdříve objevovali krásy zdejších skal. Prošli 
jsme se kolem známé chalupy našeho bývalého pana prezidenta Václava 
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Havla. Dobyli jsme hrad Břecštejn. Obdivovali jsme skalní okno Baby      
a pak se protáhli místní soutěskou směrem k Peklu. Někteří se při 
zdolávání náročného terénu sice trochu namočili v místním potoce,            
o dobrou náladu je to ale nepřipravilo. Přes Pekelský vrch jsme se pak 
vrátili do Mladých Buků, kde jsme poznávací výlet úspěšně zakončili na 
místní bobové dráze. 

H. Vašatová a i. Vondrová 
• Žijeme Londýnem 

V pátek 27. dubna se trutnovském kině Vesmír konal další z edukačních 
programů kampaně Žijeme Londýnem. Po boku Kateřiny Neumannové 
tentokrát besedoval hokejista Jan Semorád. O velmi živou atmosféru 
programu se postaraly děti ze základních škol. Zvídavé a akční děti bez 
ostychu kladly své všetečné otázky přítomným sportovním hostům. 
Dotazům se nevyhnul ani hokejista Jan Semorád, rodák z Trutnova, který 
v současné době září v mistrovských Pardubicích. Toho děti přivítaly 
nejbouřlivějším potleskem. Na závěr edukačního programu nechyběla 
sprinterská soutěž na herní konzoli XBox 360 Kinect od společnosti 
Microsoft. Zúčastnily se třídy: 5.A, 5.B, 6.A a 7.A. 
 

• Sběr papíru – jaro 2012-09-23 
Jarní sběr se vydařil. Přálo nám počasí, děti i rodiče pilně vozili a nosili. 
Dle našich měření jsme nasbírali přes 10 tun papíru a naplnili dva velké 
kontejnery.  
 

• Úspěch ve zdravotnické soutěži 
16. května se Tereza Doubková,  Bára Kosternová,  Kristýna  Mrázková, 
Tereza Romanová a Markéta Rozehnalová z 5.A zúčastnily okresního kola 
soutěže  Hlídek  mladých  zdravotníků. V  kategorii ml. žáků  v  
konkurenci dalších 9 hlídek obsadily krásné 3. místo.  
 

• Atletický čtyřboj 1. stupně 
V pátek 11. května proběhla na městském stadionu soutěž žáků 1. stupně v 
atletickém čtyřboji. Děti soutěžily v těchto disciplínách: sprint, skok do 
dálky, hod míčkem a dlouhý běh na 200m nebo 400m. Nejlepší závodníci 
si vybojovali účast na krajské soutěži Kinderiáda a budou také ve svých 
disciplínách reprezentovat školu na Olympiádě trutnovských škol na konci 
roku. 

 
• Kinderiáda 

Ve středu 23. května jsme se zúčastnili s vybranými závodníky naší školy 
krajského kola v atletické soutěži Kinderiáda , která proběhla v Novém 
Městě nad Metují. Nejlepšího umístění dosáhl Michal Kuhn ze 3. ročníku, 
který obsadil 3. místo v běhu na 60 m.  
Ostatní mladí atleti naší školy také zabojovali a získali pro naši školu 7. 
místo ze 30 soutěžících škol z celého kraje. Na závěr se naše družstvo 
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vyfotilo s olympionikem desetibojařem Tomášem Dvořákem, který je 
jedním z patronů této soutěže. 
 

• Dětský den 
Naši páťáci pořádali tradiční Den dětí pro nižší ročníky a pro děti 
z mateřské školy Novodvorská. 

 
• Pozvání do partnerské školy v Myslakowicích 

V sobotu 2. června ráno vyrazila skupinka našich žáků s pedagogy 
autobusem do Polska. V Myslakovicích na stadionu na nás čekali učitelé       
a žáci s rodiči z polské partnerské školy. Areál byl připraven na sportovní 
klání v mnoha disciplínách. Naši žáci se nejvíce zapojili do míčových her     
a učitelé zkusili šipky. Celé dopoledne jsme doplňovali energii, maminky 
polských dětí napekly totiž spoustu výborných buchet a dortíků. Na 
zahřátí jsme si dali v poledne výtečnou bramboračku. Další hromadu 
sladkostí dostaly děti při závěrečném vyhlašování. Vracely se domů 
spokojené, některé zde navázaly nová kamarádství. 
 

• Pasování prvňáčků na čtenáře 
V letošním roce jsme několikrát navštívili dětské oddělení městské 
knihovny. Seznamovali jsme se s tím, jak se knihy půjčují, kde jakou 
knížku hledat, co všechno se v knihovně koná, mohli jsme si v příjemném 
prostředí knihy prohlížet, chvíli si počíst. Moc se nám tam líbilo a mnoho 
z nás si chodí knížky pravidelně půjčovat. Dne 15.6.2012 byl náš zájem     
a znalosti o knihách oceněn a byli jsme slavnostně pasováni na čtenáře. 
Dostali jsme všichni pamětní list a jako dárek veselou knížku Miloše 
Kratochvíla Školníci. A protože se nám ve čtení velmi daří a knihovnu 
máme rádi, chystáme se ve 2. třídě v návštěvách pokračovat. 

Žáci 1.A a 1.B a paní učitelky M. Kisá a J. Limburská 
 

• Program na lesnické akademii 
V pátek 8.6. 2012 třídy 5.A a 5.B vyrazily k lesnické akademii. Po 
příchodu nás pořadatelé přivítali studentskou hymnou. Poté jsme obešli 
dvanáct stanovišť, při kterých jsme se dozvěděli něco o lese a vyzkoušeli 
si krátký test znalostí. V průběhu exkurze jsme se pohybovali po 
městském parku. Celý program pořádali žáci třetího ročníku lesnické 
akademie. Výlet se nám líbil a měli jsme pěkné počasí. 

Daniel Krátký a Tereza Ježková 
 

• Olympijské hry dětí základních škol Trutnova 
Žáci 1. – 9. tříd se od 25. 6. do 27. 6. 2012 zúčastnili jako soutěžící            
a diváci Olympijských her dětí základních škol Trutnova. Slavnostní 
zahájení proběhlo v pondělí 25. 6. v 8:30 na atletickém stadionu města 
Trutnova a slavnostní zakončení ve středu 27. 6. ve 14:30 před divadlem 
UFFO. 
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Naše škola obsadila krásné 2. místo za ZŠ Komenského se ziskem 72 
medailí!! 
 
 

X.  Další vzdělávání pedagogů 
 

• Studium pro pedagogické pracovníky 
 
Vašatová Helena  Studium k výkonu specializovaných činností – prevence 

sociálně patologických jevů 
Vondrová Iva   Studium pro výchovné poradce 
 

• Průběžné vzdělávání 
 

Kočanová Milena  Bakaláři – suplování, vazba suplování na modul Třídní 
kniha 

    Seminář Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě 
    Seminář předsedů školních klubů AŠSK 
    Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových       
                                       organizací 
    Seminář Kin Ball II. 
    Seminář Kin Ball III. 
 
Libřická Jitka  Seminář - Novely právních předpisů k 1. 1. 2012 
    Seminář – Aktuální informace o změnách v regionálním   
                                       školství 
    Projekt EU peníze školám 

Seminář pro žadatele o finanční podporu z operačního    
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost 

    Závěrečná konference – Učíme interaktivně 
 
Mičola Martin  Závěrečná konference – Učíme interaktivně 
 
Pejřimovská Olga  Seminář výchovných poradců ZŠ 
    Seminář pro učitele angličtiny na ZŠ 
    Seminář: Činnostní učení AJ v 6. – 9. třída 

Konference pro výchovné poradce – Význam  
celoživotního vzdělávání 

 
Prokýšková Jaroslava  Doškolování učitelek zdravotnic v první pomoci  
    Seminář. Ekoateliér- Šablon dost pro radost 
 
Součková Eva  Celostátní konference pracovníků školních družin  
   
Tylšová Kateřina  Metodický seminář florbalu 
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    Seminář Kin Ball II. 
Závěrečná konference – Učíme interaktivně 

 
Vašatová Helena  Seminář – Normální je nekouřit 
  Školení metodiků prevence základních a středních škol 
   Školení – Instruktor školního lyžování 
  Závěrečná konference – Učíme interaktivně 
 
Vondrová Iva  Seminář pro učitele dějepisu na ZŠ – Evropa v raném  
                                       středověku 
    Školení pro výchovné poradce 
    Seminář pro učitele angličtiny na ZŠ 
    Seminář: Činnostní učení AJ v 6. – 9. třída 
    
 
Vzdělávání ostatních pracovníků 
 
Martinková Jaromíra Porada vedoucích školních jídelen pro okres Trutnov 

Krajská konference hromadného stravování 
Seminář zaměřený na normování a výpočet spotřebního  
koše ve školních jídelnách 
Seminář – Legislativa školních jídelen se změnami   
k 1.1.20112 
Seminář: „Školní stravování není jen jídlo“ 
Seminář o školním stravování, test z předpisů pro rok   
2012 

 
Šrámková Anna  Seminář zaměřený na normování a výpočet spotřebního  

koše ve školních jídelnách 
Seminář o školním stravování, test z předpisů pro rok 
2012 

 
Bejrová Táňa  Seminář o školním stravování, test z předpisů pro rok 

2012 
 
Sahánková Renata Seminář o školním stravování, test z předpisů pro rok 

2012 
 
Hromková Marcela Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových 

organizací 
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XI.  Statistické přehledy prospěchu a chování 
 
Ve školním roce 2011/12  absolvoval opravnou zkoušku 1 žák a vykonal ji 
úspěšně. 
 
Přehled o prospěchu: 
I. POLOLETÍ 
1. stupeň 
Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s 

vyznamenáním 
Neprospělo Počet žáků 

s dostatečnou 
Nehodnoceno 

I. A 21 0 21 0 0 0 
I. B 21 0 21 0 0 0 
II. A 27 0 27 0 0 0 
II. B 22 4 18 0 0 0 
III. A 22 2 20 0 0 0 
III. B 16 2 14 0 0 0 
IV. A 23 6 17 0 0 0 
IV. B 21 5 16 0 1 0 
V. A 20 4 16 0 1 0 
V. B 19 8 11 0 0 0 
Celkem 212 31 181 0 0 0 
 
2. stupeň 
Třída Počet 

žáků 
Prospělo Prospělo s 

vyznamenáním 
Neprospělo Počet žáků 

s dostatečnou 
Nehodnoceno 

VI. A 25 16 9 0 1 0 
VII.A 20 14 6 0 7 0 
VIII. A 16 15 1 0 8 0 
IX. A 31 23 8 0 8 0 
Celkem 92 68 24 0 24 0 
 
II. POLOLETÍ 
1. stupeň 
Třída Počet 

žáků 
Prospělo Prospělo s 

vyznamenáním 
Neprospělo Počet žáků 

s dostatečnou 
Nehodnoceno 

I. A 22 0 22 0 0 0 
I. B 21 0 21 0 0 0 
II. A 27 0 27 0 0 0 
II. B 22 3 19 0 0 0 
III. A 22 4 18 0 0 0 
III. B 19 7 12 0 2 0 
IV. A 23 12 11 0 0 0 
IV. B 22 9 13 0 0 0 
V. A 19 5 14 0 2 0 
V. B 21 12 9 0 1 0 
Celkem 218 52 166 0 5 0 
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2. stupeň 
Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s 

vyznamenáním 
Neprospělo Počet žáků 

s dostatečnou 
Nehodnoceno 

VI. A 24 19 5 0 4 0 
VII.A 20 16 4 0 7 0 
VIII. A 16 13 3 0 7 0 
IX. A 31 26 5 0 14 0 
Celkem 91 74 17 0 32 0 
 
Přehled o chování (za obě pololetí): 
 
1. stupeň       
Třída Počet 

žáků 
Pochvala 
ŘŠ 

Pochvala 
TU 

Napomenutí 
TU 

Důtka TU Důtky ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 

I. A 22 0 0 0 0 0 0 0 
I. B 21 0 0 0 0 0 0 0 
II. A 27 0 7 0 0 0 0 0 
II. B 22 0 11 6 4 0 0 0 
III. A 22 0 18 7 1 0 0 0 
III. B 19 0 17 12 8 6 1 0 
IV. A 23 0 6 5 1 0 0 0 
IV. B 22 0 7 0 2 2 0 0 
V. A 19 0 8 4 8 3 0 0 
V. B 21 1 9 8 1 1 0 0 
Celkem 218 1 83 42 25 12 1 0 
 
 
2. stupeň 
Třída Počet 

žáků 
Pochvala 
ŘŠ 

Pochvala 
TU 

Napomenutí 
TU 

Důtka 
TU 

Důtky ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 

VI. A 24 0 10 19 16 6 0 0 
VII.A 20 0 3 15 4 0 0 0 
VIII. A 16 1 2 13 11 10 1 0 
IX. A 31 1 23 12 17 12 5 0 
Celkem 91 2 38 59 48 28 6 0 
 
Údaje o zameškaných hodinách: 
 
  Počet omluvených 

hodin 
Počet omluvených 
hodin na žáka 

Počet neomluvených 
hodin 

Počet neomluvených 
hodin na žáka 

1.pololetí 12 761 41, 165 11 0, 035 
2.pololetí 14 873 48, 133 30 0, 097 
Celkem 27 634 44, 649 41 0, 066 
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Údaje o integrovaných žácích: 
 
  Počet žáků s vývojovými 

poruchami učení 
Požadavek na zvýšené výdaje 

1.stupeň 35 8 
2.stupeň 26 7 
Celkem 61 15 
 
 
XII.  Výchovné poradenství 
 
Povinnou školní docházku ukončilo 31 žáků 9. tříd. 
Na víceleté gymnázium odešlo 7 žáků z pátých tříd. 
Zvolené studijní či učební obory vycházejících žáků – viz . příloha „Výsledky 
přijímacího řízení 2011-2012“. 
Během roku prováděn v 9.roč. průzkum zájmu žáků o různá povolání. 
Vycházejícím žákům byly zajištěny veškeré informace o studiu na SŠ a SOU 
(Atlasy škol, CD Kam na školu, inf. letáky,....). 
Byla zorganizována schůzka pro rodiče vycházejících žáků, kde byly předány 
podrobné informace v písemné podobě o přijímacím řízení. 
V rámci předmětu Volba povolání byly všem žákům předány informace             
o vyplnění přihlášky, kdy a jak je odeslat, informace o zápisových lístcích. 
 
Žáci 9. tříd se zúčastnili Burzy středních škol – PRO FUTURO v Trutnově. 
Byla uspořádána beseda s pracovnicí IPS (ÚP) Trutnov  Mgr. Marešovou pro 
9.roč. 
V průběhu školního roku někteří rodiče a žáci využili konzultační hodiny a byly 
jim poskytnuty  individuálně informace k přijímacímu řízení. 
 
Péče o žáky se SPU 
V září 2012 byla zahájena práce s integrovanými žáky.Pro žáky s navýšeným 
normativem byly vypracovány individuální vzdělávací plány. 
V PPP bylo zajištěno vyšetření žákům, kterým končila platnost posudku. 
Byla a jsou zajišťována kontrolní vyšetření, přehled žáků se SPU je  
několikrát aktualizován. 
Trvá spolupráce s PPP v Trutnově-vyšetření žáků, konzultace s vyučujícími 
podle potřeby. 
 
Řešení výchovných problémů 
V průběhu školního roku bylo svoláno 9 výchovných komisí.  
31.10.2011  - napadení spolužáka 
14.11.2011  - vyhrožování spolužačce i prostřednictvím Facebooku 
  9.11.2011  - neomluvené hodiny, podvod s omluvenkou, drzé chování 
27.2.2012    - výchovné problémy (neomluvená absence, fyzické napadení 
                        spolužačky, problémy s učiteli) 
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27.2.2012 - opakované výchovné problémy (používání mobilu při vyučování, 
                        zapomínání žákovské knížky, hanobení státní vlajky) 
2.5.2012     -  nevhodné chování o přestávkách, pozdní příchody na vyučování,     
                      rvačky ve vyučování, opuštění školy, podvod v žákovské knížce 
   2.5.2012     - nevhodné chování, vyrušování při hodině, honičky po chodbách,  
                       nedbání pokynů učitele 
  4.4.2012   -   kázeňské přestupky, zhoršující se situace 
 23.4.2012  -   vyrušování při vyučování, ničení věcí včetně žákovské knížky,  
                        opakované obtěžování  spolužáků a surové jednání 
 
Menší kázeňské přestupky byly řešeny s třídními učiteli i rodiči. 
 
Výsledky přijímacího řízení 2011-2012 
 
střední škola                  název oboru                                      počet žáků 
 
Gymnázium TU               g. všeobecné                                               3        
Gymnázium TU               g. víceleté                                                   7  
SPŠ TU                            nástrojař                                                      1        
                                         strojírenství                                                 2 
                                                                         
Obchodní akademie Tu   obch. akademie                                           4 
 
SZŠ Trutnov                    zdravotnické lyceum                                   1 
 
Česká les. akademie        ekologie a životní prostředí                         1 
  
SOŠ Malé Svatoňovice    ochrana osob a majetku                         1 
                                          bezpečnostně-právní činn.             1 
 
SŠ infor. a služeb Dv. K.  hotelnictví                                                 2   
                                          cestovní ruch                                             2 
                                          kadeřník                                                     1 
OA Hradec Králové         předšk. a mimoškol.ped.                             1 
Sion High School            předšk. a mimoškol. ped.                             1 
 
                                           
SPŠS Hr. Kr.                      stavebnictví                                               1  
 
SŠ propagační tvorby        grafický design                                           1 
Velké Poříčí                       reprodukční grafik                                      1   
  
SOŠ a SOU HK                 provoz a ekonomika dopravy                     1 
 
SOŠ Trutnov                      tesař                                                            1 
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SOŠ Vocelova HK              tesař                                                           1 
                                            karosář                                                       1 
 
SOŠ Trutnov                      kuchař-číšník                                              1 
SOŠ Teplice n. Met.           kuchař-číšník                                             2 
 
Počet žáků v 9.A                                                                                  31                     
                                              
 
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2012/2013 
 
Zapsáno bylo 60 nových dětí, kteří byly u zápisu poprvé a 12 dětí po odkladu 
z minulého roku. Následně bylo rozhodnuto o 14 odkladech povinné školní 
docházky. 
 
 
XIII.  Prevence sociálně patologických jevů 
 
Vyhodnocení akcí za školní rok 2011-2012 (Minimálního preventivního 
programu) 
 
1. Akce v rámci hodin občanské výchovy a rodinné výchovy (vyučovací bloky) 

• sexuální výchova, AIDS (zhlédnutí videa Mezi nimi) 
• rasismus, extrémistické skupiny (využití materiálů z programu Jiný svět 

na školách) 
• drogy (se zaměřením na cigarety, alkohol a marihuanu) 
• vandalismus 
• právní zodpovědnost mladistvých 
• šikana (zhlédnutí videa Mezi stěnami) 
 

2. Akce v rámci činnosti školního parlamentu (jejich účelem bylo nabídnout 
žákům volnočasové aktivity) 
• Halloween (9. třída zorganizovala večerní diskotéku a stezku odvahy pro    

žáky z 1. stupně) 
• sportovně-vědomostní soutěže pro žáky naší školy (zaměřeno na 

spolupráci mezi dětmi jednotlivých ročníků, 9. třída) 
• sběr papíru (9. třída) 
• Mikuláš (9. třída) 
•  řešení problémů jednotlivých tříd, diskuse s vedením školy 

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

•   adaptační pobyt 6. třídy se zaměřením na komunikaci a spolupráci žáků 
• sportovní akce (v rámci těl. výchovy – soutěže, spolupráce s družební  

školou v Polsku) 
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• exkurze  
• školní výlety 
• lyžařský kurz 
• organizace Dne otevřených dveří  
• organizace Dne Země 
• besídky (v rámci hudební výchovy, celoškolní) 
• Frimla má talent – celoškolní soutěž 

 
4. Spolupráce s odborníky 

• dopravní výchova (čtvrté třídy absolvovaly kurz pro získání průkazu       
      cyklisty) 
• RIAPS – přednáška o drogách pro 8. a 9. třída, beseda pro 3. třídy 
• etická výchova – přátelství, rodina, peníze, image, media, láska, škola,     

nebezpečí, antisemitismus, rasismus, stáří (celé bloky přednášek pro děti 
1. i 2. stupně) 

• program nízkoprahového klubu mládeže Shelter – Trutnov známý -   
neznámý 

• PPP – analýza třídy – řešení problematických vztahů ve 4.B 
•    Křišťálová noc (pro 9. třídu) – prevence extremismu 
•    Přednášky o finanční gramotnosti 
•    Beseda Veselé zoubky (pro 1. třídy) 

 
5. Shrnutí a vyhodnocení: 

• pokračuje spolupráce s dětmi v rámci školního parlamentu, žáci se 
prostřednictvím parlamentu podílí na organizování školních akcí, takovéto 
projekty jsou žáky pozitivně hodnoceny, akce organizované parlamentem 
podporují vztahy mezi žáky různých tříd 

• pokračuje spolupráce s PPP Trutnov  
• pokračují etické dílny na 2. stupni, nově se objevily i na 1. stupni 
• jednotlivá témata minim. preventivního programu jsou probírána  v rámci 

hodin Voz na druhém stupni  
• funguje klubovna, kde žáci mohou trávit pod pedagogickým dohledem 

polední pauzy 
• metodička prevence dostudovala dvouletý kurz pro metodiky prevence, 

dále se vzdělává 
   
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“. 
 
 
Minimální preventivní program školy na r. 2011/2012 
 
Analýza současného stavu 
Stav na škole analyzujeme jednak formou dotazníků a sociometrických 
výzkumů (viz příloha), jednak na základě vlastního pozorování. 
V současné době můžeme jako nejproblémovější body v rámci prevence na naší 
škole vidět: 
• šikanu  
• kyberšikanu 
• užívání omamných a psychotropních látek  
• lhaní, podvody, krádeže 
• drzé chování vůči dospělým 
• vandalismus 
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Východiska 
• Školní řád ZŠ R. Frimla 
• Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách        

a školských poradenských zařízeních 
• Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí        

a mládeže ve školách a školských zařízeních, č.j.: 20 006/2007-51 
 
Hlavní cíle školy 
•   omezení výskytu šikany a agrese na naší škole 
• prevence internetové kriminality (se zaměřením na kyberšikanu) 
•   omezení záškoláctví 
•   prevence drogové závislosti (se zaměřením na cigarety, alkohol a marihuanu) 
• podpora zdravého životního stylu 
• prevence vandalismu a kriminality 
• podpora vztahu k jiným kulturám, boj proti rasismu, netoleranci a 

extremismu 
• sexuální výchova (se zaměřením na ochranu před pohlavně přenosnými 

chorobami) 
Škola má vypracovány postupy řešení v případě krádeže, šikany, konzumace 
OPL, alkoholu, tabákových výrobků a vandalismu. 
Preventivní tým 
Preventivní tým tvoří tito zaměstnanci školy: 
• ředitelka – Mgr. Jitka Libřická 
• zástupkyně – Mgr. Milena Kočanová 
• školní metodička prevence – Mgr. Helena Vašatová 
• výchovná poradkyně – Mgr. Olga Pejřimovská 
S preventivním týmem školy dle potřeby spolupracují třídní učitelé a další 
pedagogičtí pracovníci, Pedagogicko psychologická poradna Trutnov a Oddělení 
sociální - právní ochrany dítěte Trutnov. 
 
Vzdělávání pedagogického sboru 
Jednotlivým pedagogům je nabízeno během roku vzdělávání formou 
akreditovaných kurzů. V současné době se odborně vzdělává školní metodička 
prevence a budoucí výchovná poradkyně. Je plánováno i vzdělávání školní 
metodičky prevence v oblasti psaní projektů. 
 
Spolupráce s rodiči 
Škola se pravidelně kontaktuje s rodiči formou rodičovských a informativních 
schůzek (třikrát do roka), kde jsou informováni o aktuálních problémech. Rodiče 
mají možnost s pedagogy komunikovat také telefonicky, prostřednictvím e-
mailu, případně osobně v době konzultačních hodin. Drobné výchovné obtíže 
jsou řešeny konzultací s třídním učitelem, závažnější pak formou výchovných 
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komisí, kterých se účastní zákonní zástupci žáka, preventivní tým, třídní učitel, 
případně další vyučující. 
 
 
Plán činností na rok 2011-2012 
Primární prevence specifická 
Je realizována: 
a) v jednotlivých předmětech dle ŠVP: 

1. stupeň 
• omezení výskytu šikany a agrese na naší škole 
člověk a jeho svět 
1. ročník:  pravidla slušného chování 

• prevence internetové kriminality (se zaměřením na kyberšikanu) 
informační a komunikační technologie: 
5. ročník: komunikace po internetu a rizika s ní spojená, zásady slušného     
chování 

• podpora zdravého životního stylu 
člověk a jeho svět 

1. – 3.  ročník: výživa, pitný režim, pohyb, zásady první pomoci 
4. – 5. ročník:  alkohol, kouření, drogy, zásady první pomoci 

• podpora vztahu k jiným kulturám, boj proti rasismu, netoleranci                 
a extremismu 
člověk a jeho svět 
1 – 3. ročník: odlišnosti mezi lidmi, tolerance v mezilidských vztazích 
4. – 5. ročník: základní lidská práva 

• sexuální výchova (se zaměřením na ochranu před pohlavně přenosnými 
chorobami) 
člověk a jeho svět 
5. ročník: partnerství, změny v dospívání 

2. stupeň 
• omezení výskytu šikany a agrese na naší škole 

výchova k občanství a ke zdraví: 
6. – 7. ročník: osobní bezpečí – šikana  

   etika – komunikace, empatie, pozitivní hodnocení druhých 
• prevence internetové kriminality (se zaměřením na kyberšikanu) 

informační a komunikační technologie: 
6. ročník – internet a rizika s ním spojená 
7. ročník – užívání materiálů stažených z internetu, ochrana duševního   
vlastnictví 

• omezení záškoláctví 
výchova k občanství a ke zdraví: 
6. ročník: ve škole s pravidly 

• prevence drogové závislosti (se zaměřením na cigarety, alkohol                     
a marihuanu) 
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výchova k občanství a ke zdraví: 
 6. ročník: alkoholismus a kuřáctví 
 7. – 9. ročník:  marihuana a další nelegální psychotropní látky 

život v závislosti 
• podpora zdravého životního stylu 

výchova k občanství a ke zdraví: 
6. – 7.: zdravá výživa  
 poskytování první pomoci 
8. – 9.: civilizační choroby 

duševní zdraví 
poruchy příjmu potravy 

 přírodopis: 
 8. ročník:   zdravý životní styl – zdravá výživa  

poskytování první pomoci 
 člověk a svět práce: 
 6. – 7. ročník: zdravá výživa 

• prevence vandalismu a kriminality 
výchova k občanství a ke zdraví: 
8. – 9. ročník:  ochrana autorských práv 

vandalismus 
trestní právo, právní normy 

• podpora vztahu k jiným kulturám, boj proti rasismu, netoleranci                 
a extremismu 
dějepis:  
9. ročník: rasismus a antisemitismus v historii, Křišťálová noc 
výchova k občanství a ke zdraví: 
6. – 7. ročník:  pravidla slušného chování 

   rasismus, xenofobie 
    základní lidská práva a jejich ochrana 
    sekty 

8. – 9. ročník: extremismus, rasismus 
• sexuální výchova (se zaměřením na ochranu před pohlavně přenosnými 

chorobami) 
výchova k občanství a ke zdraví: 
6. – 7.  ročník: vznik života, vývojové etapy a pohlavní dozrávání 

tolerance k opačnému pohlaví 
8. – 9. ročník:  plánované rodičovství – antikoncepce 

pohlavní choroby, AIDS 
odlišnosti v lidské sexualitě 

přírodopis: 
8. ročník:   vznik a vývoj jedince 

b) formou přednášek, představení, besed a soutěží ve spolupráci s externími 
organizacemi 

• Policie ČR – přednášky o internetové kriminalitě a o legislativě spojené 
s omamnými a psychotropními látkami 
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• RIAPS – beseda o drogách 
• Hasiči – nácvik evakuace školy – branný den 
• Střední zdravotnická škola Trutnov – přednášky o první pomoci, 

zdravém životním stylu, poruchách stravování 
• Shelter – nízkoprahové centrum Trutnov – představení jejich činnosti 
• Pedagogicko psychologická poradna – vstupy do hodin problémových 

tříd 
• Křišťálová noc – pořad na podporu boje proti extremismu 
• Středisko volného času Dvůr Králové nad Labem – dopravní  výchova   
• projekt Zdravé zuby  
• další přednášky nabízející se během školního roku  

c) formou jiných aktivit: 
• pouštění informativních spotů s tematikou prevence sociálně 

patologických jevů během přestávek na chodbě 2. stupně 
• fungování schránky důvěry 
• poradenská činnost výchovné poradkyně a metodičky prevence 
• adaptační pobyt pro 6. A (dotováno částečně prostřednictvím tzv. šablon 

EU) 
 

Primární prevence nespecifická (volnočasové aktivity) 
• Prvostupňovým dětem je nabízen ranní a odpolední program 

organizovaný školní družinou. V rámci školní družiny děti jezdí během 
roku na výlety – například do libereckého Babylonu …, pořádají 
zajímavé soutěže. 

• Žáci 5. – 9. tříd mají v době poledních pauz možnost pobývat ve školní 
klubovně, kde mají k dispozici stolní fotbal, časopisy a společenské hry. 

• Žáci se během roku podílejí na akcích organizovaných školou (vánoční 
besídka, Den otevřených dveří, akce školního parlamentu, organizace 
dětského, zápisu prvňáčků …) 

• Škola nabízí žákům v době jejich volného času tyto kroužky: 
- angličtinu 
- floorbal 

• Na škole funguje školní parlament tvořený volenými zástupci z tříd 
druhého stupně. Parlament se pravidelně jednou za měsíc schází, řeší se tu 
problémy jednotlivých tříd. Parlament spolupracuje s vedením školy. 
Organizuje několikrát do roka akce pro žáky naší školy (Mikuláše, Stezku 
odvahy po nočních chodbách školy atp.) 

 

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  
 

Stav na konci školního roku 2011/ 2012 (konec prázdnin) 
 
Pracovní stanice 
počítačová učebna 19 
kabinety 8 
notebooky – učitelé 6 
odborné učebny 7 
kmenové učebny 15 
vedení 3 
ostatní 6 
CELKEM 64 
 
minimální konfigurace stanic připojených do LAN: 

• 1GHz, 256MB RAM, CD,  
• Windows XP Pro, antivir ESET 

 
 
Interaktivní tabule, projektory 
učebna dějepisu ActivBoard 
učebna I. stupeň ActivBoard 
učebna I. stupeň interaktivní projektor 
učebna fyziky ActivBoard 378 
promítací místnost projektor 
počítačová učebna projektor 
 
LAN 

• strukturovaná kabeláž CAT 5E 10/100/1000 Mbps 
• připojeny stanice ve všech učebnách I. i II. stupně, školní jídelně              

a centrálním pavilonu 
• připojení k internetu optickou linkou 

 
Server 

• server HP 
• operační systém MS Windows Server 2008 R2 
• doména 4zsrf – doménové uživatelské účty 
• serverové služby 

o mail – Kerio Connect 7 (www přístup do schránky) 
o web – IIS pro webovou část školního informačního systému 

Bakaláři 
o souborové služby – síťové disky (rozšířeno), centrální instalace 

některých aplikací 
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o tiskové služby – tiskové zařízení Xerox 
o školní informační systém Bakaláři – SQL 

� nový modul – třídní kniha 
• zálohování některých dat serveru 

 
Připojení k internetu 

• připojení optickou linkou, 25Mbps, poskytovatel Humlnet.cz 
 
Webová prezentace školy 

• externí server Ignum.cz 
• redakční systém Joomla 

 
Další technika 

• multifunkční tiskové zařízení Xerox WorkCentre  
• tiskárny v kancelářích 
• scanner 
• 2 digitální fotoaparáty Panasonic 
• vizualizer AVerVision 
• základní sada pro měření veličin na PC – Pasco 

 

Záměry školy v oblasti ICT pro školní rok 2012 / 2013 
• obměnit některá již nevyhovující PC 
• nahradit projektor v promítací místnosti výkonnějším 
• pořídit další interaktivní projektory nebo interaktivní tabule 
• zdokonalit využívání nastavení firewallu 
• pokračovat ve vylepšování webové prezentace školy 
• zlepšit využívání elektronické žákovské knížky ze strany školy i rodičů 
• zavést možnost objednávání obědů přes internet 
• zefektivnit využívání síťových disků pro práci pedagogického sboru 
• zefektivnit výuku s využitím ICT, interaktivní techniky a online zdrojů 

a služeb 
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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.  
 
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 prosinci byl Den otevřených dveří, na kterém škola prezentovala nejen své 
vybavení, ale hlavně činnost školy a jejich pedagogů. 
V červnu proběhla Olympiáda trutnovských škol. 
 
 
 
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, jejíž členové nám pomáhají 
s organizací přednášek a akcí pro naše žáky.  
Samozřejmostí je spolupráce s ostatními školami v Trutnově zejména při 
organizování sportovních a kulturních akcí a dále spolupráce se Střediskem 
volného času. 
Škola v tomto roce pokračovala v partnerství se školou v Polsku – Myslakowice. 
V měsíci říjnu proběhl výměnný pobyt polských žáků v naší škole.  
Při škole nejsou zřízeny odborové organizace. 
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XVIII. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011 
 
 
1.   Zhodnocení výsledků hospodaření 
 
1.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání 
 

Celkový příspěvek na činnost v roce 2011 činil 15.578.205,- Kč, z toho 
dotace na přímé náklady na vzdělávání z prostředků MŠMT (UZ 33353) po 
konečné úpravě rozpočtu činila 10.640.900,- Kč, dotace na rozvojový 
program „Podpora řešení specifických problémů RgŠ“ (ÚZ 33015) 190.300,- 
Kč, dotace na rozvojový program „Školní vybavení pro žáky 1. ročníku 
základního vzdělávání“ (ÚZ 33017) 37.000,- Kč, dotace z rozvojového 
programu „Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků“ (UZ 33027) 
358.500,- Kč. 
Příspěvek na činnost z prostředků Města Trutnov (po konečné úpravě 
rozpočtu) činil 3.900.000,- Kč. Dotace na investice nebyly pro rok 2011 
poskytnuty.  
Dotace z OPVK oblast 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních 
školách - EU peníze školám poskytnuta  ve výši  922.558,80 Kč, čerpáno 
bylo 451.505,00 Kč, nevyčerpáno 471.053,80 Kč. 
 
Celkové náklady na činnost školy k 31. 12. 2011 činily celkem 
18.338.731,68 Kč (z toho hlavní činnost 17.735.432,98 Kč), výnosy pak 
18.338.731,68 Kč (z toho v hlavní činnosti 17.500.454,18 Kč). Hospodářský 
výsledek činil 0,- Kč (z toho v hlavní činnosti ztrátu 234.978,80 Kč a zisk 
z vedlejší činnosti 234.978,80 Kč).  
 

1.2 Investiční činnost 
 
Základní škola neobdržela v roce 2011 žádnou dotaci na investice.   
 

1.3 Pracovníci a mzdové prostředky 
 
Limit mzdových prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2011 byl 
stanoven ve výši 8.153.600,- Kč (z toho prostředky na platy pedagogů 
6.173.700,- Kč, nepedagogů 1.533.400,- Kč a OPPP pedagogů 40.000,- 
Kč). Čerpáno k 31. 12. 2011 bylo 7.747.100,- Kč (z toho prostředky na 
platy 7.707.100,- Kč a OPPP 40.000,- Kč).  
Z dotace na rozvojový program „Podpora řešení specifických problémů RgŠ“ 
(ÚZ 33015) byly vyplaceny mzdové prostředky pedagogů ve výši 141.000,- 
Kč a  nepedagogů 0,- Kč. 
Z dotace na rozvojový program „Posílení platové úrovně pedagogických 
pracovníků“ (UZ 33027) bylo vyplaceno na platy pedagogů 265.500,- Kč. 
Z doplňkové činnosti byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 115.746,- 
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Kč (z toho prostředky na platy ve výši 45.851,- Kč a OPPP ve výši 69.895,- 
Kč). Z rozpočtu zřizovatele byly vypláceny prostředky na platy ve výši 
12.200,- Kč, OPPP ve výši 24.400,- Kč. 
Z dotace EU peníze školám byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 
59.000,- Kč (z toho prostředky na platy 2.000,- Kč, OPPP 57.000,- Kč.) 

 
Celkový objem mzdových prostředků vyplacených v roce 2011 činil 
8.364.946,- Kč (z toho prostředky na platy 8.243.546,- Kč, OPPP 
121.400,- Kč). 
 
Evidenční počet pracovníků hrazených v roce 2011 ze státního rozpočtu 
činil 32,198 (z toho učitelé 19,983, vychovatelé 2,727, ostatní pracovníci 
5,067 a obchodně provozní pracovníci (ŠJ) 4,421). Stanovený limit 
pracovníků 30,30 tak nebyl dodržen. 
 

 
1.4  Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost) 

 
Doplňková činnost v roce 2011 byla realizována ve formě pronájmu 
nebytových prostor a ve formě stravování cizích strávníků. Celkové výnosy 
DČ v roce 2011 činily 838.277,50 Kč, náklady 603.298,70 Kč. Zisk z DČ 
činil 234.978,80 Kč. 
 

1.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje 
 

V roce 2011 byl základní škole poskytnut finanční dar ve výši 28.100,- Kč. 
 

1.6 Finanční fondy 
 

Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP) 
Stav fondu k 1. 1. 2011 činil 49.174,72 Kč. Tvorba fondu z objemu 
vyplacených mzdových prostředků za rok 2011 činila 81.737,- Kč, čerpáno z 
fondu bylo v roce 2011 110.530,00 Kč. Stav fondu k 31. 12. 2011 činil 
20.381,72 Kč. 
 
Fond rozvoje majetku (FRM) 
Stav fondu k 1. 1. 2011 činil 549.318,70 Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 
2011 činila 966.104,- Kč, bylo čerpáno k financování oprav 215.956,83 Kč, 
byl proveden odvod do rozpočtu města ve výši 950.000,- Kč. Stav fondu k 
31. 12. 2011 činil 349.465,87 Kč. 
 
Rezervní fond (RF) z HV 
Stav fondu k 1. 1. 2011 činil 63.008,07 Kč. Rezervní fond nebyl v roce 2011 
tvořen ani čerpán. Stav fondu k 31. 12. 2011 činil 63.008,07 Kč. 
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Rezervní fond (RF) z ostatních titulů 
Stav fondu k 1. 1. 2011 činil 28.100,00 Kč. Rezervní fond byl v roce 2011 
tvořen z nedočerpané dotace EU ve výši 471.053,80 Kč. Stav fondu k 31. 12. 
2011 činil 499.153,80 Kč. 

 
Fond odměn (FO) 
Stav fondu k 1. 1. 2011 činil 110.000,- Kč. Fond tvořen nebyl, čerpáno 
z fondu v roce 2011 nebylo. Stav fondu k 31. 12. 2011 činil 110.000,- Kč. 
 

1.7  Odvody do rozpočtu M ěsta Trutnov 
 

V roce 2011 byl proveden do rozpočtu Města Trutnov odvod z odpisů ve výši 
950.000,- Kč.  

 
2. Hodnocení hospodaření s dotacemi ze státního rozpočtu 
 

V roce 2011 byla základní škole poskytnuta dotace na přímé náklady na 
vzdělávání z prostředků MŠMT (UZ 33353) 10.640.900,- Kč. Poskytnuté 
prostředky z dotace na přímé vzdělávání byly čerpány v plné výši.  
 
Organizaci byla poskytnuta dotace z rozvojového programu „Podpora řešení 
specifických problémů RgŠ“ (UZ 330015) ve výši 190.300,- Kč.  Prostředky 
z poskytnuté dotace byly čerpány v plné výši. 
 
Organizaci byla poskytnuta dotace z rozvojového programu „Školní vybavení 
pro žáky 1. ročníku“ (UZ 330017) ve výši 37.000,- Kč.  Prostředky 
z poskytnuté dotace byly čerpány v plné výši. 
 
Organizaci byla poskytnuta dotace z rozvojového programu „Posílení platové 
úrovně pedagogických pracovníků“ (UZ 33027) 358.500,- Kč. Prostředky 
z poskytnuté dotace byly čerpány v plné výši. 
 
 

3. Zhodnocení výsledků řídících kontrol za rok 2011 
 

Ze strany zřizovatele v roce 2011 byla provedena kontrola v rámci 
odborného dohledu. Kontrolu provedla pracovnice MÚ Trutnov Jitka 
Palachová 21. 9. 2011.  Předmětem kontroly byly pronájmy nebytových 
prostor a přefakturace nákladů spojených s užíváním těchto prostor cizími 
subjekty – předpis plateb, smlouvy, úhrady, pohledávky. Zadávání a 
evidence veřejných zakázek, archivace příslušné dokumentace. Z uvedené 
kontroly nebyly vůči organizaci vyvozeny finanční sankce (protokol č. 
5/2011 OD-S). 
 
Z ostatních kontrol proběhly v roce 2011 následující kontroly: 
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Kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů 
v důchodovém pojištění. Kontrolu provedla ve dne 11. 2. 2011 pracovnice 
OSSZ Gabriela Machová. Kontrola zahrnovala období 01/09 až 12/10. 
Kontrolou nebyl zjištěn přeplatek ani nedoplatek na pojistném a vůči 
organizaci nebyly ze strany OSSZ Trutnov vyvozeny žádné finanční sankce 
(protokol 167/11/669). 
 
Ve dnech 17. – 19. 10. 2011 proběhla v organizaci inspekční činnost podle § 
174 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole ve znění 
pozdějších předpisů, pro účely získávání a analyzování informací                 
o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti školy, sledování a hodnocení 
efektivnosti vzdělávací soustavy. Kontrolu provedli pracovníci České školní 
inspekce (Královéhradecký inspektorát). Součástí kontrolní činnosti byla       
i kontrola hospodaření školy s prostředky státního rozpočtu v letech 2009 – 
2011. Kontrolou nebyl zjištěn žádný nedostatek a vůči organizaci nebyly ze 
strany ČSI vyvozeny žádné finanční sankce (inspekční zpráva č. j. ČŠIH-
925/11-H). 
 
 

Ekonomická část k výro ční zpráv ě o činnosti školy za období 2011/2012   
Název školy, škol.zařízení: Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816     

       

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

2011 

hlavní 
činnost 

dopl ňková 
činnost celkem číslo 

řádku 
UKAZATEL číslo 

účtu 
číslo řádku 

výkazu* 

1 2 3 

1 výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 I.1.       
2 výnosy z prodeje služeb 602 I.2. 1 405,87 331,42 1 737,29 

3                z toho: produktivní práce žáků           

4                             školné - popl. ŠD, kroužky     179,85   179,85 

5                             stravné     1 223,02 309,70 1 532,72 

6                             poplatky za ubytování           

7 výnosy z pronájmu 603 I.3.   459,80 459,80 

8 výnosy z prodaného zboží 604 I.4.   47,06 47,06 

9 změna stavu, aktivace sk. 61-62 I.9.-12.       

10 ostatní výnosy  sk. 64 I.17-25. 515,86   515,86 

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

12                            zúčtování fondů 648   215,96     

13                            výnosy z prodeje materiálu 644   9,36     

14                            výnosy z prodeje DNM, DHM 645,646       0,00 

15           0,00 

16 výnosy z finančního majetku sk. 66 II.2.-6. 0,51     

17 provozní dotace sk. 67 IV.1.4. 
15 

578,21   15 578,21 

18        z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele     3 900,00   3 900,00 
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19                    příspěvek na přímé náklady na vzdělávání     
11 

226,70   11 226,70 

20                          příspěvky z jiných rozpočtů     451,51   451,51 

20 výnosy celkem   ( č.ř. 1+2+8+9+10+14+17)     
17 

500,45 838,28 18 338,73 

       

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

rok 2011 

hlavní 
činnost 

dopl ňková 
činnost celkem číslo 

řádku UKAZATEL číslo 
účtu 

číslo řádku 
výkazu* 

1 2 3 

1 spotřeba materiálu 501 I.1. 2 191,14 218,79 2 409,93 

2           z toho: učebnice, učební texty a učební pomůcky     187,40   187,40 

3                               potraviny     1 205,42 198,50 1 403,92 

4                               drobný dlouhodobý majetek     45,37   45,37 

5 spotřeba energie 502 I.2. 1 983,09 205,75 2 188,84 

6                  z toho: voda        196,53 40,14 236,67 

7                               pára     1 158,80 100,32 1 259,12 

8                               plyn         0,00 

9                              elektrická energie     327,76 65,29 393,05 

10 spotřeba ost. nesk. dodávek a prodané zboží 503,504 I.3.-4.   35,95 35,95 

11 služby skup.51 I.5.-8. 1 302,36 1,77 1 304,13 

12                   z toho: opravy a udržování 511   535,69 0,88 536,57 

13                                nájemné 518       0,00 

14                                telekomunikace 518   87,05 0,44   

15 osobní náklady skup. 52 I.9.-14. 
11 

195,83 136,62 11 332,45 

16                   z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele 521   8 249,20 115,75 8 364,95 

17                         náklady na sociální a zdravotní pojištění 524,525   2 798,48 20,42 2 818,90 

18 daně a poplatky skup. 53 I.15.-17.       

19 ostatní náklady skup.54 
I.19-24., 

32. 33,95     

20 odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky skup. 55 I.25.-31. 961,68 4,42 966,10 

21          z toho: odpisy nehmotného a hmotného  majetku 551   961,68 4,42 966,10 

22 finanční náklady skup. 56 II.2.-5. 67,38   67,38 

23                       z  toho: služby peněžních ústavů 569   26,27   26,27 

24 daň z příjmů 591,595         

24 náklady celkem  ( č.ř. 1+5+10+11+15+18+19+21+23)     
17 

735,43 603,30 18 338,73 

       

Hospodá řský výsledek z hlavní a dopl ňkové činnosti tab.č.3 
      v tis. K č 

rok 2011 

hlavní 
činnost 

dopl ňková 
činnost celkem  číslo 

řádku UKAZATEL číslo účtu číslo řádku 
výkazu* 

1 2 3 

1 hospodá řský výsledek  (výnosy - náklady) x   -234,98 234,98 0,00 
       
 Poznámka      
 *čísla řádků odpovídají Výkazu zisku a ztráty       
 **příspěvek na přímé náklady na vzdělávání, včetně rozvojových programů (viz tab. č. 4)    
 ***z toho dotace z OPVK 451,51 tis. Kč      
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Ekonomická část k výro ční zpráv ě o činnosti školy za období 2011/2012 tab. č. 4 
Název školy, škol.zařízení: Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816    
      

Finanční vypo řádání dotací poskytnutých krajem 
Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. s výjimkou dotací poskytnutých na 
projekty spolufinancované z rozpočtu EU 

 
     v Kč 

Účelový 
znak 

Ukazatel 
Poskytnuto 

k 
31.12.2011 

Vráceno  
v průběhu 

roku 
zpět na 

výdajový účet 
poskytovatele 

Použito 
k 

31.12.2011 

Vratka 
dotace   

při 
finančním  
vypořádání 

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

  A.1. Neinvestiční dotace celkem 
11 226 
700,00 0,00 

11 226 
700,00 0,00 

z toho:         
Přímé náklady na vzdělávání  10 640 

900,00 0,00 
10 640 
900,00 0,00 

v tom:     a) platy pedagogů 6 173 
700,00   

6 173 
700,00 0,00 

                b) platy nepedagogů 1 533 
400,00   

1 533 
400,00 0,00 

                c) OON pedagogů 
40 000,00   40 000,00 0,00 

                d) OON nepedagogů 
0,00   0,00 0,00 

33353 

                e) ostatní (pojistné + FKSP +  ONIV) 2 893 
800,00   

2 893 
800,00 0,00 

Podpora řešení specifických problémů RgŠ v 
jednotlivých krajích 190 300,00 0,00 190 300,00 0,00 
v tom:     a) platy pedagogů 

141 000,00   141 000,00 0,00 
                b) platy nepedagogů 

0,00   0,00 0,00 

33015 

                c) ostatní (pojistné + FKSP) 
49 300,00   49 300,00 0,00 

33017 
Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního 
vzdělávání 37 000,00   37 000,00 0,00 

33018 

Rozvojový program na podporu škol, které realizují 
inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žáků se 
sociokulturním znevýhodněním       0,00 

33022 Dobrovolnictví na Náchodsku 
      0,00 

33023 
Podpora informačních center pro mládež 

      0,00 

33024 Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí 
      0,00 

33025 
Vybavení škol pomůckami kompenzačního a 
rehabilitačního charakteru       0,00 
Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ 
vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle 
zákona č. 563/2004 

358 500,00 0,00 358 500,00 0,00 
                a) platy pedagogů 

265 500,00   265 500,00 0,00 

33027 

                b) ostatní (pojistné + FKSP) 
93 000,00   93 000,00 0,00 

33032 
Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci 
společné části maturitní zkoušky       0,00 
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33034 

Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání 
maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním 
zkušebním období       0,00 

33036 
Pokusné ověřování integrativního a inkluzivního 
modelu škol       0,00 

33122 Program sociální prevence a prevence kriminality 
      0,00 

33155 
Dotace pro soukromé školy  

      0,00 

33160 Projekty romské komunity 
      0,00 

33163 Program protidrogové politiky 
      0,00 

33166 Soutěže 
      0,00 

33215 
Asistenti pedagogů v soukromých a církevních 
speciálních školách       0,00 

33339 Program podpory vzdělávání národnostních menšich 
      0,00 

33435 

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

      0,00 

33457 
Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se 
sociálním znevýhodněním       0,00 

  Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací: 
        

    
      0,00 

  A.2. Investiční dotace celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 
  v tom:         
  Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:       0,00 

          0,00 

  
A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.) 

11 226 
700,00 0,00 

11 226 
700,00 0,00 

      
Vysvětlivky:     

sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31.12.2011 
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 31.12.2011   
sloupec 4 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus  sloupec 2 minus sloupec 3  
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XIX.   Inspekční činnost 
 
Předmět inspekční činnosti: 

Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále školský zákon), pro 
účely získávání a analyzování informací o vzdělávání dětí, žáků a studentů,   
o činnosti školy, sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy. 

Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného 
základní školou podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., 
zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle 
příslušných školních vzdělávacích programů. 

Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného 
základní školou podle § 174 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., 
zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich 
souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem.  

Inspekční činnost zaměřená na získávání a analyzování informací                  
o vzdělávání žáků s cílem rozvíjení přírodovědné gramotnosti. 

Závěry, celkové hodnocení školy: 

Škola poskytuje žákům vzdělávání a školské služby v souladu se zápisem do 
rejstříku škol a školských zařízení.  

Přijímání žáků provádí škola v souladu s platnými předpisy, je zaručena 
rovnost podmínek pro uchazeče i výuka žáků v průběhu plnění povinné 
školní docházky. 

Žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání, který je v souladu s rámcovým vzdělávacím programem               
a zohledňuje podmínky školy.  

Vedení školy zabezpečuje hlavní strategii školy. Způsob řízení je funkční 
a efektivní. Ředitelka svědomitě vykonává administrativní povinnosti 
spojené s výkonem funkce a realizovaná kontrolní činnost přispívá 
ke zvyšování úrovně výchovně vzdělávací činnosti, průběžně zajišťuje co 
nejkvalitnější personální podmínky, podporuje další vzdělávání pedagogů      
a spolupracuje s partnery. 

Organizace výuky je funkční, umožňuje žákům si částečně volit svoji 
vzdělávací cestu výběrem nepovinných a volitelných předmětů, které škola 
nabízí v dostatečné šíři. Pedagogové školy velmi kvalitně zajišťují rozvoj 
vědomostí a dovedností žáků ve všech vzdělávacích oblastech s ohledem na 
klíčové kompetence. Vzdělávání žáků a jejich vědomosti a dovednosti 
v oblasti všech sledovaných gramotností jsou na velmi dobré úrovni. 
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Pedagogové učí moderními přímými formami výuky, funkčně používají 
vhodné učebnice, pracovní sešity, poslechové nahrávky a názorné pomůcky.  
Škola má velmi dobré podmínky pro výchovně vzdělávací činnost, výborné 
didaktické a odborné zázemí. Vedení školy postupně realizuje opatření k 
udržení a zlepšování prostorových podmínek pro vzdělávání. Ve škole je 
zajištěno bezpečné prostředí pro vzdělávání a psychický i fyzický vývoj 
žáků. 
Určené finanční prostředky, se kterými škola ve sledovaném období 
hospodařila, byly použity v souladu s účelem jejich poskytnutí. Priority pro 
použití finančních prostředků na ostatní neinvestiční výdaje spojené 
s výchovou a vzděláváním určuje škola dle rozpočtových možností.  
 
Celá inspekční zpráva je uložena v ředitelně školy. 
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XX.   Fotky tříd na konci školního roku 
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