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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 2. ročníku výuku nepovinného předmětu Sportovní 

příprava. Žáci prvního stupně absolvují postupně kurzy plavání, bruslení, 

lyžování popřípadě snowbordingu, ve čtvrtém ročníku je jim nabízen lyžařský 

výcvik. V 1. a 2. ročníku probíhá výuka hudební výchovy, výtvarných                 

a pracovních činností v anglickém jazyce (1 hodina týdně). Žáci se hravou 

formou seznamují s cizím jazykem, učí se nejčastěji používaná slovíčka              

a jednoduché věty. Třídy jsou na tuto výuku děleny na poloviny. 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 11 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 v 16 kmenových učebnách a 13 odborných učebnách. 

Každé oddělení školní družiny má svoji učebnu. 

Šest učeben na 1. stupni má interaktivní tabuli, další interaktivní tabule jsou 

v učebnách dějepisu, přírodopisu, cizích jazyků a fyziky. 

Škola disponuje také jazykovou učebnou vybavenou sluchátky a interaktivní 

technikou. 

Ve všech učebnách je počítač, video nebo DVD přehrávač. Počítačová učebna je 

vybavena 19 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. 
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V objektu školy jsou žákům k dispozici automaty na studené nápoje a teplé 

nápoje. Z nabídky jsou vyřazeny všechny nápoje obsahující kofein. 

Během letních prázdnin 2014 proběhla rekonstrukce střech na všech pavilonech 

školy a bylo opravena podlaha na chodbě 2. stupně. 

 

Projekty 

Škola byla zapojena do projektu EU – peníze školám 
 

Název projektu: Moderní výuka 

Rozpočet projektu: 1 537 598,- Kč 

Doba trvání projektu: 30 měsíců (od 1. 8. 2011 do 31. 1. 2014) 

Zdroje financování projektu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

Projektový záměr vychází  ze školního vzdělávacího programu „Výchova 

k odpovědnosti a osobní svobodě“, který je koncipován tak, aby na úrovni 

školy vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových 

kompetencí, které stanovuje RVP ZV a které tvoří jeho základní strategii. 

 

Cíl projektu  

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu 

vzdělávání na Základní škole, Trutnov, R. Frimla 816. Zkvalitnění                       

a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, tvorbou              

a následným používáním nových metodických pomůcek   a učebních materiálů 

ve výuce. Na projektu se podílí většina pedagogů školy.  

  

Zvýšení efektivity  práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude 

probíhat výukou podle nově připravených materiálů, které budou ověřeny          

a dány k dispozici všem pedagogům školy. 

Prioritně se projekt zaměří na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti, rozvoj 

výuky cizích jazyků, inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT                 

a prevenci rizikového chování. V souvislosti s tím bude inovována výuka            

a vybavení učeben.  

Projekt se začal realizovat 1.8. 2011 a bude ukončen a vyhodnocen v lednu 

2014.  

Konečným výsledkem projektu bude u pedagogů větší podpora jejich dalšího 

vzdělávání (výstupem budou osvědčení o absolvování kurzů a seminářů), u žáků 

větší zájem o výuku, Větší a kvalitnější využívání ICT a rozvoj jejich čtenářské 

gramotnosti.  

 

Závěr projektu: 

Všechny cíle projektu byly splněny. Došlo ke zkvalitnění a zefektivnění výuky 

tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních 

materiálů. V oblasti prevence rizikového chování bylo umožněno lépe a více 
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pracovat s problémovými třídami. Metodické vzdělávání pedagogů umožnilo 

kvalitnější vedení výuky a seznámení se s novými metodami práce 

v jednotlivých oblastech. 
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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, metodika 

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 dvě vychovatelky. 

Od června 2014 ve škole pracuje speciální pedagog. 

K nepedagogickým pracovníkům školy patří tajemnice, školník, čtyři uklizečky, 

vedoucí školní jídelny, hlavní kuchařka a dvě kuchařky. 

Účetnictví zajišťuje soukromá účetní firma, která sídlí v objektu školy.  

 

 

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 



-6- 

 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 2013/2014 proběhla dvě zasedání školské rady.  

Na prvním zasedání 23. 10. 2013 byla schválena výroční zpráva školy za 

školní rok 2012/2013. Členové ŠR byli informováni o pokračování příprav 

aktualizace obecně závazné vyhlášky města Trutnova č. 20/2003,               

o stanovení spádových obvodů základních škol. Dále bylo projednáváno 

hospodaření školy. Členové byli informováni o schválení účelového 

provozního příspěvku ve výši 1.400.000 Kč na opravu střechy.  

Na druhém zasedání 5. 3. 2014 byli členové ŠR seznámeni s výsledkem 

zápisu do 1. ročníku na šk. rok 2014/2015. Dále bylo projednáno 

hospodaření školy za rok 2013 a finanční plán na rok 2014.  

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:skola@4zsrf.cz
http://wwww.4zsrf.cz/
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Přehled pedagogických pracovníků:  2013/2014: 

 

Třídní učitelé: 1.A Mgr. Eva Soukupová 

 1.B Mgr. Ludmila Kuťáková  

 2.A Mgr. Alena Demešová  

 2.B Mgr. Vlasta Koutková 

 3.A Mgr. Jitka Limburská 

 3.B Mgr. Milena Kisá 

 4.A Mgr. Lenka Perutková 

 4.B Mgr. Ida Jindrová 

 5.A Mgr. Miroslava Krtilová 

 5.B Mgr. Šárka Suchánková 

 6.A Mgr. Iva Vondrová 

 6.B RNDr. Lucie Cabicarová 

 7.A Mgr. Kateřina Tylšová 

 7.B Mgr. Martin Mičola 

 8.A Mgr. Vlasta Matěnová 

 9.A Mgr. Helena Vašatová 

Ostatní pedag. pracovníci: Ředitelka: Mgr. Jitka Libřická 

 Zástupkyně ředitelky: Mgr. Milena Kočanová 

 Učitelka Mgr. Olga Pejřimovská 

 Učitel Mgr. Kateřina Tylšová 

 Učitel Pavel Bobr 

 Učitelka Mgr. Petra Maliňáková 

 Vedoucí vychovatelka Eva Součková 

 Vychovatelka Jaroslava Prokýšková 

 Vychovatelka Petra Vočadlová 

 

 

Výchovný poradce:  Mgr. Iva Vondrová 

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 

 

 

 

 



-8- 

Přehled nepedagogických pracovníků:  2013/2014 

 

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 Táňa Vaněčková 

Uklízečka Eva Lundová 
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V.  Přehled oborů vzdělávání 

 

 Učební dokumenty 

1. 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 

Druhý cizí jazyk       2 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   3 

Týdenní dotace 20 22 25 25 26 29 30 31 32 

   

1. ročník, 2. ročník: 

Jeden týden je 1 hodina Hudební výchovy vyučována v anglickém jazyce, druhý 

týden je 1 hodina Výtvarných a pracovních činností vyučována v anglickém 

jazyce. Třídy jsou na tuto výuku děleny na poloviny. 

 

Nepovinný předmět Sportovní příprava – 2 hod týdně (2. ročník) 

 

Volitelné předměty jsou dotovány z disponibilní časové dotace.  

V letošním šk. roce jsou vyučovány tyto volitelné předměty: 

 Sportovní příprava – 2 hod týdně (6. ročník) 

 Seminář z přírodopisu a zeměpisu – 2 hod týdně (6. ročník) 
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 Informatika – 2 hod týdně ( 9. ročník) 

 Konverzace v anglickém jazyce – 1 hod týdně (9. ročník) 

 

V případě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je možné využít 

disponibilní časovou dotaci k zařazení předmětů speciální pedagogické péče. 

 

 

  VI.  Plán akcí 

 

Přehled akcí: školní rok 2013/14 

  Termín Akce Třídy Učitelé 

<> 

  

12.9. 
(Čt) 

  

6:00-19:00 

Exkurze 
Imax - Letecké legendy 

Tutanchamon - hrob, 

poklady 

Královská cesta - 

procházka Prahou 

5.B, 9.A Su, Va, Von, Ty 

8:00-10:45 Plavecký výcvik 2.A, 2.B Dem, Kt 

<> 

  

15.9. 
(Ne) 

  

  

Školní výlet 
Francie 

Paříž - zámky na Loiře, 

Bretaň 

výběr žáků 

  LiJ 

<> 

  

16.9. 
(Po) 

  

  

Školní výlet 
Francie 

Paříž - zámky na Loiře, 

Bretaň 

výběr žáků 

  LiJ 

<> 

  

17.9. 
(Út) 

  

8:55-10:45 

Vzdělávací program 
Dravci 

hřiště ZŠ R. Frimla 

9:00 -10:15, 50 Kč 

1.A, 1.B, 

2.A, 2.B, 

3.A, 3.B, 

4.A, 4.B, 

5.A, 5.B, 

6.A, 6.B, 

Ca, Dem, Ji, Ki, 

Kt, Krt, KL, Li, 

Ma, Mč, Mi, Pj, 

Pr, Sk, Su, Va 
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7.A, 7.B, 

8.A, 9.A 

  

Školní výlet 

Francie 

Paříž - zámky na Loiře, 

Bretaň 

výběr žáků 

  LiJ 

<> 

  

18.9. 
(St) 

  

10:55-

11:40 

Vzdělávací program 
Etické dílny 

Image nebo něco jiného 

7.A   

  

Školní výlet 
Francie 

Paříž - zámky na Loiře, 

Bretaň 

výběr žáků 

  LiJ 

<> 

  

19.9. 
(Čt) 

  

8:00-10:45 Plavecký výcvik 2.A, 2.B Dem, Kt 

  

Školní výlet 
Francie 

Paříž - zámky na Loiře, 

Bretaň 

výběr žáků 

  LiJ 

<> 

  

20.9. 
(Pá) 

  

  

Školní výlet 
Francie 

Paříž - zámky na Loiře, 

Bretaň 

výběr žáků 

  LiJ 

<> 

  

24.9. 
(Út) 

  

10:55-

11:40 

Vzdělávací program 
Etické dílny 

Jsem to já 

8.A   

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 
Etické dílny 

Kdo jsem 

6.B   

12:45-

13:30 
Vzdělávací program 
Etické dílny 

7.B   
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Image nebo něco jiného 

<> 

  

25.9. 
(St) 

  

8:55-15:20 

Sportovní den s 

partnerskou školou 

Myslakowice 
výběr žáků 6. - 9.třída 

6.A, 7.A, 

8.A 
LiJ, Ko, Va, Ty 

<> 

  

26.9. 
(Čt) 

  

8:00-10:45 Plavecký výcvik 2.A, 2.B Dem, Kt 

<> 

  

27.9. 
(Pá) 

  

8:00- 8:45 
Vzdělávací program 
Etické dílny 

Kdo jsem 

6.A   

8:55-15:20 Adaptační kurz 6.A, 6.B Ca, Von 

<> 

  

30.9. 
(Po) 

  

8:00-10:45 
Sportovní soutěž 
Turnaj v kopané 

Coca - Cola Školský pohár 

  Ty 

<> 

  

2.10. 
(St) 

  

10:00-

10:45 

Sportovní soutěž 

Zátopkova štafeta 5 km 

výběr žáků 3. - 5. třída 

  Ko, Mi, Su 

12:45-

13:30 

Sportovní soutěž 
Zátopkova štafeta 5 km 

výběr žáků 6. - 9. třída 

  Ko, Ty 

<> 

  

3.10. 
(Čt) 

  

8:00-10:45 Plavecký výcvik 2.A, 2.B Dem, Kt 

8:00-12:35 
Sportovní soutěž 
Přespolní běh 

výběr žáků 

  Mč 

<> 

  

8.10. 
(Út) 

10:55-

11:40 

Vzdělávací program 

Etické dílny 

Co s námi cloumá 

8.A   
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11:50-

12:35 

Vzdělávací program 
Etické dílny 

Všichni se hledáme 

6.B   

12:45-

13:30 

Vzdělávací program 
Etické dílny 

Na čem záleží 

7.B   

<> 

  

9.10. 
(St) 

  

10:55-

11:40 

Vzdělávací program 
Etické dílny 

Na čem záleží 

7.A   

<> 

  

10.10. 
(Čt) 

  

8:00- 9:40 
Kulturní pořad 
Příhody včelích medvídků 

UFFO 8:30 - 9:30, 50 Kč 

1.A, 1.B KL, Sk 

8:00-10:45 Plavecký výcvik 2.A, 2.B Dem, Kt 

<> 

  

11.10. 
(Pá) 

  

8:00- 8:45 

Vzdělávací program 

NEPZ 
Korálový útes 

SVČ - klub, 40 Kč 

8:00 - 9:00 

4.A, 5.A, 

5.B 
Krt, Pr 

8:00-13:30 

Sportovní soutěž 

Florbal - okrskové kolo 

kat.: III. chlapci 

hala ZŠ Komenského 

Trutnov 

  Ty 

9:00-10:00 

Vzdělávací program 

NEPZ 

Korálový útes 

SVČ - klub, 40 Kč 

3.A, 3.B, 

4.B 
Ji, Ki, Li 

10:00-

10:45 

Vzdělávací program 

NEPZ 
Korálový útes 

SVČ - klub, 35 Kč 

1.A, 1.B KL, Sk 

10:45-

11:30 

Vzdělávací program 

NEPZ 
Korálový útes 

SVČ - klub, 35 Kč 

2.A, 2.B Dem, Kt 
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10:55-

11:40 

Vzdělávací program 
Etické dílny 

Rodina v dnešní době 

9.A   

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 
Etické dílny 

Všichni se hledáme 

6.A   

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 

NEPZ 
Korálový útes 

SVČ - klub, 40 Kč 

11:30-12:30 

7.A, 7.B, 

8.A 
Ma, Mč 

12:45-

13:30 

Vzdělávací program 

NEPZ 
Korálový útes 

SVČ - klub, 40 Kč 

12:30-13:30 

6.A, 6.B, 

9.A 
Ko, Bo 

<> 

  

14.10. 
(Po) 

  

7:15- 8:00 SBĚR PAPÍRU     

<> 

  

15.10. 
(Út) 

  

7:15- 8:00 SBĚR PAPÍRU     

10:55-

12:35 

Kulturní pořad 
Ikaros 

UFFO 11:00 - 12:00, 50 

Kč 

6.A, 6.B Bo, Va 

<> 

  

16.10. 
(St) 

  

7:15- 8:00 SBĚR PAPÍRU     

8:00-13:30 

Sportovní soutěž 
Florbal - okrskové kolo 

kat.: III. dívky 

hala ZŠ Mládežnická 

Trutnov 

  Ty 

8:00-13:30 

Přírodovědná soutěž 

PŘÍRODOVĚDNÝ 

KLOKAN 

8. - 9. třída 

  Mč 
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8:55-11:40 Plavecký výcvik 1.A, 1.B KL, Sk 

<> 

  

17.10. 
(Čt) 

  

7:15- 8:00 SBĚR PAPÍRU     

8:00-10:45 Plavecký výcvik 2.A, 2.B Dem, Kt 

<> 

  

18.10. 
(Pá) 

  

7:15- 8:00 SBĚR PAPÍRU     

8:00-13:30 

Sportovní soutěž 
Florbal - okrskové kolo 

kat.: IV. dívky 

hala ZŠ Komenského 

Trutnov 

  Ty 

8:00-10:45 Plavecký výcvik 3.A, 3.B Ki, Li 

<> 

  

21.10. 
(Po) 

  

11:50-

13:30 

Třídní program 

Komunikace mezi žáky a 

jejich sociální vztahy 

7.B Va 

<> 

  

22.10. 

(Út) 

  

8:55-11:40 

Kulturní pořad 
Americká divočina 

2 x 50 min.+ krátká 

přestávka 

kino Vesmír 9:15 - 11:15, 

45 Kč 

6.A, 6.B, 

7.A, 7.B, 

8.A, 9.A 

Bo, Ca, Ma, Mč, 

Va, Ty 

<> 

  

23.10. 

(St) 

  

8:55-11:40 Plavecký výcvik 1.A, 1.B KL, Sk 

10:55-

12:35 

Třídní program 

Komunikace mezi žáky a 

jejich sociální vztahy 

8.A Va 

<> 

  

24.10. 
(Čt) 

  

8:00-10:45 Plavecký výcvik 2.A, 2.B 
Dem

, Kt 

<> 
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25.10. 
(Pá) 

  

8:00-10:45 Plavecký výcvik 3.A, 3.B Ki, Li 

<> 

  

5.11. 
(Út) 

  

17:00-

19:00 

Halloween 
pořadatel 8.A 

zúčastní se třídy 2.A, 2.B 

17:00 - 19:00 

8.A Dem, Kt, Va 

<> 

  

6.11. 
(St) 

  

8:55-11:40 Plavecký výcvik 1.A, 1.B KL, Sk 

<> 

  

7.11. 
(Čt) 

  

8:00-10:45 Plavecký výcvik 2.A, 2.B Dem, Kt 

<> 

  

8.11. 
(Pá) 

  

8:00-11:40 

Vzdělávací program 
Školení Mladých 

zdravotníků - pořádá 

Oblastní spolek Českého 

červeného kříže v 

Trutnově 

účast: Doubková, 

Pavelková A, Pavelková 

E.,Mrázková, Kozlovská 

  Pro 

8:00-10:45 Plavecký výcvik 3.A, 3.B Ki, Li 

10:00-

11:40 

Kulturní pořad 
Křišťálová noc 

Koncertní síň B. Martinů 

10:00 - 11:00, 50 Kč 

9.A Va 

11:50-

13:30 
Výstava 9.A Va 

<> 

  

11.11. 

11:50-

13:30 
Třídní program 
Komunikace mezi žáky a 

7.B Va 
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(Po) 

  

jejich sociální vztahy 

<> 

  

12.11. 
(Út) 

  

8:00-15:20 

Sportovní soutěž 
Florbal - okresní kolo 

kat.: III. dívky 

hala ZŠ Strž Dvůr Králové 

nad Labem 

  Ty 

10:00-

11:40 

Vzdělávací program 
Austrálie-tajemství rudého 

kontinentu 

kino Vesmír 10:00 - 11:00, 

40 Kč 

6.A, 6.B, 

7.A, 7.B, 

8.A, 9.A 

Ko, Bo, Ca, Mč, 

Va 

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 
Etické dílny 

Život je výzva 

6.B   

11:50-

12:35 
Vzdělávací program 
výstava v muzeu 

8.A Va 

11:50-

13:30 

Vzdělávací program 
Výstava soch a plastik 

sochaře Lukáše Raise 

nazvanou INSIDE + 

výtvarná dílna 

9.A Ko 

12:45-

13:30 

Vzdělávací program 
Etické dílny 

Internet = ráj 

7.B   

<> 

  

13.11. 
(St) 

  

8:00- 8:45 

Předmětová soutěž 
BOBŘÍK 

INFORMATIKY 

8. - 9. třída 

8.A Mč 

8:55-11:40 Plavecký výcvik 1.A, 1.B KL, Sk 

10:55-

11:40 

Předmětová soutěž 
BOBŘÍK 

INFORMATIKY 

8. - 9. třída 

9.A Mč 

<> 

  8:00-10:45 Plavecký výcvik 2.A, 2.B Dem, Kt 
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14.11. 
(Čt) 

  8:00-15:20 

Sportovní soutěž 
Florbal - okresní kolo 

kat.: III. chlapci 

hala ZŠ Strž Dvůr Králové 

nad Labem 

  Ty 

8:55- 9:40 

Předmětová soutěž 
BOBŘÍK 

INFORMATIKY 

6. - 7. třída 

6.A Mč 

10:00-

10:45 

Předmětová soutěž 

BOBŘÍK 

INFORMATIKY 

6. - 7. třída 

7.A Mč 

10:55-

11:40 

Předmětová soutěž 
BOBŘÍK 

INFORMATIKY 

6. - 7. třída 

7.B Mč 

11:50-

12:35 

Předmětová soutěž 
BOBŘÍK 

INFORMATIKY 

6. - 7. třída 

6.B Mč 

<> 

  

15.11. 
(Pá) 

  

8:00- 8:45 

Předmětová soutěž 

BOBŘÍK 

INFORMATIKY 

4. - 5. třída 

5.B Mč 

8:00-10:45 Plavecký výcvik 3.A, 3.B Ki, Li 

8:55- 9:40 

Předmětová soutěž 
BOBŘÍK 

INFORMATIKY 

4. - 5. třída 

5.A Mč 

8:55- 9:40 
Vzdělávací program 
Etické dílny 

Stáří - děs nebo výsada 

9.A   

8:55- 9:40 

Ekologický program 

Tonda Obal na cestách 

učebna 3.B 

1.A Sk 

8:55- 9:40 
Ekologický program 
Tonda Obal na cestách 

4.A Pr 
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učebna FY 

8:55- 9:40 
Ekologický program 
Tonda Obal na cestách 

učebna D 

4.B Ji 

10:00-

10:45 

Vzdělávací program 
Etické dílny 

Život je výzva 

6.A   

10:00-

10:45 

Ekologický program 
Tonda Obal na cestách 

učebna FY 

5.A Krt 

10:00-

10:45 

Předmětová soutěž 
BOBŘÍK 

INFORMATIKY 

4. - 5. třída 

4.A, 4.B Mč 

10:00-

10:45 

Ekologický program 
Tonda Obal na cestách 

učebna D 

2.B Kt 

10:00-

10:45 

Ekologický program 
Tonda Obal na cestách 

učebna 3.B 

1.B KL 

10:55-

11:40 

Ekologický program 
Tonda Obal na cestách 

učebna D 

2.A Dem 

10:55-

11:40 

Ekologický program 
Tonda Obal na cestách 

učebna 3.B 

3.A Li 

10:55-

11:40 

Ekologický program 
Tonda Obal na cestách 

učebna FY 

6.A Ko 

11:50-

12:35 

Ekologický program 
Tonda Obal na cestách 

učebna 3.B 

3.B Ki 

11:50-

12:35 

Ekologický program 
Tonda Obal na cestách 

učebna FY 

5.B, 7.B Bo, Su 

11:50-

12:35 

Ekologický program 
Tonda Obal na cestách 

učebna D 

7.A Mč 
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12:45-

13:30 

Ekologický program 
Tonda Obal na cestách 

učebna FY 

8.A Ca 

12:45-

13:30 

Ekologický program 
Tonda Obal na cestách 

učebna 3.B 

6.B Ty 

12:45-

13:30 

Ekologický program 
Tonda Obal na cestách 

učebna D 

9.A Va 

<> 

  

18.11. 
(Po) 

  

8:00- 9:40 

Kulturní pořad 
Dobrodružství piráta 

Kolíska 

UFFO 8:30 - 9:40, 60 Kč 

1.A, 1.B KL, Sk 

14:00-

16:00 
Klasifikační porada     

<> 

  

20.11. 
(St) 

  

8:00-13:30 

Sportovní soutěž 
Florbal - okresní kolo 

kat.: 1.-5. třída chlapci 

hala ZŠ Mládežnická 

Trutnov 

  Ty 

8:55-11:40 Plavecký výcvik 1.A, 1.B KL, Sk 

10:55-

12:35 

Třídní program 
Komunikace mezi žáky a 

jejich sociální vztahy 

8.A Va 

<> 

  

21.11. 

(Čt) 

  

  Rodičovské schůzky     

<> 

  

22.11. 
(Pá) 

  

8:00-10:45 Plavecký výcvik 3.A, 3.B Ki, Li 

<> 

  8:55-11:40 Plavecký výcvik 1.A, 1.B KL, Sk 
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26.11. 
(Út) 

  

10:00-

12:35 
Plavecký výcvik 3.A, 3.B Ki, Li 

<> 

  

27.11. 
(St) 

  

11:50-

15:20 

Vzdělávací program 
Veřejná prezentace 

žákovského parlamentu 

ZŠ Mládežnická Trutnov 

  Va 

<> 

  

28.11. 
(Čt) 

  

8:00-15:20 

Sportovní soutěž 

Florbal - krajské kolo 

kat.: III. chlapci 

hala ZŠ Strž Dvůr Králové 

nad Labem 

  Ty 

<> 

  

29.11. 
(Pá) 

  

8:00-10:45 Plavecký výcvik 3.A, 3.B Ki, Li 

<> 

  

2.12. 
(Po) 

  

8:00- 9:40 Bruslení 5.A Krt 

<> 

  

3.12. 
(Út) 

  

8:00- 8:45 

Kulturní pořad 
Jak pradědeček ke 

kalhotkám přišel 

Hala ZŠ R. Frimla 8:00 - 

8:50, 40 Kč 

1.A, 1.B, 

2.A 
Dem, KL, Sk 

8:55- 9:40 

Kulturní pořad 
Jak pradědeček ke 

kalhotkám přišel 

hala ZŠ R. Frimla, 9:00-

9:50, 40 Kč 

3.A, 3.B, 

4.A, 4.B 
Ji, Ki, Li, Pr 

10:00-

10:45 

Kulturní pořad 
O císaři Karlovi IV. 

hala ZŠ R. Frimla, 40 Kč 

5.A, 5.B, 

6.A, 6.B, 

7.A, 7.B, 

8.A, 9.A 

Ko, Bo, Ca, Krt, 

Ma, Su, Ty, Vc 
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<> 

  

4.12. 
(St) 

  

8:00-13:30 

Sportovní soutěž 
Plavání - krajské kolo 

pořadatel ZŠ R. Frimla 

výběr žáků 

  Ko, Mč, Ty 

8:00-11:40 
Sportovní soutěž 
Plavání - krajské kolo-

pořadatelé 

9.A   

8:55-11:40 Plavecký výcvik 1.A, 1.B KL, Sk 

<> 

  

5.12. 
(Čt) 

  

8:00-13:30 Mikuláš a čerti 9.A Va 

<> 

  

6.12. 
(Pá) 

  

8:00-10:45 Plavecký výcvik 3.A, 3.B Ki, Li 

<> 

  

9.12. 

(Po) 

  

8:00-12:35 
Divadelní představení 
Divadélko pro MŠ a I. 

stupeň 

5.B Su 

8:55-11:40 
Vzdělávací program 
Děti učí děti hospodařit s 

penězi 

9.A Mč 

<> 

  

10.12. 
(Út) 

  

8:00-12:35 
Divadelní představení 
Divadélko pro MŠ a I. 

stupeň 

5.B Su 

10:55-

11:40 

Vzdělávací program 
Etické dílny 

Přátelství 

8.A   

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 
Etické dílny 

A co ti ostatní 

6.B   

12:45-

13:30 
Vzdělávací program 
Etické dílny 

7.B   
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Internetová džungle 

<> 

  

11.12. 
(St) 

  

8:55-11:40 Plavecký výcvik 1.A, 1.B KL, Sk 

10:00-

12:35 
Plavecký výcvik 3.A, 3.B Ki, Li 

10:55-

11:40 

Vzdělávací program 
Etické dílny 

Internetová džungle 

7.A   

<> 

  

13.12. 
(Pá) 

  

7:45-12:30 

Exkurze 

Třebechovický betlém 

Obří akvárium Hradec 

Králové 

4.A, 4.B Ji, Pr 

8:00-10:45 Plavecký výcvik 3.A, 3.B Ki, Li 

10:55-

11:40 

Vzdělávací program 
Etické dílny 

Než si pro nás přijde 

9.A Ji 

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 
Etické dílny 

A co ti ostatní 

6.A   

<> 

  

16.12. 
(Po) 

  

8:00-12:35 

Sportovní soutěž 
Vánoční turnaj v halové 

kopané 

1. - 3. třída, ZŠ 

Mládežnická 

  Su 

<> 

  

17.12. 
(Út) 

  

8:00-14:25 

Sportovní soutěž 
Vánoční turnaj v halové 

kopané 

4. - 5. třída, ZŠ 

Mládežnická 

  Su 

<> 

  

18.12. 

(St) 

  

8:00- 9:40 
Kulturní pořad 
Hej mistře 

UFFO 8:30 - 9:30, 50 Kč 

2.A, 2.B, 

3.A, 3.B, 

4.A, 4.B, 

5.A, 5.B 

Dem, Ji, Ki, Kt, 

Krt, Li, Pr, Su 
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8:55-11:40 Plavecký výcvik 1.A, 1.B KL, Sk 

<> 

  

19.12. 
(Čt) 

  

8:00- 9:40 

Sportovní den 

Soutěže v házené a ve 

florbalu 

2.A, 2.B, 

3.A, 3.B 

Dem, Ki, Kt, Li, 

Mi, Su 

8:00-15:20 

Adaptační kurz 
Prevence rizikového 

chování - rozvíjení důvěry 

a budování pozitivního 

sociálního klimatu 

VY_71_KURZ_05.A 

7.B Mč 

8:00-15:20 

Adaptační kurz 
Prevence rizikového 

chování - rozvíjení důvěry 

a budování pozitivního 

sociálního klimatu 

VY_71_KURZ_04.A 

7.A Ty 

10:00-

11:40 

Kulturní pořad 
Hrnečku vař 

UFFO 10:00 - 11:00, 50 

Kč 

1.A, 1.B KL, Sk 

10:00-

11:40 

Sportovní den 
Soutěže v házené a ve 

florbalu 

4.A, 4.B, 

5.A, 5.B 

Ji, Krt, Mi, Pr, 

Su 

11:50-

13:30 
Bruslení tříd 7.A, 7.B Mč, Ty 

13:15-

14:30 
Výtvarná dílna ve ŠD 
výroba mýdel 

  Sou 

<> 

  

20.12. 
(Pá) 

  

10:00-

11:40 

Kulturní pořad 
DANCE FESTIVAL 

TRUTNOV 

UFFO 10:00-11:00, 50Kč 

5.B, 6.A, 

6.B, 7.A, 

7.B, 8.A 

Ca, Ma, Mč, Su, 

Von, Ty 

<> 

  

6.1. 
(Po) 

  

8:00-12:35 

Lyžařský kurz 

Svoboda nad Úpou - 

Duncan 

2.A, 2.B Dem, Kt 
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<> 

  

7.1. 
(Út) 

  

8:00-12:35 
Lyžařský kurz 
Svoboda nad Úpou - 

Duncan 

2.A, 2.B Dem, Kt 

10:55-

13:30 

Třídní program 
Komunikace mezi žáky a 

jejich sociální vztahy 

8.A Ma 

<> 

  

8.1. 

(St) 

  

8:00-12:35 
Lyžařský kurz 
Svoboda nad Úpou - 

Duncan 

2.A, 2.B Dem, Kt 

8:55-11:40 Plavecký výcvik 1.A, 1.B KL, Sk 

<> 

  

9.1. 
(Čt) 

  

8:00-12:35 
Lyžařský kurz 
Svoboda nad Úpou - 

Duncan 

2.A, 2.B Dem, Kt 

<> 

  

10.1. 
(Pá) 

  

8:00-12:35 
Lyžařský kurz 
Svoboda nad Úpou - 

Duncan 

2.A, 2.B Dem, Kt 

<> 

  

14.1. 
(Út) 

  

8:00-15:20 
Zeměpisná soutěž 
Světové stavby 

výběr žáků 

  Bo 

<> 

  

15.1. 
(St) 

  

8:55-11:40 Plavecký výcvik 1.A, 1.B KL, Sk 

<> 

  

16.1. 

(Čt) 

  

14:30-

18:00 
ZÁPIS DO 1. TŘÍD   

LiJ, Ko, Dem, Ji, 

Ki, Kt, Ma, Su, 

Hro 

<> 



-26- 

  

17.1. 

(Pá) 

  

8:00- 9:40 
Exkurze 
SPŠ Trutnov - prezentace 

školy 

  Mč, Pj 

13:00-

17:00 
ZÁPIS DO 1. TŘÍD   

LiJ, Ko, Kt, Krt, 

Li, Ma, Mi, Sk, 

Hro 

<> 

  

21.1. 
(Út) 

  

10:55-

11:40 

Vzdělávací program 
Etické dílny 

Nejsme chudí 

8.A   

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 
Etické dílny 

Provázky co nás spojují 

(vztahy v rodině) 

Posílení pozitivních 

vztahů, vyjadřování pocitů, 

komunikace 

6.B   

<> 

  

22.1. 
(St) 

  

10:55-

11:40 

Vzdělávací program 
Etické dílny 

Nejsem tu jen já 

7.A   

<> 

  

27.1. 

(Po) 

  

6:30-15:00 

Sportovní soutěž 
Florbalový turnaj - krajské 

kolo 

dívky: výběr 3. - 5. třída 

chlapci: výběr 3. - 5. třída 

  Su, Ty 

8:00- 9:40 

Kulturní pořad 

Divadelní cestopis aneb 

Evropou od renesance po 

realismus. 

UFFO 8:30 - 9:30, 50 Kč 

7.A, 7.B, 

8.A 
Bo, Ma, Mč 

14:00-

16:30 
KLASIFIKAČNÍ 

PORADA 
    

<> 

  

30.1. 

10:00-

10:45 
Soutěžní program 
pořadatel 9.A 

9.A Ko, Va 
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(Čt) 

  10:55-

12:35 

Soutěžní program 
pořadatel 9.A 

soutěžící 6.A, 6.B, 7.A, 

7.B, 8.A 

6.A, 6.B, 

7.A, 7.B, 

8.A, 9.A 

Ko, Ca, Ma, Mč, 

Va, Von, Ty 

<> 

  

3.2. 
(Po) 

  

8:00-12:35 
Lyžařský kurz 
Svoboda nad Úpou - 

Duncan 

1.A, 1.B KL, Sk 

<> 

  

4.2. 
(Út) 

  

8:00-12:35 
Lyžařský kurz 
Svoboda nad Úpou - 

Duncan 

1.A, 1.B KL, Sk 

12:45-

13:30 

Vzdělávací program 
Etické dílny 

Nejsem tu jen já 

7.B   

<> 

  

5.2. 
(St) 

  

8:00-12:35 
Lyžařský kurz 
Svoboda nad Úpou - 

Duncan 

1.A, 1.B KL, Sk 

<> 

  

6.2. 
(Čt) 

  

8:00-12:35 

Lyžařský kurz 

Svoboda nad Úpou - 

Duncan 

1.A, 1.B KL, Sk 

  
Olympiáda v Českém 

jazyce 
  Ma 

<> 

  

7.2. 
(Pá) 

  

8:00-12:35 
Lyžařský kurz 
Svoboda nad Úpou - 

Duncan 

1.A, 1.B KL, Sk 

<> 

  

17.2. 

(Po) 

  

7:00-15:00 

Sportovní soutěž 
Florbal-kvalifikace o 

republikové finále 

Liberec 9:00 - 13:00 

7.A, 7.B LiJ, Ko, Ty 

7:00-15:00 Sportovní soutěž 9.A Mč 
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IQ park Liberec 9:00 - 

13:00 

8:00-12:35 

Lyžařský kurz 

Svoboda nad Úpou - 

Duncan 

3.A, 3.B Ki, Li 

<> 

  

18.2. 
(Út) 

  

8:00-12:35 
Lyžařský kurz 
Svoboda nad Úpou - 

Duncan 

3.A, 3.B Ki, Li 

<> 

  

19.2. 
(St) 

  

6:00-19:00 

Sportovní den 
Praha - Olympijský park 

Soči - Letná 2014 

výběr žáků 4. - 9. třída 

  Ko, Su, Von, Ty 

8:00-12:35 

Lyžařský kurz 

Svoboda nad Úpou - 

Duncan 

3.A, 3.B Ki, Li 

<> 

  

20.2. 
(Čt) 

  

8:00-12:35 
Lyžařský kurz 
Svoboda nad Úpou - 

Duncan 

3.A, 3.B Ki, Li 

8:00-14:25 Olympiáda v AJ   Pj 

<> 

  

21.2. 
(Pá) 

  

8:00-12:35 
Lyžařský kurz 
Svoboda nad Úpou - 

Duncan 

3.A, 3.B Ki, Li 

10:55-

11:40 

Vzdělávací program 
Etické dílny 

Jenom hezký začátek 

9.A   

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 
Etické dílny 

Provázky co nás spojují 

(vztahy v rodině) 

Posílení pozitivních 

vztahů, vyjadřování pocitů, 

komunikace 

6.A   

<> 
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26.2. 

(St) 

  

8:00- 9:40 
Kulturní pořad 
Jak přicházíme na svět 

UFFO 8:30 - 9:30, 50 Kč 

1.A, 1.B KL, Sk 

8:00-14:25 
Soutěž B - Day 
výběr žáků 8. A 

CSA Trutnov 

  Ca 

<> 

  

27.2. 
(Čt) 

  

8:00-14:00 

Sportovní soutěž 
KRKONOŠSKÝ 

FLORBALOVÝ POHÁR 

2014 

Dívky: výběr žákyň 7. - 8. 

třída 

výběr žákyň 2. - 5. třída 

  Su, Ty 

8:00- 9:40 

Kulturní pořad 
Svobodný vězeň 

UFFO 10:00 - 11:00, 50 

Kč 

7.A, 7.B, 

8.A, 9.A 
Ma, Mč, Va 

<> 

  

28.2. 

(Pá) 

  

8:00-14:00 

Sportovní soutěž 
KRKONOŠSKÝ 

FLORBALOVÝ POHÁR 

2014 

Dívky: výběr žáků 6. - 9. 

třída, 2 družstva 

výběr žáků 2. - 5. třída, 2 

družstva 

  Ko, Mi, Ty 

<> 

  

3.3. 
(Po) 

  

8:00- 9:40 
Sportovní soutěž 
Basketbal - okresní kolo 

  Ko 

<> 

  

5.3. 

(St) 

  

15:00-

16:30 

Soutěž ve zpěvu 
Frimlův slavíček 

školní kolo ZUČ 

  Dem, Vc 

<> 

  8:55- 9:40 Koncert 1.A, 1.B, Dem, Kt, KL, Li, 
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6.3. 
(Čt) 

  

"Výchovný koncert jinak" 

Hudba je starší než lidská 

řeč 

malá Tv, 35 Kč, 9:00-

10:00 

2.A, 2.B, 

3.A 

Sk 

10:00-

10:45 

Koncert 
"Výchovný koncert jinak" 

Hudba je starší než lidská 

řeč 

malá Tv, 35 Kč, 10:00-

11:00 

3.B, 4.A, 

4.B, 5.A, 

5.B 

Ji, Ki, Krt, Mlň, 

Pr 

10:55-

11:40 

Koncert 
"Výchovný koncert jinak" 

Hudba je starší než lidská 

řeč 

malá Tv, 35 Kč, 11:00-

12:00 

6.A, 6.B, 

7.A, 7.B, 

8.A, 9.A 

Ca, Mlň, Pj, 

Von, Ty, Vc 

<> 

  

7.3. 
(Pá) 

  

10:55-

11:40 

Vzdělávací program 
Etické dílny 

A jaké to bude u mě? 

Zodpovědnost za 

fungování rodiny, 

rozvodovost, vliv na 

budoucí rodiny žáků 

9.A   

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 
Etické dílny 

Třída nebo rodina? 

Co pro nás znamenají lidé 

blízcí, role v rodině 

6.A   

<> 

  

11.3. 

(Út) 

  

10:55-

11:40 

Vzdělávací program 
Etické dílny 

Všechno má svou hodnotu 

Správné pochopení 

chudoby, hodnotový 

žebříček 

8.A   

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 
Etické dílny 

Třída nebo rodina? 

6.B   
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Co pro nás znamenají lidé 

blízcí, role v rodině 

12:45-

13:30 

Vzdělávací program 

Etické dílny 

Bezva tým 

Posilování pozitivních 

vztahů ve třídě, rozvoj 

komunikace, spolupráce, 

pochvala, prevence šikany 

7.B   

<> 

  

12.3. 
(St) 

  

10:55-

11:40 

Vzdělávací program 
Etické dílny 

Bezva tým 

Posilování pozitivních 

vztahů ve třídě, rozvoj 

komunikace, spolupráce, 

pochvala, prevence šikany 

7.A   

12:45-

13:30 

Přednáška 
O rakovině prsu a 

antikoncepci 

přednáší studentky VOŠ 

zdravotnické Trutnov 

8.A Va 

14:35-

15:20 

Přednáška 

O rakovině prsu a 

antikoncepci 

přednáší studentky VOŠ 

zdravotnické Trutnov 

9.A Va 

<> 

  

17.3. 
(Po) 

  

7:30-14:00 

Sportovní soutěž 

ELDORÁDO CUP - 

florbalový turnaj 

výběr žáků 1. - 3.třída 

  Ty 

8:00- 8:45 
Vzdělávací program 
Párty se Zdravou pětkou 

6.B Ca 

8:55- 9:40 
Vzdělávací program 

Párty se Zdravou pětkou 
6.B Va 

10:00-

10:45 
Vzdělávací program 
Párty se Zdravou pětkou 

6.A Mlň 

10:55- Vzdělávací program 6.A Von 
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11:40 Párty se Zdravou pětkou 

11:50-

13:30 
Vzdělávací program 
Párty se Zdravou pětkou 

7.A Mlň 

<> 

  

18.3. 
(Út) 

  

7:30-15:00 

Sportovní soutěž 
ELDORÁDO CUP - 

florbalový turnaj 

výběr žáků 4. - 5.třída 

  Ty 

8:00- 8:45 
Vzdělávací program 
Párty se Zdravou pětkou 

7.B Ca 

8:55- 9:40 
Vzdělávací program 
Párty se Zdravou pětkou 

7.B Pj 

10:00-

10:45 
Vzdělávací program 
Párty se Zdravou pětkou 

8.A Bo 

10:55-

11:40 
Vzdělávací program 
Párty se Zdravou pětkou 

8.A Va 

11:50-

12:35 
Vzdělávací program 
Párty se Zdravou pětkou 

9.A Ko 

12:45-

13:30 
Vzdělávací program 
Párty se Zdravou pětkou 

9.A Pj 

<> 

  

19.3. 

(St) 

  

8:00- 9:40 
Přednáška 
Drogová závislost 

přednáška Romana Povaly 

9.A Va 

8:00- 9:40 
Vzdělávací program 
Škola Zdravé pětky 

2.B Kt 

10:00-

10:45 

Přednáška 
Drogová závislost 

přednáška Romana Povaly 

8.A Von 

10:00-

11:40 
Vzdělávací program 
Škola Zdravé pětky 

4.B Ji 

10:55-

11:40 

Přednáška 
Drogová závislost 

přednáška Romana Povaly 

8.A Ca 

10:55-

12:35 

Třídní program 

Komunikace mezi žáky a 

jejich sociální vztahy 

7.B Mč 
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11:50-

13:30 
Vzdělávací program 
Škola Zdravé pětky 

5.B Mlň 

<> 

  

20.3. 
(Čt) 

  

8:00- 9:40 
Vzdělávací program 
Škola Zdravé pětky 

2.A Dem 

10:00-

11:40 
Vzdělávací program 
Škola Zdravé pětky 

4.A Pr 

<> 

  

21.3. 

(Pá) 

  

8:00- 9:40 
Vzdělávací program 
Škola Zdravé pětky 

1.A Sk 

10:00-

11:40 
Vzdělávací program 
Škola Zdravé pětky 

1.B KL 

<> 

  

24.3. 

(Po) 

  

8:00- 9:40 
Vzdělávací program 
Škola Zdravé pětky 

3.B Ki 

10:00-

11:40 

Vzdělávací program 

Škola Zdravé pětky 
3.A Li 

11:50-

13:30 
Vzdělávací program 
Škola Zdravé pětky 

5.A Krt 

<> 

  

25.3. 
(Út) 

  

8:00-13:30 
Soutěž 
Okresní kolo ve zpěvu 

výběr žáků 

  Vc 

<> 

  

26.3. 
(St) 

  

8:00-13:30 
Soutěž 
Okresní kolo ve zpěvu 

  Vc 

<> 

  

27.3. 
(Čt) 

  

16:00-

17:00 

RODIČOVSKÉ 

SCHŮZKY 
4. A 

    

<> 

  

31.3. 
7:00-23:59 

Soustředění 
Lyžařský kurz 

4.A Mi, Su, Va, Ty 
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(Po) 

  

<> 

  

1.4. 
(Út) 

  

0:00-23:59 
Soustředění 
Lyžařský kurz 

4.A Mi, Su, Va, Ty 

8:00- 8:45 
APRÍLOVÝ DEN 
zábavné soutěžě pro žáky 

5. - 6. tříd 

7.B Mč 

8:55- 9:40 
APRÍLOVÝ DEN 
zábavné soutěžě pro žáky 

5. - 6. tříd 

6.B, 7.B Ca, Mč 

10:00-

10:45 

APRÍLOVÝ DEN 
zábavné soutěžě pro žáky 

5. - 6. tříd 

6.A, 7.B Mč, Von 

10:55-

11:40 

APRÍLOVÝ DEN 
zábavné soutěžě pro žáky 

5. - 6. tříd 

5.B, 7.B Mč, Pr 

11:50-

12:35 

APRÍLOVÝ DEN 
zábavné soutěžě pro žáky 

5. - 6. tříd 

5.A, 7.B Krt, Mč 

12:45-

13:30 

APRÍLOVÝ DEN 
zábavné soutěžě pro žáky 

5. - 6. tříd 

7.B Mč 

<> 

  

2.4. 
(St) 

  

0:00-13:30 
Soustředění 
Lyžařský kurz 

4.A Mi, Su, Va, Ty 

<> 

  

3.4. 
(Čt) 

  

8:00- 8:45 

Vzdělávací program 

NEPZ 
Savany a monzunový les - 

varan komodský 

SVČ - klub, 35 Kč 

2.A, 2.B Dem, Kt 

8:55- 9:40 

Vzdělávací program 

NEPZ 
Savany a monzunový les - 

varan komodský 

1.A, 1.B KL, Sk 
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SVČ - klub, 35 Kč 

10:00-

11:00 

Vzdělávací program 

NEPZ 

Savany a monzunový les - 

varan komodský 

SVČ - klub, 40 Kč 

3.A, 3.B, 

4.A, 4.B 
Ji, Ki, Li, Pr 

11:15-

12:15 

Vzdělávací program 

NEPZ 
Savany a monzunový les - 

varan komodský 

SVČ - klub, 40 Kč 

5.A, 5.B, 

6.A, 6.B 
Ca, Krt, Mlň, Su 

12:35-

13:30 

Vzdělávací program 

NEPZ 
Savany a monzunový les - 

varan komodský 

SVČ - klub, 40 Kč 

7.A, 7.B, 

8.A, 9.A 
Ko, Bo, Va, Ty 

<> 

  

8.4. 
(Út) 

  

8:55-10:45 
Kulturní pořad 
Marimba show 

UFFO 9:00 - 10:15, 50 Kč 

1.A, 1.B, 

2.A, 2.B, 

3.A, 3.B, 

4.A, 4.B, 

5.A 

Dem, Ji, Ki, Kt, 

KL, Li, Mi, Pr, 

Sk 

<> 

  

10.4. 
(Čt) 

  

13:00-

15:00 

Velikonoční dílna ve ŠD 
výroba koledníčka 

lektorka: A. Pichová 

50 Kč 

  Vc 

<> 

  

11.4. 
(Pá) 

  

8:00-12:15 
Exkurze 

Elektrárna Poříčí 
3.B Ki 

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 
Etické dílny 

U mě doma 

sebereflexe, komunikace v 

rodině 

6.A   

<> 

  

14.4. 
(Po) 

14:00-

16:00 
Klasifikační porada     
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<> 

  

15.4. 
(Út) 

  

8:00-14:25 

Sportovní soutěž 

Vybíjená - PREVENTAN 

CUP - okrskové kolo 

kat. II. (4. - 5. třída) 

pořadatel ZŠ R. Frimla 

  Ko, Su, Ty 

16:00-

19:00 

RODIČOVSKÉ 

SCHŮZKY 
od 16:00 I.stupeň (mimo 

4.A) 

od 17:00 II. stupeň 

    

<> 

  

16.4. 
(St) 

  

7:30-13:30 
Exkurze 
Archeopark Všestary 

4.A, 4.B Ji, Pr 

7:30-14:30 

Exkurze 

Velikonoční dílny, zvyky, 

ukázka řemesel 

Kutná Hora 

1.A, 1.B KL, Sk, Pro 

8:00-15:20 

Sportovní soutěž 
Vybíjená - okrskové kolo 

kat. III.( 6. třída) 

pořadatel ZŠ R. Frimla 

6.A Ko, Ty 

<> 

  

22.4. 
(Út) 

  

10:55-

11:40 

Vzdělávací program 
Etické dílny 

Láska a vztahy 

Existuje skutečná láska 

8.A   

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 

Etické dílny 

U mě doma 

sebereflexe, komunikace v 

rodině 

6.B   

12:45-

13:30 

Vzdělávací program 
Etické dílny 

Sebevědomí se dnes nosí 

7.B   

<> 

  10:55- Vzdělávací program 7.A   
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23.4. 
(St) 

  

11:40 Etické dílny 

Sebevědomí se dnes nosí 

<> 

  

29.4. 
(Út) 

  

8:00-15:20 

Sportovní soutěž 
Vybíjená - PREVENTAN 

CUP - okresní kolo 

kat. II. (4. - 5. třída) 

pořadatel ZŠ R. Frimla 

  Ko, Su, Ty 

<> 

  

30.4. 
(St) 

  

7:30-16:00 

Exkurze 
Sklárny Harrachov, 

muzeum skla 

Mumlavské vodopády 

3.A, 3.B Ki, Li 

8:00-15:20 

Sportovní soutěž 
Vybíjená - okresní kolo 

kat. III.( 6. třída) 

pořadatel ZŠ R. Frimla 

6.B Ko, Ty 

13:00-

15:00 
Výroba mýdel ve ŠD   Vc 

<> 

  

2.5. 

(Pá) 

  

  ŘEDITELSKÝ DEN     

<> 

  

7.5. 
(St) 

  

8:00-15:20 

Sportovní soutěž 
POHÁR ROZHLASU 

okrskové kolo 

pořadatel ZŠ R. Frimla 

7.A Ko, Mč, Ty 

10:00-

11:40 

Kulturní pořad 
"V říši divů" 

představení tanečního 

souboru ZUŠ Trutnov 

UFFO 10:30 - 11:30, 30 

Kč 

1.A, 1.B, 

2.A, 2.B, 

3.A, 3.B, 

4.A, 4.B, 

5.A, 5.B 

Dem, Ji, Ki, Kt, 

Krt, KL, Pr, Sk, 

Su, Sou 

15:30-

16:00 
Besídka ke Dni matek ve 

ŠD 
  Vc 

<> 
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9.5. 
(Pá) 

  

  ŘEDITELSKÝ DEN     

<> 

  

12.5. 
(Po) 

  

7:30- 8:00 Sběr papíru     

8:00- 9:40 
Kulturní pořad 
O štěstí a neštěstí 

UFFO 8:30 - 9:20, 50 Kč 

3.A, 3.B, 

4.B, 5.A 
Ji, Ki, Krt, Li 

<> 

  

13.5. 
(Út) 

  

7:30- 8:00 Sběr papíru     

11:50-

15:20 

Přednáška 
Sexuální zdraví 

přednáška Tomáše Řeháka 

11:50 - 14:25 

9.A   

  Fotografování tříd     

<> 

  

14.5. 
(St) 

  

7:30- 8:00 Sběr papíru     

  Fotografování tříd     

<> 

  

15.5. 
(Čt) 

  

7:30- 8:00 Sběr papíru     

11:50-

19:00 

Sportovní soutěž 
POHÁR ROZHLASU 

okresní kolo 

Dvůr Králové nad Labem 

  Ko, Ty 

16:00-

17:00 
Besídka 2. A 2.A Dem 

<> 

  

16.5. 
(Pá) 

  

7:30- 8:00 Sběr papíru     

<> 

  

20.5. 

8:00-11:40 Testování SCIO 8.A Mč 

10:55- Vzdělávací program 7.B   
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(Út) 

  

11:40 Etické dílny 

Učíme se solit 

Správné pochopení 

zdravého sebevědomí, 

prevence rizikového 

chování 

11:50-

12:35 
Vzdělávací program 
Etické dílny 

6.B   

12:45-

13:30 

Vzdělávací program 
Etické dílny 

Láska a vztahy 

Odpovědnost v 

partnerských vztazích 

8.A   

<> 

  

21.5. 
(St) 

  

10:55-

11:40 

Vzdělávací program 
Etické dílny 

Učíme se solit 

Správné pochopení 

zdravého sebevědomí, 

prevence rizikového 

chování 

7.A   

10:55-

13:30 

Kulturní pořad 
Olympijská hlídka 

program s olympionikem 

Vávrou Hradilkem 

Kino Vesmír 11:30 - 12:30 

1.A, 1.B, 

2.A, 2.B, 

3.A, 3.B, 

4.A, 4.B, 

5.A, 5.B, 

6.A, 6.B, 

7.A, 7.B, 

8.A, 9.A 

Ko, Ca, Dem, Ji, 

Ki, Kt, KL, Li, 

Mlň, Ma, Mč, 

Mi, Pr, Sk, Su, 

Va, Von, Ty 

<> 

  

22.5. 
(Čt) 

  

8:55- 9:40 
Koncert 
Populární česká hudba 

malá TV, 40 Kč 

1.A, 1.B, 

2.A, 2.B 
Dem, Kt, KL, Sk 

10:00-

10:45 

Koncert 
Populární česká hudba 

malá TV, 40 Kč 

7.A, 7.B, 

8.A 
Ca, Von, Vc 

10:55-

11:40 

Koncert 
Populární česká hudba 

malá TV, 40 Kč 

3.A, 3.B, 

4.A, 4.B 
Ji, Ki, Li, Pr 
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11:50-

12:35 

Koncert 
Populární česká hudba 

malá TV, 40 Kč 

5.A, 5.B, 

6.A, 6.B 
Ca, Krt, Mlň, Su 

<> 

  

23.5. 
(Pá) 

  

11:50-

12:35 
Vzdělávací program 
Etické dílny 

6.A   

<> 

  

27.5. 
(Út) 

  

8:00-13:30 

Sportovní soutěž 

BeeBall - turnaj 

výběr žáků 1.- 2.tříd 

1.B, 2.A Dem, KL 

8:00-15:00 
Exkurze 
Hvězdárna Hradec Králové 

5.A, 5.B Krt, Su 

8:00-15:00 

Soutěž 
Přírodní krásy světa 

výběr žáků 6. - 9. třída (3) 

ZŠ V Domcích Trutnov 

  Bo 

<> 

  

28.5. 
(St) 

  

7:00-18:00 

Exkurze 
Mladá Boleslav - Škoda - 

výroba, muzeum 

výběr žáků 6. - 9. třída 

  Ma, Mč, Va 

<> 

  

29.5. 
(Čt) 

  

7:45-13:30 

Sportovní soutěž 
Turnaj v košíkové 

výběr 1. - 5. třída 

Gymnázium Trutnov 

  Su 

8:00-13:00 
Exkurze 

ZOO Dvůr Králové 
1.A, 1.B KL, Sk, Sou 

<> 

  

30.5. 
(Pá) 

  

8:00-12:35 
DEN DĚTÍ NA ZŠ R. 

FRIMLA 
organizace 5. A, 5. B 

5.A, 5.B Krt, Su 

8:55-11:40 

DEN DĚTÍ NA ZŠ R. 

FRIMLA 
organizace 5. A, 5. B 

1.A, 1.B, 

2.A, 2.B, 

3.A, 3.B, 

4.A, 4.B 

Dem, Ji, Ki, Kt, 

KL, Li, Pr, Sk 
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<> 

  

2.6. 
(Po) 

  

8:30-23:59 

Školní výlet 
Pec pod Sněžkou - Jelení 

louky 

turistika, sportovní hry, 

týmové hry 

8.A Ma, Mi 

11:50-

12:35 
Přednáška 
Poruchy příjmu potravy 

7.A Mlň 

12:45-

13:30 
Přednáška 
Poruchy příjmu potravy 

7.B Va 

<> 

  

3.6. 
(Út) 

  

0:00-23:59 

Školní výlet 
Pec pod Sněžkou - Jelení 

louky 

turistika, sportovní hry, 

týmové hry 

8.A Ma, Mi 

7:30-17:00 
Exkurze 
Archeopark Všestary 

pevnost Josefov 

6.A, 6.B Ca, Mč, Von 

<> 

  

4.6. 
(St) 

  

0:00-15:00 

Školní výlet 
Pec pod Sněžkou - Jelení 

louky 

turistika, sportovní hry, 

týmové hry 

8.A Ma, Mi 

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

5.A, 5.B Su 

<> 

  

5.6. 
(Čt) 

  

  

Sportovní soutěž 

Vybíjená - krajské kolo - 

6.tř. chlapci 

Lázně Bělohrad 

  Ko 

<> 

  

6.6. 

(Pá) 

  

8:00-10:45 

Trutnovská taneční 

akademie 

Národní Dům Trutnov 

8:30 - 10:00, 35 Kč 

1.A Sk 

10:00- Trutnovská taneční 3.A, 3.B, Bo, Ca, Ki, Li, 
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12:35 akademie 
Národní Dům Trutnov 

10:30 - 12:00, 35 Kč 

5.B, 6.A, 

6.B, 7.A, 

7.B, 8.A, 

9.A 

Mč, Su, Va, 

Von, Ty 

10:00-

12:35 

Vzdělávací program 
Všechny krásy lesa 

areál ČSLA 10:20 - 12:20 

4.B Ji 

<> 

  

7.6. 

(So) 

  

  

Sportovní den s 

partnerskou školu 
Myslakowice 

  Ko, Ma, Pj, Von 

<> 

  

8.6. 
(Ne) 

  

14:00-

23:59 

Školní výlet 
Turistika, hry v přírodě 

Jinolice 

4.A, 4.B Ji, Mi, Pr 

<> 

  

9.6. 
(Po) 

  

0:00-23:59 
Školní výlet 
Turistika, hry v přírodě 

Jinolice 

4.A, 4.B Ji, Mi, Pr 

  
Zájezd k moři 
Itálie 

výběr žáků 

  LiJ 

<> 

  

10.6. 
(Út) 

  

0:00-14:00 
Školní výlet 
Turistika, hry v přírodě 

Jinolice 

4.A, 4.B Ji, Mi, Pr 

7:30-17:00 

Školní výlet 

Janské Lázně - Černa Hora 

- Pec pod Sněžkou 

turistika 

3.B Ki 

8:00-16:00 

Školní výlet 
Radvanice - Žaltman - 

Radvanice 

turistika, hry v přírodě 

3.A Li 

8:00-16:00 
Školní výlet 
Kutná Hora 

5.A, 5.B Krt, Su 
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Zájezd k moři 
Itálie 

výběr žáků 

  LiJ 

<> 

  

11.6. 
(St) 

  

8:00-15:30 
Školní výlet 
Bozkovské dolomitové 

jeskyně 

2.A, 2.B Dem, Kt, Pro 

8:00-13:30 
Sportovní den 
Dolce, výuka na raftech 

9.A Va 

  

Zájezd k moři 

Itálie 

výběr žáků 

  LiJ 

<> 

  

12.6. 
(Čt) 

  

8:00-23:59 
Školní výlet 
Rýchory 

9.A Bo, Va 

8:00-15:00 

Soutěž 

Program primární 

prevence 

družstva 6. - 8. třídy 

  Mlň 

  
Zájezd k moři 
Itálie 

výběr žáků 

  LiJ 

<> 

  

13.6. 

(Pá) 

  

0:00-15:00 
Školní výlet 
Rýchory - turistika 

9.A Bo, Va 

10:55-

13:30 

Vzdělávací program 
Indonésie - po stopách 

lidojedů 

kino Vesmír, 110 žáků, 60 

Kč 

11:45 - 12:45 

6.A, 6.B, 

7.A, 7.B, 

8.A 

Ca, Ma, Mč, 

Von, Ty 

  
Zájezd k moři 
Itálie 

výběr žáků 

  LiJ 

<> 

  

16.6. 
(Po) 

8:00-13:30 
Soutěž 
Dopravní výchova 

Dvůr Králové nad Labem 

4.A, 4.B Ji, Pr 
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  odjezd 9:15 

  

Školní výlet 
Týniště nad Orlicí 

turistika, vodáctví, 

sportovní hry 

7.A, 7.B Mč, Su, Von, Ty 

<> 

  

17.6. 
(Út) 

  

  

Školní výlet 
Týniště nad Orlicí 

turistika, vodáctví, 

sportovní hry 

7.A, 7.B Mč, Su, Von, Ty 

<> 

  

18.6. 
(St) 

  

8:00-17:30 
Školní výlet 
Pec pod Sněžkou 

turistika 

6.B Bo, Ca 

  

Školní výlet 
Týniště nad Orlicí 

turistika, vodáctví, 

sportovní hry 

7.A, 7.B Mč, Su, Von, Ty 

<> 

  

19.6. 

(Čt) 

  

8:00-13:30 
Závěrečné prezentace 

žáků 9. A 
9.A Bo, Mč, Va 

10:55-

13:30 

Sportovní soutěž 
Nácvik zahájenhí OH 

výběr žáků 

  LiJ, Ko, Vc 

14:00-

16:00 
Klasifikační porada     

<> 

  

20.6. 
(Pá) 

  

10:55-

11:40 

Beseda 
Energetika, využití jaderné 

energie 

8.A, 9.A Ca, Mč 

11:50-

12:35 

Beseda 
Energetika, využití jaderné 

energie 

8.A, 9.A Mč, Von 

<> 

  

23.6. 
(Po) 

  

8:00-13:30 

Olympijské hry dětí 

základních škol 

Trutnova 

1.A, 1.B, 

2.A, 2.B, 

3.A, 3.B, 

4.A, 4.B, 

LiJ, Ko, Bo, Ca, 

Dem, Ji, Ki, Kt, 

Krt, KL, Li, Mlň, 

Ma, Mč, Mi, Pj, 
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5.A, 5.B, 

6.A, 6.B, 

7.A, 7.B, 

8.A, 9.A 

Pr, Sk, Su, Va, 

Von, Ty, Sou, 

Pro, Vc 

<> 

  

24.6. 

(Út) 

  

8:00-13:30 
Olympijské hry dětí 

základních škol 

Trutnova 

1.A, 1.B, 

2.A, 2.B, 

3.A, 3.B, 

4.A, 4.B, 

5.A, 5.B, 

6.A, 6.B, 

7.A, 7.B, 

8.A, 9.A 

LiJ, Ko, Bo, Ca, 

Dem, Ji, Ki, Kt, 

Krt, KL, Li, Mlň, 

Ma, Mč, Mi, Pj, 

Pr, Sk, Su, Va, 

Von, Ty, Sou, 

Pro, Vc 

16:00-

17:00 
Schůzka s rodiči 

budoucích prvňáčků 
  

LiJ, Ko, Ki, Li, 

Mi 

<> 

  

25.6. 
(St) 

  

8:00-13:30 
Olympijské hry dětí 

základních škol 

Trutnova 

1.A, 1.B, 

2.A, 2.B, 

3.A, 3.B, 

4.A, 4.B, 

5.A, 5.B, 

6.A, 6.B, 

7.A, 7.B, 

8.A, 9.A 

LiJ, Ko, Bo, Ca, 

Dem, Ji, Ki, Kt, 

Krt, KL, Li, Mlň, 

Ma, Mč, Mi, Pj, 

Pr, Sk, Su, Va, 

Von, Ty, Sou, 

Pro, Vc 

<> 
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VII.  Školní družina 

 

Školní družina měla 4. oddělení. Navštěvovalo ji 120 dětí z 1. až 4. tříd. Zájem    

o školní družinu byl velký a převyšoval počet volných míst. Během měsíce září 

jsme postupně a po několika organizačních úpravách umístily všechny děti         

a vyšly vstříc potřebám a požadavkům rodičů.  

Již druhým rokem jsme spolupracovaly s instruktory ze Střediska volného času. 

Děti navštěvovaly zájmový útvar Frimláček. Oproti minulým rokům se tak 

častěji dostaly do tělocvičny, oblíbily si lanovou dráhu, celoroční vědomostní 

soutěž jednotlivců a další volnočasové aktivity. 

Ranní družinu navštěvovalo 30 dětí. Provoz začínal v 6.30 hodin ráno. 

Odpolední provoz byl zajištěn opět do 16.30 hodin. 

 

Celková činnost v odděleních vycházela z  plánu ŠD. Děti využívaly 

počítačovou učebnu a naučily se pracovat s výukovými programy Alík                

a Všeználek. Pro potřeby relaxace nám po celý rok skvěle sloužila kuličková 

herna, školní hřiště a atrium s novými hracími prvky. Do budoucna bychom 

uvítaly ještě větší vylepšení atria. Oceňujeme výborné vybavení heren. Děti 

dostaly tradiční prosincovou bohatou nadílku hraček a měly k dispozici 

nadstandardní vybavení pro oblíbenou výtvarnou, pracovní a hudební výchovu. 

Výtvarné práce dětí jsme pravidelně prezentovaly na nástěnkách v prostorách 

školy. Hudební kroužek úspěšně reprezentoval družinu i celou školu na 

veřejných vystoupeních. 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 2013/2014 

Tradiční výstava ovoce a zeleniny spojená s ochutnáváním a soutěžemi. 

Odpoledne v muzeu – Svět hraček. 

Beseda s myslivcem a sběr kaštanů. 
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Výroba mýdel – předvánoční a jarní termín. 

Pečení perníčků. 

Den otevřených dveří ve škole – zdobení perníčků a soutěžní úkoly pro 

předškoláky, pěvecké pásmo. 

Vánoční dílna – rybičky z ratanu, zdobení perníčků. Vánoční výstava v ND. 

Karneval. 

Základy 1. pomoci – beseda se studentkami SZŠ. 

Bruslení. 

Velikonoční dílna – kašírování a malování vajíček, kuřátka v obilí. 

Koledníčci – velikonoční dílna s účastí rodičů. 

Kynologie – ukázky z výcviku- podzimní i jarní termín. 

Besídka ke dni matek a výroba dárků. 

Návštěva muzea – O pokladech hradu Vizmburk (edukační program). 

Galerie draka Trutnov – magická atmosféra dávné báje. 

Zahájení zpěvem hymny na OH žáků trutnovských škol – prezentace hudebního 

kroužku. 

Poznávání léčivých bylin – soutěž – spolupráce s učiteli přírodopisu. 

Beseda s dopravním policistou. 

Spolupráce se soukromou agenturou Méďa: Výlet do Liberce v podzimním 

a jarním termínu, Výlet do Hradce Králové. 

 

Spolupráce s učitelkami 1.stupne: Čarodějnický den. Výlet do Perníkové 

chaloupky, Bozkovských jeskyň a do ZOO. 
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VIII.  Školní parlament 

 

Školní parlament tvořený desíti 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 (8.A třída zorganizovala večerní diskotéku a stezku odvahy pro 

žáky z 1. stupně) 

 Mikuláš (9.A třída) 

 Sběr papíru (1. pololetí 7.A, 2. pololetí 7.B) 

 Aprílový den (7.B třída) 

 Veselé vyučování (9.a třída) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-57- 

 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.  

 

Sportovní soutěže 

Datum Soutěž 

Kategorie(počet 

žáků) Umístění 

3.10.2013 Přespolní běh-okresní kolo 

III. D 6. - 7. třída 

(6) 3. 

    

III. H 6. - 7. třída 

(5) 8. 

    

VI. H 8. - 9. třída 

(5) 10. 

2.10.2013 Zátopkova štafeta - 5 km 

I. st. 2. - 5. třída 

(25) 3. 

    

II. st. 6. - 9. třída 

(25) 7. 

11.10.2013 FLORBAL - okrsek 

III. H 6. - 7. 

třída(12) 1. 

16.10.2013 FLORBAL  - okrsek 

III. D 6. - 7. třída 

(12) 1. 

18.10.2013 FLORBAL - okrsek 

IV. D 8. - 9. třída 

(12) 3. 

12.11.2013 FLORBAL - okres 

III. D 6. - 7. třída 

(12) 3. 

14.11.2013 FLORBAL - okres 

III. H 6. - 7. třída 

(12) 1. 

20.11.2013 FLORBAL  - okrsek II. H 1. - 5. třída (8) 2. 

28.11.2013 FLORBAL  - kraj 

III. H 6. - 7. třída 

(12) 1. 

4.12.2013 Plavání - krajské kolo III.H 6. - 7. třída (6) 2. 

4.12.2013 Plavání - krajské kolo IV.H 8. - 9. třída (6) 2. 

16.12.2013 Vánoční turnaj v kopané 1. - 3. třída (8) 2. 

17.12.2013 Vánoční turnaj v kopané 4. - 5. třída (8) 5. 

14.1.2014 

Štafeové běhy do soutěže "Moje 

olymp." 1. - 5. třída (10) * 

16.1.2014 

Štafeové běhy do soutěže "Moje 

olymp." 6. - 9. třída (10) * 

27.1.2014 FLORBAL  - kraj II. D 1. - 5. třída (8) 3. 
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27.1.2014 FLORBAL  - kraj II. H 1. - 5. třída (8) 4. 

17.2.2014 

FLORBAL  - republiková 

kvalifikace 

III. H 6. - 7. třída 

(12) 3. 

19.2.2014 

Olympijský park Letná - sportovní 

den 4. - 9. třída (40) * 

27.2.2014 Krkonošský florbalový pohár 2014 2.- 5. tř.. D (10) 3. 

27.2.2014 Krkonošský florbalový pohár 2014 7.- 8. tř.. D (10) 2. 

28.2.2014 Krkonošský florbalový pohár 2014 2.- 5. tř. H - A (10) 2. 

28.2.2014 Krkonošský florbalový pohár 2014 2.- 5. tř. H - B (10) 4. 

28.2.2014 Krkonošský florbalový pohár 2014 6.- 7. tř. H - B (10) 8. 

28.2.2014 Krkonošský florbalový pohár 2014 7.- 8. tř. H - A (10) 2. 

3.3.2014 Košíková - okresní kolo III. D ( 8 ) 2. 

17.3.2014 Florbalový turnaj-Eldorado Cup 1.- 3. třída (12) 1. 

18.3.2014 Florbalový turnaj-Eldorado Cup 4.- 5. třída (13) 2. 

15.4.2014 Vybíjená-okrskové kolo II. D (12) 1. 

    II. OT. (12) 4. 

16.4.2014 Vybíjená-okrskové kolo III. D (12) 2. 

    III. H (12) 1. 

29.4.2014 Vybíjená-okresní kolo II. D (12) 3. 

    II. OT. (12) 2. 

30.4.2014 Vybíjená-okresní kolo III. D (12) 2. 

    III. H (12) 1. 

1.4.-

30.4.2014 Olympijský víceboj 1.  - 9. tř. (350) 

Stříbrný 

certifikát 

7.5.2014 Pohár Rozhlasu - atletika-okrsek III. D (12) 1. 

    III. H (12) 1. 

15.5.2014 Pohár Rozhlasu - atletika - okres 

6. - 7. třída dívky 

(12) 4. 

    

6 .- 7. třída chlapci 

(12) 5. 

27.5.2014 BeeBall 2. třída (20) 3. 

29.5.2014 Košíková   1. - 5. třída (10) 1 

5.6.2014 Vybíjená-krajské kolo III. H (12) 1 

7.6.2014 Sportovní den s partnerskou školou 6. - 7. třída (12) * 

23.-

25.6.2014 Olympijské hry dětí ZŠ Trutnova 1. - 9. třída (126) * 
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  Matěj Břeň ze 4. B obsadil 1.místo v pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek 

v kategorii školených zpěváků a postoupil do celostátního kola v Karlových Varech. 

Štěpán Břeň z 1.A získal 2. místo v kategorii neškolených zpěváků. 

 V soutěži Přírodovědný klokan pro 8. a 9. ročník obsadil 1. Místo Daniel 

Simon z 9.A. 

 Výborné 3. místo v ČR obsadil Adam Štěpánský v soutěži Bobřík 

informatiky.  

 V soutěži Matematický klokan dosáhli výborných výsledků především žáci 4. 

a 5. tříd: Matouš Bedrník, Daniel Šich, Jana Řezníčková, Lukáš Kašpar, Matěj 

Krčmář, Tereza Bartošová a Jakub Černý. 

 V okresním kole Pythagoriády získali Matouš Bedrník 4. místo a Martin Hála 

11. místo.  

 V okresním kole ZUČ ve zpěvu obsadili 2.místo Stella Brydon z 1.B a Matěj 

Břeň ze 4.B. 

 Návštěva české metropole 
   

Tradičně i letos v září měli žáci 2. stupně a 5. třídy možnost navštívit v  

rámci výuky naše hlavní město. První naše kroky vedly do Imaxu, kde jsme zhlédli 

naučný pořad Letecké legendy. Největším lákadlem pro většinu zúčastněných 

pravděpodobně byla strhující výstava Tutanchamon. Prohlédli jsme si tu nejen kopie 

pokladů z Tutanchamonovy hrobky, ale mohli jsme být téměř svědky fascinujícího 

příběhu archeologa Howarda Cartera, který poklad objevil. Návštěvu Prahy jsme 

zakončili procházkou po Královské cestě. Cestou se žáci dozvěděli řadu zajímavostí 

o místních pamětihodnostech. Ti starší si osvěžili své znalosti  

o historických slozích, mladší pak o pověstech z nejstarších českých dějin. 

 Sportovní den s polskými kamarády 
   

Ve středu 25.9. nás navštívila delegace ze spřátelené polské školy z Mysłakowic. 

Naši i polští žáci si společně zahráli fotbal, florbal, bränball či kin-ball. Dvě poslední 

sportovní hry byly pro Poláky úplnou novinkou, naopak ve fotbale se ukázali jako 

velmi zdatní soupeři. Příjemným osvěžením byl společný nácvik zumby. Atmosféra 

byla po celou dobu přátelská, ani ve vypjatých sportovních okamžicích nedošlo  

k žádnému konfliktu. Obě školy už se jistě těší na další setkání na jaře 2014. 

 

 Soutěž zpěváků R. Krajča a T. Kluse 

Žáci naší školy, 9.A a holky z 8.A se zúčastnili soutěže o nahrání písně „Cesta“ 

z filmu „Křídla vánoc“. Na počátku všeho byla tato výzva skupiny „Kryštof“: 

„Natočte se a pomozte nám vytvořit alternativní klip Vás fanoušků k písni Cesta. 

Zpívejte, hrajte na kytary, piáno, bubnujte, trubte na dechové nástroje. Nespěcháme 

https://www.facebook.com/skupinakrystof
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- máte na to měsíc, pak začneme skládat "puzzle". Tak uvidíme, kolik toho 

nasbíráme. Těšíme se. 

Vaši Kryštůfci"  

S tímto ojedinělým nápadem přišla Lucie Petirová, Michal Hlušička vše natočil, 

Filip Trnovec vyfotografoval a naši mladí umělci se doprovodili i na hudební 

nástroje. Terezka Ježková na klavír, Marek Prokop na africký buben Djembe  

a Verča Malinová na tamburínu. 

 Halloweenský večer 
   

Pro žáky druhých tříd si připravila školní strašidla z 8.A tajemnou cestu po 

zhasnutých chodbách školy. Před absolováním stezky odvahy si děti vyslechly 

horrorový příběh a poté byly po jednotlivcích pouštěny na strašidelnou trasu po 

škole. Nebylo místo, kde by děti nepotkaly ducha. Stezka končila ve třídě, kde byl 

připraven zábavný program s diskotéka a různými soutěžemi. 

Lucie Petirová, 8.A 

 

 Zumba s Bárou 
   

Pozvala jsem k nám, na hudební kroužek, Báru Libřickou, žákyni 8.A naší školy. 

Bára se už dlouho věnuje Zumba cvičení. Zná nejen její vznik a vývoj, ale také 

bravurně ovládá mnoho choreografií. Na letním táboře "Méďa" dokonce 

zorganizovala Zumbamaraton, na kterém si vytančilo odměnu 60 dětí. Tentokrát 

zavítala mezi naše nejmenší žáky, prvňáčky. Ti se k našemu překvapení se Zumbou 

poprali s absolutní lehkostí.  

Petra Vočadlová 

 

 

 

 Jak se Brumla polepšil 
   

Třída 5.B pod vedením paní učitelky Suchánkové a ve spolupráci s PPP Trutnov 

zdramatizovala příběh o medvídkovi, který ubližoval svým zvířecím kamarádům. 

Mohlo to s ním špatně dopadnout, ale jak už to ve správné pohádce bývá, nakonec 

se napravil. Cílem představení je diváky nejen pobavit, ale i upozornit na 

problematiku šikany. Hru veřejnost mohla zhlédnout během dne otevřených dveří. 

V následujícím týdnu byla předvedena i žákům prvního stupně a dětem  

z mateřských školek. Herecké výkony páťáků byly velmi přesvědčivé, po zásluze 

proto byly odměněny aplausem. 

 

 Vánoční dárek od Richarda Krajča 
   

Zpěváci písně „Cesta“ z filmu „Křídla Vánoc“ R. Krajčo a T. Klus nám připravili 

opravdu velké překvapení. Vložili kousíček naší nahrávky, se kterou jsme se 

zúčastnili jejich soutěže, do videoklipu věnované fanouškům této písně jako vánoční 

dárek.  
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I když jsme tam jen malou chvilinku, považuji to pro velký počet přihlášených 

soutěžících za úspěch.  

Petra Vočadlová 

 

 Lyžařský kurz 2. tříd 
   

První týden v lednu se vypravili žáci druhých tříd do Černého dolu a užili si celý 

týden vždy dopoledne na lyžích. Na vzdory tomu, že sněhová nadílka byla velmi 

skromná, vypracovávali a zdokonalovali svou sportovní formu. Jezdili na kotvě i na 

lanovce, nebáli se ani na velkém svahu. Také snowboardisté zjistili, jaká je to prima 

jízda. Na závěr kurzu dostali všichni diplomy a společnou fotografii. 

Alena Demešová a Vlasta Koutková 

 

 Moje olympiáda 
   

Naše škola ZŠ R. Frimla se aktivně zapojila do série soutěží „Moje olympiáda“, 

kterou vyhlásil Český olympijský výbor pro základní školy a víceletá gymnázia  

u příležitosti konání ZOH 2014. 

 

Družstva 1. - 5. tříd a 6. - 9. tříd soutěžila v běžecké štafetě. Vědomostní kvíz řešili 

žáci J. Khol 6. A, M. Říhová 7. A, M. Mikšovský 8. A a F. Limberský 9. A, kteří 

byli vítězi školního kola, a v soutěži kreativita byla odeslána práce V. Vodehnala  

z 9. A. V celkovém hodnocení jsme se zařadili mezi 5 vítězných škol z kraje, které 

získaly hlavní cenu - účast v Olympijském parku Soči – Letná 2014. 

Každá z vítězných škol bude moci na pražskou Letnou poslat ZDARMA jeden 

autobus se svými žáky, kteří se zde během zimních olympijských her v Soči 

zúčastní sportovně zábavného programu připraveného speciálně pro ně. 

                                                                                                              M. Kočanová 

 

 

 Veselá výuka   
  

Na poslední den 1. pololetí si 9.A připravila pro ostatní žáky 2. stupně soutěž, které 

se zúčastnili nejen děti, ale i jejich třídní učitelé. Cílem akce bylo posílit třídní 

kolektiv  

a především se pobavit. Žáci nejprve museli nalézt pečlivě ukryté učitele a dovést je 

na vyučování, které probíhalo v hale. Poté jim přes připravenou překážkovou dráhu 

obětavě donášeli pomůcky z kabinetu. Následovalo řazení žáků podle velikosti  

a jejich přepočítání. Zjišťoval se také počet šplhounů ve třídě. Trénovalo se 

opisování a napovídání. Nutno říci, že ani v jedné z těchto disciplín ve srovnání se 

šplhem žáci zrovna nevynikali, což svědčí o jejich poctivosti. Nechyběla ani 

skupinová práce a samozřejmě známkování. Aktivně se zapojily všechny třídy, 

nejlepších výsledků dosáhla 7.A. Za férový přístup k soutěži a plné nasazení byli ale 

nakonec odměněni všichni. 
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 Pololetní prázdniny 
   

Páteční pololetní prázdniny mohly některé děti z naší školy strávit se svými 

kamarády. Připravili jsme pro ně výlet do Cinestaru v Hradci Králové. Před 

pohádkou se děti povozily na obřích plyšových zvířátkách nebo daly přednost jízdě 

mašinkou po nákupním centru Futurum. Pohádku jsme vybrali aktuální - "Ledové 

království" od stejného umělce, který ztvárnil pohádky "Na vlásku" a "Lví král". 

Byla opravdu moc hezká. Školní jídelnu jsme tento den vyměnili za KFC nebo 

McDonald. Pro zkrácení cesty domů na děti čekaly v autobuse soutěže o hračky 

nebo sladkosti. Děti tak prožily pěkné odpoledne. 

 

 Lyžařský kurz 1. tříd 
   

Děti z prvních tříd trénovaly lyžařské dovednosti na sjezdovkách v Černém Dole 

v prvním únorovém týdnu. Sněhu bylo na svahu dostatek, počasí přálo, nadšení 

nechybělo. Bohužel team 1. B oslabila nemoc, a tak nás jezdilo méně, než bychom 

si přáli. Všechny děti se zlepšovaly a i ti úplní začátečníci se na konci kurzu 

zúčastnili závodů. Odměnou pro všechny byl nejen diplom, fotografie na památku, 

ale i vzpomínka na bezva partu. 

Ludmila Kuťáková, Eva Soukupová 

 

 ZŠ R. FRIMLA FANDILA NA LETNÉ 

V rámci série soutěží „Moje olympiáda“, kterou vyhlásil Český olympijský výbor 

u příležitosti konání ZOH 2014, žáci ZŠ R. Frimla získali hlavní cenu - účast  

v Olympijském parku Soči – Letná 2014.  

Ve středu 19. 2. 2014 byl připraven celodenní sportovně zábavný program  plný 

autobus žáků. Děti si mohly vyzkoušet vybrané olympijské sporty pod vedením 

odborných asistentů. Kompletní vybavení na jednotlivé aktivity bylo zajištěno 

pořadateli. 

Hned po příjezdu na Letnou byly všechny zúčastněné školy slavnostně přivítány 

ve vyhřívaném stanu určeném jen pro ně. Při svačině se děti dozvěděly program 

sportovních aktivit, který na ně čekal. Nejprve se žáci vrhli na běžkařský okruh, kde 

si mohli vyzkoušet jak klasickou techniku v upravené stopě, nebo volný styl. 

Dopoledne se ještě stihlo další sportovní stanoviště – ledová plocha na hokej. Děti 

byly rozděleny do jednotlivých družstev, ve kterých hráli zvlášť proti sobě dívky  

a chlapci mini turnaj. Po skončení zápasů se ještě stihlo zafandit Ondřeji Bankovi  

před velkou televizní obrazovkou. Poté už následoval oběd a krátká pauza na 

odpočinek. Odpoledne si žáci vyzkoušeli bruslařkou dráhu.  

Náročný sportovní program byl ukončen vyhlášením zúčastněných škol, vybraní 

zástupci přebírali diplom na pódiu a odpovídali na otázky moderátorům. Poté každý 

http://www.disney.cz/filmy/ledove-kralovstvi
http://www.disney.cz/filmy/ledove-kralovstvi
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žák obdržel zlatou medaili za splnění všech připravených sportovních aktivit a za 

účast v celorepublikové soutěži.  

Vyvrcholením celého programu bylo povzbuzování a následná oslava vítězství 

Martiny Sáblíkové na trati 5 000 m.  

Naplněni dojmy, novými zážitky a zkušenostmi žáci opouštěli Olympijský park 

a autobus už mohl nabrat směr Trutnov.  

Z celého sportovního programu byli všichni nadšení. Společné fandění 

před velkoplošnou obrazovkou a úspěchy českých sportovců byly nádhernou 

závěrečnou tečkou nezapomenutelného dne.  

 

        Mgr. Milena Kočanová 

 3.A a 3.B na lyžích a na snowboardu 
I když letošní zima zimním sportům moc nepřála, prožili žáci 3. tříd krásný týden na 

sjezdovce a ve ski parku v Černém Dole. Již potřetí se zúčastnili výcvikového 

kurzu. Zdokonalovali své dovednosti, někteří se poprvé postavili na snowboardové 

prkno a naučili se ho dobře ovládat. Sníh byl pouze technický, ale dětem to nevadilo 

a řádně si ho užily. Zážitky s kamarády, vzájemná pomoc a spousta legrace byla 

také fajn. Na závěr všichni dostali diplom a fotografii. Také krásnou medaili, za 

kterou moc děkují paní Ferklové a panu Martincovi. 

Děti i paní učitelky děkují panu Bavorovi za výbornou organizaci výcviku a všem 

instruktorům za jejich péči a zábavnou výuku. 

žáci 3.A, 3.B, Míla Kisá a Jitka Limburská 

 

 

 Školní kolo ZUČ ve zpěvu 
   

Ve středu 5. března se v učebně hudební výchovy uskutečnilo školní kolo zájmové 

umělecké činnosti ve zpěvu. Přišlo kromě soutěžících i publikum jak z řad žáků naší 

školy, tak i rodičů, kteří přišli své nadané děti svou přítomností podpořit. Poděkování 

patří paní učitelce Aleně Demešové, která usedla do poroty a bývalé žákyni naší školy 

Tereze Vočadlové, která zastoupila roli fotografky. 

 

 Výchovný koncert ve škole 

Přivítali jsme v naší škole hudebníky z instrumentálně - vokálního souboru 

Solideo. Seznámili nás s hudbou a hlavně hudebními nástroji používanými v 

období gotiky, renesance a baroka. Tak náročné téma dokázali manželé 

Rejmanovi přiblížit i našim nejmenším školáčkům z prvních tříd. 

Zábavnou formou a hlavně inteligentním humorem, nás natolik zaujali, že jsme 

si zapamatovali některé názvy už běžně nepoužívaných hudebních nástrojů, 

převážně dechových. Žáci, kteří jich věděli alespoň pět, si odnesli CD této 

skupiny. Nejzajímavějšími nástroji byly flétny z kostí ptáků, například z pštrosa, 
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také z kravských, mufloních a beraních rohů. Děti však nejvíce zaujala píšťala s 

měchem, který byl vyroben z vyčiněného vepřového močového měchýře. 

Z hudebníků vyzařovala láska a radost z hudby, kterou mohou roznášet, proto je 

určitě zase pozveme k nám do školy s jiným zajímavým programem. 
 

 

 Okresní kolo zájmové umělecké činnosti ve zpěvu 
   

Reprezentovat naši školu vyrazili žáci z 1.B Stella Brydon a Matěj Břeň ze 4. B. Vsadili 

na krásné české písně a udělali dobře. Stella i Matěj obsadili ve své kategorii pěkné  

2. místo. Soutěže všech trutnovských škol a okolí se zúčastnilo téměř 100 dětí. Za 

vzornou reprezentaci oběma zpěváčkům blahopřejeme a těšíme se zase za rok. 

 

 

 Zdravá pětka 
   

V měsíci březnu se na prvním a druhém stupni naší školy uskutečnily výukové 

programy zaměřené na zdraví. Paní lektorka dětem vysvětlila, co je potravinová 

pyramida a jak si podle ní vybírat potraviny do svého jídelníčku. Děti se například 

dozvěděly, co je to vláknina a k čemu ji naše tělo potřebuje, dále co jsou to bílkoviny 

a ve kterých potravinách je najdeme. Praktickými ukázkami a spoluprací ve 

skupinkách si děti hravou formou zopakovaly důležité zásady při výběru potravin. 

Také se dozvěděly, v čem mohou pomoci svým rodičům při nakupování a jak správně 

zacházet s potravinami při přípravě svačiny nebo večeře. Dnes už také vědí, proč je 

důležité vybírat si zdravé pití a nezapomínat na ně hlavně v horkých letních dnech  

a při sportu. 

Paní lektorka všem dětem připomenula, že jenom zdravé jídlo k dobré kondici 

nestačí. Je nutný i pravidelný pohyb. Po skončení výukového programu dostaly děti 

vysvědčení a mnoho dárků. Každá třída má teď svoji potravinovou pyramidu  

s praktickými radami, jak si potraviny vybírat a jak si udržovat zdraví. 

 

 

 Lyžařský kurz 4. a 5. Tříd 

    

Nikdo už moc nevěřil, že se uskuteční „lyžařské soustředění“ žáků čtvrtého a pátého 

ročníku. 

Pohled dětí na tři dny na horách: 

Užili jsme si krásné lyžování. Hodný pan a paní domácí dobře vařili a přivezli nám 

velkou svačinu na sjezdovku. Příjemné pokoje, užili jsme si tam spoustu srandy. Super 

sauna, nejlepší byl kyblík se studenou vodou. Večer jsme hráli bezva společenské hry. 

Šli jsme na krásný přírodovědný výlet, při kterým jsme dělali tučňáky na sněhu. 

Myslím, že se nám to opravdu vydařilo. Dobré lyžařské podmínky, výborná nálada  
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a ještě lepší počasí nás provázely celé tři dny. 

Žáci 4.A a K. Mikšovská 

 Čarodějnický den v 1. Třídách 

30. duben se stal v prvních třídách dnem čarodějnic, čarodějů a kouzelníků, učili jsme 

se vařit kouzelné lektvary, četli z kouzelné knihy, naučili jsme se zaříkávadlo, 

počítali náš čarodějný věk a délku cesty na koštěti, všichni ve zkoušce obstáli, a proto 

jsme se večer mohli zúčastnit velkého čarodějného reje. 

      Děti z 1.A a 1.B 

 Besídka ve 2.A 

Ve čtvrtek 15. 5. jsme v naší třídě přivítali maminky a tatínky, brášky a sestřičky, 

babičky a dědečky, naše známé i známé našich známých na odpolední besídce. Když 

se všichni posadili a utišili, hezky jsme je přivítali. Začalo pásmo básniček. Pak 

zahráli hudebníci na flétničky a rytmická skupina je doprovázela na jednoduché 

nástroje. Následovala tři divadélka: Kočička a pejsek, O Palečkovi, který vyrostl, 

Paleček a jeho kamarádi. Na závěr jsme zazpívali dvě svižné písničky a naši tanečníci 

zatančili. Podle usměvavých tváří našich hostů, soudím, že besídka se líbila a nám 

všem udělala radost. 

Alena Demešová, tř. uč. 

 

 Exkurze 3.B do elektrárny Poříčí 

Den 11. 4. byl pro naši třídu 3.B nádherný den. Jeli jsme totiž na exkurzi do 

Elektrárny Poříčí. Zařídil nám ji tatínek Lucky, pan Tomek. V elektrárně už na nás 

čekal p. Novák s p. Kenisem a hned nás zavedli do promítací místnosti. Tam jsme 

viděli film o historii elektrárny a o výrobě elektřiny. Také nám rozdali helmy, to 

kvůli bezpečnosti. Potom jsme se konečně vydali na prohlídku elektrárny. Procházeli 

jsme kolem komínů, 100 m vysokých, byli jsme u kotle, nakoukli dovnitř a viděli 

„peklíčko". Také jsme vyjeli výtahem, 40 m vysoko, na kotel. Tam bylo velké horko 

a nádherný výhled na celou elektrárnu. Nejvíc jsme byli překvapeni, že celá výroba je 

řízena počítači. Ještě jednou děkujeme p. Tomkovi za nevšední zážitek. 

 Zapsali žáci 3.B 

 Třeťáci v Harrachově 

Do harrachovské sklárny jsme se vypravili 30.dubna. Je to sklárna 302 let stará  

a stále je v ní zachována ruční výroba. Viděli jsme, jak skláři vyfoukávají a tvarují ze 

žhavé skleněné hmoty vázy, sklenice i figurky. Také jsme viděli sklo brousit. Od paní 

průvodkyně jsme se dozvěděli spoustu informací o výrobě. Líbilo se nám, že jsme 

všechno viděli zblízka. Nejdéle jsme sledovali výrobu skleněných čuníků, které jsme 

si později nakoupili v prodejně. Zajímavé to bylo také v muzeu skla, kde jsme si 

prohlíželi krásné a vzácné exponáty z různých historických období. 
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Druhou částí našeho výletu byla příjemná i zábavná procházka k Mumlavským 

vodopádům. Všechno bylo moc fajn! 

Žáci 3.A, 3.B a paní učitelky Kisá a Limburská 

 

 

 Zápas 1. A 2. Tříd v beeballu 

V úterý 17. 5. se žáci prvních a druhých tříd utkali v přátelských mačích s 

trutnovskými školami. Někteří už měli zkušenosti s odbíjením míčku, jiní si teprve 

trénovali taktiku. Celé dopoledne bojovali všichni ze všech sil. Prvňáčci statečně 

obhájili čest školy, druhákům se podařilo obsadit pěkné třetí místo. Všech 

sportovcům patří dík za dobré výkony. 

Alena Demešová, Lída Kuťáková, tř. učitelky 

 

1. Třídy na návštěvě v ZOO 

29.6. se děti z prvních tříd vypravily do ZOO ve Dvoře Králové. 

Prošli jsme si pavilon vodních ptáků, tropických bažin, vodní světy, obdivovali 

plameňáky. Ohřáli jsme se v tropickém deštném lese, seznámili s různými druhy 

plazů, obdivovali korálové útesy. Procházeli africkou savanou. Pozorně jsme 

zkoumali ty nejmenší v pavilonu svět hmyzu. Vrátili jsme se i do pravěku ve světě 

dinosaurů. Opičí způsob lezení jsme si vyzkoušeli na lanovém dětském hřišti. 

Většinu prohlídky nás doprovázeli ošetřovatelé ze ZOO, díky nim jsme se dozvěděli 

spoustu zajímavostí a dokonce si všechny děti mohly v Darwinově stanici pochovat 

agamu a korálovce. Snad největší zážitek jsme měli z krmení žiraf. Ačkoliv nám 

počasí moc nepřálo, moc jsme si výlet užili. Velké poděkování patří panu Soumarovi, 

jež nám výlet zprostředkoval. 

Děti z 1.B 

 Exkurze ve Škodovce 

Zájemci z druhého stupně navštívili poslední květnovou středu Mladou Boleslav. 

Nejprve absolvovali odborný výklad v Muzeu Škody. Dozvěděli se zde spoustu 

historických zajímavostí, například o počáteční výrobě kol, vzniku loga či původu 

dnešního názvu automobilky. Prohlédli si také staré modely i vozy, které se nikdy na 

trh nedostaly. Následovala návštěva samotného závodu. Odpoledne si zpestřili 

výšlapem na nedaleký Bezděz. Díky nevlídnému počasí se sice nepokochali 

pohledem na nedaleké Máchovo jezero, o to víc času však věnovali prohlídce 

poměrně zachovalého hradu. 

Helena Vašatová 
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 Dětský den na naší škole 

Ve dnech 29.5. a 4.6. se konal na naší škole Dětský den pro 1. stupeň a pro MŠ 

Novodvorská. Jako každý rok pořádali tuto akci žáci pátých tříd a využili k tomu 

obou tělocvičen. Připravili si různé atrakce a hry, které byly pro děti velmi zábavné. 

Páťáci si vyzkoušeli, jaké to je zabavit ostatní děti. Menší děti si užily a pobavily se. 

Hezký den se nakonec vydařil všem. 

Za 5.B zapsal Jan Jindřich Pochobradský a Martin Synek 

  

 Exkurze šesťáků do Archeoparku ve Všestarech a pevnosti v Josefově 

V úterý 3. června se třídy 6.A a 6.B vypravily do Archeoparku Všestary u Hradce 

Králové. Poslechli jsme si odborný výklad o pravěku a také jsme si mohli vyzkoušet 

některé činnosti pravěkých lidí. 

Po obědě v McDonald's jsme navštívili pevnost v Josefově. Tam jsme plnili různé 

úkoly a také jsme byli v podzemních chodbách pod pevností. 

Výlet jsme si všichni báječně užili. 

Daniela Šustrová, 6.B 

 

 Sportovní den v Myslakowicích 

V sobotu 7. 6. 2014 se několik žáků šestých a sedmých tříd zúčastnilo zajímavé akce 

ZŠ v polských Myslakowicích. S touto školou máme již několik let družební 

kontakty. Tentokrát jsme se sešli ve sportovním areálu, kde si sportovci ze 7.A a 7.B 

vyzkoušeli své dovednosti ve florbalu a fotbalu. Bojovali odhodlaně i ve velikém 

vedru a přivezli si medaile za 1. místo ve florbalu. Ostatní účastníci si vyzkoušeli 

jednoduché disciplíny a soutěže. Každý byl odměněn medailí a malým dárečkem. 

Diplomy a dárky jsme přivezli i šesti oceněným žákům, kteří se zúčastnili projektu 

polské školy a napsali Legendu o Krakonošovi. Všichni ochutnali výborné koláče od 

polských maminek, nikdo určitě neodolal chladnému nanuku a závěr byl úplně skvělý 

– koupel v záplavě pěny z hasičského přístroje. Vraceli jsme se všichni dobře 

naladěni, atmosféra byla po celou dobu akce velmi přátelská. 

 

 

 Výlet 3.A 

Vlakem zas tak často nejezdíme, tak jsme byli rádi, že náš poslední výlet s naší paní 

učitelkou, byl zrovna tímto dopravním prostředkem. Většinou jsme však šlapali 

pěkně po svých. Z Trutnova jsme jeli do Radvanic, potom jsme šli přes Paseky na 

rozhlednu Žaltman a odtud pěkně z kopce na chalupu paní učitelky. Tady jsme 

pobyli, odpočinuli si, pobavili se, zasportovali si, osvěžili se, zamlsali... Zbývalo jen 

sejít do Malých Svatoňovic opět na vlak a zpět domů. Sice bylo pěkné vedro, ale 
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zvládli jsme to a všechno bylo fajn. Dobré taky bylo, že s námi jela paní učitelka 

Kutilová, kterou budeme mít ve 4. třídě - tak jsme se seznámili:-). 

Žáci 3.A, Jitka Limburská a Petra Kutilová 

 Výlet 3.B 

V úterý 10. června se vydala 3.B na turistický výlet do Krkonoš. Vlakem jsme dojeli 

do Svobody nad Úpou a potom jsme šlapali pěšky kolem „Muchomůrky"  

a „Krakonošova domečku" do Jánských Lázní. Na Černou horu nás vyvezla lanovka 

a také tam na nás čekalo osvěžující občerstvení - ledová tříšť a nanuky. Přes 

Černohorská rašeliniště a Kolínskou boudu jsme došli do Pece pod Sněžkou, kde nás 

čekalo další překvapení – Relaxpark se skluzavkami a trampolínami. 

Celý výlet jsme si moc užili. 

Zapsali žáci 3.B 

 Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského 

5.6. a 6.6. 2014 se naši prvňáčci vypravili na návštěvu do místní knihovny. Tentokrát 

slavnostně naladěni, neboť je čekala první velká zkouška - pasování na rytíře Řádu 

čtenářského. 

 

 

 Školní výlet 4. Třídy 

Výlet začal v neděli 8. června 2014 zábavným odpolednem s rodiči. My jsme si 

poslepu hledali svého rodiče, společně jsme počítali v lese a nakonec jsme si je 

osedlali a jezdili na nich jako na konících. Po odjezdu rodičů jsme se ubytovali a 

večer se báli při stezce odvahy. Druhý den ráno jsme si šli zaběhat a zaplavat. Po 

snídani si někteří zahráli paintball a okusili bolest při zásahu kuličkou. Celé pondělí 

jsme pracovali v týmech a každá činnost byla ohodnocena body. Večer jsme se vydali 

na výlet do Prachovských skal, po kterém nás bolely nohy. 

Večer jsme se sešli u táboráku, kde jsme se navzájem pobavili. 

Jídlo nám moc chutnalo. Příšerná vedra jsme přežívali jen díky několikadennímu 

koupání v rybníku. Po úterním vyhodnocení nejlepších týmů a odměnění všech 

výletníků nám bylo líto, že musíme tak brzy odjet z báječného výletu. 

Žáci 4.A 

 Průkaz cyklisty 

V pondělí 16. června 2014 se žáci 4. tříd vydali do Dvora Králové nad Labem na 

dopravní hřiště zúročit snažení v dopravní výchově. Po zdolání 20 otázkového testu a 

jízdě na kole na dopravním hřišti pod dohledem přísného instruktora se 30 žákům 

podařilo získat „průkaz cyklisty". 

L. Perutková 
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Olympijské hry základních škol Trutnova 

 Na hrách se představilo více jak tisíc sportovců ze základních škol z Trutnova  

a z Polska.  

 Zahájení proběhlo na městském stadionu v Trutnově, kde zazněly sliby 

rozhodčích a sportovců, byly vypuštěny holubice a balonky, žáci zazpívali 

olympijskou hymnu a byl zapálen olympijský oheň. 

 Jednotlivé disciplíny jsou rozděleny do sportovních areálů všech osmi 

základních škol. Atletické disciplíny proběhly na trutnovském stadionu  

a plavecké soutěže na koupališti. 

 Na závěr her se běžel olympijský maraton, který startoval na ZŠ Mládežnická, 

vedl po pěší zóně do cíle před společenské centrum Uffo. Tam také proběhlo 

slavnostní zakončení her. 

 Barva triček naší školy je tradičně bílá. 

 

 Tradiční rozloučení se školním rokem 

Stalo se tradicí, že se scházíme večer před koncem školního roku, abychom 

předvedli, kam jsme se za ten rok posunuli. Po krátkém programu, který si připravily 

děti, následuje vždy hodnocení a také předávání nějakých těch drobností. Všichni si 

to velmi užili a po prázdninách na shledanou v 3.B. 

Vlasta Koutková, tř. uč. 2.B 
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X.  Další vzdělávání pedagogů 

 

 

 Studium pro pedagogické pracovníky 

 

Libřická Jitka Vzdělávací cyklus - Ředitel školy koučem 

 

 

 Průběžné vzdělávání 

 

Cabicarová Lucie Seminář – Odborná způsobilost v elektrotechnice 

 

Demešová Alena Seminář – Učím (se) rád v 1. třídě 

    

Jindrová Ida  Seminář: Matematika činnostně v 5. ročníku 

Seminář: Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

Seminář – Přírodověda činnostně ve 4. ročníku 

 

Kisá Milena Seminář – Učím (se) rád v 1. třídě 

 

Kočanová Milena Seminář – Výtvarná dílna – grafické techniky 

   Seminář – Právní odpovědnost pedagogů a ředitelů škol 

   Seminář předsedů školních klubů AŠSK 

   Schůzka organizátorů OHD základních škol Trutnova 

 

Koutková Vlasta      Seminář – Projekt „Otevíráme dveře pro nové lektory a     

     mentory“ - JOB 

 

Kuťáková Ludmila   Seminář – Učím (se) rád v 1. třídě 
 

Krtilová Miroslava   Seminář – Práce s žáky se speciálními vzdělávacími   

    potřebami ve školní praxi 

     Seminář – Logopedický asistent 

 

Libřická Jitka      Seminář – Školský zákon a obecná ustanovení 

Seminář – Aktuální informace o změnách v regionálním      

školství 

        Porada ředitelů školských příspěvkových organizací 

Seminář: Metodická podpora speciálních pedagogů na    

školách 

 

Mičola Martin     Seminář – Odborná způsobilost v elektrotechnice 
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Mikšovská Kateřina Seminář - READING AND GAMES CAN BE 

Seminář – Projekt „Otevíráme dveře pro nové lektory  

a mentory“ - JOB 

 

Pejřimovská Olga     Seminář výchovných poradců ZŠ  

       Seminář – Jak motivovat žáky k výuce angličtiny 

    

 

Perutková Lenka Seminář – Práce s žáky se speciálními vzdělávacími    

potřebami ve školní praxi 

  

Prokýšková J.    Seminář – Ekoateliér – rady, inspirace, radosti 

      Seminář – Školení zdravotnic první pomoci 

 

Součková Eva    Celostátní konference pracovníků školních družin  

      Seminář - Kašírování a papírové hmoty 

 

Vašatová Helena   Školení metodiků prevence základních a středních škol 

   Seminář – Konflikty a krizové situace ve škole 

  

Vondrová Iva    Seminář výchovných poradců ZŠ 

 

 

Vzdělávání ostatních pracovníků 

 

Martinková J.   Porada vedoucích školních jídelen pro okres Trutnov 

  Hygienické požadavky ve stravovacích službách 

 Seminář – Legislativa školních jídelen se změnami          

 k 1.1.2014 

Seminář o školním stravování, potravinové alergeny, test  

z předpisů pro rok 2014 

 

Šrámková Anna Seminář o školním stravování, potravinové alergeny, test 

z předpisů pro rok 2014 

 

Sahánková Renata Seminář o školním stravování, potravinové alergeny, test  

z předpisů pro rok 2014 

 

Bejrová Táňa Seminář o školním stravování, potravinové alergeny, test  

z předpisů pro rok 2014 
 

 

 



-72- 

XI.  Statistické přehledy prospěchu a chování 

 

I. POLOLETÍ 
    Přehled prospěchu školy 

 
 

1. pololetí školního roku 2013/14 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 

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

 
Předmět Počty známek Počet klasif. žáků 

 
 

Průměr 

 
 

 

1   2   3   4   5   U   - 
  

 
 

     CHo Chování 359   1   -   -   -   -   1 360 1.003 

 
ČjL 

Český jazyk a 

literatura 
157 119  75   9   -   -   1 360 1.822 

 Aj Anglický jazyk 126  74  54   2   -   -   - 256 1.734 

 Nj Německý jazyk 29  15  13   -   -   -   - 57 1.719 

 M Matematika 191 104  49  16   -   -   1 360 1.694 

 
ČlaS 

Člověk a jeho 

svět 
178  52   9   -   -   -   1 239 1.293 

 D Dějepis 46  53  21   1   -   -   - 121 1.810 

 Z Zeměpis 66  41  14   -   -   -   - 121 1.570 

 Př Přírodopis 40  48  28   5   -   -   - 121 1.983 

 F Fyzika 14  42  53  12   -   -   - 121 2.521 

 Ch Chemie 10  19  12   1   -   -   - 42 2.095 

 
ICT 

Informační a 

kom. 

technologie 

89  29   -   -   -   -   - 118 1.246 

 
Voz 

Výchova k 

občanství a ke 

zdraví 

61  41  19   -   -   -   - 121 1.653 

 
Hv 

Hudební 

výchova 
357   3   -   -   -   -   1 360 1.008 

 Tv 
Tělesná 

výchova 
351   8   -   -   -   1   1 359 1.022 

 
Vv 

Výtvarná 

výchova 
118   3   -   -   -   -   - 121 1.025 

 
Vpč 

Výtvarné a 

pracovní 

činnosti 

238   1   -   -   -   -   1 239 1.004 

 
ČlaP 

Člověk a svět 

práce 
101  15   4   1   -   -   - 121 1.215 

 Inf Informatika 10   9   -   -   -   -   - 19 1.474 

 
Sp 

Sportovní 

příprava 
20   -   -   -   -   -   - 20 1.000 

 
SPřZ 

Seminář z 

přírodopisu a 

zeměpisu 

25   -   -   -   -   -   - 25 1.000 

 
AJk 

Konverzace v 

anglickém 

jazyce 

12   7   -   -   -   -   - 19 1.368 
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Spř 
Sportovní 

příprava I.st. 
36   -   -   -   -   -   - 36 1.000 

 
Spp 

Speciální 

pedagogická 

péče 

4   5   -   -   -   -   - 9 1.556 

 
 

     
 

1.460 
 

Celkový průměrný prospěch 
Zameškané 

hodiny 
Celkem Na žáka 

      

 
     Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

prospěl s 

vyznamenáním 
250 omluvených 13790 38.094 

 
prospěl 110 neomluvených 0 0 

 
neprospěl 0 

   

 
nehodnocen 0 

   

 
     

 
     II. POLOLETÍ 

   Přehled prospěchu školy 
 

 
2. pololetí školního roku 2013/14 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 

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

 Předmět Počty známek Počet klasif. žáků 

 
 

Průměr 

 
 

 

1   2   3   4   5   U 
  

 
 

     CHo Chování 356   1   -   -   -   - 357 1.003 

 
ČjL 

Český jazyk a 

literatura 
143 135  61  18   -   - 357 1.871 

 Aj Anglický jazyk 110  83  52   8   -   - 253 1.834 

 Nj Německý jazyk 20  16  18   1   -   - 55 2.000 

 M Matematika 180 107  46  24   -   - 357 1.759 

 
ČlaS 

Člověk a jeho 

svět 
176  49  11   1   -   - 237 1.312 

 D Dějepis 53  44  21   2   -   - 120 1.767 

 Z Zeměpis 77  33  10   -   -   - 120 1.442 

 Př Přírodopis 27  54  33   6   -   - 120 2.150 

 F Fyzika 14  45  49  12   -   - 120 2.492 

 Ch Chemie 15  17   9   -   -   - 41 1.854 

 
ICT 

Informační a 

kom. 

technologie 

92  21   4   -   -   - 117 1.248 

 
Voz 

Výchova k 

občanství a ke 

zdraví 

47  45  22   6   -   - 120 1.892 

 
Hv 

Hudební 

výchova 
347   9   1   -   -   - 357 1.031 

 Tv 
Tělesná 

výchova 
344  10   -   -   -   3 354 1.028 
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Vv 
Výtvarná 

výchova 
111   9   -   -   -   - 120 1.075 

 
Vpč 

Výtvarné a 

pracovní 

činnosti 

234   3   -   -   -   - 237 1.013 

 
ČlaP 

Člověk a svět 

práce 
103  13   4   -   -   - 120 1.175 

 Inf Informatika 11   7   1   -   -   - 19 1.474 

 
Sp 

Sportovní 

příprava 
20   -   -   -   -   - 20 1.000 

 
SPřZ 

Seminář z 

přírodopisu a 

zeměpisu 

24   1   1   -   -   - 26 1.115 

 
AJk 

Konverzace v 

anglickém 

jazyce 

10   9   -   -   -   - 19 1.474 

 
Spř 

Sportovní 

příprava I.st. 
33   -   -   -   -   - 33 1.000 

 
Spp 

Speciální 

pedagogická 

péče 

8   3   -   -   -   - 11 1.273 

 
 

     
 

1.496 
 

Celkový průměrný prospěch 
Zameškané 

hodiny 
Celkem Na žáka 

Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

prospěl s 

vyznamenáním 
248 omluvených 15510 43.324 

 
prospěl 109 neomluvených 8 0.022 

 
neprospěl 0 

   

 
nehodnocen 0 

   

 

 
    

Údaje o integrovaných žácích: 

  Počet žáků s vývojovými 

poruchami učení 

Požadavek na zvýšené výdaje 

1.stupeň 27 3 

2.stupeň 34 8 

Celkem 61 11 

 

 

 

XII.  Výchovné poradenství 

 

Volba povolání 

 

Povinnou školní docházku ukončilo 19 žáků 9. třídy. Na osmileté Gymnázium 

Trutnov byli přijati 3 žáci z 5. tříd.  

Během roku byl prováděn v 9. roč. průzkum zájmu žáků o různá povolání. 

Vycházejícím žákům byly zajištěny veškeré informace o studiu na SŠ a SOU 
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(Atlasy škol, CD Kam na školu, info letáky, webové stránky) 

Byla zorganizována schůzka pro rodiče vycházejících žáků, kde byly předány 

podrobné informace v písemné podobě o přijímacím řízení. 

V rámci předmětu ČlaP v 9. ročníku 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. 

V průběhu školního roku někteří rodiče a žáci využili konzultační hodiny a byly 

jim poskytnuty individuálně informace k přijímacímu řízení. 

 

 

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2013 – 14 

-----------------------------------------------------------------------  

  

Gymnázium Trutnov                             1 žák 

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem        1 žák 

SPŠ Trutnov           8 žáků / z toho 4 učební obor 

Vyšší odborná škola zdravotnická                  

a Střední zdravotnická škola Trutnov           1 žák  

ČLA Trutnov                                                  1 žák                

Střední škola automobilní Holice                 1 žák 

Obchodní akademie Trutnov              1 žák 

Střední škola informatiky a služeb  

Dvůr Králové nad Labem                              2 žáci 

ACADEMIA MERCURI  

soukromá střední škola Náchod                    1 žák 

Městské gymnázium 

a střední odborná škola Úpice                       1 žák 

Střední odborné učiliště gastronomie Praha  1 žák 

 

Učební obor - 6 žáků, studijní obor s maturitou - 13 žáků /z toho gymnázium 2 

žáci/, technické obory - 9 žáků   

 

Péče o žáky se SVP 

V září 2013 byla zahájena práce s žáky podle doporučení odborného pracoviště / 

PPP Trutnov, Hradec Králové /. V průběhu roku bylo evidováno celkem 12 žáků 

s navýšeným normativem. Jedna žákyně přestoupila na jinou školu. Pro žáky 

s navýšeným normativem byly určeny reedukační hodiny a přiděleny 

dyslektické asistentky. Byly vypracovány IVP podle doporučení PPP. Vedena je 

též evidence žáků s lehčími formami vývojových poruch učení.  

Rodiče žáků, kterým končila platnost doporučení PPP, byli informováni 

s dostatečným časovým předstihem o nutnosti přešetření. 

Byla a jsou zajišťována kontrolní vyšetření, přehled žáků se SVP je několikrát 

ročně aktualizován. 
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Trvá spolupráce s PPP v Trutnově - vyšetření žáků, konzultace s vyučujícími       

a výchovným poradcem podle potřeby. Spolupráci s pracovníky PPP Trutnov 

hodnotím jako velmi dobrou.  

 

Řešení výchovných problémů 

V průběhu školního roku byla svolána 1 výchovná komise 13.1.2014.  

Řešila se nekázeň, drzost, vyrušování, ničení školního majetku, násilí na 

mladším žákovi, krádež.  

Záškoláctví řešeno u dvou žáků (2 a 4 neomluvené hodiny).  

Menší kázeňské přestupky byly řešeny třídními učiteli ve spolupráci s rodinou. 

 

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2014/2015 

 

Zapsáno bylo 46 nových dětí, kteří byly u zápisu poprvé a 11 dětí po odkladu 

z minulého roku. Následně bylo rozhodnuto o 9 odkladech povinné školní 

docházky. 

 

 

XIII.  Prevence sociálně patologických jevů 

 

Vyhodnocení akcí za školní rok 2013-2014 (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 

 poruchy stravování (zhlédnutí videa Sami) 

 šikana, kyberšikana (zhlédnutí videa Mezi stěnami, seznam se bezpečně)  

 drogy (se zaměřením na cigarety, alkohol a marihuanu) 

 vandalismus 

 právní zodpovědnost mladistvých 

 

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) 

 Sběr papíru (7. třída) 

 Mikuláš (9. třída) 

 řešení problémů jednotlivých tříd, diskuse s vedením školy 
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3. Jiné akce (jejich účelem bylo nabídnout žákům volnočasové aktivity) 

 sportovní akce (v rámci těl. výchovy – soutěže, spolupráce s družební 

školou v Polsku) 

 exkurze (Všestary, Škoda Mladá Boleslav, Tutanchamon, trutnovská 

elektrárna …) 

 pobyt ve Francii 

 školní výlety 

 organizace Dne otevřených dveří  

 Olympijská hlídka 

 besídky (v rámci hudební výchovy, celoškolní) 

 Frimla má talent – celoškolní soutěž 

 celoškolní projekty (pro celou školu České osobnosti) 

 zapojení do projektu Škola plná zdraví 

 

4. Spolupráce s odborníky 

 dopravní výchova (čtvrté třídy absolvovaly kurz pro získání průkazu 

cyklisty) 

 etická výchova – etické dílny 

 PPP – branný den, nácvik divadelního představení s preventivní tematikou 

(5.B) 

 Varianty – práce s problematickými třídami (7.B a 8.A) 

 Křišťálová noc (pro 9. třídu) – prevence extremismu 

 Přednášky o finanční gramotnosti 

 

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  

 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 
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Minimální preventivní program školy na r. 2012/2013 

 

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 
 

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. Iva Vondrová 
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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 

komisí, kterých se účastní zákonní zástupci žáka, preventivní tým, třídní učitel, 

případně další vyučující. 

 

 

Plán činností na rok 2013-2014 

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) 
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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) 

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 
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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 

 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 

 

Primární prevence nespecifická (volnočasové aktivity) 

 Prvostupňovým dětem je nabízen ranní a odpolední program 

organizovaný školní družinou. V rámci školní družiny děti jezdí během 
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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: 

- floorbal, sportovní kroužek 

 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 několik 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. 

 

 

 

XV.  ICT 

Stav na konci školního roku 2013/ 2014 (konec prázdnin) 

Pracovní stanice 

počítačová učebna 19 

kabinety 8 

odborné učebny 7 

notebooky učitelé 6 

kmenové učebny 17 

ostatní učebny – nepřipojeno do LAN 6 

vedení 3 

ostatní 6 

CELKEM 72 

 

minimální konfigurace stanic připojených do LAN: 

 1GHz, 256MB RAM, CD  
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 Windows XP Pro, Windows 7 Pro, antivir ESET nebo Microsoft 

 zakoupeny 2 nové počítače, nahrazeny nejvíce nevyhovující počítače 

 pořízeny 2 interaktivní projektory na I. stupeň 

 

Interaktivní tabule, projektory 

učebna dějepisu ActivBoard 

učebna I. stupeň ActivBoard 

učebna I. stupeň interaktivní projektor 3M 

učebna I. stupeň interaktivní projektor 3M 

učebna I. stupeň interaktivní projektor 3M 

učebna I. stupeň interaktivní projektor 3M 

učebna I. stupeň interaktivní projektor 3M 

učebna I. stupeň interaktivní projektor Vivitek 

učebna fyziky ActivBoard 378 

promítací místnost ActivBoard 378 

učebna PC projektor  

 

LAN 

 strukturovaná kabeláž CAT 5E 10/100/1000 Mbps 

 přípojná místa ve všech učebnách a kabinetech 

 v pavilonech I. a II. stupně vybudovány racky se switchy a patchpanely, 

přípoj 1Gbps k serveru 

 

Server 

 server HP 

 síťový operační systém MS Windows Server 2008 R2 

 doména 4zsrf – doménové uživatelské účty 

 serverové služby 

o mail – Kerio Connect 7 (www přístup do schránky pro učitele          

a další zaměstnance) 

o web – IIS pro webovou část školního informačního systému 

Bakaláři 

o souborové služby – síťové, centrální instalace některých aplikací 

o tiskové služby – tiskové zařízení Xerox 

o školní informační systém Bakaláři včetně webového přístupu pro 

rodiče a učitele 

 zálohování některých dat serveru 

 

Připojení k internetu 

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

 nezměněno 

 

Další technika 

 nezměněno 

 

Záměry školy v oblasti ICT pro období 2014/2015 

 pokračovat v budování LAN s rozšířením pokrytí školy signálem WiFi 

 připravit infrastrukturu i pedagogický sbor na možnost využití trendu 

BYOD ve výuce  

 dále obměňovat nevyhovující PC, řešit náhradu Win XP 

 zdokonalit využívání nastavení firewallu (pravidla pro bezpečný přístup 

žáků na internet) 

 zavést systém řízení počítačové učebny 

 pokračovat ve vybavování učeben projekční technikou 

 zavést do výuky LMS (např. iTŘÍDA) a technologii sdílení a online 

tvorby dokumentů (Google Apps pro školy nebo Office 365 pro školy) 

 
 

 

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 

Začátkem prosince se konal Den otevřených dveří, na kterém škola prezentovala 

nejen své vybavení, ale hlavně činnost školy a jejich pedagogů. Jak už se stalo 

dobrým zvykem, strávili jsme ve škole spolu s dětmi a jejich rodiči velmi 

příjemně strávené odpoledne a společně rozsvítili vánoční strom před školou. 

 

 

http://www.4zsrf.cz/
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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 (Olympiáda trutnovských škol) a 

dále spolupráce se Střediskem volného času. 

Škola v tomto roce pokračovala v partnerství se školou v Polsku – Myslakowice.  

Partnery školy jsou firmy TE Connectivity a ČEZ, ktré se podílejí na 

spolufinancování některých akcí. 

Při škole nejsou zřízeny odborové organizace. 
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XVIII. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 

 

 

1. Zhodnocení výsledků hospodaření 

 

1.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání 

 

Celkový příspěvek na činnost v roce 2013 činil 17.612.592,- Kč, z toho 

dotace na přímé náklady na vzdělávání z prostředků MŠMT (UZ 33353) po 

konečné úpravě rozpočtu činila 12.940.600,- Kč. 

 Příspěvek na činnost z prostředků Města Trutnov (po konečné úpravě 

rozpočtu) činil 4.200.000,- Kč. Účelová dotace od zřizovatele na vybavení 

nové učebny byla pro rok 2013 poskytnuta ve výši 350.000,00 Kč, účelová 

dotace od zřizovatele na opravu TV byla pro rok 2013 poskytnuta ve výši 

121.992,- Kč. 

Dotace z OP VK oblast 1.4 zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních 

školách - EU peníze školám poskytnuta nebyla, čerpána byla ve výši 

257.074,99 Kč. 

 

Celkové náklady na činnost školy k 31. 12. 2013 činily celkem 20.558.696,71 

Kč (z toho hlavní činnost 20.042.489,81 Kč), výnosy pak 20.645.613,42 Kč 

(z toho v hlavní činnosti 19.925.800,42 Kč). Hospodářský výsledek činil 

86.916,71 Kč (z toho v hlavní činnosti ztrátu 116.689,39 Kč a zisk z vedlejší 

činnosti 203.606,10 Kč).  

 

1.2 Investiční činnost 

 

Základní škola obdržela v roce 2013 účelovou dotaci na investice ve výši 

1.400.000,- Kč na opravu střechy.   

 

1.3. Pracovníci a mzdové prostředky 

 

Limit mzdových prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2013 byl 

stanoven ve výši 9.328.100,- Kč. Čerpáno k 31. 12. 2013 bylo 9.328.100,- 

Kč (z toho prostředky na platy 9.328.100,- Kč a OPPP 20.000,- Kč).  

Z doplňkové činnosti byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 82.662,- Kč 

(z toho prostředky na platy ve výši 38.952- Kč a OPPP ve výši 43.710,- Kč). 

Z rozpočtu zřizovatele byly vypláceny prostředky na platy ve výši 71.580,- 

Kč, OPPP ve výši 24.800,- Kč. 

Z dotace EU peníze školám byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 

229.000,- Kč (z toho prostředky na platy 58.000,- Kč, OPPP 171.000,- Kč.) 

 

Celkový objem mzdových prostředků vyplacených v roce 2013 činil 
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9.809.731,- Kč (z toho prostředky na platy 9.516.561,- Kč, OPPP 

293.170,- Kč). 

1.4 Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost) 

 

Doplňková činnost v roce 2013 byla realizována ve formě pronájmu 

nebytových prostor a ve formě stravování cizích strávníků. Celkové výnosy 

DČ v roce 2013 činily 719.813,00 Kč, náklady 516.206,90 Kč. Zisk z DČ 

činil 203.606,10 Kč. 

 

1.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje 

 

V roce 2013 byly základní škole poskytnuty finanční dary ve výši 140.000,- 

Kč na financování mezd učitelů AJ. 

 

1.6 Finanční fondy 

 

Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP) 

Stav fondu k 1. 1. 2013 činil 5.896,72 Kč. Tvorba fondu z objemu 

vyplacených mzdových prostředků za rok 2013 činila 95.503,- Kč, čerpáno z 

fondu bylo v roce 2013 87.270,00 Kč. Stav fondu k 31. 12. 2013 činil 

14.129,72 Kč. 

 

Fond rozvoje majetku (FRM) 

Stav fondu k 1. 1. 2013 činil 182.008,16 Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 

2013 činila 904.418,00 Kč, tvorba fondu z investiční dotace od zřizovatele 

činila 1.400.000,- Kč, byl proveden odvod do rozpočtu města ve výši 

910.000,- Kč. Stav fondu k 31. 12. 2013 činil 1.576.426,16 Kč. 

 

Rezervní fond (RF) z HV 

Stav fondu k 1. 1. 2013 činil 63.008,07 Kč. Rezervní fond nebyl v roce 2013 

tvořen ani čerpán. Stav fondu k 31. 12. 2013 činil 63.008,07 Kč. 

 

Rezervní fond (RF) z ostatních titulů 

Stav fondu k 1. 1. 2013 činil 396.251,20 Kč. Rezervní fond byl v roce 2013 

tvořen z nedočerpané dotace EU ve výši 97.094,21 Kč, dále z finančních 

darů ve výši 140.000,- Kč. Čerpáno bylo z finančních darů 96.635,- Kč, dále 

čerpáno z dotace EU ve výši 354.169,20 Kč. Stav fondu k 31. 12. 2013 činil 

182.541,21 Kč. 

 

Fond odměn (FO) 

Stav fondu k 1. 1. 2013 činil 110.000,- Kč. Fond v roce 2013 tvořen nebyl, 

čerpáno z fondu v roce 2013 nebylo. Stav fondu k 31. 12. 2013 činil 

110.000,- Kč. 
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1.7 Odvody do rozpočtu Města Trutnov 

 

V roce 2013 byl proveden do rozpočtu Města Trutnov odvod z odpisů ve výši 

910.000,- Kč.  

 

2. Hodnocení hospodaření s dotacemi ze státního rozpočtu 

 

V roce 2013 byla základní škole poskytnuta dotace na přímé náklady na 

vzdělávání z prostředků MŠMT (UZ 33353) 12.940.600,- Kč. Poskytnuté 

prostředky z dotace na přímé vzdělávání byly čerpány v plné výši.  

 

 

3. Stručné zhodnocení výsledků finančních a řídících kontrol za rok 2013 

 

Organizace má zpracovánu směrnici „Vnitřní kontrolní systém“ a plán kontrol 

na rok 2013. Vnitřní kontrolní systém je zaměřen především na kontrolu 

rozpočtu a účetnictví, včetně mzdové agendy – při namátkových kontrolách 

byla pozornost zaměřena především na účelnost vynakládání finančních 

prostředků organizace a věcnou a formální správnost účetních dokladů. Při 

kontrolách nebyly zjištěny závažné nedostatky, dílčí nedostatky byly 

průběžně řešeny ve spolupráci s účetní či jiným zodpovědným pracovníkem. 

 

Ze strany zřizovatele v roce 2013 byla provedena veřejnosprávní kontrola ve 

smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb. Předmětem kontroly bylo 

hospodaření organizace s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 zákona 

o finanční kontrole. Cílem byla kontrola nápravných opatření z předešlé 

kontroly, vnitřního kontrolního systému, dodržování bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, požární ochrany a provádění revizí v r. 2012. Kontrolu 

provedla pracovnice MÚ Trutnov Ivana Burešová 23. 9. 2013 (protokol 

9/2013 VSK). Z uvedené kontroly nebyly vůči organizaci vyvozeny žádné 

finanční sankce.   

 

Z ostatních kontrol proběhly v roce 2013 následující kontroly: 

 

Kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů 

v důchodovém pojištění. Kontrolu provedla dne 29. 1. 2013 pracovnice 

OSSZ Trutnov Klára Tlachačová, Dis. Kontrola zahrnovala období 01/11 až 

12/12. Kontrolou nebyl zjištěn přeplatek ani nedoplatek na pojistném a vůči 

organizaci nebyly ze strany OSSZ Trutnov vyvozeny žádné finanční sankce 

(protokol 120/13/669). 
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Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 

ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolu provedla dne 3. 7. 2013 

pracovnice VZP Trutnov Marcela Potočková. Kontrola zahrnovala období 

10/08 až 05/13. Kontrolou nebyl zjištěn přeplatek ani nedoplatek na pojistném 

a vůči organizaci nebyly ze strany VZP Trutnov vyvozeny žádné finanční 

sankce (protokol 69/1572/1/13/POT ze dne 3. 7. 2013). 

 

 

Ekonomická část k výroční zprávě o činnosti školy za období 2013/2014 
  Název školy, škol.zařízení: Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 

    

        
Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti tab.č.1 

      

v tis. Kč 
 

číslo 
řádku 

UKAZATEL 
číslo 
účtu 

číslo řádku 
výkazu* 

2013 

hlavní 
činnost 

doplňková 
činnost 

celkem 

1 2 3 

1 výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 I.1.       

2 výnosy z prodeje služeb 602 I.2. 1 695,14 271,41 1 966,55 

3                z toho: produktivní práce žáků           

4                             školné - popl. MŠ, ŠD, kroužky     249,05   249,05 

5                             stravné     1 446,09 248,77 1 694,86 

6                             poplatky za ubytování           

7 výnosy z pronájmu 603 I.3.   388,88 388,88 

8 výnosy z prodaného zboží 604 I.4.   59,52   

9 změna stavu, aktivace 
sk. 61-

62 I.9.-12.       

10 ostatní výnosy  sk. 64 I.17-25. 352,96   352,96 

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

12                            zúčtování fondů 648   96,64   96,64 

13                            výnosy z prodeje materiálu 644   10,92   10,92 

14                            výnosy z prodeje DNM, DHM 645,646         

15             

16 výnosy z finančního majetku sk. 66 II.2.-6. 8,04   8,04 

17 provozní dotace sk. 67 IV.1-4. 
17 

869,66   

17 
869,66 

18               z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele     4 671,99   4 671,99 

19                            příspěvek na přímé náklady na vzdělávání     
12 

940,60   

12 
940,60 

20                            příspěvky z jiných rozpočtů     257,07   257,07 

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

19 
925,80 719,81 

20 
645,61 
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Náklady z hlavní a doplňkové činnosti 
  

tab.č.2 

      
v tis. Kč 

číslo 
řádku 

UKAZATEL 
číslo 
účtu 

číslo řádku 
výkazu* 

2013 

hlavní 
činnost 

doplňková 
činnost 

celkem 

1 2 3 

1 spotřeba materiálu 501 I.1. 2 239,44 220,19 2 459,63 

2                   z toho: učebnice, učební texty a učební pomůcky     311,19   311,19 

3                               potraviny     1 446,09 161,36 1 607,45 

4 spotřeba energie 502 I.2. 2 126,67 161,23 2 287,90 

5                  z toho: voda        186,46 14,96 201,42 

6                               pára     1 323,76 98,39 1 422,15 

7                               plyn           

8                              elektrická energie     616,45 47,88 664,33 

9 spotřeba ost. nesk. dodávek a prodané zboží 503,504 I.3.-4.   24,04   

10 služby skup.51 I.5.-8. 1 345,09 1,04 1 346,13 

11                   z toho: opravy a udržování 511   579,82 0,52 580,34 

12                                nájemné 518         

13                                telekomunikace 518   70,72 0,26 70,98 

14 osobní náklady skup. 52 I.9.-14. 
13 

130,29 107,09 

13 
237,38 

15                        z toho: mzdové náklady  521   9 727,07 86,66 9 813,73 

16 
                                    náklady na sociální a zdravotní 
pojištění 524,525   3 218,57 24,04 3 242,61 

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

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

32. 70,68   70,68 

19 odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky skup. 55 I.25.-31. 1 130,32 2,61 1 132,93 

20                      z toho: odpisy nehmotného a hmotného  majetku 551   901,81 2,61 904,42 

21 
                     z toho: náklady z drobného dlouhodobého 
majetku 558   228,51   228,51 

22 finanční náklady skup. 56 II.2.-5.       

23 daň z příjmů 591,595         

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

20 
042,49 516,20 

20 
558,69 

       Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti tab.č.3 

      
v tis. Kč 

číslo 
řádku 

UKAZATEL 
číslo 
účtu 

číslo řádku 
výkazu* 

rok 2013 

hlavní 
činnost 

doplňková 
činnost 

celkem 

1 2 3 

1 hospodářský výsledek  (výnosy - náklady) x   -116,69 203,61 86,92 

       

 
Poznámka 

     

 
*čísla řádků odpovídají Výkazu zisku a ztráty  

     

 
**příspěvek na přímé náklady na vzdělávání, včetně rozvojových programů (viz tab. č. 4) 

   

 
***dotace z OPVK 
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Ekonomická část k výroční zprávě o činnosti školy za období 2013/2014 
 

tab. č. 4 

Název školy, škol.zařízení: Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 
    

      Finanční vypořádání 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 31.12.2013 

Vráceno  

v průběhu 

roku 

zpět na 

výdajový účet 

poskytovatele 

Použito 

k 31.12.2013 

Vratka 

dotace   

při 

finančním  

vypořádání 

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

  A.1. Neinvestiční dotace celkem 12 940 600,00 0,00 12 940 600,00 0,00 

33353 

z toho:         

Přímé náklady na vzdělávání  
12 940 600,00 0,00 12 940 600,00 0,00 

v tom:     a) platy 
9 328 100,00   9 328 100,00 0,00 

                c) OON 
20 000,00   20 000,00 0,00 

                e) ostatní (pojistné + FKSP +  ONIV) 
3 592 500,00   3 592 500,00 0,00 

33018 

Rozvojový program na podporu škol, které realizují 

inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žáků se sociokulturním 

znevýhodněním       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 

33034 

Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání 

maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním 

zkušebním období       0,00 

33038 
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 

2012-Excelence SŠ       0,00 

33040 
Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými 

nástroji 
      0,00 

33043 
Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v ZŠ a 

nižších ročnících víceletých gymnázií       0,00 

33044 Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 
      0,00 

33046 
Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v červnu 

2013       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 
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33264 Evropská jazyková cena LABEL 
      0,00 

33435 
Azylanti a Bezplatná příprava k základnímu vzdělávání dětí 

jiného státu EU       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.) 12 940 600,00 0,00 12 940 600,00 0,00 

 
 

    Vysvětlivky: 

     sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31.12.2013 

sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku zpět na účet kraje a vratka nebyla zohledněna v úpravě rozpočtu,  

pokud jste nedočerpanou část prostředků vrátili již v roce 2013 na základě informace o předpokládaném nevyčerpání prostředků, tato částka byla zapracována do snížení 

ukazatele „poskytnuto“  

sloupec 3 - uvádí se  výše skutečně použitých prostředků z poskytnuté dotace k 31.12.2013 

    
sloupec 4 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus  sloupec 2 minus sloupec3 
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XIX.   Fotky tříd na konci školního roku 
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