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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 58 žáků diagnostikováno specifické vývojové 

poruchy učení, z toho 9 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 17 kmenových učebnách a 13 odborných učebnách. 

Každé oddělení školní družiny má svoji učebnu. 

Devět 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 26 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. Nabídka 

bude postupně zkvalitněna, aby obsahovala pouze nápoje neslazené nebo 

s minimálním obsahem cukru. 

Během letních prázdnin 2015 byla opravena podlaha na chodbě 2. Stupně a 

zřízena nová kmenová učebna. 

 

Projekty 

 

Škola byla zapojena do projektu Dotykem ke vzdělávání. Díky tomuto 

projektoru získalo 20 učitelů dotykový notebook a absolvovalo školení k získání 

dovedností  a možnosti využití těchto zařízení ve výuce. 

Zdroje financování projektu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

1.6.2015 byla v rámci Výzvy 56 zahájena realizace projektu Moderní metody 

vzdělávání. Celková částka na tento projekt byla 967.622,- Kč.  

Ve škole budou od září v hodinách Českého jazyka a literatury zavedeny 

čtenářské dílny. Pomocí nich se bude u žáků rozvíjet čtenářská gramotnost. 

Současně budou zakoupeny knihy vhodné pro danou věkovou skupinu žáků. 

11 učitelů se v říjnu zúčastní Stínování (shadowing) na dvou školách 

v Holandsku – Utrechtu. Bude se jednat o 5 denní stáž, kde učitelé budou 

pozorovat metody a postupy ve výuce daných předmětů. 

22 žáků se dále zúčastní 9-denního jazykově poznávacího pobytu v Irsku. Žáci 

absolvují 9 hodin výuky anglického jazyka a seznámí se s významnými reáliemi 

Irska a Velké Británie, včetně Severního Irska). 

 

Během srpna byla podána žádost k Výzvě 57, jejíž realizace bude v případě 

schválení probíhat od 1.9. – 31.12.2015. Čelková částka 556.332,- Kč bude 

použita na Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni 

prostřednictvím kvalitního vybavení dílen, které bude z těchto prostředků 

zakoupeno. Část prostředků bude použita na Rozvoj profesních dovedností 

učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků. Dále 

se učitelé i žáci budou zdokonalovat v komunikačních dovednostech v cizích 

jazycích prostřednictvím blended-learningu. 

 

Škola získala také dotaci v projektu Škoda auto - Popularizace technického 

vzdělávání na ZŠ. Výše dotace činila 90.000,- Kč.  

V rámci projektu budou zakoupeny vzdělávací soupravy Lego Education 

Mindstorms EV3 včetně dvou notebooků. Tyto soupravy budou využity ve 

výuce předmětů Fyzika, Informatika, Výtvarná výchova a při realizaci 

volnočasové aktivity Technického kroužku. EV3 základní souprava uživatele 

přirozenou cestou motivuje k intenzivnímu přemýšlení při řešení problému, 

modelování konstrukcí, testování a ověřování správnosti řešení. Při týmové 
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práci dochází k rozvoji komunikačních dovedností, předávání zkušeností, 

získání vědomostí o senzorech, řízených výstupech a inteligentních 

programovatelných jednotkách. 
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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 tři 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 

 Mobil: 603817467 

 E-mail: skola@4zsrf.cz 

mailto:skola@4zsrf.cz
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 Internet: http://wwww.4zsrf.cz 

 Školská rada: Na základě výsledků voleb členů školské rady z řad 

zákonných zástupců nezletilých žáků ze dne 15.4.2014, voleb z řad 

pedagogických pracovníků ze dne 14.4.2014 a v souladu s usnesením 

Rady města Trutnova č. 2014-264/5, ze dne  17.3.2014 se Zřizovací 

listina Školské rady doplňuje o níže uvedený seznam členů školské rady. 

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků školy: 

1. Burešová Kamila 

2. Stolínová Hedvika 

 

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 2014/2015 proběhla dvě zasedání školské rady.  

Na prvním zasedání 13. 10. 2014 ředitelka představila členy ŠR pro 4. 

Funkční období. Členové ŠR zvolili předsedu (Mgr. Tomáš Hendrych)      

a tajemníka (Mgr. Vlasta Koutková). Členové se seznámili s návrhem 

Jednacího řádu Školské rady, ten byl poté schválen. Dále byla schválena 

výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014. Ředitelka škola 

informovala o provedených akcích, které byly financovány formou 

účelového provozního příspěvku z rozpočtu zřizovatele. Současně 

upozornila na problémy spojené s technickým stavem budovy, jejím 

vybavením, ale i okolím školy. 

Na druhém zasedání 18. 3. 2015 byli členové ŠR seznámeni s výsledkem 

zápisu do 1. ročníku na šk. rok 2015/2016. Dále bylo projednáno 

hospodaření školy za rok 2014 a finanční plán na rok 2015. Ředitelka 

školy seznámila ŠR s formálními úpravami pravidel hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků, která jsou nedílnou součástí školního řádu. Navržené 

změny školská rada schválila s účinností od 19.3.2015. Všichni členové 

ŠR se zapojili do diskuse k problémům s parkováním u školy. Mgr. 

Hendrych informoval o variantách řešení v souvislosti s vybudováním 

chodníku a o možném termínu realizace. 

 

 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. 

 Ve školním roce 2014/2015 neproběhla kontrola České školní inspekce. 

http://wwww.4zsrf.cz/
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Přehled pedagogických pracovníků:  2014/2015: 

 

Třídní učitelé: 1.A Mgr. Jitka Limburská  

 1.B Mgr. Milena Kisá 

 2.A Mgr. Eva Soukupová 

 2.B Mgr. Ludmila Kuťáková 

 3.A Mgr. Alena Demešová 

 3.B Mgr. Vlasta Koutková 

 4.A Mgr. Patra Kutilová 

 4.B Mgr. Šárka Suchánková 

 5.A Mgr. Lenka Perutková 

 5.B Mgr. Dita Mrázková 

 6.A Mgr. Helena Vašatová 

 6.B Mgr. Petra Pastorová 

 7.A Mgr. Iva Vondrová 

 7.B RNDr. Lucie Cabicarová 

 8.A Mgr. Kateřina Tylšová 

 8. B Mgr. Martin Mičola 

 9.A Mgr. Vlasta Matěnová 

Ostatní pedag. pracovníci: Ředitelka: Mgr. Jitka Libřická 

 Zástupkyně ředitelky: Mgr. Milena Kočanová 

 Učitelka Mgr. Olga Pejřimovská 

 Učitelka Mgr. Kateřina Vachová 

 Učitel Pavel Bobr 

 Učitel Doc.PaeDr. Jiří Rychtera Ph.D. 

 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 
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Přehled nepedagogických pracovníků:  2014/2015 

 

Tajemnice Marcela Hromková 

Školník Petr Bejr 

Vedoucí šk. jídelny Jaromíra Martinková 

Hlavní kuchařka Anna Šrámková 

Kuchařka Táňa Bejrová 

Kuchařka Renata Sahánková 

Kuchařka Eva Czibulková 

Uklízečka Věra Hrušková 

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: 

 

 

 

Učební předměty 

        1. stupeň 

1. 2. 3. 4. 5. Dotace  

1. – 5. 

Český jazyk a literatura 9 10 9 8 8   44 

Cizí jazyk - - 3 3 3     9 

Matematika 4 5 5 5 5   24 

Informační a komun. tech. - - - - 1     1 

Člověk a jeho svět 2 2 3 3 3   13 

Hudební výchova 1 1 1 1 1     5 

Výtvarné a pracovní činnosti 2 2 2 3 3   12 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2   10 

Celkem týdně 20 22 25 25 26  118 

Nepovinné předměty 

Sportovní příprava  2    2 

Speciálně pedagogická péče dle doporučení PPP 

 

Poznámky k učebnímu plánu 

Disponibilní časová dotace na 1. stupni je 14 hodin. 

Z toho:  9 hodin – Český jazyk a literatura 

              4 hodiny – Matematika 

              1 hodina – Člověk a jeho svět 

 

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je na 1. stupni posílen o 9 

vyučovacích hodin, z toho: 

 1. ročník – 2 hodiny 

 2. ročník – 3 hodiny 

 3. ročník – 2 hodiny 

 4. ročník – 1 hodina 

 5. ročník – 1 hodina 

 

Vyučovací předmět Matematika je na 1. stupni posílen o 4 hodiny, a to po 1 

hodině od 2. do 4. ročníku.  

 

Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je posílen ve 3. ročníku o 1 hodinu.  
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Vyučovací předmět Výtvarné a pracovní činnosti vznikl integrací očekávaných 

výstupů Člověk a svět práce a Člověk a kultura (obor výtvarná výchova). 

 

1.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) 

 

 

 

Učební předměty 

2. stupeň 

6. 7. 8. 9. Dotace 

 6. – 9. 

Český jazyk a literatura 4 4 4 4,5   16,5 

Cizí jazyk 3 3 3 3   12 

Další cizí jazyk  2 2 3    7 

Matematika 4 4 4 4,5   16,5 

Informační a komun. tech. 1 1 - -    2 

Dějepis 2 2 2 2    8 

Výchova k občanství a ke zdraví 2 2 2 2    8 

Fyzika 1 2 2 2    7 

Chemie - - 2 2    4 

Přírodopis 2 2 2 2    8 

Zeměpis 2 2 2 2    8 

Hudební výchova 1 1 1 1    4 

Výtvarná výchova 2 2 1 1    6 

Člověk a svět práce 1 1 1 1    4 

Tělesná výchova 2 2 2 2    8 

Volitelné předměty 2 - 1 -    3 

Celkem týdně 29 30 31 32 122 

                                    Nepovinné předměty 

Speciálně pedagogická péče Dle doporučení PPP 

 

Poznámky k učebnímu plánu 

Disponibilní časová dotace na 2. stupni je 24 hodin. 

Z toho:  1,5 hodin – Český jazyk a literatura 

              1,5 hodin – Matematika 

              1 hodina – Informační a komunikační technologie 

              3 hodina – Výchova k občanství a ke zdraví 

              6 hodin – Člověk a příroda 
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              1 hodina – Člověk a svět práce 

              3 hodiny – Volitelné předměty 

              7 hodin – Druhý cizí jazyk (Německý jazyk) 

 

Vyučovací předmět Výchova k občanství a ke zdraví vznikl integrací 

očekávaných výstupů oborů Člověk a společnost a Člověk a zdraví (Výchova ke 

zdraví). 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen na 2. 

stupni na tři tematické okruhy: práci s technickými materiály, přípravu pokrmů, 

svět práce.  

Časová dotace:    Práce s technickými materiály – chlapci/dívky 6. – 7. ročník / 

1 hodina týdně, zařazeno ve 14 denním cyklu po 2 hodinách 

                            Příprava pokrmů – chlapci/dívky  6. – 7. ročník / 1 hodina 

týdně, zařazeno ve 14 denním cyklu po 2 hodinách 

                            Svět práce  –  8. – 9. ročník / 1 hodina týdně   

 

Volitelné předměty jsou dotovány z disponibilní časové dotace.  

V letošním šk. roce jsou vyučovány tyto volitelné předměty: 

 Sportovní příprava – 2 hod týdně (6. ročník), 1 hod týdně (8. ročník) 

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

 Konverzace v anglickém jazyce – 1 hod týdně (8. ročník) 

 

V případě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je možné využít 

disponibilní časovou dotaci k zařazení předmětů speciální pedagogické péče. 
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  VI.  Plán akcí 

 

Přehled akcí: školní rok 2014/15 

  Termín Akce Třídy Učitelé 

<> 

  

11.9. 

(Čt) 

  

8:00- 9:40 
Plavecká výuka 

8:30 - 9:30, 590 Kč 
3.A, 3.B Dem, Kt 

<> 

  

12.9. 

(Pá) 

  

8:00- 9:40 
Plavecká výuka 

8:30 - 9:30, 590 Kč 
2.A, 2.B KL, Sk 

<> 

  

15.9. 

(Po) 

  

10:00-

10:45 

Přednáška 

Prevence kriminality, 

šikana, kyberšikana Mgr. 

Zmatlík 

7.A Mč 

10:55-

11:40 

Přednáška 

Prevence kriminality, 

šikana, kyberšikana Mgr. 

Zmatlík 

7.A Va 

11:50-

12:35 

Přednáška 

Prevence kriminality, 

šikana, kyberšikana Mgr. 

Zmatlík 

7.B Von 

12:45-

13:30 

Přednáška 

Prevence kriminality, 

šikana, kyberšikana Mgr. 

Zmatlík 

7.B Va 

<> 

  

16.9. 

(Út) 

  

10:00-

11:40 

Přednáška 

Prevence kriminality, 

šikana, kyberšikana Mgr. 

Zmatlík 

6.B Pa 

11:50- Přednáška 6.A Va 
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12:35 Prevence kriminality, 

šikana, kyberšikana Mgr. 

Zmatlík 

12:45-

13:30 

Přednáška 

Prevence kriminality, 

šikana, kyberšikana Mgr. 

Zmatlík 

6.A Ko 

<> 

  

17.9. 

(St) 

  

7:40-13:30 

Exkurze 

Broumov - interaktivní 

výstava 

5.A, 5.B Mr, Pr 

<> 

  

18.9. 

(Čt) 

  

8:00-23:59 

Exkurze 

Dolní Dvůr turistika, hry v 

přírodě 

4.B Bo, Su 

8:00- 9:40 
Plavecká výuka 

8:30 - 9:30, 590 Kč 
3.A, 3.B Dem, Kt 

10:55-

11:40 

Testování 

IT-FITNESS TEST 
9.A Mč 

<> 

  

19.9. 

(Pá) 

  

0:00-13:30 

Exkurze 

Dolní Dvůr turistika, hry v 

přírodě 

4.B Bo, Su 

8:00- 9:40 
Plavecká výuka 

8:30 - 9:30, 590 Kč 
2.A, 2.B KL, Sk 

10:00-

10:45 

Přednáška 

Prevence kriminality, 

šikana, kyberšikana Mgr. 

Zmatlík 

8.A Vc 

10:55-

11:40 

Přednáška 

Prevence kriminality, 

šikana, kyberšikana Mgr. 

Zmatlík 

8.A Ma 

11:50-

13:30 

Přednáška 

Prevence kriminality, 

šikana, kyberšikana Mgr. 

Zmatlík 

8.B Va 
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<> 

  

22.9. 

(Po) 

  

10:00-

10:45 

Přednáška 

Bezpečně do školy Mgr. 

Zmatlík 

1.A Li 

10:55-

11:40 

Přednáška 

Bezpečně do školy Mgr. 

Zmatlík 

1.B Ki 

<> 

  

23.9. 

(Út) 

  

10:00-

10:45 

Přednáška 

Bezpečně do školy Mgr. 

Zmatlík 

4.A Ku 

10:55-

11:40 

Přednáška 

Bezpečně do školy Mgr. 

Zmatlík 

4.B Su 

13:00-

13:45 

Přednáška 

Prevence kriminality, 

šikana, kyberšikana Mgr. 

Zmatlík 

9.A Bo 

13:45-

14:30 

Přednáška 

Prevence kriminality, 

šikana, kyberšikana Mgr. 

Zmatlík 

9.A Va 

<> 

  

25.9. 

(Čt) 

  

8:00- 9:40 
Plavecká výuka 

8:30 - 9:30, 590 Kč 
3.A, 3.B Dem, Kt 

<> 

  

26.9. 

(Pá) 

  

8:00- 9:40 
Plavecká výuka 

8:30 - 9:30, 590 Kč 
2.A, 2.B KL, Sk 

<> 

  

29.9. 

(Po) 

  

10:55-

11:40 

Přednáška 

Bezpečně do školy Mgr. 

Zmatlík 

2.A Sk 

11:50-

12:35 

Přednáška 

Bezpečně do školy Mgr. 
2.B KL 
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Zmatlík 

  Focení prvních tříd 1.A, 1.B   

<> 

  

30.9. 

(Út) 

  

8:00-13:00 
Sportovní soutěž 

Přespolní běh 
  Ko 

10:00-

10:45 

Přednáška 

Bezpečně do školy Mgr. 

Zmatlík 

5.A Pr 

10:55-

11:40 

Přednáška 

Bezpečně do školy Mgr. 

Zmatlík 

5.B Mr 

<> 

  

1.10. 

(St) 

  

13:30-

15:00 

Kouzelník ve ŠD 

malá Tv, 30 Kč 
    

<> 

  

2.10. 

(Čt) 

  

8:00- 9:40 
Plavecká výuka 

8:30 - 9:30, 590 Kč 
3.A, 3.B Dem, Kt 

8:55-11:40 

Sportovní soutěž 

Zátopkova štafeta výběr 

žáků 4.- 5.tř. 

  Su 

10:00-

11:40 

Sportovní soutěž 

Olympijský víceboj 
2.A, 2.B Ko, KL, Sk 

<> 

  

3.10. 

(Pá) 

  

8:00-13:30 

Vzdělávací program 

Školení mladých 

zdravotníků výběr žáků 

  Pro 

8:00- 9:40 
Plavecká výuka 

8:30 - 9:30, 590 Kč 
2.A, 2.B KL, Sk 

10:00-

11:40 

Sportovní soutěž 

Olympijský víceboj 

1.A, 1.B, 

3.A, 3.B, 

4.A, 4.B, 

5.A, 5.B 

Ko, Dem, Ki, Kt, 

Ku, Li, Mi, Mr, 

Pr, Su 

<> 

  

6.10. 
7:30- 8:00 Sběr papíru     



-16- 

(Po) 

  

<> 

  

7.10. 

(Út) 

  

7:30- 8:00 Sběr papíru     

<> 

  

8.10. 

(St) 

  

7:30- 8:00 Sběr papíru     

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 

Etické dílny Předsudky 

kolem nás Druhy 

předsudků, procvičování 

empatie 

9.A Va 

12:45-

13:30 

Vzdělávací program 

Etické dílny Co s námi 

cloumá Vztahy s blízkými 

osobami, vzájemné 

porozumění, komunikace 

pocitů 

8.A Pa 

<> 

  

9.10. 

(Čt) 

  

7:30- 8:00 Sběr papíru     

8:00- 9:40 
Plavecká výuka 

8:30 - 9:30, 590 Kč 
3.A, 3.B Dem, Kt 

<> 

  

10.10. 

(Pá) 

  

7:30- 8:00 Sběr papíru     

8:00- 9:40 
Plavecká výuka 

8:30 - 9:30, 590 Kč 
2.A, 2.B KL, Sk 

8:00-13:30 

Sportovní soutěž 

Turnaj v kopané Coca-Cola 

výběr žáků 

  Su 

10:00-

10:45 

Přednáška 

Bezpečně do školy Mgr. 

Zmatlík 

3.A Dem 

10:55-

11:40 

Přednáška 

Bezpečně do školy Mgr. 

Zmatlík 

3.B Kt 
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<> 

  

13.10. 

(Po) 

  

8:55- 9:40 

Vzdělávací program 

Etické dílny Kdo jsem 

Sebepoznání, sebeúcta 

6.A Va 

10:00-

10:45 

Vzdělávací program 

Etické dílny Kdo jsem 

Sebepoznání, sebeúcta 

6.B Pa 

10:55-

11:40 

Vzdělávací program 

Etické dílny Image nebo 

něco jiného? Co sdělujeme 

svým vzhledem, vnější a 

vnitřní krása 

7.A Va 

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 

Etické dílny Co s námi 

cloumá Vztahy s blízkými 

osobami, vzájemné 

porozumění, komunikace 

pocitů 

8.B Va 

12:45-

13:30 

Vzdělávací program 

Etické dílny Image nebo 

něco jiného? Co sdělujeme 

svým vzhledem, vnější a 

vnitřní krása 

7.B Va 

<> 

  

15.10. 

(St) 

  

8:00- 9:40 

Vzdělávací program 

PÁRTY SE ZDRAVOU 

PĚTKOU základní zásady 

zdravého stravování 

5.A Pr 

10:00-

11:40 

Vzdělávací program 

PÁRTY SE ZDRAVOU 

PĚTKOU základní zásady 

zdravého stravování 

5.B Mr 

11:50-

13:30 

Vzdělávací program 

PÁRTY SE ZDRAVOU 

PĚTKOU základní zásady 

zdravého stravování 

6.A Ca 

<> 

  

16.10. 
8:00- 9:40 

Vzdělávací program 

ŠKOLA ZDRAVÉ PĚTKY 
1.A Li 
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(Čt) 

  

základní zásady zdravého 

stravování 

8:00- 9:40 
Plavecká výuka 

8:30 - 9:30, 590 Kč 
3.A, 3.B Dem, Kt 

10:00-

11:40 

Vzdělávací program 

ŠKOLA ZDRAVÉ PĚTKY 

základní zásady zdravého 

stravování 

1.B Ki 

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 

PÁRTY SE ZDRAVOU 

PĚTKOU základní zásady 

zdravého stravování 

6.B Ty 

12:45-

13:30 

Vzdělávací program 

PÁRTY SE ZDRAVOU 

PĚTKOU základní zásady 

zdravého stravování 

6.B Pj 

<> 

  

17.10. 

(Pá) 

  

8:00- 9:40 
Plavecká výuka 

8:30 - 9:30, 590 Kč 
2.A, 2.B KL, Sk 

<> 

  

20.10. 

(Po) 

  

9:00-10:00 

Koncert 

Hudební nástroje malá TV, 

35 Kč 

1.A, 1.B Ki, Li 

10:00-

11:00 

Koncert 

Hudební nástroje malá TV, 

35 Kč 

2.A, 2.B KL, Sk 

11:00-

12:00 

Koncert 

Hudební nástroje malá TV, 

35 Kč 

3.A, 3.B Dem, Kt 

<> 

  

21.10. 

(Út) 

  

8:00-13:30 

Poznávací soutěž 

Zajímavosti 

Královéhradeckého kraje 

ZŠ V Domcích Trutnov 

  Bo 

9:00-10:00 
Koncert 

Mixážní pult malá TV, 35 

4.A, 4.B, 

5.A, 5.B 
Ku, Mr, Pr, Su 
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Kč 

10:00-

10:55 

Koncert 

Mixážní pult malá TV, 35 

Kč 

6.A, 6.B, 

7.A, 7.B 
Ca, Ma, Pa, Vc 

10:55-

11:40 

Koncert 

Mixážní pult malá TV, 35 

Kč 

8.A, 8.B, 

9.A 
Vch, Vc 

<> 

  

22.10. 

(St) 

  

8:00-15:20 

Sportovní soutěž 

Florbal - okrskové kolo kat. 

III.H (chlapci 6.-7.třída) na 

ZŠ Mládežnická Trutnov 

  Ty 

<> 

  

23.10. 

(Čt) 

  

8:00- 8:45 

Vzdělávací program 

Projekt NEPZ Mořská 

pobřeží tropického pásma 

Klub SVČ, 45 min., 35 Kč 

2.A, 2.B KL, Sk 

8:00-15:20 

Sportovní soutěž 

Florbal - okrskové kolo kat. 

III.D (dívky 6.-7.třída) na 

ZŠ Mládežnická Trutnov 

  Ty 

8:55- 9:55 

Vzdělávací program 

Projekt NEPZ Mořská 

pobřeží tropického pásma 

Klub SVČ, 60 min., 40 Kč 

4.B, 5.B Mr, Su 

10:00-

10:45 

Vzdělávací program 

Projekt NEPZ Mořská 

pobřeží tropického pásma 

Klub SVČ, 45 min., 35 Kč 

1.A, 1.B Ki, Li 

10:50-

11:50 

Vzdělávací program 

Projekt NEPZ Mořská 

pobřeží tropického pásma 

Klub SVČ, 60 min., 40 Kč 

6.A, 6.B, 

7.A, 7.B 
Ca, Ma, Pa, Va 

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 

Projekt NEPZ Mořská 

pobřeží tropického pásma 

Klub SVČ, 45 min., 35 Kč 

3.A, 3.B Dem, Kt 

12:35- Vzdělávací program 4.A, 5.A Ku, Pr 



-20- 

13:35 Projekt NEPZ Mořská 

pobřeží tropického pásma 

Klub SVČ, 60 min., 40 Kč 

<> 

  

3.11. 

(Po) 

  

10:00-

11:40 

Kulturní pořad 

Hudební program Když 

chceš tak to dokážeš 

(Gipsy) malá TV, 50 Kč 

6.A, 6.B, 

7.A, 7.B, 

8.A, 8.B, 

9.A 

Ca, Ma, Mč, Pa, 

Ty, Va, Von 

17:00-

20:00 

Halloween 

Strašidelná stezka, zábavné 

soutěže pořadatel 8. A + 8. 

B 

  
KL, Mi, Sk, Ty, 

Va 

<> 

  

6.11. 

(Čt) 

  

8:00- 9:40 
Plavecká výuka 

8:30 - 9:30, 590 Kč 
3.A, 3.B Dem, Kt 

<> 

  

7.11. 

(Pá) 

  

8:00- 9:40 
Plavecká výuka 

8:30 - 9:30, 590 Kč 
2.A, 2.B KL, Sk 

8:00-15:20 

Sportovní soutěž 

Florbal - okrskové kolo kat. 

IV.D (dívky 8.-9.třída) na 

ZŠ Komenského Trutnov 

  Ty 

<> 

  

10.11. 

(Po) 

  

8:00-15:20 

Sportovní soutěž 

Florbal - okrskové kolo kat. 

IV.H (chlapci 8.-.třída) na 

ZŠ Komenského Trutnov 

  Ty 

8:55- 9:40 

Vzdělávací program 

Etické dílny Všichni se 

hledáme Různé formy 

sebevyjádření, identita 

6.A Va 

10:00-

10:45 

Vzdělávací program 

Etické dílny Všichni se 

hledáme Různé formy 

sebevyjádření, identita 

6.B Pa 

10:55- Vzdělávací program 7.A Va 
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11:40 Etické dílny Na čem záleží 

Důležitost zdravého rozvoje 

všech složek člověka 

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 

Etické dílny Užitečné 

umění Problémy s rodiči - 

konflikty a jejich řešení 

8.B Va 

12:45-

13:30 

Vzdělávací program 

Etické dílny Na čem záleží 

Důležitost zdravého rozvoje 

všech složek člověka 

7.B Va 

<> 

  

12.11. 

(St) 

  

8:00- 8:45 
Soutěž 

Bobřík informatiky 
8.B Mč 

10:55-

11:40 

Soutěž 

Bobřík informatiky 
9.A Von 

12:45-

13:30 

Soutěž 

Bobřík informatiky 
8.A Pa 

<> 

  

13.11. 

(Čt) 

  

8:00- 9:40 
Plavecká výuka 

8:30 - 9:30, 590 Kč 
3.A, 3.B Dem, Kt 

8:00- 8:45 
Soutěž 

Bobřík informatiky 
7.A Va 

8:55- 9:40 
Soutěž 

Bobřík informatiky 
6.A Ca 

9:40-11:45 

Vzdělávací program 

Svět kolem nás - Mexiko - 

záhada starých Mayů kino 

Vesmír, 40 Kč, 10:00 - 

11:00 

6.A, 6.B, 

7.A, 7.B, 

8.A, 8.B, 

9.A 

Ko, Bo, Ca, Ma, 

Pa, Ty, Va 

11:50-

12:35 

Soutěž 

Bobřík informatiky 
7.B Ca 

12:45-

13:30 

Soutěž 

Bobřík informatiky 
6.B Pj 

<> 

  

14.11. 
8:00- 8:35 

Soutěž 

Bobřík informatiky 
5.A(ICT1) Ko 
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(Pá) 

  
8:00- 9:40 

Plavecká výuka 

8:30 - 9:30, 590 Kč 
2.A, 2.B KL, Sk 

8:40- 9:15 
Soutěž 

Bobřík informatiky 
5.A(ICT2) Ko 

9:20- 9:55 
Soutěž 

Bobřík informatiky 
4.B Su 

10:05-

10:40 

Soutěž 

Bobřík informatiky 
4.A Ku 

10:55-

11:40 

Soutěž 

Bobřík informatiky 
5.B Mr 

<> 

  

18.11. 

(Út) 

  

14:30-

16:30 
Klasifikační porada     

<> 

  

19.11. 

(St) 

  

8:00-13:30 

Sportovní soutěž 

Think Blue Cup - 

florbalový pohár pro I. 

stupeň výběr žáků 4.-5.třída 

na ZŠ Mládežnická 

  Ty 

<> 

  

20.11. 

(Čt) 

  

8:00-15:20 

Sportovní soutěž 

Florbal - okresní kolo kat. 

IV.D (dívky 8.-9.třída) 

Dvůr Králové nad Labem - 

ZŠ Strž 

  Ty 

8:00- 9:40 
Plavecká výuka 

8:30 - 9:30, 590 Kč 
3.A, 3.B Dem, Kt 

16:00-

18:00 

Rodičovské schůzky 

pro 1. - 5. třídy 
    

17:00-

19:00 

Rodičovské schůzky 

pro 6. - 9. třídy 
    

<> 

  

21.11. 

(Pá) 

  

8:00-15:20 

Sportovní soutěž 

Florbal - okresní kolo kat. 

IV.H (chlapci 8.-9.třída) 

Dvůr Králové nad Labem - 

  Ty 
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ZŠ Strž 

8:00- 9:40 
Plavecká výuka 

8:30 - 9:30, 590 Kč 
2.A, 2.B KL, Sk 

<> 

  

27.11. 

(Čt) 

  

8:00-15:20 

Sportovní soutěž 

Volejbal- okresní kolo kat. 

IV.D (dívky 8.-9.třída) ZŠ 

Mládežnická 

  Su 

8:00- 9:40 
Plavecká výuka 

8:30 - 9:30, 590 Kč 
3.A, 3.B Dem, Kt 

<> 

  

28.11. 

(Pá) 

  

8:00- 9:40 
Plavecká výuka 

8:30 - 9:30, 590 Kč 
2.A, 2.B KL, Sk 

<> 

  

3.12. 

(St) 

  

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 

Etické dílny Kdo je 

normální? Vlastní postoje, 

xenofobie, rasismus. 

9.A Va 

12:45-

13:30 

Vzdělávací program 

Etické dílny Užitečné 

umění Problémy s rodiči - 

konflikty a jejich řešení 

8.A Pa 

<> 

  

4.12. 

(Čt) 

  

8:00-15:20 

Sportovní soutěž 

Šachy - okresní kolo 

pořadatel ZŠ Náchodská 

  Mč 

<> 

  

8.12. 

(Po) 

  

8:00- 9:40 

Divadelní představení 

Vánoční příběh, Divadlo Já 

to jsem UFFO 8:30 - 9:30, 

50 Kč 

2.A, 2.B KL, Sk 

8:55- 9:40 

Vzdělávací program 

Etické dílny Život je výzva 

Úcta k životu svému i 

druhých, zodpovědnost za 

6.A Va 
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život 

10:00-

10:45 

Vzdělávací program 

Etické dílny Život je výzva 

Úcta k životu svému i 

druhých, zodpovědnost za 

život 

6.B Pa 

10:55-

11:40 

Vzdělávací program 

Etické dílny Internet = ráj 

Specifika prostředí 

internetu, rizikové chování 

7.A Va 

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 

Etické dílny Kdo je vítěz? 

Odpuštění ve vztazích 

8.B Va 

12:45-

13:30 

Vzdělávací program 

Etické dílny Internet = ráj 

Specifika prostředí 

internetu, rizikové chování 

7.B Va 

<> 

  

9.12. 

(Út) 

  

13:00-

15:30 

Vánoční dílna 

Rybičky z pedigu ŠD III. 

oddělení, 50 Kč 

  Vc 

<> 

  

10.12. 

(St) 

  

8:00-15:30 

Školní výlet 

Návštěva Třebechovic - 

betlém Veselý kopec - 

skanzen, vánoční tvoření 

2.A, 2.B KL, Pro 

<> 

  

15.12. 

(Po) 

  

8:00- 9:40 

Koncert - vánoční 

HVĚZDIČKA 

BETLÉMSKÁ UFFO 8:30 

- 9:30, 50 Kč 

1.A, 1.B, 

3.A 
Dem, Ki, Li 

10:00-

11:40 

Koncert - vánoční 

HVĚZDIČKA 

BETLÉMSKÁ UFFO 10:00 

- 11:00, 50 Kč 

2.A, 2.B KL, Sk 

<> 

  8:00-13:30 Sportovní soutěž   Su 
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16.12. 

(Út) 

  

Vánoční turnaj v halové 

kopané výběr žáků 4. - 

5.tříd 

10:00-

11:40 

Kulturní pořad 

Vánoční besídka Stacionář 

pro tělesně postižené a 

zdravotně oslabené 

7.A Von 

10:00-

11:40 

Exkurze 

SPŠ Trutnov 

8.A, 8.B, 

9.A 
Ma, Mč, Ty 

<> 

  

19.12. 

(Pá) 

  

8:00-11:40 Vánoční rozvrh 

6.A, 6.B, 

7.A, 7.B, 

8.A, 8.B, 

9.A 

Ko, Bo, Ca, Ma, 

Mč, Pa, Pj, Ty, 

Vch, Va, Von 

<> 

  

5.1. 

(Po) 

  

7:45-23:59 

Soustředění 

Lyžařský kurz - Pec pod 

Sněžkou výběr žáků 4. A, 4. 

B, 5. A 

  Mi, Su, Ty, Va 

8:00-12:35 
Lyžařský kurz 

Černý Důl 
3.A, 3.B Dem, Kt 

<> 

  

6.1. 

(Út) 

  

0:00-23:59 

Soustředění 

Lyžařský kurz - Pec pod 

Sněžkou výběr žáků 4. A, 4. 

B, 5. A 

  Mi, Su, Ty, Va 

8:00-12:35 
Lyžařský kurz 

Černý Důl 
3.A, 3.B Dem, Kt 

<> 

  

7.1. 

(St) 

  

0:00-23:59 

Soustředění 

Lyžařský kurz - Pec pod 

Sněžkou výběr žáků 4. A, 4. 

B, 5. A 

  Ko, Su, Ty, Va 

8:00-12:35 
Lyžařský kurz 

Černý Důl 
3.A, 3.B Dem, Ku 

10:55-

11:40 

Vzdělávací program 

Etické dílny Kdo je vítěz? 

Odpuštění ve vztazích 

8.A Mč 
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11:50-

12:35 

Vzdělávací program 

Etické dílny Stáří - děs 

nebo výsada? Problematika 

soužití se seniory, generační 

problémy. 

9.A Va 

<> 

  

8.1. 

(Čt) 

  

0:00-23:59 

Soustředění 

Lyžařský kurz - Pec pod 

Sněžkou výběr žáků 4. A, 4. 

B, 5. A 

  Mi, Su, Ty, Va 

8:00-12:35 
Lyžařský kurz 

Černý Důl 
3.A, 3.B Dem, Kt 

<> 

  

9.1. 

(Pá) 

  

0:00-13:30 

Soustředění 

Lyžařský kurz - Pec pod 

Sněžkou výběr žáků 4. A, 4. 

B, 5. A 

  Mi, Su, Ty, Va 

8:00-12:35 
Lyžařský kurz 

Černý Důl 
3.A, 3.B Dem, Kt 

<> 

  

12.1. 

(Po) 

  

8:55- 9:40 

Vzdělávací program 

Etické dílny A co ti ostatní? 

Život v harmonii, 

poznávání sebe i druhých 

6.A Va 

10:00-

10:45 

Vzdělávací program 

Etické dílny A co ti ostatní? 

Život v harmonii, 

poznávání sebe i druhých 

6.B Pa 

10:55-

11:40 

Vzdělávací program 

Etické dílny Internetová 

džungle Bezpečné užívání 

internetu, kyberšikana 

7.A Va 

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 

Etické dílny Přátelství O 

čem je skutečné přátelství, 

řešení dilemat v přátelských 

vztazích 

8.B Va 

12:45-

13:30 

Vzdělávací program 

Etické dílny Internetová 
7.B Va 
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džungle Bezpečné užívání 

internetu, kyberšikana 

<> 

  

14.1. 

(St) 

  

8:00- 9:40 
Plavecká výuka 

8:30 - 9:30, 590 Kč 
1.A, 1.B Ki, Li 

<> 

  

19.1. 

(Po) 

  

8:00- 9:40 

Divadelní představení 

Malostranská zimní 

pohádka UFFO 8:30 - 9:30, 

50 Kč 

1.A, 1.B Ki, Li 

<> 

  

21.1. 

(St) 

  

8:00- 9:40 
Plavecká výuka 

8:30 - 9:30, 590 Kč 
1.A, 1.B Ki, Li 

<> 

  

22.1. 

(Čt) 

  

14:30-

18:00 
Zápis do 1. tříd   

LiJ, Ko, Dem, 

Kt, Ku, Li, Mr, 

Su 

<> 

  

23.1. 

(Pá) 

  

13:00-

17:00 
Zápis do 1. tříd   

LiJ, Ko, Ki, KL, 

Mi, Pr, Sk 

<> 

  

26.1. 

(Po) 

  

8:00-13:30 
Lyžařský kurz 

Černý Důl 
6.A, 8.A Ko, Su, Ty, Va 

14:00-

17:00 
Klasifikační porada     

<> 

  

27.1. 

(Út) 

  

6:40-17:30 

Sportovní soutěž 

Soutěž v šachu - krajské 

kolo Třebechovice pod 

Orebem výběr žáků 5.tříd 

  Mč 

8:00-13:30 Lyžařský kurz 6.A, 8.A LiJ, Ko, Ty, Va 
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Černá hora 

<> 

  

28.1. 

(St) 

  

8:00- 9:40 
Plavecká výuka 

8:30 - 9:30, 590 Kč 
1.A, 1.B Ki, Li 

8:00-13:30 
Lyžařský kurz 

Pec pod Sněžkou 
6.A, 8.A LiJ, Ko, Ty, Va 

<> 

  

2.2. 

(Po) 

  

8:00-12:35 
Lyžařský kurz 

Černý Důl 
2.A, 2.B KL, Sk 

<> 

  

3.2. 

(Út) 

  

8:00-12:35 
Lyžařský kurz 

Černý Důl 
2.A, 2.B KL, Sk 

<> 

  

4.2. 

(St) 

  

8:00-12:35 
Lyžařský kurz 

Černý Důl 
2.A, 2.B KL, Sk 

8:00- 9:40 
Plavecká výuka 

8:30 - 9:30, 590 Kč 
1.A, 1.B Ki, Li 

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 

Etické dílny Než si pro nás 

přijde Otázky života a 

smrti, péče o těžce 

nemocné. 

9.A Va 

12:45-

13:30 

Vzdělávací program 

Etické dílny Přátelství O 

čem je skutečné přátelství, 

řešení dilemat v přátelských 

vztazích 

8.A Pa 

<> 

  

5.2. 

(Čt) 

  

8:00-15:20 Olympiáda v ČJ   Ma 

8:00-12:35 
Lyžařský kurz 

Černý Důl 
2.A, 2.B Sk, Sou 

<> 

  8:00-12:35 Lyžařský kurz 2.A, 2.B KL, Sk 
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6.2. 

(Pá) 

  

Černý Důl 

<> 

  

9.2. 

(Po) 

  

8:00-12:35 
Lyžařský kurz 

Černý Důl 
1.A, 1.B Ki, Li 

<> 

  

10.2. 

(Út) 

  

8:00-12:35 
Lyžařský kurz 

Černý Důl 
1.A, 1.B Ki, Li 

<> 

  

11.2. 

(St) 

  

8:00-12:35 
Lyžařský kurz 

Černý Důl 
1.A, 1.B Ki, Li 

  

Lyžařský kurz 

Přejezd na běžkách 

Pomezní Boudy - Mladé 

Buky 

6.A, 8.A Su, Ty, Va 

<> 

  

12.2. 

(Čt) 

  

8:00-15:20 

Sportovní soutěž 

"Krkonošský florbalový 

pohár" 

  Ty 

8:00-12:35 
Lyžařský kurz 

Černý Důl 
1.A, 1.B Ki, Li 

10:55-

15:20 

Sportovní soutěž 

"Krkonošský florbalový 

pohár" 

  Ko 

<> 

  

13.2. 

(Pá) 

  

8:00- 8:45 
Přednáška 

Čas proměn 

6.A(Chl), 

6.B(Chl), 

7.A(Chl), 

7.B(Chl) 

Pa 

8:00-12:35 
Lyžařský kurz 

Černý Důl 
1.A, 1.B Ki, Li 

8:00-14:25 
Sportovní soutěž 

"Krkonošský florbalový 
  Ko, Ty 
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pohár" 

8:55- 9:40 
Přednáška 

Čas proměn 

6.A(Dív), 

6.B(Dív), 

7.A(Dív), 

7.B(Dív) 

Va 

<> 

  

23.2. 

(Po) 

  

7:30-14:00 

Soutěž 

Zeměpisná olympiáda - 

okresní kolo Gymnázium 

Dvůr Králové nad Labem 

výběr žáků 7. - 9. třída 

  Bo 

<> 

  

24.2. 

(Út) 

  

14:00-

15:00 

Soutěž 

Frimlův slavíček pěvecká 

soutěž - školní kolo 

  Vc 

<> 

  

25.2. 

(St) 

  

8:00- 9:40 
Plavecká výuka 

8:30 - 9:30, 590 Kč 
1.A, 1.B Ki, Li 

  

Soutěž 

Olympiáda v Aj - okresní 

kolo Hostinné 

  Von 

<> 

  

4.3. 

(St) 

  

8:00- 9:40 
Plavecká výuka 

8:30 - 9:30, 590 Kč 
1.A, 1.B Ki, Li 

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 

Etické dílny Jenom hezký 

začátek? Zodpovědnost za 

fungování rodiny. 

9.A Va 

12:45-

13:30 

Vzdělávací program 

Etické dílny Nejsme chudí 

Bohatství-chudoba, 

praktická aktivita - 

dárcovství, prosociální 

chování v otázce zacházení 

s penězi, komunikace 

8.A Pa 

<> 

  8:00-13:30 Sportovní soutěž   Ko 
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5.3. 

(Čt) 

  

Košíková - okresní kolo 

kat.: dívky 6. - 7. třída 

chlapci 6. - 7. třída 

<> 

  

9.3. 

(Po) 

  

8:55- 9:40 

Vzdělávací program 

Etické dílny Provázky co 

nás spojují Posílení 

pozitivních vztahů, 

vyjadřování pocitů, 

komunikace, sounáležitost 

ve třídě 

6.A Va 

10:00-

10:45 

Vzdělávací program 

Etické dílny Provázky co 

nás spojují Posílení 

pozitivních vztahů, 

vyjadřování pocitů, 

komunikace, sounáležitost 

ve třídě 

6.B Pa 

10:55-

11:40 

Vzdělávací program 

Etické dílny Nejsem tu jen 

sám Posilování pozitivních 

vztahů ve třídě, rozvoj 

komunikace. 

7.A Va 

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 

Etické dílny Nejsme chudí 

Bohatství-chudoba, 

praktická aktivita - 

dárcovství, prosociální 

chování v otázce zacházení 

s penězi, komunikace 

8.B Va 

12:45-

13:30 

Vzdělávací program 

Etické dílny Nejsem tu jen 

sám Posilování pozitivních 

vztahů ve třídě, rozvoj 

komunikace. 

7.B Va 

<> 

  

11.3. 

(St) 

  

8:00- 9:40 
Plavecká výuka 

8:30 - 9:30, 590 Kč 
1.A, 1.B Ki, Li 
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<> 

  

12.3. 

(Čt) 

  

8:00- 8:45 

Testování 

Projekt Dovednosti pro 

život žáci 4. - 9. tříd ZŠ. 

4.A Mč 

8:55-10:45 

Jak se stát čtenářem 

Městská knihovna 9:30 - 

10:30 

1.A   

8:55- 9:40 

Testování 

Projekt Dovednosti pro 

život žáci 4. - 9. tříd ZŠ. 

4.A, 4.B Mč 

10:00-

10:45 

Testování 

Projekt Dovednosti pro 

život žáci 4. - 9. tříd ZŠ. 

4.B Mč 

<> 

  

13.3. 

(Pá) 

  

8:55-10:45 

Jak se stát čtenářem 

Městská knihovna 9:30 - 

10:30 

1.B   

8:55- 9:40 

Testování 

Projekt Dovednosti pro 

život žáci 4. - 9. tříd ZŠ. 

7.B Ca 

10:00-

10:45 

Testování 

Projekt Dovednosti pro 

život žáci 4. - 9. tříd ZŠ. 

7.A, 7.B Mč 

10:55-

11:40 

Testování 

Projekt Dovednosti pro 

život žáci 4. - 9. tříd ZŠ. 

7.A Mč 

<> 

  

16.3. 

(Po) 

  

10:00-

10:45 

Testování 

Projekt Dovednosti pro 

život žáci 4. - 9. tříd ZŠ. 

6.B Pa 

10:55-

11:40 

Testování 

Projekt Dovednosti pro 

život žáci 4. - 9. tříd ZŠ. 

6.A Mč 

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 

Program prevence na téma: 

HIV a AIDS. 

8.B   

11:50-

13:30 

Testování 

Projekt Dovednosti pro 
5.A(ICT1) Mč 
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život žáci 4. - 9. tříd ZŠ. 

<> 

  

17.3. 

(Út) 

  

8:00- 8:45 

Testování 

Projekt Dovednosti pro 

život žáci 4. - 9. tříd ZŠ. 

8.B Mč 

8:55- 9:40 

Testování 

Projekt Dovednosti pro 

život žáci 4. - 9. tříd ZŠ. 

8.A Mč 

11:50-

12:35 

Testování 

Projekt Dovednosti pro 

život žáci 4. - 9. tříd ZŠ. 

5.B(ICT3) Ko 

12:45-

13:30 

Testování 

Projekt Dovednosti pro 

život žáci 4. - 9. tříd ZŠ. 

5.B(ICT3) Mč 

<> 

  

18.3. 

(St) 

  

8:00- 9:40 
Plavecká výuka 

8:30 - 9:30, 590 Kč 
1.A, 1.B Ki, Li 

8:55- 9:40 

Testování 

Projekt Dovednosti pro 

život žáci 4. - 9. tříd ZŠ. 

9.A Ma 

10:00-

12:35 

Vzdělávací program 

,,Nicholas Winton - Síla 

lidskosti" film + beseda s 

dramaturgem a vedoucím 

projektu na téma filmu, 

holocaustu, novodobých 

dějin ČR a ,,Wintonových 

dětí" kino Vesmír, 40Kč, 

10:30 - 12:00 

6.A, 6.B Pa, Pj 

10:00-

10:45 

Testování 

Projekt Dovednosti pro 

život žáci 4. - 9. tříd ZŠ. 

9.A Mč 

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 

Program prevence na téma: 

HIV a AIDS. 

9.A Va 

12:45-

13:30 

Vzdělávací program 

Program prevence na téma: 

HIV a AIDS. 

8.A Pa 
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<> 

  

19.3. 

(Čt) 

  

8:00- 9:40 

Vzdělávací program 

,,Nicholas Winton - Síla 

lidskosti" film + beseda s 

dramaturgem a vedoucím 

projektu na téma filmu, 

holocaustu, novodobých 

dějin ČR a ,,Wintonových 

dětí" kino Vesmír, 40Kč, 

8:15 - 9:50 

7.A, 7.B, 

8.A, 8.B, 

9.A 

Ca, Ma, Vch, 

Va, Von 

11:50-

13:30 

Testování 

Projekt Dovednosti pro 

život žáci 4. - 9. tříd ZŠ. 

5.A(ICT2), 

5.B(ICT2) 
Mč 

<> 

  

20.3. 

(Pá) 

  

8:00- 9:40 Matematický klokan 

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, 8.B, 

9.A 

LiJ, Ca, Dem, 

Kt, KL, Ku, Ma, 

Mč, Mr, Pa, Pr, 

Sk, Su, Va, Von 

10:00-

10:45 

Projekt 

Zatmění slunce 
9.A Ca 

10:55-

11:40 

Projekt 

Zatmění slunce 
  Ca 

<> 

  

24.3. 

(Út) 

  

8:00-14:00 

Soutěž 

Pěvecká soutěž - okresní 

kolo kategorie 1. - 5. třída 

  Vc 

10:00-

11:40 

Soutěž 

Pythagoriáda 
6.B Pa 

  

Soutěž 

Olympiáda v Aj - krajské 

kolo Hradec Králové 

  Von 

<> 

  

25.3. 

(St) 

8:00-13:30 

Exkurze 

Planetárium a hvězdárna 

Hradec Králové 

5.A, 5.B Mr, Pr 
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8:00-14:00 

Soutěž 

Pěvecká soutěž - okresní 

kolo kategorie 6. - 9. třída 

  Vc 

8:00- 9:40 
Plavecká výuka 

8:30 - 9:30, 590 Kč 
1.A, 1.B Ki, Li 

<> 

  

30.3. 

(Po) 

  

8:00-13:00 

Sportovní soutěž 

Eldorádo cup výběr žáků 3. 

A, 3. B na ZŠ Mládežnická 

  Ty 

<> 

  

31.3. 

(Út) 

  

8:00-13:00 

Sportovní soutěž 

Eldorádo cup výběr žáků 4. 

- 5. třída na ZŠ 

Mládežnická 

  Ty 

10:00-

11:40 

Vzdělávací program 

Program prevence na téma: 

První pomoc 

6.B Pa 

13:00-

15:00 

Velikonoční dílna 

Velikonoční dekory ŠD, 50 

Kč 

  Vc 

<> 

  

1.4. 

(St) 

  

8:00- 9:40 
Plavecká výuka 

8:30 - 9:30, 590 Kč 
1.A, 1.B Ki, Li 

10:55-

11:40 

Přednáška 

Sex, AIDS a vztahy. Tomáš 

Řehák 

9.A Vch 

11:50-

13:30 

Vzdělávací program 

Etické dílny Bible 
8.A Pa 

11:50-

13:30 

Přednáška 

Sex, AIDS a vztahy. Tomáš 

Řehák 

9.A Va 

<> 

  

8.4. 

(St) 

  

12:45-

13:30 

Vzdělávací program 

Etické dílny Všechno má 

svou hodnotu Vztah k 

penězům, praktické 

aktivity. 

8.A Pa 
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<> 

  

9.4. 

(Čt) 

  

8:00- 9:40 

Vzdělávací program 

Program prevence na téma: 

První pomoc 

7.A Va 

10:00-

11:40 

Vzdělávací program 

Program prevence na téma: 

První pomoc 

6.A Va 

11:50-

13:30 

Vzdělávací program 

Program prevence na téma: 

První pomoc 

7.B Va 

<> 

  

10.4. 

(Pá) 

  

7:00-16:00 

Sportovní soutěž 

Košíková - krajské kolo 

kat.: dívky 6. - 7. třída, 

chlapci 6. - 7. třída Jičín 

8:30 - 14:00 

  Ko 

10:00-

10:45 

Ukázka výuky pro MŠ 

Do každé třídy I. stupně 

(mimo4.B) skupinka dětí 

MŠ (5-6) 

    

10:55-

11:40 

Ukázka výuky pro MŠ 

Sportovní soutěže pro MŠ 

Ukázka činností ve ŠD 

5.A Mi, Pro 

<> 

  

13.4. 

(Po) 

  

8:55- 9:40 

Vzdělávací program 

Etické dílny Třída nebo 

rodina? Jaký význam pro 

nás mají naši blízcí, 

posilování pozitivních 

vztahů s blízkými a 

důležitými osobami. 

6.A Va 

10:00-

10:45 

Vzdělávací program 

Etické dílny Třída nebo 

rodina? Jaký význam pro 

nás mají naši blízcí, 

posilování pozitivních 

vztahů s blízkými a 

důležitými osobami. 

6.B Pa 

10:55- Vzdělávací program 7.A Va 
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11:40 Etické dílny Bezva tým 

Praktická aktivita - 

pochvala, spolupráce, 

prevence šikany. 

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 

Etické dílny Všechno má 

svou hodnotu Vztah k 

penězům, praktické 

aktivity. 

8.B Va 

12:45-

13:30 

Vzdělávací program 

Etické dílny Bezva tým 

Praktická aktivita - 

pochvala, spolupráce, 

prevence šikany 

7.B Va 

14:00-

16:00 

KLASIFIKAČNÍ 

PORADA 
    

<> 

  

14.4. 

(Út) 

  

8:00-13:30 

Sportovní soutěž 

Vybíjená - okrskové kolo 

kat.: II. 4.-5.třída přadatel 

ZŠ R. Frimla 

  Ko, Su 

11:50-

13:30 

Divadelní představení 

Legendární a kultovní 

inscenace LA PUTYKA 

UFFO, 12:00-13:15, 120 

Kč 

9.A Ma 

<> 

  

15.4. 

(St) 

  

8:00-13:30 

Sportovní soutěž 

Vybíjená - okrskové kolo 

kat.: III. 6.třída přadatel ZŠ 

R. Frimla 

  Ko, Ty 

<> 

  

16.4. 

(Čt) 

  

14:00-

19:00 

RODIČOVSKÉ 

SCHŮZKY 

I. st. od 16,00 II. st. od 

17,00 1. B, 4. A - průběžně 

od 14:00 

    

<> 

  8:00-13:30 Sportovní soutěž   Ko, Su 
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28.4. 

(Út) 

  

Vybíjená - okresní kolo 

kat.: II. 4.-5.třída přadatel 

ZŠ R. Frimla 

8:55-12:35 

Sportovní soutěž 

Vybíjená - okresní kolo 

kat.: II. 4.-5.třída přadatel 

ZŠ R. Frimla 

8.A   

<> 

  

29.4. 

(St) 

  

8:00-12:35 

Sportovní soutěž 

Vybíjená - okresní kolo 

kat.: III. 6.třída přadatel ZŠ 

R. Frimla 

  Ty 

8:00-11:40 

Sportovní soutěž 

Vybíjená - okresní kolo 

kat.: III. 6.třída přadatel ZŠ 

R. Frimla 

  Ko 

8:55-12:35 

Sportovní soutěž 

Vybíjená - okresní kolo 

kat.: II. 4.-5.třída přadatel 

ZŠ R. Frimla 

8.A   

<> 

  

30.4. 

(Čt) 

  

6:30-16:00 

Sportovní soutěž 

Volejbal- krajské kolo kat. 

IV.D (dívky 8.-9.třída) Jičín 

8:15 - 13:30 

  Su 

8:00- 8:45 

Vzdělávací program 

Projekt NEPZ Sopky Klub 

SVČ, 45 min., 35 Kč 

2.A, 2.B Kr, KL 

8:55- 9:55 

Vzdělávací program 

Projekt NEPZ Sopky Klub 

SVČ, 60 min., 40 Kč 

4.B, 5.B Ko, Mr 

10:00-

10:45 

Vzdělávací program 

Projekt NEPZ Sopky Klub 

SVČ, 45 min., 35 Kč 

1.A, 1.B Ki, Li 

10:50-

11:50 

Vzdělávací program 

Projekt NEPZ Sopky Klub 

SVČ, 60 min., 40 Kč 

6.A, 6.B, 

7.A, 7.B 
Ca, Pa, Va 

11:50- Vzdělávací program 3.A, 3.B Dem, Kt 
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12:35 Projekt NEPZ Sopky Klub 

SVČ, 45 min., 35 Kč 

12:35-

13:35 

Vzdělávací program 

Projekt NEPZ Sopky Klub 

SVČ, 60 min., 40 Kč 

4.A, 5.A Ku, Pr 

<> 

  

4.5. 

(Po) 

  

7:30-12:30 
Exkurze 

Všestary - archeopark 
4.A, 4.B Ku, Su 

<> 

  

5.5. 

(Út) 

  

  
FOTOGRAFOVÁNÍ 

TŘÍD 

3.A, 6.A, 

6.B, 7.A, 

7.B, 8.A, 

8.B, 9.A 

  

<> 

  

6.5. 

(St) 

  

8:00-15:20 

Sportovní soutěž 

POHÁR ROZHLASU 4 

družstva + pořadatelství 

  Ko, Mč, Ty 

8:00-12:35 

Vzdělávací program 

Soutěž mladých 

zdravotníků - oblastní kolo 

výběr žákyň 3. A 

  Pro 

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 

Etické dílny Láska a vztahy 

Jak poznám skutečnou 

lásku? Odpovědnost v 

partnerských vztazích, 

souvislost lásky a sexu. 

8.A Ty 

12:45-

13:30 

Vzdělávací program 

Etické dílny Láska a vztahy 

Jak poznám skutečnou 

lásku? Odpovědnost v 

partnerských vztazích, 

souvislost lásky a sexu. 

8.A Pa 

  
FOTOGRAFOVÁNÍ 

TŘÍD 

1.A, 1.B, 

2.A, 2.B, 

3.B, 4.A, 

4.B, 5.A, 

  



-40- 

5.B 

<> 

  

11.5. 

(Po) 

  

7:30- 8:00 SBĚR PAPÍRU     

8:00-16:00 

Školní výlet 

Pěnčín Výroba korálků, 

návštěva farmy 

2.A, 2.B Kr, KL, Pro 

8:55- 9:40 

Vzdělávací program 

Etické dílny U mě doma 

Význam rodiny, 

sebereflexe, role a 

komunikace v rodině. 

6.A Va 

10:00-

10:45 

Vzdělávací program 

Etické dílny U mě doma 

Význam rodiny, 

sebereflexe, role a 

komunikace v rodině. 

6.B Pa 

10:55-

11:40 

Vzdělávací program 

Etické dílny Sebevědomí se 

dnes nosí Správné 

pochopení zdravého 

seběvědomí. 

7.A Va 

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 

Etické dílny Láska a vztahy 

Jak poznám skutečnou 

lásku? Odpovědnost v 

partnerských vztazích, 

souvislost lásky a sexu. 

8.B Va 

12:45-

13:30 

Vzdělávací program 

Etické dílny Láska a vztahy 

Jak poznám skutečnou 

lásku? Odpovědnost v 

partnerských vztazích, 

souvislost lásky a sexu. 

8.B Su 

12:45-

13:30 

Vzdělávací program 

Etické dílny Sebevědomí se 

dnes nosí Správné 

pochopení zdravého 

seběvědomí. 

7.B Va 

<> 
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12.5. 

(Út) 

  

7:30- 8:00 SBĚR PAPÍRU     

11:50-

19:00 

Sportovní soutěž 

POHÁR ROZHLASU - 

OKRESNÍ KOLO Dvůr 

Králové nad Labem 3 

družstva 

  Ko, Ty 

13:30-

14:30 

Vystoupení pro seniory 

ŠD - výběr 1. B + 2. B 
  Vc 

<> 

  

13.5. 

(St) 

  

7:30-15:00 

Exkurze 

Pěnčín Korálková kreativní 

dílna jízda vláčkem - 

tématický okruh 

1.A, 1.B Ki, Li 

7:30- 8:00 SBĚR PAPÍRU     

<> 

  

14.5. 

(Čt) 

  

7:30- 8:00 SBĚR PAPÍRU     

  

Soutěž 

Olympiáda v Aj - 

republikové kolo Praha 

  Mč 

<> 

  

15.5. 

(Pá) 

  

7:30- 8:00 SBĚR PAPÍRU     

13:00-

15:00 

Beseda 

O myslivosti ŠD od 13:00 
  Pro 

16:00-

23:59 

Exkurze 

Veká Británie - Wales 
  LiJ, Von 

<> 

  

16.5. 

(So) 

  

  
Exkurze 

Veká Británie - Wales 
  LiJ, Von 

<> 

  

17.5. 

(Ne) 

  

  
Exkurze 

Veká Británie - Wales 
  LiJ, Von 

<> 

    Exkurze   LiJ, Von 
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18.5. 

(Po) 

  

Veká Británie - Wales 

<> 

  

19.5. 

(Út) 

  

7:45-15:20 

Exkurze 

Ratibořice přírodovědná a 

literární exkurze 

8.A, 8.B Ty, Va 

  
Exkurze 

Veká Británie - Wales 
  LiJ, Von 

<> 

  

20.5. 

(St) 

  

  
Exkurze 

Veká Británie - Wales 
  LiJ, Von 

<> 

  

21.5. 

(Čt) 

  

8:00-12:00 
Sportovní soutěž 

Turnaj v BeeBalu 1- 2. tř. 
1.B, 2.B Ki, KL 

  
Exkurze 

Veká Británie - Wales 
  LiJ, Von 

<> 

  

22.5. 

(Pá) 

  

8:00- 9:40 

Kulturní pořad 

Taneční představení Mauglí 

- ZUŠ Trutnov UFFO 8:30-

9:30, 30 Kč 

1.A, 1.B, 

2.A, 2.B, 

3.A, 4.A, 

4.B, 5.A 

Dem, Ki, Kr, 

KL, Ku, Li, Pr, 

Su 

10:00-

11:40 

Kulturní pořad 

Taneční představení Mauglí 

- ZUŠ Trutnov UFFO 

10:30-11:30, 30 Kč 

3.B, 5.B Kt, Mr 

  
Exkurze 

Veká Británie - Wales 
  LiJ, Von 

<> 

  

25.5. 

(Po) 

  

8:30-23:59 

Školní výlet 

Pobyt a hry v přírodě 

Hořice - Dachovy 

5.A, 5.B Mi, Mr, Pr 

<> 

  

26.5. 
0:00-23:59 

Školní výlet 

Pobyt a hry v přírodě 
5.A, 5.B Mi, Mr, Pr 
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(Út) 

  

Hořice - Dachovy 

<> 

  

27.5. 

(St) 

  

0:00-15:00 

Školní výlet 

Pobyt a hry v přírodě 

Hořice - Dachovy 

5.A, 5.B Mi, Mr, Pr 

<> 

  

28.5. 

(Čt) 

  

5:45-20:00 

Exkurze 

Praha: letiště, planetárium 

výstava BRÁNA DO 

VESMÍRU výběr žáků 8. - 

9.třída 

9.A Bo, Ca, Mč 

<> 

  

30.5. 

(So) 

  

7:30-15:00 

Sportovní den 

Sportovní a zábavný den s 

naší přátelskou školou v 

Polsku - Myslakowicích 

výběr žáků 

  
LiJ, Ko, Ma, Pj, 

Von 

<> 

  

1.6. 

(Po) 

  

8:00-13:30 
Konverzace v Aj 

výběr žáků 8. - 9. tř. 
    

8:00-12:35 
Dětský den 

na ZŠ R. Frimla Trutnov 

1.A, 1.B, 

2.A, 2.B, 

3.A, 3.B, 

4.A, 4.B, 

5.A, 5.B 

Dem, Ki, Kt, Kr, 

KL, Ku, Mr, Pr, 

Su 

<> 

  

2.6. 

(Út) 

  

8:00-13:30 
Konverzace v Aj 

výběr žáků 8. - 9. tř. 
    

8:55-12:35 
Dětský den pro MŠ 

na ZŠ R. Frimla Trutnov 
5.A, 5.B Mr, Pr 

<> 

  

3.6. 

(St) 

  

7:30-15:00 

Sportovní soutěž 

Vybíjená - krajské kolo 

kat.: III. 6.třída 

  Ko 

8:00-12:35 
Exkurze 

Poznáváme les Česká 
4.A, 4.B Ku, Su 
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lesnická akademie Trutnov 

8:00-13:30 
Konverzace v Aj 

výběr žáků 8. - 9. tř. 
    

8:55-12:35 
Vzdělávací program 

Hasiči - hasičská zbrojnice 
2.A, 2.B Kr, KL 

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 

Etické dílny Kdo je 

normální Vlastní postoje, 

xenofobie, rasismus 

9.A Va 

<> 

  

4.6. 

(Čt) 

  

8:00-13:30 
Konverzace v Aj 

výběr žáků 8. - 9. tř. 
    

<> 

  

5.6. 

(Pá) 

  

8:00-13:30 
Konverzace v Aj 

výběr žáků 8. - 9. tř. 
    

<> 

  

8.6. 

(Po) 

  

11:15-

13:30 

Vzdělávací program 

VÝCHODNÍ AFRIKA - 

kolébka lidstva kino Vesmír 

11:45 - 12:45, 60 Kč 

6.A, 6.B, 

7.A, 7.B, 

8.A, 8.B, 

9.A 

Ko, Bo, Ca, Ty, 

Va, Von 

<> 

  

9.6. 

(Út) 

  

8:00-23:59 

Školní výlet 

Cykloturistika, turistika, 

sportovní hry Havlovice 

8.A, 8.B Mč, Su, Ty 

<> 

  

10.6. 

(St) 

  

0:00-23:59 

Školní výlet 

Cykloturistika, turistika, 

sportovní hry Havlovice 

8.A, 8.B Mč, Su, Ty 

8:00-13:30 

Školní výlet 

Farmapark Muchomůrka 

Výstava - Za Krakonošem 

2.B KL, Mi 

8:00-18:00 
Školní výlet 

Olešnice - Ratibořice - 
4.A Ku, Va 
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Česká Skalice 

<> 

  

11.6. 

(Čt) 

  

0:00-23:59 

Školní výlet 

Cykloturistika, turistika, 

sportovní hry Havlovice 

8.A, 8.B Mč, Ty, Vc 

7:00-16:30 

Školní výlet 

Šiklův Mlýn prohlídka 

indiánské vesnice a 

westernového městečka, 

výukový program 

3.A, 4.A Dem, Ku, Vch 

7:15-16:30 

Exkurze 

Všestary - archeologické 

centrum Hrádek u Nechanic 

- prohlídka zámku Chlum - 

muzeum bitvy z roku 1866 

6.A, 6.B Pa, Va 

8:00-14:30 
Školní výlet 

Pomezní boudy 
1.B Ki, Mi 

<> 

  

12.6. 

(Pá) 

  

0:00-13:00 

Školní výlet 

Cykloturistika, turistika, 

sportovní hry Havlovice 

8.A, 8.B Mč, Ty, Vc 

8:00-10:45 

Trutnovská taneční 

akademie 

Národní dům 8:30 - 10:00, 

35 Kč 

2.A, 2.B, 

4.A, 4.B, 

6.A, 6.B, 

7.A 

KL, Ku, Pa, Su, 

Va, Von 

10:00-

12:35 

Trutnovská taneční 

akademie 

Národní dům 10:30 - 12:00, 

35 Kč 

1.A, 1.B, 

3.B, 9.A 
Ki, Kt, Li, Pj 

<> 

  

15.6. 

(Po) 

  

8:00-23:59 
Školní výlet 

Sedmihorky - autocamp 
4.B Bo, Su 

8:00-13:30 

Sportovní den 

Sportovní a zábavný den s 

naší přátelskou polskou 

školou v Dolcích u 

Trutnova výběr žáků 

  LiJ, Ko, Ty 

<> 
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16.6. 

(Út) 

  

0:00-23:59 
Školní výlet 

Sedmihorky - autocamp 
4.B Bo, Su 

<> 

  

17.6. 

(St) 

  

0:00-14:00 
Školní výlet 

Sedmihorky - autocamp 
4.B Bo, Su 

8:00-13:30 
Školní výlet 

Dolce u Trutnova - turistika 
5.B Mr 

8:00-23:59 

Školní výlet 

Malá Skála, kemp Ostrov 

turistika 

6.A, 7.A Ty, Va, Von 

8:00-23:59 
Školní výlet 

Český ráj 
7.B Ca 

8:00- 9:40 
Vzdělávací program 

Dopravní hřiště - Trutnov 
1.A Li 

10:00-

11:40 

Vzdělávací program 

Dopravní hřiště - Trutnov 
1.B Ki 

18:00-

23:59 

Školní výlet 

Český ráj 
7.B Mi 

<> 

  

18.6. 

(Čt) 

  

0:00-23:59 
Školní výlet 

Český ráj 
7.B Ca, Mi 

0:00-23:59 

Školní výlet 

Malá Skála, kemp Ostrov 

vodní turistika 

6.A, 7.A Ty, Va, Von 

16:00-

17:00 

Setkání s rodiči budoucích 

prvňáčků 

školní jídelna 

  LiJ, Ko, Dem, Pr 

<> 

  

19.6. 

(Pá) 

  

0:00-16:00 

Školní výlet 

Malá Skála, kemp Ostrov 

turistika 

6.A, 7.A Ty, Va, Von 

0:00-14:00 
Školní výlet 

Český ráj 
7.B Ca, Mi 

10:00-

11:40 

Vzdělávací program 

Dopravní výchova dopravní 
4.A, 4.B Ku, Su 
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hřiště Trutnov 

<> 

  

22.6. 

(Po) 

  

8:00-13:30 
Prezentace závěrečných 

prací 9. A 
9.A Bo, Ca, Von 

8:55- 9:40 

Beseda 

Beseda o animovaném 

filmu s režisérem Cyrilem 

Podolským klub SVČ, 30 

Kč 

3.A, 4.A, 

4.B 
Dem, Ku, Su 

10:00-

10:45 

Beseda 

Beseda o animovaném 

filmu s režisérem Cyrilem 

Podolským klub SVČ, 30 

Kč 

5.A, 5.B Mr, Pr 

14:00-

17:00 
Klasifikační porada     

  

Školní výlet 

Rybník Broďák turistika, 

skupinové hry, poznávání 

přírodnin 

3.B Kt, Mi 

<> 

  

23.6. 

(Út) 

  

10:00-

11:40 

Divadelní představení 

Příhody kluka BomBarďáka 

UFFO 10:00 - 10:50, 50Kč 

2.A, 2.B, 

3.A, 4.A, 

4.B 

Dem, Kr, KL, 

Ku, Su 

  

Školní výlet 

Rybník Broďák turistika, 

skupinové hry, poznávání 

přírodnin 

3.B Kt, Mi 

<> 

  

24.6. 

(St) 

  

8:00-11:40 
Den soutěží na koupališti 

30 Kč 

1.A, 1.B, 

2.A, 2.B 
Ki, KL, Li, Sk 

8:00-12:35 Školní výlet 5.A, 5.B Mr, Pr 

  

Školní výlet 

Rybník Broďák turistika, 

skupinové hry, poznávání 

přírodnin 

3.B Kt, Mi 

<> 

    Vzdělávací program   Kt, Mi 
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17.8. 

(Po) 

  

PROJEKT ŠKOLA BEZ 

HRANIC Individualizace 

ve výuce 

  

Vzdělávací program 

Otevíráme dveře 

čtenářským dílnám 

  Dem, Mr, Pr, Va 

<> 

  

18.8. 

(Út) 

  

  

Vzdělávací program 

PROJEKT ŠKOLA BEZ 

HRANIC Individualizace 

ve výuce 

  Kt, Mi 

  

Vzdělávací program 

Otevíráme dveře 

čtenářským dílnám 

  Dem, Mr, Pr, Va 

<> 

  

19.8. 

(St) 

  

  

Vzdělávací program 

PROJEKT ŠKOLA BEZ 

HRANIC Individualizace 

ve výuce 

  Kt, Mi 

  

Vzdělávací program 

Otevíráme dveře 

čtenářským dílnám 

  Dem, Mr, Pr, Va 

<> 

  

20.8. 

(Čt) 

  

  

Vzdělávací program 

PROJEKT ŠKOLA BEZ 

HRANIC Individualizace 

ve výuce 

  Kt, Mi 

  

Vzdělávací program 

Otevíráme dveře 

čtenářským dílnám 

  Dem, Mr, Pr, Va 

<> 

  

21.8. 

(Pá) 

  

  

Vzdělávací program 

PROJEKT ŠKOLA BEZ 

HRANIC Individualizace 

ve výuce 

  Kt, Mi 

  

Vzdělávací program 

Otevíráme dveře 

čtenářským dílnám 

  Dem, Mr, Pr, Va 
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VII.  Školní družina 

 

Školní družina měla 4. oddělení. Navštěvovalo ji 115 žáků z 1. až 3. tříd a 3 žáci 

ze 4. třídy. Letos se nám podařilo umístit všechny děti a vyjít vstříc potřebám 

rodičů. Počet 30. dětí v oddělení s menšími dětmi se nám podařilo zvládnout 

díky dobré organizaci a výborné spolupráci s třídními učiteli. Na oplátku 

vychovatelky školní družiny pomohly se zajištěním školních výletů, sportovních 

a jiných akcí školy. 

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

ráno. Odpolední provoz byl prodloužen do 16.45 hodin. 

 

Celková činnost v odděleních vycházela z ročního plánu ŠD. Jednotlivá 

oddělení byla zaměřena na činnost pracovní, výtvarnou a hudební. Dětem bylo 

umožněno si v klidném prostředí napsat domácí úlohy, pracovat na počítačích, 

nebo si zazpívat a zatancovat v učebně hudební výchovy. Vzhledem k letošnímu 

charakteru počasí děti byly téměř denně na čerstvém vzduchu. 

Výtvarné práce dětí jsme pravidelně prezentovaly na nástěnkách v prostorách 

školy. Děti 3. oddělení při různých příležitostech vystoupily s milým hudebně - 

literárním pásmem. 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 2014/2015 

 

Tradiční výstava ovoce a zeleniny spojená s ochutnáváním a soutěžemi. 

Kouzelník ve školní družině. 

Beseda s myslivcem a sběr kaštanů. 

Výstava železničních modelů – akce SVČ. 

Den otevřených dveří ve škole – perníkový čert a soutěžní úkoly pro 

předškoláky. 

Den otevřených dveří ve škole – pěvecké a literární pásmo. 

Vánoční dílna – rybičky z ratanu. 

Karneval. 

Základy 1. pomoci – beseda se studentkami SZŠ. 

Velikonoční dílna a výroba mýdel. 

Galerie Draka. 

Muzeum – Listy mám, strom nejsem a velikonoční výstava. 

Den Země – úklid kolem školy a soutěž v poznávání přírodnin. 

Vánoční a jarní turnaj v kopané. 

Besídka ke dni matek a vystoupení v Domě pro seniory. 

Výlet do Liberce v podzimním a jarním termínu –Méďa. 

Výlet do Hradce Králové –Méďa. 
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VIII.  Školní parlament 

 

Školní parlament tvořený čtrnácti 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 a B) 

 Mikuláš (9. A) 

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

 Úklid přírody v okolí školy (6.A) 

 

Výkaz o činnosti knihovny (2014-2015) 

 žáci 2. stupně i učitelé si zapůjčovali knihy po celý rok 

 knihovna byla využívána v hodinách literární výchovy a slohu  

 knihovna byla navštěvována žáky i během poledních pauz (zvláště v době 

rekonstrukci herny) 

 učitelé se zapojili do projektu dotovaného z peněz EU na podporu rozvoje 

čtenářské gramotnosti, v rámci projektu absolvovali týdenní kurz               

a nakoupí do školní knihovny řadu nových titulů (některé z nich si vybrali 

sami žáci) 
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 IX. Úspěchy žáků v soutěžích, sportovní akce, zajímavé projekty 

 

 Pravidelně jako každý rok se naši žáci zapojili do mnoha soutěží, ať už 

vědomostních nebo sportovních.  

 

SOUTĚŽE 2014/2015 

 

Datum Soutěž 

Kategorie(počet 

žáků) Umístění 

29.9.2014 Přespolní běh-okresní kolo 

III. D 6. - 7. třída 

(6) 3. 

    

III. H 6. - 7. třída 

(7) 5. 

    

VI. D 8. - 9. třída 

(6) 5. 

    

VI. H 8. - 9. třída 

(6) 5. 

2.10.2014 Zátopkova štafeta - 5 km 

I. st. 2. - 5. třída 

(25) 2. 

  Zátopkova štafeta - 5 km 

II. st. 6. - 9. třída 

(25) 1. 

10.10.2014 Kopaná - turnaj Coca Cola 

II. st. 6. - 9. třída 

(12) 2. 

22.10.2014 FLORBAL - okrsek 

III. H 6. - 7. 

třída(12) 8. 

23.10.2014 FLORBAL  - okrsek 

III. D 6. - 7. třída 

(12) 5. 

7.11.2014 FLORBAL - okrsek 

IV. D 8. - 9. třída 

(12) 3. 

10.11.2014 FLORBAL - okrsek 

IV. H 8. - 9. třída 

(12) 1. 

19.11.2014 FLORBAL  - okrsek 

II. H 1. - 5. třída 

(10) 3. 

20.11.2014 FLORBAL - okres 

IV. D 8. - 9. třída 

(12) 2. 

21.11.2014 FLORBAL - okres 

IV. H 8. - 9. třída 

(12) 2. 

27.11.2014 VOLEJBAL  - okres 

IV. D 8. - 9. třída 

(8) 1. 

4.12.2014 ŠACHY - okres 3. - 5. třída (4) 1. 

4.12.2014 ŠACHY - okres 6. - 9. třída (4) 3. 

16.12.2014 Vánoční turnaj v kopané 4. - 5. třída (8) 5. 
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27.1.2015 ŠACHY - kraj 1 - 5. třída (4) 7. 

12.2.2015 Krkonošský florbalový pohár 2015 6.- 7. tř. D (10) 2. 

12.2.2015 Krkonošský florbalový pohár 2015 8.- 9. tř. D (10) 4. 

13.2.2015 Krkonošský florbalový pohár 2015 6.- 7. tř. H - A (10) 2. 

13.2.2015 Krkonošský florbalový pohár 2015 6.- 7. tř. H - B (10) 3. 

13.2.2015 Krkonošský florbalový pohár 2015 8.- 9. tř. H - B (10) 1. 

13.2.2015 Krkonošský florbalový pohár 2015 8.- 9. tř. H - A (10) 2. 

5.3.2015 Košíková - okresní kolo III. D ( 7 ) 1. 

5.3.2015 Košíková - okresní kolo III. H ( 8 ) 1. 

30.3.2015 Florbalový turnaj-Eldorado Cup 1.- 3. třída (12) 3. 

31.3.2015 Florbalový turnaj-Eldorado Cup 4.- 5. třída (13) 2. 

10.4.2015 Košíková - krajské kolo III. D ( 7 ) 3. 

10.4.2015 Košíková - krajské kolo III. H ( 8 ) 2. 

15.4.2015 Vybíjená-okrskové kolo II. OT - A (12) 3. 

    II. OT. - B (12) 5. 

16.4.2015 Vybíjená-okrskové kolo III. D (12) 3. 

    III. H (12) 1. 

29.4.2015 Vybíjená-okresní kolo II. OT. (12) 2. 

30.4.2015 Vybíjená-okresní kolo III. D (12) 1. 

    III. H (12) 2. 

30.4.2015 VOLEJBAL  - krajské kolo 

IV. D 8. - 9. třída 

(8) 5. 

6.5.2015 Pohár Rozhlasu - atletika-okrsek III. D (12) 3. 

    III. H (12) 1. 

    IV. D (12) 3. 

    IV. H (12) 2. 

12.5.2015 Pohár Rozhlasu - atletika - okres III. H (12) 6. 

    IV. D (12) 7. 

    IV. H (12) 6. 

21.5.2015 BeeBall 2. třída (20) 2. 

    1. třída (20) 4. 

30.5.2015 

Sportovní den s partnerskou školou - 

Myslakowice 6. - 9. třída (25)   

3.6.2015 Vybíjená-krajské kolo III. D (12) 5. 
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15.6.2015 

Sportovní den s partnerskou školou - 

Dolce 7. - 9. třída (25) * 

    
 

 Přírodovědný klokan 

V polovině října probíhá dnes již tradiční soutěž Přírodovědný klokan. 

Soutěž je inspirovaná Matematickým klokanem a soutěžící z 8. a 9. 

ročníků v kategorii Kadet řeší 24 úloh z přírodních věd. Letos si na naší 

škole nejlépe vedli Pavel Bartoš z 8.A (80 bodů), Ladislav Otmar (79 

bodů) a Petr Kotyza (75 bodů), oba z 8.B. Nejvíce bylo možné dosáhnout 

120 bodů. 

Aktualizace 25.11.2014 

Z krajské statistiky za náš kraj vyplývá, že náš nejlepší řešitel Pavel 

Bartoš se v rámci okresu Trutnov umístil na 10. až 13. místě (celkem 461 

řešitelů) a v rámci celého kraje na 40. až 51. místě z celkového počtu 

1135 řešitelů. 

 

 Zeměpisná soutěž – zajímavosti královehradeckého kraje 

Dne 21.10. 2014 se tři žáci z 9.A zúčastnili zeměpisné soutěže v ZŠ V 

Domcích. Adam Šklíba získal krásné třetí místo. 

 

 Školní kolo astronomické olympiády 

Letos jsme poprvé na naší škole uspořádali školní kolo astronomické 

olympiády, kterou pořádá Česká astronomická společnost. Školní kolo se 

koná ve škole v písemné podobě. Účastníci odpovídají na sadu testových 

otázek z astronomie a kosmonautiky, řeší úlohy, křížovky, poznávají 

obrázky. Úspěšným řešitelem školního kola se stávají při získání 15 bodů. 

Školního kola se zúčastnilo celkem 15 žáků z 6. až 9. tříd a úspěšnými 

řešiteli se jich stalo 12. V kategorii GH (6. a 7. ročník) zvítězila s 22 body 

Daniela Šustrová ze 7.B, v kategorii EF (8. a 9. ročník) získal 24 bodů a 

první místo Petr Kotyza z 8.B. 

 

 Frimlův slavíček 

Vyhodnocení školního kola ZUČ: 

1. místo:  

Matěj Břeň 5.B s písní "David a Goliáš" 

2. místo:  

Martin Hlaváč 2.B "Tři kříže" 

Štěpán Břeň 2.A "Už proroctví Daniele" 

3. místo:  

Nela Bednářová 1.B "Tři citrónky" 

Stella Brydon 2.B "Bude zima bude mráz" 

http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/vysledky.html
http://www.4zsrf.cz/olympiada.astro.cz
http://www.4zsrf.cz/olympiada.astro.cz
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Do okresního kola ZUČ postupují a naši školu budou reprezentovat tito 

žáci: 

Matěj Břeň, Martin Hlaváč a Nela Bednářová 

Náhradník: Štěpán Břeň 

 

 Okresní kolo ZUČ 

V úterý se v trutnovské hudební škole uskutečnilo okresní kolo ZUČ - 

zájmové umělecké činnosti, obor zpěv. Zúčastnili se žáci, kteří nejprve 

museli projít kolem třídním a poté zvítězit ve školním. Za naši školu byli 

vybráni tři zpěváci, každý za jednu kategorii. Nela Bednářová z 1.B, 

Martin Hlaváč z 2.B a Matěj Břeň z 5.B. 

Nela Bednářová vyzpívala bronz s písní od Nezmarů "Barevnej svět". 

Matěj Břeň s písní "Lodnická" od J. Ježka, J. Wericha a J. Voskovce 

porazil ve své kategorii všechny zpěváky a vybojoval zlato. 

Blahopřejeme. 

 

 Matematický klokan 

V pátek 20. 3., ještě před zatměním Slunce, se naši žáci od druhého 

ročníku zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan. 

V kategorii nejmladších žáků 2. a 3. ročníku – Cvrček zvítězila Ivana 

Jarošová ze 3.B se 78 body z 90 možných bodů. V kategorii Klokánek 

pro 4. a 5. ročník se na prvním místě umístil Michal Doubek z 5.A s 93 

body ze 120. Kategorii Benjamín pro 6. a 7. ročník letos ovládl Tomáš 

Krátký ze 7.B s 96 body ze 120. V nejstarší kategorii Kadet pro 8. a 9. 

ročník první místo obsadila Tereza Doubková z 8.A s 60 body ze 120. 

 

 Žák 9.A třídy ADAM ŠKLÍBA dosáhl vynikajících výsledků v soutěži     

v anglickém jazyce. V okresním kole konaném 25. února 2015 obsadil 2. 

místo a probojoval se do krajského kola soutěže. V Hradci Králové 

dokázal, že angličtinou vládne opravdu skvěle, a domů si odvážel 

zasloužené vítězství. Ve velmi silné konkurenci obstál v úkolech              

k poslechu a čtení s porozuměním, ale především v ústní části, kde musel 

být pohotový a nápaditý. Hodnotila se také jazyková správnost, 

výslovnost, plynulost projevu a schopnost reagovat. Dne 14.5.2015 se 

bude v Praze konat ústřední kolo soutěže. Adamovi přejeme hodně štěstí   

a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

 V soutěži Matematický klokan, která se konala v únoru, proběhlo 

vyhodnocení v rámci okresu Trutnov. Naši dva páťáci Michal Doubek     

a Lukáš Kašpar obsadili pěkné 3. až 4. místo v kategorii Klokánek pro 

žáky 4. a 5. ročníků. 
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 Ve čtvrtek 14. května se na trutnovském gymnáziu konalo okresní kolo 

Pythagoriády. Z naší školy se zúčastnilo celkem 5 žáků z 5.A, 7.B a 8.A. 

Dva páťáci se stali úspěšnými řešiteli okresního kola (nejméně 10 bodů z 

15) v kategorii pro 5. ročník ZŠ. Tomáš Horný obsadil s 12 body 

výborné sdílené 1. až 3. místo. Druhým byl opět Michal Doubek, který s 

11 body získal sdílené 4. až 5. místo. 

Některé z akcí: 

 Expedice Král lesů 

Ve čtvrtek 18. září jsme se společně s dětmi 4.B vydali do Krkonoš, 

abychom se skamarádili, užili si trochu legrace i dobrodružství. 

Naše cesta vedla z Pece pod Sněžkou přes Liščí horu do Dolního Dvora. 

Po náročné cestě nahoru a pak zase dolů jsme došli do hotelu Ettel, kde 

jsme se ubytovali a výborně navečeřeli. Po večerních hrách venku nás 

čekala dobrodružná výprava za troubícími jeleny. Ty jsme sice neslyšeli, 

ale tma a záhadná světýlka se zvuky noci prověřily naši odvahu. Druhý 

den, po vydatné snídani, jsme se vydali na cestu zpět. Jak jinak než přes 

kopečky do Pece. Cestou jsme si užívali krásnou krkonošskou přírodu, 

mlsali borůvky a bojovali s narůstající únavou. Na autobusové nádraží 

jsme dobíhali, protože čas nebyl náš kamarád. Všechny děti musím 

pochválit, program byl fyzicky náročný, ale všichni vydrželi a udrželi si 

dobrou náladu. Jsou prostě skvělí. 

Šárka Suchánková 

 Beseda s dopravní tématikou 

V září a říjnu probíhaly na naší škole besedy s městským policistou, který 

s dětmi opakoval zásady bezpečného pohybu na chodníku a vozovce. 

Názorně dětem ukazoval, jak přecházet za autobusem, jak správně 

přecházet vozovku, jak vést jízdní kolo po silnici, jak se chovat tam, kde 

není chodník, společně si pak procvičili i zásady chování na chodníku. 

Děti si zopakovaly také dopravní značky i to, jak důležité jsou reflexní 

vesty a nášivky na oblečení a školní tašce. Nejvíce si děti užily, když jim 

dopravní policista ukazoval různé druhy pomůcek k zadržení recidivisty    

i samotný zásah vůči pachateli. Určitě si budeme pamatovat, že se nedáme 

do hovoru s cizím člověkem a nebudeme si od něho brát žádné bonbóny a 

sladkosti. 

Starší žáci navíc dostali informace o trestní odpovědnosti mladistvých. 

Dozvěděli se rozdíl mezi přestupkem a trestným činem. Získali dále 

povědomí o práci městské policie. 
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 Podzimní sběr papíru 

Počasí nám přálo a sesbírali jste pěkných 15 tun. Není to sice rekord, ale 

opět velmi pěkný výsledek. Děkujeme třídě 7.A, která se napoprvé velmi 

dobře zhostila organizace sběru. Dále děkujeme všem sběračům, rodičům 

a prarodičům, dalším žákům, učitelům a zaměstnancům školy, kteří na 

akci pomáhali. 

 

 Podzimní výchovný koncert ve škole 

Profesionální hudebník a majitel nahrávacího studia Pavel Hrabě z Plzně 

přijel na naši školu již podruhé a opět předvedl perfektně připravený 

program. Doplnil tak učivo k osnovám několika ročníků, které 

samozřejmě díky specializovanému vybavení nelze žákům názorně 

ukázat. Rozdělení do menších skupin umožnilo žákům aktivně se zapojit a 

vyzkoušet si hru na jednotlivé, nám velmi vzácné nástroje. Především 

práce s mixážním pultem zaujala nejednoho teenagera z naší školy. 

Petra Vočadlová 

 

 Když chceš, tak to dokážeš 

První listopadové pondělí se dočkali žáci druhého stupně nevšedního 

zážitku. Naši školu navštívil jeden z nejslavnějších českých zpěváků 

romského původu Radek Banga. Během dvouhodinového programu nám 

nejen zazpíval řadu svých songů, ale především se podělil o svůj osobní 

příběh. Cílem pořadu bylo motivovat žáky k aktivnímu a smysluplnému 

životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu a kriminality, dále 

pak podpořit děti zejména ze sociálně slabých rodin. Radek Banga 

dokázal svým vtipným a přesvědčivým vystupováním oslovit především 

mladší ročníky. Vstupné bylo částečně dotováno školou. 

                                                                                        Helena Vašatová 

 

 Stezka odvahy 

S příchodem listopadu a Dušiček si již několik let za sebou starší žáci vždy 

přichystají pro nováčky strašidelný večer. Tentokrát se organizace ujali 

osmáci. Pro druháčky měli připravenou stezku odvahy po setmělých 

školních chodbách, halloweenskou diskotéku a spoustu dalších aktivit se 

stejnou tematikou. Všechny děti stezku úspěšně absolvovaly, což 

slavnostně stvrdily podpisem. 

 

 Úklid v okolí školy 

Některé rodiče možná během 6.-7. listopadu vyděsila menší skládka před 

naší školou. Vytvořili ji žáci šestých a sedmých tříd, kteří v rámci 

programu přichystaného 6.A pomáhali vyčistit přírodu v nejbližším okolí 

školy. 
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Původně jsme si mysleli, že sesbíráme pár plastových lahví a obalů od 

sušenek. Skutečnost byla mnohem horší. Za posledních pár let si z lesa za 

školou udělali evidentně někteří lidé skládku. Našli jsme tu takové 

„poklady" jako pneumatiky, kabely ze staveb, železnou konstrukci od 

stolu, matrace ... 

I když se žáci do akce pustili opravdu s vervou, ani zdaleka se nám 

nepodařilo vyčistit celý les. Nejvíce odpadu zajistila 7.B, obě šestky se ale 

rozhodně nenechaly zahanbit. Škola je za jejich záslužnou práci finančně 

odmění z peněz získaných za sběr papíru. Uvítali bychom, kdyby dospělí 

pro příště odnášeli svůj nepořádek tam, kam patří, a neničili tento krásný 

kout našeho města. 

Děkujeme technickým službám za odvoz odpadu. 

 

 Den duchů v 5.B 

V pondělí nás čekal školní den na téma „DUCH". Paní učitelka i my jsme 

se převlékli za duchy a plnili jsme strašidelné matematické úlohy. Povídali 

jsme si a každý vyprávěl svůj příběh o tom, jak se stal duchem. Při českém 

jazyce jsme psali příběh „O malém duchovi" a nakonec nás čekal diplom 

šikovného ducha, malá odměna a strašidelné sladké prsty (za prstíky 

děkujeme paní Karáskové J). 

 

 Hodina kódu 

Naše škola se letos připojila k celosvětové kampani Hour of Code 

(Hodina kódu). Cílem akce je propagovat mezi lidmi programování, s 

jehož základy by měl být v dnešní době všudepřítomných technoligií 

seznámen každý.  

K Hour of Code se letos připojilo téměř 80 tisíc organizací z téměř 190 

zemí. Odvážným cílem organizátorů je přilákat letos v prosinci k Hodině 

kódu 100 milionů lidí na celém světě. 

Pro děti a další zájemce je připraveno několik sad úkolů - vytvořit 

program pro postavičky jako třeba ptáka z Angry Birds, veverku z Doby 

ledové, zombie a další. Program tvoří skládáním bloků s příkazy podobně 

jako kostky stavebnice. Celý systém je podpořen mnoha radami, 

nenápadnou kontrolou, instruktážními videi a vše je usnadněno lokalizací 

do češtiny.  

 

 Barevný týden a den otevřených dveří 

Pondělí v barvě zelené, úterý v modré, středa v červené, čtvrtek v barvě 

žluté a v pátek v barvách duhy, které jsou v ní co nejvíce zastoupeny. Tak 

jsme na naší škole prožívali týden před Dnem otevřených dveří. Každý 

den jsme přišli oblečeni do jiné barvy podle předem dohodnutého rozpisu. 

V pátek probíhal Den otevřených dveří a my jsme přivítali naše budoucí 

spolužáky, jejich kamarády, známé, příbuzné a přátele, kteří se do naší 

http://code.org/
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školy přišli podívat. Čekaly tu na ně dílničky, kde vytvářeli různé dárečky, 

soutěže, interaktivní tabule, odborné učebny, v jídelně dobré koláče          

a občerstvení, přivítali je všichni učitelé a paní učitelky. Následovalo 

zpívání před školou a rozsvícení stromečku. 

Do barevného týdne se zapojila většina tříd, děti i paní učitelky. Bylo 

velmi příjemné pozorovat, jak jsme se každý den barevně proměnili a jak 

nám to sluší. Měli jsme radost z toho, že jsme se všichni pobavili               

a zpestřili si jeden týden ve školním roce. 

 

 Lyžování 3.A a 3.B 

Od pondělí 5. ledna začaly děti ze třetích tříd lyžovat v Černém dole. Do 

poslední chvíle jsme nevěděli, jaké budou sněhové podmínky a zda vůbec 

budeme moci na lyže vyrazit. Naštěstí sníh začal padat včas a tak jsme si 

mohli každý den dopoledne užívat na žasněžených kopcích. Když se to 

povedlo, svítilo nám sluníčko. A nám bylo hezky teplíčko, i když venku 

mrzlo, třeba deset pod nulou. Zase jsme trénpvali, jezdili na lanovce a čas 

nám neuvěřitelně rychle utíkal. Veselá nálada převládala a byli jsme rádi, 

že jsme si mohli první týden v lednu užívat na sněhu. 

                                                                             A. Demešová, V. Koutková 

 Netradiční hudební výchova v 5.B 

Ve čtvrtek 8.1.2015 si za dobré chování koupili žáci Matěj Břeň s 

Adrianou Wetterovou možnost vyučovat. Dostali jsme pracovní list, který 

jsme hravě zvládli, zahráli jsme si hudební bingo a byla i legrace. Nám se 

to líbilo a bylo to originální. „Učitelé“ Matěj s Adrianou měli legrační 

doplňky na obličej a představili se jako Matěj Břeň starší a Marie 

Krasomilová. 

Děkujeme za hezkou hudební výchovu. 

 

 Lyžování 2.A a 2.B 

Konečně jsme se dočkali. Hned po pololetních prázdninách se vydaly děti 

ze 2.A a 2.B do Černého Dolu lyžovat. Celý týden si kromě převážně 

krásného a mrazivého počasí užívaly perfektního prašanu a upravené 

sjezdovky. Děti se zdokonalily v lyžování tak, že už od středy mohli úplně 

všichni na lanovku. Poslední den si děti mohly poměřit své lyžařské 

dovednosti při závodech. S větrem v zádech byly časy výborné. Děti vše 

skvěle zvládly a moc si to společně užily. 

L. Kuťáková, E. Soukupová 

 

 Na běžkách za krásami Rýchor 

Jako již tradičně i letos vyrazili nadšení sportovci nejen z druhého stupně 

na běžkařský výlet z Pomezních Bud do Mladých Buků. V nemalém počtu 



-72- 

se akce tentokrát zúčastnili i rodinní příslušníci našich žáků, což jedině 

kvitujeme. Počasí nám přálo, zabruslili jsme si těsně nad inverzními 

mraky a naši spolužáci nám ze školních lavic mohli jen tiše závidět. 

Nálada byla výborná, neotrávil nás zamrzlý povrch, místy neupravený 

terén, dokonce ani zrádná gravitační síla. 

 

 Prvňáci na lyžích 

Také nejmladší děti naší školy se týden před jarními prázdninami jezdily 

učit a zdokonalovat na lyžích a snowboardech do ski areálu v Černém 

Dole. Počasí jim přálo, sněhu bylo letos dost, instruktoři byli skvělí, 

zábavy si užily také dost. A protože byly děti pilné a statečně překonávaly 

počáteční neúspěchy i únavu, na konci kurzu měly radost z toho, jak vše 

zvládly, zlepšily své výkony a parádně si zazávodily. 

Všichni už se těšime na přiští zimu! 

                                                                                 J. Limburská, M. Kisá 

 

 Rodilí mluvčí ve výuce Aj 

Nick (student z USA) a Ann (studentka z Brazílie) jsou na ročním 

výměnném pobytu na trutnovském gymnáziu. K nám do školy chodí 

pravidelně jednou za čtrnáct dní a účastní se výuky anglického jazyka na 

druhém stupni. I někteří mladší žáci již měli možnost shlédnout 

zajímavou prezentaci z jejich zemí a popovídat si anglicky. 

 

 Pozorovali jsme zatmění Slunce 

V pátek 20. března bylo částečné zatmění Slunce, které naše třída 7.B 

celou hodinu fyziky pozorovala. Vytvářeli jsme o tom i projekt. Slunce 

bylo krásně vidět, ikdyž bylo zelené, protože jsme ho pozorovali přes 

svářečské sklo. Byl to velký zážitek a hodinu jsme si krásně užili. 

 

 Trénujeme první pomoc 

Během prvních jarních dní si žáci šestých a sedmých tříd pod vedením 

sestřiček z Vyšší odborné zdravotnické školy Trutnov sami vyzkoušeli, 

jak se správně resuscituje dospělý, dítě i miminko. Nechyběl nácvik 

uložení pacienta do stabilizované polohy. Ani starší žáci nebyli ochuzeni 

o přednášku ze zdravovědy. Zábavnou formou se dozvěděli o způsobech 

přenosu HIV a možnostech předcházení nákaze…………………………... 

 

 Projekt NEPZ 

Ve čtvrtek 30. 4. 2015 opět zavítala do naší školy Zuzana Koloušková       

a Michal Jeglík, aby žáky seznámili s novinkami v projektu Green Life     

a promítli film Sopky. Také žáky informovali o nekalých aktivitách 

některých osob ve vztahu k přírodě i k samotným zvířatům.  

Dětem byla nabídnuta možnost připojit se k ochraně deštného pralesa. 
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 Exkurze do Pěnčína 

Dne 11.5. se děti ze 2.A, 2.B vypravily do výletního areálu v Pěnčíně. 

Prohlédli jsme si výrobu skleněných perlí a kozí farmu. Projeli jsme se 

vláčkem do Kittlova areálu na Krásné. V korálkové dílně jsme si vyrobili 

překvapení pro maminky. Nakoupili jsme si skleněné perle, bižuterii         

a speciality z kozího sýra. Nakonec jsme si pochutnali na výborné 

zmrzlině. Výlet se nám vydařil, moc se nám líbil. 

                                                                                      Děti ze 2.A, 2.B 

 

 Pondělí v pravěku 

V pondělí 4. května jsme nasedli do stroje času a ten nás přenesl do 

pravěku. Seznámili jsme se s nástroji, které „pralidé“ používali, podívali 

jsme se do jejich obydlí, trochu jsme jim pomohli s lovem, přípravou 

hlíny na stavbu domu, mletím zrn a broušením pazourků. 

Po dopoledni plném nových zkušeností jsme se raději vrátili do naší doby 

a do školy na oběd. 

           Z návštěvy Muzea pravěku ve Všestarech, cestovatelé ze 4.A a 4.B 

 

 

 Po stopách babičky 

Osmáci absolvovali v rámci výuky přírodovědně-literární exkurzi 

Babiččiným údolím. Po cestě poznávali domácí byliny a stromy, ale i řadu 

cizokrajných dřevin, vysázených nejen v zámeckém parku. Prošli kolem 

míst, která dobře znají z četby díla Boženy Němcové – Boušín, 

Rýzmburský altán, Staré bělidlo, Ludrův mlýn, Celbova hospoda, zámek. 

Ujasnili si rozpory mezi reálným životem spisovatelky a literární fikcí. 

Snad je to i namotivovalo k další četbě a hlubšímu poznávání přírody. 

 

 Pasování čtenářů 

Děti z 1.třídy měly 14. května slavnostní dopoledne v městské knihovně. 

V království královny Abecedky plnily úkoly z říše pohádek, písmenek    

a knížek, aby mohly být pasováni do rytířského stavu Čtenář 2015. 

Královna i její pomocník šašek byli moc spokojeni, a proto se rytíři           

a rytířkami stali všichni. Určitě si to za celoroční čtenářské úsilí zasloužili! 

 

 Vystoupení v pečovatelském domě 

Děti ze třetího oddělení školní družiny, z 1. B a část dětí ze 2. B byly se 

svým vystoupením potěšit naše sousedy v domě seniorů. Spousta 

vystupujících dětí zahlédla v obecenstvu své prarodiče a praprarodiče.      

O to byla jejich radost z návštěvy silnější. Babičkám, dědečkům, ale          

i jejich pečovatelkám se vystoupení moc líbilo. Děti za to odměnili 

sladkou svačinkou. 
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 Hasík ve druhých třídách 

V květnu za námi přijeli hasiči z Trutnova s dráčkem Hasíkem přímo do 

školy. Při jejich první návštěvě se děti hravou formou seznámily s prací 

hasičů, učily se například, jak správně nahlásit požár, který oheň je 

"dobrý" a který oheň je zlý. Při druhé návštěvě hasičů si děti povídaly 

především o nebezpečí doma a co dělat při vzniku požáru. Děti už také ví, 

jak se vyhlašuje poplach. 

Nejvíc se však děti těšily na návštěvu hasičské zbrojnice v Trutnově. Zde 

si mohly prohlédnout hasičskou techniku a vyzkoušet hašení. Z dětí by 

mohli být výborní hasiči! 

Děkujeme trutnovským hasičům za skvělou organizaci, užitečné 

informace a zábavný program. 

                                                                       L. Kuťáková, J. Kroužková 

 

 Zájezd do Walesu 

15. května 2015 se skupina 24 žáků naší školy vydala na osmidenní 

putování za památkami, přírodou, dobrodružstvím a hlavně angličtinou do 

Velké Británie. Cílem zahraničního poznávacího zájezdu se stalo krásné 

přímořské letovisko Colwyn Bay na severu Walesu. Cestou jsme se pro 

zpestření zastavili v Bruselu a procházku po historické části města jsme 

doplnili prohlídkou Atomia a expozice Mini Europe. Také anglické 

městečko Chester nás okouzlilo svou nezaměnitelnou historickou 

atmosférou. 

 

 Myslakowice 30.5.2015 

Rok rychle uběhl a byli jsme opět pozváni k našim přátelům na akci ZŠ v 

Myslakowicích, která se koná na závěr školního roku. Je dobře, že se tato 

tradice udržuje a účastní se jí stále více žáků naší školy, kteří si chtějí 

poměřit své sportovní dovednosti s polskými přáteli. 

Kluci si zahráli fotbálek, děvčata volejbal. Dokonce se odehrál florbal s 

tatínky polských dětí. Naši hráči si na okamžik vymysleli ojedinělý 

způsob hry obrácenými hokejkami. Ostatní účastníci zájezdu si našli 

podle svých zájmů stánky s různými činnostmi – někteří si zahráli šachy, 

někteří malovali na sklo a mezitím si mohli ochutnat dobroty napečené     

a připravené maminkami dětí ZŠ. Zažili jsme všichni hezký den, každý si 

odvezl medaili za účast a malou odměnu. 

 

 Intenzivní konverzační kurz anglického jazyka 

V termínu 1. až 5. 6. se někteří žáci osmého a devátého ročníku zúčastnili 

intenzivního konverzačního kurzu anglického jazyka, který proběhl pod 

vedením rodilého mluvčího ze Spojených států, konkrétně z Floridy. 

Tento velmi zajímavý a ze stránky jazyka také nepochybně přínosný kurz 
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začal v pondělí, kdy se nám představil náš osmadvacetiletý "týdenní 

učitel" Mark Halvorsen. 

V pestrém týdenním programu nechyběly sportovní aktivity ve formě 

kickballu nebo třeba frisbee, ale také například vymyšlení a následná 

interpretace fiktivního sportu nebo firmy. Všichni účastníci na závěr 

obdrželi osvědčení o úspěšném absolvování kurzu. Samozřejmě nemohla 

chybět ani společná fotka. Pocity z kurzu byly velmi pozitivní. Myslíme, 

že takové zkušenosti se nám neztratí. Kdybychom nabídku na podobný 

kurz dostali znovu, tak ji samozřejmě využijeme, což také doporučujeme 

studentům, kteří tento kurz neabsolvovali. 

                                                       Lucie Petirová a Kristýna Fizérová 9.A 

 

 Hurá do westernového městečka 

Jednoho dne časně zrána se vypravily třídy 3.A a 4.A až do Šiklova 

Mlýna, kde se nachází městečko, jako vystřižené z dobového filmu           

o kovbojích a Indiánech. Překonali jsme snadno cestu časem zpět, 

problém nám nedělala ani jiná kultura. Po příjezdu jsme plnili různé 

úkoly. Podívali jsme se do indiánské vesnice a na rýžování zlata.             

V samotném městečku jsme si mohli zatancovat country tance, soutěžit        

o ceny, vyzkoušet různé atrakce, třeba projet se na koni nebo rodeo. 

Obešli jsme i krámky, ve kterých se daly nakupovat různé věci. Život       

v tehdejší době byl určitě těžší, my jsme si z něho užívali jenom to 

veselejší. 

                                                                           Bledé tváře ze 3. a 4. Třídy 

 

 Besídka na závěr školního roku ve 3.A 

V úterý odpoledne jsme uspořádali pro naše rodiče a všechny blízké 

besídku. Každý z nás si připravil nějaké vystoupení a vznikl tak pestrý 

program složený z písniček lidových i moderních, pak tanec vystřídaly 

vtipy, Ema s Klárkou předvedly divadlo. Anička nám zacvičila karate, 

Kubík si připravil písničku Vakuum, Toulavou zpívaly Anička, Esterka      

a Sára a na závěr Kuba zahrál na kytaru a zazpíval písničku Anděl. 

Všechna vystoupení se vydařila a přispěla k hezké atmosféře. Stejně 

hezky si přejeme ten letošní školní rok uzavřít a užít si pěkné prázdniny. 

                                                   Děti ze 3.A a paní učitelka A. Demešová 

 

 Expedice Všestary 

Šesté třídy si konec školního roku zpříjemnily návštěvou pravěké 

vesničky ve Všestarech. Děti zde nejen absolvovaly odborný výklad, ale 

mohly si i samy některé věci vyzkoušet (házely dřevěným kopím, brousily 

kámen, "bobrovaly" atd.). Odpoledne žáci absolvovali prohlídku Hrádku   

u Nechanic. Uchvátil je zejména zdejší park, kde se mohli dostatečně 



-76- 

vyřádit. Před odjezdem ještě navštívili Chlum, místo největší bitvy na 

našem území. 

 

 Cyklistický výlet osmých tříd 

Tento výlet se velice vydařil. Vyjeli jsme na kolech od školy do Havlovic. 

Po ubytování jsme se rozdělili do třech týmů a vyrazili na hrad Vízmburk. 

Po návratu jsme hráli volejbal, tenis, minigolf nebo fotbal. 

Ve středu dopoledne jsme hráli soutěž v týmech, při které jsme si měli 

zapamatovat co nejvíce básniček, bylo to velice zajímavé a zábavné. Po 

obědě jsme jeli na kolech do Babiččina údolí a dále do Zlíče na výbornou 

zmrzlinu 

Ve čtvrtek dopoledne jsme hráli v týmech fotbal a plážovou přehazku. 

Bylo to skvěle vymyšlené, protože se zapojili úplně všichni a pobavili 

jsme se. Odpoledne jsme jeli přes Červený Kostelec na Broďák a dále 

přes Potůčky zpět do Havlovic. Byla to náročná, ale pěkná cesta. 

Celý výlet byl hezký a zábavný. Učitelé vymysleli dobrý a hezký 

program, při kterém se zapojili všichni. Cesty se sice neobešly bez pár 

karambolů, ale všichni nakonec dojeli v pořádku a užili si to. Jsme rádi, 

že s námi učitelé tento výlet absolvovali a snášeli naše srocování na 

pokojích, hlasité pouštění muziky po celé ubytovně. Moc jim za to 

děkujeme a doufáme, že si výlet užili stejně jako my. 

Za tým „Osmiček“ – Týna, Doubek, Péťa, Mára, Vojta a kapitánka Míša 

 

 Ekosystém les 

Ve středu 3. 6. jsme se vydali na naučnou stezku do trutnovského parku, 

kde žáci třetích ročníků z lesnické školy měli pro nás přichystány různá 

stanoviště. Ukazovali nám, jak se starat o včely, jak kácet a zpracovávat 

stromy, jaké nářadí používat při práci v lese. Poznávali jsme různá lesní 

zvířata a rostliny. Ukázka vábení jelenů byla velmi zajímavá a legrační. 

Dozvěděli jsme se také, jak se hraje na lesnici a borlici, sami jsme si 

mohli nástroje vyzkoušet. U každého stanoviště jsme soutěžili a nakonec 

jsme získali sladkou odměnu. Výlet se nám moc líbil! 

                                                                                              Žáci 4.A, 4.B 

 Výlet na Malou Skálu 

Žáci ze 6.A a 7.A společně absolvovali výlet na Malou Skálu. Třídenní 

pobyt si zpestřili plavbou na kánoích po Jizeře, jízdou na koloběžkách, 

sportovními hrami a také soutěží zaměřenou nejen na fyzický výkon, ale    

i na intelekt a šikovnost. Nemohla chybět ani turistika - společně navštívili 

nedaleký Pantheon, hrad Frýdštejn, zříceninu Zbirohy a Besedické skály. 

 

 Den s přátelskou školou 

Pondělní dopoledne 15. 6. jsme strávili společně s žáky naší spřátelené 

školy z polských Myslakowic. Připravena byla pro nás celá řada 
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zajímavých aktivit. Vyzkoušeli jsme si například chůzi na chůdách či 

lukostřelbu. Navzdory jazykové bariéře jsme se dokázali mezi sebou 

domluvit a užili si s našimi novými kamarády spoustu zábavu. 
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X.  Další vzdělávání pedagogů 

 

Bobr Pavel Setkání metodiků a pedagogických pracovníků nad 

zkušenostmi z realizace projektu v oblasti přírodovědného     

a technického vzdělávání na Gymnáziu Trutnov 

    Školení BOZP 

    Školení – Dotykem ke vzdělávání 

Cabicarová Lucie  Školení BOZP 

    Školení – Dotykem ke vzdělávání 

 

Demešová Alena  Vzdělávací akce - Otevíráme dveře čtenářským dílnám 

Školení BOZP 

    Školení – Dotykem ke vzdělávání 

 

Kisá Milena  Školení BOZP 

    Školení – Dotykem ke vzdělávání 

 

Kočanová Milena Jednodenní prezenční proškolení pro praktické využití 

inspekčního systému elektronického testování iSET– modul 

školní testování-NIQES 

Seminář – Právní odpovědnost pedagogů 

    Seminář – Software BAKALÁŘI     

    Porada předsedů školních klubů AŠSK 

Seminář - Intervalový a kruhový trénink 

    Seminář: Pojďme se dotknout ICT 

    Krajská konference AŠSK 

Školení BOZP 

    Školení – Dotykem ke vzdělávání 

 

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

                             mentory“–JOB 

    Konference - úspěch pro každého žáka 

    PROJEKT ŠKOLA BEZ HRANIC - Individualizace ve   

                             výuce 

    Školení BOZP 

    Školení – Dotykem ke vzdělávání 

 

Kuťáková Ludmila Školení BOZP 

      Školení – Dotykem ke vzdělávání 

 

Kutilová Petra    Školení BOZP 

      Školení – Dotykem ke vzdělávání 

 



-79- 

Libřická Jitka  Projekt: interaktivní výuka 

    Seminář - Regionální školství a jeho rozvoj 

Seminář – Novely předpisů - platy, odborná kvalifikace 

    Seminář – Správní řád 

    Porada ředitelů školských příspěvkových organizací 

    Seminář: Pojďme se dotknout ICT 

    Seminář - Neznámý útočník ve škole 

    Školení BOZP 

    Školení – Dotykem ke vzdělávání 

 

Limburská Jitka  Školení BOZP 

    Školení – Dotykem ke vzdělávání 

 

Matěnová Vlasta  Školení BOZP 

 

Mičola Martin  Školení BOZP 

    Školení – Dotykem ke vzdělávání 

 

Mikšovská Kateřina Jak začít s výukou angličtiny na 1. stupni ZŠ 

       Seminář – Projekt „Otevíráme dveře pro nové lektory          

                                a mentory“–JOB 

      Konference - úspěch pro každého žáka 

      Seminář - Příprava projektových dnů v cizích jazycích 

      PROJEKT ŠKOLA BEZ HRANIC - Individualizace ve  

                               výuce 

      Školení BOZP 

      Školení – Dotykem ke vzdělávání 

 

Mrázková Dita     Vzdělávací akce - Otevíráme dveře čtenářským dílnám 

     Školení BOZP 

     Školení – Dotykem ke vzdělávání 

 

Pastorová Petra  Školení BOZP 

    Školení – Dotykem ke vzdělávání 

 

Pejřimovská Olga  Školení BOZP    

 

Perutková Lenka Vzdělávací akce - Otevíráme dveře čtenářským dílnám 

 Školení BOZP 

Školení – Dotykem ke vzdělávání 

  

Prokýšková Jaroslava  Seminář – Školení zdravotnic první pomoci 

           Školení BOZP 
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Součková Eva   Celostátní konference pracovníků školních družin  

      Školení BOZP 

 

Soukupová Eva   Školení BOZP 

    

Suchánková Šárka  Atletika pro děti do škol (1.- 5. třída) 

      Školení BOZP 

      Školení – Dotykem ke vzdělávání 

 

Tylšová Kateřina   Školení BOZP 

     Školení – Dotykem ke vzdělávání 

 

Vachová Kateřina   Seminář - Angličtina pro ty, které učení nebaví 

     Seminář - Příprava projektových dnů v cizích jazycích 

 Letní metodický kurz AJ - Angličtina od začátku - Jak začít? 

 Školení BOZP 

 Školení – Dotykem ke vzdělávání 

 

Vašatová Helena Školení metodiků prevence základních a středních škol 

    Vzdělávací akce - Otevíráme dveře čtenářským dílnám 

    Školení BOZP 

    Školení – Dotykem ke vzdělávání 

 

Vočadlová Petra  Školení BOZP 

    Školení – Dotykem ke vzdělávání 

 

Vondrová Iva Seminář výchovných poradců ZŠ 

   Seminář - Příprava projektových dnů v cizích jazycích 

   Školení BOZP 

   Školení – Dotykem ke vzdělávání 

 

Vzdělávání ostatních pracovníků 

 

Martinková Jaromíra Porada vedoucích školních jídelen pro okres Trutnov 

        Hygienické požadavky ve stravovacích službách 

        Seminář – Legislativa školních jídelen se změnami    

        k 1.1.2015 

        Seminář pro vedoucí a kuchařky školních jídelen 

        hygienické předpisy, legislativa ŠJ, potravinové   

        alergeny  

        Hygienické zásady ve stravovacích zařízeních a zásady   

        aplikace výživových norem. 
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    Dietní stravování a alergeny 

    Školení BOZP 

 

Šrámková Anna     Seminář pro vedoucí a kuchařky školních jídelen 

    hygienické předpisy, legislativa ŠJ, potravinové alergeny 

        Školení BOZP 

 

Czibulková Eva     Seminář pro vedoucí a kuchařky školních jídelen 

             hygienické předpisy, legislativa ŠJ, potravinové alergeny 

       Školení BOZP 

 

Sahánková Renata    Seminář pro vedoucí a kuchařky školních jídelen 

   hygienické předpisy, legislativa ŠJ, potravinové alergeny 

       Školení BOZP 

 

Bejrová Táňa    Seminář pro vedoucí a kuchařky školních jídelen 

   hygienické předpisy, legislativa ŠJ, potravinové alergeny 

       Školení BOZP 
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XI.  Statistické přehledy prospěchu a chování 

 

Přehled prospěchu školy 

 1. pololetí školního roku 2014/15 

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 8.B 9.A 

Předmět Počty známek Počet klasif. žáků     Průměr 

 1   2   3   4   5   U 

 
CHo Chování 382   -   -   -   -   - 382 1.000 

ČjL Český jazyk a literatura 174 132  68   8   -   - 382 1.764 

Aj Anglický jazyk 127  94  52  11   1   - 285 1.825 

Nj Německý jazyk  25  35  37   3   -   - 100 2.180 

M Matematika 215 111  45  11   -   - 382 1.613 

ČlaS Člověk a jeho svět 190  47   7   2   -   - 246 1.272 

D Dějepis  53  51  25   7   -   - 136 1.897 

Z Zeměpis  60  62  14   -   -   - 136 1.662 

Př Přírodopis  48  60  23   5   -   - 136 1.890 

F Fyzika  29  60  34  13   -   - 136 2.228 

Ch Chemie   8  22  19   6   -   -   55 2.418 

ICT Informační a kom. technologie 123   8   -   -   -   - 131 1.061 

Voz Výchova k občanství a ke zdraví  62  51  23   -   -   - 136 1.713 

Hv Hudební výchova 382   -   -   -   -   - 382 1.000 

Tv Tělesná výchova 372   6   -   -   -   4 378 1.016 

Vv Výtvarná výchova 136   -   -   -   -   - 136 1.000 

Vpč Výtvarné a pracovní činnosti 245   1   -   -   -   - 246 1.004 

ČlaP Člověk a svět práce 119  14   3   -   -   - 136 1.147 

Sp Sportovní příprava  40   -   -   -   -   - 40 1.000 

SPřZ Seminář z přírodopisu a zeměpisu  15   -   -   -   -   - 15 1.000 

AJk Konverzace v anglickém jazyce  10   4   -   -   -   - 14 1.286 

Spp Speciální pedagogická péče   3   5   -   -   -   - 8 1.625 

 

Celkový průměrný prospěch  1.460 1. Zameškané hodiny 2. Celkem      3. Na 

žáka 

 
4.  prospěl s vyznamenáním 269 omluvených 13778  36.068 

 prospěl 112 neomluvených 5   0.013 

 neprospěl 1    

 nehodnocen 0    

 

Přehled prospěchu školy 
 2. pololetí školního roku 2014/15 

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 8.B 9.A 

Předmět Počty známek Počet klasif. žáků  Průměr 

  

 1   2   3   4   5   U 

 
CHo Chování 382   -   -   -   -   - 382 1.000 

ČjL Český jazyk a literatura 150 155  63  14   -   - 382 1.846 

Aj Anglický jazyk 117 102  51  15   1   - 286 1.885 

Nj Německý jazyk  21  40  33   7   -   - 101 2.257 
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M Matematika 205 118  36  23   -   - 382 1.678 

ČlaS Člověk a jeho svět 179  53  12   1   -   - 245 1.327 

D Dějepis  50  54  25   8   -   - 137 1.934 

Z Zeměpis  60  67  10   -   -   - 137 1.635 

Př Přírodopis  43  60  24  10   -   - 137 2.007 

F Fyzika  27  55  46   9   -   - 137 2.270 

Ch Chemie  12  21  16   6   -   - 55 2.291 

ICT Informační a kom. technologie  92  39   1   -   -   - 132 1.311 

Voz Výchova k občanství a ke zdraví  59  42  26  10   -   - 137 1.905 

Hv Hudební výchova 380   2   -   -   -   - 382 1.005 

Tv Tělesná výchova 380   1   -   -   -   1 381 1.003 

Vv Výtvarná výchova 137   -   -   -   -   - 137 1.000 

Vpč Výtvarné a pracovní činnosti 244   1   -   -   -   - 245 1.004 

ČlaP Člověk a svět práce 119  15   3   -   -   - 137 1.153 

Sp Sportovní příprava  40   -   -   -   -   - 40 1.000 

SPřZ Seminář z přírodopisu a zeměpisu  15   -   -   -   -   - 15 1.000 

AJk Konverzace v anglickém jazyce  10   4   -   -   -   - 14 1.286 

Spp Speciální pedagogická péče   5   4   -   -   -   - 9 1.444 

 

Celkový průměrný prospěch     1.507 5. Zameškané 

hodiny 

6. Cel

kem 

7. Na 

žáka 

 
8.  prospěl s vyznamenáním 263 omluvených 18666 48.864 

 prospěl 118 neomluvených 1 0.003 

 neprospěl   1    

 nehodnocen   0    

 

 

 

Údaje o integrovaných žácích: 

  Počet žáků s vývojovými 

poruchami učení 

Požadavek na zvýšené výdaje 

1.stupeň 22 6 

2.stupeň 36 3 

Celkem 58 9 
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XII.  Výchovné poradenství 

 

 spolupráce s třídními učiteli, pedagogickými pracovníky a vedením školy, 

Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) Trutnov a Hradec Králové, 

se Střediskem výchovné péče (SVP) Varianta 

 

Kariérové poradenství 

 

 poradenská činnost výchovného poradce / žáci, rodiče / 

 informace žákům a jejich zákonným zástupcům o možnostech studia 

 červen 2014 - 8. ročník, říjen a prosinec 2014 - 9. ročník – předběžný 

průzkum mezi žáky ke studiu na středních školách 

 zprostředkování informací ze středních škol, úřadu práce a dalších 

institucí 

 informace o studiu na SŠ a SOU (Atlasy škol, CD Kam na školu, info 

letáky, webové stránky) 

 výchova k volbě povolání je realizována v rámci vyučovacího předmětu 

Člap / Člověk a svět práce / v 8. a 9. ročníku jednou hodinou týdně  

 září 2014 – schůzka rodičů - předběžné informace o přijímacím řízení v 9. 

ročníku 

 říjen 2014 - žáci 9. tříd návštěva burzy středních škol – PRO FUTURO v 

Trutnově 

 listopad 2015 – schůzka rodičů, podrobné informace o přijímání na střední 

školy, informace předány i v písemné podobě  

 v průběhu školního roku někteří rodiče a žáci využili konzultační hodiny a 

byly jim poskytnuty individuálně informace k přijímacímu řízení. 

 

Povinnou školní docházku ukončilo 22 žáků 9. třídy.  

 

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2014 – 15 

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

Gymnázium Trutnov                             2 žáci 

SPŠ Trutnov           7 žáků / z toho 2 učební obor 

Vyšší odborná škola zdravotnická                  

a Střední zdravotnická škola Trutnov           1 žák  

Střední škola informatiky a služeb  

Dvůr Králové nad Labem                              1 žák 

Městské gymnázium 

a střední odborná škola Úpice                       1 žák 

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie  

Hradec Králové              1 žák 

OA, SOŠ a Jazyková škola s právem jazykové 
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zkoušky – Hradec Králové    1 žák 

Střední škola vizuální tvorby, s.r.o.   

Hradec Králové              2 žáci 

SOŠ a SOU Trutnov     3 žáci 

VOŠ, SPŠ automobilní a technická 

České Budějovice              1 žák 

Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice  1 žák 

VOŠ uměleckoprůmyslová a Střední  

uměleckoprůmyslová škola Praha   1 žák 

 

Učební obor - 5 žáků, studijní obor s maturitou - 17 žáků /z toho gymnázium 2 

žáci/, technické obory - 8 žáků, obor s talentovou zkouškou – 3 žáci / 

 

  Péče o žáky se SVP 

 

 září 2014 zahájena práce s žáky podle doporučení odborného pracoviště 

/ PPP Trutnov, Hradec Králové / 

 v průběhu roku evidováno celkem 9 žáků s navýšeným normativem, 

z toho 3 žáci druhého stupně 

 pro žáky s navýšeným normativem určeny reedukační hodiny / speciální 

pedagog, 

 dyslektické asistentky 

 vypracovány 3 IVP podle doporučení PPP, vedena evidence žáků            

s lehčími formami vývojových poruch učení, chování a doporučením 

k integraci 

 duben 2015 – návštěva konzultantky PPP Trutnov ve škole, konzultace 

IVP a žáků s normativem 

 s dostatečným časovým předstihem informováni rodiče žáků, kterým 

končila platnost doporučení PPP, o nutnosti přešetření v PPP 

 zajišťována kontrolní vyšetření, přehled žáků se SVP několikrát ročně 

aktualizován 

 trvá spolupráce s PPP v Trutnově - vyšetření žáků, konzultace 

s vyučujícími a výchovným poradcem, schůzky k problematice IVP  

 

Péče o žáky mimořádně nadané  

 

 žádný žák nebyl integrován jako žák mimořádně nadaný na základě 

vyšetření v PPP  
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Péče o žáky s výukovými problémy  

 

 řešeno vyučujícím, třídním učitelem ve spolupráci se žákem, zákonným 

zástupcem 

 snaha najít příčiny výukových obtíží a možnosti nápravy 

 žákyně 8.B – problém v Aj, bylo jí dáno několik možností vylepšení 

prospěchu, nezájem, nedostatečná na konci roku, neúčast na 

konzultacích ani u opravné zkoušky, opakuje ročník 

 

 

Řešení výchovných problémů 

 

 v průběhu školního roku nebyla svolána žádná výchovná komise 

 řešena nekázeň, drzost, vyrušování a nepozornost při vyučování, 

zapomínání pomůcek, úkolů, podvody v žk, používání mobilního 

telefonu při vyučování a pořizování digitálního záznamu, agresivní 

chování ke spolužákům, kyberšikana, šikana. 

 záškoláctví řešeno u jednoho žáka/ šest neomluvených hodin/  

 přestupky řešeny ve spolupráci s třídními učiteli, metodikem prevence, 

zz 

 menší kázeňské přestupky byly řešeny třídními učiteli ve spolupráci 

s rodinou 

 

 

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2015/2016 

 

Zapsáno bylo 55 nových dětí, kteří byly u zápisu poprvé a 7 dětí po odkladu 

z minulého roku. Následně bylo rozhodnuto o 10 odkladech povinné školní 

docházky. 
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XIII.  Prevence sociálně patologických jevů 

 

Vyhodnocení akcí za školní rok 2014-2015 (Minimálního preventivního 

programu) 

 

9. Akce v rámci hodin výchovy k občanství a ke zdraví (vyučovací bloky) 

 sexuální výchova, AIDS (zhlédnutí videa Mezi nimi, přednáška 

v rámci etické výchovy) 

 rasismus, extrémistické skupiny (využití materiálů z programu Jiný 

svět na školách) 

 drogy (se zaměřením na cigarety, alkohol a marihuanu)  

 vandalismus 

 právní zodpovědnost mladistvých (přednáška Městské policie Trutnov) 

 šikana (zhlédnutí videa Mezi stěnami) 

 poruchy stravování (zhlédnutí videa Sami) 

 dopravní výchova (přednáška Městské policie Trutnov) 

 koncert Radka Bangy Když chceš, tak to dokážeš 

 

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

žákům volnočasové aktivity) 

 Halloween (8. třída zorganizovala večerní diskotéku a stezku odvahy pro 

žáky z 1. stupně) 

 Mikuláš (9. třída) 

 Organizace sběru (7. třída) 

 Úklid lesa v okolí školy (6. třída) 

 řešení problémů jednotlivých tříd, diskuse s vedením školy 

 

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

 sportovní akce (v rámci těl. výchovy – soutěže) 

 exkurze  

 školní výlety 

 zahraniční pobyty 

 lyžařský kurz 

 organizace Dne otevřených dveří  

 besídky (v rámci hudební výchovy, celoškolní) 

 Frimla má talent – celoškolní soutěž 

 Sportovní dny ve spolupráci se spřátelenou polskou školou 

 sběr papíru 
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12. Spolupráce s odborníky 

 etická výchova – přátelství, rodina, peníze, image, media, láska, škola, 

nebezpečí, antisemitismus, rasismus, stáří (celé bloky přednášek pro děti 

2. stupně) 

 přednáška o finanční gramotnosti pro 9. třídu 

 přednáška o dospívání pro dívky i chlapce 6. a 7. tříd 

 beseda Veselé zoubky (pro 1. třídy) 

 branný den (ve spolupráci s Policií Trutnov a PPP) 

 SZŠ – kurzy první pomoci 

 

13. Shrnutí a vyhodnocení: 

 pokračuje spolupráce s dětmi v rámci školního parlamentu, žáci se 

prostřednictvím parlamentu podílí na organizování školních akcí, 

takovéto projekty jsou žáky pozitivně hodnoceny, akce organizované 

parlamentem podporují vztahy mezi žáky různých tříd 

 pokračuje spolupráce s PPP Trutnov  

 pokračují etické dílny  

 jednotlivá témata minim. preventivního programu jsou probírány v rámci 

hodin Voz na druhém stupni  

 funguje klubovna, kde žáci mohou trávit pod pedagogickým dohledem 

polední pauzy 

 

PLÁN ČINNOSTÍ NA ROK 2014-2015 

 

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 
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člověk a jeho svět 

1 – 3. ročník: odlišnosti mezi lidmi, tolerance v mezilidských vztazích 

4. – 5. ročník: základní lidská práva 

 sexuální výchova (se zaměřením na ochranu před pohlavně přenosnými 

chorobami) 

člověk a jeho svět 

5. ročník: partnerství, změny v dospívání 

 2. stupeň 

 omezení výskytu šikany a agrese na naší škole 

výchova k občanství a ke zdraví: 

6. – 7. ročník: osobní bezpečí – šikana  

etika – komunikace, empatie, pozitivní hodnocení druhých 

 prevence internetové kriminality (se zaměřením na kyberšikanu) 

informační a komunikační technologie: 

6. ročník – internet a rizika s ním spojená 

7. ročník – užívání materiálů stažených z internetu, ochrana duševního 

vlastnictví 

 omezení záškoláctví 

výchova k občanství a ke zdraví: 

6. ročník: ve škole s pravidly 

 prevence drogové závislosti (se zaměřením na cigarety, alkohol a 

marihuanu) 

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 
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 podpora vztahu k jiným kulturám, boj proti rasismu, netoleranci                 

a extremismu 

dějepis:  

9. ročník: rasismus a antisemitismus v historii, Křišťálová noc 

výchova k občanství a ke zdraví: 

6. – 7. ročník:  pravidla slušného chování 

rasismus, xenofobie 

základní lidská práva a jejich ochrana 

sekty 

8. – 9. ročník: extremismus, rasismus 

 sexuální výchova (se zaměřením na ochranu před pohlavně přenosnými 

chorobami) 

výchova k občanství a ke zdraví: 

6. – 7.  ročník: vznik života, vývojové etapy a pohlavní dozrávání 

tolerance k opačnému pohlaví 

8. – 9. ročník:  plánované rodičovství – antikoncepce 

pohlavní choroby, AIDS 

odlišnosti v lidské sexualitě 

přírodopis: 

8. ročník:   vznik a vývoj jedince 

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

organizacemi 

 Policie ČR – přednášky o internetové kriminalitě a o legislativě spojené 

s omamnými a psychotropními látkami 

 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  

 etické dílny na 2. stupni realizované 8x ročně v každé třídě 

 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 
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Primární prevence nespecifická (volnočasové aktivity) 

 Prvostupňovým dětem je nabízen ranní a odpolední program organizovaný 

školní družinou. V rámci školní družiny děti jezdí během roku na výlety 

– například do libereckého Babylonu …, pořádají zajímavé soutěže. 

 Žáci 5. – 9. tříd mají v době poledních pauz možnost pobývat ve školní 

klubovně, kde mají k dispozici stolní fotbal, časopisy a společenské hry. 

 Žáci se během roku podílejí na akcích organizovaných školou (vánoční 

besídka, Den otevřených dveří, akce školního parlamentu, organizace 

dětského dne, zápisu prvňáčků …) 

 Škola nabízí žákům v době jejich volného času tyto kroužky: 

sportovní příprava 

floorbal 

 Na škole funguje školní parlament tvořený volenými zástupci z tříd 

druhého stupně. Parlament se pravidelně jednou za měsíc schází, řeší se tu 

problémy jednotlivých tříd. Parlament spolupracuje s vedením školy. 

Organizuje několikrát do roka akce pro žáky naší školy (Mikuláše, stezku 

odvahy po nočních chodbách školy atp.) 

 

 

 

 

 

XIV.  Školní knihovna 

 

 Bylo zakoupeno 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. 
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XV.  ICT 

Stav na konci školního roku 2014/ 2015 (konec prázdnin) 

Pracovní stanice 

počítačová učebna 25 

kabinety 8 

odborné učebny 7 

notebooky učitelé 26 

kmenové učebny 18 

ostatní učebny – nepřipojeno do LAN 6 

vedení 3 

ostatní 6 

CELKEM 99 

 

minimální konfigurace stanic připojených do LAN: 

 1GHz, 256MB RAM, CD  

 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 I. stupeň interaktivní projektor 3M 

učebna I. stupeň interaktivní projektor 3M 

učebna fyziky ActivBoard 378 

promítací místnost ActivBoard 378 

Jazyková učebna interaktivní projektor 3M 

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 
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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 

 

Webová prezentace školy 

 nezměněno 

 

Další technika 

 nezměněno 

 

Záměry školy v oblasti ICT pro období 2015/2016 

 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) 
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XVI.  Prezentace školy na veřejnosti 

 

Školní internetové stránky 

Přehled a průběh činností a akcí školy probíhá především na internetových 

stránkách www.4zsrf.cz. Tyto stránky jsou podle potřeby aktualizovány              

a doplňovány.  

 

Školní nástěnka  

Je umístěna u hlavního vchodu. Údaje obsahují informace nejen pro žáky naší 

školy, ale i pro rodiče a veřejnost.  

 

Veřejné informační zdroje  

Především prostřednictvím místního  tisku - Krkonošské noviny, Radniční  listy, 

Trutnovinky a další. 

 

Veřejné akce 

Na konci listopadu 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 2014 

 

 

1. Zhodnocení výsledků hospodaření 

 

1.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání 

 

Celkový příspěvek na činnost v roce 2014 činil 20.036.512,21- Kč, z toho 

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

konečné úpravě rozpočtu činila 13.814.100,- Kč. Rozvojový program MŠMT 

– „Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk“ (UZ 33047) činil 

5.200,- Kč. Rozvojový program MŠMT – „Podpora školních psychologů a 

speciálních pedagogů“ ( UZ 33050) činil 117.022,- Kč. Rozvojový program 

MŠMT – „Zvýšení platů pedagogických pracovníků“ (UZ 33051) činil 

24.430,- Kč. Rozvojový program MŠMT – „Zvýšení platů pracovníků 

regionálního školství“ ( UZ 33052) činil 91.780,- Kč. 

 

Příspěvek na činnost z prostředků Města Trutnov (po konečné úpravě 

rozpočtu) činil 4.100.000,- Kč. Účelová dotace od zřizovatele na vybavení 

nových prostor byla pro rok 2014 poskytnuta ve výši 300.000,- Kč, účelová 

dotace od zřizovatele na opravu podlah byla pro rok 2014 poskytnuta ve výši 

250.000,- Kč, účelová dotace od zřizovatele na opravu střechy byla pro rok 

2014 poskytnuta ve výši 1.209.996,- Kč. Dotace z Úřadu práce na mzdy byla 

poskytnuta ve výši 7.200,- Kč. 

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

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

94.984,21 Kč. Další dotace z EU - projekt „Dotykem ke vzdělávání“ (UZ 

33019) činil 21.800,- Kč. 

 

Celkové náklady na činnost školy k 31. 12. 2014 činily celkem 24.278.354,71 

Kč (z toho hlavní činnost 23.754.965,16 Kč), výnosy pak 24.487.393,69 Kč 

(z toho v hlavní činnosti 23.691.533,69 Kč). Hospodářský výsledek činil 

209.038,98,- Kč (z toho v hlavní činnosti ztrátu 63.431,47 Kč a zisk z vedlejší 

činnosti 272.470,45 Kč).  

 

1.2 Investiční činnost 

 

Základní škola neobdržela v roce 2014 dotaci na investice.   

 

1.3. Pracovníci a mzdové prostředky 

 

Celkový limit mzdových prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2014 

byl stanoven ve výši 9.968.400,- Kč. Čerpáno k 31. 12. 2014 bylo 
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9.968.400,- Kč (z toho prostředky na platy 9.928.400,- Kč a OPPP 

40.000,- Kč).  

Z doplňkové činnosti byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 33.510,- Kč 

(z toho prostředky na platy ve výši 0,- Kč a OPPP ve výši 33.510,- Kč).  

 

Z rozpočtu zřizovatele byly vyplaceny prostředky na platy ve výši 99.335,-

Kč, OPPP ve výši 25.200,-Kč, z dotace úřadu práce byly vyplaceny 

prostředky OPPP ve výši 7.200,- Kč. 

Z dotace EU peníze školám byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 

28.600,- Kč (z toho prostředky na platy 19.000,- Kč, OPPP 9.600,-Kč.) 

Z dotace Zvýšení platů pedagogických pracovníků ( UZ 33051) byly 

vyplaceny prostředky ve výši 18.096,- Kč. 

Z dotace Zvýšení platů pracovníků regionálního školství ( UZ 33052) byly 

vyplaceny prostředky ve výši 67.985,- Kč. 

Z projektu EU „Dotykem ke vzdělávání“ (UZ 33019) byly vyplaceny 

prostředky ve výši 21.800,- Kč. 

Z dotace „Podpora školních psychologů a speciálních pedagogů“ ( UZ 

33050) byly vyplaceny prostředky ve výši 86.683,- Kč. 

Celkový objem mzdových prostředků vyplacených v roce 2014 činil 

10.368.443,- Kč (z toho prostředky na platy 10.231.133,- Kč, OPPP 

137.310,- Kč). 

 

 

1.4 Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost) 

 

Doplňková činnost v roce 2014 byla realizována ve formě pronájmu 

nebytových prostor a ve formě stravování cizích strávníků. Celkové výnosy 

DČ v roce 2014 činily 795.860,00 Kč, náklady 523.389,55 Kč. Zisk z DČ 

činil 272.470,45 Kč. 

 

1.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje 

 

V roce 2014 byly základní škole poskytnuty finanční dary ve výši 246.700,- 

Kč na financování mezd učitelů AJ a na pořízení učebních pomůcek pro 

žáky. 

 

1.6 Finanční fondy 

 

Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP) 

Stav fondu k 1. 1. 2014 činil 14.129,72 Kč. Tvorba fondu z objemu 

vyplacených mzdových prostředků za rok 2014 činila 102.309,- Kč, čerpáno 
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z fondu bylo v roce 2014 100.066,00 Kč. Stav fondu k 31. 12. 2014 činil 

16.372,72 Kč. 

 

Fond rozvoje majetku (FRM) 

Stav fondu k 1. 1. 2014 činil 1.576.426,16 Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 

2014 činila 892.153,00 Kč, fond byl použit na pokrytí financování oprav ZŠ 

ve výši 1.371.213,- Kč, byl proveden odvod do rozpočtu města ve výši 

880.000,- Kč. Stav fondu k 31. 12. 2014 činil 217.366,16 Kč. 

 

Rezervní fond (RF) z HV 

Stav fondu k 1. 1. 2014 činil 63.008,07 Kč. Rezervní fond byl v roce 2014 

tvořen z HV roku 2013 ve výši 86.916,71 Kč. Stav fondu k 31. 12. 2014 činil 

149.924,78 Kč. 

 

Rezervní fond (RF) z ostatních titulů 

Stav fondu k 1. 1. 2014 činil 182.541,21 Kč. Rezervní fond byl v roce 2014 

tvořen z finančních darů ve výši 246.700,- Kč. Čerpáno bylo z finančních 

darů 246.664,50 Kč 

dále čerpáno z dotace EU ve výši 97.094,21 Kč. Stav fondu k 31. 12. 2014 

činil 85.482,50 Kč. 

 

Fond odměn (FO) 

Stav fondu k 1. 1. 2014 činil 110.000,- Kč. Tvořen nebyl, čerpáno z fondu 

v roce 2014 nebylo. Stav fondu k 31. 12. 2014 činil 110.000,- Kč. 

 

1.7  Odvody do rozpočtu Města Trutnov 

 

V roce 2014 byl proveden do rozpočtu Města Trutnov odvod z odpisů ve výši 

880.000,- Kč.  

 

2. Hodnocení hospodaření s dotacemi ze státního rozpočtu 

 

V roce 2014 byla základní škole poskytnuta dotace na přímé náklady na 

vzdělávání z prostředků MŠMT (UZ 33353) 13.814.100,- Kč. Poskytnuté 

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

 

V roce 2014 byla čerpána dotace z projektu EU „Dotykem ke vzdělávání“ 

(UZ 33019)„ve výši 21.800,- Kč.  

 

V roce 2014 byla základní škole poskytnuta dotace z rozvojového programu 

MŠMT „Další cizí jazyk“ (UZ 33047) ve výši 5.200,- Kč. Poskytnuté 

prostředky byly čerpány v plné výši.  
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V roce 2014 byla základní škole poskytnuta dotace z rozvojového programu 

MŠMT „Podpora školních psychologů a speciálních pedagogů“ (UZ 33050) 

ve výši 117.022,- Kč. Poskytnuté prostředky byly čerpány v plné výši.  

 

V roce 2014 byla základní škole poskytnuta dotace z rozvojového programu 

MŠMT „Zvýšení platů pedagogických pracovníků v RgŠ“ (UZ 33051) ve 

výši 24.430,- Kč. Poskytnuté prostředky byly čerpány v plné výši.  

 

V roce 2014 byla základní škole poskytnuta dotace z rozvojového programu 

MŠMT „Zvýšení platů pracovníků v RgŠ“ (UZ 33052) ve výši 91.780,- Kč. 

Poskytnuté prostředky byly čerpány v plné výši.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-100- 

XIX.   Fotky tříd na konci školního roku 
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