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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.  

Žáci prvního stupně absolvují postupně kurzy plavání, dle zájmu 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 50 žáků diagnostikováno specifické vývojové 

poruchy učení, z toho 11 vyžadující zvýšenou péči. 

 

Školní areál 

Areál školy je rozčleněn na 3 vzájemně propojené pavilony a sportovní halu. 

Nedílnou součástí školy je sportovní areál se zatravněnou plochou, tartanovou 

běžeckou dráhou a hřištěm s umělým povrchem. Prostor mezi pavilony tvoří 

atrium, které ve velké míře využívají především žáci školní družiny. 

Výuka probíhá v 18 kmenových učebnách a 13 odborných učebnách. 

Každé oddělení školní družiny má svoji učebnu. 

Všechny učebny na 1. stupni mají interaktivní tabuli, další interaktivní tabule 

jsou v učebnách dějepisu, přírodopisu, cizích jazyků a fyziky. Ve třech učebnách 

2. stupně je dataprojektor s ozvučením. Učebna anglického jazyka na 1. stupni je 

vybavena dotykovou interaktivní obrazovkou. 

Škola disponuje také jazykovou učebnou vybavenou sluchátky a interaktivní 

technikou. 

Počítačová učebna je vybavena 26 pc a dataprojektorem. Počítače mají ve svých 

kabinetech k dispozici i učitelé. Většina učitelů má k dispozici notebooky, které 

jsou většinou dotykové s možností připojení do doků. 

Sportovní hala je rozdělena na 3 samostatná hřiště. Součástí haly je také herna 

stolního tenisu. 
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V objektu školy jsou žákům k dispozici automaty na studené nápoje, které jsou 

neslazené nebo obsahují minimální množství cukru.  

Během letních prázdnin 2016 byla opravena podlaha na chodbě ve druhém 

poschodí pavilonu 1. stupně, byla provedena výměna osvětlení na 1. stupni 

(LED svítidla), dále proběhla celková rekonstrukce školní kuchyně. 

 

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 

 

V rámci Výzvy 56 byl realizován projekt „Moderní metody vzdělávání“. 

Celková částka na tento projekt byla 967.622,- Kč.  

Ve škole byly v hodinách Českého jazyka a literatury zavedeny čtenářské dílny. 

Pomocí nich se bude u žáků rozvíjet čtenářská gramotnost. Současně byly 

zakoupeny knihy vhodné pro danou věkovou skupinu žáků. 

11 učitelů se v říjnu zúčastnilo Stínování (shadowing) na několika školách 

v Holandsku – Utrechtu. Jednalo se o 5 denní stáž, kde učitelé pozorovali 

metody a postupy ve výuce daných předmětů. 

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

absolvovali 9 hodin výuky anglického jazyka a seznámili se s významnými 

reáliemi Irska a Velké Británie, včetně Severního Irska. 

 

V rámci Výzvy 57 byl realizován projekt „Technika a jazyky. Čelková částka 

556.332,- Kč byla použita na Rozvoj technických dovedností žáků na druhém 

stupni prostřednictvím kvalitního vybavení dílen, které bylo z těchto prostředků 

zakoupeno. Část prostředků byla použita na Rozvoj profesních dovedností 

učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků. Dále 

se učitelé i žáci zdokonalovali 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 byly zakoupeny vzdělávací soupravy Lego Education 

Mindstorms EV3 včetně dvou notebooků. Tyto soupravy jsou 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 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 2015/2016 proběhla dvě zasedání školské rady.  

Na prvním zasedání 22. 10. 2015 ředitelka předložila Výroční zprávu za 

uplynulý školní rok. Výroční zpráva byla schválena bez připomínek. Dále 

byl schválen aktualizovaný Školní řád s platností od 23.10.2015. Ředitelka 

školy informovala členy ŠR 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. Dále informovala o zapojení školy do 

Výzvy 56 a 57, což přináší aktivní metody do výuky a možnost nákupu 

materiálu. Ve škole se rovněž rozběhl kroužek, kde žáci mají možnost 

programovat. 

Na druhém zasedání 30. 3. 2016 byli členové ŠR seznámeni s výsledkem 

zápisu do 1. ročníku na šk. rok 2016/2017. Dále bylo projednáno 

hospodaření školy za rok 2015 a finanční plán na rok 2016. V rámci 

rozpočtu byly schváleny účelové provozní příspěvky, a to na opravu 

podlahy chodby pavilonu 1. stupně ve výši 250.000 Kč, opravu nadpraží 

oken pavilonu 1. stupně ve výši 180.000 Kč a výměnu šatních skříněk ve 

výši 200.000 Kč. ZŠ bude v letošním roce realizovat rovněž výměnu 

osvětlení a nasvícení tabulí v pavilonu 1 stupně a zároveň bude za dohledu 

odboru rozvoje města kompletně rekonstruována školní kuchyně. 

 

 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. 

http://wwww.4zsrf.cz/
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 Ve školním roce 2015/2016 neproběhla kontrola České školní inspekce. 

 V roce 2016 proběhly dvě kontroly MŠMT – veřejnoprávní kontrola 

podle § 8a (§ 8) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, projektu financovaného z Operačního programu 

Vzdělání pro konkurenceschopnost (OP VK). Předmětem kontroly byly 

projekty s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1365 a s reg. č. 

CZ.1.07/1.1.00/57.0320. Obě kontroly proběhly bez zjištění závad, které 

by měly dopad na způsobilost výdajů. 

 

 

Přehled pedagogických pracovníků:  2015/2016: 

 

Třídní učitelé: 1.A Mgr. Alena Demešová 

 1.B Mgr. Lenka Perutková 

 2.A Mgr. Jitka Limburská 

 2.B Mgr. Milena Kisá 

 3.A Mgr. Dita Mrázková 

 3.B Mgr. Ludmila Kuťáková 

 4.A Mgr. Ida Jindrová 

 4.B Mgr. Vlasta Koutková 

 5.A Mgr. Petra Kutilová 

 5.B Mgr. Šárka Suchánková 

 6.A Mgr. Kateřina Vachová 

 6.B Mgr. Magdalena Kolářová 

 7.A Mgr. Helena Vašatová 

 7.B Mgr. Petra Pastorová 

 8.A Iva Vondrová 

 8. B RNDr. Lucie Cabicarová 

 9.A Mgr. Kateřina Tylšová 

 9.B Mgr. Martin Mičola 

Ostatní pedag. pracovníci: Ředitelka: Mgr. Jitka Libřická 

 Zástupkyně ředitelky: Mgr. Milena Kočanová 

 Učitelka Mgr. Olga Pejřimovská 

 Učitelka Mgr. Vlasta Matěnová 

 Učitel Pavel Bobr 

 Učitelka Eva Soukupová 

 Vedoucí vychovatelka Eva Součková 

 Vychovatelka Jaroslava Prokýšková 

 Vychovatelka Petra Vočadlová 
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Výchovný poradce:  Iva Vondrová 

Metodik prevence: Mgr. Helena Vašatová 

Koordinátor ŠVP: Mgr. Vlasta Koutková 

Metodik ICT: Mgr. Martin Mičola 

Speciální pedagog: Mgr. Jaroslav Šolc 

Dyslektické asistentky: Mgr. Eva Soukupová 

  Mgr. Šárka Suchánková 

   Vlasta Matěnová 

 Mgr. Lenka Perutková 

 Mgr. Alena Demešová 

 

 

 

Přehled nepedagogických pracovníků:  2015/2016 

 

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 

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.a 2. ročník: 

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

týden je 1 hodina Výtvarných a pracovních činností vyučována v anglickém 

jazyce. Třídy jsou na tuto výuku děleny na poloviny. 

 

 

 

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 2    6 

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 1    4 

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 

              1 hodina – Člověk a svět práce 

              4 hodiny – Volitelné předměty 

              6 hodin – Druhý cizí jazyk (Německý jazyk) 
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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 – 1 hod týdně  (8. a 9. ročník), 2 skupiny 

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

 Konverzace v anglickém jazyce – 1 hod týdně (8. a 9. ročník) 

 Kresba a malba – 1 hod týdně (8. a 9. ročník) 

Tento předmět je v tomto šk. roce otevřen poprvé. 

 

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 2015/16 

  Termín Akce Třídy Učitelé 

<> 

  

7.9. 
(Po) 

  

8:00-23:59 
Adaptační kurz 
Vlčkovice 

6.A, 6.B Klř, Vch 

<> 

  

8.9. 
(Út) 

  

0:00-15:00 
Adaptační kurz 
Vlčkovice 

6.A, 6.B Klř, Vch 

<> 

  

15.9. 
(Út) 

  

8:55- 9:40 

Vzdělávací program 
Prezentační akce Armády ČR, 

pořádaná Ministerstvem obrany 

9:00 - 13:00, malá TV, klub 

SVČ 1+2 

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

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

9.A, 9.B 

Ca, Klř, Ma, Mč, 

Pa, Ty, Va, Von 

10:00-13:30 

Vzdělávací program 
Prezentační akce Armády ČR, 

pořádaná Ministerstvem obrany 

9:00 - 13:00, malá TV, klub 

SVČ 1+2 

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

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

9.A, 9.B 

Ca, Klř, Mč, Pa, 

Ty, Vch, Va, Von 

<> 

  

16.9. 
(St) 

  

10:55-12:35 

Beseda 
s Jiřím Dědečkem (český 

písničkář, básník, textař, 

překladatel, spisovatel a autor 

četných rozhlasových a 

televizních pořadů) 

6.A, 6.B Ma, Va 

<> 

  

17.9. 
(Čt) 

  

8:00- 8:45 FOTOGRAFOVÁNÍ 1. TŘÍD 1.A Dem 

8:00-13:30 
Sportovní soutěž 
Basketbalový turnaj výběr žáků 

1. - 5.tř. 

  Su 

8:55- 9:40 FOTOGRAFOVÁNÍ 1. TŘÍD 1.B Pr 

<> 

  

18.9. 
8:00-15:30 

Exkurze 
Měděný důl Bohumír, Jestřebí 

8.B Bo, Ca 
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(Pá) 

  

hory prohlídka měděného dolu, 

rozhledna Žaltman, rozhledna 

nad Slavětínem 

10:00-12:35 

Vzdělávací program 
Bezpečnost, doprava ZŠ 

Komenského Trutnov 10:30 - 

12:00 

1.A, 1.B Dem, Pr, Pro 

<> 

  

21.9. 
(Po) 

  

7:30- 8:00 SBĚR PAPÍRU     

<> 

  

22.9. 
(Út) 

  

7:30- 8:00 SBĚR PAPÍRU     

<> 

  

23.9. 
(St) 

  

7:30- 8:00 SBĚR PAPÍRU     

<> 

  

24.9. 
(Čt) 

  

7:30- 8:00 SBĚR PAPÍRU     

8:00- 9:40 Plavecký kurz 3.A, 3.B KL, Mr 

<> 

  

25.9. 
(Pá) 

  

7:30- 8:00 SBĚR PAPÍRU     

<> 

  

30.9. 
(St) 

  

8:00-12:35 
Sportovní den 
fotbalový stadion MFK Trutnov 

9:00 - 12:00 

2.A, 2.B Ki, Li 

<> 

  

1.10. 
(Čt) 

  

8:00-13:30 
Sportovní soutěž 
Přespolní běh 

  Ko 

8:00- 9:40 Plavecký kurz 3.A, 3.B KL, Mr 

<> 

  6:50-18:20 Exkurze 2.A, 2.B Ki, Kr 
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2.10. 
(Pá) 

  

- do ČT Praha - do svíčkárny 

Šestajovice 

<> 

  

4.10. 
(Ne) 

  

  
Jazykový a poznávací zájezd 
Irsko výběr žáků 

  LiJ, Mi, Vch 

<> 

  

5.10. 
(Po) 

  

  
Jazykový a poznávací zájezd 
Irsko výběr žáků 

  LiJ, Mi, Vch 

<> 

  

6.10. 
(Út) 

  

6:20-17:50 
Exkurze 
Praha Královská cesta, Pražský 

hrad, Katedrála svatého Víta 

5.A, 5.B Ku, Su 

8:00-15:20 
Sportovní soutěž 
Minikopaná výběr žáků 8. - 9. 

třída 

  Ty 

  
Jazykový a poznávací zájezd 
Irsko výběr žáků 

  LiJ, Mi, Vch 

<> 

  

7.10. 
(St) 

  

  
Jazykový a poznávací zájezd 
Irsko výběr žáků 

  LiJ, Mi, Vch 

<> 

  

8.10. 
(Čt) 

  

8:00- 9:40 Plavecký kurz 3.A, 3.B Kr, KL 

9:30-13:30 
Vzdělávací program 
Průkaz cyklisty 

4.A, 4.B Ji, Kt 

  
Jazykový a poznávací zájezd 
Irsko výběr žáků 

  LiJ, Mi, Vch 

<> 

  

9.10. 
(Pá) 

  

  
Jazykový a poznávací zájezd 
Irsko výběr žáků 

  LiJ, Mi, Vch 

<> 

  

10.10. 
(So) 

  

  
Jazykový a poznávací zájezd 
Irsko výběr žáků 

  LiJ, Mi, Vch 
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<> 

  

11.10. 
(Ne) 

  

  
Jazykový a poznávací zájezd 
Irsko výběr žáků 

  LiJ, Mi, Vch 

<> 

  

12.10. 
(Po) 

  

  
Jazykový a poznávací zájezd 
Irsko výběr žáků 

  LiJ, Mi, Vch 

<> 

  

13.10. 
(Út) 

  

8:55- 9:40 
Soutěž 
Přírodovědný klokan 

8.A Mč 

12:45-13:30 
Soutěž 
Přírodovědný klokan 

8.B Ca 

<> 

  

14.10. 
(St) 

  

10:00-10:45 
Vzdělávací program 
Etické dílny Kdo jsem? 

8.A Sk 

10:55-11:40 
Vzdělávací program 
Etické dílny Kdo jsem? 

8.A Pa 

10:55-11:40 
Soutěž 
Přírodovědný klokan 

9.B Mč 

11:50-12:35 
Vzdělávací program 
Etické dílny Přátelé 

6.A Ma 

12:45-13:30 
Soutěž 
Přírodovědný klokan 

9.A Ca 

12:45-13:30 
Vzdělávací program 
Etické dílny Přátelé 

6.A Pa 

<> 

  

15.10. 
(Čt) 

  

8:00- 9:40 Plavecký kurz 3.A, 3.B KL, Mr 

10:00-11:40 

Výstava 
PRO FUTURO – VÝSTAVA 

STŘEDNÍCH ŠKOL 

REGIONU KRKONOŠE UFFO 

9.A, 9.B Mč, Ty 

<> 

  

19.10. 
(Po) 

  

8:55- 9:40 
Vzdělávací program 
Etické dílny Přátelé 

6.B Klř 

10:00-10:45 
Vzdělávací program 
Etické dílny Přátelé 

6.B Pa 

10:55-11:40 
Vzdělávací program 
Etické dílny Pohoda, klídek a 

tabáček 

7.B Ko 
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11:50-12:35 
Vzdělávací program 
Etické dílny Pohoda, klídek a 

tabáček 

7.B Pa 

11:50-12:35 

Vzdělávací program 
Basket- hodina s účastí hráček 

basketbalového družstva Kara 

Trutnov 

8.A Su 

12:45-13:30 

Vzdělávací program 
Basket- hodina s účastí hráček 

basketbalového družstva Kara 

Trutnov 

8.B Ko 

<> 

  

21.10. 
(St) 

  

8:00- 9:40 
Vzdělávací program 
Hasiči - preventivně výchovný 

program 

6.A Vch 

8:00- 9:40 
Divadelní představení 
Zahrada, Divadlo Krapet Uffo 

8:30 - 9:30, 50 Kč 

1.A, 1.B Dem, Pr 

10:00-10:45 
Vzdělávací program 
Hasiči - preventivně výchovný 

program 

6.B Pa 

10:00-11:40 
Divadelní představení 
Zahrada, Divadlo Krapet Uffo 

10:00 - 11:00, 50 Kč 

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

3.B, 4.A 
Ki, Ji, Kr, KL, Mr 

10:55-11:40 
Vzdělávací program 
Hasiči - preventivně výchovný 

program 

6.B Su 

<> 

  

22.10. 
(Čt) 

  

8:00- 9:40 Plavecký kurz 3.A, 3.B KL, Mr 

<> 

  

23.10. 
(Pá) 

  

8:00- 8:45 

Vzdělávací program 
Basket- hodina s účastí hráček 

basketbalového družstva Kara 

Trutnov 

6.A Ko 

8:00- 9:15 
Vzdělávací program 
Hasiči - preventivně výchovný 

program 

2.A Kr 

8:55- 9:40 

Vzdělávací program 
Basket- hodina s účastí hráček 

basketbalového družstva Kara 

Trutnov 

6.B Su 



-17- 

9:30-10:45 
Vzdělávací program 
Hasiči - preventivně výchovný 

program 

2.B Ki 

10:00-10:45 
Vzdělávací program 
Etické dílny Pohoda, klídek a 

tabáček 

7.A Pj 

10:55-11:40 
Vzdělávací program 
Etické dílny Pohoda, klídek a 

tabáček 

7.A Va 

11:50-13:30 
Vzdělávací program 
Etické dílny Kdo jsem? 

8.B Va 

<> 

  

2.11. 
(Po) 

  

8:55- 9:40 

Vzdělávací program 
Basket- hodina s účastí hráček 

basketbalového družstva Kara 

Trutnov 

5.A Ku 

10:00-10:45 

Vzdělávací program 
Basket- hodina s účastí hráček 

basketbalového družstva Kara 

Trutnov 

5.B Su 

10:55-11:40 

Vzdělávací program 
Basket- hodina s účastí hráček 

basketbalového družstva Kara 

Trutnov 

7.A Ty 

11:50-12:35 

Vzdělávací program 
Basket- hodina s účastí hráček 

basketbalového družstva Kara 

Trutnov 

7.B Ko 

<> 

  

4.11. 
(St) 

  

8:00- 9:40 
Vzdělávací program 
Hasiči - preventivně výchovný 

program 

6.A Vch 

10:00-10:45 
Vzdělávací program 
Hasiči - preventivně výchovný 

program 

6.B Pa 

10:55-11:40 
Vzdělávací program 
Hasiči - preventivně výchovný 

program 

6.B Su 

10:55-11:40 
Exkurze 
Prezentace středních škol UFFO 

9.A, 9.B Klř, Mč 

11:50-13:30 
Exkurze 
Tyco Electronics EC Trutnov 

9.A, 9.B Klř, Mč 

<> 
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5.11. 
(Čt) 

  

8:00- 9:40 Plavecký kurz 3.A, 3.B KL, Mr 

8:00- 8:45 
Vzdělávací program 
NEPZ - SOPKY / LEDOVCE 

klub SVČ 2, 35 Kč 

1.A, 1.B Dem, Pr 

8:55- 9:40 
Vzdělávací program 
NEPZ - SOPKY / LEDOVCE 

klub SVČ 2, 35 Kč 

2.A, 2.B Ki, Kr 

10:00-11:00 
Vzdělávací program 
NEPZ - SOPKY / LEDOVCE 

klub SVČ 2, 40 Kč 

3.A, 3.B KL, Mr 

11:10-12:10 
Vzdělávací program 
NEPZ - SOPKY / LEDOVCE 

klub SVČ 2, 40 Kč 

5.A, 6.A, 6.B Klř, Sk 

12:20-13:20 
Vzdělávací program 
NEPZ - SOPKY / LEDOVCE 

klub SVČ 2, 40 Kč 

4.A, 4.B, 5.B Ji, Kt, Su 

13:30-14:30 
Vzdělávací program 
NEPZ - SOPKY / LEDOVCE 

klub SVČ 2, 40 Kč 

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

8.B 
Ko, Ca, Pa, Sk, Ty 

<> 

  

6.11. 
(Pá) 

  

8:00- 9:15 
Vzdělávací program 
Hasiči - preventivně výchovný 

program 

2.A Kr 

9:30-10:45 
Vzdělávací program 
Hasiči - preventivně výchovný 

program 

2.B Ki 

10:00-11:40 

Vzdělávací program 
INDIE - VŠECHNY BARVY 

ORIENTU kino Vesmír 10:00 - 

11:00, 50 Kč 

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

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

9.A, 9.B 

Bo, Ca, Klř, Mč, 

Pa, Ty, Vch, Va 

<> 

  

9.11. 
(Po) 

  

8:00-14:00 

Sportovní soutěž 
Florbal - okrskové kolo kat.: 

III.H. (6. - 7. třída chlapci) na 

ZŠ Mládežnická Trutnov 

  Ty 

8:55- 9:40 
Vzdělávací program 
Etické dílny Moc slova 

6.B Klř 

10:00-10:45 
Vzdělávací program 
Etické dílny Moc slova 

6.B Pa 

10:00-11:40 

Divadelní představení 
Křišťálová noc, Tomáš Molnár 

kino Vesmír 10:00 - 11:30, 60 

Kč 

9.A, 9.B Ma, Mč 
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10:55-11:40 
Vzdělávací program 
Etické dílny Život v madiální 

džungli 

7.B Ko 

11:50-12:35 
Vzdělávací program 
Etické dílny Život v madiální 

džungli 

7.B Pa 

<> 

  

10.11. 
(Út) 

  

16:30-23:59 
Večer bez techniky 
Stezka odvahy, společenské hry, 

čtení na dobrou noc 

5.A, 5.B Ku, Su 

<> 

  

11.11. 
(St) 

  

0:00- 7:45 
Večer bez techniky 
Stezka odvahy, společenské hry, 

čtení na dobrou noc 

5.A, 5.B Ku, Su 

8:00-14:00 

Sportovní soutěž 
Florbal - okrskové kolo kat.: 

III.D. (6. - 7. třída dívky) na ZŠ 

Mládežnická Trutnov 

  Ty 

8:00- 8:45 
Informatická soutěž pro žáky 
Bobřík informatiky 

9.B Mč 

8:55- 9:40 
Informatická soutěž pro žáky 
Bobřík informatiky 

9.A Mč, Va 

10:00-10:45 
Vzdělávací program 
Etické dílny Peníze, peníze, 

peníze 

8.A Sk 

10:55-11:40 
Vzdělávací program 
Etické dílny Peníze, peníze, 

peníze 

8.A Pa 

11:50-12:35 
Informatická soutěž pro žáky 
Bobřík informatiky 

8.B Ca 

11:50-12:35 
Vzdělávací program 
Etické dílny Moc slova 

6.A Ma 

12:45-13:30 
Informatická soutěž pro žáky 
Bobřík informatiky 

8.A Mč, Von 

12:45-13:30 
Vzdělávací program 
Etické dílny Moc slova 

6.A Pa 

<> 

  

12.11. 
(Čt) 

  

8:00- 9:40 Plavecký kurz 3.A, 3.B KL, Mr 

8:55- 9:40 
Informatická soutěž pro žáky 
Bobřík informatiky 

6.A Ca 

10:00-10:45 
Informatická soutěž pro žáky 
Bobřík informatiky 

7.B Mč 
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10:55-11:40 
Informatická soutěž pro žáky 
Bobřík informatiky 

6.B Mč, Sk 

11:50-12:35 
Informatická soutěž pro žáky 
Bobřík informatiky 

7.A Mč 

<> 

  

13.11. 
(Pá) 

  

8:00- 8:45 
Informatická soutěž pro žáky 
Bobřík informatiky 

4.A Ji 

8:00-14:00 

Sportovní soutěž 
Florbal - okrskové kolo kat.: 

IV.D. (8. - 9. třída dívky) na ZŠ 

R. Frimla 

  Ty 

8:55- 9:40 
Informatická soutěž pro žáky 
Bobřík informatiky 

4.B Kt, Mč 

10:00-10:45 
Vzdělávací program 
Etické dílny Život v madiální 

džungli 

7.A Pj 

10:00-10:45 
Informatická soutěž pro žáky 
Bobřík informatiky 

5.A Ku 

10:55-11:40 
Vzdělávací program 
Etické dílny Život v madiální 

džungli 

7.A Va 

10:55-11:40 
Informatická soutěž pro žáky 
Bobřík informatiky 

5.B Mč, Sk 

11:50-12:35 
Vzdělávací program 
Etické dílny Peníze, peníze, 

peníze 

8.B Va 

12:45-13:30 
Vzdělávací program 
Etické dílny Peníze, peníze, 

peníze 

8.B Va 

<> 

  

16.11. 
(Po) 

  

8:00-11:40 

Vzdělávací program 
Hasiči - preventivně výchovný 

program hasičská zbrojnice 9:00 

- 10:30 

2.A, 2.B Ki, Kr 

10:55-13:30 

Divadelní představení 
Stínadla se bouří, Divadlo 

AHA! UFFO 11:00 - 12:30, 60 

Kč 

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

7.B, 8.A, 8.B 

Ca, Klř, Pa, Ty, 

Vch, Von 

11:50-12:35 

Vzdělávací program 
Basket- hodina s účastí hráček 

basketbalového družstva Kara 

Trutnov 

9.B Su 

12:45-13:30 Vzdělávací program 9.A Su 
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Basket- hodina s účastí hráček 

basketbalového družstva Kara 

Trutnov 

<> 

  

18.11. 
(St) 

  

7:45-11:00 
Exkurze 
Tiskárna Pratr, Trutnov, Poříčí 

4.A Ji 

<> 

  

19.11. 
(Čt) 

  

8:00-13:30 

Sportovní soutěž 
Florbal - okrskové kolo kat.: 

IV.H. (8. - 9. třída chlapci) na 

ZŠ R. Frimla 

  Ty 

8:00-14:00 
Sportovní soutěž 
Florbal výběr žáků 4. - 5. třída 

  Ku 

8:00- 9:40 Plavecký kurz 3.A, 3.B KL, Mr 

<> 

  

23.11. 
(Po) 

  

8:00- 9:40 
Divadelní představení 
Indiáni ze šuplíku, Divadlo Láry 

Fáry UFFO 8:30 - 9:30, 50 Kč 

2.A, 2.B Ki, Kr 

14:00-17:00 Klasifikační porada     

<> 

  

24.11. 
(Út) 

  

8:00-15:20 

Sportovní soutěž 
Florbal - okresní kolo kat.: 

IV.D. (8. - 9. třída dívky) ZŠ - 

Strž, Dvůr Králové nad Labem 

  Ty 

<> 

  

25.11. 
(St) 

  

8:00-14:00 

Sportovní soutěž 
Florbal - okresní kolo kat.: III.D. 

(6. - 7. třída dívky) ZŠ - Strž, 

Dvůr Králové nad Labem 

  Ty 

<> 

  

26.11. 
(Čt) 

  

8:00-15:00 

Sportovní soutěž 
Florbal - okresní kolo kat.: 

IV.H. (8. - 9. třída chlapci) ZŠ - 

Strž, Dvůr Králové nad Labem 

  Ty 

8:00- 9:40 Plavecký kurz 3.A, 3.B KL, Mr 

16:00-17:00 
Rodičovské schůzky 
I.stupeň 

    

17:00-19:00 
Rodičovské schůzky 
II.stupeň 9. A, 9. B od 16:30 

    

<> 

  8:00-14:00 Sportovní soutěž   Ty 
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27.11. 
(Pá) 

  

Florbal - okresní kolo kat.: III.H. 

(6. - 7. třída chlapci) ZŠ - Strž, 

Dvůr Králové nad Labem 

13:00-21:00 
Školní výlet 
DinoPark Liberec, 4D kino 

výběr žáků 1. - 7. tř. 

    

<> 

  

2.12. 
(St) 

  

8:00-15:00 

Sportovní soutěž 
Florbal - krajské kolo kat.: IV.H. 

(8. - 9. třída chlapci) Sportovní 

hala Třebeš, Hradec Králové 

  Ty 

9:30-10:00 

Sportovní ukázka 
Ukázka hry s yoyo (jojo) výběr 

žáků 3. - 9. třída velká 

tělocvična ZŠ R. Frimla 

    

<> 

  

3.12. 
(Čt) 

  

8:00- 9:40 Plavecký kurz 3.A, 3.B KL, Mr 

<> 

  

4.12. 
(Pá) 

  

8:00-11:40 MIKULÁŠ A ČERTI 9.A, 9.B Mč, Ty 

16:00-19:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ   <učit> 

<> 

  

7.12. 
(Po) 

  

8:00- 9:40 

Divadelní představení 
Putování s pantomimou - 

tentokráte příběh o Davidu 

Goliáši UFFO 8:30 - 9:30, 50 

Kč 

3.A, 3.B KL, Mr 

<> 

  

8.12. 
(Út) 

  

13:00-15:00 

Exkurze 
Hostinné - Výstava v muzeu - 

Obři na radnici - pověst o 

obrech ŠD - žáci 1. a 2. oddělení 

  Sou, Pro 

<> 

  

16.12. 
(St) 

  

7:30-13:00 
Exkurze 
Výroba vánočních ozdob 

kreativní dílna Poniklá - Rautis 

3.A, 3.B KL, Mr 

8:30-13:30 

Vzdělávací program 
Výukový program o Zemi a 

vesmíru. Hvězdárna a 

planetárium Hradec Králové 

6.A, 6.B Klř, Sk 
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<> 

  

17.12. 
(Čt) 

  

8:00-12:35 SPORTOVNÍ DEN 

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

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

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

5.B 

Dem, Ki, Ji, Kt, Kr, 

KL, Ku, Mi, Mr, 

Pr, Su 

18:00-23:59 
Vánoční večírek 
- přespání ve škole 

7.A Ty, Va 

<> 

  

18.12. 
(Pá) 

  

0:00- 7:45 
Vánoční večírek 
- přespání ve škole 

7.A Ty, Va 

8:00-12:00 
Školní výlet 
Trutnov - Ranč na Valech 

Vánoční nadílka 

8.B Ca 

<> 

  

4.1. 
(Po) 

  

8:00-23:59 
LYŽAŘSKÝ KURZ 
Pec pod Sněžkou 

  Ji, Mi, Su, Va 

<> 

  

5.1. 
(Út) 

  

0:00-23:59 
LYŽAŘSKÝ KURZ 
Pec pod Sněžkou 

  Ji, Mi, Su, Va 

<> 

  

6.1. 
(St) 

  

0:00-23:59 
LYŽAŘSKÝ KURZ 
Pec pod Sněžkou 

  Ko, Ji, Su, Va 

8:00- 9:40 Plavecký kurz 2.A, 2.B Ki, Kr 

<> 

  

7.1. 
(Čt) 

  

0:00-23:59 
LYŽAŘSKÝ KURZ 
Pec pod Sněžkou 

  Ji, Mi, Su, Va 

8:00- 8:45 
Beseda 
Čas proměn 

    

8:55- 9:40 
Beseda 
Čas proměn 

    

<> 

  

8.1. 
(Pá) 

  

0:00-12:30 
LYŽAŘSKÝ KURZ 
Pec pod Sněžkou 

  Ji, Mi, Su 

<> 

  

11.1. 
10:00-11:40 

Divadelní představení 
Podivuhodný cirkus Dr. 

4.A Sk 
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(Po) 

  

Tarzana, Divadlo Drak UFFO 

10:00 - 11:00, 50 Kč 

<> 

  

13.1. 
(St) 

  

8:00- 9:40 Plavecký kurz 2.A, 2.B Ki, Kr 

8:00-14:00 
Sportovní soutěž 
Florbal - krajské kolo výběr 

žáků 3. - 5. třída 

  Ty 

<> 

  

18.1. 
(Po) 

  

8:00-12:00 
LYŽAŘSKÝ KURZ 
Černý Důl 

  Dem, Pr 

<> 

  

19.1. 
(Út) 

  

8:00-12:00 
LYŽAŘSKÝ KURZ 
Černý Důl 

  Dem, Pr 

<> 

  

20.1. 
(St) 

  

8:00-12:00 
LYŽAŘSKÝ KURZ 
Černý Důl 

  Dem, Pr 

8:00- 9:40 Plavecký kurz 2.A, 2.B Ki, Kr 

<> 

  

21.1. 
(Čt) 

  

8:00-12:00 
LYŽAŘSKÝ KURZ 
Černý Důl 

  Dem, Pr 

14:30-18:00 Zápis do 1. tříd   
LiJ, Ko, Dem, Ku, 

Mi, Mr, Pr, Su 

<> 

  

22.1. 
(Pá) 

  

8:00-12:00 
LYŽAŘSKÝ KURZ 
Černý Důl 

  Dem, Pr 

8:00- 8:45 
Testování 
KALIBRO - srovnávací testy 

Český jazyk 

9.A, 9.B LiJ, Vch 

13:00-17:00 Zápis do 1. tříd   
LiJ, Ko, Ki, Ji, Kt, 

KL, Sk 

<> 

  

25.1. 
(Po) 

  

8:00- 8:45 
Testování 
KALIBRO - srovnávací testy 

Matematika 

9.A, 9.B Klř, Ma 

14:00-17:00 Klasifikační porada     

<> 

  7:00-15:00 Sportovní soutěž   Ty 
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26.1. 
(Út) 

  

Florbal - republiková 

kvalifikace kat.: IV.H. (8. - 9. 

třída chlapci) Sportovní hala 

Liberec 

<> 

  

27.1. 
(St) 

  

8:00-13:30 

Sportovní soutěž 
Turnaj v halové kopané na ZŠ 

Mládežnická Trutnov výběr 

žáků 4. - 5. třída 

  Su 

8:00- 9:40 Plavecký kurz 2.A, 2.B Ki, Kr 

8:55- 9:40 
Testování 
KALIBRO - srovnávací testy 

Anglický jazyk 

9.A, 9.B Klř, Va 

<> 

  

28.1. 
(Čt) 

  

10:00-10:45 
Testování 
KALIBRO - srovnávací testy 

Humanitní základ 

9.A, 9.B Ma, Pa 

<> 

  

1.2. 
(Po) 

  

8:55- 9:40 
Testování 
KALIBRO - srovnávací testy 

Ekonomické dovednosti 

9.A, 9.B Ca, Mč 

<> 

  

2.2. 
(Út) 

  

8:00- 9:40 

Koncert 
Výchovně vzdělávací 

multimediální koncert pro žáky 

1. stupně - ŠKOLA Z MARSU 

UFFO 8:20 - 9:10, 50 Kč 

4.A, 4.B Ji, Kt 

8:55-10:45 

Koncert 
Výchovně vzdělávací 

multimediální koncert pro žáky 

1. stupně - ŠKOLA Z MARSU 

UFFO 9:40 - 10:30, 50 Kč 

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

3.B, 5.A, 5.B 

Ki, Kr, KL, Ku, 

Mr, Su 

10:00-10:45 
Testování 
KALIBRO - srovnávací testy 

Přírodovědný základ 

9.A, 9.B Ko, Ty 

<> 

  

3.2. 
(St) 

  

8:00- 9:40 Plavecký kurz 2.A, 2.B Ki, Kr 

<> 

  9:40-10:00 Sportovní soutěž   Ko, Ty 
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5.2. 
(Pá) 

  

Švihadlový trojboj ZŠ R. Frimla 

žáci 6. - 9. třída 

<> 

  

8.2. 
(Po) 

  

8:00- 9:40 Plavecký kurz 1.A, 1.B Dem, Sou 

8:00-15:20 
Olympiáda v ČJ 
okresní kolo 

  Ma 

<> 

  

10.2. 
(St) 

  

8:00- 9:40 Plavecký kurz 2.A, 2.B Ki, Pro 

<> 

  

11.2. 
(Čt) 

  

8:00-13:30 
Sportovní soutěž 
Krkonošský florbalový pohár na 

ZŠ R. Frimla clapci 8.- 9.třída 

  Ty 

<> 

  

12.2. 
(Pá) 

  

8:00-13:30 

Sportovní soutěž 
Krkonošský florbalový pohár na 

ZŠ R. Frimla 6.-7. třída chlapci, 

dívky 6.- 9. třída 

  Ty 

10:00-11:40 Plavecký kurz 2.A, 2.B Ki, Pro 

<> 

  

15.2. 
(Po) 

  

8:00- 9:40 Plavecký kurz 1.A, 1.B Dem, Sou 

8:00-12:00 
LYŽAŘSKÝ KURZ 
Černý Důl 

2.A, 2.B Ko, Ki 

<> 

  

16.2. 
(Út) 

  

7:30-14:00 
Zeměpisná olympiáda 
Dvůr Králové výběr žáků 8. - 9. 

třída 

  Bo 

8:00-12:00 
LYŽAŘSKÝ KURZ 
Černý Důl 

2.A, 2.B Ki, Vc 

15:00-16:45 
Soutěž 
Školní kolo ZUČ ve zpěvu 

učebna HV 

  Vc 

<> 

  

17.2. 
(St) 

  

8:00-12:00 
LYŽAŘSKÝ KURZ 
Černý Důl 

2.A, 2.B Ki, Kt 

<> 



-27- 

  

18.2. 
(Čt) 

  

8:00-12:00 
LYŽAŘSKÝ KURZ 
Černý Důl 

2.A, 2.B Ki, Vch 

<> 

  

19.2. 
(Pá) 

  

8:00-12:00 
LYŽAŘSKÝ KURZ 
Černý Důl 

2.A, 2.B Ki, Sk 

8:00-13:30 
Sportovní soutěž 
Halová kopaná - okrskové kolo 

kategorie IV. H 

  Ty 

<> 

  

29.2. 
(Po) 

  

8:00- 9:40 Plavecký kurz 1.A, 1.B Dem, Pr 

<> 

  

2.3. 
(St) 

  

8:00- 9:40 Plavecký kurz 2.A, 2.B Ki, Li 

<> 

  

4.3. 
(Pá) 

  

8:00-13:30 

Sportovní soutěž 
Basketbal - okresní kolo - AND 

1 na ZŠ V Domcích Trutnov 

kat.: III.D,III. H 

  Su 

10:00-11:40 Plavecký kurz 2.A, 2.B Ki, Li 

<> 

  

7.3. 
(Po) 

  

8:00-12:00 
LYŽAŘSKÝ KURZ 
Černý Důl 

3.A, 3.B KL, Mi 

8:00- 9:40 Plavecký kurz 1.A, 1.B Dem, Pro 

8:55- 9:40 
Vzdělávací program 
Etické dílny Rodina 

6.B Klř 

10:00-10:45 
Vzdělávací program 
Etické dílny Rodina 

6.B Pa 

10:55-11:40 
Vzdělávací program 
Etické dílny Image, nebo 

charakter? 

7.B Ko 

11:50-12:35 
Vzdělávací program 
Etické dílny Image, nebo 

charakter? 

7.B Pa 

  
Testování 
SCIO TESTOVÁNÍ 

6.B Mč 

<> 
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8.3. 
(Út) 

  

8:00-12:00 
LYŽAŘSKÝ KURZ 
Černý Důl 

3.A, 3.B Bo, KL 

  
Testování 
SCIO TESTOVÁNÍ 

5.A, 7.B, 9.B Mč 

<> 

  

9.3. 
(St) 

  

8:00-12:00 
LYŽAŘSKÝ KURZ 
Černý Důl 

3.A, 3.B Klř, KL 

10:00-10:45 
Vzdělávací program 
Etické dílny Předsudky 

8.A Sk 

10:55-11:40 
Vzdělávací program 
Etické dílny Předsudky 

8.A Pa 

11:50-13:30 

Výstava 
Galerie města Trutnova 

Digitální tisk jako nové médium 

ve světě sochařství 

8.B Ca 

11:50-12:35 
Vzdělávací program 
Etické dílny Rodina 

6.A Ma 

12:45-13:30 
Vzdělávací program 
Etické dílny Rodina 

6.A Pa 

14:35-15:20 

Výstava 
Galerie města Trutnova 

Digitální tisk jako nové médium 

ve světě sochařství 

9.A Ca 

  
Testování 
SCIO TESTOVÁNÍ 

4.A, 6.A Mč 

<> 

  

10.3. 
(Čt) 

  

8:00-12:00 
LYŽAŘSKÝ KURZ 
Černý Důl 

3.A, 3.B KL, Vc 

11:50-13:30 

Výstava 
Galerie města Trutnova 

Digitální tisk jako nové médium 

ve světě sochařství 

9.B Ca 

  
Testování 
SCIO TESTOVÁNÍ 

5.B, 8.B Mč 

<> 

  

11.3. 
(Pá) 

  

8:00-12:00 
LYŽAŘSKÝ KURZ 
Černý Důl 

3.A, 3.B KL, Sou 

10:00-11:40 Plavecký kurz 2.A, 2.B Ki, Li 

10:00-10:45 
Vzdělávací program 
Etické dílny Image, nebo 

charakter? 

7.A Pj 

10:55-11:40 Vzdělávací program 7.A Va 
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Etické dílny Image, nebo 

charakter? 

11:50-13:30 
Vzdělávací program 
Etické dílny Předsudky 

8.B Va 

  
Testování 
SCIO TESTOVÁNÍ 

4.B Mč 

<> 

  

14.3. 
(Po) 

  

8:00- 9:40 Plavecký kurz 1.A, 1.B Dem, Pr 

8:00-13:30 
Sportovní soutěž 
Vybíjená - okrskové kolo kat.: 

II.D, kat.: II.H 

5.B Ko, Su 

  
Testování 
SCIO TESTOVÁNÍ 

8.A, 9.A Mč 

<> 

  

15.3. 
(Út) 

  

  
Testování 
SCIO TESTOVÁNÍ 

7.A Mč 

<> 

  

16.3. 
(St) 

  

8:00-13:30 
Sportovní soutěž 
Vybíjená - okrskové kolo kat.: 

III.D, kat.: III.H 

6.A Ko, Su 

<> 

  

17.3. 
(Čt) 

  

  

Sportovní soutěž 
Florbal - republikové finále kat.: 

IV.H. (8. - 9. třída chlapci) 

Mladá Boleslav 

9.A Ko, Ty 

<> 

  

18.3. 
(Pá) 

  

  

Sportovní soutěž 
Florbal - republikové finále kat.: 

IV.H. (8. - 9. třída chlapci) 

Mladá Boleslav 

9.A, 9.B Ko, Mč, Ty 

<> 

  

21.3. 
(Po) 

  

8:00-13:30 

Sportovní soutěž 
Eldorádo cup - florbalový turnaj 

na ZŠ Mládežnická výběr žáků 

3. třída 

  Ty 

8:00- 8:45 

Přednáška 
Preventivní program a etický 

program Drogy lektor Roman 

Povala 

8.B Ca 

8:00- 9:40 Plavecký kurz 1.A, 1.B Dem, Pr 
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8:55- 9:40 

Přednáška 
Preventivní program a etický 

program Drogy lektor Roman 

Povala 

8.B Va 

10:00-10:45 

Přednáška 
Preventivní program a etický 

program Drogy lektor Roman 

Povala 

8.A Ma 

10:55-11:40 

Přednáška 
Preventivní program a etický 

program Drogy lektor Roman 

Povala 

8.A Klř 

11:50-12:35 

Přednáška 
Preventivní program a etický 

program Drogy lektor Roman 

Povala 

9.A, 9.B Mč 

12:45-13:30 

Přednáška 
Preventivní program a etický 

program Drogy lektor Roman 

Povala 

9.A, 9.B Ko 

<> 

  

22.3. 
(Út) 

  

8:00-23:59 

Školní výlet 
Pec pod Sněžkou - chta 

Prvosenka Běžecký výcvik + 

turistika 

8.B Ko, Ca 

8:00-12:30 
Soutěž 
Pěvecká soutěž - okresní kolo 

kategorie 1. - 5. třída 

  Vc 

8:00-13:30 

Sportovní soutěž 
Eldorádo cup - florbalový turnaj 

na ZŠ Mládežnická výběr žáků 

4. - 5. třída 

  Ty 

<> 

  

23.3. 
(St) 

  

0:00-18:00 

Školní výlet 
Pec pod Sněžkou - chta 

Prvosenka Běžecký výcvik + 

turistika 

8.B Ko, Ca 

8:00-12:30 
Soutěž 
Pěvecká soutěž - okresní kolo 

kategorie 6. - 9. třída 

  Vc 

<> 

  

29.3. 
(Út) 

  

8:00-13:30 
Lyžařský kurz 
Černá hora výběr žáků 6. - 9. 

třída 

  Ko, Ca, Va 



-31- 

<> 

  

30.3. 
(St) 

  

8:00-13:30 
Lyžařský kurz 
Pec pod Sněžkou výběr žáků 6. - 

9. třída 

  LiJ, Ko, Su, Va 

<> 

  

31.3. 
(Čt) 

  

8:00-13:30 
Lyžařský kurz 
Pec pod Sněžkou výběr žáků 6. - 

9. třída 

  LiJ, Ca, Va 

  
Sportovní soutěž 
Vybíjená - okresní kolo kat.: 

III.D, kat.: III.H 

  Ko, Su 

<> 

  

1.4. 
(Pá) 

  

  
Sportovní soutěž 
Vybíjená - okrskové kolo kat.: 

II.D, kat.: II.H 

  Ko, Su 

<> 

  

4.4. 
(Po) 

  

8:00- 9:40 Plavecký kurz 1.A, 1.B Dem, Pr 

<> 

  

11.4. 
(Po) 

  

8:00- 9:40 Plavecký kurz 1.A, 1.B Dem, Pr 

<> 

  

15.4. 
(Pá) 

  

8:00-13:30 Přijímací zkoušky 9.A, 9.B   

<> 

  

18.4. 
(Po) 

  

  
Exkurze 
Praha - návštěva ČT, Petřín 

3.A, 3.B KL, Mr 

<> 

  

19.4. 
(Út) 

  

8:00-13:30 
Sportovní soutěž 
Basketbal - krajské kolo - AND 

1 Jičín kat.: III.D,III. H 

  Su 

8:00- 9:40 
Divadelní představení 
Podivuhodný cirkus Dr. Tarzana 

UFFO 8:30 - 9:20, 50 Kč 

1.A, 1.B Dem, Pr 
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<> 

  

22.4. 
(Pá) 

  

8:00-11:40 
Třídní akce 
Den Země úklid lesa v okolí 

školy 

9.B Mč 

8:00-13:00 

Projektový den "Den Země" 
* exkurze na skládku 

komunálního odpadu - 

Bohuslavice * fotografování 

rostlin a zvířat a jejich určování 

* sběr odpadků ve volné přírodě 

4.A, 4.B Ji, Kt 

10:55-12:35 
Třídní akce 
Den Země úklid lesa v okolí 

školy 

6.B, 7.A Klř, Va 

<> 

  

25.4. 
(Po) 

  

  Klasifikační porada     

<> 

  

26.4. 
(Út) 

  

8:00- 9:40 

Anglicko - české představení 
LITTLE RED RIDING HOOD 

(50 % mluveného slova je v 

angličtině) Netradičně 

zpracovaná činoherní pohádka o 

Červené Karkulce s veselými 

písničkami. kino Vesmír, 8:45 - 

9:45, 60 Kč 

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

5.B 
Ji, Kt, Mi, Vch 

10:55-12:35 

Anglicko - české představení 
PETER BLACK (90 % 

mluveného slova je v 

angličtině). Před vašima očima 

rozehrajeme příběh člověka, 

který v průběhu jediného dne 

přišel doslova a do písmene o 

všechno. kino Vesmír, 11:00 - 

12:00, 60 Kč 

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

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

9.A, 9.B 

Ca, Ma, Pa, Pj, Ty, 

Vch, Va, Von 

  Rodičovské schůzky     

<> 

  

27.4. 
(St) 

  

8:00-13:30 
Sportovní soutěž 
McDonald´s Cup - okrskové 

kolo výběr žáků 4. - 5. třída 

  Su 

<> 

  

29.4. 
8:00-13:30 

Sportovní soutěž 
Velká cena Trutnova v silniční 

  Ji 
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(Pá) 

  

cyklistice - časovce do vrchu 

pro ZŠ a SŠ výběr žáků 

<> 

  

2.5. 
(Po) 

  

  
Exkurze 
Planetárium - Hradec Králové 

5.A, 5.B Ku, Su 

<> 

  

3.5. 
(Út) 

  

8:00-15:00 
FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD 
POŘADÍ TŘÍD: 2.B, 1.B, 1.A, 

2.A, 3.A, 3.B, 8.A, 7.B, 9.A, 9.B 

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

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

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

9.B 

  

8:00-13:30 
Sportovní soutěž 
McDonald´s Cup - okresní kolo 

výběr žáků 4. - 5. třída 

  Su 

<> 

  

4.5. 
(St) 

  

7:30-15:00 
Exkurze 
Interaktivní výstava ZOO na 

zámku Častolovice 

2.A, 2.B Ki, Li 

8:00-15:00 
FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD 
POŘADÍ TŘÍD: 4.B, 4.A, 5.A, 

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

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

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

7.A, 8.B 

  

<> 

  

5.5. 
(Čt) 

  

10:00-11:40 
Přednáška 
Mistr Jan Hus přednáší K. 

Mihatsová 

7.A Von 

11:50-12:35 
Přednáška 
Mistr Jan Hus přednáší K. 

Mihatsová 

7.B Klř 

12:45-13:30 
Přednáška 
Mistr Jan Hus přednáší K. 

Mihatsová 

7.B Pa 

<> 

  

6.5. 
(Pá) 

  

8:00- 9:40 

Kulturní pořad 
taneční představení Spící 

království na motivy pohádky O 

Šípkové Růžence UFFO 8:30 - 

9:45, 40 Kč 

1.A, 1.B Dem, Pr 

10:00-12:35 

Kulturní pořad 
taneční představení Spící 

království na motivy pohádky O 

Šípkové Růžence UFFO 10:30 - 

11:45, 40 Kč 

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

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

5.A, 5.B 

Ki, Ji, Kt, KL, Ku, 

Li, Mr, Su 

<> 
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9.5. 
(Po) 

  

7:30- 8:00 SBĚR PAPÍRU     

10:00-11:40 

Kulturní pořad 
Divadelní představení ZUŠ 

Trutnov Pohádky kmene 

Quaraní a Inuitů Divadlo 

Trdýlko, 10:00 - 10:45, 20Kč 

2.A, 2.B Ki, Li 

<> 

  

10.5. 
(Út) 

  

7:30- 8:00 SBĚR PAPÍRU     

11:50-12:35 
Přednáška 
Sex, AIDS lektor: pan Řehák 

12:00-14:30 

9.A, 9.B Ma, Von 

12:45-13:30 
Přednáška 
Sex, AIDS lektor: pan Řehák 

12:00-14:30 

9.A, 9.B Bo, Pa 

13:40-14:25 
Přednáška 
Sex, AIDS lektor: pan Řehák 

12:00-14:30 

9.A, 9.B Ty, Va 

<> 

  

11.5. 
(St) 

  

7:30- 8:00 SBĚR PAPÍRU     

  
Sportovní soutěž 
Atletika - Pohár rozhlasu 

Trutnov 

9.A, 9.B Ko, Klř, Mč, Ty 

  
Exkurze 
Praha - Česká televize 

5.A, 5.B Ku, Su 

<> 

  

12.5. 
(Čt) 

  

7:30-15:20 
Exkurze přírodovědná a 

literární 
Ratibořice 

8.B Ty, Va 

7:30- 8:00 SBĚR PAPÍRU     

<> 

  

13.5. 
(Pá) 

  

7:30- 8:00 SBĚR PAPÍRU     

<> 

  

16.5. 
(Po) 

  

7:30-14:00 
Školní výlet 
Staré Hrady pohádkové okruhy 

1.A, 1.B Dem, Pr 

<> 

  

19.5. 
(Čt) 

8:00-14:30 
Školní výlet 
Ptačí park Josefovské louky 

6.B, 7.B Klř, Pa 
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<> 

  

20.5. 
(Pá) 

  

10:00-11:40 

Vzdělávací program 
Program pro MŠ - vzájemná 

spolupráce- exkurze budoucích 

prvňáčků - 36 dětí, 4 žáci do 

každé třídy I. stupně 

    

  
Sportovní soutěž 
Vybíjená - krajské kolo kat.: 

II.H 

  Su 

<> 

  

24.5. 
(Út) 

  

8:00- 9:40 
Divadelní představení 
Podivuhodný cirkus Dr. Tarzana 

UFFO 8:30 - 9:20, 50 Kč 

2.A, 2.B Ki, Li 

<> 

  

26.5. 
(Čt) 

  

8:00-10:45 

Kulturní pořad 
Trutnovská taneční akademie 

Národní dům 8:30 - 10:00, 40 

Kč 

8.B Ca 

8:00- 8:45 
Vzdělávací program 
NEPZ - OTEVŘENÝ OCEÁN 

klub SVČ 2, 35 Kč 

1.A, 1.B Dem, Pr 

8:55- 9:40 
Vzdělávací program 
NEPZ - OTEVŘENÝ OCEÁN 

klub SVČ 2, 35 Kč 

2.A, 2.B Ki, Kr 

10:00-11:00 
Vzdělávací program 
NEPZ - OTEVŘENÝ OCEÁN 

klub SVČ 2, 40 Kč 

3.A, 3.B KL, Mr 

11:10-12:10 
Vzdělávací program 
NEPZ - OTEVŘENÝ OCEÁN 

klub SVČ 2, 40 Kč 

5.A, 6.A, 6.B Klř, Ku, Sk 

12:20-13:20 
Vzdělávací program 
NEPZ - OTEVŘENÝ OCEÁN 

klub SVČ 2, 40 Kč 

4.A, 4.B, 5.B Ji, Kt, Su 

13:30-14:30 
Vzdělávací program 
NEPZ - OTEVŘENÝ OCEÁN 

klub SVČ 2, 40 Kč 

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

8.B 
Ko, Ca, Pa, Sk, Ty 

<> 

  

27.5. 
(Pá) 

  

8:00-10:45 

Kulturní pořad 
Trutnovská taneční akademie 

Národní dům 8:30 - 10:30, 40 

Kč 

9.A, 9.B Mč, Ty 

8:00-10:45 Kulturní pořad 2.A, 2.B, 3.A, Ki, KL, Ku, Li, Mr 
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Trutnovská taneční akademie 

Národní dům 8:30 - 10:00, 40 

Kč 

3.B, 5.A 

<> 

  

1.6. 
(St) 

  

7:15-13:30 

Exkurze 
Všestary expozice mladší doby 

kamenné s praktickým 

vyzkoušením některých činností 

4.A, 4.B Ji, Kt 

8:00-11:40 Dětský den pro MŠ 5.A, 5.B Ku, Su 

8:55-15:20 
Vzdělávací program 
Finanční gramotnost 

9.A, 9.B Pa, Va 

<> 

  

2.6. 
(Čt) 

  

8:55-13:30 
Vzdělávací program 
Finanční gramotnost 

9.A, 9.B Pa, Va 

10:00-10:45 
Vzdělávací program 
Zubní hygiena pro 1. třídy 

1.A Dem 

10:55-11:40 
Vzdělávací program 
Zubní hygiena pro 1. třídy 

1.B Pr 

<> 

  

3.6. 
(Pá) 

  

8:00- 9:40 
Olympiáda ZŠ R. Frimla 
tradiční i netradiční disciplíny 

organizace 9. A + 9. B 

  Mi 

  
Olympiáda ZŠ R. Frimla 
tradiční i netradiční disciplíny 

organizace 9. A + 9. B 

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

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

5.A, 5.B, 9.A, 

9.B 

Ki, Ji, Kt, KL, Ku, 

Li, Su 

  

Exkurze 
Praha Pražský hrad - výstava 

Žezlo a koruna: Karel IV. a 

české královské korunovace 

Exkurze s architektem - vývoj 

architektury 

8.B Ca, Va 

<> 

  

4.6. 
(So) 

  

8:00-15:00 
Sportovní den 
s partnerskou školou z 

Myslakowic 

    

<> 

  

6.6. 
(Po) 

  

10:55-13:30 

Vzdělávací program 
Projekt Planeta Země 3000 

Filipíny - za obry a trpaslíky 

11:45 - 13:00, kino Vesmír, 60 

Kč 

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

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

9.A, 9.B 

Ca, Klř, Ma, Mč, 

Pa, Ty, Va, Von 

<> 
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7.6. 
(Út) 

  

8:00-12:35 
Netradiční výuka pro 5. A, 5. 

B 
+ výběr žáků 9. A, 9. B 

5.A, 5.B 
Bo, Klř, Mč, Ty, 

Va, Von 

<> 

  

8.6. 
(St) 

  

10:15-12:30 
Exkurze 
do městského parku Trutnov 

průvodce - student ČLA 

4.A Ji 

  
Školní výlet 
Turistika, sport Jinolice, odjezd 

6:16, příjezd 17:46 

9.A, 9.B Mč, Ty 

<> 

  

9.6. 
(Čt) 

  

15:30-16:30 Školní besídka 1.A Dem 

  
Školní výlet 
Turistika, sport Jinolice, odjezd 

6:16, příjezd 17:46 

9.A, 9.B Mč, Ty 

<> 

  

10.6. 
(Pá) 

  

  
Exkurze 
- přírodovědná a literární 

Ratibořice 

8.A Va, Von 

<> 

  

13.6. 
(Po) 

  

7:00-19:30 
Školní výlet 
Šestajovice - svíčkárna Milovice 

- zábavně naučný park 

6.A Pa, Vch 

8:00-13:30 
Kurz -konverzace v Aj 
výběr žáků 8. - 9. tř. 

    

8:55-11:40 
Vzdělávací program 
Soudní proces 9:30 - 11:30 

9.A, 9.B Ty, Va 

<> 

  

14.6. 
(Út) 

  

8:00-13:30 
Kurz -konverzace v Aj 
výběr žáků 8. - 9. tř. 

    

16:00-17:30 
Schůzka s budoucími 

prvňáčky a jejich rodiči 
  

LiJ, Ko, Ku, Mi, 

Vch 

  
Prezentace 
Prezentace závěrečných prací 

žáků 9. A 

9.B Mč, Ty 

<> 

  

15.6. 
(St) 

  

8:00-12:35 
Exkurze 
Výroba stanů - Svoboda nad 

Úpou jízda výletním vláčkem 

2.A Li, Pro 

8:00-14:00 
Exkurze přírodovědná a 

literární 
2.B, 3.B Ki, KL 
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Malé Svatoňovice turistika, 

pohádky K. Čapka 

8:00-13:30 
Kurz -konverzace v Aj 
výběr žáků 8. - 9. tř. 

    

8:00-23:59 
Školní výlet 
Mladé Buky - Sejfy Turistika, 

hry 

5.A, 5.B Bo, Ku, Su 

  
Prezentace 
Prezentace závěrečných prací 

žáků 9. B 

9.A Mč, Ty 

<> 

  

16.6. 
(Čt) 

  

8:00-13:30 
Kurz -konverzace v Aj 
výběr žáků 8. - 9. tř. 

    

8:00-14:00 
Školní výlet 
Zoo Dvůr Králové nad Labem 

výukový tématický program 

6.B, 7.B Klř, Pa 

  
Školní výlet 
Mladé Buky - Sejfy Turistika, 

hry 

5.A, 5.B Bo, Ku, Su 

<> 

  

17.6. 
(Pá) 

  

0:00-12:00 
Školní výlet 
Mladé Buky - Sejfy Turistika, 

hry 

5.A, 5.B Bo, Ku, Su 

8:00-13:30 
Kurz -konverzace v Aj 
výběr žáků 8. - 9. tř. 

    

<> 

  

20.6. 
(Po) 

  

8:00-11:40 
Sportovní den pro 1. A + 1. B 
Sportovní soutěže pořadatel 6. A 

1.A, 1.B, 6.A Dem, Pr, Vch 

8:00-23:59 
Školní výlet 
Dolní Dvůr 

4.A, 4.B Ji, Kt, Mi 

<> 

  

21.6. 
(Út) 

  

0:00-23:59 
Školní výlet 
Dolní Dvůr 

4.A, 4.B Ji, Kt, Mi 

7:30-14:30 

Exkurze 
Literárně - zeměpisná naučná 

stezka J. A. Komenského 

přechod Rýchor 

7.A Bo, Va 

<> 

  

22.6. 
(St) 

  

0:00-16:00 
Školní výlet 
Dolní Dvůr 

4.A, 4.B Ji, Kt, Mi 

8:30-23:59 
Školní výlet 
Špindlerův Mlýn turistika 

8.B Ca 
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8:55-10:45 
Vzdělávací program 
Dravci- letové ukázky hřiště 

školy 9:00 - 10:15, 55 Kč 

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

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

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

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

8.A, 9.A, 9.B 

Bo, Dem, Ki, Klř, 

KL, Ku, Li, Mč, 

Mr, Pa, Pr, Su, Ty, 

Vch, Va, Von 

<> 

  

23.6. 
(Čt) 

  

0:00-23:59 
Školní výlet 
Špindlerův Mlýn turistika 

8.B Ca 

8:00-23:59 
Školní výlet 
Dachova u Hořic turistika, 

soutěže, kolektivní hry 

3.A, 3.B KL, Mr, Su 

8:00-23:59 
Školní výlet 
Harrachov turistika, sportovní 

aktivity, návštěva sklárny 

7.A, 8.A Ty, Va, Von 

<> 

  

24.6. 
(Pá) 

  

0:00-18:00 
Školní výlet 
Harrachov turistika, sportovní 

aktivity, návštěva sklárny 

7.A, 8.A Ty, Va, Von 

0:00-17:00 
Školní výlet 
Dachova u Hořic turistika, 

soutěže, kolektivní hry 

3.A, 3.B KL, Mr, Su 

0:00-17:30 
Školní výlet 
Špindlerův Mlýn turistika 

8.B Ca 

<> 

  

27.6. 
(Po) 

  

8:00-15:20 
Olympijské hry dětí 

základních škol Trutnova 

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

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

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

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

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

8.B, 9.A, 9.B 

  

<> 

  

28.6. 
(Út) 

  

8:00-15:20 
Olympijské hry dětí 

základních škol Trutnova 

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

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

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

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

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

8.B, 9.A, 9.B 

  

<> 

  

29.6. 
(St) 

  

8:00-15:20 
Olympijské hry dětí 

základních škol Trutnova 

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

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

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

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

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

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

 

 

  Termín Akce Třídy Učitelé 

<> 

  

8.9. 
(Út) 

  

15:00-16:30 
Školení 
porada AŠSK, ZŠ Mládežnická 

Trutnov 

  Kočanová Milena 

<> 

  

9.9. 
(St) 

  

8:55-12:35 
Školení 
Porada ředitelů 

  Libřická Jitka 

<> 

  

29.9. 
(Út) 

  

8:00-15:20 
Konference 
Dotykem ke vzdělávání 

  Pastorová Petra 

8:55-13:30 
Konference 
Dotykem ke vzdělávání 

  

Libřická Jitka, 

Kočanová Milena, 

Mičola Martin 

11:50-15:20 
Konference 
Dotykem ke vzdělávání 

  
Demešová Alena, 

Perutková Lenka 

13:00-15:00 
Seminář 
výchovných poradců 

  Vondrová Iva 

<> 

  

30.9. 
(St) 

  

8:00-17:00 
Seminář 
Projekt - Dnešní finanční svět 

  
Pastorová Petra, 

Vašatová Helena 

<> 

  

1.10. 
(Čt) 

  

8:00-17:00 
Seminář 
Projekt - Dnešní finanční svět 

  
Pastorová Petra, 

Vašatová Helena 

<> 

  

7.10. 
(St) 

  

11:50-15:20 

Školení 
Tvořivá škola Geometrie pro 4. 

a 5. ročník Hradec Králové 

14:00 - 17:30 

  Jindrová Ida 

14:30-15:30 
Školení 
První pomoc pro diabetika 

MUDr. Červíčková 

  učitelé 

<> 
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12.10. 
(Po) 

  

11:50-15:20 

Školení 
Tvořivá škola Vyjmenovaná 

slova a slovní druhy Hradec 

Králové 14:00 - 17:30 

  

Jindrová Ida, 

Kuťáková Ludmila, 

Mrázková Dita 

13:00-15:00 

Školení 
Porada s Mgr. Jebouskovou 

Pedagogicko-psychologická 

poradna 

  

Soukupová Eva, 

Suchánková Šárka, 

Vondrová Iva 

<> 

  

16.10. 
(Pá) 

  

8:00-14:00 
Konference 
v partnerské škole v 

Myslakowicích 

  

Libřická Jitka, 

Kočanová Milena, 

Matěnová Vlasta 

<> 

  

20.10. 
(Út) 

  

8:00-13:00 

Školení 
Porada vedoucích školních 

jídelen na ZŠ Komenského 

Trutnov 

  Martinková Jaromíra 

<> 

  

22.10. 
(Čt) 

  

10:00-15:20 

Seminář 
Dyslexie - problém nebo 

obohacení. Číst či nečíst? 

Hradec Králové 

  Vachová Kateřina 

14:30-16:00 Školská rada   

Libřická Jitka, 

Koutková Vlasta, 

Perutková Lenka 

<> 

  

25.10. 
(Ne) 

  

  
Zahraniční stáž 
Holandsko, Utrecht 

  

Libřická Jitka, Kisá 

Milena, Koutková 

Vlasta, Kuťáková 

Ludmila, Matěnová 

Vlasta, Mičola Martin, 

Mikšovská Kateřina, 

Pastorová Petra, 

Pejřimovská Olga, 

Tylšová Kateřina, 

Vondrová Iva 

<> 

  

26.10. 
(Po) 

  

  
Zahraniční stáž 
Holandsko, Utrecht 

  

Libřická Jitka, Kisá 

Milena, Koutková 

Vlasta, Kuťáková 

Ludmila, Matěnová 

Vlasta, Mičola Martin, 

Mikšovská Kateřina, 

Pastorová Petra, 

Pejřimovská Olga, 



-42- 

Tylšová Kateřina, 

Vondrová Iva 

<> 

  

27.10. 
(Út) 

  

  
Zahraniční stáž 
Holandsko, Utrecht 

  

Libřická Jitka, Kisá 

Milena, Koutková 

Vlasta, Kuťáková 

Ludmila, Matěnová 

Vlasta, Mičola Martin, 

Mikšovská Kateřina, 

Pastorová Petra, 

Pejřimovská Olga, 

Tylšová Kateřina, 

Vondrová Iva 

<> 

  

28.10. 
(St) 

  

  
Zahraniční stáž 
Holandsko, Utrecht 

  

Libřická Jitka, Kisá 

Milena, Koutková 

Vlasta, Kuťáková 

Ludmila, Matěnová 

Vlasta, Mičola Martin, 

Mikšovská Kateřina, 

Pastorová Petra, 

Pejřimovská Olga, 

Tylšová Kateřina, 

Vondrová Iva 

<> 

  

29.10. 
(Čt) 

  

  
Zahraniční stáž 
Holandsko, Utrecht 

  

Libřická Jitka, Kisá 

Milena, Koutková 

Vlasta, Kuťáková 

Ludmila, Matěnová 

Vlasta, Mičola Martin, 

Mikšovská Kateřina, 

Pastorová Petra, 

Pejřimovská Olga, 

Tylšová Kateřina, 

Vondrová Iva 

<> 

  

30.10. 
(Pá) 

  

  
Zahraniční stáž 
Holandsko, Utrecht 

  

Libřická Jitka, Kisá 

Milena, Koutková 

Vlasta, Kuťáková 

Ludmila, Matěnová 

Vlasta, Mičola Martin, 

Mikšovská Kateřina, 

Pastorová Petra, 

Pejřimovská Olga, 

Tylšová Kateřina, 

Vondrová Iva 

<> 
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2.11. 
(Po) 

  

11:50-15:20 
Seminář 
Moderní pojetí technického 

vyučování 

  

Bobr Pavel, Demešová 

Alena, Kisá Milena, 

Jindrová Ida, Koutková 

Vlasta, Kuťáková 

Ludmila, Kutilová 

Petra, Mrázková Dita, 

Perutková Lenka, 

Soukupová Eva 

<> 

  

4.11. 
(St) 

  

9:00-14:00 
Školení 
Odborného kurzu ústavního 

stravování Hradec Králové 

  Czibulková Eva 

14:00-16:00 
Školení 
Útočník ve škole 

  

Libřická Jitka, 

Kočanová Milena, 

Jindrová Ida, 

Kuťáková Ludmila, 

Mikšovská Kateřina, 

Pastorová Petra, 

Pejřimovská Olga, 

Vachová Kateřina, 

Vondrová Iva 

<> 

  

10.11. 
(Út) 

  

8:55-15:20 

Seminář 
Dynamika problémového 

chování dětí - jak porozumět a 

jak identifikovat cíle 

nevhodného chování. na ZŠ V 

Domcích 

  Vondrová Iva 

<> 

  

11.11. 
(St) 

  

8:55-12:35 
Školení 
Porada ředitelů 

  Libřická Jitka 

<> 

  

12.11. 
(Čt) 

  

10:00-15:00 
Seminář 
Extremismus a kriminalita z 

nenávisti ZŠ V Domcích 

  Vašatová Helena 

<> 

  

13.11. 
(Pá) 

  

12:30-20:00 

Konference 
Problematika výchovy a 

vzdělávání ve školních 

družinách. 

  Součková Eva 

<> 

  8:00-13:45 Konference   Součková Eva 
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14.11. 
(So) 

  

Problematika výchovy a 

vzdělávání ve školních 

družinách. 

<> 

  

19.11. 
(Čt) 

  

13:00-16:00 
Setkání metodiků prevence 
ZŠ V Domcích 

  Vašatová Helena 

<> 

  

24.11. 
(Út) 

  

13:00-16:30 
Seminář 
Praktická dílna se zaměřením na 

vánoční tvoření. 

  Součková Eva 

<> 

  

30.11. 
(Po) 

  

13:00-16:30 
Školení 
Netradiční pomůcky ve výuce 

ČJ a M 

  Jindrová Ida 

<> 

  

8.12. 
(Út) 

  

12:00-16:00 
Školení 
Řešení aktuálních problémů 

řízení školy 

  
Libřická Jitka, 

Kočanová Milena 

<> 

  

9.12. 
(St) 

  

8:55-12:35 
Školení 
Porada ředitelů 

  Libřická Jitka 

<> 

  

11.12. 
(Pá) 

  

17:00-23:59 
Školení 
Kurz - instruktor lyžování Pec 

pod Sněžkou 

  Jindrová Ida 

<> 

  

12.12. 
(So) 

  

  
Školení 
Kurz - instruktor lyžování Pec 

pod Sněžkou 

  Jindrová Ida 

<> 

  

13.12. 
(Ne) 

  

  
Školení 
Kurz - instruktor lyžování Pec 

pod Sněžkou 

  Jindrová Ida 

<> 
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14.12. 
(Po) 

  

  
Školení 
Kurz - instruktor lyžování Pec 

pod Sněžkou 

  Jindrová Ida 

<> 

  

15.12. 
(Út) 

  

  
Školení 
Kurz - instruktor lyžování Pec 

pod Sněžkou 

  Jindrová Ida 

<> 

  

16.12. 
(St) 

  

  
Školení 
Kurz - instruktor lyžování Pec 

pod Sněžkou 

  Jindrová Ida 

<> 

  

6.1. 
(St) 

  

10:00-15:20 
Školení 
Plánování projektu - Budování 

kapacit 

  
Koutková Vlasta, 

Mikšovská Kateřina 

<> 

  

27.1. 
(St) 

  

13:30-16:00 

Školení 
- problematika přechodu žáků na 

střední školu - správná volba 

střední školy od 14:00, SOŠ a 

SOU Volanovská, Trutnov 

  Vondrová Iva 

<> 

  

22.2. 
(Po) 

  

6:30-17:00 

Školení 
Začít spolu v kostce aneb jak 

Začít spolu na ZŠ - návštěva ZŠ 

Klánovice Praha 

  

Libřická Jitka, 

Kočanová Milena, 

Cabicarová Lucie, 

Jindrová Ida, Kutilová 

Petra, Matěnová 

Vlasta, Mičola Martin, 

Mikšovská Kateřina, 

Pastorová Petra, 

Pejřimovská Olga, 

Perutková Lenka, 

Suchánková Šárka, 

Vašatová Helena 

<> 

  

25.2. 
(Čt) 

  

8:00-12:00 

Školení 
Seminář: Základní informace k 

uvádění výživových údajů 

Možnost variant přípravy diet ve 

ŠJ s nízkou finanční náročností 

Nutriční doporučení pro školní 

stravování Vyhláška 107/2005 

  

Martinková Jaromíra, 

Šrámková Anna, 

Bejrová Táňa, 

Czibulková Eva, 

Sahánková Renata 
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Sb. o školním stravování 

Proškolení a osvědčení znalost 

<> 

  

2.3. 
(St) 

  

15:15-16:30 

Školení 
Schůzka organizátorů 

Olympijských her dětí 

základních škol Trutnova 

  Kočanová Milena 

  

Školení 
Dotace EU pro školy: výzvy, 

KAPy a MAPy a role MAS 

Praha 9:00 - 16:00 

  Libřická Jitka 

<> 

  

9.3. 
(St) 

  

8:55-12:35 
Školení 
Porada obecních školských 

příspěvkových organizací 

  Libřická Jitka 

<> 

  

10.3. 
(Čt) 

  

8:55-12:35 
Školení 
Porada - městský úřad 

  Libřická Jitka 

<> 

  

15.3. 
(Út) 

  

  

Školení 
Moderní směry ve výuce TV na 

ZŠ a metodika TV se zaměřením 

na BOZP Hradec Králové 9:00 - 

15:30 

  Kočanová Milena 

<> 

  

22.3. 
(Út) 

  

10:00-13:30 

Porada 
Konzultace s Mgr.Jebouskovou 

z pedagogicko-psychologické 

poradny Trutnov 

  Vondrová Iva 

<> 

  

5.4. 
(Út) 

  

7:00-16:00 
Školení 
Jak motivovat žáky k výuce 

angličtiny Hradec Králové 

  Vachová Kateřina 

<> 

  

6.4. 
(St) 

  

15:00-16:30 

Školení 
Schůzka organizátorů 

Olympijských her dětí 

základních škol Trutnova 

  Kočanová Milena 

<> 

    Školení   Libřická Jitka 
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7.4. 
(Čt) 

  

EDU DAY 2016 aktuální výzvy 

EU pro školy nejnovější trendy 

v oblasti software od společnosti 

Microsoft Hradec Králové 

<> 

  

20.4. 
(St) 

  

8:55-12:35 
Školení 
Porada ředitelů 

  Libřická Jitka 

<> 

  

25.4. 
(Po) 

  

10:00-14:25 
Školení 
Alternativní grafická tvorba - 

výtvarná dílna 

  Jindrová Ida 

<> 

  

27.4. 
(St) 

  

8:00- 9:40 
Seminář 
Kompetence dítěte před vstupem 

do ZŠ MŠ - Novodvorská 

  
Kuťáková Ludmila, 

Kutilová Petra 

<> 

  

4.5. 
(St) 

  

14:00-16:00 

Školení 
Setkání výchovných poradců 

Práce s žáky s SPU Představení 

SVP Trutnov Informace a 

realizace nové Vyhlášky ve 

smyslu spolupráce PPP a ZŠ 

  Vondrová Iva 

<> 

  

9.5. 
(Po) 

  

13:00-16:00 
Seminář 
školních metodiků prevence 

  Vašatová Helena 

<> 

  

11.5. 
(St) 

  

8:55-12:35 
Školení 
Porada ředitelů 

  Libřická Jitka 

15:00-16:30 

Školení 
Schůzka organizátorů 

Olympijských her dětí 

základních škol Trutnova 

  Kočanová Milena 

<> 

  

23.5. 
(Po) 

  

8:00-14:00 

Školení 
Požadavky na zdravou výživu 

dětí, žáků a studentů pohledem 

odborníka Hradec Králové 

  Kočanová Milena 

8:00-14:00 Školení   Vondrová Iva 
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Tvorba, úpravy a inovace ŠVP v 

souvislosti se změnou RVP ZV 

od 1. 9. 2016 Hradec Králové 

14:00-18:00 

Školení 
Hejného metoda při výuce 

matematiky. na ZŠ R. Frimla 

Trutnov 

  

Libřická Jitka, 

Cabicarová Lucie, 

Demešová Alena, Kisá 

Milena, Jindrová Ida, 

Koutková Vlasta, 

Kuťáková Ludmila, 

Kutilová Petra, 

Limburská Jitka, 

Mičola Martin, 

Mrázková Dita, 

Pastorová Petra, 

Perutková Lenka, 

Suchánková Šárka 

<> 

  

25.5. 
(St) 

  

8:00-16:00 

Školení 
Společné vzdělávání a OP VVV 

informační seminář Hradec 

Králové 

  Libřická Jitka 

<> 

  

30.5. 
(Po) 

  

8:00-13:30 

Školení 
Laboratorní práce a pokusy v 

chemii Dvůr Králové nad Labem 

8:00 - 12:00 

  Kolářová Magdalena 

<> 

  

6.6. 
(Po) 

  

8:00-15:20 
Školení 
Seminář - Žák s problémovým 

chováním 

  
Kuťáková Ludmila, 

Kutilová Petra 

<> 

  

15.6. 
(St) 

  

8:55-12:35 
Školení 
Porada ředitelů 

  Libřická Jitka 

<> 

  

22.8. 
(Po) 

  

  
Školení 
Letní škola 

  

Demešová Alena, 

Jindrová Ida, Koutková 

Vlasta, Kuťáková 

Ludmila, Kutilová 

Petra, Mrázková Dita, 

Perutková Lenka 

<> 

    Školení   Demešová Alena, 
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23.8. 
(Út) 

  

Letní škola Jindrová Ida, Koutková 

Vlasta, Kuťáková 

Ludmila, Kutilová 

Petra, Mrázková Dita, 

Perutková Lenka 

<> 

  

24.8. 
(St) 

  

  
Školení 
Letní škola 

  

Demešová Alena, 

Jindrová Ida, Koutková 

Vlasta, Kuťáková 

Ludmila, Kutilová 

Petra, Mrázková Dita, 

Perutková Lenka 

<> 

  

25.8. 
(Čt) 

  

  
Školení 
Letní škola 

  

Demešová Alena, 

Jindrová Ida, Koutková 

Vlasta, Kuťáková 

Ludmila, Kutilová 

Petra, Mrázková Dita, 

Perutková Lenka 

<> 

  

26.8. 
(Pá) 

  

  
Školení 
Letní škola 

  

Demešová Alena, 

Jindrová Ida, Koutková 

Vlasta, Kuťáková 

Ludmila, Kutilová 

Petra, Mrázková Dita, 

Perutková Lenka 

<> 
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VII.  Školní družina 

 

Školní družina měla 4. oddělení. Navštěvovalo ji 115 žáků převážně z 1. až 3. 

tříd. Mile nás překvapil velký zájem dětí z 3. tříd. Podařilo se umístit všechny 

děti a vyjít vstříc potřebám rodičů. Počet 30. dětí v některých odděleních se nám 

podařilo zvládnout díky výborné spolupráci s instruktory SVČ.  

Ranní družinu navštěvovalo v průměru 24 dětí. Provoz začínal v 6.30 hodin 

ráno. Odpolední provoz byl zajištěn opět do 16.45 hodin. 

 

Celková činnost v odděleních vycházela z ročního plánu ŠD. Jednotlivá 

oddělení byla zaměřena na činnost sportovní, výtvarnou a hudební. V rámci 

družiny pracoval oblíbený hudební kroužek. Děti využívaly školní tělocvičny, 

hřiště a učebnu přírodopisu. Výtvarné práce dětí jsme pravidelně prezentovaly 

na nástěnkách v prostorách školy. 

Děkujeme rodičům a třídním učitelům za pomoc při zajišťování společných 

akcí, sponzorské dary i za zájem o dění ve školní družině.  

 

 

Akce školní družiny ve školním roce 2015/2016 

 

Tradiční výstava ovoce a zeleniny spojená s ochutnáváním a soutěžemi. 

Výstava železničních modelů – akce SVČ. 

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

předškoláky. 

Den otevřených dveří ve škole – pěvecké a literární pásmo. 

Předvánoční výstava v Městském muzeu Hostinné. 

Tradiční karneval. 

Základy 1. pomoci – besedy se studentkami SZŠ. 

Beseda s poučením – „Detektivní kancelář Zoubek“. 

Velikonoční dílna – malování vajíček, drobná keramika, miska s obilím. 

Vánoční a jarní turnaj v kopané. 

Besídka ke dni matek. 

Galerie Draka Trutnov a naučná procházka městem. 

 

 

 

                                                                                      Kolektiv vychovatelek ŠD 
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VIII.  Školní parlament 

 

Činnost školního parlamentu ve školním roce 2015-2016 

 

Školní parlament tvořený šestnácti 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 a 9.B) 

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

 Úklid přírody v okolí školy (6.A, 7.A, 9.B) 

 Organizace dne pro 1. třídu (6.A) 

 

Výkaz o činnosti knihovny (2015-2016) 

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

 knihovna byla využívána v hodinách literární výchovy a slohu, nově 

zejména při tzv. čtenářských dílnách 

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

čtenářské gramotnosti, v rámci projektu absolvovali týdenní kurz               

a nakoupili do školní knihovny přibližně 80 nových titulů, které si 

částečně vybrali i sami žáci, což zvýšilo jejich následný zájem o výpůjčky 
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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 2015/2016 

Datum Soutěž Kategorie(počet žáků) Umístění 

17.09.2015 Minibasketbal - turnaj 1. - 3. třída dívky 3. 

    1. - 3. třída chlapci 1. 

    3. - 5. třída dívky 2. 

    3. - 5. třída chlapci 1. 

01.10.2015 Přespolní běh-okresní kolo III. D 6. - 7. třída (6) 4. 

    III. H 6. - 7. třída (7) 5. 

    VI. H 8. - 9. třída (6) 10 

25.09.2015 Zátopkova štafeta - 5 km I. st. 2. - 5. třída (25) 5. 

  Zátopkova štafeta - 5 km II. st. 6. - 9. třída (25) 2. 

06.10.2015 Minikopaná - okres IV. H 8. - 9. třída (9) 4. 

09.11.2015 FLORBAL - okrsek III. H 6. - 7. třída(12) 1. 

11.11.2015 FLORBAL  - okrsek III. D 6. - 7. třída (12) 1. 

13.11.2015 FLORBAL - okrsek IV. D 8. - 9. třída (12) 2. 

19.11.2015 FLORBAL - okrsek IV. H 8. - 9. třída (12) 1. 

19.11.2015 FLORBAL  - okres - Hostinné III. H 4. - 5. třída (12) 1. 

24.11.2015 FLORBAL  - okres - Dvůr Králové IV. D 8. - 9. třída (12) 2. 

25.11.2015 FLORBAL  - okres - Dvůr Králové III. D 6. - 7. třída (12) 2. 

26.11.2015 FLORBAL  - okres - Dvůr Králové IV. H 8. - 9. třída (12) 1. 

27.11.2015 FLORBAL  - okres - Dvůr Králové III. H 6. - 7. třída (12) 5. 

13.11.2015 FLORBAL  - okres - Předměřice III. H 4. - 5. třída (12) 7. 

26.01.2016 FLORBAL - republiková kvalifikace - Liberec IV. H 8. - 9. třída (12) 1. 

27.01.2016 Novoroční turnaj v kopané 4. - 5. třída (8) 1. 

05.02.2016 Švihadlový trojboj - školní kolo 6. - 9. třída (150) * 

11.02.2016 Krkonošský florbalový pohár 2015 6.- 9. tř. D A  G2 (10) 2. 

11.02.2016 Krkonošský florbalový pohár 2015 8.- 9. tř. D B G2 (10) 7. 

12.02.2016 Krkonošský florbalový pohár 2015 6.- 7. tř. H - B3 (10) 1. 

12.02.2016 Krkonošský florbalový pohár 2015 8.- 9. tř. H - B4 (10) 6. 
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19.02.2016 Halová kopaná - okrskové kolo IV. H 8. - 9. třída (12) 3. 

04.03.2016 Košíková - okresní kolo III. D ( 7 ) 1. 

04.03.2016 Košíková - okresní kolo III. H ( 8 ) 1. 

14.03.2016 Vybíjená-okrskové kolo II. OTEVŘENÁ (12) 2. 

    II. DÍVKY(12) 2. 

16.03.2016 Vybíjená-okrskové kolo III. D (12) 5. 

    III. H (12) 4. 

18.03.2016 FLORBAL - republikové finále Mladá Boleslav IV. H 8. - 9. třída (12) 6. 

21.03.2016 Florbalový turnaj-Eldorado Cup 1.- 3. třída (12) 3. 

22.03.2016 Florbalový turnaj-Eldorado Cup 4.- 5. třída (13) 3. 

31.03.2016 Vybíjená-okresní kolo III. D (12) 4. 

    III. H (12) 2. 

01.04.2016 Vybíjená-okresní kolo II. OTEVŘENÁ (12) 1. 

    II. DÍVKY(12) 2. 

19.04.2016 Košíková - krajské kolo III. D ( 7 ) 4. 

19.04.2016 Košíková - krajské kolo III. H ( 8 ) 3. 

27.04.2016 McDonald´s Cup - okrskové kolo  II. H 4. - 5. třída (10) 1. 

29.04.2016 Okresní přebor v silniční cyklistice II. D(1), II.H(2) 1.,1.,2. 

03.05.2016 McDonald´s Cup - okresní kolo II. H 4. - 5. třída (10) 2 

11.05.2016 Pohár Rozhlasu - atletika-okrsek III. D (12) 6. 

    III. H (12) 4. 

    IV. D (12) 3. 

    IV. H (12) 3. 

20.05.2016 Vybíjená - krajské kolo II. OTEVŘENÁ (12) 4. 

27.-
29.6.2016 Olympijské hry dětí ZŠ Trutnova 1. - 9. třída (120) * 

     

 

 Adaptační kurz 6.A a 6.B  

Ve dnech 7. a 8. 9. 2015 se 6. ročníky zúčastnily adaptačního kurzu. Tyto dva 

dny jsme se rozhodli strávit ve Vlčkovicích v táboře BOKOUŠ. Ihned po 

příjezdu na místo jsme zažili krásné přivítání, přišel pro nás námořník, který 

nás vedl do tábora, dále jsme potkali Gandalfa a Indiána. Některé dívky měly 

při cestě do tábora malé problémy ve formě kufříků na kolečkách, které se      

v lese lépe kutálely než jely. Tábor se nám líbil, dostali jsme stany, ve kterých 

http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/35-tridni-akce/228-adaptacni-kurz-6-a-a-6-b
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jsme byli po dvou. 

 Výlet páťáků do Prahy  

V úterý 6.10. žáci 5.A a 5.B vyrazili na výlet za naší historií do Prahy. Prošli 

jsme se po Královské cestě, po které projížděli nastávající čeští králové ke 

korunovaci. Zastavili jsme se na Staroměstském náměstí a řádně jsme si 

prohlédli Orloj. U Karlova mostu jsme navštívili muzeum Karlova mostu      

a projeli se na lodičkách po Vltavě. K občerstvení jsme dostali čaj a perník. 

Poté jsme přešli Karlův most a přes Malou Stranu jsme došli k Pražskému 

hradu. Prezidenta jsme sice neviděli, ale mohli jsme se vyfotit s fiktivním 

králem a královnou. V Chrámu sv. Víta jsme zjistili, kde jsou uloženy 

korunovační klenoty a na jejich repliku se podívali ve Vladislavském sále. 

Zlatá ulička ukončila naše putování po Praze. Celým výletem nás provázela    

a moc hezky vyprávěla paní Jitka Petirová. 

Žáci 5.A, 5.B 

 Výsledky sběru papíru - podzim 2015  

Děkujeme všem sběračům a jejich pomocníkům za přinesený a přivezený 

sběr. I přes nečekaně brzký termín sběru jste sesbírali celkem téměř 12 tun. 

Počasí nám přálo a občasnou rozmařilost naší váhy dohnali žáci třídy 7.A 

svým pracovním nasazením. 

 Exkurze 8.B  

V pátek 18. 9. jsme se vydali na výlet do měděného dolu Bohumír. Nejdříve 

jsme měli exkurzi v dole, bylo to supr, paní průvodkyně nám povídala           

o tom, jak tam lidé pracovali a jak to tam dříve fungovalo. Všichni jsme se 

dozvěděli mnoho zajímavostí, jako např. to, že každej horník nosil do dolu 

svoji krysu a aby poznal jaká je jeho, tak jí omotal kolem krku mašli. Horníci 

je tam nosili z toho důvodu, že když tam bude moc oxidu uhličitého, tak 

horníci věděli, že se krysy seběhnou a začnou utíkat pryč z dolu a horníci 

vždy běželi za nimi. Nakonec jsme po žebříkách vylezli nahoru a vydali se na 

vyhlídky. Po cestě jsme našli pár hub. Cestou jsme viděli 23 vojenských 

bunkrů. Navštívili jsme rozhlednu Žaltman                      a Markoušovickou 

rozhlednu, která byla krásná, nová a měla 91 schodů. Výlet byl super a užili 

jsme si ho. 

(Vybráno z textů Eriky, Ládi, Ivči, Lukáše, Nikoly, Daniely ...) 

 

http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/35-tridni-akce/236-vylet-pataku-do-prahy
http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/skolni-akce/234-vysledky-sberu-papiru-podzim-2015
http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/35-tridni-akce/233-exkurze-8-b
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 Den s armádou  

V rámci přípravy občanů k obraně státu si Ministerstvo obrany ČR vybralo 

naši školu a připravilo si pro žáky druhého stupně velmi zajímavý program. 

Žáci se během něj dozvěděli mnoho zajímavých informací o práci naší 

armády. Mohli například pozorovat, co vše musí dělat voják v chemicky 

zamořeném prostředí či jak se pracuje se služebním psem. Zopakovali si 

pravidla poskytování první pomoci, byli informováni o jaderných                    

a chemických zbraních a jejich účincích. Sami si vyzkoušeli obléct ochranný 

oblek či ošetřit se v případě zasažení nebezpečnou chemickou látkou.            

V rámci soutěže byla řada z nich odměněna drobnými dárky. Asi největší 

úspěch u dětí slavil služební pes Athos, který byl za svou práci v 

Afghánistánu oceněn jako válečný hrdina. 

 Koncert Jiřího Dědečka  

Loňští páťáci pod vedením paní učitelky Perutkové se aktivně zapojili do 

projektu Čtení pomáhá a tím nemalým dílem přispěli k rekonstrukci domu 

spisovatelů v Litomyšli. Osobně jim za to přijel poděkovat předseda PEN 

klubu a zároveň známý český hudebník Jiří Dědeček. Vysvětlil dětem, kam 

byly jejich peníze investovány, zazpíval jim za doprovodu kytary řadu ze 

svých písní a odpověděl i na spoustu jejich zvídavých otázek. Dokonce 

improvizovaně skládal nové verše. 

Děkujeme panu Dědečkovi za milou návštěvu. 

 Úspěch našich malých basketbalistů  

17. září proběhl v hale gymnázia turnaj v minibasketu, kterého se naše škola 

zúčastnila se čtyřmi družstvy v kategoriích chlapců i děvčat 1. až 3. tříd          

a 4. až 5. tříd.Všichni naši mladí basketbalisté statečně bojovali a získali pro 

naši školu dvě 1. místa, jedno 2. a jedno 3. umístění. Děkuji všem našim 

reprezentantům za vynaložené úsilí a panu Zapadlovi za skvěle 

zorganizovaný sportovní zážitek a hodnotné i velmi chutné ceny. 

 Bezpečně na silnici – program pro první třídy  

V pátek 18. září se děti z 1. A, z 1. B zúčastnily programu s dopravní 

tématikou. Jako začínající školáci a účastníci silničního provozu se seznámily 

se zásadami bezpečného pohybu na silnici i ve městě. Na čtyřech stanovištích 

se dozvěděly, jak se bezpečně jezdí na kole, jak se správně přechází vozovka, 

jak poskytnout první pomoc, jak zastavit krvácení, jak zavolat záchranku 

nebo policii, jak se správně pohybovat po chodníku, jak se správně připoutat 

http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/skolni-akce/232-den-s-armadou
http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/skolni-akce/231-koncert-jiriho-dedecka
http://www.4zsrf.cz/index.php/zaci/uspechy-zaku/230-uspech-nasich-malych-basketbalistu
http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/35-tridni-akce/229-bezpecne-na-silnici-program-pro-prvni-tridy
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do autosedačky a co může způsobit překroucený bezpečnostní pás při 

dopravní nehodě a mnoho dalších důležitých informací. Některé dovednosti 

si samy vyzkoušely. Na závěr programu se podívaly na exhibici bike 

hallových cyklistů. 

 Tak jsme byli čtyřikrát první  

Velmi úspěšný florbalový podzim zažívají naši florbalisti i florbalistky ve 

všech kategoriích od nejmladších po nejstarší. 

Z pěti kategorií v prvním kole být čtyřikrát první a jednou druzí, to už se jen 

tak žádné škole nepodaří. Nám se to však podařilo! 

 HASÍK opět ve druhých třídách  

V říjnu k nám do školy přijeli hasiči z Trutnova s dráčkem Hasíkem, aby děti 

seznámili s jejich prací. Při první návštěvě se děti naučily, jak správně 

nahlásit požár, který oheň je "dobrý" a který "zlý". Při druhé návštěvě si          

s hasiči povídaly o nebezpečí doma a co dělat při vzniku požáru. 

Nejvíce se děti těšily na návštěvu hasičské stanice. Tady si mohly 

prohlédnout hasičskou techniku, vyzkoušet hašení a svézt se ve velkém 

hasičskémautě. 

Děkujeme trutnovským hasičům za užitečné informace a zajímavý program. 

 Druháci v České televizi  

V pátek 2. 10. vyrazily děti ze druhých tříd na exkurzi do České televize. 

Cestou se zastavily v Šestajovicích ve svíčkárně a čokoládovně. Malování 

svíček podle své fantazie a zdobení čokolády děti opravdu bavilo. A pak už 

na druháky čekala prohlídka České televize. Děti nakoukly do natáčecích 

studií, prohlédly si rekvizity k dětským pořadům a dokonce se účastnily 

natáčení pořadu "Planeta Yo". Na závěr si zkusily zahlásit Zprávičky, 

podívaly se na svět přes oko kamery a vyzkoušely hromadu paruk. Moc 

děkujeme paní Jitce Petirové za nevšední zážitek. 

Jana Kroužková, Milena Kisá 

 Večer bez mobilů, tabletů a televize  

Jak se dá prožít večer bez výše jmenovaných technických vynálezů? 

- stezkou odvahy na chodbách školy 

- společenskými hrami ve třídě 

- s kytarou a zpěvem 

- četbou knížky před spaním 

http://www.4zsrf.cz/index.php/zaci/uspechy-zaku/247-tak-jsme-byli-ctyrikrat-prvni-no-a-co
http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/35-tridni-akce/246-hasik-opet-ve-druhych-tridach
http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/35-tridni-akce/242-druhaci-v-ceske-televizi
http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/35-tridni-akce/241-vecer-bez-mobilu-tabletu-a-televize
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Ráno se nikomu z pelíšku moc nechtělo, takže proběhlo pyžamkové 

dopoledne. Učit se totiž lze i ve spacáku vleže. Za organizaci stezky a her 

děkujeme osmákům. 

5.A, 5.B 

 Vánoce ve 4.B  

V podvečerních hodinách se sešli rodiče v naší třídě, kde jsme pro ně měli 

připravený večírek. Celý den jsme vařili, abychom je překvapili. Program byl 

zcela originální s několika scénkami a písničkami, ke kterým jsme upravili 

texty. Moc se nám to povedlo. 

4.B 

 Výlet šesťáků do planetária  

Dne 16.12. jsme jeli do planetária v Hradci Králové. Jeli jsme autobusem, ale 

cesta nám rychle utekla. Když jsme přijeli, dali jsme si svačinu. Potom jsme 

přešli do promítacího sálu a tam nás seznámili s planetami, souhvězdími         

a pustili nám film o tučňákovi, který cestoval z jižního pólu na severní pól. 

Na severním pólu se seznámil s medvědem. Oba se spřátelili a začali řešit 

záhadu proč je na Severním pólu půl roku noc a půl roku den. Nakonec 

tajenku vyřešili a my jsme šli do sálu, kde nám pán vysvětlil, jak se Měsíc 

otáčí kolem Země a Slunce a jak vznikají fáze měsíce. Na závěr jsme si 

koupili suvenýry. No a nakonec jsme jeli do školy na oběd a pak domů.         

V planetáriu se nám moc líbilo a doufáme, že tam zase pojedeme. 

Adriana Wetterová za 6.B + 6.A 

 

 Zpívali jsme z Hradce až do Trutnova  

Tak se nám to povedlo! Ve středu 2.12. jsme opět nedali soupeřům ani bod     

a přivezli jsme si další cenné florbalové vítězství tentokrát z krajského kola, 

které se pořádalo ve sportovní hale v Třebši v Hradci Králové. 

Kluci z osmých a devátých tříd od samého začátku turnaje velmi zodpovědně 

a důsledně přistupovali ke každému zápasu. Nejtěžšího soupeře z Náchoda 

jsme pro jistotu porazili hned v naší první hře, a to nám dodalo patřičnou 

sebedůvěru do dalších bojů o postup na kvalifikaci na republikové finále. Se 

stejným  nasazením  jsme  porazili i další  velmi kvalitní týmy z Rychnova, 

Gybona z Hradce, Jičína a Mandysku též z Hradce. Silný Náchod s jedinou 

prohrou s námi skončil na druhém místě a florbalové Gymnázium Boženy 

http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/35-tridni-akce/254-vanoce-ve-4-b
http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/35-tridni-akce/253-vylet-sestaku-do-planetaria
http://www.4zsrf.cz/index.php/zaci/uspechy-zaku/249-zpivali-jsme-z-hradce-az-do-trutnova
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Němcové (Gybon) až na třetím. 

Již podruhé se těmto chlapcům podařilo postoupit na tzv. půlrepubliku, která 

se bude konat v únoru v Liberci. 

Chlapci děkujeme! Zpívejte dál. 

Kateřina Tylšová 

 Školní kolo ZUČ ve zpěvu  

Školní kolo zájmové umělecké činnosti proběhlo v úterý 16. 2. po 

absolvování třídních kol, odkud byli vysláni jen ti nejlepší zpěváci naší školy. 

Na prvním místě se umístila Nela Bednářová z 2.B, na druhém místě Stella 

Brydon z 3.B a na třetích místech děvčátka z prvních tříd Nela Kubová         

a Veronika Skalická. Cenu poroty získala žákyně 6.A Michaela Rychetská. 

Všem vítězům blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů v okresním kole, 

které se uskuteční 22. a 23. 3. 2016 v hudební škole v Trutnově. 

Petra Vočadlová 

 Skokanka a skokan školy  

Toto je první ročník sportovní soutěže v přeskocích přes švihadlo. Všechny 

žákyně i žáci od 6. do 9. tříd skákali přes švihadlo ve třech disciplínách. 

Přeskoky vpřed za 60s, přeskoky vzad za 30s a přeskoky vpřed zkřižmo 

vpřed bez přerušení. Deset dívek a deset chlapců z každé disciplíny se 

probojovalo do finálového kola. Ve švihadlovém trojboji se skokankou školy 

stala Tereza Doubková před Kristýnou Holubcovou obě z 9.A, skokanem 

školy se stal Adam Štěpánský ze 7.A před Matějem Poulem z 9.B. Výsledky 

mnohých byly obdivuhodné. Pochvala patří nejen finalistům, ale i ostatním 

soutěžícím, kteří se snažili podat co nejlepší výkony. 

M. Kočanová 

 Pěkné 6. místo Terezy Ježkové v olympiádě v Čj  

V pondělí 8. 2. proběhlo na naší škole okresní kolo Olympiády v českém 

jazyce pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií. Naši školu 

velmi dobře reprezentovala Tereza Ježková z 9.B, která mezi 35 

zúčastněnými skončila na pěkném 6. místě. Zároveň získala pochvalu poroty 

za zdařilou slohovou práci. Úspěšnými řešitelkami byly i Tereza Doubková    

a Julie Hejnicová z 9. třídy. 

Všem děvčatům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. 

http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/skolni-akce/270-skolni-kolo-zuc-ve-zpevu
http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/skolni-akce/267-skokanka-a-skokan-skoly
http://www.4zsrf.cz/index.php/zaci/uspechy-zaku/266-pekne-6-misto-terezy-jezkove-v-olympiade-v-cj
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 Půl roku s roboty LEGO  

Na jaře loňského roku získala naše škola grant Škoda Auto a.s., kterým 

podporuje technické vzdělávání ve školách v okolí míst, kde firma působí. 

Naše škola se této soutěže zúčastnila s projektem využití robotů ve 

vzdělávání. Z grantu jsme pořídili pět stavebnic LEGO Mindstorms EV3 ve 

školní verzi a také tři notebooky. 

Hlavním cílem projektu bylo založení technického kroužku. Do kroužku od 

září chodí 16 dětí. Podle předpokladu se přihlásili většinou chlapci, ale máme 

také tři velmi šikovná děvčata. Také si k nám našel cestu jeden student 

trutnovského gymnázia, který kroužek našel na webových stránkách naší 

školy. 

 Naši borci zase vyhráli  

Úspěšný florbalový tým opět bodoval a postoupil na mistrovství ČR               

v kategorii starší žáci. Zpívali jsme už i cestou do Liberce. 

Kateřina Tylšová 

 Drtivé vítězství  

Den před pololetním vysvědčením se fotbalisté 4. a 5. tříd utkali na turnaji     

v malé kopané na ZŠ Mládežnická s ostatními školními týmy. Celkové skore 

15:2 nás dovedlo k suverénnímu vítězství. 

Všem fotbalistům moc děkuji za předvedený bojovný výkon. V našem týmu 

byla i dvě děvčata, která si zaslouží pochvalu nejen za bojovnost, ale i za 

statečnost. 

Vítězný tým: Okrouhlický, Páv, Fešar Vojta, Lidický, Šíl, Stojkovič, Šopinec, 

Jirka, Šanda, Soukupová a Kopecká. 

 Lyžařský kurz 4.AB v Peci pod Sněžkou  

V pondělí dne 4. ledna 2016 se pod vedením Mgr. Mikšovské (a dalších 3 

instruktorek z řad pedagogického sboru ZŠ R. Frimla) vypravilo 32 žáků 

čtvrtých ročníků a 9 žáků pátých ročníků na lyžařský kurz do Pece pod 

Sněžkou. 

Ubytováni jsme byli v chalupě Jindřichův dům, která je téměř v samém srdci 

lyžařského centra. První den byly k dispozici sjezdovky Javor, Smrk               

http://www.4zsrf.cz/index.php/zaci/prace-zaku/264-pul-roku-s-roboty-lego
http://www.4zsrf.cz/index.php/zaci/uspechy-zaku/263-nasi-borci-zase-vyhrali
http://www.4zsrf.cz/index.php/zaci/uspechy-zaku/262-drtive-vitezstvi
http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/35-tridni-akce/257-lyzarsky-kurz-4-ab-v-peci-pod-snezkou
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a Zahrádky, v úterý přibyla ještě sjezdovka Hnědý vrch, takže jsme měli na 

výběr různorodé profily sjezdových tratí, které si všichni účastníci kurzu 

průběžně vyzkoušeli. Místní kuchyně byla výtečná. I přes náročné                   

a vysilující sportovní výkony nikdo na váze neubyl. 

S horami jsme se rozloučili dopoledne v pátek 8. ledna krátkou okružní 

vycházkou, která – kdyby v tu chvíli nebyla mlha – mohla být                              

i vyhlídková. Všichni účastníci se domů vrátili zdrávi, s posílenou fyzickou 

kondicí a s novými lyžařskými zážitky. 

 Prvňáci na lyžích 2016  

Od 18. ledna se žáci prvních tříd začali učit a zdokonalovat svoji formu          

v Černém Dole v lyžařské škole. Každé ráno od pondělí do pátku autobus 

odveze malé lyžaře a jejich paní učitelky od školy do skiareálu. Tady už na ně 

čekají instruktoři, kteří s nimi celé dopoledne sjíždějí první obloučky. Někteří 

ze začátečníků se brzy vypracují a jezdí i na lanovce. Mezi lyžaři jsou              

i šikovní snowboardisté. Během trénování si dají všichni horký čaj                    

a sušenku, aby nabrali síly a trošku si odpočinuli. Pak zase jedou jako praví 

horalé. K tomu jim svítí sluníčko a mrazík trošku štípe do tváří. Dobrá nálada 

nikoho neopouští. K obědu se vrací všichni do školy a těší se na pokračování. 

Na závěr skiškoly dostanou všichni na památku fotografii         a diplom. 

Alena Demešová, Lenka Perutková, tř. učitelky 1.A, 1.B 

  

 Lyžařský výcvik 2.A a 2.B 2016  

Týden před jarními prázdninami absolvovaly děti ze druhých tříd lyžařský 

výcvik v Černém Dole. Celý týden panovaly na horách dobré sněhové 

podmínky, a tak se děti mohly zdokonalit v jízdě na lyžích a na snowboardu. 

Vyzkoušely si také jízdu na velké sjezdovce, jezdily tunelem a skákaly na 

malém skokánku. Poslední den poměřily své dovednosti v závodech. Celý 

týden si děti pěkně užily. 

Třídní učitelka Milena Kisá 

 Svačinky ve 3.A  

V hodinách ČlaSu jsme měli za úkol přinést si v pátek „ZDRAVOU 

SVAČINKU". Vyhlašovalo se, kdo má svačinku nejzdravější. Každý, kdo si 

svačinku nesnědl J, předstoupil před tabuli a o své svačince chvíli povídal – 

jaké má vitamíny a z čeho je. Nakonec se vyhlásila první tři místa. Vítězové 

http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/35-tridni-akce/259-prvnaci-na-lyzich-2016
http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/35-tridni-akce/275-lyzarsky-vycvik-2-a-a-2-b-2016
http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/35-tridni-akce/271-svacinky-ve-3-a
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byli: 1. Bára Rainetová, 2. Štěpán Břeň a 3. Michal Vrabec. Byl to dobrý 

nápad J. 

Žáci 3.A 

 Krajský basketbal v Jičíně  

Krajské kolo v basketbalu v Jičíně se vydařilo spíše chlapcům než dívkám. 

Kluci se umístili na pěkném 3. míst, děvčata vybojovala bohužel 

bramborovou medaili. Všem hráčům i hráčkám děkuji za odvedené výkony. 

 Exkurze Praha 3. A, 3. B  

V pondělí 18. 4. 2016 navštívily děti budovu ČT, kde měly možnost 

nahlédnout do zákulisí natáčení. Na přivítanou shlédly film o České televizi, 

prohlédly si různá studia, navštívily dílnu, kde se připravují kulisy, zúčastnily 

se natáčení pořadu Kouzelná školka a nakonec si samy vyzkoušely práci 

kameramanů, moderátorů a herců i s kostýmy. Další zastávkou našeho výletu 

byla Petřínská rozhledna, kde měly děti díky krásnému počasí fantastický 

výhled na Prahu a závěrem dne se pobavily v zrcadlovém bludišti. 

 Okresní kolo zájmové umělecké činnosti - zpěv  

Třídní kola a školní kolo ZUČ probíhala na naší škole už od února. Pro ty 

nejlepší zpěváky to znamenalo postup do okresního kola ZUČ, které se 

uskutečnilo koncem března v hudební škole v Trutnově. Postoupily jen dvě 

dívky. Barbora Hyjánková z 1.B a Nela Bednářová z 2.B, která vybojovala 

bronz minulý rok. Letos ji pokořily o rok starší zpěvačky ze stejné kategorie. 

Báře se ale povedlo vyzpívat krásné třetí místo. Moc jí blahopřejeme a těšíme 

se zase za rok, kde budou holky určitě zase bojovat. Poděkování Báře i Nele 

za svědomitou přípravu a reprezentaci naší školy. 

Petra Vočadlová 

 Frimláci na lyžích  

Poslední březnový týden druhý stupeň absolvoval již tradiční třídenní 

lyžařský výcvik. Sezóna se blížila ke konci, mnozí své lyže už uklidili,           

a tak jsme měli sjezdovky prakticky jen sami pro sebe. A ještě za levnější 

cenu. Zalyžovali jsme si na Černé hoře i v Peci pod Sněžkou. Obzvláště 

druhý den v Peci se jarní "lyžovačka" vydařila, svítilo nám slunce, sněhové 

podmínky byly také dobré. Poslední den na nás ale sv. Petr zanevřel, přišla 

obleva a k horskému vybavení chyběla snad jen pláštěnka. Dobrou náladu 

http://www.4zsrf.cz/index.php/zaci/uspechy-zaku/293-krajsky-basketbal-v-jicine
http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/35-tridni-akce/291-exkurze-praha-3-a-3-b
http://www.4zsrf.cz/index.php/zaci/uspechy-zaku/286-okresni-kolo-zajmove-umelecke-cinnosti-zpev
http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/skolni-akce/285-frimlaci-na-lyzich
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nám to ale nezkazilo. 

 Běžky 8.B – 22. a 23. 3. 2016  

Dva dny + 13 žáků (z toho 5 poprvé na běžkách) = dohromady 302,5 

km. Počasí nám přálo, první den bylo sluníčko a druhý den padal čerstvý 

sníh. 

Trasy: 

1) Prvosenka - Lesní bouda - Kolínská bouda - Václavák - Zrcadla - Kolínská  

2) Prvosenka - Liščí hora - Bufet - běžecký okruh - Prvosenka 

 Okresní kolo ve vybíjené se našim dětem povedlo  

Šesťáci  obsadili  2.  místo,  když  podlehli  pouze jednomu týmu ze školy V 

domcích. Malou  útěchou pro naše hochy může být fakt, že vítězové vyhráli       

v loňském roce republikové kolo. Děvčata skončila na 4. místě, ale musím je 

pochválit za obětavost a bojovnost. 

Páťáci okresní kolo po úžasném boji vyhráli a postoupili tím do krajského 

kola. Děvčata obsadila 2. místo, ale předvedla také skvělý výkon. 

Děti  daly  do  zápasů  vše a  musím je  pochválit.  Klukům  přeji, aby  jim 

bojovnost, zápal a troška štěstí vydržely i v krajském kole. 

 Výstava Zbytky nechtěných doteků  

V pondělí 2.5.2016 se třída 6.A vydala do trutnovské galerie na výstavu 

abstraktního umění Zbytky nechtěných doteků Stanislava Diviše. Na konci 

prohlídky každý z žáků vytvořil vlastní obraz podle toho, co se mu na výstavě 

líbilo nebo ho nadchlo. Všem návštěvníkům se výstava velmi líbila. 

Anna Bednaříková 6.A 

 Anglicko–české představení Peter Black  

Dne 26.4.2016 se v kině Vesmír v Trutnově konalo anglicko-české 

představení Peter Black. Toto představení pojednávalo o tom, jak jistý Peter 

Black přišel během jednoho dne o všechno: přátele, svou lásku, peníze, auto, 

dům. 

Představení se nám líbilo, obsahovalo většinou jednoduchá slova, celkově 

bylo dobře srozumitelné. 

Za 2. stupeň napsal David Retek ze 6.A 

 

http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/35-tridni-akce/284-bezky-8-b-22-a-23-3-2016
http://www.4zsrf.cz/index.php/zaci/uspechy-zaku/283-okresni-kolo-ve-vybijene-se-nasim-detem-povedlo
http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/35-tridni-akce/301-vystava-zbytky-nechtenych-doteku
http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/skolni-akce/300-anglicko-ceske-predstaveni-peter-black
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 Den Země u čtvrťáků  

Dne 22.4.2016 byli žáci 4. ročníků na exkurzi na skládce komunálního 

odpadu v Bohuslavicích. 

Již při příjezdu se nám v celé parádě představil čáp bílý a při pěší cestě na 

skládku jsme měli možnost pozorovat začínající krápníkovou výzdobu tunelu, 

kterým příjezdová komunikace prochází. 

 

 Cyklistická časovka  

V pátek 29. dubna 2016 se konala Velká cena Trutnova v cyklistické časovce 

do vrchu. 

Naši školu reprezentovali tři nadějní cyklističtí závodníci, kteří se ve svých 

kategoriích umístili na prvních a druhých pozicích. Cyklistům gratulujeme     

a věříme, že ve své sportovní aktivitě vytrvají a stejně úspěšně budou naši 

školu reprezentovat i v příštím roce. 

Jindrová 

 Jarní úklid přírody  

Den Země oslavilo několik tříd 2. stupně sbíráním odpadků v okolních lesích. 

Žáci ze 7.A a 6.B se zaměřili na lokalitu Červený kopec, 6.A vyrazila do 

Dračí rokle. Nejdále to pak měli deváťáci (9.B), kteří se vypravili až na 

Vébrovku. Je až neuvěřitelné, co všechno lidé v lese nechají. Našli jsme 

nejrůznější "poklady" - izolace od kabelů, lino, koberec, pneumatiky, staré 

boty, podstavec pod varnou konvici atp. S obrovskou hromadou odpadu nám 

pak pomohly Technické služby Trutnov, jimž děkujeme za spolupráci. 

Doufáme, že se lidé, kteří se nestydí dělat si z přírody jeden velký odpadkový 

koš, do budoucna polepší a nebudou nám přidělávat práci. 

                                                                                           Helena Vašatová  

 Výstava trutnovského malíře  

Dne 13. dubna 2016 se žáci 4.A třídy vydali do Muzea Podkrkonoší, kde byla 

od 10. března 2016 k zhlédnutí výstava kreseb a maleb trutnovského rodáka, 

pan Miloše Trýzny. 

Zaměstnanci muzea byli tak vstřícní, že pro nás zajistili osobní účast 

samotného mistra, který se dětem po celou dobu prohlídky věnoval, přičemž 

jim sděloval bližší okolnosti vzniku některých z vystavených děl. 

Žákům, kteří si zakoupili malířův almanach, se pan Trýzna ochotně podepsal 

a neopomněl připojit osobní věnování. 

http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/35-tridni-akce/299-den-zeme-u-ctvrtaku
http://www.4zsrf.cz/index.php/zaci/uspechy-zaku/295-cyklisticka-casovka
http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/skolni-akce/298-jarni-uklid-prirody
http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/35-tridni-akce/296-vystava-trutnovskeho-malire
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Děkujeme touto cestou panu Trýznovi za jeho milou společnost                         

a zaměstnancům galerie za skvělý nápad umožnit dětem setkání s autorem. 

Jindrová 

 

 Den Země 3.A, 3.B  

Ve čtvrtek 21. 4. 2016 jsme se vydali do Městského parku v Trutnově.          

V rámci Dne Země (22.4.) si děti zopakovaly své znalosti získané z hodin 

ČLAS. Na připravených stanovištích odpovídaly na otázky z různých odvětví 

jako jsou pevnina, voda, vzduch, slunce, člověk atd. Mimo to si zopakovaly 

orientaci v přírodě a nezapomněli jsme ani na třídění odpadu. Děti práce 

velmi bavila a úkoly plnily zodpovědně. 

 Exkurze páťáků do Prahy  

Páťáci se opět vydali do Prahy. Tentokráte navštívili Petřín – rozhlednu, kde 

si prohlédli Prahu z výšky, zahrady - plné kvetoucí šalvěje a šeříků,                 

i zrcadlové bludiště, kde jsme se od srdce zasmáli při destrukci našich těl. 

Procházkou přes Karlův most jsme došli do Národního divadla. Zde jsme 

měli možnost prohlédnout si místa, která při běžném představení 

nenavštívíme. Divadlem nás provázel moc milý pan průvodce – od 

základních stavebních kamenů, hlediště, reprezentativních místností až po 

střechu. Návštěva se nám moc líbila a ani dlouhá kolona na dálnici při cestě 

zpět nám náladu nezkazila. 

 

 První třídy na Starých Hradech  

V pondělí 16. 5. jsme se my prvňáčci, paní učitelky a jedna maminka vydali 

na školní výlet až do Starých Hradů. Byla to cesta jen pro ty nejodvážnější 

děti a dospěláky. Tady na Starých Hradech se totiž zabydleli draci, dráčci, 

dračí princezny, skřítkové, obři, čerti, prostě celé rodiny pohádkových 

bytostí. Celým areálem nás prováděl statečný rytíř a výřečná čarodějnice. 

Když už jsme prolezli hrad i sklepení od shora dolů a od zdola nahoru, 

podívali jsme se i na zvířátka a také nakoupili cenné suvenýry. V zámecké 

krčmě jsme si ještě dali pořádný oběd a pak už jsme s veselou náladou zase 

cestovali domů. 

A. Demešová, L. Perutková 

 

http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/35-tridni-akce/292-den-zeme-3-a-3-b
http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/35-tridni-akce/312-exkurze-pataku-do-prahy
http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/35-tridni-akce/311-prvni-tridy-na-starych-hradech
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 Výsledky sběru květen 2016  

Jarní sběr papíru je úspěšně za námi. Počasí nám přálo a opět jste se činili, 

nasbírali jsme znovu téměř 18 tun papíru. Gratulujeme vítězným třídám           

i jednotlivcům. A velké poděkování patří samozřejmě všem sběračům, 

rodinným příslušníků a pomocníkům z řad dětí, učitelů i ostatních pracovníků 

školy. 

 Pasování na čtenáře - 1.A  

Ve čtvrtek 5. 5. jsme byli pozváni na audienci ke královně Abecedce I. do 

knihovny v Trutnově. Tady jsme nejprve předali královně dary a potom jsme 

úspěšně splnili tři úkoly. Ve druhé části programu nás královna pasovala na 

čtenáře. Po slavnostním ceremoniálu nechyběla hostina, kterou pro nás 

připravili rodiče. 

Alena Demešová 

 Přírodovědně-literární exkurze  

8.B podnikla téměř vědeckou výpravu do Babiččina údolí. Z Olešnice jsme si 

to společně namířili do Boušína a přes Rýzmburk ke Starému bělidlu, dále na 

zámek a do České Skalice. Během naší expedice jsme poznávali české byliny, 

seznámili jsme se ale i s řadou cizokrajných rostlin a stromů, které zde byly 

uměle vysázeny. Zaujal nás zejména liliovník tulipánokvětý. Prohlédli jsme si 

místa, která jsme již znali z díla Boženy Němcové, srovnali jsme autorčinu 

fikci s realitou. Všechny důležité informace jsme si pečlivě zapsali do 

pracovních listů, do připravené mapy jsme si pak zaznačili i naši trasu. Našli 

se mezi námi vyznavači zdravého životního stylu, kteří se nejprve důkladně 

osvěžili v několika pramíncích a poté část výpravy absolvovali bosi, dokonce 

se postaru brodili Úpou. V parku došlo nečekaně i na matematiku, když jsme 

za pomocí svých paží měřili obvod obřího stromu. Na závěr při rychlém 

přesunu na vlak jsme si pořádně protáhli i svá těla, takže ani tělocvik nepřišel 

zkrátka. 

 Návštěva v Polsku  

Dne 4. 6. 2016 jsme se vydali na školní výlet do polských Myslakowic. Cesta 

rychle utekla a ihned po příjezdu nás žáci a učitelé z partnerské školy vřele 

přivítali. Nejprve se uskutečnilo slavnostní zahájení a poté už jsme se 

věnovali jednotlivým utkáním ve fotbalu, florbalu, volejbalu a dalších 

sportech. Všude vládla přátelská atmosféra a dobrá nálada. Skvěle jsme se s 

našimi polskými přáteli pobavili a všichni se těšíme na další společné setkání! 

http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/informace-z-vedeni/309-vysledky-sberu-kveten-2016
http://www.4zsrf.cz/index.php/2-uncategorised/306-pasovani-na-ctenare-1-a
http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/35-tridni-akce/302-prirodovedne-literarni-exkurze
http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/skolni-akce/322-navsteva-v-polsku
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P. Brydon 8.A 

 Učení v přírodě - 2.A, B  

Děti z obou druhých ročníků se v úterý 31.5. vypravily na trutnovský para 

okruh. Zde si vyzkoušely spojit řešení matematických slovních úloh               

s pohybovou aktivitou. Za krásného počasí, na čerstvém vzduchu, uprostřed 

lesa se jim podařilo vyřešit desítky úloh a ještě se při tom dobře pobavit          

a vydovádět. 

M. Kisá, J. Limburská 

 Ve světě financí  

Deváťáci si během dvoudenního kurzu několikrát zahráli hru Finanční 

svoboda. Jako zkušení finanční poradci měli za úkol provést své klienty 30 

lety jejich života tak, aby jim pomohli splnit jejich cíle, nepřivedli je ke 

krachu, naopak jim získali dostatek finančních prostředků na stáří. Šlo           

o simulaci reálného života, díky které si žáci uvědomili výhody i případné 

nedostatky různých finančních produktů, jež trh nabízí (hypotéky, akcie, 

pojištění atp.). Ze začátku mnozí z nich zbytečně riskovali, v poslední hře 

jsme ale mohli označit za vítěze všechny, protože se jim bezpečnou cestou 

podařilo splnit stanovené cíle. Snad jednou budou v reálném životě 

postupovat stejně rozvážně. 

Helena Vašatová 

 Dětský den pro MŠ  

Dne 1.6. se v naší škole konal Den dětí pro mateřskou školku. Páťáci 

připravili pro děti ze školky soutěže, kde si mohly zkusit chytat rybičky, 

tenis, basket, kop na bránu a mnoho dalšího. Nám se den líbil a doufáme, že 

se soutěže líbily i dětem ze školky. 

Daniela Kopecká, Eliška Kofránková, Viola Havlová, Lucie Mračková (5.B) 

 Pasování na čtenáře v 1.B  

I děti z 1.B přijaly pozvání královny Abecedky na svůj hrad v trutnovské 

knihovně. Úspěšně splnily tři těžké úkoly a předaly svůj dárek. Všechny děti 

předvedly Abecedce, jak krásně čtou a ona je za odměnu pravým mečem 

pasovala na čtenáře. 

Výjimečný den jsme si prodloužili až do odpoledne, kdy jsme pozvali rodiče 

http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/35-tridni-akce/320-uceni-v-prirode-2-ab
http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/35-tridni-akce/319-ve-svete-financi
http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/35-tridni-akce/318-detsky-den-pro-ms
http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/35-tridni-akce/315-pasovani-na-ctenare-v-1-b
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a i jim ukázaly dárek připravený pro Abecedku a naše čtenářské dovednosti. 

Rodiče odměnili svoje děti krásnými knížkami a ocenili jejich celoroční píli. 

L. Perutková 

 Výlet druháků do Podorlicka  

Ve středu 4. května navštívili žáci 2. tříd zámek v Kostelci nad Orlicí, kde si 

velmi užili ojedinělou interaktivní výstavu. Děti pohltil ve 13 pokojích svět 

fantazie, her a zábavy vytvořený z divadelních kulis a předmětů (loutek, 

hraček, textilních objektů, fotografií a obrázků) z představení Divadla bratří 

Formanů. 

Také navštívili miniZOO na zámku Častolovice, kde si, i přes nepřízeň 

počasí, prohhlédli, nakrmili i vyfotografovali různá zvířata v ohradách 

zámeckého parku. 

Výlet se dětem moc líbil. 

J. Limburská, M. Kisá 

 Návštěva soudu  

V rámci hodin Voz se deváté třídy byly podívat na skutečné soudní přelíčení. 

U Okresního soudu Trutnov se řešil případ výtržnictví                                      

a poškození zdraví. Obviněný nebyl o moc starší než žáci a jednal pod vlivem 

alkoholu. Stihli jsme si poslechnout nejen výpovědi svědků, přednesení 

důkazů a závěrečnou řeč státního zástupce, ale i vynesení samotného 

rozsudku. Proces žáky opravdu zaujal, na cestě do školy o něm živě 

diskutovali. Děkujeme Julii Hejnicové za zprostředkování celé akce. 

 Od "béčka" neopisujeme  

Ani 8.A nemohla propást tradiční exkurzi Babiččiným údolím. Protože jsme 

nechtěli kopírovat trasu paralelní třídy, zvolili jsme neznačené cesty, které 

dobře znají snad jen místní. Nejprve jsme se zastavili u Barunčiny školy         

a muzea Boženy Němcové. Pak jsme tzv. Zakázankou vyrazili směrem k 

zámku. Prošli jsme krásným bukovým lesem, kde jsme mohli obdivovat 

místní vegetaci. Nejvíce nás zaujaly právě rozkvetlé vzácné lilie zlatohlavé. 

Cestu nám zkřížil slepýš i několik plžů. V zámecké zahradě jsme si poslechli 

vyprávění o milostných pletkách Kateřiny Vilemíny Zaháňské                         

a Metternichově politických úmyslech a nahlédli do zchátralého přízemního 

bytu, kde prožila své dětství Barunka. Nesměla chybět zastávka u Viktorčina 

splavu, Starého bělidla a mlýna, kde jsme se pokusili napodobit sousoší 

babičky s dětmi. Zpátky jsme se vraceli po strmém levém břehu Úpy, odkud 

byl výhled na celé údolí. Cestou jsme potkali holuby hřivnáče. U zbytků tvrze 

Koldy ze Žampachu jsme zavzpomínali na to, co si pamatujeme o husitských 

válkách, a pak už jsme uháněli na vlak. 

http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/35-tridni-akce/314-vylet-druhaku-do-podorlicka
http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/skolni-akce/327-navsteva-soudu
http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/35-tridni-akce/325-od-becka-neopisujeme
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Helena Vašatová 

 Sportovní den pro 1.A a 1.B  

Dne 20.6.2016 třída 6.A pořádala sportovní den pro první třídy. Děti 

sportovaly, ale některé aktivity byly i vědomostní jako například hádání věcí 

pod šátkem nebo přiřazování názvů sportů k obrázkům. Za každý splněný 

úkol dostaly na stanovišti razítko a za všechna razítka získaly odměnu. Všem 

se akce moc líbila. 

Michaela Rychetská a Julie Zounarová 6.A 

 

 Druháci na dopravním hřišti  

I když ve čtvrtek bylo už od rána velké vedro, vyrazili druháci statečně na 

koloběžkách směr Nivy. Zde si zopakovali dopravní značky a pravidla 

silničního provozu. Vystřídali se v rolích řidičů, chodců a policistů                  

a navzájem si pomáhali a radili. 

V areálu si pak rádi odpočinuli ve stínu stromů a zahráli si několik her. 

J. Limburská, M.Kisá 

 Školní výlet 6.A  

V pondělí 13. června 2016 se třída 6.A vydala na výlet do svíčkárny v 

Šestajovicích a do zábavního parku s názvem Mirakulum. Ve svíčkárně si 

každý ozdobil 2 svíčky, 2 plovoucí svíčky a nasypal si do pytlíčku vonnou sůl 

do vany. V Mirakulu jsme dostali rozchod a mohli si chodit, jak jsme chtěli. 

Nejvíce nás zaujaly nafukovací trampolíny a kolotoč. Všem se výlet moc líbil 

a mají z něj pozitivní vzpomínky. 

Anna Bednaříková 6.A 

 Výlet do Harrachova  

Třídy 7.A a 8.A letos vyrazily na výlet do západní části Krkonoš. První den 

jsme podnikli výpravu na vrch Zadní Plech. Před úmorným horkem nás 

zachránilo cachtání v Mumlavě. Večer si přišli na své sportovci i milovníci 

umění. V soutěži Harrachovský X-factor největší úspěch u poroty i publika 

sklidilo klavírní vystoupení Adama Špetly, zpěv Ley Hofmanové a taneční 

kreace Míši Mužíkové a Klárky Melicharové. Druhý den jsme se vypravili do 

http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/35-tridni-akce/340-sportovni-den-pro-1-a-a-1-b
http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/35-tridni-akce/338-druhaci-na-dopravnim-hristi
http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/35-tridni-akce/339-skolni-vylet-6-a
http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/35-tridni-akce/337-vylet-do-harrachova
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nejstarší dosud fungující evropské sklárny, kde jsme mohli pozorovat při 

práci skláře i brusiče. V prodejně skla jsme nakoupili dárky pro blízké. Pak 

nás čekaly aktivity v lanovém centru. Zpočátku se mnozí z nás báli, ale 

většina z nich strach překonala a zdolala řadu obtížných překážek. 

 Kurz anglického jazyka  

Ve dnech 13. až 17. června 2016 se žáci osmých a devátých tříd zúčastnili 

kurzu konverzace v anglickém jazyce. Vyučoval rodilý mluvčí ze Spojených 

států amerických, Jon William. Konverzace probíhala celý týden šest hodin 

denně. Každý den byla výuka zaměřena na určité téma. 

 Po stopách Jana Amose Komenského  

V den 495. výročí popravy 27 českých pánů jsme si připomněli se 7.A 

likvidaci české nekatolické inteligence v pobělohorských dobách. Vypravili 

jsme se na Růžový palouček u Bobru, což je místo, kde se měl Komenský 

naposledy rozloučit s naší zemí, když jako člen Jednoty bratrské prchal z 

českého království. Vyprávěli jsme si zde nejen o jeho díle, ale i ranách 

osudu, které ho zasáhly. Do mapy jsme si zaznačili, kudy vedla jeho cesta      

z Horní Branné do polského exilu, připomněli jsme si ale i jiná místa               

z Královéhradeckého kraje, jež navštívil. 

V druhé části naší výpravy jsme překonali Rýchory, cestou jsme se mohli 

kochat pohledem na řadu vzácných květin (prhu arniku, sasanku 

narcisokvětou, vstavače nebo jestřábníky). V blátivé cestě jsme rozeznali 

stopy srn, jelenů, divokých prasat, ale třeba i jezevce. 

Helena Vašatová 

 

 Matematický klokan 

Cvrček 2. a 3. ročník 

 
2016 

     1 Koryťák Jan 66 3.A 

2 Kudlej Štěpán 61 2.B 

3 - 4 
Stejskalová Vanda 59 3.A 

Tylová Lenka 59 3.A 

 

Klokánek 4. a 5. ročník 

 
2016 

1 Plecháč Matyáš 105 4.B 

http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/skolni-akce/336-kurz-anglickeho-jazyka
http://www.4zsrf.cz/index.php/skola/35-tridni-akce/333-po-stopach-jana-amose-komenskeho
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2 Kopecká Daniela 100 5.B 

3 Justová Adéla 97 5.A 

4 - 5 
Jarošová Ivana 91 4.B 

Tyl Jindřich 91 5.A 

6 Soukupová Hana 90 5.B 

 

Benjamin 6. a 7. ročník 

 

2016 

1 Koryťák Pavel 88 6.A 

2 Gnol David 84 7.A 

3 - 4 
Melichar Tadeáš 80 6.B 

Štěpánský Adam 80 7.A 

 

Kadet 

 

8. a 9. ročník 

 
2016 

1 Krátký Tomáš 80 8.B 

2 Šustrová Daniela 76 8.B 

3 Janík Adam 75 8.B 

 

 

 Pythagoriáda 6.A – úspěšní 

řešitelé  

COBLOVÁ Anežka 6 

ROSOVÁ Barbora 6 

STŘÍHAVKOVÁ Kristýna 6 

BEDNAŘÍKOVÁ Anna 6 

 

Pythagoriáda 8.A - úspěšní 

řešitelé  

BRYDON Patrick 5 

 

Pythagoriáda 8.B - úspěšní 

řešitelé  

KRÁTKÝ Tomáš 11 

BRÁDLOVÁ Andrea 8 

MAREŠ David 6 

ŘEZNÍČEK Karel 5 

BARTSCH Tomáš 5 
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 Astronomická olympiáda 

Kategorie EF 

Pořadí v kraji Jméno a příjmení Třída Bodů % p škola p kraj p ČR 

 

2. Daniela Šustrová  8.B  35 37 % 100 % 95 % 78,1 % 

6.-7. Karel Duben  9.B  22 23 % 50 % 75 % 56,8 % 
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X.  Další vzdělávání pedagogů 

 

 

Bobr Pavel     Seminář – Moderní pojetí technického vyučování 

  Školení BOZP 

    

Cabicarová Lucie      Seminář – První pomoc diabetika – MUDr. Červíčková 

    Školení BOZP 

Seminář – Začít spolu v kostce aneb jak Začít spolu na 

ZŠ – ZŠ Klánovice Praha 

    Seminář – Hejného metoda při výuce matematiky 

 

Demešová Alena  Seminář – První pomoc diabetika – MUDr. Červíčková 

    Školení BOZP 

    Seminář – Moderní pojetí technického vyučování 

    Seminář – Hejného metoda při výuce matematiky 

Kurz - Letní škola 

 

Jindrová Ida  Seminář – Tvořivá škola – Geometrie pro 4. -5. ročník 

    Seminář – První pomoc diabetika – MUDr. Červíčková 

    Školení BOZP 

    Seminář – Tvořivá škola – Vyjmenovaná slova a slovní   

                                       druhy 

    Seminář – Moderní pojetí technického vyučování 

    Školení – Útočník ve škole 

    Seminář – Netradiční pomůcky ve výuce Čj a M 

    Kurz – instruktor lyžování 

Seminář – Začít spolu v kostce aneb jak Začít spolu na 

ZŠ – ZŠ Klánovice Praha 

Seminář – Hejného metoda při výuce matematiky 

Seminář – Alternativní grafická tvorba 

Kurz - Letní škola 

 

Kisá Milena  Seminář – První pomoc diabetika – MUDr. Červíčková 

    Školení BOZP 

    Zahraniční stáž – Holandsko, Utrecht 

    Seminář – Moderní pojetí technického vyučování 

    Seminář – Hejného metoda při výuce matematiky 

 

Kočanová Milena  Porada předsedů školních klubů AŠSK 

  Školení BOZP 

Konference – Dotykem ke vzdělávání 

    Konference v partnerské škole v Myslakowicích 
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    Seminář – První pomoc diabetika – MUDr. Červíčková 

    Školení – Útočník ve škole 

    Školení – Řešení aktuálních problémů řízení školy 

Seminář – Začít spolu v kostce aneb jak Začít spolu na 

ZŠ – ZŠ Klánovice Praha 

Porada – Organizace OH dětí základních škol Trutnova 

Školení – Moderní směry ve výuce TV na ZŠ                  

a metodika TV se zaměřením na BOZP 

Školení – Požadavky na zdravou výživu dětí, žáků          

a studentů pohledem odborníka 

 

Kolářová Magdalena  Seminář – První pomoc diabetika – MUDr. Červíčková 

    Školení BOZP 

Školení – Laboratorní práce a pokusy v chemii 

 

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

                                       mentory“–JOB 

  Školení BOZP 

    Seminář – První pomoc diabetika – MUDr. Červíčková 

    Zahraniční stáž – Holandsko, Utrecht 

    Seminář – Moderní pojetí technického vyučování 

    Seminář – Plánování projektu – Budování kapacit 

    Seminář – Hejného metoda při výuce matematiky 

Kurz - Letní škola 

 

Kuťáková Ludmila Seminář – První pomoc diabetika – MUDr. Červíčková

    Školení BOZP 

    Seminář – Tvořivá škola – Vyjmenovaná slova a slovní  

                                       druhy 

    Seminář – Moderní pojetí technického vyučování 

    Zahraniční stáž – Holandsko, Utrecht 

    Školení – Útočník ve škole  

    Seminář – Kompetence dítěte před vstupem do ZŠ 

    Seminář – Hejného metoda při výuce matematiky 

    Seminář – Žák s problémovým chováním 

Kurz - Letní škola 

 

Kutilová Petra  Seminář – První pomoc diabetika – MUDr. Červíčková

    Školení BOZP 

    Seminář – Moderní pojetí technického vyučování 

Seminář – Začít spolu v kostce aneb jak Začít spolu na 

ZŠ – ZŠ Klánovice Praha 

    Seminář – Kompetence dítěte před vstupem do ZŠ 
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    Seminář – Hejného metoda při výuce matematiky 

    Seminář – Žák s problémovým chováním 

Kurz - Letní škola 

 

Libřická Jitka  Konference v partnerské škole v Myslakowicích 

    Školení BOZP 

    Zahraniční stáž – Holandsko, Utrecht 

Konference – Dotykem ke vzdělávání 

    Školení – Útočník ve škole 

    Školení – Řešení aktuálních problémů řízení školy 

ZŠ – ZŠ Klánovice Praha 

    Školení – Dotace EU pro školy: výzvy, KAPy a MAPy  

                                       a role MAS 

    Porada obecních školských příspěvkových organizací 

    Seminář – EDU DAY 2016 – aktuální výzvy EU pro  

                                       školy 

    Seminář – Hejného metoda při výuce matematiky 

    Školení – Společné vzdělávání a OP VVV 

 

Limburská Jitka  Seminář – První pomoc diabetika – MUDr. Červíčková

    Školení BOZP 

    Seminář – Hejného metoda při výuce matematiky 

 

Matěnová Vlasta  Seminář – První pomoc diabetika – MUDr. Červíčková 

    Školení BOZP 

    Konference v partnerské škole v Myslakowicích 

    Zahraniční stáž – Holandsko, Utrecht 

Seminář – Začít spolu v kostce aneb jak Začít spolu na 

ZŠ – ZŠ Klánovice Praha 

 

 

 

Mičola Martin  Školení – Dotykem ke vzdělávání 

    Seminář – První pomoc diabetika – MUDr. Červíčková 

    Školení BOZP 

    Zahraniční stáž – Holandsko, Utrecht 

Seminář – Začít spolu v kostce aneb jak Začít spolu na 

ZŠ – ZŠ Klánovice Praha 

    Seminář – Hejného metoda při výuce matematiky 

 

Mikšovská Kateřina Seminář – Projekt „Otevíráme dveře pro nové lektory     

a mentory“–JOB 

 Školení BOZP 
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Konference – Dotykem ke vzdělávání 

    Seminář – První pomoc diabetika – MUDr. Červíčková 

    Zahraniční stáž – Holandsko, Utrecht 

    Seminář – Plánování projektu – Budování kapacit 

Školení – Útočník ve škole 

Seminář – Začít spolu v kostce aneb jak Začít spolu na 

ZŠ – ZŠ Klánovice Praha 

 

Mrázková Dita    Seminář – První pomoc diabetika – MUDr. Červíčková

    Školení BOZP 

Seminář – Tvořivá škola – Vyjmenovaná slova a slovní 

druhy 

    Seminář – Moderní pojetí technického vyučování 

    Seminář – Hejného metoda při výuce matematiky 

Kurz - Letní škola 

 

Pastorová Petra  Seminář – Dnešní finanční svět – Projekt 

    Školení BOZP 

    Zahraniční stáž – Holandsko, Utrecht 

    Školení – Útočník ve škole 

Seminář – První pomoc diabetika – MUDr. Červíčková 

Seminář – Začít spolu v kostce aneb jak Začít spolu na 

ZŠ – ZŠ Klánovice Praha 

    Seminář – Hejného metoda při výuce matematiky 

Pejřimovská Olga  Školení BOZP    

    Seminář – První pomoc diabetika – MUDr. Červíčková 

    Zahraniční stáž – Holandsko, Utrecht 

    Školení – Útočník ve škole 

Seminář – Začít spolu v kostce aneb jak Začít spolu na 

ZŠ – ZŠ Klánovice Praha 

 

Perutková Lenka  Seminář – První pomoc diabetika – MUDr. Červíčková 

  Školení BOZP 

Seminář – Moderní pojetí technického vyučování 

Seminář – Začít spolu v kostce aneb jak Začít spolu na 

ZŠ – ZŠ Klánovice Praha 

Seminář – Hejného metoda při výuce matematiky 

Kurz - Letní škola 

  

Prokýšková Jaroslava Seminář – Školení zdravotnic první pomoci 

    Školení BOZP 
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Součková Eva Celostátní konference pracovníků školních družin – 

Problematika výchovy a vzdělávání ve školních 

družinách 

 Školení BOZP  

    Seminář – První pomoc diabetika – MUDr. Červíčková 

   Seminář – Praktická dílna se zaměřením na vánoční     

                             tvoření 

Soukupová Eva  Školení BOZP 

    Seminář – První pomoc diabetika – MUDr. Červíčková 

    Porada – pedagogicko-psychologická poradna 

    Seminář – Moderní pojetí technického vyučování 

 

Suchánková Šárka Seminář – První pomoc diabetika – MUDr. Červíčková 

    Školení BOZP 

    Porada – pedagogicko-psychologická poradna 

    Školení – Útočník ve škole 

Seminář – Začít spolu v kostce aneb jak Začít spolu na 

ZŠ – ZŠ Klánovice Praha 

    Seminář – Hejného metoda při výuce matematiky 

 

Tylšová Kateřina  Seminář – První pomoc diabetika – MUDr. Červíčková 

    Školení BOZP 

    Zahraniční stáž – Holandsko, Utrecht 

 

Vachová Kateřina Školení BOZP 

Seminář – Dyslexie – problém nebo obohacení. Číst či 

nečíst? 

Seminář – První pomoc diabetika – MUDr. Červíčková 

Školení – Útočník ve škole 

Školení – Jak motivovat žáky k výuce angličtiny 

 

Vašatová Helena  Školení metodiků prevence základních a středních škol 

  Školení BOZP 

    Seminář – Dnešní finanční svět – Projekt 

    Seminář – První pomoc diabetika – MUDr. Červíčková 

    Seminář – Dynamika problémového chování dětí 

Seminář – Začít spolu v kostce aneb jak Začít spolu na 

ZŠ – ZŠ Klánovice Praha  

 

Vondrová Iva  Seminář výchovných poradců ZŠ – Práce s žáky s SPU 

    Školení BOZP 

Školení – Tvorba, úpravy a inovace ŠVP v souvislosti 

se změnou RVP ZV od 1. 9. 2016 
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    Seminář – První pomoc diabetika – MUDr. Červíčková 

    Porada – pedagogicko-psychologická poradna 

    Zahraniční stáž – Holandsko, Utrecht 

    Školení – Útočník ve škole 

    Školení – Problematika přechodu žáků na střední školu 
    

Vzdělávání ostatních pracovníků 
 

Martinková Jaromíra Školení BOZP 

Porada vedoucích školních jídelen pro okres Trutnov 

Hygienické požadavky ve stravovacích službách 

Seminář – Základní údaje k uvádění výživových údajů, 

příprava diet ve ŠJ, nutriční doporučení pro školní 

stravování 

Seminář – Legislativa školních jídelen se změnami 

k 1.1.2016 

Seminář pro vedoucí a kuchařky školních jídelen 

hygienické předpisy, legislativa ŠJ, potravinové 

alergeny  

Hygienické zásady ve stravovacích zařízeních a zásady 

aplikace výživových norem. 

Dietní stravování a alergeny 

 

Šrámková Anna  Školení BOZP 

Seminář pro vedoucí a kuchařky školních jídelen 

hygienické předpisy, legislativa ŠJ, potravinové 

alergeny 

Seminář – Základní údaje k uvádění výživových údajů, 

příprava diet ve ŠJ, nutriční doporučení pro školní 

stravování 

 

Czibulková Eva  Školení BOZP 

Seminář pro vedoucí a kuchařky školních jídelen 

hygienické předpisy, legislativa ŠJ, potravinové 

alergeny 

    Školení – Odborný kurz ústavního stravování 

Seminář – Základní údaje k uvádění výživových údajů, 

příprava diet ve ŠJ, nutriční doporučení pro školní 

stravování 

 

Sahánková Renata  Školení BOZP 

Seminář pro vedoucí a kuchařky školních jídelen 
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hygienické předpisy, legislativa ŠJ, potravinové 

alergeny 

Seminář – Základní údaje k uvádění výživových údajů, 

příprava diet ve ŠJ, nutriční doporučení pro školní 

stravování 

 

Bejrová Táňa  Školení BOZP 

Seminář pro vedoucí a kuchařky školních jídelen 

hygienické předpisy, legislativa ŠJ, potravinové 

alergeny 

Seminář – Základní údaje k uvádění výživových údajů, 

příprava diet ve ŠJ, nutriční doporučení pro školní 

stravování 
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XI.  Statistické přehledy prospěchu a chování 
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XII.  Výchovné poradenství 

 

 spolupráce s metodikem prevence, třídními učiteli, pedagogickými 

pracovníky, speciálním pedagogem, vedením školy, Pedagogicko-

psychologickou poradnou (PPP) Trutnov a Hradec Králové 

 sledování změn legislativy v oblasti výchovného poradenství 

Kariérové poradenství 

 poradenská činnost výchovného poradce (žáci, rodiče) 

 informace žákům a jejich zákonným zástupcům o možnostech studia, 

nabídce středních škol 

 říjen a prosinec - 9. ročník – předběžný průzkum mezi žáky ke studiu na 

středních školách 

 zprostředkování informací ze středních škol, úřadu práce a dalších 

institucí 

 výchova k volbě povolání je realizována v rámci vyučovacího předmětu 

ČlaP (Člověk a svět práce) v 8. a 9. ročníku jednou hodinou týdně, 

informace o vyplnění přihlášky „ nanečisto“, termínech podání přihlášek    

a zápisového lístku  

 září 2015 – schůzka rodičů - předběžné informace o přijímacím řízení v 9. 

ročníku 

 15. říjen 2015 - žáci 9. tříd návštěva výstavy středních škol – PRO 

FUTURO v Trutnově 

 říjen 2015 – konzultace k IVP a žákům s SPU – konzultantka PPP Trutnov          

Mgr. Jebousková 

 říjen 2015 – exkurze žáků 9. ročníku – Tyco Electronics EC Trutnov 

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

školy 

 v průběhu školního roku někteří rodiče a žáci využili konzultační hodiny   

a byly jim poskytnuty individuálně informace k přijímacímu řízení 

 zpracovány přihlášky na střední školy a víceleté gymnázium na základě 

údajů zákonných zástupců o zvolené škole a studijním oboru, zpracování 

přihlášky elektronicky s využitím programu Bakaláři 

 individuální schůzky se ZZ žáků, předání přihlášek a zápisových lístků, 

podání informací k přijímacímu řízení 

 aktualizace nástěnky - volba povolání 
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Výsledky přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2015/2016 

Povinnou školní docházku ukončilo 32 žáků 9. třídy a 1 žák 8. třídy. 

 

Přijetí na střední školy na základě uplatněného zápisového lístku 

a) víceleté gymnázium:      

      

   z pátého ročníku   

 Gymnázium Trutnov 7    

 

b) střední školy zřizované krajem: 

 

 
gymnáziu

m 

obchodní 

akademie 

zdravotní 

škola 

průmyslov

á 

škola 

ostatní 

školy 

střední 

odb. 

učiliště 

celkem 

 

 7 7 3 5 5 4 31 

 

c) soukromé školy 

      

 

gymnázia 
obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslov

é 

školy 

ostatní 

střední 

školy 

střední 

odb. 

učiliště 

celkem 

 

 1 0 0 0 1 0 2 

 

 

d) celkový počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

 

 v devátém ročníku v nižším ročníku 

 32  1 

 

 

Seznam středních škol:          přijato 

Gymnázium Trutnov                                   7 žáků 

SPŠ Trutnov  7 žáků / z toho 2     

učební obor 

Vyšší odborná škola zdravotnická                   

a Střední zdravotnická škola Trutnov                3 žáci  

Obchodní akademie Trutnov                   7 žáků 

Střední škola informatiky a služeb     

Dvůr Králové nad Labem                                   1 žák 

První soukromé jazykové gymnázium    

Hradec Králové                                                             1 žák 
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Hotelová škola Poděbrady          1 žák 

Střední škola propagační tvorby a polygrafie   

Velké Poříčí            2 žáci 

EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o.       1 žák 

Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí       1 žák 

SOŠ a SOU Vrchlabí            1 žák 

SŠ zahradnická Kopidlno           1 žák 

 

   

Péče o žáky se SVP 

  září 2015 zahájena práce s žáky podle doporučení odborného pracoviště 

(PPP Trutnov, Hradec Králové) 

  v průběhu roku evidováno celkem 12 žáků s navýšeným normativem, 

z toho 4 žáci druhého stupně 

  pro žáky s navýšeným normativem určeny reedukační hodiny (speciální 

pedagog, dyslektické asistentky) 

  vypracováno 5 IVP podle doporučení PPP, vedena evidence žáků              

s lehčími formami vývojových poruch učení, chování a doporučením 

k integraci 

  březen 2016 – 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  

 

Péče o žáky s výukovými problémy  

  řešeno vyučujícím, třídním učitelem ve spolupráci se žákem, zákonným 

zástupcem 

  snaha najít příčiny výukových obtíží a možnosti nápravy 

 

Řešení výchovných problémů 

 v průběhu školního roku byla svolána jedna výchovná komise k řešení 

neomluvené absence žáka 

 řešeny neomluvené absence a podvod žákyně 9. třídy, kázeňské a výukové 

problémy žáka 8. třídy  
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 přestupky řešeny ve spolupráci s třídními učiteli, metodikem prevence, ZZ 

 menší kázeňské přestupky byly řešeny třídními učiteli ve spolupráci 

s rodinou 

 žák 8. ročníku byl na základě nařízení o předběžném opatření ze dne 1. 10. 

2015 předán do péče Dětského domova se školou ve Vrchlabí – 

dlouhodobé problémy s  absencí 

 

Účast na vzdělávacích akcích a setkáních výchovných poradců 

 

 září 2015 setkání VP na SZŠ Trutnov, informace o přijímání, studiu           

a uplatnění studentů na trhu práce 

 listopad 2015 - pracovní setkání výchovných poradců, PPP Trutnov, 

seminář – Dynamika problémového chování dětí 

 květen 2016 – pracovní setkání VP, PPP Trutnov / Práce s žáky s SPU, 

s žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí s využitím pomoci asistentů 

pedagoga, představení SVP Varianta v TU, informace a diskuse k realizaci 

nové Vyhlášky ve smyslu spolupráce PPP a ZŠ  

 květen 2016 -  Tvorba, úpravy a inovace ŠVP v souvislosti se změnou 

RVP ZV od 1. 9. 2016, Hradec Králové  

 

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2016/2017 

 

Zapsáno bylo 55 nových dětí, kteří byly u zápisu poprvé a 10 dětí po odkladu 

z minulého roku. Následně bylo rozhodnuto o 14 odkladech povinné školní 

docházky. 
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XIII.  Prevence sociálně patologických jevů 

 

Vyhodnocení akcí za školní rok 2015-2016 (Preventivního programu) 

 

1. 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, přednáška od 

v rámci etické výchovy)  

 vandalismus 

 právní zodpovědnost mladistvých  

 šikana (zhlédnutí videa Mezi stěnami) 

 poruchy stravování (zhlédnutí videa Sami) 

 manipulace zhlédnutí videa 

 

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

žákům volnočasové aktivity) 

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

žáky z 1. stupně) 

 Mikuláš (9. třída) 

 Organizace sběru (7. třída) 

 Úklid lesa v okolí školy (6., 7. a 9. třída) 

 Program pro prvňáky (6. třída) 

 řešení problémů jednotlivých tříd 

 

3. 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) 

 sportovní dny ve spolupráci se spřátelenou polskou školou 

 

4. Spolupráce s odborníky 

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

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

2. stupně) 
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 přednáška o finanční gramotnosti pro 9. třídu 

 přednáška o dospívání pro dívky i chlapce 6. tříd 

 

 

5. Shrnutí a vyhodnocení: 

 pokračuje spolupráce s dětmi v rámci školního parlamentu, žáci se 

prostřednictvím parlamentu podílí na organizování školních akcí, 

takovéto projekty jsou žáky pozitivně hodnoceny, akce organizované 

parlamentem podporují vztahy mezi žáky různých tříd 

 pokračuje spolupráce s PPP Trutnov  

 pokračují etické dílny  

 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 

 funguje schránka důvěry 

 na konci školního roku bylo u všech tříd provedeno dotazníkové šetření se 

zaměřením na výskyt socio-patologických jevů 
 

 

PLÁN ČINNOSTÍ NA ROK 2015-2016 

 

Primární prevence specifická 

Je realizována: 

a) v jednotlivých předmětech dle ŠVP: 

 1. stupeň 

 omezení výskytu šikany a agrese na naší škole 

člověk a jeho svět 

1. ročník:  pravidla slušného chování 

 prevence internetové kriminality (se zaměřením na kyberšikanu) 

informační a komunikační technologie: 

5. ročník: komunikace po internetu a rizika s ní spojená, zásady slušného 

chování 

 podpora zdravého životního stylu 

člověk a jeho svět 

1. – 3.  ročník: výživa, pitný režim, pohyb, zásady první pomoci 

4. – 5. ročník:  alkohol, kouření, drogy 

zásady první pomoci 

 podpora vztahu k jiným kulturám, boj proti rasismu, netoleranci                

a extremismu 

člověk a jeho svět 

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

 podpora vztahu k jiným kulturám, boj proti rasismu, netoleranci                 

a extremismu 
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dějepis:  

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

výchova k občanství a ke zdraví: 

6. – 7. ročník:  pravidla slušného chování 

rasismus, xenofobie 

základní lidská práva a jejich ochrana 

sekty 

8. – 9. ročník: extremismus, rasismus 

 sexuální výchova (se zaměřením na ochranu před pohlavně přenosnými 

chorobami) 

výchova k občanství a ke zdraví: 

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

tolerance k opačnému pohlaví 

8. – 9. ročník:  plánované rodičovství – antikoncepce 

pohlavní choroby, AIDS 

odlišnosti v lidské sexualitě 

přírodopis: 

8. ročník:   vznik a vývoj jedince 

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

organizacemi 

 Policie ČR – přednášky o internetové kriminalitě a o legislativě spojené 

s omamnými a psychotropními látkami 

 RIAPS – beseda o drogách 

 Hasiči – nácvik evakuace školy – branný den 

 Střední zdravotnická škola Trutnov – přednášky o první pomoci, zdravém 

životním stylu, poruchách stravování 

 Shelter – nízkoprahové centrum Trutnov – představení jejich činnosti 

 Pedagogicko psychologická poradna – vstupy do hodin problémových 

tříd, branný den pro vybrané žáky 2. stupně 

 Křišťálová noc – pořad na podporu boje proti extremismu 

 Středisko volného času Dvůr Králové nad Labem – dopravní  výchova 

 projekt Zdravé zuby  

 další přednášky nabízející se během školního roku 

 etické dílny pro žáky 2. stupně – součástí výuky výchova k občanství a ke 

zdraví  

c) formou jiných aktivit: 

 pouštění informativních spotů s tematikou prevence sociálně 

patologických jevů během přestávek na chodbě 2. stupně 

 fungování schránky důvěry 

 poradenská činnost výchovné poradkyně a metodičky prevence 

 adaptační pobyt pro 6. ročníky  

 

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

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

– například do libereckého Babylonu …, pořádají zajímavé soutěže. 

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

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

 Žáci se během roku podílejí na akcích organizovaných školou (vánoční 

besídka, Den otevřených dveří, akce školního parlamentu, organizace 

dětského, zápisu prvňáčků …) 

 Škola nabízí žákům v době jejich volného času tyto kroužky: 

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 v rámci Výzvy 56 pro žáky 1. i 2. 

stupně.  

 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 26 

kabinety 8 

odborné učebny 7 

notebooky učitelé 36 

kmenové učebny 2, učitelé nosí notebooky 

ostatní učebny – nepřipojeno do LAN 6 

vedení 3 

ostatní 6 

CELKEM 99 

 

minimální konfigurace stanic připojených do LAN: 

 2 GB RAM, Pentium 4, 80 GB HDD 

 Windows 10 Pro, antivir ESET  

 pořízeny 2 interaktivní projektory na I. Stupeň, 3 dataprojektory na 2. 

stupeň, interaktivní dotykový panel 

 

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 Vivitek 

učebna I. stupeň interaktivní projektor Vivitek 

učebna I. stupeň interaktivní projektor Vivitek 

učebna fyziky ActivBoard 378 

promítací místnost ActivBoard 378 

Jazyková učebna interaktivní projektor 3M 

učebna PC projektor  

Učebna Aj – 1. stupeň interaktivní dotykový panel 

Učebna II. stupeň Dataprojektor Epson, ozvučení 

Učebna II. stupeň Dataprojektor Epson, ozvučení 

Učebna II. stupeň Dataprojektor Epson, ozvučení 
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LAN 

 strukturovaná kabeláž CAT 5E 10/100/1000 Mbps / CAT 6E / Optika 

 přípojná místa ve všech učebnách a kabinetech 

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

přípoj 1Gbps k serveru 

 

Server 

 server HP 

 síťový operační systém MS Windows Server 2008 R2 

 doména 4zsrf – doménové uživatelské účty 

 serverové služby 

o mail (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 

 Claudové úložiště Synology  

 

Připojení k internetu 

 bezdrátové připojení optickou linkou, 25Mbps, poskytovatel HD Internet 

 

Webová prezentace školy 

 nezměněno 

 

Další technika 

 nezměněno 

 

Záměry školy v oblasti ICT pro období 2016/2017 

 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 

 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 začátku prosince se konal Den otevřených dveří, na kterém škola 

prezentovala nejen své vybavení, ale hlavně činnost školy a jejich pedagogů. Jak 

už se stalo dobrým zvykem, strávili jsme ve škole spolu s dětmi a jejich rodiči 

velmi příjemně strávené odpoledne a společně rozsvítili vánoční strom před 

školou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.4zsrf.cz/
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XVII.  Spolupráce s dalšími partnery, organizacemi  

 

Škola spolupracuje s místní mateřskou školou – besídky, divadelní představení, 

Den dětí, příprava na 1. třídu… 

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.  

V tomto školním roce jsme spolupracovali i s Armádou ČR – POKOS. 

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, Škoda auto, které 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 

 

 

Zhodnocení výsledků hospodaření 

 

1.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání 

 

Celkový příspěvek na činnost v roce 2015 činil 21.953.971,42- Kč, z toho 

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

konečné úpravě rozpočtu činila 14.550.600,- Kč.  

Z rozvojových programů MŠMT obdržela organizace následující dotace: 

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

222.750,- Kč, „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ (UZ 33052) 

449.795,- Kč a „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství“ (UZ 

33061) 72.599,- Kč. 

V roce 2015 obdržela organizace i dotace z OP VK z prostředků EU na 

projekt „Dotykem ke vzdělávání“ (UZ 33019 – výzva 51) 441.567,60 Kč, na 

projekt „Moderní metody vzdělávání“ ( UZ 33058  výzva 56) 967.622,00 Kč 

a na projekt „Technika a jazyky“ (UZ 33058 – výzva 57) 547.962,82 Kč. 

Celková výše dotací z prostředků EU za rok 2015 činila1.957.152,42 Kč.  

 

Příspěvek na činnost z prostředků Města Trutnov (po konečné úpravě 

rozpočtu) činil 4.250.000,- Kč. Účelová dotace od zřizovatele na vybavení 

nových prostor byla pro rok 2015 poskytnuta ve výši 200.000,- Kč, účelová 

dotace od zřizovatele na opravu podlah II. stupně ZŠ byla pro rok 2015 

poskytnuta ve výši 251.075,- Kč. 

 

Celkové náklady na činnost školy k 31. 12. 2015 činily celkem 

25.371.808,00 Kč (z toho    hlavní činnost 24.711.904,71 Kč), výnosy pak 

25.371.808,00 Kč (z toho v hlavní činnosti 24.519.034,30 Kč). Hospodářský 

výsledek činil 0,- Kč (z toho v hlavní činnosti ztrátu 192.870,41 Kč a zisk 

z vedlejší činnosti 192.870,41 Kč).  

 

1.2 Investiční činnost 

 

Základní škola obdržela v roce 2015 dotaci do investičního fondu ve výši 

150.000,- Kč. V roce 2015 dotace nebyla čerpána.   

 

1.3. Pracovníci a mzdové prostředky 

 

Celkový limit mzdových prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2015 

byl stanoven ve výši 10.492.500,- Kč. Čerpáno k 31. 12. 2015 bylo 

10.492.500,- Kč (z toho prostředky na platy 10.381.500,- Kč a OPPP 
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111.000,- Kč).  

Z doplňkové činnosti byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 119.695,- 

Kč (z toho prostředky na platy ve výši 92.275,- Kč a OPPP ve výši 27.420,- 

Kč).  

 

Z rozpočtu zřizovatele byly vyplaceny prostředky na platy ve výši 106.588,-

Kč, OPPP ve výši 30.800,-Kč. 

 

Z rozvojového programu „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ 

(UZ 33052) byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 333.181,- Kč. 

Z rozvojového programu „Podpora školních psychologů a speciálních 

pedagogů“ (UZ 33050) byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 165.000,- 

Kč a z rozvojového programu „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního 

školství“ (UZ 33061) byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 53.777,- 

Kč. 

Z projektu EU „Dotykem ke vzdělávání“ (UZ 33019 – výzva 51) byly 

vyplaceny OPPP ve výši 67.000,- Kč, z projektu EU „Moderní metody 

vzdělávání“ (UZ 33058 – výzva 56) byly vyplaceny prostředky na platy ve 

výši 40.000,- Kč a OPPP ve výši 40.000,- Kč a z projektu EU  „Technika a 

jazyky“ (UZ 33058 – výzva 57) byly vyplaceny prostředky na platy ve výši 

99.942,- Kč a OPPP ve výši 10.000,- Kč. 

Celkový objem mzdových prostředků vyplacených v roce 2015 činil 

11.594.181,- Kč (z toho prostředky na platy 11.267.961,- Kč, OPPP 

326.220,- Kč). Náhrady za nemoc byly vyplaceny ve výši 35.698,- Kč. 

 

 

1.4 Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost) 

 

Doplňková činnost v roce 2015 byla realizována ve formě pronájmu 

nebytových prostor a ve formě stravování cizích strávníků. Celkové výnosy 

DČ v roce 2015 činily 852.773,70 Kč, náklady 659.903,29 Kč. Zisk z DČ 

činil 192.870,41 Kč. 

 

1.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje 

 

V roce 2015 byly základní škole poskytnuty finanční dary ve výši 222.600,- 

Kč na financování mezd učitelů AJ, na pořízení učebních pomůcek pro žáky. 

 

1.6 Finanční fondy 

 

Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP) 

Stav fondu k 1. 1. 2015 činil 16.372,72 Kč. Tvorba fondu z objemu 
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vyplacených mzdových prostředků za rok 2015 činila 113.079,31 Kč, 

čerpáno z fondu bylo v roce 2015 101.741,00 Kč. Stav fondu k 31. 12. 2015 

činil 27.711,03 Kč. 

 

Fond rozvoje majetku (FRM) 

Stav fondu k 1. 1. 2015 činil 217.366,16 Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 

2015 činila 887.179,00 Kč, fond byl použit na pokrytí financování oprav ZŠ 

ve výši 24.186,08 Kč, byl proveden odvod do rozpočtu města ve výši 

880.000,- Kč. Dotace do fondu od zřizovatele byla provedena ve výši 

150.000,- Kč. Stav fondu k 31. 12. 2015 činil 350.359,08 Kč. 

 

Rezervní fond (RF) z HV 

Stav fondu k 1. 1. 2015 činil 149.924,78 Kč. Rezervní fond byl v roce 2015 

tvořen z HV roku 2014 ve výši 209.038,98 Kč. Čerpáno z fondu bylo na další 

rozvoj činnosti ve výši 10.189,08 Kč. Stav fondu k 31. 12. 2015 činil 

348.774,68 Kč. 

 

Rezervní fond (RF) z ostatních titulů 

Stav fondu k 1. 1. 2015 činil 85.482,50 Kč. Rezervní fond byl v roce 2015 

tvořen z finančních darů ve výši 222.600,- Kč. Čerpáno bylo z finančních 

darů 253.694,55 Kč. Stav fondu k 31. 12. 2015 činil 54.387,95 Kč. 

 

Fond odměn (FO) 

Stav fondu k 1. 1. 2015 činil 110.000,- Kč. Tvořen nebyl, čerpáno z fondu 

v roce 2015 nebylo. Stav fondu k 31. 12. 2015 činil 110.000,- Kč. 

 

1.7 Odvody do rozpočtu Města Trutnov 

 

V roce 2015 byl proveden do rozpočtu Města Trutnov odvod z odpisů ve výši 

880.000,- Kč.  

 

2. Hodnocení hospodaření s dotacemi ze státního rozpočtu 

 

V roce 2015 byla základní škole poskytnuta dotace na přímé náklady na 

vzdělávání z prostředků MŠMT (UZ 33353) 14.550.600,- Kč. Poskytnuté 

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

 

V roce 2015 byla základní škole poskytnuta dotace z rozvojového programu 

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

ve výši 222.751,- Kč. Čerpáno za rok bylo 222.750,- Kč. Nedočerpaná 

částka ve výši 1,- Kč byla v rámci finančního vypořádání dotací ze 

státního rozpočtu za rok 2015 vrácena na účet Krajského úřadu Hradec 

Králové.  
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V roce 2015 byla základní škole poskytnuta dotace z rozvojového programu 

MŠMT „Zvýšení platů pracovníků v RgŠ“ (UZ 33052) ve výši 449.795,- Kč. 

Poskytnuté prostředky byly čerpány v plné výši.  

 

V roce 2015 byla základní škole poskytnuta dotace z rozvojového programu 

MŠMT „Zvýšení odměňování pracovníků v RgŠ“ (UZ 33061) ve výši 

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

 

V roce 2015 byla čerpána dotace z projektu EU „Dotykem ke vzdělávání“ 

(UZ 33019 – výzva 51) ve výši 441.567,60 Kč. Poskytnuté prostředky byly 

čerpány v plné výši. 

 

V roce 2015 byla základní škole poskytnuta dotace z projektu EU „Moderní 

metody vzdělávání“ (UZ 33058 – výzva 56) ve výši 967.622,- Kč. 

Poskytnuté prostředky byly čerpány v plné výši. 

 

V roce 2015 byla základní škole poskytnuta dotace z projektu EU Výzva 57 

„Technika a jazyky“ (UZ 33058 – výzva 57) ve výši 556.332,0 Kč. Z 

poskytnuté dotace bylo čerpáno 547.962,82 Kč. Nedočerpaná částka 

8.369,18 Kč bude vrácena po uzavření projektu v rámci vypořádání 

dotací poskytnutých z EU v roce 2016. 
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XIX.   Fotky tříd na konci školního roku 
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