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 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 
podle § 10 odst.3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) a v souladu s § 7 odst. 1) a 2) vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 

náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy obsahuje: 

 

1. Charakteristika školy 

 1. 1. Základní údaje o škole 

 1. 2. Zřizovatel 

 1. 3. Organizační schéma školy 

 1. 4. Přehled o pedagogických a nepedagogických pracovnících školy 

 1. 5. Organizace školního roku 

 

2. Přehled učebních plánů 

 2. 1. Přehled dotace hodin v jednotlivých třídách a předmětech 

 2. 2. Volitelné předměty 

 

3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 

 3. 1. Údaje o pedagogických pracovnících školy 

 3. 2. Údaje o nepedagogických pracovnících  

 3. 3. Přehled o vzdělávání pracovníků školy 

 

4. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí 

 4. 1. Přehled o zařazení a umístění žáků po ukončení přijímacího řízení 

4. 2. Zápis žáků do 1. ročníku 

 4. 3.  Údaje o integrovaných žácích 

  

5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků na konci školního roku 

 5. 1. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků na konci školního roku - 30. 6. 2017 

 5. 2. Výsledky opravných zkoušek 

 5. 3. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků na konci školního roku - 31. 8. 2017  

 5. 4. Počet zameškaných hodin 

  

6. Školní družina 
 

7. Mateřská škola 

 

8. Materiálně technické zabezpečení a vybavení školy 

 

9. Školská rada 

 

10. Sdružení rodičů a přátel školy 

 

11. Žákovský parlament 

 

12. Pedagogická praxe studentů 

 

13.  Řízení a kontrolní činnost 

14. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 14. 1. Přehled projektů podpořených z grantových programů 

 14. 2. Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

 14. 3. Přehled navštívených divadelních představení 

 14. 4. Přehled zájmových útvarů 

 14. 5. Pronájem školních prostor 

15. Přílohy 
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 Charakteristika školy 

1.1. Základní údaje o škole 

 

  kapacita 
Název školy Základní škola a mateřská škola  

Na Daliborce, Hořice 

 

Adresa školy Žižkova 866,  

508 01Hořice, okres Jičín 

 

Právní forma příspěvková organizace  
IČO 70971137  
Identifikátor právnické osoby 

(REDIZO) 
600 092 470  

IZO - základní škola  102 718 377 460 žáků 
IZO - školní družina 117 300 225 120 žáků 
IZO - mateřská škola 181 011 905 53 dětí 
IZO – školní jídelna - výdejna 181 011 913 59 osob 

   
Vedení školy  Ředitel: Mgr. Milan Smolík – do 31. 7. 2017 

(odchod do důchodu) 

Ředitel: Mgr. Jan Sezima – od 1. 8. 2017 

Zástupce ředitele: Mgr. Lada Štěpánková 

 

Kontakt Tel.: 491 110 645 

fax: 495 620 067 

e-mail: zs.daliborka@seznam.cz 

www.nadaliborce.cz 

 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hořice 

181697344/0300 

 

Právní subjektivita od: 1. 1. 2003  

 

1.2. Zřizovatel 

 

Název zřizovatele Město Hořice, okres Jičín 
Adresa zřizovatele nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 0I Hořice 
Kontakt Tel.: 492 105 411 

e-mail : mesturad@horice.org 

 
 Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice je plně organizovaná základní škola s právní 

subjektivitou a od 1. 1. 2003 je příspěvkovou organizací. Škola poskytuje základní vzdělání podle 

školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Devět let pro život. Je rozdělena na první 

a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým 

ročníkem. Součástí školy je školní družina, mateřská škola a školní jídelna - výdejna. 

 Výuka probíhá ve dvou budovách - v hlavní budově Žižkova č. p. 866 (základní škola) a v budově 

Žižkova č. p. 811 (mateřská škola). V hlavní budově je celkem 15 učeben, z toho 12 slouží jako kmenové 

a zároveň i jako odborné učebny, 1 učebna slouží školní družině a pro potřeby nápravy poruch učení, 

jedna učebna PC a jedna na půlené hodiny matematiky, jazyků, dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, 

vlastivědy a přírodovědy. V suterénu jsou žákovské dílny a v přízemí hlavní budovy je žákovská kuchyň a 

tělocvična. 

 Ve dvoře hlavní budovy je hřiště s povrchem upraveným pro míčové hry a konstrukcemi na 

košíkovou, běžecká dráha (škvára), pískové doskočiště, kout na vrh koulí. Před hlavní budovou je umístěn 

stůl na stolní tenis. Žáci mají možnost navštěvovat při školní tělesné výchově hřiště proti budově 
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gymnázia a Sportovních zařízení města Hořice. 

 Školní družina využívá školní byt, který byl zrekonstruován právě pro její účely, využívá též 

učebny tříd1.stupně a jednu učebnu v přístavbě budovy. 

 V budově č. p. 811 jsou dvě třídy dětí, které mají k dispozici 2 šatny, 2 WC a umyvárny, 4 učebny, 

jídelnu, ložnici a školní zahradu. Dále je v budově školní jídelna - výdejna a dvě kanceláře. 

  Za školou se nacházejí Smetanovy sady, které mohou žáci navštěvovat v době osobního volna nebo 

při společných akcích. 

 Ve školním roce 2016/2017 měla škola 13 tříd s 261 žáky (na l. stupni 8 tříd se 167 žáky, na 2. 

stupni 5 třídy s 94 žáky). Na škole pracovaly 4 oddělení školní družiny s celkovým počtem 90 žáků. 

Činnost družiny byla organizována v určených prostorách. 

 Mateřská škola měla dvě třídy s celkovým počtem 48 dětí na začátku školního roku a ke konci 

školního roku 53 dětí. 

 

Údaje k 30. 9. 2016: 

 

Součást školy Počet tříd / oddělení Počet dětí / žáků Počet dětí / žáků na třídu Celkem 
1. stupeň ZŠ 8 167 20,9 261 

2. stupeň ZŠ 5 94 18,8 
Školní družina 4 90 22,5 90 

Mateřská škola 2 48  48 

Celkem 19    

 

1.3. Organizační schéma školy 

 

3. st. řízení Ředitel školy 

  
1. st. řízení Vedoucí  

ZŠ a MŠ: 

(zástupce ředitele) 

Vedoucí  

školní 

družiny: 

   

Příplatek za vedení 

podle § 124 odst. 

4, zákoníku práce 

   Školník  

 Výchovný poradce 

Metodik prevence 

Učitelé ZŠ 

Učitelky MŠ 

Vychovatelky  Uklízečky Sekretářka 

Hospodářka 

Ekonomka 

Organizační struktura organizace a systém řízení je stanoven organizačním řádem a dalšími vnitřními 

směrnicemi vydanými dle potřeb ředitele v souladu s obecně závaznými předpisy, platnými zákony České 

republiky, vyhláškami a směrnicemi zřizovatele pro příspěvkovou organizaci určenými. 
 

1.4. Přehled o pedagogických a nepedagogických pracovnících školy 

 

Počet pracovníků celkem 37  
Z toho:   

Počet pedagogických pracovníků  28  
Z toho:   
Učitelé MŠ 4  
Učitelé 1. stupně ZŠ 11  
Učitelé 2. stupně ZŠ 9  
Počet vychovatelů  4  

Nepedagogičtí pracovníci 9  
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1.5. Organizace školního roku 2016 – 2017 

 

měsíc dat. den čas dat. den název akce zodpovídá 
srpen 29. PO 9,00     zahajovací porada řed. + zást.řed. 
září 1. ČT 8,00     zahájení školního roku řed.+ zást.řed.+ tř.uč. 
 1. ČT 10,00     provozní porada řed. + zást.řed. 
říjen 26. ST    podzimní prázdniny  

 27. ČT    podzimní prázdniny  

 28. PÁ    státní svátek  

listopad 8. ÚT 14,00     pedagogická rada - 1. čtvrtletí řed. 
 10. ČT 16,00   třídní schůzky a konzultace - 1.st. tř.uč. 
 10. ČT 16,30   třídní schůzky a konzultace - 2.st. tř.uč. + uč. 
 do 15.     odevzdání přihlášek na uměleckou školu vých.poradce 
 17. ČT    státní svátek  

 do 30.     odeslat přihlášku na uměleckou školu žáci 
prosinec 23. PÁ až 2. PO vánoční prázdniny   
leden 3. ÚT       začátek vyučování   
 2. PO až 15. NE přijímací řízení SŠ - talentové zkoušky  

 15. NE až 31. ÚT přijímací řízení SŠ - konzervatoř  

 26. ČT 14,00   pedagogická rada - 1. pololetí řed. 
 31. ÚT       konec 1. pololetí - vysvědčení   
únor 3. PÁ       pololetní prázdniny   
 27. PO až 5. NE jarní prázdniny  

  do konce          přihlášky žáků na SŠ předat řediteli ZŠ vých.poradce 
březen  1.         podání přihlášek na SŠ žáci  
duben 12. ST až 28. PÁ přijímací zkoušky SŠ - obory s maturitou  

 13. ČT až 14. PÁ velikonoční prázdniny  

 17. PO    velikonoční pondělí  

 18. ÚT 14,00   pedagogická rada - 3. čtvrtletí řed. 
 20. ČT 16,00   třídní schůzky a konzultace - 1.st. tř.uč. 
 20. ČT 16,30   třídní schůzky a konzultace - 2.st. tř.uč. + uč. 
 20. ČT až 21. PÁ zápis žáků do 1.tříd zástupce ředitele 
 22. SO až 30. NE přijímací zkoušky SŠ - obory bez maturity  

červen 22. ČT 14,00     pedagogická rada - 2. pololetí řed. 
 30. PÁ    konec šk. roku - vysvědčení  

                
        

V Hořicích dne 1. září 2016    Mgr. Milan Smolík  

      ředitel školy  

Poznámka:       

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.  

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.  
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 Přehled učebních plánů  
Ve všech ročnících se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

– Devět let pro život. 

 

2.1. Přehled dotace hodin v jednotlivých třídách a předmětech 

 

Učební plán ZŠ Na Daliborce - 2016/2017 – 1. stupeň 

 

         8. tříd  

  ŠVP nový   

 tř.uč. Bič Wes Car Hor Vrab Mor Šťo DvoJ     

předmět zkr. 1. A 1. B 2. 3. A 3. B 4. A 4. B 5.   1. st. 

Český jazyk a lit. Čj 9 9 10 10 10 7 7 7   69 

    Bič Wes Car Hor Vrab Mor Šťo DvoJ     

Anglický jazyk Aj       3 3 3 3 3 3 18 

          Lej Čer Mor Šťo Čer Ště   

Matematika M 4 4 5 5 5 5 5 5   38 

    Bič Wes Car Hor Vrab Mor Šťo DvoJ     

Informatika In               1 1 2 

                  Dyt Dyt   

Prvouka P 2 2 2 2 2         10 

    Bič Wes Car Hor Car           

Vlastivěda Vl           2 2 2   6 

              Mor Šťo Ně     

Přírodověda Pv           2 2 2   6 

              Mor Šťo Sez     

Hudební výchova Hv 1 1 1 1 1 1 1 1   8 

    Bič Wes Car Šťo Sez Šťo Šťo Sez     

Výtvarná výchova Vv 1 1 1 1 1 2 2 2   11 

    Bič Wes Car Hor Ně Mor Ště Ně     

Pracovní činnosti Pč 1 1 1 1 1 1 1 1   8 

    Bič Wes Car Hor Ně Mor Hor Ně     

Tělesná výchova Tv 2 2 2 2 2 2 2 2   16 

    Bič Čer Čer Hor Vrab Čer Čer DvoJ     

CELKEM   20 20 22 25 25 25 25 26 4 192 

 
         Celkem pro učitele 192 hodin 
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Učební plán ZŠ Na Daliborce - 2016/2017 – 2. stupeň 

       5. tříd 

  ŠVP nový  

 tř.uč. Čih   Vál Dyt Lej DvoM   

předmět zkr. 6.   7. A 7. B 8. 9. 2. st. 

Český jazyk a lit. Čj 5   5 5 5 5 25 

    Vál   Vál Lej Lej Vál   

Anglický jazyk Aj 3 0 3 3 3 3 15 

    Dyt   Dyt Dyt Sez Dyt   

Matematika M 5   4 4 5 5 23 

    Čih   DvoM Dyt Čih DvoM   

Informatika   1 1         2 

    Dyt Dyt           

Dějepis D 2   2 2 2 2 10 

    Vál   Vál Vál Vách Vách   

Občanská výchova Ov 1   1 1 1 1 5 

    Mus   Mus Dyt Vách Vách   

Fyzika F 2   2 2 2 1 9 

    Čih   Čih Čih Čih Čih   

Chemie Ch         2 2 4 

            Wes Wes   

Přírodopis Př 2   2 2 2 1 9 

    Sez   Sez Sez Sez Sez   

Zeměpis Z 2   2 2 2 1 9 

    Mus   DvoM DvoM DvoM DvoM   

Hudební výchova Hv 1   1 1 1 1 5 

    Sez   Sez Sez Sez Sez   

Výtvarná výchova Vv 2   2 2 1 1 8 

    Čih   Ště Ště Lej DvoM   

Pracovní činnosti Pč 1   0 0 1 1 3 

    Čih       DvoM DvoM   

Volitelné předměty Vp     3 3 3 4 13 

                  

Tělesná výchova  D Tv D 2   2 2 2 8 

    Čer   Čer Čer Čer   

Tělesná výchova  CH Tv CH 2   2 2 6 

    Sm   Sm Sm   

Výchova ke zdraví VKz     1 1 0 1 3 

        Vách Vách   Vách   

CELKEM   29 1 30 30 32 31 157 

 
        Celkem pro učitele 157 hodin 
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2.2. Volitelné předměty 
 

Volitelné předměty 7. ročník   8. ročník   9. ročník   

Čtení pod lavicí             

Domácnost             

Ekologie     1 Sez     

Francouzský jazyk             

Práce s počítačem             

Mediální komunikace             

Cizí jazyk - NJ 4 Lej 2 Lej 2 Lej 

Přírodopisná praktika             

Cizí jazyk - RJ     2 Mus 2 Mus 

Seminář z českého jazyka         1 Vál 

Seminář z matematiky 1 Dyt     1 DvoM 

Sportovní hry 1 Sm         

 6   5   6   
 

 

Učitelé             

Mgr. Bičišťová Eva Bič   20 snížený úvazek  

Mgr. Cardová Gabriela Car   22     

Mgr. Červená Simona Čer   22     

Mgr. Čiháková Václava Čih   22     

Mgr. Dvořáčková Jana DvoJ   14 snížený úvazek  

Mgr. Dvořáková Markéta DvoM   20 výchovná poradkyně - mínus 2 hodiny 

Mgr. Dytrychová Lenka Dyt   22     

Mgr. Hornová Marcela Hor   22     

Mgr. Lejsková Jana Lej   22      

Mgr. Moravcová Kristýna Mor   22     

Mgr. Musilová Blanka Mus   8 snížený úvazek  

Mgr. Něníčková Milena Ně   7 snížený úvazek  

Mgr. Sezima Jan Sez   22     

Mgr. Smolík Milan Sm   7 ředitel - 7 hodin  

Mgr. Štěpánková Lada Ště   9 zástupce ředitele - 9 hodin  

Mgr. Šťovíčková Petra Šťo   22     

Ing. Váchová Jindra Vách   9 snížený úvazek  

Mgr. Válková Šárka Vál   22     

Mgr. Vrabcová Soňa Vrab   17 snížený úvazek  

Mgr. Westfálová Lucie Wes   22      

 
Vysvětlivky zkratek jmen učitelů a jejich úvazek (počet hodin) 
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 Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 
 

3.1. Údaje o pedagogických pracovnících školy 
 

  Pedagogičtí 
pracovníci 

 

Funkce 

 

Úvazek 

Roků 

ped. 

praxe 

 

Stupeň  

vzdělání 

 

Aprobace 

1 Mgr. Gabriela Cardová učitelka, 

vých. poradce 

1,0 31 VŠ učitelství pro I. stupeň 

výchovné poradenství 
2 Mgr. Václava Čiháková učitelka  1,0 16 VŠ matematika/fyzika 
3 Mgr. Markéta Dvořáková učitelka 

vých.poradce 

1,0 15 VŠ matematika/zeměpis 

výchovné poradenství 
4 Mgr. Jana Dvořáčková učitelka 0,6 37 VŠ učitelství pro I. stupeň 

5 Mgr. Lenka Dytrychová učitelka 1,0 9 VŠ matematika 
6 Mgr. Marcela Hornová učitelka 1,0 20 VŠ učitelství pro I. stupeň 
7 Jarmila Horáčková vychovatelka 0,8 30 SŠ vychovatelství 
8 Bc. Lenka Bartoníčková asistentka 0,5 1 VŠ asistent pedagoga 
9 Květa Jínová učitelka MŠ 1,0 30 SŠ předškolní pedagogika 
10 Mgr. Jana Lejsková učitelka 1,0 15 VŠ učitelství pro 2. stupeň 

český jazyk/německý jazyk 
11 Mgr. Blanka Musilová učitelka 0,4 39 VŠ ruský jazyk/tělesná výchova 
12 Martina Moličová, Dis učitelka MŠ 1,0 4 VOŠ předškolní a mimoškolní 

pedagogika 
13 Mgr. Kristýna Moravcová učitelka 1,0 20 VŠ učitelství pro 1. stupeň 
14 Mgr. Milena Něníčková učitelka 0,3 34 VŠ učitelství pro 1. stupeň 
15 Jitka Chloupková učitelka MŠ 1,0 34 SŠ předškolní pedagogika 
16 Mgr. Eva Bičišťová učitelka 1,0 17 VŠ učitelství pro 1. stupeň 
17 Mgr. Jan Sezima učitel 1,0 18 VŠ biologie/hudební výchova 

18 Mgr. Milan Smolík ředitel 1,0 39 VŠ učitelství pro 2. stupeň 

tělesná výchova 
19 Mgr. Lenka Sochorová, 

DiS 

učitelka MŠ 1,0 29 VŠ předškolní pedagogika, 

speciální vychovatelství 
20 Mgr. Lada Štěpánková zástupce řed. 1,0 32 VŠ učitelství pro 1. stupeň 
21 Mgr. Petra Šťovíčková učitelka 1,0 21 VŠ učitelství pro 1. stupeň 
22 Ing. Jindra Váchová  učitelka 0,4 26 VŠ přírodopis/zeměpis 
23 Mgr. Šárka Válková učitelka 

metodik 

prevence 

1,0 21 VŠ učitelství pro 5. až 12.ročník, 

český jazyk/občanská vých. 

metodik prevence 
24 Mgr. Soňa Vrabcová učitelka 1 26 VŠ učitelství pro I. st. 

vychovatelství 

sociální pedagogika/etopedie 
25 Hana Vojtěchová vychovatelka 0,9 31 SŠ vychovatelství 
26 Mgr. Lucie Westfálová učitelka 1,0 14 VŠ učitelství pro I. stupeň a pro 

II. st. chemie/občanská vých. 
27 Mgr. Simona Červená  učitelka 1,0 18 VŠ učitelství pro I. stupeň  

tělesná výchova 
28 Hana Vlková  vychovatelka 0,5 2 SŠ předškolní a mimoškolní 

pedagogika 
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Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 

 

v 

důchodovém. 

věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0 0 1 12 - 7 0 4 1 3 2 26 

 

 

3.2. Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

 Nepedagogičtí 

pracovníci 

 

Funkce  

 

Úvazek 

 

Stupeň vzdělání 
1. Hana Vlková mzdová účetní 0,5 SOŠ 
2. Iveta Nálevková školník, výdej stravy 1,1 SOU 
3. Petra Hynková uklízečka 0,5 SOU 
4. Miroslav Kulhánek školník 1,0 SOU 
5. Lenka Včelišová ekonomka, hospodářka 1,0 SŠ 
6. Jana Žitková uklízečka 0,5 SOU 
7. Michaela Chládková uklízečka 0,5 SOU 

8. Jana Holubičková uklízečka 0,5 SOU 

9. Jitka Salabová uklízečka, výdej stravy 0,5 SOŠ 

 

 

3.3. Přehled o vzdělávání pracovníků školy 

 

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili: 

Oblast Název semináře Počet účastníků 
Mateřská škola Specifika práce s pedagoga s dvouletými dětmi 1/OP VVV 
Management Změna právních předpisů 2 
Ekonomická  Účetnictví – změny ve mzdové účtárně 1 
 Změny v účetnictví 1 
Výchovný poradce Konference výchovných poradců 1 
 Žák s potřebou podpůrných opatření 1 
Pedagogičtí pracovníci Školení Slabikář 2 
 Matematická gramotnost 3/OP VVV 
 Rozvoj čtení a čtenářských dovedností 2/OP VVV 
 Umění Zentangle 1 
 Netradiční výtvarné techniky 1 
 Nakládání s chemickými látkami 1 
 Malí experimentátoři 1 
 Vzdělávání ped.prac.ZŠ zaměřené na Inkluzi 16/ OP VVV 
Mateřská škola  - THP Hygienické minimum 2 
Vychovatelky  0 
Metodik prevence SPJ Prevence ve škole 1 
IT  0 
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4. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí   

 
4. 1. Přehled o zařazení a umístění žáků po ukončení přijímacího řízení 

 

  

Z celkového počtu žáků 

5. 8. 9. CELKEM  

Pč Název školy  Místo CELKEM CH D CH D CH D chlapci dívky 

1 Gymnázium a SOŠ, SOU a VOŠ Hořice 1     1       1 0 

2 Gymnázium a SOŠ (osmileté studium) Hořice 5 5           5 0 

3 SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové 2           2 0 2 

4 SOŠ a SOU Hradec Králové 2     1   1   2 0 

5 SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové 1         1   1 0 

6 VOŠ a SŠ zdravotnická Hradec Králové 2           2 0 2 

7 SŠ vizuální tvorby Hradec Králové 1           1 0 1 

8 SŠ veterinární Hradec Králové 1           1 0 1 

9 SŠ Sion High School Hradec Králové 2           2 0 2 

10 Gymnázium  J.K.Tyla Hradec Králové 1           1 0 1 

11 Masarykova obchodní akademie Jičín 1           1 0 1 

12 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice 1         1   1 0 

13 SPŠ a VOŠ stavební Náchod 1         1   1 0 

14 SŠ gastronomie a služeb Nová Paka 1           1 0 1 

15 Integrovaná SŠ Nová Paka 1         1   1 0 

16 Gymnázium a SOŠ pedagogická Nová Paka 1           1 0 1 

17 SŠ technická a řemeslná Nový Bydžov 1           1 0 1 

18 OA, Hotelová škola a SOŠ Turnov 1           1 0 1 

19 Městské gymnázium a SOŠ Úpice 1           1 0 1 

    CELKEM 27 5 0 2 0 5 15 12 15 

 



 

 

4. 2. Zápis žáků do l. ročníku 

 
  Ve dnech 20. a 21. dubna 2017 proběhl zápis žáků do l. ročníku pro školní rok 2017/2018.

V průběhu zápisu se zábavnou formou prověřovaly dovednosti a vědomosti potřebné k úspěšnému 

zvládnutí přechodu do základní školy. Děti zpívaly, recitovaly, kreslily, určovaly barvy, tvary apod. 

Ověřovala se správná výslovnost a posuzovala školní zralost. 

  

Výsledky zápisu: zapsáno celkem  28 žáků 

 odklad školní docházky 11 žáků 

 do 1. ročníku nastoupí 17 žáků 

 

4. 3. Údaje o integrovaných žácích 

 
Údaje jsou podle stavu k  31. 3. 2017 

 

Mentální postižení 0 
Sluchové postižení 0 
Zrakové postižení 1 
Vady řeči 0 
Tělesné postižení  0 
Souběžné postižení více vadami 0 
Vývojové poruchy učení 26 
Vývojové poruchy chování 2 
Autismus 0 
Celkem integrovaných žáků 29 

 
 

Vývojové poruchy učení celkem 

dysortografie 13 
dyslexie 12 

dysgrafie 0 

dyspraxie 0 

dyskalkulie 1 

s vývojovými poruchami učení celkem 26 
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5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků na konci školního roku  
5. 1. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků na konci školního roku – 30. 6. 2017 

 Počty   Chování Prospěch 

Třída Celkem D CH 3.

st. 

2.st. DŘ DTu NTu Pochvala 1x5 X5 N 

1.A 15 5 10          

1.B 15 9 6          

2. 23 11 12          

3.A 22 11 11          

3.B 18 9 9          

4.A 24 11 13          

4.B. 22 10 12       1   

5. 28 11 17   1    1   

6. 23 13 10        1  

7.A 18 10 8          

7.B 17 11 6        1  

8. 16 4 12   1 1   2   

9. 20 15 5          

CELKEM 261 130 131 0 0 2 1 0 0 4 2 0 
Vysvětlivky:  
 D  - dívky 

 CH  - chlapci 

 DŘ   - důtka ředitele 
 DTu  - důtka třídního učitele 

 NTu  - napomenutí třídního učitele 

5. 2.  Výsledky opravných zkoušek 

Příjmení a 

jméno 

třída předmět učitel předseda 

komise 

přísedící 

učitel 

datum výsledek 

xxxxxx V. Př Sezima Štěpánková Váchová 31.8.2017 prospěla 

xxxxxx VII.B M Dytrychová Sezima Dvořáková 31.8.2017 opakuje 

ročník 

  

5. 3. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků na konci školního roku – 31. 8. 2017 

  Počty Prospěch 

Třída Celkem D CH V P 1x5 X5 N 
Průměrný 

prospěch 

1.A 15 5 10 14 1 0 0 0 1,105 

1.B 15 9 6 15 0 0 0 0 1,029 

2. 23 11 12 21 2 0 0 0 1,180 

3.A 22 11 11 20 2 0 0 0 1,267 

3.B 18 9 9 16 2 0 0 0 1,278 

4.A 24 11 13 15 9 0 0 0 1,514 

4.B. 22 10 12 11 10 1 0 0 1,657 

5. 28 11 17 10 18 0 0 0 1,693 

6. 23 13 10 9 13 1 0 0 1,749 

7.A 18 10 8 9 9 0 0 0 1,749 

7.B 17 11 6 5 11 1 0 0 1,966 

8. 16 4 12 5 9 0 2 0 2,236 

9. 20 15 5 5 15 0 0 0 1,950 

CELKEM 261 130 131 155 101 3 2 0 1,663 
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Vysvětlivky: 
 V - prospěl s vyznamenáním 

 P - prospěl 

 1x5 - neprospěl z jednoho předmětu 
 X5 - neprospěl z více předmětů 

 N - neklasifikován 

 

Průměr prospěchu celé školy = 1,663 
 

Závěr:   
 Z celkového počtu 261 žáků k 31. 8. 2017 ukončilo školní docházku v 9. ročníků 20 žáků 

a v 8. ročníku 2 žáci. 

 Z 5. ročníku přestupuje do osmiletého gymnázia 5 žáků. 

 

Opakují ročník, přestoupili:  

 

4.ročník xxxxxxx opakuje v jiné ZŠ 

6.ročník xxxxxxx opakuje 

8.ročník xxxxxxx ukončil docházku 

8.ročník xxxxxxx ukončil docházku 

Celkem  

 

5. 4.  Počet zameškaných hodin 

 

  Počty žáků Počet zameškaných hodin 

Třída Celkem D CH 1. pololetí 2. pololetí 

1.A 15 5 10 500 633 

1.B 15 9 6 277 500 

2. 22 10 12 413 993 

3.A 22 11 11 543 835 

3.B 18 9 9 523 491 

4.A 24 11 13 814 1006 

4.B. 22 10 12 809 1171 

5. 27 11 16 1074 1300 

6. 23 13 10 1154 1161 

7.A 18 10 8 931 836 

7.B 18 11 7 1660 + 58 NH 1213 

8. 16 4 12 1080 1093 

9. 19 14 5 1055 1945 

CELKEM 259 128 131 10833 + 58 NH 13177 
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6. Školní družina 

 
Výchovně vzdělávací činnost ŠD vycházela opět z plánu akcí na celý školní rok a ze ŠVP pro ŠD. 

Jejím hlavním cílem bylo zabezpečit odpočinek, zájmové činnosti a rekreační činnost žáků v ranních a 

hlavně odpoledních hodinách bezprostředně po vyučování. Vychovatelky ŠD využívaly spontánní 

činnosti na základě zájmů účastníků, dále činnosti příležitostné organizované nebo pravidelné. Pracovaly 

s dětmi hromadně, ve skupinkách nebo podle potřeby individuálně. Snažily se i o rozšíření 

sebeobslužných dovedností, podle zájmu zařazovaly i přípravu na vyučování. Vycházely při své práci ze 

snahy, aby ŠD byla pro žáky po vyučování místem pro regeneraci, rozvíjení tvořivosti, rozvíjení 

komunikativních dovedností, posilování sebevědomí, místem pohodové atmosféry a dobrých vztahů mezi 

spolužáky, dále i místem pro komunikaci vychovatelek s rodiči nebo zákonnými zástupci. 

 

Školní družina byla v letošním školním roce rozdělena na 4 oddělení: 

 

1. oddělení - 1.A + 1.B - vychovatelka ŠD Hana Vojtěchová 

počet žáků na zač. škol. roku: 25, počet žáků na konci školního roku: 26 

2. oddělení - 2.tř. - vychovatelka ŠD Jarmila Horáčková 

počet žáků na zač. škol. roku: 20, počet žáků na konci školního roku: 21 

3. oddělení - 3.A - vychovatelka ŠD od 1. 9. 2016 do 30. 11. 2016 Mgr. Barbora Kira Kubinová, 

od 1. 12. 2016 do 30. 6. 2017 Bc. Lenka Bartoníčková 

počet žáků na zač. škol. roku: 21, počet žáků na konci školního roku: 20 

4. oddělení - 3.B + 4.tř. - vychovatelka ŠD Hana Vlková 

počet žáků na zač. škol. roku: 24, počet žáků na konci školního roku: 19 

Všechna oddělení měla vypracovaný svůj roční plán nejdůležitějších akcí, tyto činnosti v průběhu 

školního roku realizovala. Kromě těchto činností se uskutečnily i nějaké neplánované. Tyto akce 

probíhaly buď v jednotlivých odděleních nebo společně. 

I v letošním školním roce byla naše škola zapojena do pokusného ověřování programu „Hodina 

pohybu navíc“, jehož cílem bylo motivovat žáky 1. – 3. ročníku k pohybu. Toto ověřování probíhalo 

v rámci školní družiny, kdy  1x týdně navštěvovali pohybové aktivity žáci 1. odd. (středa), 1x týdně žáci 

2. a 3. odd. (pátek). Projekt probíhal pod vedením p. učitelky Mgr. Veroniky Bartošové. 

  

Září - v prvním školním měsíci se žáci seznamovali s novým prostředím, vzpomínali na prázdniny ve 

vyprávěních a obrázcích, sportovali na hřišti, poznávali bezpečnou cestu do školy, dopravní značky, 

vyprávěli si o správné výbavě kola a o bezpečné jízdě na kole, vytvářeli galerii v přírodě – kreslili křídami 

na asfalt, pořádali indiánské léto – interaktivní hry pro rozvoj dobrých vztahů mezi dětmi, rituál v tee-pee, 

vyzkoušeli indiánské dovednosti v přírodě 

Říjen - vytvářeli z přírodnin obrazce a šperky, hráli hry pro rozvoj komunikace a spolupráce mezi dětmi, 

vytvářeli loutky a hráli divadlo, vyzkoušeli různé výtvarné techniky – hráli si na malíře, vytvářeli lapače 

snů a indiánský totem, vyprávěli si, jak žili indiáni, hlavním tématem byl Halloween – zdobení a 

vyřezávání dýní, výtvarné dílny 

Listopad - žáci hráli soutěže – poraď si v každé situaci, přivítali zimu – modrobílý den, četli si pohádky, 

vyprávěli vlastní pohádky, příběhy, lepili zvířátka z listí, pouštěli draky, probíhaly výtvarné dílny na čerty 

a Mikuláše, adventní vazba 

Prosinec - celý  tento měsíc probíhaly ve všech odděleních vánoční výtvarné dílny, vánoční besídky, 

společné vánoční zpívání 
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Leden - žáci trénovali své hlavičky v hrách a soutěžích - týden úkolů, rébusů, tajenek, pořádali pěveckou 

soutěž, podle sněhových podmínek hráli a soutěžili na sněhu, poznávali stopy zvířat, vytvářeli sochy ze 

sněhu, vyprávěli si o zimních sportech, seznámili se s Morseovou abecedou, skupenstvím vody 

Únor - žáci i v tomto měsíci, pokud počasí dovolilo, stavěli ze sněhu, hráli si na sněhu, kreslili do sněhu, 

vyprávěli si o Masopustu, o tom, jak se žilo dřív, pracovali se dřevem, batikovali indiánská trička, 

poznávali tajné písmo indiánů, hráli postřehové hry 

Březen - byl ve znamení výtvarných dílen velikonočních, barvení velikonočních kraslic, vítání jara, 

jarních koláží, děti vyráběly šperky z přírodnin, modelovaly ptačí hnízda, sledovaly probouzející se 

přírodu, prožily týden s pohádkou – četly, dramatizovaly, kreslily pohádky 

Duben - činnost byla zaměřená na Den Země, ochranu přírody, životního prostředí, dále pořádali 

v odděleních týden s knihou, týden zdraví, učili se ošetřit drobná poranění, vyprávěli si legendy o 

bylinách, povídali si o povoláních rodičů, a čím chtějí být oni, plnili indiánské pírko zdatnosti, pálení 

čarodějnic 

Květen - v tomto měsíci se konala se netradiční olympiáda, „kuličkiáda“, předčasně se uskutečnila 

orientační hra s obrázky (v plánu až v červnu), děti vytvářely plán města – jak znám své město, , ve všech 

odděleních vyráběly dárky pro maminky ke Dni matek, vyprávěly si, jak doma pomáhají, hrály 

stopovanou – hledáme indiánský poklad, vytvářely indiánské piktogramy, pořádaly turnaj v kuželkách, 

vyprávěly si o domácích zvířatech a péči o ně 

Červen - probíhaly hry a soutěže zaměřené ke Dni dětí – hon za pokladem, zábavné odpoledne, 

postřehový závod, aktivity na přání dětí, poznáváme předměty hmatem a čichem, jak si hráli naši 

tatínkové a maminky – guma, panák, švihadlo, míčová školka, symbol růží 

 

Mimo plánované akce se uskutečnily ještě další: 

3. odd. – valentýnská party (únor), pyžamová party (březen), den v modrém aneb všichni musí mít na 

sobě něco modrého (březen), sportovní olympiáda (březen), čarodějnické odpoledne (duben), pečujeme o 

sebe-návštěva kadeřnice (květen) 

Společné akce – všechna oddělení – vlaštovkiáda (duben), návštěva kynologického klubu v Hořicích – 

ukázka výcviku psů (červen), malí jogínci – cvičíme jógu s instruktorkou (červen), fotbalový turnaj 

(květen), fidget spinner 3. a 4. odd. – triky, tipy, dovednostní soutěže (květen), vodní bitva (červen)  

ŠD se celoročně podílela na výzdobě školy a její prezentaci (informační tabule ve městě). 

 

Materiální a finanční zabezpečení ŠD 

ŠD využívala pro svou činnost prostory v přístavbě školy, ve třídách bylo umístěno 1., 3. a 4. 

oddělení, v bývalém bytě 2. oddělení. Herna i prostory ŠD ve třídách jsou vybaveny koberci, skříňkami 

určenými pro ŠD. Dále se v přístavbě školy využívala bývalá kuchyňka (počítače), kabinety, v zimním 

období pro pohybové hry a stolní fotbal i prostorná chodba, pro projektovou hodinu pohybu navíc 

tělocvična. Na rekreační a zájmovou činnost venku navštěvovala ŠD nejvíce přilehlý park a školní hřiště. 

Pro hry a činnosti ve vnitřních prostorách žáci využívali stolní hry, stavebnice, dřevěné kostky, sportovní 

náčiní, stolní fotbálek, na výtvarnou a pracovní činnost pastelky, temperové barvy, vodové barvy, 

modelovací hmotu, nůžky, lepidla, křídy, kartony, stuhy aj., pro poslech a rozvoj čtenářských dovedností 

dětské knihy a encyklopedie. ŠD má k dispozici televizor, fotoaparát, stolní počítač, pojízdnou tabuli, CD 

přehrávač, samostatná herna i prostory určené pro ŠD ve třídách jsou vybaveny moderním nábytkem. Ve 

třídách s interaktivní tabulí využívaly vychovatelky i tuto. Do jednotlivých oddělení byly pořízeny stolní 

hry, stavebnice, sportovní náčiní, didaktické hry, dřevěné stavebnice a kostky (prosinec 2016, cca za 

20 000,- Kč). Průběžně byly dokupovány potřeby pro výtvarnou a pracovní činnost. 

Úplata za provoz ŠD činila 150,- Kč za měsíc. Rodiče uhradili úplatu za ŠD ve dvou splátkách – 

do konce září za I.pol., do konce února za II.pol.  O prominutí úplaty požádali rodiče, kteří mají dva 

chlapce v pěstounské péči (1 žák z 1.tř, 1 žák z 2.tř.) 

 

Vybrané finanční částky: 

1. oddělení 37 200,- Kč, 2. oddělení 29 100,- Kč, 3. oddělení 30 750,- Kč, 4. oddělení 32 250,- Kč,-

Celková vybraná částka od žáků navštěvujících ŠD byla 129 300,- Kč. 

Do školní družiny opět přispělo i SRPŠ - na drobné odměny a občerstvení na vánoční besídky a na 

odměny pro soutěže a hry ke Dni dětí cca částkou 12 000,- Kč. 

Vypracovala: Hana Vojtěchová 
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7.   Mateřská škola 

1. Základní charakteristika mateřské školy: 

Naše MŠ je dvoutřídní s kapacitou 53 dětí a je součástí ZŠ. Je umístěna ve dvoupatrové budově v Žižkově 

ulici, č. p. 811, proti hlavní budově základní školy. Budova je nově rekonstruována. Mateřská škola má 

dvě třídy s hernami, šatny, jídelnu s výdejnou, umyvárny a samostatnou ložnici. U „školky“ je zahrada, 

která se postupně nově vybavuje. 

MŠ má 4 pedagogické a 2 provozní pracovnice a od května 2017 i asistentku pedagoga. 

2. Školní vzdělávací program: 

ŠVP s názvem ,,Hakuna-matata“ (buď šťastný) již realizujeme od roku 2012, v průběhu jsou prováděny 

drobné úpravy. Celý ŠVP je koncipován jako starý slovanský kmen ochránců přírody a děti byly 

rozděleny do čtyř rodin (vlci, medvědi, jestřábi a sovy). 

Na podzim byla naším hlavním tématem příroda - dary podzimu, podzimní les. Přírodu jsme se snažili 

poznávat všemi smysly. Pozorovali jsme zvířata i rostliny v parku, na poli, ale i v okolí rybníka a lesa. 

Naslouchali zpěvu ptáků, vnímali barvy a vůně podzimu. Zkoumali jsme strukturu přírodnin zblízka i v 

našem badatelském koutku. Do školky přijela ,,pohádka“ i Ladˇka s muzikohraním. V galerii jsme byli 

aktivními účastníky sochařského ,,setkání na Atolu“. Na Gothardě proběhlo setkání dětí a rodičů a 

společné pouštění draků. Naše bádání nás přivedlo do ekocentra v Hradci Králové, kde tématem byla 

ochrana vody. Připravili jsme společné „Martinské posezení“ i pátrání po stopách sv. Martina. Zúčastnili 

jsme se společně s rodiči ,,adventního zpívání“ v kostele. Po Novém roce jsme si užili zimní radovánky na 

sněhu a v únoru nás čekal tradiční masopustní rej v maskách. V březnu jsme přivítali jaro a pozorovali 

probouzející se přírodu, společně jsme odnesli Moranu k řece. S rodiči a dětmi jsme si připomněli bitvu 

na Gothardě. Naše výlety do přírody směřovaly například ke Kalíšku na Dachova, kde jsme potkali rytíře 

Palečka a vílu Vesnu a k dobrovodskému rybníku. Ve škole nás zaujala návštěva sférického kina. V 

červnu nás pozvali na zámek, kde jsme zatančili na lidové písně. Školní rok jsme zakončili Svatojánskou 

slavností spojenou s loučením s předškoláky. Na výlet jsme odjeli do skanzenu v Krňovicích i k 

chaloupce babičky víly. 

Dalšími akcemi letošního roku byly: 

Chovatelská výstava - Výlety do podzimního lesa - Divadelní představení v DK Koruna - Sportovní 

školička - Muzikohraní - Výstava v Muzeu - Beseda v knihovně - Po stopách Sv. Martina - Vánoční 

nadílka - Tři králové - Pěší výlety do zimní přírody - Masopustní rej - Vítání jara - Výlet do jarní přírody - 

Velikonoce - Bitva na Gothardě - Den Země - Čarodějnický rej - Kytička pro maminku - Plavání 

předškoláků - Focení tříd a předškoláků na tablo 

Vypracovala: Mgr. Lenka Sochorová, DiS 

3. Pracovníci MŠ 

Věk Do 30 let 

včetně 
31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - více 

Počet pedagog. pracovníků 0 1 0 3 0 

 

Pedagog. pracovníci celkem Z toho kvalifikovaných Z toho nekvalifikovaných 

4 4 0 

Provozní zaměstnanci   

2 2 0 
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4.Využití poradenských služeb pro MŠ (hodnocení, spolupráce, přínos, PPP, SPC,..) 

Spolupráce poradenských služeb byla realizována pouze s PPP, v rámci odkladů školní docházky. 

Které Jak Hodnocení 

PPP Jičín Odklad školní docházky dobré 

 

5.Věkové složení dětí: 

 1.  oddělení 2.  oddělení 

Nar. 1. 9.2013 a později 1 5 

Nar. 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013 5 4 

Nar. 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012 14 10 

Nar. 1. 9. 2010 – 31. 8. 2011 5 4 

Nar. dříve než 1. 9. 2010 3 2 

 

6.Individuálně integrované děti 

Nemáme. 

 

7.Počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států: 

Stát EU Počet dětí 

UKR 1 

Celkem 1 

 

8.Počet dětí s trvalým bydlištěm mimo Hořice (dojíždějí z jiných obcí): 

Obec Počet dětí 

Vršce 1 

 

9.Hodnocení plnění školního vzdělávacího programu: 

Školní vzdělávací program pro školní rok 2015/2016 byl realizován. Stanovené cíle byly splněny a 

zvolený postup byl v souladu s RVP 

 

10.Spolupráce s jinými subjekty (mateřské školy, základní školy): 

- spolupráce se ZŠ 

- spolupráce s Městským kulturním centrem - slavnostní zahájení výstavy betlémů 

- účast na divadelních představeních 

- návštěva knihovny a muzea 

 

Závěrečné hodnocení: 

Školní rok 2016/2017 proběhl úspěšně a všechny stanovené úkoly byly splněny. 

 

  8.    Materiálně technické zabezpečení a vybavení školy 

MŠ  
 Úprava topení (91 000,- Kč) 

 Výměna podlahové krytiny 1. patro (30 908,- Kč) 

 Zavedení internetu v budově (22 742,- Kč) 

 Zabezpečovací technika v budově (21 433,- Kč) 

 Oprava omítek a vymalování v učebnách (36 600,- Kč) 

ZŠ 
 Rekonstrukce toalet dívek a kabinetu TV (2 500 167,- Kč) 

 Oprava sociálního zařízení v přístavbě (52 030,- Kč) 

 Rekonstrukce úklidové místnosti (57 015,-)  
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 Provedení odvodňovacích žlabů v šatně ZŠ (59 860,- Kč) 

 Rekonstrukce školní kuchyňky: 

Rozvody vody (32 738,- Kč) 

Výměna obkladů a dlažby (26 106,- Kč) 

Zhotovení kuchyňského nábytku, spotřebiče + montáž (125 000,-Kč) 

 Malování učeben (40 000,- Kč) 

 Zhotovení a montáž expanzních nádob do kotelny ZŠ (22 542,- Kč) 

 2 ks interaktivní tabule (280 000,- Kč) 

 

9. Školská rada 

 
Zřízena 19. 12. 2005. 

Od 6. 5. 2015 má nové složení členů  
Schůzky ŠR  12. 10. 2015, 31. 8. 2016 

záznamy ze schůzek jsou uloženy u předsedy ŠR, ředitele školy a 

na internetových stránkách školy 
Členové školské rady 

pro období 1. 5. 2015 – 30. 4. 2018 

Složení členů ŠR : 
Za zřizovatele: 

Aleš Svoboda 

Jana Bouzková 

Za pedagogické pracovníky: 

Mgr. Lada Štěpánková 

Mgr. Šárka Válková 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků: 

Miloslava Černá 

René Rejman 
 

10. Sdružení rodičů a přátel školy 
 

Předseda Miloslava Černá  
Pokladník Ing. Veronika Klímová 
Počet členů celkem 13 
Počet schůzek ve školním roce  1 

 

11. Žákovský parlament 

 
Předseda - kapitán Matyáš Goniec 
Zapisovatel  Anežka Novotná 
Zástupce kapitána Petr Dufek 
Schránka důvěry Petr Dufek 
Spojka Jan Povolný 
Kronika Anežka Novotná 
Významnější společné akce Easter Egg Hunting  
 Příprava piškvorkového turnaje 
Počet členů z řad žáků 19 
Hosté 1 
Počet členů z řad vyučujících 1 
Počet schůzek 1 x týdně středa od 9.40 hod. 

 
Žákovský parlament pracoval v letošním školním roce v počtu 19 členů. 

Schůzky probíhaly pravidelně každou středu od 9.40 do 10.00 hodin v kuchyňce školy. 
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 Největším projektem byla celoškolní sportovní akce „Easter Egg Hunting, žáci připravili plakáty 

k akci a připravili stanoviště a aktivity.  

Po celý rok byla pravidelně vybírána a řešena schránka důvěry. 

Na závěr školního roku byli nejpracovitější členové žákovského parlamentu odměněni. Na odměny 

členům parlamentu přispělo školní SRPŠ. 

 

12. Pedagogická praxe studentů 

 

Škola, fakulta Předmět/téma  Délka praxe Počet 

studentů 

PdF U Hradec Králové, Pedagogická 

fakulta 

Pedagogická praxe –  

 1. st. ZŠ 

3 dny 2 

OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ 

PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ 

ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO 

RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S 

PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ 

ZKOUŠKY, s.r.o., SNP 170, Hradec 

Králové 

Školní družina 15. 5. – 2. 6. 2017 1 

 

13. Řízení a kontrolní činnost 

 
 Vedení školy provádělo hospitační činnost, ve které se zaměřilo na plnění Školního vzdělávacího 

programu školy, osnov a tematických plánů, na průběh a organizaci vyučovací hodiny, připravenost 

učitele, využívání nových metod práce a didaktické techniky při výuce, individuální přístup k žákům a 

jejich motivaci. Pravidelně byla kontrolována pedagogická dokumentace. Výsledky hospitační činnosti 

jsou uloženy u ředitele školy. 

 

 

Údaje o výsledcích kontrolní činnosti 

 

Kontrolní činnost - 

kým 

Předmět kontroly Datum Výsledek 

Vnitřní audit 

kritických bodů 

Národní legislativa 

zákona 258/200 Sb. 

§24, odst. 1, písm. c 

Bc. Martina Šorfová 

Úroveň systému HACCP a jeho 

soulad s plánem systému 

kritických bodů 

25. 4. 2017 Funkčnost systému byla 

shledána, nápravná 

opatření nejsou žádná 

 

Okresní správa 

sociálního 

zabezpečení Jičín 

Věra Velecká 

Kontrola pojištění č. 56/17/663 14. 2. 2017 Nebyly zjištěny 

nedostatky 

(Protokol z 16. 3. 2017) 

Krajská hygienická 

stanice 

Královéhradeckého 

kraje  

Bc. Hana Kratěnová 

Kontrola č. 882 /2014ze dne 29. 

4. 2004 a podle § 88 zákona č. 

258/2000 Sb. 

Školní jídelna, výdejna při MŠ 

Na Daliborce, Žižkova 811, 508 

01 Hořice 

8.3. 2017 Nebyly shledány 

závady. V den kontroly 

byl v provozovně 

pořádek, pracovnice 

měly čistý, ochranný 

pracovní oděv. 

Protokol o kontrole je 

uložen v ředitelně školy 
Krajská hygienická 

stanice 

Kontrola podle zákona č. 

255/2012 Sb. O kontrole a podle 

8. 3. 2017 Ve všech shlédnutých 

prostorách byl dnešního 
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Královéhradeckého 

kraje  

MUDr. Jaromír 

Hrubý 

§ 88 zákona č. 258/200 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví …. 

MŠ při Základní škole Na 

Daliborce, Žižkova 811, 508 01 

Hořice 

dne shledán pořádek a 

čistota 

Protokol o kontrole je 

uložen v ředitelně školy 

Servis hasicích 

zařízení,  

K. Kutík 

 

Kontrola požárního vodovodu a 

příslušenství a Technických 

podmínek č. 1/86 pro činnost 

v oboru prací ČJK 973 93, 

Kontrola hasicích přístrojů. 

16. 2. 2017 Kontrolovaný PV jako 

celek odpovídá 

požadavkům norem 

v oboru požární ochrany 

a je použitelný 

k hasebnímu zásahu. Při 

kontrole hasicích 

přístrojů byly splněny 

podmínky stanovené 

právními předpisy, 

normativními 

požadavky a průvodní 

dokumentací výrobce 

HP. 
Jiří Tejmer Revizní zpráva č. 60/17 o revizi 

elektrického zařízení nn dle 

ČSN 332000-6, ČSN EN 61 140 

ed.2 

21. 6. 2017 Provedenou prohlídkou 

a měřením bylo zjištěno, 

že revidovaná 

silnoproudá el. Instalace 

je provedena dle 

platných předpisů ČSN 

a při dodržování 

předepsaných předpisů 

el. zařízení je schopná 

provozu z hlediska 

bezpečnosti 

Odborná technická 

kontrola 

tělocvičného nářadí, 

Roman Šťastný 

Odborná technická kontrola 

tělocvičného nářadí a náčiní 

používaného ve třídě a na 

dětském hřišti ZŠ a MŠ  

8. 2. 2017 Tělocvičné nářadí, 

náčiní a hrací prvky 

používané ve třídě MŠ a 

na dětském hřišti ZŠ i 

MŠ byly řádně 

zkontrolovány a 

přezkoušeny 
Odborná technická 

kontrola 

tělocvičného nářadí, 

Roman Šťastný 

Odborná technická kontrola 

tělocvičného nářadí a náčiní 

používaného v tělocvičně a 

hřišti ZŠ  

8. 2. 2017 Tělocvičné nářadí bylo 

řádně zkontrolováno a 

přezkoušeno. 

Kontrola a čištění 

spalinové cesty 

Zdeněk Škvrna 

Kontrola podle zákona Sb., 

34/2016 

30. 4. 2017 Žádné viditelné závady, 

které by bránily 

bezpečnému užívání 
Odborná technická 

kontrola 

tělocvičného nářadí, 

Roman Šťastný 

Sportovní zařízení Města Hořic, 

Janderova 2156 

18. 4. 2017 Doporučení jsou 

uvedena v protokolu 

Protokol o kontrole je 

uložen v ředitelně školy 
Preventivní požární 

prohlídka Základní 

školy a Mateřské 

školy 

Václav Zázvorka 

Preventivní prohlídka na 

základě ustanovení § 12 odst. 5 

vyhlášky o požární prevenci a 

podle ust. § 5 odst. 1 písm. E 

zákona č. 133/1985 Sb., o 

požární ochraně, ve znění 

28. 4. 2017 Celkový stav areálu – 

vyhovující technický 

stav 
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pozdějších předpisů 

 

Kontrola plynového 

zařízení 

Vladimír Kříž 

STL HUP, regulace SRL/NTL, 

plynoměr, NTL plynovod dle 

ČSN 386420 do kotelny dle 

ČSN 070703, plynové 

spotřebiče nad 50 kW, 

dokumentace 

27. 10. 2016 Zařízení jsou 

provozuschopná, bez 

zjištěných závad 

Kontrola areálu a 

nářadí 

Marek Kysilka 

Hala Hořice – venkovní areál 31. 5. 2016 

platnost do  

29. 6. 2017 

Celkový stav areálu – 

vyhovující technický 

stav 
Česká školní 

inspekce 

Královéhradecký 

inspektorát 

Vedoucí školní 

inspektorka Mgr. 

Jana Hanáčková 

Zjišťování a hodnocení 

podmínek, průběhu a výsledků 

vzdělávání, a to podle 

příslušných školních 

vzdělávacích programů a 

akreditovaných vzdělávacích 

programů dle § 174 odst. 2 

písm. b) školského zákona. 

Kontrola dodržování právních 

předpisů, které se vztahují 

k poskytování vzdělávání a 

školských služeb dle § 174 odst. 

2 písm. d) školského zákona 

16. – 18. 5. 2017 Závěry a hodnocení jsou 

uloženy v ředitelně 

školy a na webovém 

Portálu ČŠI 

Ing. Jana Králová Veřejnosprávní kontrola 

kontrolované období: leden 

2015 - prosinec 2015 

 Veškeré požadované 

dokumenty a 

materiály byly 

předloženy. V 

kontrolovaných 

oblastech nebyly 

zjištěny závažné 

nedostatky. 
    

    

 

 

14.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnost 

 

14.1. Přehled projektů podpořených z grantových programů 

 

Projekt Zdroj Výše dotace 
Výzva č. 02_16_022  MŠMT, EU, ESF, Operační program Výzkum, 

vývoj a vzdělávání 

 

1 007 480,- Kč 

 

14. 2. Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

 

Spolupráce školy a dalších subjektů Odborné praxe studentů: 

Pedagogická fakulta UHK – v oblasti vykonávání pedagogické 

praxe. 

V Klicperově divadle v Hradci Králové se žáky navštěvujeme 

pravidelně odpolední divadelní představení. Navštěvujeme též 

divadlo Drak. 
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ND – účastníme se předplacených dopoledních představení ve 

Státní opeře. 

DK Hořice – účastníme se některých kulturních představení, 

Spolupracujeme s nakladatelstvím Egmont, Fragment, 

Spolupracujeme s MěÚ v Hořicích v oblasti ochrany životního 

prostředí (třídění odpadů a úprava okolí školy), 

Využíváme služeb Sportovního zařízení města Hořice, Městské 

knihovny, Hořice, Úřadu práce, Jičín, Biografu Na Špici, 

Klokánek 

Spolupracujeme s Gymnáziem, střední odbornou školou, středním 

odborným učilištěm a vyšší odbornou školou Hořice, a také s 

Hořickým gymnáziem 

Žáci čtvrtých a třetích tříd pravidelně navštěvují dopravní hřiště 

v Hořicích. 

Spolupracujeme s Policií ČR – Jičín (exkurze), Úřadem práce, 

Jičín. 

Spolupracujeme také s regionálními deníky (Noviny Jičínska, 

Nové noviny, Hořické občasné noviny), 

Uskutečňujeme exkurze do Muzea východních Čech v Hradci 

Králové. 

Zapojujeme se do soutěží pořádaných místními spolky, 

institucemi, organizacemi (Město Hořice, Městské muzeum, 

Městská knihovna, ZUŠ Melodie, DDM , …) 

Pravidelně navštěvujeme výstavu konanou Českým svazem 

chovatelů- ZO Hořice. 

Spolupracujeme s Ovocnými a okrasnými školkami – Fikarovi 

Významné akce školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celodenní celoškolní projektové dny: 

 Den Země  

 Easter Egg Hunting 

 Sportovně - branný den 

 Halloween 

 Dětský den 

 Uklízíme Česko 

 

Společný projekt MŠ a ZŠ 

Den Země 

Spolupracujeme s naši MŠ (Putování za vílami) 

Zahraniční zájezdy, jazykové aktivity 

 

 

 

 

 

 

Třídní a předmětové projekty 

 

Besedy 

 

 

 

 

 

 

Poznávací jednodenní zájezd pro žáky do německy mluvící země: 

Vídeň 

 

Talk Talk- Aj konverzace s rodilými mluvčími 6. -8. třída 

(týdenní intenzivní výuka) 

Británie s Britem 3.- 9. třídy  

 

Vynášení Morany, Vítání jara, Velikonoce,….. 

 

Programy prevence 

Etická výchova 

Městská knihovna 

Sexuální výchova 

Hodina s kadeřnicí 

Prezentace SŠ 

Webinář o HIV 
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Exkurze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncerty 

 

 

 

Akce pro rodiče a veřejnost 

 

 

 

 

 

 

Sportovní soutěže a akce 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentace na veřejnosti 

 

 

 

 

 

Ostatní 

 

Planetárium HK 

Praha rozhlas SPIN 

Muzeum Karla Zemana 

Dolní Černůtky – farma 

Pekárna Nopek Hořice 

SOU Mladá Boleslav 

Muzeum a výroba – Škoda Mladá Boleslav 

Národní technické muzeum Praha 

Národní muzeum Praha 

IQ Landia Liberec 

Muzeum východních Čech 

Třebechovice Betlém 

VOS Hořice – Den vody 

Terezín 

Rodný domek K. J. Erbena 

Archeopark Všestary 

Výroba Hořických trubiček – Miletín 

Muzeum E. Štorcha Ostroměř 

 

Anglicko-český výchovně-vzdělávací program  

(3. – 9. ročník, prosinec Británie s Britem) 

Výchovné koncerty 

 

Setkání se středními školami – nabídka, prezentace 

Besídky ve třídách 

Zpívání v kostele ZŠ 

Vánoční besídky a dílny s rodiči 

Představení pro rodiče ve třídách 

Dny otevřených dveří pro MŠ a veřejnost 

 

Florbal-okrskové, okresní kolo 

Miniházená (Jičín) 

McDonald Cup (okresní kolo) 

Pohár rozhlasu (okresní kolo) 

Košíková – okresní kolo 

Bruslení v Nové Pace (zájemci) 

Plavání (v rámci výuky) 

 

Webové stránky školy 

Elektronická žákovská knížka 

Prezentační panel na náměstí Jiřího z Poděbrad 

Představení pro rodiče a dny otevřených dveří v ZŠ i MŠ 

Výstava výtvarných prací žáků v Biografu Na Špici 

 

Cyklovýlety, bruslení v Nové Pace 

Spaní ve škole 

Jičín, město pohádky, Královéhradecká filharmonie – koncert 

Dravci 

Soutěže 

 

Účast na sportovních soutěžích: miniházená, florbal-okrskové 

kolo, košíková - okresní kolo Nová Paka 

 

Výtvarné soutěže účast: Evropské výtvarné centrum Sněženka, 

COR Apertum o. s. Praha 
Vícedenní výlety Cyklovýlety  
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Školy v přírodě 

Lyžařský kurz 7. třída 

Výlety tříd 
Akce k prevenci sociálně 

patologických jevů  

Adaptační kurzy 

Zpráva metodika prevence viz. příloha č. 2 
Environmentální výchova 

 
K 1. 9. 2017 je v prostorách ZŠ a MŠ Na Daliborce celkem 

13 nádob na druhotně recyklovatelné suroviny (papír, 

plasty, kovy, bioodpad). Odvoz surovin zajišťuje firma 

NAPOS Opatovice nad Labem jednou měsíčně spolu 

s pravidelným sběrem starého papíru. Ve školním roce 

2016/2017 se nám podařilo nashromáždit 33.310 kg papíru, 

tedy přesně o 10 tun více než v roce 2015/2016.  Získané 

finanční prostředky byly použity na nákup odměn 

nejúspěšnějším žákům na konci školního roku, na úhradu 

sférického kina pro celou školu i školku, nákup hraček do 

MŠ celých 11.000,- Kč získala vítězná třída, jako příspěvek 

na školní výlet. Plastová víčka od PET lahví jsem letos 

věnovali malému Ondrovi Duškovi z Ostrova, trpícímu 

nevyléčitelnou dětskou mozkovou obrnou (spastickou 

guadroparezou), celkem 500 kg víček si odvezla 27.6.2017 

Ondrova maminka. Se zasvěcením žáků do problematiky 

recyklace a třídění odpadu nám pomáhá středisko 

ekologické výchovy SEVER z Hradce Králové a společnost 

EKO-KOM zabývající se recyklací odpadů (přednášky, 

semináře, Den Země, letáky a propagační materiály). 

Ekologii se věnujeme v rámci volitelného předmětu v 8. 

ročníku.  Letos jsme se druhým rokem zapojili i do 

celostátní akce „Ukliďme Česko“, kdy jsme vyrazili do 

terénu a sbírali vše, co do přírody nepatří. 

 

Každoročně pořádáme projektový Den Země, kdy uklidíme 

okolí školy a vysadíme stromky popř. keře před školou, 

abychom vytvořili příjemnou odpočinkovou zónu nejen pro 

naše žáky ale i pro širokou veřejnost. 

 

 

 

14. 3. Přehled navštívených divadelních představení 

 

Klicperovo divadlo v Hradci Králové 
Ve školním roce 2016/2017 se na představení Klicperova divadla přihlásilo celkem 28 žáků. 

 

přehled absolvovaných představení: 
10. 11. 2016 – B. Vian: Pěna dní 

8. 2. 2017 – Medvědi 

30. 3. 2017 – V. Havel: Asanace 

2. 5. 2017 – D. Drábek: Čtyřlístek 

 

 

 

 



 

26 

 

Národní divadlo Praha 

 

Zájemci z 8. a 9. ročníku se i v uplynulém školním roce zapojili do cyklu Národního 

divadla ND školám. V březnu jsme ve Stavovském divadle zhlédli pohádku Maurice 

Maeterlincka Modrý pták a koncem května pak operu Rusalka v Hudebním divadle v Karlíně 

 

Ostatní kulturní akce 

Ve snaze o všestranný rozvoj osobností žáků se škola pravidelně účastní různých 

kulturních pořadů. V průběhu školního roku navštěvujeme kino, filmy vybíráme nejen s ohledem 

na věk dětí.  Na základě recenzí  se snažíme, aby vybrané snímky neposkytovaly pouze zábavu, 

ale měly i přidanou hodnotu. 

 

14. 4. Přehled zájmových útvarů 

 

Název Vyučující 

Angličtina pro 2. třídu Mgr. Gabriela Cardová 

Francouzština  Mgr. Lada Štěpánková 

Šikulka Mgr. Soňa Vrabcová 

 

14. 5. Pronájem školních prostor 

 

Organizace - činnost Období 
Cvičení na trampolínkách září - srpen 
Volejbal  říjen - červen 
DDM říjen - červen 
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15. Přílohy: 

1) Zpráva výchovného poradce 

2) Zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů 

 

Příloha č. 1 

Zpráva výchovného poradce 

 

 

Ve školním roce 2016/2017 se podařilo splnit okruhy činností výchovné poradkyně. Během 

měsíce září byla provedena kontrola žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, se žáky 

integrovanými. Během následujících měsíců jsme již obdrželi datovou schránkou doporučení k 

integraci pro žáky inkludované. Došlo ke kontrole termínů vyšetření a upozornění zákonných 

zástupců ohledně propadající zprávy. Také byly konzultovány s třídními učiteli a učiteli hlavních 

předmětů potřeby žáků, kteří prozatím neprošli PPP, zejména pro případné vyplnění PLPP a 

následného stanovení podpůrných opatření 1. stupně. Protože do konce měsíce září musí být 

stanoveny IVP na následující školní rok, třídní učitelé byli seznámeni s jednotlivými žáky, 

kterých se IVP týká. Proběhly individuální konzultace s vyučujícími ohledně IVP. Na naší škole 

vzniklo nové školské poradenské pracoviště, jehož členy jsou - výchovná poradkyně, metodička 

prevence a zástupkyně ředitele. Během měsíce října byl proveden seznam žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Aktualizován byl seznam o nové žáky, případně o žáky nově příchozí s 

již stanovenými potřebami. Byly vytištěny a založeny IVP, a předány k podpisu zákonným 

zástupcům. Případné nesrovnalosti byly konzultovány s PPP Jičín. Vzhledem k nastávající 

inkluzi nebyly konzultace ojedinělé. Již se nám rýsovala potřeba PLPP, společně s třídními 

učiteli byly postupně plány sepisovány. Po kompletním plánu následovala schůzka se zákonnými 

zástupci a ti byli s plánem podrobně seznámeni. Se žáky devátého ročnímu proběhly pohovory 

ohledně volby povolání a zejména pak střední školy. Byli vytipováni žáci, kteří by si chtěli zvolit 

uměleckou školu (talentové zkoušky). Spolu s vedením školy byl stanoven nový předmět – 

speciálně pedagogické péče, zejména jeho umístění do rozvrhu a náplň. Po poradě s PPP byl v 

prvním pololetí doporučen poradnou předmět pedagogické intervence a až od druhého pololetí 

předmět speciálně pedagogické péče. Během listopadu na třídních schůzkách byli rodiče 

seznámeni s IVP a podpisem je vzali na vědomí. S pomocí třídních učitelek byly odeslány děti ke 

kontrolnímu vyšetření, z nižších ročníků (od 2. třídy) pak k prvnímu vyšetření v PPP Jičín, 

Hradec Králové. Žáci a jejich rodiče byli seznámeni s plánem výchovného poradenství a s 

konzultačními hodinami – nástěnka a webové stránky školy. Se žáky 9. ročníků byla provedena 

beseda ohledně přijímacích zkoušek, talentových zkoušek a vůbec přijímacího řízení jako 

takového. Byl aktualizován seznam žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a aktualizována 

databáze. Během prosince nastal čas kontroly plnění IVP a PLPP. Opět proběhly konzultace s 

PPP Jičín ohledně doporučení k integraci u nových vyšetření. Došlo na individuální rozhovory se 

žáky s výchovnými, ale i výukovými problémy. Došlo také k rozhovorům s jejich rodiči. 

Spolupráce s vedením školy, s metodikem prevence a s třídními učiteli byla samozřejmostí. 

Individuální konzultace ohledně nastávající inkluze a dobíhající integrace probíhaly ve sborovně 

dle aktuální potřeby vyučujících. Následující měsíce probíhala kontrola IVP a docházelo k 

postupnému vyhodnocování PLPP. Někteří žáci byli již odesláni na kontrolní vyšetření do PPP. 

Začínala příprava zápisu do prvních tříd. Navštívily nás pracovnice z PPP Jičín, s nimiž došlo ke 

kontrole IVP, PLPP. Vyhodnocovali jsme s třídními učiteli práci a pokrok při práci s dětmi 

vyžadujícími speciální potřeby. Proběhly konzultace o jednotlivých žácích, kteří jsou v péči 

poradenských zařízení i o žácích, kteří by jejich pomoc potřebovali. Průběžně se pracovalo se 

žáky osmých a devátých ročníků ohledně volby povolání. S vysvědčením v pololetí dostali žáci 

přihlášku na střední školu s vyplněnými známkami a zápisový lístek. Byla aktualizována 

databáze a seznam žáků s potřebou podpůrných opatření i žáků integrovaných. Průběžně byly 
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spolu s třídními učiteli vyhodnocovány stávající platné PLPP a tvořeny nové PLPP. Došlo ke 

kontrole plnění IVP a probíhající reedukace. Byla jsem přítomna hodině reedukace u žáka s 

dyskalkulií a u skupiny žáků s dysortografií. V neposlední řadě docházelo k metodickému vedení 

a pomoci ze strany výchovného poradce a metodika prevence učitelům. Zúčastnila jsem se 

několika školení věnovaných inkluzi a výchovnému poradenství a byla jsem na setkání 

výchovných poradců pořádaných pedagogicko-psychologickou poradnou. Mým největším 

osobním úkolem bylo pokusit se zajistit příjemné klima všem žákům naší školy, což věřím, že se 

nám společně s metodikem prevence a s ostatními učiteli podařilo. 

 

Zpracovala: Mgr. Markéta Dvořáková, výchovná poradkyně 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

Zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů 

 

V oblasti prevence rizikových projevů chování jsme ve školním roce 2016/2017 důsledně 

postupovali podle platné legislativy a našeho preventivního programu. 

V souladu se ŠVP školy proběhla celá řada akcí (projektové dny, návštěvy divadelních i 

filmových představení, sportovní turnaje, soutěže, exkurze, lyžařské kurzy, cyklovýlety, školní 

výlety, školy v přírodě, besedy, akce školní družiny). Problematika rizikového chování byla 

probírána v rámci výuky ve všech ročnících. 

Ve spolupráci s vedením školy, výchovnou poradkyní, třídními učiteli, ostatními 

pedagogy a rodiči bylo řešeno jen malé množství sociálně patologických jevů. Jednalo se 

převážně o nevhodné chování ke spolužákům a záškoláctví. 

Se svými problémy se žáci mohli v průběhu školního roku obrátit na třídního učitele, 

výchovného poradce či školního metodika prevence. K dispozici jim byla i nadále schránka 

důvěry, nástěnka, třídní důvěrníci a žákovský parlament. 

 

Přehled uskutečněných preventivních aktivit ve školním roce 2016/2017: 
- dopravní výchova (žáci 4. ročníku) 

- škola v přírodě (žáci 4. ročníku), lyžařský výcvik (žáci 7. ročníku) 

- práce s třídním kolektivem v 5. ročníku (spolupráce s okresním metodikem prevence 

Lubošem Tomanem) 

- adaptační kurz v 6. ročníku 

- pravidelné návštěvy Klicperova divadla v Hradci Králové (žáci 7. – 9. ročníku) 

- pravidelné návštěvy Státní opery Praha – (operní, baletní a divadelní představení) 

- pravidelné schůzky školního parlamentu 

- vícedenní výlety žáků 2. stupně – třídy 7. A (Máchovo jezero), 7. B (Sedmihorky), 8. 

ročník (Máchovo jezero), 9. ročník (Pecka) 

- etická výchova (žáci 1. a částečně 2. stupně) 

- zapojení do projektu Kraje pro bezpečný internet (žáci 5. – 9. ročníku) 

- webinář o HIV – žáci 9. ročníku 

- sexuální výchova – beseda pro dívky 9. ročníku 

- beseda o dospívání pro dívky 4. a 5. ročníku 

- zapojení školy do systému preventivního výkaznictví 
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Na prevenci rizikového chování se podíleli učitelé, vedení školy, výchovný poradce a školní 

metodik prevence. 

Díky dobrému klimatu školy, vedení žáků ke zdravému životnímu stylu a dobré komunikaci 

mezi školou a rodiči se podařilo redukovat výskyt sociálně patologických jevů na minimální 

množství. Školní metodik prevence se během roku účastnil školení souvisejících s rizikovým 

chováním žáků i pravidelných setkání s okresním metodikem prevence. 

Při řešení problémů škola úzce spolupracovala s Pedagogicko-psychologickou poradnou 

Královehradeckého kraje, Policií ČR v Jičíně, Městskou policií v Hořicích a s pracovníky 

OSPOD. 

 

       Mgr. Šárka Válková, metodik prevence 


