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Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice 
 

Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2020/2021 
 

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 
 

1. Základní údaje o škole 
1. 1. Základní údaje o škole a školské radě 

Název školy Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice 

Sídlo školy školy Žižkova 866, 508 01 Hořice 

Právní forma příspěvková organizace 

IČO 70971137 

Identifikátor školy (RED-IZO) 600 092 470 

IZO - základní škola  102 718 377                                       kapacita 460 žáků 

IZO - školní družina 117 300 225                                       kapacita 120 žáků 

IZO - mateřská škola 181 011 905                                       kapacita 53 dětí 

IZO – školní jídelna - výdejna 181 011 913                                       kapacita 59 strav.  

 

Vedení školy 

► ředitel: Mgr. Jan Sezima 

► zástupce ředitele: Mgr. Lada Štěpánková 

► vedoucí školní družiny: Mgr. Petra Sirotková, DiS. 

► vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Lenka Sochorová, DiS. 

 

Kontakt, dálkový přístup 

Tel.: 493 623 109 

e-mail: posta@nadaliborce.cz 

www.nadaliborce.cz 

ID datové schránky: dbdmp3c 

 

 

Zřizovatel 

Město Hořice 

nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice 

tel.: 492 105 411 

e-mail : mesturad@horice.org 

ID datové schránky: 247bzdz 

 

 

Údaje o školské radě 

od 2.5.2018 (pro období 1.7.2021 – 30.6.2024) 

Za zřizovatele: 

Mgr. Jiří John 

Ing. Tomáš Štayr 

Za pedagogické pracovníky: 

Mgr. Lada Štěpánková 

Mgr. Šárka Válková 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků: 

René Rejman 

Daniela Šulcová 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Hořice 

181697344/0300 

Právní subjektivita Od 1.1.2003 

 

 

 

 

mailto:posta@nadaliborce.cz
http://www.nadaliborce.cz/
mailto:mesturad@horice.org
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1. 2. Základní údaje o součástech školy – podle zahajovacích výkazů k 30.9.2020: 

 

Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 

na třídu 

Z toho se zdrav. 

Znevýhodněním 

Mateřská škola 3 53 17,6 0 

1. stupeň ZŠ 8 140 17,5 42 

2. stupeň ZŠ 6 145 24 

Školní družina 4 

 

88 22 0 

 

1. 3. Historie a současnost školy 
 

        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. 

 Budova školy byla postavena v letech 1902-1903, při příležitosti Hospodářské, průmyslové            

a umělecké výstavy českého severovýchodu v Hořicích, a to jako symbolické brána do Smetanových 

sadů, kde výstava také probíhala. Slavnostní zahájení této výstavy, jejímž čestným předsedou byl Jan, 

hrabě z Harrachů, se uskutečnilo 26. července 1903. Až do 13. září, kdy tato významná akce definitivně 

skončila, si Hořice užívaly své "týdny slávy". Součástí úspěšné výstavby byla řada dílčích akcí, město se 

stalo místem setkání lidí různých profesí a zájmů. Název Daliborka získala budova na počest hořického 

hudebního spolku Dalibor, od kterého město koupilo pozemek pro stavbu první velké školy. 

Od školního roku 1903/1904 sloužila budova jako dívčí a chlapecká měšťanská škola. 

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

Žižkova č. p. 811 (mateřská škola). V dvoupodlažní hlavní budově je celkem 15 učeben, z toho 14 slouží 

jako kmenové a zároveň i jako odborné učebny, jazyková učebna po rekonstrukci v roce 2020 slouží 

rovněž jako IT učebna pro výuku informatiky. Využívá se rovněž při půlených hodinách. V prvním patře 

se nachází žákovská knihovna a v přízemí hlavní budovy je žákovská kuchyň a tělocvična. Žákovské 

dílny nacházející se v suterénu jsou nefunkční. Na dvoře za hlavní budovou je hřiště s povrchem 

upraveným pro míčové hry a konstrukcemi na košíkovou. Před hlavní budovou jsou umístěny 2 stoly na 

stolní tenis. Žáci mají možnost navštěvovat při školní tělesné výchově hřiště proti budově gymnázia a 

Sportovní zařízení města Hořice – sokolovna, hala, bazén, venkovní hřiště - v dochozí vzdálenosti (cca 

300 m). 

 Za naší základní školou se nacházejí Smetanovy sady, které žáci hojně navštěvují v rámci výuky, 

školní družiny a při projektových dnech společně s dětmi z mateřské školy. 

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

2 učebny v přístavbě budovy. 

         Mateřská škola, která sídlí v budově č. p. 811 měla ve školním roce 2020/2021  3 třídy s 53 dětmi, 

Děti měly k dispozici 2 šatny, 2 WC a umyvárny, 5 učeben, jídelnu a školní zahradu. Na zahradě 

proběhla v roce 2020 výrazná revitalizace – vybudována přírodní učebna, pergola, pískoviště a výsadba 

stromků a keřů. Dále je v budově školní jídelna - výdejna a dvě kanceláře. Mateřská škola aktivně 

spolupracuje se Střediskem ekologické výchovy SEVER 

Hradec Králové, Centrem přírodních věd a hvězdárnou Jičín, spolupráce probíhá i se ZŠ Na Daliborce,  

MŠ v Jilemnici, MAP Podchlumí, DDM v Hořicích. 

 Mateřská škola je od roku 2018/2019 zapojena do sítě "MRKVIČKA" 

a do mezinárodního programu Ekoškola. 

V červnu 2021 se ekotýmu a celé školce podařilo získat titul "EKOŠKOLA" (Zelená cesta). 

V rámci enviromentální výchovy vznikl i každoroční projekt Plastopůst, který byl prezentován na 

Ekologické konferenci mateřských škol Kapradíčko v Hradci Králové na podzim 2018. 

MŠ se každoročně účastní výzvy "Ukliďme Česko". 

          Ve školním roce 2020/2021 měla škola 14 tříd s 289 žáky. Na škole fungovala 4 oddělení školní 

družiny s celkovým počtem 88 žáků. 
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          Ve školním roce 2019/2020 byl vedením školy realizován strategický plán rozvoje školy, který 

plně koresponduje s dílčími i dlouhodobými cíli školy a je v souladu s vizí školy. Dokument je 

k nahlédnutí v ředitelně školy a na webových stránkách školy v záložce Dokumenty ZŠ. Jednotlivé 

pokroky jsou pravidelně vyhodnocovány a s evaluací jsou průběžně seznamováni všichni zaměstnanci 

školy. Epidemiologická situace v souvislosti s šířením viru Covid-19 pokrok školy znatelně oslabila.  

 

1. 4. Materiálně-technické podmínky školy 
Výuka probíhala ve dvou budovách - v hlavní budově Žižkova č. p. 866 (základní škola) a v budově 

Žižkova č. p. 811 (mateřská škola). 

 
Učebny, herny 3 + 2 v MŠ, 14 kmenových učeben v ZŠ 

Odborné učebny Učebna informatiky a jazyků, učebna přírodopisu, žákovská kuchyňka, 

žákovská knihovna 

Odpočinkový areál, 

zahrada, hřiště 

Zahrada MŠ o výměře 515 m
2
, školní dvůr – zázemí pro ŠD o výměře 

1862m
2
, školní hřiště 

Sportovní zařízení Vlastní tělocvična, spolupráce se Sportovním zařízením města Hořice – hala, 

sokolovna a se Zemědělskou akademií a Gymnáziem – hala gymnázia a 

sportovní ovál, Smetanovy sady 

Dílny a pozemky Učebna dílen je v havarijním stavu – neužívá se, pěstitelské činnosti jsou 

uvedeny v záměru školy, s jejich realizací se počítá ve školním roce 

2022/2023  

 

Žákovský nábytek, jiný 

nábytek 

Moderní nábytek v celé ZŠ, nastavitelná výška židlí i lavic dle věku žáků, 

nové skříně. 

Nábytek v MŠ - prvky Waldorf a Montessori 

Vybavení učebními 

pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím 

apod. 

Slušné, obnovení a rozšíření vychází z výše finančních prostředků, využívání 

prostředků z úplaty v MŠ a ŠD, případně z příspěvku zřizovatele. 

Tělocvična školy disponuje vším dostupným nářadím nezbytným k plnění 

ŠVP 

Vybavení žáků 

učebnicemi a učebními 

texty 

Z prostředků státního rozpočtu ONIV, interaktivní multimediální řada 

učebnic Nová škola (MIUČ) pro 1. stupeň ZŠ, na 2. stupni dochází 

k průběžnému obnovování v souladu s RVP. 

Vybavení kabinetů, 

laboratoří a učeben 

pomůckami 

Kabinet Fy, Ch, vybavení průměrné, doplňované dle možností výše ONIV 

z KÚ, případně ze školného MŠ či ŠD, pronájmu. 

Do kabinetu výtvarné výchovy bylo zakoupeno 20 malířských stojanů a 

dalších pomůcek pro výuku. 

 

 

Vybavení školy 

audiovizuální a 

výpočetní technikou 

Budova ve školním roce 2017/2018 kompletně zasíťovaná, WiFi, 

vysokorychlostní internet, v červenci 2020 nově zrekonstruovaná učebna 

jazyků/informatiky se 24 žákovskými a 1 učitelskou stanicí s interaktivní 

tabulí, informace pro učitele na sdíleném disku, příp. v Microsoft Teams, pro 

rodiče prostřednictvím programu Bakaláři umístěného na cloudu. Všech 15 

učeben ZŠ vybaveno pevným počítačem (r.v.2019), interaktivními tabulemi 

nebo dataprojektory (2 x). Každý učitel vlastní nový notebook zakoupený na 

podzim roku 2020 z prostředků MŠMT. V rámci projektu EU Šablony II bylo 

pořízeno 30 ks žákovských tabletů a LEGO We-Do – 3 polytechnické 

robotické stavebnice + 3 tablety pro práci v hodinách 

Investiční rozvoj, 

dotace, granty 

Ukončen  projekt  CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003690 Vzdělávání pro 

všechny II, v roce 2020/2021 bylo čerpáno 723 410,- Kč 

Vstup do projektu CZ.02.03.X/0.0/0.0/20_080/0019958  Vzdělávání pro 

všechny III, v únoru 2021 byla schválena dotace ve výši 857 298,- Kč 

Přehled investic Nákup dataprojektoru 37921Kč, nábytek do učeben 54918 Kč, šatní skříňky 

pro žáky 28953 Kč, Šatní skříň a botník-šatna učitelů 32549 Kč, Boiler 11084 

Kč, opravy učebny P120044 Kč, rekonstrukce podlahy učebna (č. 31) 69869 

Kč, oprava podlahy ŠD 14001 Kč, 21 ks notebooků pro učitele (ONIV) 

309139 Kč, vymalování MŠ 91875 Kč, vybavení venkovní zahrady 24000 

Kč, vybudování PC učebny a bezbariérové WC - podíl z provozu 311554 Kč 

náklady celkem 3019543Kč 
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2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve 

školském rejstříku 
 

2. 1. Obor vzdělávání 
 

Kód Obor vzdělání Poznámky 

 

Zařazené třídy 

 

79-01-C/01 

 

Základní škola 

 

RVP ZV 

 

1.- 9. ročník 

 

 

 

2. 2. Školní vzdělávací program 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  „Děvět let pro život“ 

(viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání) 

       

1.- 9. ročník 

 

 

 

2. 3. Učební plán školního vzdělávacího programu „Devět let pro život“ 

VZDĚLÁVACÍ 

OBLASTI 

VYUČOVACÍ 

PŘEDMĚTY 

1. stupeň 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. Celkem 
20h 22h 25h 25h 26h 118h 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 

literatura 

8 9 10 7 7 41 

 

Anglický jazyk 1 1 3 3 3 11 

 Druhý cizí jazyk 0 0 0 0 0 0 

Matematika a její 

aplikace 

Matematika 4 5 5 5 5 24 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informatika 0 0 0 0 1 1 

Člověk a jeho svět Prvouka  2 2 2 0 0       6 

Vlastivěda 0 0 0 2 2   4 

Přírodověda 0 0 0 2 2   4 

Člověk a 

společnost 

Dějepis  

Občanská výchova 

Člověk a příroda Fyzika  

Chemie 

Přírodopis 

Zeměpis 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

 Výchova ke zdraví  

Člověk a svět 

práce 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 

Povinně volitelné 

předměty 

Předměty z nabídky  

Celková povinná časová dotace 118 hodin 
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VZDĚLÁVACÍ OBLASTI VYUČOVACÍ 

PŘEDMĚTY 

2. stupeň 

6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Celkem 
29h 30h 32h 31h 122h 

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 5 5 5 5 20 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 
 Druhý cizí jazyk 0 2 2 2 6 

Matematika a její aplikace Matematika 5 4 5 5 19 

Informační a komunikační 

technologie 

Informatika 1 0 0 0 1 

Člověk a společnost Dějepis 2 2 2 2 8 

Občanská výchova 1 1 1 1 4 

Člověk a příroda Fyzika 2 2 2 1 7 

Chemie 0 0 2 2 4 

Přírodopis 2 2 2 1 7 

Zeměpis 2 2 2 1 7 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

 Výchova ke zdraví 0 1 0 1 2 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 0 1 1 3 

Povinně volitelné předměty Předměty z nabídky 0 1 1 2 4 

Celková povinná časová dotace 122 hodin 

 

2. 4. Povinně volitelné předměty 

Volitelné předměty 7. ročník 8.ročník 9.ročník 

Konverzace v AJ   1   

Domácnost       

Ekologie   1   

Francouzský jazyk       

Práce s počítačem       

Praktické činnosti 1      

Cizí jazyk - NJ 2 2 2 

Přírodopisná praktika       

Cizí jazyk - RJ 2 2  2 

Seminář z českého jazyka     1 

Seminář z matematiky 1   1 

Sportovní hry      

Výtvarné činnosti  1  

Celkem 7                    7 6 

 

2. 5. Nepovinné předměty a zájmové útvary 

Nepovinný předmět Počet 

zařazených žáků 

Zájmový útvar 

 

Počet 

zařazených žáků 

Třídnická hodina 6.r. 27 Deskové hry  

Třídnická hodina 7.r. 45 Hodina pohybu navíc 57 

  Redakce časopisu Dalibor 7 

  Včelařský kroužek 11 
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2.6. Organizace školního roku 2020/2021  
 

Srpen  
pondělí 31.08.2020 pedagogická rada (9 hodin) 

   

  Září 
   

úterý 01.09.2020 zahájení školního roku, pedagogická rada 
   

pondělí 07.09.2020 pasování prvňáčků (Smetanovy sady) 
   

9. – 11.09.2020 adaptační kurz žáků 6. třídy 
   

čtvrtek 10.09.2021 slavnostní otevření počítačové/jazykové učebny 
   

pondělí 14.09.2020 schůzka rodičů žáků 1. třídy 
   

středa 30.09.2020 schůze výboru SRPŠ 
   

  Říjen 
   

pondělí 5.10.2020 vyhlášení nouzového stavu 

pondělí 12.10.2020 začíná rotační výuka na II. stupni 

středa 14.10.2020 začíná distanční výuka 

pátek 16.10.2020 jsme školou určenou pro děti rodičů vybraných profesí* 
   

středa 28.10.2020 státní svátek 
   

čtvrtek 29.10.2020 podzimní prázdniny 
   

pátek 30.10.2020 podzimní prázdniny 
   

  Listopad 
   

úterý 03.11.2020 čtvrtletní pedagogická rada (online) 
   

čtvrtek 05.11.2020 rodičovské schůzky, konzultační den (on-line) 
   

středa 11.11.2020 prvňáčci a druháčci se vracejí k prezenční výuce 

středa 11.11.2020 schůze výboru SRPŠ - ZRUŠENA 
   

pondělí 30.11.2020 prezenční výuka pro žáky 1. st. a 9.tř., ostatní žáci rotační výuka 

  Prosinec 
   

  Sněhulákobraní (on-line) 

pondělí 21.12.2020 ředitelské volno 
   

úterý 22.12.2020 ředitelské volno 
   

středa od 23.12.2020 vánoční prázdniny 
   

čtvrtek do 31.12.2020 vánoční prázdniny 
   

  Leden 
   

pátek 01.01.2021 státní svátek 
   

sobota 02.01.2021 vánoční prázdniny 
   

neděle 03.01.2021 vánoční prázdniny 
   

pondělí 04.01.2021 jsme opět školou pro děti rodičů vybraných profesí 
   

úterý 19.01.2021 pololetní pedagogická rada (on-line) 
   

čtvrtek 21.01.2021 konzultační odpoledne pro rodiče (on-line) 
   

čtvrtek 28.01.2021 Jóga challenge (on-line) 
   

pátek 29.01.2021 
pololetní prázdniny 
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  Únor 
   

  Únorová výzva pro pěší 
   

pondělí od 08.02.2021 jarní prázdniny 
   

pátek do 12.02.2021 jarní prázdniny 
   

  Březen 
   

  Olympijský víceboj on-line 

 26.3.2021 Purple day, ponožková výzva on-line 

středa 31.03.2021 den otevřených dveří on-line 
   

  Duben 
   

  Dubnová výzva „komixák“ on-line 

čtvrtek 01.04.2021 velikonoční prázdniny 
   

pátek 02.04.2021 státní svátek 
   

pondělí 05.04.2021 státní svátek 
   

středa 07.04.2021 schůze výboru SRPŠ (on-line) 
   

úterý 13.04.2021 čtvrtletní pedagogická rada (on-line) 
   

čtvrtek 15.04.2021 rodičovské schůzky, konzultační den (on-line) 
   

pondělí 19.4.2021 žáci prvního stupně nastupují rotační výuku 

čtvrtek 22.04.2021 zápis do prvních tříd ZŠ (14-18 hodin), zbytek měsíce on-line 
 1  

pátek 23.04.2021 projektový den „Den Země“ naživo ve Smetanových sadech 
   

  Květen 
   

  Rotační výuka na I. i II. stupni ZŠ 

úterý 04.05.2021 zápis k předškolnímu vzdělávání - MŠ 
   

pondělí 17.05.2021 Žáci nastupují k prezenční výuce 
   

  Červen 
   

úterý 01.06.2021 Den dětí ve Smetanových sadech s budoucími prvňáčky 
   

středa 09.06.2021 schůze výboru SRPŠ 
   

úterý 15.06.2021 závěrečná pedagogická rada 
   

pondělí 28.06.2021 projektový den „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ 
   

úterý 29.6.2021 projektový den – „Sportovní den“ 
   

středa 30.06.2021 vydání vysvědčení 
   

  Červenec, Srpen 
  

čtvrtek od 01.07.2021 hlavní prázdniny 
   

úterý do 31.08.2021 hlavní prázdniny 
   

  Září 
   

středa 01.09.2021 začátek školního roku 2021/2022 
   

 

Vysvětlivky: 

porady, akce školního parlamentu, SRPŠ, projektové dny, koronavirová opatření 

Z výše uvedeného vyplývá, že provoz školy se měnil rozhodnutím MŠMT často doslova ze dne na den.  

Obrovskou práci ve školním roce odvedly paní učitelky a páni učitelé, kteří poskytovali žákům distanční výuku  

prostřednictvím aplikace Microsoft Teams v maximální možné míře a často při rotační výuce zvládali vyučovat  

prezenčně i distančně zároveň. Zaslouží si velké poděkování. 
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*V Královéhradeckém kraji je 32 školských zařízení, která se rozhodnutím hejtmana Královéhradeckého kraje 

starají o děti zdravotníků, záchranářů a dalších v první linii boje s koronavirem. Jednou z určených škol byla od 

středy 14.10.2020 do 20.3.2021 i Základní škola a Mateřská škola Na Daliborce, Hořice. Služba fungovala každý 

den od 7 do 15:30 hodin. Zájem o ní projevili rodičů nejen z Hořic, ale i z Lázní Bělohrad a Miletína. 

Služba nebyla pouhým hlídáním, ale se žáky se asistentky pedagoga a vychovatelky připravovaly na jejich on-

line hodiny a žáci měli díky nim možnost se na dálku účastnit výuky ve svých školách. Procvičovali jsme s nimi 

učivo a po obědě ve školní jídelně se vraceli do školy, kde děti rozvíjely jejich znalosti a dovednosti 

v improvizované školní družině. To vše za dodržení přísných hygienických a protiepidemických opatření. Všem 

zúčastněným zaměstnancům včetně provozních patří veliké díky. 

 

Nárok na službu měly děti následujících zaměstnanců: 

bezpečnostních sborů; obecní policie; poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví; 

příslušníci ozbrojených sil; zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských 

a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; sociální pracovníci a další odborní 

pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí; zaměstnanci 

určené školy nebo školského zařízení; 

 

 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 
3.1. Organizační schéma školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

   

3. 2. Přehled o pedagogických a nepedagogických pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 45 

Z toho:  

Počet pedagogických pracovníků  35 

Z toho:  

Učitelé MŠ 6 

Učitelé 1. stupně ZŠ 10 

Učitelé 2. stupně ZŠ 13 

Vychovatelé ŠD 4 

Asistenti pedagoga 2 

Nepedagogičtí pracovníci 10 

Z toho:  

ZŠ 7 

MŠ/výdejna 3 

 

 

3. 3. Odborná kvalifikace pedagogů 

Odborná kvalifikace pedagogů % 

Učitelé 1. stupně 98 

Učitelé 2. stupně 100 

Učitelky MŠ 100 

Asistent pedagoga 100 

Speciální pedagog 100 

Školní psycholog 100 

Vychovatelky ŠD 100 

 

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

 
  

 

                          

poř.č. titul kvalifikace let praxe úvazek Pl. tř. Pl. St. Muž/žena 

1 Mgr. A 18 1,0000 12 5 Ž 

2 Mgr. A 34 1,0000 12 7 Ž 

3 Mgr. A 21 1,0000 12 5 Ž 

4 Mgr. A 19 1,0000 12 5 Ž 

5 Mgr. A 0 1,0000 12 1 Ž 

6 Mgr. A 19 1,0000 12 5 Ž 

7 Mgr. A 13 1,0000 12 4 Ž 

8 Mgr. A 24 1,0000 12 5 Ž 

9 Bc. N 8 0,7272 12 3 Ž 

10 Mgr. A 19 1,0000 12 5 Ž 

11 Mgr. A 1 1,0000 12 3 Ž 

12 Mgr. A 24 1,0000 12 5 Ž 

13 Mgr. A 38 1,0000 12 7 Ž 

14 Mgr. A 15 1,0000 12 4 Ž 

15 Mgr. A 23 1,0000 13 5 M 

16 Mgr. A 6 1,0000 12 2 M 

17 Mgr. A 35 1,0000 12 7 Ž 

18 Mgr. A 25 1,0000 12 5 Ž 

19 Mgr. A 4 1,0000 12 2 M 

20 Mgr. A 25 1,0000 12 5 Ž 

21 Mgr. A 30 1,0000 12 6 Ž 

  
  

  20,7272   
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Asistenti pedagoga 

    

                          

1 DiS. A 16 1,0000 8 4 Ž 

2  A 12 0,6875 8 4 Ž 

    

1,6875 

  

                          

 

Učitelé mateřské školy 

      1 
 

A 35 1,0000 9 7 Ž 

2 
 

A 13 1,0000 9 4 Ž 

3 
 

A 1 1,0000 9 1 Ž 

4 
 

A 8 1,0000 9 4 Ž 

5 Mgr. A 33 1,0000 10 7 Ž 

6  A 13 0,9194 9 4 Ž 

    
  

5,9194 
 

  

      Speciální pedagog           

 
  1 Mgr.               A 35 0,208 11 5 Ž 

    

0,208 

   

      Vychovatelé školní družiny 

    1   A 34 0,8275 9 7 Ž 

2 Bc. A 8 0,7000 9 3 Ž 

3 Mgr. A 11 0,9200 9 3 Ž 

4   A 36 0,8453 9 7 Ž 

    

3,2928 
  

 

Celkem přepočtený úvazek                          31,84  zaměstnanců 
  

Na DPP pracoval ve škole školní psycholog v rozsahu cca 10 hodin týdně. 

 

3. 5. Pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ podle věkové skladby 

 
Do 35 let 36 – 45 let 46 – 55 let nad 55 let 

 

v 

důchodovém. 

věku 

Celkem 

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

2 2 1 17 0 7 0 6 0 0 3 32 

 

 

3. 6. Nepedagogičtí pracovníci 

 
   

Funkce  
 
Úvazek 

 
Stupeň vzdělání 

1  uklízečka 0,5 SOU 

2  uklízečka 0,5 SOU 

3  uklízečka 0,5 SOU 

4  uklízečka 0,5 SOU 

5  školník ZŠ 1,0 SOU 

6  školník MŠ, výdej stravy, uklízečka 1,1 SOU 

7  výdej stravy, uklízečka 1,0 SOU 

7  ekonomka, hospodářka 1,0 SŠ 

8  mzdová účetní 0,5 SOŠ 

9  uklízečka MŠ 0,375 SOU 

 Celkem přepočtený 
úvazek 

 6,975  
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4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijetí na střední školu 
 

4. 1. Zápis k povinné školní docházce 

Zápis probíhal distančně, jen 22.4.2021 mohli zákonní zástupci předat podklady k zápisu osobně ve 

škole.  

Ke dni 30. 5. 2021 bylo do dvou prvních ročníků pro školní rok 2021/2022 zapsáno 36 žáků.  

 

Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do 

prvních ročníků 

Z toho dětí starších 6ti 

let (nástup po odkladu) 

Počet odkladů pro 

školní rok 2021/2022 

2 36 8 9 

 

4. 2. Výsledky přijímacího řízení na střední školy 

 

a) na víceletá gymnázia z 5.r. „Osmileté gymnázium Hořice“ 7 

b) odborné učiliště z 8. třídy  1 

c) střední škola, gymnázium                     2 x Hořické Gymnázium 

 

13+3 

d) střední odborné učiliště  8 

Celkem  32 
 

 

Seznam žáků třídy 9. - přijati na konkrétní školu 

 
1 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, 1820M01  Informační technologie 

2 Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - SŠ a VOŠ , 4151H01  Zemědělec - farmář 

3 Hořické gymnázium, 508 01 Hořice, Blahoslavova, 21057941K41  Gymnázium 

4 Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám.2954H01  Cukrář 

5 Střední škola Kateřinky - Liberec, s.r.o., 460 14 Liberec, Horská, 6652H01  Aranžér 

6 Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, VOŠ, 6341M02  Obchodní akademie 

7 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,5341M03  Praktická sestra 

8 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, 1820M01  Informační technologie 

9 Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám., 2954H01  Cukrář 

10 Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám., 2954H01  Cukrář 

11 Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682, 500 027941K41  Gymnázium 

12 Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220, 6341M02  Obchodní akademie 

13 Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, 503 41 HK, 6941L01  Kosmetické služby 

14 Střední průmyslová škola, SOŠ a SŠ, HK, 2652H01  Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

15 Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova, 3645M01  Technická zařízení budov 

16 Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše, 6341M01  Ekonomika a podnikání 

17 Hořické gymnázium, 508 01 Hořice, Blahoslavova 21057941K41  Gymnázium 

18 Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše4155H01  Opravář zemědělských strojů 

19 Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – SŠ a VOŠ, 7541M01  Sociální činnost 

20 Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše, 4155H01  Opravář zemědělských strojů 

21 Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova, 3647M01  Stavebnictví 

22 Střední průmyslová škola, SOŠ a SŠ, HK, 8251H01  Umělecký kovář a zámečník, pasíř 

23 Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220, 6341M02  Obchodní akademie 

24 Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové n L., 6542M02  Cestovní ruch 

 

 

Pozn.: Všichni žáci 9. třídy úspěšně vykonali přijímací zkoušky na střední školu/učiliště. 
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5. údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními 

vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 

 

 
 

5. 1. Přehled o prospěchu (k 30.06.2021) 

I. stupeň ZŠ 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznam. 

Prospělo 

 

Neprospělo Nehodnoceno 

1. 23 23 0 0 0 

2.A,B 35 34 1 0 0 

3.A,B 34 26 8 0 0 

4. 21 15 5 1 0 

5.A,B 31 22 9 0 0 

Celkem 144 120 23 1 0 

II. stupeň ZŠ 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznam. 

Prospělo 

 

Neprospělo Nehodnoceno 

6. 27 15 12 0 0 

7.A,B 45 19 26 0 0 

8.A,B 49 17 31 1 0 

9. 24 5 18 1 0 

Celkem 145 56 87 2 0 

Celkem ZŠ 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznam. 

Prospělo 

 

Neprospělo Nehodnoceno 

1. – 9. 289 176 110 2 0 

 

 

 

5.2. Přehled o chování (I. pololetí/II.pololetí) 

I. stupeň ZŠ 

Třída Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. 23 0/6       

2.A 17   0/2     

2.B 18   0/1     

3.A 16 0/3       

3.B 18        

4. 21 1/1  3/2 1/0 1/1   

5.A 15 0/1       

5.B 16   1/0  1/0 1/0  

Celkem 144 1/11 0/0 4/5 1/0 2/1 1/0 0/0 

II. stupeň ZŠ 

Třída Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

6. 27  0/1 5/1 0/2 2/2 0/1  

7.A 23 3/2    1/0   
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7.B 22 4/2   3/0 4/2 1/0  

8.A 24 2/10 1/0 10/8 3/4 1/1 2/0  

8.B 25   2/5 1/0 2/1   

9. 24    5/2 4/1 1/0  

Celkem 145 9/14 1/1 17/14 12/8 14/7 4/1 0/0 

Celkem ZŠ: 

Ročník Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1.- 9. 289 10/25 1/1 21/19 13/8 16/8 5/1 0/0 

 

 

 

5. 3. Údaje o zameškaných hodinách (obě pololetí) 

I. stupeň ZŠ 

Třída Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin celkem 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. 610/424 26,52/18,44 0 0 

2.A,B 792/712 22,63/20,34 0 0 

3.A,B 920/554 27,06/16,3 0 0 

4. 455/428 21,67/20,38 0/3 0/0,143 

5.A,B 716/574 23,87/18,52 0 0 

Celkem 3493/2692 24,26/18,70 0/3 0/0,02 

II. stupeň ZŠ: 

Třída Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin celkem 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

6. 506/526 18,74/19,48 0 0 

7.A,B 1048/892 23,29/19,82 72/16 1,6/0,356 

8.A,B 1083/968 22,11/19,76 20/21 0,408/0,429 

9. 856/1136 35,67/47,34 29/14 1,208/0,583 

Celkem 3493/3522 24,09/24,29 121/51 0,83/0,35 

Celkem ZŠ: 

Ročník Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin celkem 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. – 9. 6986/6214 24,17/21,50 124/54 0,43/0,19 

* Komentář k výše uvedenému: 

Vzhledem k mnoha mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví popř. MŠMT zakazujícím 

žákům osobní pobyt ve škole a ke skutečnosti, že se zameškané hodiny při distanční výuce objevily 

zřídka je nízká absence ve škole statisticky zaznamenaná avšak zavádějící. 

 

5. 4. Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy 

 
rozvrh hodin (psychohygiena) V souladu s ŠVP 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Reedukační péče 

Individuální přístup, pedagogická 

intervence, speciální pedagog 

vzdělávání mimořádně nadaných žáků Individuální přístup, 

nabídka intervence 

školní řád, klasifikační řád Vypracovány 
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informační systém vůči žákům a rodičům Funkční – www, el. ŽK Bakaláři 

činnost školního psychologa, 

speciálního pedagoga, 

spolupráce s PPP a SPC 

Speciální pedagog 

Školní psycholog 

Spolupráce s PPP a SPC v Jičíně 

prevence sociálně-patologických jevů Metodik prevence 

klima školy Podnětné, rodinné 

přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovně-

vzdělávacího procesu 

Kladná motivace žáků, pochvaly, 

spolupráce s rodiči - besedy, semináře, 

workshopy 

 

5. 5. Průběh a výsledky vzdělávání 

 
soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání splněno 

soulad výuky s cíli předškolního nebo základního 

vzdělávání  

splněno 

vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky 

k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních 

vzdělávacích potřeb žáků 

 

splněno 

konkretizace cílů ve sledované výuce zajištěna 

návaznost probíraného učiva na předcházející témata zajištěna 

Zjišťování dosažené úrovně vědomostí žáků nebylo realizováno 

 

5. 6. Materiální podpora výuky 

 
vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům 

výuky a k činnostem 

prostorné učebny, výuka v lavicích, na 

koberci 

podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a 

identity žáků 

ano, využívání školních názorných 

pomůcek a prací  

 i pomůcek vytvořených žáky 

účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky modernizace výuky pomocí 

interaktivních tabulí a přenosných 

dotykových zařízení 

 

 

5. 7. Vyučovací formy a metody 

 
řízení výuky, vnitřní členění hodin dělení na skupiny, projektové 

vyučování, sebehodnocení 

sledování a plnění stanovených cílů ano, průběžně 

podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich 

sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance 

 

ano 

možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního 

zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, 

potřeb a zkušeností 

 

ano 

využívání metod aktivního, prožitkového učení, 

experimentování, manipulování, objevování, práce 

s chybou 

 

ano 

účelnost výuky frontální, skupinové a individuální využití všech typů dle situace 

vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako 

zdroje informací 

ano 

respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků ano 
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5. 8. Motivace žáků 

 
 

aktivita a zájem žáků o výuku 

u většiny žáků byla snaha být úspěšný 

a plnit zadané úkoly a povinnosti 

propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) ano  

využívání zkušeností žáků ano 

vliv hodnocení na motivaci žáků pozitivní kladné hodnocení zvyšovalo 

motivaci žáků 

osobní příklad pedagoga ano 

  

5. 9. Interakce a komunikace 

 
klima třídy pozitivní, rodinné prostředí 

akceptování stanovených pravidel komunikace mezi 

učitelem a žáky i mezi žáky navzájem 

pravidla stanovena, většinou žáků 

přijata a dodržována 

možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, 

diskuse 

třídnické hodiny, žákovský parlament, 

adaptační pobyt 6.tř., sebehodnocení 

vzájemné respektování, výchova k toleranci ano 

vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti 

k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj 

komunikativních dovedností žáků 

využití projektů apod. 

veřejná vystoupení 

  

5.10. Hodnocení žáků 

 
věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení 

respektování individuálních schopností žáků 

využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků, sebereflexe 

ocenění pokroku 

zdůvodnění hodnocení žáků učitelem, sebehodnocení 

vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem 

využití klasifikačního řádu 

 
Před návratem žáků k prezenční výuce dne 3. 5. 2021 jsme v souladu s metodickým doporučením 

MŠMT k opětovnému zahájení prezenční výuky a adaptaci žáků ve škole realizovali v prostředí 

Microsoft Team on-line dotazník. Výstupy z dotazníku zpracovaného školní psycholožkou 

přikládáme: 
  

Můj ideální první školní den Na Daliborce 
Přechod na distanční výuku byl velkou změnou pro všechny. Pro učitele, pro rodiče a hlavně pro děti, žáky naší 

školy. Ti nyní zažívají další velkou změnu. Vrací se zpátky do školy. Žáci druhého stupně po dlouhých 5 měsících. 

"Na co se těší?" "Z čeho mají obavu?" "A jak by si představovali svůj ideální první školní den?" Na to jsme se 

Na Daliborce rozhodli zeptat přímo jich. Formou anonymního dotazníku. Dotazník se snažil zmapovat hned 

několik oblastí: 

- prožívání distanční výuky (Co dětem vyhovuje, nevyhovuje nebo je dokonce stresuje?...).  

- oblast motivace (Jak se děti motivují při práci z domova? Jaké techniky využívají a jak si práci organizují? A 

do jaké míry jsou závislé na pomoci rodičů?...) 

-  otázky kolem každodenní psychohygieny (Mají nějaký denní režim? Sportují? Co jim dává energii?....)  

 

Mile nás překvapilo, jak otevřeně děti odpovídaly. Některá sdělení vyvolala úsměv, jiná nás inspirovala k 

zamyšlení. Ale vraťme se k otázce, která se v souvislosti s návratem dětí k běžné výuce, stává tou nejaktuálnější. 

"Jak by si představovali svůj ideální první školní den?" 

    

"Nějak hezky se přivítat." 

"Jen tak si povídat, co jsme zažili." 

"Dívat se spolu na filmy." 
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"Hrát hry (třeba o tom, co si pamatujeme o ostatních spolužácích)." 

"Jit se spolužáky a třídním ven". 

"Úplně v klidu den, žádnej stres, vysvětlit si jak co bude. Pustit si klidně u toho písničky a všechno to probrat." 

 

To je jen malá ukázka ze zhruba 140 reakcí, které jsme od dětí získali. 

 

"A z čeho mají strach a na co se těší?" 

Děti se těší na kamarády, na své učitele, a také na to, že při prezenční výuce lépe pochopí, co se jim při výuce na 

dálku nedařilo.  

Přemýšlí, že si z distanční výuky nesou nějaké  "dluhy" (třeba nedopsané sešity). Rády by věděly, co je v příštích 

týdnech čeká. Kdy se mají připravit na testování znalostí apod. "Mám obavu, že mě učitelé ukřižují". Napsal s 

nadsázkou jeden chlapec.  

 

  V pondělí 3. května se nebudou Na Daliborce ani testovat znalosti, ani kontrolovat sešity. Nikoho nebudeme ani 

"ukřižovávat". Dá-li počasí, bude se opékat a možná se k tomu pustí i hudba :) A taky chceme hodně mluvit o 

tom, co nás čeká v příštích týdnech a jak to společně zvládnout.   

Děti se mohou těšit na pohodový čas se svými spolužáky a třídními učiteli. Přesně podle scénáře, který si sami 

napsaly.  

 

6. Řízení a kontrolní činnost školy 

 
6. 1. Hospitační a kontrolní činnost 

 
 Vedení školy provádělo hospitační činnost i v době distanční výuky. Zaměřilo se na plnění 

Školního vzdělávacího programu školy, tematických plánů, na soulad se strategií a dlouhodobými cíli 

školy, s prioritami školy, 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. 

6. 2. Údaje o výsledcích kontrolní činnosti – kontroly a revize 
 

Kontrolní činnost - 

kým 

Předmět kontroly Datum Výsledek 

Odborná technická 

kontrola 

tělocvičného nářadí, 

Roman Šťastný 

Odborná technická kontrola 

tělocvičného nářadí a náčiní 

používaného ve třídě a na 

dětském hřišti ZŠ a MŠ  

19. 1. 2021 Tělocvičné nářadí, 

náčiní a hrací prvky 

používané ve třídě MŠ a 

na dětském hřišti ZŠ i 

MŠ byly řádně 

zkontrolovány a 

přezkoušeny 
Kontrola a čištění 

spalinové cesty 

Zdeněk Škvrna 

Kontrola a čištění spalinové 

cesty, dle zákona č. 320 Sb. 

V návaznosti na vyhlášku 

34/2016 Sb. 

20.4.2021 Spalinová cesta 

z hlediska bezpečného 

provozu vyhovuje 

Odborná technická 

kontrola 

tělocvičného nářadí, 

Roman Šťastný 

Odborná technická kontrola 

tělocvičného nářadí a náčiní 

používaného v tělocvičně  na 

hřištích Sportovního zařízení 

města Hořic, Janderova  2156 

21.4.2021 Tělocvičné nářadí a 

náčiní bylo řádně 

zkontrolováno a 

přezkoušeno 

Revize el. zařízení Revize elektrického zařízení nn 

dle ČSN 33 1500, ČSN 2000-6 

ed.2. – silnoproudá el. instalace 

a el. zařízení v prostorách 

budovy ZŠ Na Daliborce, č.p. 

10.11.2020 Jiří Teimer 
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866 

Servis hasicích 

zařízení MŠ a ZŠ 

Pavel Kutík 

Kontrola požárního vodovodu 

Servis hasicích zařízení, ZŠ, MŠ 

16. a 17. 2. 2021 

 

Bez závad 

           

Ve školním roce 2019/2020 byl vedením školy vypracován strategický plán rozvoje školy, který plně 

koresponduje s dílčími i dlouhodobými cíli školy a je v souladu s dlouhodobou vizí školy. Dokumenty 

jsou k nahlédnutí v ředitelně školy a na internetových stránkách školy http://nadaliborce.cz/soubory-

zakladni-skola 

 

 

7.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice       

               

 Přehled o vzdělávání pracovníků školy       

 Příjmení Počet Název semináře 

 Management 

2x 

Právo ve škole-dílna 

Školení Bakaláři 

Vedení porad.rozhovoru 

Hodnoc.a sebehodn.žáků v dnešní škole II. 

Koučink v rámci podpory KRŠ – NIDV HK 

(5x 1,5h) 

Psychohygiena a zvládání zátěžových situací 

(6h) 

Kooperativní dovednosti a týmová práce (6h) 

Koordinátor ŠVP  

 

Studium pro koordinátory ŠVP-ON-LINE 

Revize RVP ZV v kont.naplňování 

strat.2030+ 

 Výchovný poradce 

 

Kariérový den č.7 

Specializační studium pro výchovné poradce 

Vedení porad.rozhovoru 

Nadaný žák 

Systém péče o žáky se spec.vzděl.potřeb. 

Jak zvládat emoce a jednat asertivně 

Metodik prevence 

 

Podpora duševního zdraví u dětí a 

dospívajících 

Učitelé 

2x 

2x 

2x 

2x 

7x 

2x 

2x 

Výuka v malotř.škole-náměty a tipy do hod. 

ADHD u dětí-především prakticky 

Jak poznat rizika poruch učení v 1.tř.ZŠ 

Pedag.diagnostika na ZŠ 

Jak na výuku on-line 

Právo ve škole-dílna 

Práce s diferenc.třídou v matematice 

Nástroje a aplikace v matematice 

Legisl.chemických látek pro učitele ZŠ a SŠ 

Úvod do Environmentální výchovy ZŠ 

Školní koordinátor EVVO 

Specializační studium pro koordinátora 

EVVO 

Les ve škole 

Nadaný žák 

Webinář-Specifika smysl.vnímání u dětí s 

PAS  

http://nadaliborce.cz/soubory-zakladni-skola
http://nadaliborce.cz/soubory-zakladni-skola
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Asistenti pedagoga  Spolupr.pedagoga s asistentem v praxi 

   Právo ve škole-dílna 

Pedagogičtí pracovníci 

společně  

Srpen 

2021  

Systemické konstelace, jak nevyhořet 

Učitelky MŠ     

Vychovatelky ŠD 

  

Dokumentace k úrazů ve škole 

Úskalí práce asistenta pedagoga 

Nejčastější úrazy u dětí ve školním prostř. 

Spolupr.pedagoga s asistentem v praxi 

Práce se žáky se spec.vzděl.potřebami v ŠD 

Provozní zaměstnanci 

  

FKSP pro školy 

Vnitřní kontrolní systém v PO 

Hygienické minimum MŠ 

Hygienické minimum MŠ 

Nespočet školení se konal v on-line prostředí, doklady o jejich absolvování mají učitelé ve 

svém portfoliu  
        
        
   8.  Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 

8.1. Významné akce školy 

(kompletní seznam akcí na www.nadaliborce.cz - školní rok - kalendář akcí) 
 

Významné akce školy 

 

 

 

 

 

 

 

Celodenní celoškolní projektové dny: 

 Sportovní den 

 Projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí 

 Nech brouka žít - společný environmentální projekt MŠ a ZŠ  

 Den Země 

 Olympijský víceboj 

 

Zahraniční zájezdy, jazykové 

aktivity 

 

 

Z důvodu vládních opatření se neuskutečnily. 

Třídní a předmětové projekty 

 

 

Besedy 

 

Kurzy 

 

Workshopy 

 

Akce pro rodiče a veřejnost 

 

 

 

 

 

 

Sportovní soutěže a akce 

 

Projekt České spořitelny  -  Abeceda peněz - finanční gramotnost 

 

 

Programy prevence 

Městská knihovna 

Adaptační kurz (6. třída)  9.–11. 9. 2020 

 

Galerie plastik v rámci výtvarných výchov 

 

Viz. webové stránky školy 

Školní časopis Dalibor 

Den otevřených dveří on-line 30. 3. 2021 

On –line schůzky v prostředí MT 

Den dětí pro budoucí prvňáčky 1. 6. 2021 

 

•SAZKA olympijský víceboj – o prezenčně vyučovaných hodinách TV a v 

rámci projektu na MS Teams – „SAZKA OV ONLINE“ během 

koronavirové pandemie – olympijské diplomy dostal každý žák, který se 

http://www.nadaliborce.cz/
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Ostatní 

 

 

 

 

 

zapojil byť jen jedinou splněnou disciplínou (výzvy nahrávány do kanálu v 

MS Teams průběžně každý týden – celkem 10 výzev) – o letních 

prázdninách je možno si diplom dokončit  

•AŠSK – sportovní soutěže zrušeny kvůli epidem. opatřením – příprava na 

nový ročník v rámci pořadatelství sportovních turnajů pro děti na Hořicku 

•Plavání (v rámci výuky)  

•Lyžařský kurs přeložen na příští školní rok (7. ročník – obě třídy) – 

Jizerské hory, Kořenov – důvod: koronavirová pauza 

•SPORTOVNÍ DISTANČNÍ VÝZVY ve spolupráci se členy školního 

parlamentu – Joga challenge, Pěší výzva pro měsíc únor, Sněhulákobraní, 

SAZKA OV ONLINE – děti a rodiče informováni přes kanál MS Teams – 

prezentace na FB a webových stránkách 

•ODPÍSKEJ NUDU – dobrovolný online projekt s cílem namotivovat děti 

k návratu zpět k pohybu – fotbalový McDonalds Cup 

 

Pilotování výukové řady AMOS  Oskar – matematika, český jazyk 

prvouka z nakladatelství Nová škola. 

Workshopy v Galerii plastik Hořice 

3 letní příměstské tábory  

Deskové hry, robotika  

 

 

Akce k prevenci sociálně 

patologických jevů  

Zpráva metodika prevence viz PŘÍLOHA 

Environmentální výchova 

 
K 1. 9. 2020 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 2020/2021 byl sběr papíru výrazně omezen 

z důvodu vládních opatření a velmi nízké ceny výkupu papíru (0,80 

Kč/kg), přesto se nám podařilo nashromáždit 9.400 kg papíru. 

Propad sběru lze přičíst zvýšeným požadavkům firmy na kvalitu 

sbíraného papíru a mimořádným opatřením (uzavření škol v 

souvislosti s Covid-19). Získaný finanční obnos byl na základě 

rozhodnutí výboru SRPŠ přerozdělen zúčastněným třídám 

s přihlédnutím k počtu kg doneseného papíru. 

 

O letních prázdninách jsme při úklidu školy vytřídili celkem 1.860 

kg železa a 20 kg hliníku, za což jsme od společnosti NAPOS získali 

9.460,- Kč, tyto finanční prostředky byly rozhodnutím SRPŠ 

věnovány na vybudování klubovny a provoz školnímu parlamentu. 

 

Plastová víčka od PET lahví jsme i letos opět věnovali malému 

Ondrovi Duškovi z Ostrova, trpícímu nevyléčitelnou dětskou 

mozkovou obrnou (spastickou guadroparezou), celkem 140 kg víček 

si odvezla 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, letáky a propagační materiály). Ekologii se 

věnujeme také v rámci volitelného předmětu v 8. ročníku. Letos 
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jsme se z důvodu přísných vládních opatření nezapojili do celostátní 

akce „Ukliďme Česko“. 

 

Každoročně pořádáme projektový Den Země, i ve školním roce 

proběhl 23. 4. 2021 v omezené formě pouze pro přítomné žáky I. 

stupně ZŠ a děti z mateřské školy, a to formou naučně-zábavných 

disciplín. 

 

V závěru školního roku jsme realizovali společný environmentální 

projekt s mateřskou školou s podtitulem „Nech brouka žít“. 

V průběhu dvou měsíců každá třída bádala, studovala a vyhledávala 

informace o daném druhu hmyzu, vytvořila prezentaci a na společně 

výstavě žáci o hmyzu zasvěceně vyprávěli. 

 

Paní učitelka přírodopisu ve školním roce nastoupila specializační 

studium pro výkon funkce školního environmentálního 

koordinátora.  

 

V budoucnu bychom rádi vytvořili žákovský školní ekotým a po 

vzoru naší mateřské školy se stali certifikovanou ekoškolou. Stále 

toužíme vybudovat přírodní učebnu s badatelnou za školou. 

 
 

Kompletní výčet všech akcí školy naleznete na našich webových stránkách 

www.nadaliborce.cz/kalendar 

 

 

8. 2. Pronájem prostor školy 

 

Organizace - činnost Období 
Cvičení TRX, Jumping 1.9.2020– 3.6.2021 
Volejbal  2.9.2020 – 30.6.2021 
Terapeutické poradenství 1.11.2020.– 30. 6. 2021 

Rehabilitační cvičení, Klokan 4.10. 2020– 30.6.2021 

 

 

 

 

9.  Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
 

ČŠI – v červnu 2021 proběhla ve škole tematická inspekční činnost - MŠMT ve spolupráci s ČŠI 

připravilo pro základní školy metodické doporučení k opětovnému zahájení prezenční výuky a 

adaptaci žáků ve škole. Cílem metodického doporučení je pomoci školám nastavit pravidla a připravit 

plán nejenom pro adaptační období, ale také pro pedagogickou práci v posledním čtvrtletí tohoto 

školního roku. Úkolem ČŠI bylo zjistit naplňování metodického doporučení v konkrétní škole. 

Součástí přílohy výroční zprávy za školní rok 2020/2021 jsou: 

1) ČŠI - rozhovor s vedením ZŠ po návratu žáků o dopadech distanční výuky 

2) ČŠI – výsledky dotazníku pro třídní učitele po návratu žáků do škol 
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10. Sdružení rodičů a přátel školy 
 

Zápis do spolkového rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové jako Sdružení rodičů a přátel školy 

při Základní škole a mateřské škole Na Daliborce, Hořice, z.s. dne 9. 2. 2018 . Nabytí právní moci 

24.2.2018 

Statutární orgán, předseda Miloslava Černá 

Pokladník Ing. Veronika Klímová 
Počet členů výboru 16 + pokladní + předseda 
Schůzky  30.9. 2020, 7.4.2021, 9.6.2021 
 Záznamy ze schůzek jsou uloženy u předsedy SRPŠ, v ředitelně 

školy a na internetových stránkách školy 

 

 

11. Žákovský parlament = školní parlament 
 

Předseda  Barbora Rychterová 

Zástupce předsedy Zuzana Kotenová 

Mluvčí   Elena Středová 

IT technik  Štěpán Sirotek 

Fotograf  Jakub Mičo 

Koordinátoři ŠP Lenka Bartoníčková, Tomáš Sůva 

Významnější společné akce: 

Spolupráce s redakcí šk. časopisu Dalibor, spolupráce s EKOTÝMem, Den Země, Pasování prvňáčků, 

sbírka knih na dobrou věc (spolupráce s Ústavem soc. péče pro tělesně postižené v Hořicích), Fialová-

Ponožková výzva aneb Světový den Downova syndromu a boj proti epilepsii (ve znamení fialové, 

všechny třídy, výzdoba tříd, první pomoc i jinak…), Den dětí pro žáky ZŠ i MŠ, Setkání s předškoláky 

(dětské soutěže, den otevřených dveří), tvorba motivačního videa ke DOD, prázdninová fotosoutěž 

„Zvířátka a my“ 

DISTANČNÍ výzvy během koronavirové krize na MS TEAMS Únorová pěší výzva, Joga challenge, 

SAZKA OV ONLINE, Sněhulákobraní, Movember, Výběr loga školy na oblečení  

Počet členů z řad z žáků pro „Parlamenťáček“ 19 

Počet členů z řad žáků pro „Školní parlament“ 26 

Počet členů z řad vyučujících 2 

Počet schůzek Dle potřeby, v distanční výuce pravidelně každé úterý od 18,00 přes MS TEAMS 

 

Ve školním roce 2020/2021 jsme pracovali pod vedením koordinátorů Bc. Lenky Bartoníčkové a           

Mgr. Tomáše Sůvy. Spolu s vedením školy, rodiči a pedagogickými pracovníky jsme napomáhali 

budovat dobrou atmosféru naší školy. Od září jsme rozdělili naši dosavadní „činnost" na dvě 

samostatné organizace. ŠKOLNÍ (ŽÁKOVSKÝ) PARLAMENT fungoval jako poradní sbor. který své 

nápady a připomínky přednášel vedení školy. Třídní učitelka vybrala několik kandidátů, z nichž děti 

ve své třídě zvolily 2 zástupce. Tyto děti se jinak už do činnosti pro školu zapojovat nemusí, neboť z 

toho důvodu jsme zřídili paralelní zájmový kroužek Parlamenťáček, jehož náplň v zásadě zůstává 

stejná jako v loňském roce. Děti mohly současně působit v obou organizacích. V období DV se žáci 

ŠP sešli s vedením školy pouze jednou přes MS TEAMS, následně byly kvůli časové náročnosti obě 

organizace opět spojeny. Pololetní interpelace, které si děti poctivě připravily v online prostředí se 

svými spolužáky a třídními učitelkami, však přinesly mnoho změn, např. nový klavír, šatní skříňky aj.  

V období DV se kroužek Parlamenťáček scházel každé úterý od 18,00 na aplikaci MS TEAMS. 

Jednání probíhalo ve sdílné a otevřené atmosféře na principu brainstormingu a pak proběhlo 

závěrečného hlasování o nejpřijatelnější návrh. Na začátku každé schůzky byly vždy shrnuty a kriticky 

ohodnoceny akce minulého období. 

Pro naše spolužáky jsme si připravili řadu distančních výzev – Sněhulákobraní, Pěší výzvu, Joga 

challenge nebo Movember. Velmi úspěšná byla spoluorganizace projektu PURPLE DAY s 

přírodovědci. Fialová-Ponožková výzva měla velký úspěch. Na Daliborce jsme tedy řádně oslavili 
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Světový den Downova syndromu a boj proti epilepsii. Právě tento projekt položil základy našemu 

zapojení do nově vzniklého EKOTÝMu, který vede paní Mgr. Lenka Peterková. Ujali jsme se tedy i 

pořádání Dne Země, spolupracovali rovněž s naší MŠ. Pasovali jsme prvňáčky ve Smetanových 

sadech, připravovali jsme Den dětí a DOD, vytvářeli jsme i motivační video pro širokou veřejnost. 

Kvůli epidem. opatřením byla dočasně přerušena jen spolupráce s Ústavem sociální péče pro tělesně 

postižené v Hořicích. 

Upřímně jsme ani nečekali, že by se tolik dětí zapojilo. Ty nejlepší jsme pak odměňovali, ať už to bylo 

přímo do poštovních schránek Vašich domů v období DV nebo po návratu do školy přímo v lavicích. 

Úsměv na tvářích dětí je naše největší odměna! 

Spolu s redakcí šk. časopisu Dalibor se nám podařilo vydat dvě čísla, z jejichž prodeje profitujeme. 

Finanční prostředky využijeme na rekonstrukci naší klubovny. Ta by měla proběhnout během letních 

prázdnin. 

 

 

 

12. Pedagogická praxe studentů na naší škole  
 

Škola, fakulta Předmět/téma  Délka praxe Počet 

studentů 

Univerzita Hradec 

Králové, PF 

1. třída – náslech, praxe  5 dnů školní 

docházky 

1 

Sion High School Souvislá praxe 

předškolní a mimoškolní 

pedagogika/MŠ 

30 hodin 1 

OA, SPŠ, VOŠ 

Cestovního ruchu a 

jazyková škola s právem 

státní jazykové zkoušky, 

s.r.o., Hradec Králové 

Souvislá pedagogická praxe MŠ 30 hodin 1 

Svatojánská kolej - VOŠP Praxe studentky 15 hodin 1 

Sion High School Souvislá praxe 

předškolní a mimoškolní 

pedagogika/MŠ 

60 hodin 1 

VOŠP a SPŠ, Litomyšl Praxe studentky 30 hodin 1 

Diakonie ČCE Vrchlabí Praxe studentky „Asistent 

pedagoga“ 

10 dní 1 
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13. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2020 
 

Výsledek hospodaření 2020 
 

   Dotace zřizovatel 
 

2 170 000 

Poskytnuté dotace NIV  
 

18 646 406 

Tržby z prodeje služeb 
 

96 

Tržby ŠD a MŠ 
 

269 330 

Pronájem 
 

30 496 

Dotace ÚZ 33076 
 

346 100 

Dotace ÚZ 33077 
 

241 688 

Dotace EU UZ 33063 
 

697 416 

Ostatní výnosy 
 

3 202 

Čerpání rezervního fondu 
 

200 000 

Peněžní dar 
 

4 000 

Příjmy celkem: 
 

22 608 734 

   

   Náklady na vzdělávání 
 

18 646 406 

Rozvojové programy 
 

587 788 

Čerpání dotace EU 
 

697 416 

Čerpání rezervního fondu  
 

200 000 

Provozní náklady 
 

2 436 736 

Náklady celkem 
 

22 568 346 

   Hospodářský výsledek:   40 388 

 

 

14. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Výzva č.02_20_080 Šablony III Vzdělávání pro všechny III 861 638,- Kč 

Projekt z fondů EHP a Norska 

2014-2021 

Program Zdraví realizátor projektu PPP a SPC 

KHK 

 

 
 

15. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení  
 

1 x Specializační studium environmentálního koordinátora 

1 x Specializační studium výchovného poradenství 

1 x Akreditovaný kurz montessori pedagogiky 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

   

16.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

 

Projekt Zdroj Výše dotace 
Výzva č. 02-16-063 

Šablony II 

 

 

 

Výzva 47- Infrastruktura základních škol 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004339 

Jazyková učebna, 

stavební úpravy sociál. zařízení pro 

bezbariérové WC ZŠ a MŠ Na Daliborce, 

výsadba před školou 

 

 

20SMVU1- Rozvoj podmínek pro 

vzdělávání  - Inovace ve vzdělávání. 

20SMV11 Polytechnická výchova a 

vzdělávání - zázemí pro rozvoj manuálních 

schopností 

 

Měníme školu s IKEA – „Plastopůst“ 

 

 

Výzva č.02_20_080 Šablony III 

 

 

 

 

Program Zdraví 
Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a 

školského poradenského zařízení i dětí a dospívajících v 
oblasti péče o duševní zdraví prostřednictvím vzdělávání a 

rozvoje psychosociálních dovedností. 

 MŠMT, EU, ESF, Operační 

program Výzkum, vývoj a 

vzdělávání 

(1. 1. 2019 – 31.12.2020) 

 

IROP 

(realizace do 7. 9. 2021) 

  

 

 

 

 

 

Krajský úřad Královéhradeckého 

kraje  

(1. 8. 2020 – 31. 7. 2021) 

 

 

 

IKEA 

 

 

MŠMT, EU, ESF, Operační 

program Výzkum, vývoj a 

vzdělávání 

(1. 4. 2021 – 30. 4. 2023) 

 

Projekt z fondů EHP a Norska 

2014-2021 

(1. 5. 2021 – 30. 4. 2024) 

 

1.506 377,- Kč 

ukončeno 

 

 

 

2.622.502,51,- Kč 

ukončeno 

 

 

 

 

 

 

30.000,- Kč 

ukončeno 

 

 

 

 

10.000,- Kč 

ukončeno 

 

Zahájeno 1.4.2021 

861 638,- Kč 

 

 

 

Zahájeno 1. 5. 2021, 
realizátor projektu PPP a SPC 

Královéhradeckého kraje 

 

17.  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
Naše škola nemá zřízenou odborovou organizaci. 

Spolupráce s dalšími partnery: 

MěÚ Hořice – zřizovatel, školský odbor, odbor životního prostředí, investiční odbor, odbor sociální 

péče, rada města, školská komise atd., exkurze, veletrh středních škol 

NIDV v Hradci Králové – strategické řízení a plánování ve škole 

CVKHK v Hradci Králové – další vzdělávání pedagogů – školení, semináře 

JOB, sekce vzdělávání ve školství – dvoudenní zážitkový seminář 

Pedagogická fakulta UHK – v oblasti vykonávání pedagogické praxe, Vyšší odborná škola 

pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl, Sion High School, Obchodní akademie Hořice. 

Klicperovo divadlo v Hradci Králové - se žáky navštěvujeme pravidelně odpolední divadelní 

představení. Navštěvujeme též divadlo Drak. 

Národní divadlo – účastníme se předplacených dopoledních představení ve Státní opeře. 

DK Koruna Hořice – účastníme se některých kulturních představení, 

Spolupracujeme s nakladatelstvím Albatros a Fragment, Nová Škola 

Středisko ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově v oblasti ochrany životního prostředí 

Společnost NAPOS Předměřice nad Labem – třídění a recyklace papíru 
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EKO-KOM – program Tonda na cestách – osvěta cv oblasti environmentální výchovy 

Sportovního zařízení města Hořice – bazén (povinné plavání), 1 den v týdnu hala a sokolovna, 

venkovní hřiště 

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – hala gymnázia a venkovní ovál – TV,  sportovní hry, 

dny otevřených dveří, soutěže 

Střední kamenická a sochařská škola Hořice – dílny, workshopy, dny otevřených dveří 

Městská knihovna Hořice – pravidelné čtení, autorská čtení, podpora čtenářské gramotnosti 

Galerie plastik – výstavy, úspěšné workshopy 

Biograf Na Špici – přednášky, besedy 

Úřad práce Jičín – kariérové poradenství, volba povolání 

Hořické gymnázium – projekty 

ZUŠ Hořice a  Základní uměleckou školou Melodie – nábory, koncerty, představení 

SPŠ Hradec Králové (tvůrčí dílny) 

AMK Hořice – dopravní výchova ve 4. ročníku 

Policie ČR – Jičín (exkurze) 

Spolupracujeme také s regionálními deníky (Noviny Jičínska, Nové noviny, Hořické občasné noviny), 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové – výstavy a expozice 

MAS Podchlumí – tvorba strategického plánu spolupráce a investičního rozvoje školy, pronájem 

prostor ve škole pro školení a přednášky 

 

Pravidelně navštěvujeme výstavu konanou Českým svazem chovatelů - ZO Hořice. 

Spolupracujeme s Ovocnými a okrasnými školkami – Fikarovi a s Českým svazem včelařů MO Hořice 

 

V Hořicích dne 10.10.2021 

   

          …………………………………. 

                                                                        ředitel školy 

18. Poskytnuté informace 

Poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve 

školním roce 2020/2021. 

Ve školním roce nebyly žádné informace ve smyslu zákona poskytnuty. 

Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy / příspěvkové organizace/  

za školní rok 2020/2021. 

V Hořicích dne 15. 10. 2021 

 

 

 

……………………………  ……………………... ……. …………………………..  

Mgr. Jiří John                   Ing. Tomáš Štayr                  Mgr. Lada Štěpánková 

      předseda školské rady 

 

 

……………………………  ……………………...……. ………………………….. 

Mgr. Šárka Válková                               René Rejman                  Dana Šulcová 

 

 

 

Na vědomí: Zřizovatel – Město Hořice,  

 

K nahlédnutí v ředitelství školy, na webových stránkách školy, na chodbě před ředitelnou. 
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P   Ř   Í   L   O   H   Y 

 

A.  Prevence sociálně patologických jevů 
Zpráva metodika prevence 

V oblasti prevence rizikového chování jsme ve školním roce 2020/2021 postupovali 

v souladu s platnou legislativou dle preventivního programu školy. 

 Školní poradenské pracoviště napomáhá realizaci programu a na pravidelných 

setkáních řeší problémy žáků s poruchami učení i chování. 

Veškeré preventivní aktivity byly zapsány do systému výkaznictví preventivních aktivit a 

elektronicky odeslány okresnímu i krajskému metodikovi prevence k dalšímu zpracování a 

vyhodnocení. 

V důsledku distanční výuky nemohly být některé projekty realizovány. 

Priority pro školní rok: 

1. Prevence sociálně patologických jevů a nevhodného chování žáků 

2. Pomoc žákům i jejich rodičům při výchově a vzdělávání 

3. Problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence 

4. Vytipování žáků s rizikovým chováním 

5. Metodická podpora učitelů v práci se žáky s problémovým chováním 

 

Realizované preventivní aktivity 

 

září Adaptační kurz    6.tř.  - Český ráj - 9.9. – 11.9.2019                                                         

Třídnické hodiny – žáci 6. ročníku (září, červen)                                                               

Školní výlet vícedenní 7. A, 7. B – Sedmihorky (září)                                                          

Školní výlety 1. stupeň jednodenní +  8.A, 8.B, 9.tř.                                                   

Kraje pro bezpečný internet - žáci 5., 6. a 7. ročníku                                                 

Třídní schůzky pro rodiče 1. a  6. ročníku                                                                  

Nenech to být – program proti šikaně 

říjen Dopravní výchova 5.A                                                                                                 

Distanční výuka 

duben 

 

Kyberprostor I. -  online preventivní program  5.B,5.A, 4. a 6. tř.                        

Kyberprostor II. -  online preventivní program  7.A,7.B                               

Kyberprostor III. -  online preventivní program  8.A 

květen 

 

Dotazník duševní zdraví 

Adaptační den – žáci 1. a 2. stupně 

červen Školní výlety 
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Přehled absolvovaných kurzů, školení a přednášek MP 

 

 

Školní systemické konstelace - jak nevyhořet- školení přípravný týden 

Formativní hodnocení – školení přípravný týden 

Setkání školních metodiků prevence v Jičíně 22.9.2020 

Vedení poradenského rozhovoru ve škole /Mgr. Veselá/ webinář 23.-24.11.20 

/Jak vést obtížný rozhovor I a II, Školní poradenství/ 

Jak pracovat s emocemi a využívat asertivní techniky /K. Maříková/ – webinář – 5.- 

6.5.21 
 

 

 

 

Při řešení problémů ve školním roce 2020/2021 škola v úzce spolupracovala 

s Pedagogicko-psychologickou poradnou Královéhradeckého kraje, s pracovníky OSPOD 

Hořice, s Policií ČR v Jičíně, Městskou policií v Hořicích a dalšími odborníky. 

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

dobré komunikaci mezi školou a rodiči se podařilo redukovat výskyt sociálně patologických 

jevů na minimální množství.  

 

 

        Mgr. Šárka Válková 

metodička prevence 

 

 

 

B. Výchovné poradenství 

 
Zpráva výchovného poradce 

 

 Školní poradenské pracoviště  – od 1.9.2020 

               Mgr. Lada Štěpánková /vedení školy/ 

               Mgr. Kristýna Moravcová /výchovný poradce/ 

               Mgr. Šárka Válková /metodik prevence/ 

               Mgr. Radka Valášková /speciální pedagog/ 

Od. 1.2.2021 - Mgr. Barbora Vitíková /školní psycholog/ 

 

Činnosti Školního poradenské pracoviště ve školním roce 2020/2021 – pomoc učitelům, 

žákům i jejich rodičům v těchto oblastech: 

6. Výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 

7. Kariérové poradenství – profesní orientace žáků 

8. Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování žáků 

9. Problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence 

10. Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem 

Priority pro tento školní rok: 

1. Naplňování plánu práce asistentů 
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2. Metodická podpora učitelů v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

3. Vytipování žáků s rizikovým chováním 

 

- Pravidelné schůzky 1x měsíčně, v případě potřeby častěji /viz zápisy z jednání/ 

 

 

Výchovný poradce  

  

 Průběžná aktualizace a doplnění databáze integrovaných žáků se SPU a ostatních žáků 

se specifickými vzdělávacími potřebami včetně žáků nadaných 

 Příprava podkladů pro vytvoření individuálních vzdělávacích plánů pro integrované 

žáky v souladu s platnou  legislativou  + založení spisů a vedení spisové 

dokumentace 

 Spolupráce výchovného poradce, školního speciálního pedagoga s třídními učiteli při 

jejich tvorbě IVP pro integrované žáky 

 Koordinace a účast na projednávání  IVP se žáky a jejich zákonnými zástupci – 

jednání se zúčastní třídní učitel, určený konzultant ŠPP, na druhém stupni vyučující 

českého jazyka, případně dalších předmětů, ve kterých se problémy výrazně 

projevují 

 Evidence a kontrola IVP pro integrované žáky, jejich předložení řediteli školy, 

kompletace spisové dokumentace 

 Nákup a příprava pomůcek pro integrované žáky 

 Pravidelné konzultace s asistenty pedagoga – 1x měsíčně 

 Pravidelná jednání s ŠPZ, se kterými škola spolupracuje, dále v projednáno s ŠPP,TU 

a vyučujícími 

 Sledování legislativních změn od 1.1.2021 v systému péče o žáky se SVP  

 Sledování legislativy v oblasti distanční výuky – nabídka doučování během DV, 

možnost restartu žáků s hrozícím neprospěchem 

 Jednání o neprospěchu žáků, kteří jsou za první  a třetí čtvrtletí hodnoceni z některého 

předmětu nedostatečně, evidence zápisů z jednání 

 Hodnocení plnění IVP, popřípadě PLPP 

 Schůzka s PPP, SPC – plnění DŠPZ, zhodnocení IVP, popřípadě PLPP 

 Sledování legislativních změn v oblasti vzdělávání žáků s OMJ 

 

K 30.6.2021 jsme měli 11 žáků s PO3, 44 žáků s PO2, 8 žáků s PO1, celkem 

64 žáků s podpůrnými opatřeními. Evidovali jsme 5 žáků s individuálním vzdělávacím 

programem. Ve 4 třídách byl  učitelům  k dispozici asistent pedagoga. I v průběhu 

distanční výuky fungoval předmět speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence. 

Od března bylo rozšířeno doučování pro žáky s hrozícím neprospěchem, které probíhalo 

do návratu k prezenční výuce. 

 

 

Kariérové poradenství 

 Sledování legislativních změn v oblasti přijímacího řízení na střední školy 

 Příprava materiálů o volbě povolání pro třídní učitele vycházejících žáků  a  předání  

základních  informací žákům a rodičům přes Bakaláře 
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 Shromažďování informací o možnostech studia na SŠ a SOU  a předávání průběžných 

informací vycházejícím žákům a zákonným zástupcům přes Bakaláře a Teams/burzy 

škol, nabídka webových aplikací/ – aktualizace nástěnek 

 Akce Školy do školy v digitální podobě – v Bakaláři a na Teams /listopad – leden/ 

 Předání informací  o přijímacím řízení na střední školy a víceletá gymnázia žákům 

9.r., 7.r. a 5.r. + jejich zákonným zástupcům v rámci třídních schůzek /přes Bakaláře/ 

 Kariérové poradenství – individuální konzultace s žáky a jejich zákonnými zástupci, 

pomoc při rozhodování 

 Kontrola evidence přihlášek na SŠ, SOU a víceletá gymnázia, potvrzení přihlášek ve 

škole a jejich následné vrácení žákům (odeslání přihlášek zajistí zákonní zástupci) 

 První kolo přijímacího řízení, sledování a vyhodnocování výsledků prvního kola 

přijímacího řízení na SŠ a SOU 

 Konzultace s žáky nepřijatým 

 Kontrola výsledků přijímacího řízení na střední školy, případná pomoc s odvoláním 

 Evidence přijatých žáků k dalšímu studiu 

 Zhodnocení úspěšnosti přijetí žáků 9. tříd se žáky a učiteli 

 Zajištění termínu pro besedu o volbě povolání pro budoucí 9.r. 

 

Exkurze na ÚP Jičín v tomto školním roce neproběhla z důvodů COVID-19. 

 

Výsledky přijímacího řízení 

a) na víceleté gymnázium z 

5.r. 

 7 (1 se nedostal) 

b) na učiliště z 8. třídy  1 

c) střední škola, gymnázium  13+3 

d) střední odborné učiliště  8 

Celkem  32 

 

Jedna žákyně 9.r. úspěšně absolvovala 2. kolo přijímacího řízení. Ostatní žáci byli přijati v 1. 

kole. 

 

Vzdělávání VP  – Studium UHK CZV – Výchovný poradce /1.ročník/ 2020/21 

- Kariérové dny č. 7,8 – Jičín 19.10.2020, 9.12.2020 

- Systematický úvod do problematiky nadání – NPI HK – 7.10.20 

- Vedení poradenského rozhovoru ve škole /Mgr. Veselá/ webinář 23.-24.11.20 

/Jak vést obtížný rozhovor I a II, Školní poradenství/ 

- Setkání PPP a zástupců škol – webinář PPP Jičín – 13.1.21 

- Systém péče o žáky se SVP na ZŠ – webinář Edupraxe – 19.1.21 

- Distanční výuka, Právo ve škole /Mgr. M.Veselá/ - webinář – 26.2.21 

- Jak pracovat s emocemi a využívat asertivní techniky /K. Maříková/ – webinář – 

5.-6.5.21 

- Poradenstvíkh - Konference – videozáznam – 22.6.21 

- Nový systém jazykové přípravy /webinář META/ - 24.8.21 

 

 

 

Vypracovala Mgr. Kristýna Moravcová                                               30.06.2021 
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C. Školní družina 
Základní a mateřská škola Na Daliborce 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Školní rok 2020/2021 

Výchovně vzdělávací činnost ŠD vycházela 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 zájmu 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 

účastníku zařazovaly i přípravu na vyučování – v této aktivitě spolupracovaly s vyučujícími. 

Usilovaly svou prací především o to, aby byla ŠD po skončení vyučování pro žáky místem 

pro regeneraci, rozvíjení tvořivosti, zlepšování komunikačních dovedností, posilování 

sebevědomí, rozvíjení dobrých vztahů mezi spolužáky a to v pohodové atmosféře. Nedílnou 

součástí byla aktivní spolupráce vychovatelek s rodiči a zákonnými zástupci. 

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

1. oddělení – 1. tř. – vychovatelka ŠD Mgr. Petra Sirotková, DiS. 

počet žáků na zač. škol. roku: 24 

2. oddělení – 2. A – vychovatelka Jarmila Horáčková 

počet žáků na zač. škol. roku: 21 

3. oddělení – 2. B – vychovatelka Hana Vojtěchová 

počet žáků na zač. škol. roku: 21 

4. oddělení 3. A – vychovatelka Bc. Lenka Bartoníčková 

počet žáků na zač. škol. roku: 22 dětí 

 

Všechna oddělení měla vypracovaný svůj roční plán nejdůležitějších akcí, které byly 

v průběhu školního roku realizovány. Žáci I. oddělení pomyslně letěli balónem různými 

místy, ve II. oddělení se celý rok věnovali výrobě leporela v projektu „Moje první knížka“. 

III. oddělení provázela školním rokem hra „Záchrana pohádkové říše“ a IV. oddělení hra 

„Vzhůru na palubu“. 

Září – v prvním měsíci školního roku se účastníci ŠD seznamovali s novým prostředím, 

poznávali okolí školy, prohlubovali přátelské vztahy se spolužáky, navzájem se seznamovali, 

vzpomínali na prázdniny a užívali si podzim v přírodě. Na konci měsíce byla ve dvou dnech 

realizována exkurze do Centra přírodních věd v Jičíně zaměřená na den země. Exkurze se 

uskutečnila v rámci projektu MŠMT „Vzdělávání pro všechny“. Důsledně jsme dbali na 

dodržování hygienických pravidel nařízených MZ ČR a MŠMT ČR v souvislosti s šířením 

nemoci COVID 19. 

Říjen – uskutečnily se Halloweenské dílničky, účastníci pozorovali měnící se podzimní 

přírodu – sbírali přírodniny a vyráběli z nich drobné šperky a jiné předměty. Proběhl „Týden 

stromů“ spočívající ve čtení encyklopedií a následném vyhledávání stromů v přírodě. Bohužel 

nemohly být realizovány všechny plánované činnosti, jelikož došlo 14. 10 2020 nařízením 

vlády ČR k uzavření školy.  

Listopad – žáci první třídy a druhých tříd se do školy směli vrátit 16. 11 2020, třetí ročníky 

až 30 . 11 2020, a proto i v tomto měsíci nebylo možné splnit všechny plánované aktivity. 

Proběhly mikulášské a vánoční dílny, na kterých si děti vyrobily drobné dárky pro své blízké 

a připomněly si tradice vážící se k měsíci listopadu a prosinci. Dále pak žáci poznávali 

důležité a zajímavé budovy v našem městě. 

Prosinec – celý měsíc probíhaly vánoční přípravy – výtvarné dílny, vánoční besídky a 

posezení v jednotlivých odděleních, zdobení perníčků, mnoho her a soutěží. 

Leden – žáci trávili spoustu času venku, protože napadlo hodně sněhu – všechna oddělení 

chodila sáňkovat, děti vytvářely sněhové sochy a domečky, malovaly obrazy do sněhu 
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obarvenou vodou, soutěžily, hrály hry, pozorovaly stopy zvířat ve sněhu. Proběhl měsíc 

stolních her a hraček – žáci si vzájemně představovali své oblíbené stolní hry a nejmilejší 

hračky. V lednu byli ve škole přítomni pouze žáci první třídy a druhých tříd. 

Únor – pokud počasí dovolilo, tak děti trávily čas venku a užívaly si sněhu. Dalšími 

činnostmi tohoto měsíce bylo objevování lidských smyslů, představování si oblíbených knih, 

putování za pohádkou s výrobou divadélka, povídání o profesích a jejich předvádění pomocí 

pantomimy. 27. 2. 2021 byla škola opět z nařízení vlády ČR uzavřena. 

Březen – celý měsíc byla škola z nařízení vlády ČR uzavřena. 

Duben – žáci všech ročníků se 12. 4. 2021 vrátili do školy a to v „rotační“ podobě, a proto 

bylo v tomto měsíci uskutečněno jen část plánovaných činností. Účastníci si připomněli Den 

země a jeho význam, povídali si o třídění odpadu, o ochraně přírody. Dále pak čarovali – 

předváděli si různá kouzla, malovali své domácí mazlíčky a představovali si je, poznávali na 

vycházkách naše město. S předstihem děti vyráběly drobné dárky a přáníčka pro maminky ke 

Dni matek. 

Květen – do 17. 5. 2021 byla přítomnost žáků ve škole stále v režimu „rotace“. Děti si 

navzájem představovaly svoje rodiny, povídaly jsme si o významu rodiny a způsobech trávení 

společného volného času. Proběhl turnaj ve florbalu napříč všemi odděleními a dále pak malá, 

netradiční olympiáda. Děti na pravidelných procházkách pozorovaly jarní přírodu a poznávaly 

rostliny a zvířata. 

Červen – žáci oslavili Den dětí a celý měsíc byl ve znamení sportu, soutěží a her v přírodě. 

Uskutečnila se šipkovaná a také projektový týden „Můj kamarád“. Vychovatelky si s dětmi 

připomněly zásady bezpečného chování o prázdninách a nutnosti dodržovat zvýšená 

hygienická opatření. 

 

 

Materiální a finanční zabezpečení ŠD 

ŠD využívá ke své činnosti prostory v přístavbě školy. 1. – 3. oddělení bylo umístěno ve 

třídách, 4. oddělení pak v bývalém bytě. Všechny prostory využívané družinou jsou vybaveny 

koberci a moderním nábytkem. V zimním období byla pro pohybové hry a stolní fotbal 

využita i prostorná chodba. K rekreační činnosti využívala ŠD nejvíce školní hřiště a přilehlé 

Smetanovy sady. 

Pro hry a činnosti ve vnitřních prostorách užívali účastníci širokou nabídku stolních her, 

stavebnic, dřevěných herních prvků, sportovního náčiní, stolní fotbal. K rozvoji čtenářských 

dovedností dětem sloužily dětské knihy a encyklopedie. Výtvarné a pracovní dovednosti pak 

rozvíjely pomocí pastelek, temperových a vodových barev, suchých pastelů, modelovací 

hmoty, nůžek, lepidel, kříd, kartonů, pletacích gumiček, zažehlovacích korálků apod. K 

výtvarné činnosti vychovatelky využívaly přístroj Big Shot. Každá třída je vybavena 

interaktivní tabulí, která je vychovatelkám k dispozici. Potřeby pro výtvarnou a pracovní 

činnost byly dle potřeby průběžně dokupovány. Před Vánocemi bylo investováno do nových 

her a hraček 26 000 Kč. Před letními prázdninami byly objednány nové skříně, které budou 

sloužit hlavně k ukládání vybavení ŠD užívaného při venkovních aktivitách. 

Úplata za provoz družiny činila 150 Kč za měsíc. Rodiče částku uhradili ve dvou splátkách – 

do konce září za první pololetí a do konce února za druhé pololetí. Pokud byl provoz družiny 

důsledkem nařízení vlády ČR přerušen, byla dětem úplata poměrově vrácena – dle Školního 

řádu ŠD a rozhodnutí vedení školy. Při přerušení provozu na 2 týdny a více bylo vráceno 50 

% měsíční úhrady, při přerušení provozu na celý měsíc byla vrácena měsíční úhrada celá. 

Vybrané finanční částky: 1. oddělení 23520 Kč, 2. oddělení 19800 Kč, 3. oddělení 20220 Kč, 

4. oddělení 16860 Kč. Celková vybraná částka byla 80 400 Kč. 

 

Vypracovala Mgr. Petra Sirotková, DiS. 

Hořice 2. 7. 2021 
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D. Mateřská škola 

 

                       Z P R Á V A    O    Č I N N O S T I 

            M Š   N A   D A L I B O R C E,  H O Ř I C E 

      Š R   2020/2021 

 

 

                 Zpracovala: Mgr. Lenka Sochorová 

          Hořice, dne 17.9.2021 
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1. Základní údaje o mateřské škole 

 

Název školy Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice 
 

Adresa pracoviště Žižkova 811, 508 01 Hořice, okres Jičín 
 

IZO 181 011 905 
 

kontakt e-mail: zs.daliborka@seznam.cz 

www.nadaliborce.cz 
tel. : 606 075 020 
 

Počet tříd 3     
 

 1. třída „MEDVĚDI“ 
2. třída „VLCI a JESTŘÁBI“ 
3. třída „SOVY“ 

 

Počet dětí 53 
 

Provozní doba 6,30 – 16,30 
 

 

 

2. Zaměstnanci mateřské školy 

 

Počet zaměstnanců  10 
 

Nepedagogičtí    4 (z toho 1 školní asistent MŠ – hrazeno z ESF) 
 
Iveta Nálevková – domovník, výdej stravy 
Jitka Salabová – úklid, výdej stravy 
Jarmila Pechová – úklid 
Kateřina Militká, DiS. – školní asistent MŠ 
 

Pedagogičtí 6 (všechny učitelky s předepsanou kvalifikací) 
 
Mgr. Lenka Sochorová, DiS. – vedoucí učitelka 
Hana Vlková 
Květa Jínová 
Markéta Palendalová 
Kateřina Kavanová, DiS. 
Kateřina Vrabcová, DiS. 
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3. Naše vzdělávání 

 

Název ŠVP  Hakuna-matata  „Buď šťastný“ 
 

Zaměření programu   Starý slovanský kmen ochránců přírody 
  (všestranný rozvoj dítěte, příprava na budoucí život i na  
   vstup do ZŠ)  
 

 

Charakteristika našeho školního vzdělávacího programu je již jasně patrna z názvu 

celého programu. Hlavním cílem našeho vzdělávání je uvědomění si, že každá živá bytost je 

vlastně součástí velkého celku a to našeho životního prostředí, přírody, která nás obklopuje. 

Jako starý slovanský kmen, který je s přírodou úzce spjat, je jeho součástí, pomocníkem ale i 

ochráncem života na celé planetě. Je důležité připomínat dětem naší slovanskou historickou 

příslušnost, lidové tradice a zvyky a tím v nich budovat národní hrdost.  

ŠVP je rozdělen do čtyř oblastí s názvy zvířat, propojených vlastnostmi zvířat i 

s návazností na čtyři přírodní živly. Čtyři zvířata jsou i čtyři kmeny tvořící jeden základní 

kmen, zde je zdůrazněna pospolitost celého kmene, rodiny, společnosti. Pomoc mezi nimi i 

společné radostné chvilky. Každé zvíře má své dominantní vlastnosti a nabízí ostatním své 

vědomosti, dovednosti a poznatky, aby bylo všem umožněno zúčastnit se na procesu 

poznávání, dle vlastního výběru a uvážení. Velký důraz je kladen na přímé pozorování a 

badatelské činnosti v přírodě (EVVO). Jsme také zapojeni do sítě „Pavučina“ a do 

mezinárodního programu „EKOŠKOLA“. 

Při výchově jsou použity prvky alternativního vzdělávání (ranní kresba, ovál, prstové 

cviky, tkaní na rámu, mandala), které umožnují dítěti rozvinutí jeho osobnosti a 

samostatnosti. Ve výchově se prolíná i „výchova pomocí rituálů“, kdy je dětem jasný program 

dne a tím mají jistotu v dnes tak nejisté době. V programu výchovy je kladen důraz na 

prožitkové učení, je použit i program ,,začít spolu“, kdy je rodičům umožněno vstupovat do 

třídy dle přání a účastnit se všeho dění ve školce. 

Do programu je také zařazena výchova ke ctnostem, která umožňuje dítěti rozvíjet 

schopnost všímat si chování a pocitů jiných lidí, rozpoznat a chápat rozdíly v jejich 

temperamentu, schopnostech, pohnutkách a náladách. Dále rozvíjet a ovládat vlastní pocity a 

prožitky, zabývat se i hlubokými otázkami lidské existence.  
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Zájmové aktivity nad rámec ŠVP: 

 

Sportovní školička 

Keramika – ve spolupráci s DDM 

Polytechnika – v rámci projektu MAP 
 

 

4. Údaje o dětech 

 

Počet dětí k 30.9.2020 53 

Odklad školní docházky   4  

Odchod do ZŠ k 1.9.2021 16 
 

 

5. Údaje o zápisu 

 

Termín zápisu  3.5. – 15.5.  2021 

Volných míst   16 

 Přijato    16 
 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Všechny učitelky se vzdělávaly dle plánu DVPP a v závislosti na epidemiologické situaci 

spojené s COVID 19. 

Přehled absolvovaných školení: 

Vedoucí učitelka MŠ:  

Jak úspěšně vést MŠ 

Právní vědomí v MŠ 

Diagnostický nástroj iSophi 

 

Pedagogičtí pracovníci: 

On-line konference „Růst společně“ 

Diagnostický nástroj iSophi 

Učíme se venku 
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Webinář EVVO 

 

7. Údaje o aktivitách MŠ  

 

Září : 

Zahájení školního roku v kruhu přátelství 

Knihadýlko – Pavouček Čenda 

Celodenní EVVO výprava – biotop rybník Dobrá Voda 

Zahájení celoročního projektu „Ptáci“ 

Lidové tradice – sv. Václav 

Říjen: 

Návštěva muzea – výstava „Lovci mamutů“ 

EVVO – houby, houbový bál 

Duhová medicína – muzikohraní s Laďkou 

Knihadýlko – Červené klubíčko 

Projekt STROMY – mezinárodní den stromů 

Listopad: 

Po stopách sv. Martina 

Sportovní školička 

Duhová medicína – muzikohraní s Laďkou 

Keramika v DDM 

 

 

Prosinec: 

Knihadýlko – O čertovi 

Waldorfská spirála - andělské světlo 

Vánoční hra – dramatizace příběhu o narození Ježíška 

Leden: 

Ptačí hodinka – projektový den v rámci EVVO 

Duhová medicína – muzikohraní s Laďkou 
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Únor: 

Duhová medicína – muzikohraní s Laďkou 

Lidové tradice – masopust 

Březen: 

Distanční vzdělávání předškolních dětí  

MŠ uzavřena od 1.3. – 12.4. 2021 

Duben: 

Rekonstrukce bitvy J. Žižky na Gothardě 

Den Země – projekt se ZŠ  

Květen: 

Nech brouka žít – EVVO projekt se ZŠ 

Duhová medicína – muzikohraní s Laďkou 

Nácvik lidových tanců „Studánky“ 

Červen: 

Celodenní výlet EVVO – Putování za vážkou 

Ukončení celoročního projektu „Ptáci“ 

Rozloučení s předškoláky – putování za křišťálovou vážkou, Brána přátelství 

Vystoupení „Studánky“ – pro Hospic, Levitovo centrum následné péče 

Získání titulu EKOŠKOLA 

Beseda v knihovně – DRAK 

 

Prázdninový provoz MŠ : 1.7. – 18.7. 2021 

           23.8. – 31.8. 2021 

 

Úprava vnitřního prostředí MŠ: 

V době uzavření MŠ z důvodu pandemie Covid 19 všichni zaměstnanci společnými silami 

provedli nový nátěr obložení celé chodby a odstranili nátěr ze skleněných výplní na zábradlí 

schodiště. Provedl se generální úklid všech skladů a sklepa. V době uzavření MŠ v období 

letních prázdnin byla provedena i výmalba jídelny, kuchyně a chodby.  
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8. Údaje o zapojení do výchovně vzdělávacích programů 

 

Naše MŠ je zapojena do sítě vzdělávání v rámci EVVO a EKO – „Pavučina“. Dále jsme 

zapojeni do mezinárodního programu EKOŠKOLA – v červnu jsme získali titul.  

S EKO projektem PLASTOPŮST jsme získali finanční dotaci od IKEA ve výši 10.000 Kč, 

která byla využita na nákup nádob na tříděný odpad a kompostéru na školní zahradu a nových 

jedlých keřů. 

Dále jsme získali dotaci od Královéhradeckého kraje na vybavení dílny a kuchyňky v rámci 

polytechnické výchovy.  

 

9. Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

• Základní škola Na Daliborce Hořice 

• Muzikoterapie – Bc. Ladislava Dlouhá 

• Centrum přírodních věd a hvězdárna Jičín 

• Ekocentrum Hradec Králové 

• Malá technická univerzita Liberec 

• DDM Hořice 

• Plavecký bazén Hořice 

• Škola sportu Pardubice 

• MAS Podchlumí 

• Knihovna Hořice 
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10. Závěr 

 

V tomto školním roce jsme vytvořili časový prostor k individuální a skupinové práci přípravy 

na ZŠ pro třídu předškolních dětí. V odpoledních činnostech probíhala i dílna – kuchyňka 

s vařením, keramika, EKOškola. 

V době uzavření škol v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 zajišťovala naše škola 

péči dětem nejen pracovníkům IZS, ale i ostatních služeb podílejících se na zabezpečení 

plynulého provozu infrastruktury města Hořice v období celonárodní epidemiologické situace. 

Dětem v posledním ročníku před zahájením povinné školní docházky jsme umožnili distanční 

vzdělávání formou asynchronní výuky. 
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