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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014
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 a výročních zpráv 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 - 27. 6. 2014
5. 2. Výsledky opravných zkoušek
5. 3. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků na konci školního roku - 31. 8. 2014
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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1. 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
Zástupce ředitele: Mgr. Lada Štěpánková

Kontakt Tel.: 493 623109
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 11 slouží jako kmenové 
a zároveň i jako odborné učebny, 1 učebna slouží školní družině a pro potřeby nápravy poruch učení, 1  
učebna PC a 1 učebna pro výuku hudební a dramatické výchovy a 1 učebna na výuku s interaktivní tabulí. 
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, 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 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.
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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 2013/2014 měla škola 11 tříd s 234 žáky (na l. stupni 7 tříd se 146 žáky, na 2.  
stupni 4 třídy s 88 žáky).  Na škole pracovala 4 oddělení školní družiny s celkovým počtem 80 žáků.  
Činnost družiny byla organizována v určených prostorách.

Mateřská škola měla dvě třídy s celkovým počtem 53 dětí.

Údaje k 31. 3. 2014:

Součást školy Počet tříd / oddělení Počet dětí / žáků Počet dětí / žáků na třídu Celkem
1. stupeň ZŠ 7 146 20,9 234
2. stupeň ZŠ 4 88 22
Školní družina 4 80 20 80
Mateřská škola 2 53 26,5 53
Celkem 17

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

Vychovatelky Učitelky MŠ 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 34
Z toho:
Počet pedagogických pracovníků 25
Z toho:
Učitelé MŠ 4
Učitelé 1. stupně ZŠ 8
Učitelé 2. stupně ZŠ 9
Počet vychovatelů 4
Nepedagogičtí pracovníci 9
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1.5. Organizace školního roku 2013 - 2014

měsíc dat. den čas dat. den název akce zodpovídá
srpen 28. ST 9,00   zahajovací porada řed. + zást.řed.

září 2. PO 8,00   zahájení školního roku
řed.+ zást.řed.+ 
tř.uč.

2. PO 10,00 provozní porada řed. + zást.řed.
20. PÁ 10,00   110 let školy  

říjen 28. PO státní svátek
29. ÚT až 30. ST podzimní prázdniny

listopad 5. ÚT 14,00   pedagogická rada - 1. čtvrtletí řed.
7. ČT 16,00 třídní schůzky a konzultace - 1.st. tř.uč.
7. ČT 16,30 třídní schůzky a konzultace - 2.st. tř.uč. + uč.

do 15. odevzdání přihlášek na uměleckou školu vých.poradce
do 30. odeslat přihlášku na uměleckou školu žáci

prosinec 21. SO až 5.1. NE vánoční prázdniny  
leden 6. PO    začátek vyučování  

2. až 15. přijímací řízení SŠ - talentové zkoušky
16. ČT 16,00 třídní schůzky a konzultace - 1.st. tř.uč.
16. ČT 16,30 třídní schůzky a konzultace - 2.st. tř.uč. + uč.
17. PÁ zápis žáků do 1.tříd zástupce ředitele
23. ČT 14,00 pedagogická rada - 1. pololetí řed.
30. ČT konec 1. pololetí - vysvědčení
31. PÁ    pololetní prázdniny  

únor 3. PO až 9. NE jarní prázdniny  
 do konce     přihlášky žáků na SŠ předat řediteli ZŠ vých.poradce
březen do 15.     odeslání přihlášek na SŠ žáci 
duben 8. ÚT 14,00 pedagogická rada - 3. 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.
17. ČT až 18. PÁ velikonoční prázdniny
21. PO velikonoční pondělí
22. PO až 30. ÚT 1. kolo přijímacích zkoušek na SŠ 

květen 1. ČT    státní svátek  
8. ČT státní svátek

červen 19. ČT 14,00   pedagogická rada - 2. pololetí řed.
27. PÁ konec šk. roku - vysvědčení

        

V Hořicích dne 2. září 2013 Mgr. Milan Smolík

ředitel školy
Poznámka:
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna 2014
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.
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2. 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 - 2013/2014 – 1. stupeň

7. tříd
ŠVP nový ŠVP starý

tř.uč. Mor Šťo Car Ně Dvo Hor Lej
předmět zkr. 1.A 1.B 2. 3. 4.A 4.B 5. 1.st.
Český jazyk a lit. Čj 9 9 10 9,5 7 7 7 58,5
  Mor Šťo Car Ně Dvo Hor Lej  
Anglický jazyk Aj    3 3 3 3 12
     Dyt Šťo Ště Lej  
Německý jazyk Nj        0
          
Matematika M 4 4 5 5 5 5 5 33
  Mor Šťo Car Ně Dvo Hor Čih  
Informatika      0,5 0,5 0,5 1,5
      Čih Čih Či  
Prvouka P 2 2 2 2    8
  Mor Dvo Car Ně     
Vlastivěda Vl     1 1 2 4
      Vách Vách Vách  
Přírodověda Pv     2 2 2 6
      Vách Vách Vách  
Hudební výchova Hv 1 1 1 1 1 1 1 7
  Hor Šťo Car Ně Dvo Hor Šťo  
Výtvarná výchova Vv 1 1 1 1 2 2 2 10
  Mor DvoM Car Ně Hor Hor Lej  
Dramatická výchova Dv    0,5 0,5 0,5 0,5 2
     Ně Lej Hor Lej  
Pracovní činnosti Pč 1 1 1 1 1 1 1 7
  Mor Mor Car Ně Dvo Hor Lej  
Tělesná výchova  D Tv D 2 2 2 2 2 2 2 14
  Mor Šťo Dvo Ně Dvo Hor Mus  

CELKEM  20 20 22 25 25 25 26 163
hodin pro učitele

Učební plán ZŠ Na Daliborce - 2013/2014 – 2. stupeň
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4.třídy
ŠVP nový ŠVP starý

tř.uč. DvoM  Vál  Sez  Čih  
předmět zkr. 6.  7.  8. 8. 9. 9. 2.st.
Český jazyk a lit. Čj 5  5  4  5  19
  Vál  Vál  Lej  Vál   
Anglický jazyk Aj 3 3 3 3 3  4 4 23
  Sez Dyt Ště Dyt Sez  Sez Dyt  
Německý jazyk Nj         0
           
Matematika M 5  4  5  5  19
  DvoM  DvoM  DvoM  Čih   
Informatika  1 1       2
  Či Či        
Dějepis D 2  2  2  2  8
  Vál  Vál  Vách  Vách   
Občanská výchova Ov 1  1  1  1  4
  DvoM  Mus  Vách  Čih   
Fyzika F 2  2  2  2  8
  Čih  Čih  Čih  Čih   
Chemie Ch     2  2  4
      Sez  Sez   
Přírodopis Př 2  2  2  2  8
  Sez  Sez  Vách  Vách   
Zeměpis Z 2  2  2  1  7
  DvoM  Vách  Mus  Mus   
Hudební výchova Hv 1  1  1  1  4
  Šťo  Sez  Sez  Sez   
Výtvarná výchova Vv 2  2  1  1  6
  DvoM  Vál  Čih  Čih   
Pracovní činnosti D Pč D 1  0  1  1  3
  Mus    DvoM  DvoM   
Pracovní činnosti CH Pč CH 1  0  0  0  1
  Ště         
Volitelné předměty Vp   3  3  3  9
           
Tělesná výchova  D Tv D 2  2  2  6
  Mus  Mus  Mus   
Tělesná výchova  CH Tv CH 2  2  2  2  8
  Dvo  Sm  Sm  Sm   
Výchova ke zdraví VKz   1      1
    Vách       

CELKEM  29 4 30  31 0 32 4 140
hodin pro učitele

2.2. Volitelné předměty 
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Volitelné předměty 7. ročník 8.ročník 9.ročník
Čtení pod lavicí       
Domácnost       
Ekologie   1 Sez   
Francouzský jazyk 2 Ště     
Práce s počítačem 1 Či     
Mediální komunikace       
Cizí jazyk - NJ   2 Lej 2 Lej
Přírodopisná praktika       
Cizí jazyk - RJ 4 Mus 2 Mus 2 Mus
Seminář z českého jazyka     1 Vál
Seminář z matematiky       
Sportovní hry 1 Mus 1 Sm 1 SPOJ
počet hodin 8  6  6  

Učitelé
počet 
hodin

Mgr. Cardová Gabriela Car  20  výchovná poradkyně - 20 hodin
 Čihák Richard Či  3,5   
Mgr. Čiháková Václava Čih  22   
Mgr. Dvořáčková Jana Dvo  22   
Mgr. Dvořáková Markéta DvoM  22   
Mgr. Dytrychová Lenka Dyt  13  částečný úvazek
Mgr. Hornová Marcela Hor  21,5  úvazek 100 %
Mgr. Lejsková Jana Lej  22   
Mgr. Moravcová Kristýna Mor  20  snížený úvazek 1. ročník
Mgr. Musilová Blanka Mus  22   
Mgr. Něníčková Milena Ně  22   
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  21  snížený úvazek 1. ročník
Ing. Váchová Jindra Vách  22   
Mgr. Válková Šárka Vál  22   

 
celkem pro uči-
tele    313   

Vysvětlivky zkratek jmen učitelů a jejich úvazek (počet hodin)

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

3.1. Údaje o pedagogických pracovnících školy
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Pedagogičtí
pracovníci Funkce Úvazek

Roků 
ped.

praxe
Stupeň 
vzdělání

Aprobace

1 Mgr. Gabriela Cardová učitelka,
výchovný 
poradce

1,0 27 VŠ učitelství pro I. stupeň
výchovné poradenství

2 Mgr. Václava Čiháková učitelka 1,0 13 VŠ matematika/fyzika
3 Richard Čihák učitel 0,1 10 SŠ matematika, fyzika, 

programování
4 Mgr. Markéta Dvořáková učitelka 1,0 11 VŠ matematika/zeměpis
5 Mgr. Jana Dvořáčková učitelka 1,0 34 VŠ učitelství pro I. st.
6 Mgr. Lenka Dytrychová učitelka 0,5 VŠ matematika
7 Mgr. Marcela Hornová učitelka 0,1 17 VŠ učitelství pro I. stupeň
8 Jarmila Horáčková vychovatelka 0,9 27 SŠ vychovatelství
9 Bc. Veronika Horáčková vychovatelka 0,6 1 VŠ

10 Květa Jínová učitelka MŠ 1,0 28 SŠ předškolní pedagogika
11 Mgr. Jana Lejsková učitelka 1,0 11 VŠ učitelství pro 2. stupeň

český jazyk/německý jazyk
12 Mgr. Blanka Musilová učitelka 1,0 35 VŠ ruský jazyk/tělesná výchova
13 Martina Moličová, Dis učitelka MŠ 1,0 1 VOŠ předškolní a mimoškolní 

pedagogika
14 Mgr. Kristýna Moravcová učitelka 1,0 18 VŠ učitelství pro 1. stupeň
15 Mgr. Milena Něníčková učitelka 1,0 32 VŠ učitelství pro 1. stupeň
16 Jitka Rejlová učitelka MŠ 1,0 32 SŠ předškolní pedagogika
17 Mgr. Jan Sezima učitel 1,0 14 VŠ biologie/hudební výchova
18 Mgr. Milan Smolík ředitel 1,0 37 VŠ učitelství pro 2. stupeň

tělesná výchova
19 Mgr. Lenka Sochorová, 

DiS
učitelka MŠ 1,0 26 VŠ předškolní pedagogika, 

speciální vychovatelství, 
pedagogika pro SŠ

20 Mgr. Lada Štěpánková zástupce 
ředitele

1,0 30 VŠ učitelství pro 1. stupeň

21 Mgr. Petra Šťovíčková učitelka 1,0 18 VŠ učitelství pro 1. stupeň
22 Ing. Jindra Váchová učitelka 1,0 22 VŠ přírodopis/zeměpis
23 Mgr. Šárka Válková učitelka 1,0 18 VŠ učitelství pro 5. až 12. 

ročník, český jazyk/občanská 
výchova

24 Mgr. Soňa Vrabcová vychovatelka 1 24 VŠ učitelství pro 1. stupeň

25 Hana Vojtěchová vychovatelka 1,0 28 SŠ vychovatelství

Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let
do důch. věku

v 
důchodovém.

věku

Celkem
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muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

0 4 2 8 - 6 1 4 - - 3 22

3.2. Údaje o nepedagogických pracovnících 

Nepedagogičtí
pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání

1. Hana Enge mzdová účetní 0,5 SOŠ
2. Iveta Nálevková školník, výdej stravy 1,1 SOU
3. Miroslava Krementáková 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. Dagmar Nosková uklízečka 0,5 SOU
8. Marie Šepková 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 Seminář LES 1

Jdeme společně s láskou 1
Management Setkání ředitelů MŠ 2

Novela právních předpisů 1
Školení AŠSK 1

Ekonomická Akt. problémy v účetnictví PO 1
Změny ve mzdové účtárně 1

Výchovný poradce Porada výchovných poradců 1
Sexuální výchova-krize rodiny 1
Jak komunikovat s rodiči 1

Pedagogičtí pracovníci Hravá logopedie v praxi 1
Učím se (rád) 3
ČJ činnostně ve 3. ročníku 1
Vyjmenovaná slova, slovní druhy 1
Dramatická výchova na ZŠ 1
Činnostní učení abeceda a práce s čítankou 1
Matematika v 1. třídě 1
Matematika činnostně 1. třída 1
We celebrate Halloween 1
AJ pro ty, kteří se nechtějí učit 1
Doškolovací kurz pro instruktory lyžování 1

Metodik prevence SPJ Diagnostika třídního kolektivu 1
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4. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí 

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

Přijímací řízení na střední školy - školní rok 2013/2014

 
Z celkového počtu žáků

5. 9.A CELKEM 
Pč Název školy Místo CELKEM CH D CH D chlapci dívky
1 Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové 1   1  1 0
2 Gymnázium a SOŠ, SOU a VOŠ Hořice 2   2  2 0
3 Gymnázium a střední odborná škola (osmileté studium) Hořice 6 2 4   2 4
4 Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové 2   2  2 0
5 Střední škola vizuální tvorby Hradec Králové 1    1 0 1
6 Střední škola a VOŠ aplikované kybernetiky Hradec Králové 1   1  1 0
7 SPŠ, SOŠ a SOU - Hradební Hradec Králové 4   4  4 0
8 Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové 1    1 0 1
9 Střední průmyslová škola stavební Hradec Králové 1    1 0 1

10 SOŠ a SOU - Vocelova Hradec Králové 2   2  2 0
11 Masarykova obchodní akademie Jičín 1   1  1 0
12 Gymnázium a SOŠ pedagogická Nová Paka 1    1 0 1
13 SPŠ chemická Pardubice 1   1  1 0
14 SPŠ elektrotechnická a VOŠ Pardubice 1   1  1 0
15 Sportovní gymnázium Pardubice 1   1  1 0
16 Pražská konzervatoř Praha 1   1  1 0
17 Česká lesnická akademie Trutnov 1   1  1 0
18 TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem 1   1  1 0
  CELKEM 29 2 4 19 4 21 8
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4. 2. Zápis žáků do l. ročníku

Ve dnech 16.  a  17.  ledna  2014 proběhl  zápis  žáků do  l.  ročníku  pro  školní  rok  2014/2015.
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 46 žáků
odklad školní docházky 4 žáci
do 1. ročníku nastoupí 42 žáků

4. 3. Údaje o integrovaných žácích

Údaje jsou podle stavu k 31. 3. 2014

Mentální postižení 0
Sluchové postižení 0
Zrakové postižení 0
Vady řeči 0
Tělesné postižení 1
Souběžné postižení více vadami 0
Vývojové poruchy učení 12
Vývojové poruchy chování 1
Autismus 0
Celkem integrovaných žáků 13

Vývojové poruchy učení celkem
dysortografie 3
dyslexie 8
dysgrafie 0
dyspraxie 0
dyskalkulie 1
s vývojovými poruchami učení celkem 12



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

5. 1. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků na konci školního roku – 27. 6. 2014
Počty Chování Prospěch

Třída Celkem D CH 3.st. 2.st. DŘ DTu NTu Pochvala 1x5 X5 N
1.A 23 10 13
1.B 21 9 12
2. 28 10 18
3. 24 15 9

4.A 17 9 8
4.B 16 7 9
5. 18 7 11
6. 21 15 6
7. 24 8 16 5 4
8. 20 10 10
9. 23 4 19

CELKEM 235 104 131 0 0 0 0 0 5 0 4 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 datum hodnocení Výsledek

xxxxxxxxxxxxx VII. AJ Dytrychová 28.8. dostatečný prospěl
xxxxxxxxxxxxx VII. Př Sezima 29.8. dostatečný prospěl
xxxxxxxxxxxxx VII. AJ Dytrychová 28.8. dostatečný prospěl

5. 3. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků na konci školního roku – 31. 8. 2014

Počty Prospěch
Třída Celkem D CH V P 1x5 X5 N Průměrný prospěch

1.A 23 10 13 23 1,056
1.B 21 9 12 20 1 1,061
2. 28 10 18 26 2 1,255
3. 24 15 9 21 3 1,315

4.A 17 9 8 10 7 1,433
4.B 16 7 9 10 6 1,455
5. 18 7 11 8 10 1,607
6. 21 15 6 3 18 1,967
7. 24 8 16 5 17 2 2,391
8. 20 10 10 3 17 2,181
9. 23 4 19 3 20 2,055

CELKEM 235 104 131 132 101 0 2 0 1,736
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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 = 1,736

Závěr:
Z celkového počtu 235 žáků k 31. 8. 2014 ukončilo školní docházku v 9. ročníků 23 žáků.
Z 5. ročníku přestupuje do osmiletého gymnázia 6 žáků.

5. 4. Počet zameškaných hodin 

 Počty žáků Počet zameškaných hodin

Třída Celkem D CH 1. pololetí 2. pololetí

1.A 23 10 13 530 797

1.B 21 9 12 775 637

2. 28 10 18 736 1313

3. 24 15 9 583 885

4.A 17 9 8 474 613

4.B 16 7 9 509 626

5. 18 7 11 736 639

6. 21 15 6 612 820

7. 24 8 16 1040 1944

8. 20 10 10 1208 1237

9. 23 4 19 1371 1162

CELKEM 235 104 131 8574 10673

6. Školní družina 

Výchovně vzdělávací činnost ŠD vycházela v tomto školním roce opět z plánu akcí na celý školní rok 
a z ŠVP pro ŠD – jejich hlavním cílem bylo zabezpečit odpočinek, zájmové činnosti a rekreační činnost  
dětí v ranních a hlavně odpoledních hodinách bezprostředně po vyučování.
Školní družina byla rozdělena na 4 oddělení:

1. oddělení - 1. A – vychovatelka ŠD Hana Vojtěchová

počet dětí na začátku školního roku: 20, počet dětí na konci školního roku: 20

2. oddělení - 1. B - vychovatelka ŠD Jarmila Horáčková

počet dětí na začátku školního roku: 18, počet dětí na konci školního roku: 17

3. oddělení - 2. třída – vychovatelka ŠD Mgr. Soňa Vrabcová
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počet dětí na začátku školního roku: 23, počet dětí na konci školního roku: 24

4. oddělení - 3. třída – vychovatelka ŠD Bc. Veronika Horáčková

počet dětí na začátku školního roku: 17, počet dětí na konci školního roku: 13

Každé oddělení ŠD mělo vypracovaný svůj roční plán akcí,  který v průběhu školního roku realizovalo. 
Kromě těchto akcí přibyly i nějaké neplánované akce. Všechny tyto činnosti probíhaly buď v jednotlivých 
odděleních nebo společně.
Září - malujeme na asfalt, vzpomínky na prázdniny, pohybové hry všeho druhu, hlavní činností ve všech 
odděleních byla dopravní výchova, poznávání okolí školy, bezpečná cesta do školy
Říjen  - rozvíjíme dobré vztahy a komunikaci mezi  dětmi,  sportovní hry,  práce s přírodninami,  hlavní 
činnost byly zaměřena na Halloween, zdobení a vyřezávání dýní
Listopad - poznáváme naše město, poraď si v každé situaci, modrobílý den – vítáme zimu, přípravy na 
Mikuláše, hlavní akcí byla adventní vazba pro rodiče, děti i veřejnost
Prosinec  -  celý  tento  měsíc  probíhaly ve  všech  odděleních  výtvarné  vánoční  dílny,  před  vánočními 
prázdninami vánoční besídky a společné vánoční zpívání
Leden -  výtvarná dílna – vyrábíme pro budoucí prvňáčky,  z pohádky do pohádky,  soutěže pro bystré 
hlavičky, procvičujeme postřeh, ovocné odpoledne, ochrana zdraví, hry na sněhu a stavba sněhových soch 
proběhly v omezené míře pro nedostatek sněhu
Únor - pěvecká soutěž Superstar, máme rádi zvířata, hry na sněhu, stopování zvířátek ve sněhu i sněhová 
galerie opět jen v menší míře, jak dovolily sněhové podmínky,  v tomto měsíci se uskutečnily ve všech 
odděleních karnevaly
Březen - máme rádi zvířata – domácí mazlíčci, hry bez hranic, ve všech odděleních se věnovali knihám – 
s knížkami jsme kamarádi, týden s knihou, knížky kolem nás
Duben - příroda kolem nás, týden ochrany přírody, pěvecká soutěž, hlavní činností byly velikonoční dílny
Květen - malujeme na kamínky, sportovní hry, turnaj v kuželkách, soutěž vypravěčů, indiánskou stezkou, 
hlavní činností byly výtvarné dílny tematicky zaměřené na Den matek
Červen – „obručkiáda“ – proběhla společně ve všech odděleních, dále akce, hry a soutěže zaměřené ke  
Dni  dětí,  aktivity  na  přání  dětí,  „šipkovaná“  –  hon  za  pokladem,  turnaj  ve  vybíjené,  orientační  hra 
s obrázky

Mimo plánované akce se uskutečnily ještě další:
Duben - korálková dílna - děti ze všech oddělení se se zaujetím učily vyrábět náramky, náušnice, korálky 
a různé ozdoby z korálků všech barev a velikostí s p. Machovou
Červen – interhafí putování za dětmi – navštívila nás p. Žváčková se svými erdelteriéry – společně jsme 
se učili rozumět komunikaci mezi psy, pochopit chování psů, jak se zachovat v případě napadení psem, 
ukázala nám výcvik psů a zbyl i čas na nácvik praktických dovedností

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

Materiální a finanční zabezpečení ŠD
ŠD i  nadále  využívala  pro svou činnost  stejné prostory v přístavbě školy,  3.  a 4.  oddělení  bylo 

umístěno ve třídách, 2. oddělení mělo samostatné prostory v bývalém bytě a 1. oddělení samostatnou 
hernu. Dále se v přístavbě využívá i kuchyňka, kabinety, hlavně v zimním období pro různé pohybové hry 
i chodba. Na rekreační a zájmovou činnost venku navštěvuje ŠD nejvíce přilehlý park a školní hřiště.

Pro činnost ve vnitřních prostorách měly děti stolní hry, stavebnice, dřevěné kostky a hry, sportovní 
náčiní, na výtvarnou a pracovní činnost pastelky,  temperové barvy,  vodové barvy,  modelovací hmotu,  
nůžky, lepidla, křídy aj., pro poslech a rozvoj čtenářských dovedností dětské knihy a encyklopedie. ŠD 
má k dispozici televizor, DVD přehrávač, CD přehrávač, fotoaparát, počítač, pojízdnou tabuli, samostatné 
herny i prostory určené pro ŠD ve třídách jsou vybaveny moderním nábytkem.

V tomto školním roce bylo do inventáře ŠD pořízeno několik nových stolních her, stavebnic, míčů,  
obručí, dále potřeby pro výtvarnou a pracovní činnost a dřevěné lavice a stoly pro posezení a práci venku,  
ve větší míře byla finanční částka využita pro provoz školy.
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Úplata za provoz ŠD zůstala i v tomto školním roce stejná, tj. 100,- Kč za měsíc. Rodiče ji uhradili ve 
dvou splátkách – v září 500,- Kč na 1. pololetí a v únoru 500,- Kč na 2. pololetí. O snížení nebo prominutí 
úplaty nepožádali žádní zákonní zástupci dítěte.

Vybrané finanční částky v uplynulém školním roce: 1. oddělení 20 000,- Kč, 2. oddělení 17 500,- Kč,
3. oddělení 23 200,- Kč, 4. oddělení 15 000,- Kč, tři děti pouze ranní družina 3 000,- Kč.
Na občerstvení a drobné odměny a dárky na vánoční besídky, karnevaly, soutěže ke Dni dětí a odměny na  
konci školního roku přispělo SRPŠ celkem částkou cca 6 000,- Kč.

Vypracovala: Hana Vojtěchová

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.

2. Školní vzdělávací program:

Ve školním roce 2012/2013 byl do praxe uveden nový ŠVP s názvem ,,Hakuna-matata“ (buď 
šťastný). Celý ŠVP byl koncipován jako indiánský kmen ochránců přírody a děti byly rozděleny 
do  čtyř indiánských rodin (vlci, medvědi, jestřábi a sovy).  Nový ŠVP bude ověřován po dobu tří 
let, za uplynulý školní rok můžeme s radostí konstatovat, že se vše dle záměru zdařilo. Vzhledem 
k vyššímu počtu předškoláků byl ŠVP doplněn o informace o světadílech, planetách a sluneční 
soustavě včetně planety Země. 

V letošním školním roce jsme si povídali a hráli na mravenčí království. Seznámili jsme se s 
pravidly a úlohami v mraveništi, mravence jsme zkoumali, hráli si na ně, četli si a zpívali si o 
nich, malovali je. Zajímali jsme se však nejen o život v mraveništi, ale i okolo něj. Na podzim se  
mravenečci loučili s vlaštovkami, povídali si o makovicích, zajímali se o stromy, sbírali houby, 
seznamovali se s lesními zvířaty, hráli si na doktory. Po Vánocích mravenci vyhlíželi ptáčky na 
krmítkách, vypravili se ke krmelci, proběhl zápis do mravenčí školy, povídali si o vlastní mra-
venčí rodině a povoláních. A na jaře se mravenci vypravili za zvířátky na farmu, na louku, k 
rybníku a vyhřívali se na sluníčku.

Protože snad celý sportovní svět sledoval zimní olympijské hry v Soči, ani naše školka nechtěla 
zůstat pozadu. Uspořádali jsme vlastní olympijské hry. Slavnostní zahájení proběhlo v pondělí 
17. února, olympijský oheň i s olympijskými kruhy přinesly řecké bohyně. Celá školka se rozdě-
lila na pět světadílů. Podle barev olympijských kruhů si každý světadíl vybral disciplínu. Druhý 
den začal slavnostním nástupem i s představením všech účastníků. Každý světadíl si tajně při-
pravil převlek. Žlutý kontinent zastupovali biatlonisté z Japonska, Evropu reprezentovali sáňkaři 
z Německa a Ukrajiny, Austrálii skokané na lyžích. Ameriku reprezentovali hokejisté z Kanady, 
na sněžném bobu přijeli i sportovci z Jamajky. Po krátké přehlídce následovalo sportovní klání 
všech představených disciplín. Zakončení bylo ve čtvrtek, kdy J. Guth Jarkovský slavnostně pře-
dal všem sportovcům zlatou medaili. Celá olympiáda měla u dětí velký úspěch a všichni jsme si 
to moc užili.
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Děti a rodiče s námi prožili  i  další  akce: chovatelskou výstavu, schůzky pro rodiče,  výlet  do 
podzimního  lesa,  divadelní  představení,  besedy  v knihovně,  houbový  bál,  podzimní 
slavnost-"světýlkové odpoledne s rodiči", drakiádu (děti a rodiče), Sv. Martina, návštěvu v truh-
lárně,  Mikuláše,  vánoční  výstavu,  vánoční  pečení,  adventní  setkání  (děti  a  rodiče),  návštěvu 
v kovárně, Tři krále, opékání na sněhu, předškoláky ve škole, ledové sochy, výlet do lesa ke kr-
melci, masopustní rej, vítání jara, záchranu žabího rodu, bitvu na Gothardě, zahradní slavnost a 
rozloučení s budoucími školáky.

 Zápis do MŠ  

Ve dnech 27. 5. a 28. 5. 2014 se uskutečnil zápis dětí k předškolnímu vzdělávání. Celkem se dostavilo 
48 dětí. Bylo přijato 22 dětí. 

3. Pracovníci MŠ
Věk Do 30 let 

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

Počet pedagog. pracovníků 1 1 2

Pedagog. pracovníci celkem Z toho kvalifikovaných Z toho nekvalifikovaných
4 4 0

Provozní zaměstnanci
2 2 0

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. 2009 a později 0 3
Nar. 1. 9. 2008 – 31. 8. 2009 2 9
Nar. 1. 9. 2007 – 31. 8. 2008 8 5
Nar. 1. 9. 2006 – 31. 8. 2007 16 8
Nar. dříve než 1. 9. 2006 0 2

6. Individuálně integrované děti
Nemáme.

7. Výjezdy, kulturní představení
Oblast Název akce Počet dní Doba trvání 

(u jednodenních)
Poznámky, 
hodnocení

Např. výlety Výlet do ZOO 1 1 Vydařil se
Kulturní 
představení

Divadelní 
představení

5 Splnilo očekávání.
Líbilo se.

Sportovní akce 
atp.

Olympiáda 
v rámci MŠ

1 Dětem se líbila.
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8. Počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států:
Stát EU Počet dětí
UKR 1
Celkem 1

9. Počet dětí s trvalým bydlištěm mimo Hořice (dojíždějí z jiných obcí):
Obec Počet dětí
Milovice 2
Bílsko 1
Úhlejov 1

10. Hodnocení plnění školního vzdělávacího programu:
Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/2014 byl realizován. Stanovené cíle byly splněny 
a zvolený postup byl v souladu s RVP

11. Spolupráce s jinými subjekty (mateřské školy, základní školy):
- spolupráce se ZŠ
- akce pořádané pro Domov důchodců a Školní jídelnu
- spolupráce s Městským kulturním centrem - slavnostní zahájení výstavy betlémů
- účast na divadelních představeních
- návštěva knihovny a muzea

12. Další údaje, které považujeme v minulém školním roce za důležité:
Ve školním roce 2013/2014 se podařilo zrealizovat tyto akce:

1) Vybavení novým LCD televizorem a notebookem
2) Úprava zahrady v MŠ - kameniště, nový plot podél zahrady
3)  Nákup zahradních hracích prvků (dvě věže)

13. Závěrečné hodnocení:
Školní rok 2013/2014 proběhl úspěšně a všechny stanovené úkoly byly splněny.

8. Materiálně technické zabezpečení a vybavení školy
 výměna oken v budově MŠ (Žižkova 811)
 oprava zábradlí v budově MŠ (Žižkova 811)
 tělocvičné nářadí - švédská bedna a koza
 žákovské lavice a židle – učebna č. 52
 vybavení učeben nábytkem (skříně) – učebna č. 22, č. 28, č. 52
 1ks interaktivní tabule (včetně příslušenství) – učebna č. 52
 nábytek na zahradu školy – ŠD
 nákup PC – 1 ks ekonomka a 5 ks do učebny PC
 vymalování učeben 

9. Školská rada 

Zřízena 19. 12. 2005.
 Od 12. 6. 2012 má nové složení členů školské rady
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Schůzky ŠR 9. 10. 2013
23. 6. 2014
záznamy ze schůzek jsou uloženy u předsedy ŠR, ředitele školy a 
na internetových stránkách školy

Členové školské rady Složení členů ŠR 
Mgr. Tomáš Kolátor /za rodiče/ - předseda 
Mgr. Markéta Tunegová /za rodiče/
Mgr. Hana Richtermocová /za zřizovatele/
Jaroslav Pour /za zřizovatele/
Mgr. Šárka Válková /za pedagogy/
Ing. Jindra Váchová /za pedagogy/

10. Sdružení rodičů a přátel školy

Předseda Ing. Vít Klapil
Pokladník Eva Zemánková
Počet členů celkem 9
Počet schůzek ve školním roce 1 (7. 11. 2013)
Zápisy ze schůzek uloženy u předsedy výboru SRPŠ a v 

ředitelně školy

11. Žákovský parlament 

Předseda Sabina Krutá (8. třída)
Zapisovatel + web Vlastimil Dušek
Kronika Lucie Horáková
Významnější společné akce Piškvorkový školní turnaj

Putování za zlatým vejcem
Pomoc se sběrem papíru

Počet členů z řad žáků 18
Hosté 2
Počet členů z řad vyučujících 2
Počet schůzek Pravidelně čtvrtek od 13.30 hod.
Výjezd Praha -  CEDU - 2dny

Žákovský  parlament  pracoval  v letošním  školním  roce  díky  finančnímu  příspěvku  SRPŠ  a 
metodické pomoci CEDU jinak.

Po volbách, slavnostním jmenování a slibu nových zástupců z řad tříd vyjeli všichni do Prahy na 
zážitkový kurz.  V krásném prostředí  u břehu Vltavy a za odborného vedení  spolupracovníka Tomáše 
z CEDU  strávili členové parlamentu dva příjemné a opravdově zážitkové dny. Už jako stmelená parta,  
s novým názvem (Puzzle) a novou kapitánkou Sabinou se pustili do práce. Scházeli se pravidelně každý 
čtvrtek  od  13.30  hodin.  Připravili  společně  několik  akcí  pro  své  spolužáky  a  učili  se  vzájemně  
spolupracovat, komunikovat s učiteli, vedením školy i před svou třídou a plnit  úkoly,  které vyplývaly 
z jejich funkce.

12. Pedagogická praxe studentů 

Škola, fakulta Předmět/téma Délka praxe
PdF UHK Hradec Králové Pedagogická praxe – 

 náslechy /výstupy 1. st. ZŠ
3 dny

TU V Liberci Specializační praxe 1. st. ZŠ 25 dnů
PdF UHK Hradec Králové Pedagogická praxe 1. st. ZŠ 9 hodin

20



hospitace
PdF UHK Hradec Králové Souvislá pedag. praxe, Rj 24 hodin

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

K. Kutík Kontrola požárního vodovodu a 
příslušenství a Technických 
podmínek č. 1/86 pro činnost 
v oboru prací ČJK 973 

19. 2. 2014 Kontrolovaný PV jako celek 
odpovídá požadavkům norem 
v oboru požární ochrany a je 
použitelný k hasebnímu 
zásahu.

Miloš Dufek - kominík Provedení kontroly nebo čištění 
spalinové cesty (obě budovy)

18. 3. 2013 Bez závad

Odborná technická 
kontrola tělocvičného 
nářadí

Odborná technická kontrola 
tělocvičného nářadí a náčiní 
používaného v tělocvičně a 
hřišti ZŠ (MŠ) 

17. 2.2014 Tělocvičné nářadí, náčiní a 
hrací prvky používané ve 
třídě MŠ a na dětském hřišti 
ZŠ (MŠ) byly v ZŠ i MŠ 
řádně zkontrolovány a 
přezkoušeny.

Vladimír Kříž, revizní 
technik plynových 
zařízení

Budova MŠ
Budova ZŠ
Provedena  provozní údržba 
v rozsahu doporučené výrobcem 
a dle technolog.  postupu fa 
Plynoservis s.r.o., Hradec 
Králové, vč. zkoušky funkce, 
těsnosti (detekční přístroj) a 
odvodu spalin. Bylo provedeno 
měření obsahu CO ve spalinách, 
v prostoru kotelny, měření 
účinnosti přístrojem Testo 300.

5. 6. 2014 Po provedené údržbě, 
drobných opravách, seřízení 
a ověření úrovně spalování 
lze konstatovat, že spotřebiče 
jsou bez zjevných závad, 
provozuschopné. Celkový 
stav odpovídá délce užívání.

Vladimír Kříž, revizní 
technik

Budova ZŠ,
Budova MŠ
plynová kotelna

6. 6.2014 Během provedení OPK 
nebyly na zařízení zjištěny 
žádné zjevné nedostatky 
bránící bezpečnému provozu 
celku.

Ing. Suková Marie, 
auditor

Veřejnosprávní kontrola
kontrolované období: 
leden 2013 - prosinec 2013

17. 4. 2014 Veškeré požadované 
dokumenty a materiály byly 
předloženy. 
V kontrolovaných oblastech 
nebyly zjištěny závažné 
nedostatky.

nprap. Mgr. Markéta 
Štefanková (Hasičský 
záchranný sbor 

Kontrola dodržování povinností 
stanovených předpisy o požární 
ochraně

29. 5. 2014 Nebyly zjištěny nedostatky. 
Protokol o kontrole je uložen 
v ředitelně školy.
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Královéhradeckého 
kraje)

Nové 27.9.

Okresní správa 
sociálního zabezpečení

Kontrola č. 135/14/663 17. 4. 2014 Nebyly zjištěny závažné 
nedostatky. Protokol o 
kontrole je uložen u mzdové 
účetní.

Krajská hygienická 
stanice 
Královéhradeckého 
kraje

Plnění povinností stanovených 
pro provozovatele 
potravinářského podniku 
provozující stravovací službu 
nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 852 /
2004 o hygieně potravin, ve 
znění pozdějších předpisů…
Kontrolováno: Školení osob 
činných ve stravovacích 
službách,
Dodržování postupů HACCP
Monitoring nabídky možností 
stravování v základních školách.

4. 4. 2014

30. 5. 2014

Po dodatečném předložení 
osvědčení – hygienického 
minima-dvou pracovnic 
výdejny a Protokolu 
z vypracování vnitřního 
auditu nebyly shledány 
nedostatky 

14. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnost

14.1. Přehled projektů podpořených z grantových programů

Projekt Zdroj Výše dotace
EU peníze školám MŠMT, EU, ESF a OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost
Projekt ukončen 6. 3. 2013

1 381 670,- Kč

14.2.  Údaje o významných mimoškolních aktivitách

Spolupráce školy a dalších subjektů  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.
ND – účastníme se předplacených dopoledních představení ve 
Státní opeře.
DK Hořice – účastníme se některých kulturních představení
Jsme v kontaktu s o.p.s. Život dětem (Prodej předmětů –
výtěžek odeslán na sbírkový účet) NOVÉ
Spolupracujeme s nakladatelstvím: Klub mladých čtenářů, 
Egmont a Fragment
Spolupracujeme s MěÚ v Hořicích v oblasti ochrany životního 
prostředí (třídění odpadů a úprava okolí školy). 
V Domě s pečovatelskou službou – uskutečňujeme kulturní 
vystoupení našich žáků
Využíváme služeb Sportovního zařízení města Hořice, Městské 
knihovny, Hořice, Úřadu práce, Jičín, Biografu Na Špici
Žáci čtvrtých a třetích tříd pravidelně navštěvují dopravní hřiště 
v Hořicích.
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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, …).
Pravidelně navštěvujeme výstavu konanou Českým svazem 
chovatelů- ZO Hořice.
Spolupracujeme s Ovocnými a okrasnými školkami – Fikarovi

Významné akce školy

Zahraniční zájezdy

Třídní a předmětové projekty

Akce pro rodiče a veřejnost

Sportovní soutěže a akce

Prezentace na veřejnosti

Oslava 110 let Daliborky
(pochod městem, zábavný program před školou, výstava 
fotografií a historické dokumentace, den otevřených dveří)

Celodenní celoškolní projektové dny:
 Halloween
 Den Země 
 Sportovně - branný den
 Putování za zlatým vejcem (akce žákovského 

parlamentu)

Společné projekty MŠ a ZŠ – 
  Den Země, Putování za zlatým vejcem, Halloween


Vídeň

ABECEDA, Židovský hřbitov, Keramická dílna, Poselství 
Vánoc, Vesmír, Přírodovědné odpoledne

Setkání se středními školami – nabídka, prezentace
Besídky ve třídách 
Zpívání v kostele ZŠ
Vánoční besídky s rodiči
Představení pro rodiče
MŠ: viz bod 3 1.

Florbal-okrskové, okresní kolo 
Miniházená (Jičín)
McDonald Cup (okresní a krajské 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
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Besedy, přednášky, exkurze

Ostatní

Jičín, město pohádky, Archeopark - Všestary, Kutná Hora, 
Technické muzeum - Praha, SPŠ Jičín, studia ČT - Praha, SŠ - 
Slušice, muzeum (v Hořice, Ostroměř) Perníková chaloupka - 
Kunětická Hora, Pražský hrad, - Praha, Podnebné pásy Země - 
Praha, Chvalina – statek, Botanikus – Ostrá, 

Královéhradecká filharmonie – koncert
Dravci

Soutěže Český jazyk (školní a okresní kolo)
 Anglický jazyk (školní a okresní kolo)

Vícedenní výlety Cyklovýlety – 4. A
Školy v přírodě - 4. třídy
Lyžařský kurz 7. třída
Zážitkový kurz, -žákovský parlament
Výlety:2, 7, 8. a 9. třída,

Akce k prevenci sociálně 
patologických jevů 

Zpráva metodika prevence viz . příloha  č. 2

Environmentální výchova K 1. 9. 2014 je v prostorách ZŠ a MŠ Na Daliborce 
celkem 12 nádob na druhotně recyklovatelné suroviny 
(papír, plasty, bioodpad). Odvoz surovin zajišťuje firma 
NAPOS Opatovice nad Labem jednou měsíčně spolu 
s pravidelným sběrem starého papíru. 

Ve školním roce 2013/2014 se nám podařilo nashromáždit 
14.330 kg papíru. Získané finanční prostředky byly 
přerozděleny vítězné třídě, která za ně pojede na školní 
výlet, byly též použity na uhrazení odměn všem třídám na 
konci školního roku. 

Plastová víčka od PET lahví jsme letos věnovali nadaci 
Víčka pro Nikyho, který trpí vrozenou atrofií svalů, 
celkem 134 kg si odvezla 26. 6. 2014 Nikyho maminka. 

Se zasvěcením žáků do problematiky recyklace a třídění 
odpadu nám pomáhalo středisko ekologické výchovy 
SEVER z Hradce Králové (přednášky, semináře, Den 
Země, letáky a propagační materiály).

 Ekologii jsme se věnovali v rámci volitelného předmětu 
v 8. ročníku, pořádali jsme opět Den Země, Uklidili jsme 
okolí školy a před školou vysadili ozdobnou jabloň 
a.denivky , abychom vytvořili příjemnou odpočinkovou 
zónu nejen pro naše žáky.

14.3. Přehled navštívených divadelních představení
 Klicperovo divadlo Hradec Králové

Žáci 7. – 9. tříd se zúčastnili těchto představení:

24



Žebrácká opera - 15. 10. 2013

Sestup Orfeův - 25. 2. 2014

Soudce v nesnázích - 10. 3. 2014

Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho - 7. 4. 2014

Státní opera Praha
30. 1. 2014 Amerikana III
27. 5. 2014 Carmen

Dům kultury Koruna v     Hořicích:
Žáci mateřské školy, žáci 1. i 2. stupně se zúčastnili některých představení z nabídky DK 
Koruna.

14.4. Přehled zájmových útvarů hotové

Název Vyučující
Angličtina pro 1. třídu Mgr. Kristýna Moravcová
Angličtina pro 1. třídu Mgr. Petra Šťovíčková

14.5. Pronájem školních prostor

Organizace - činnost Období
Cvičení na trampolínkách září - srpen
Volejbal říjen - červen
Mažoretky říjen - červen

15. Přílohy:
1) Zpráva výchovného poradce
2) Zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů
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Příloha č. 1

Zpráva výchovného poradce

Zhodnocení plánu výchovného poradenství ve školním roce 2013/2014

Okruhy činnosti výchovné poradkyně Gabriely Cardové byly splněny.

- kontrola a doplnění seznamů žáků s SVPU – září, březen, červen
- kontrola termínů vyšetření žáků s SVPU
- upozornění na propadlé a propadající zprávy (třídní učitele, rodiče)
- odeslání dětí ke kontrolnímu vyšetření, z nižších ročníků pak k prvnímu vyšetření v PPP Jičín, 
Hradec Králové – konzultace s třídními učiteli
- pomoc s přípravou IVP pro školní rok 2013/2014
- projednání IVP s vyučujícími
- seznámení rodičů se zněním IVP na třídních schůzkách a potvrzení (o porozumění) podpisem
- seznámení rodičů a žáků s plánem výchovného poradenství, s konzultačními hodinami –
(nástěnka)
-  seznámení  rodičů  žáků  9.  roč.  se  způsobem  přijímacího  řízení,  s  podáním  přihlášek, 
zápisovým lístkem a testování – Comdi na ÚP Jičín
- průběžně po celý školní rok byla obnovována nástěnka s informacemi o SŠ, SOŠ a OU, dnech 
otevřených dveří na daných školách, seznamy SŠ – letáčky, propagační materiály apod. – včas 
byly předány studentům
- v listopadu se konalo setkání zástupců SŠ s našimi žáky 8. a 9. roč., na které byli pozváni i 
žáci okolních základních škol
-  upozornění  žáků  se  zájmem  o  studium  na  SŠ  s talentovou  zkouškou na  včasné  podání 
přihlášky -ty byly vyřízeny v termínu, tj. do 30. 11.
- účast při zápisu do 1. tříd v naší škole
-  individuální  rozhovory se žáky s výchovnými nebo výukovými problémy i  s jejich rodiči 
(hlavně v nižších ročnících – 1.st.)
- kontrola včasných podání přihlášek na SŠ a OU
- spolupráce s vedením školy, preventistkou a s třídními učiteli
- kontrola plnění IVP a konzultace s vyučujícími
- plánovaná návštěva žáků 9. ročníku ÚP v Jičíně
- na pedagogické poradě 4. čtvrtletí byly určeny termíny opravných zkoušek
- účast na jednodenní poradě výchovných poradců v Jičíně
- absolvování vzdělávacích programů

V Hořicích dne 28. 8. 2014 Mgr. Gabriela Cardová
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Příloha č. 2

Zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů

Ve školním roce 2013/2014 jsme opět plnili cíle našeho minimálního preventivního progra-
mu. Současně byl vytvořen i nový krizový plán školy.

Problematika sociálně patologických jevů byla probírána v rámci výuky ve všech roční-
cích.

V souladu se ŠVP naší 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).

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 van-
dalismus, záškoláctví a nevhodné chování ke spolužákům.

Se svými problémy se žáci mohli v průběhu školního roku obrátit na třídního učitele, vý-
chovného poradce či školního metodika prevence. K dispozici jim byla i nadále schránka důvěry, 
nástěnka, třídní důvěrníci a školní parlament.

Přehled uskutečněných akcí ve školním roce 2013/2014:
 dopravní výchova (4. ročník), cyklovýlety (žáci 5. ročníku)
 škola v přírodě (4. ročník)
 dotazníkové šetření a práce s třídním kolektivem v 6. a 8. ročníku
 návštěva okresního metodika prevence Mgr. Luboše Tomana
 lyžařský výcvik (7. ročník)
 pravidelné návštěvy Klicperova divadla v Hradci Králové (7. – 9. ročník)
 pravidelné návštěvy Státní opery Praha – operní a baletní představení
 návštěva Úřadu práce v Jičíně (volba povolání)
 prezentace středních škol a středních odborných učilišť (8. a 9. ročník)
 pravidelné schůzky školního parlamentu
 vícedenní výlety – 4.B (Lanžov), 7. ročník (Máchovo jezero), 8. ročník (Malá Skála), 9. 

ročník (Dobřichovice)

Návštěva  Obvodního  oddělení  Policie  ČR  v  Jičíně  byla  přeložena  na  podzim  příštího 
školního roku.

Na prevenci sociálně negativních jevů 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.  Výchovný  poradce  i  školní  metodik  prevence  se  během  roku 
účastnili školení a 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 OS-
POD.

V Hořicích 27. 6. 2014 Mgr. Šárka Válková,
metodik prevence 

27


	Pedagogičtí
	dysortografie

	Zhodnocení plánu výchovného poradenství ve školním roce 2013/2014
	Příloha č. 2

