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1. Základní údaje o škole

1.1.škola
Název školy Základní škola Na Daliborce Hořice
Adresa školy           Žižkova 866, 508 01Hořice, okres Jičín
Právní forma příspěvková organizace
IČO 70971137
IZO 10271837
Identifikátor školy 600092470
Vedení školy do 31. 7. 2009 Ředitel: Mgr. Lada Štěpánková

Zástupce ředitele: Mgr. Pavel Urban
                       od 1. 8. 2009 Ředitel: Mgr. Milan Smolík

Zástupce ředitele: Mgr. Lada Štěpánková
Kontakt Tel.: 493 623109

fax: 495 620067
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

1.3 součásti školy kapacita
Základní škola 460
Školní družina 120

1.4 základní charakteristika školy
Základní škola poskytuje základní vzdělání. Celková koncepce práce školy vychází 
z ustanovení Zákona č. 561/2004 sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školského zákona).
Škola měla ve školním roce 2008/09  devět ročníků. Členila se na 1. a 2. stupeň. První stupeň 
byl tvořen 1. až 5. ročníkem, druhý stupeň 6. až 9. ročníkem.

Součást školy Počet tříd/ 
oddělení

Počet dětí/ 
žáků

Počet dětí/žáků na třídu

1. stupeň ZŠ 8 165 20,6
2. stupeň ZŠ 6 130 21,6
Školní družina 4 85 21,3
Celkem 14/4 295/85 21/21
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1.5 materiálně-technické podmínky školy
Obě školní budovy leží v okrajové části města v těsném sousedství Smetanových sadů. Okolí 
školy tak skýtá klidné a čisté prostředí, které umožňuje velmi dobré možnosti pro výuku i pro 
činnost školní družiny.
Učebny, herny V hlavní budově je 18 učeben. Nacházejí se tu dílny, 

tělocvična, cvičná kuchyně, žákovská knihovna, dvě 
počítačové učebny a odborné učebny.
Vedlejší budova má 4 učebny, dvě herny a šatny.

Odborné pracovny V hlavní budově je odborná učebna fyziky. Je ve 
vyhovujícím stavu. Nalézá se tu též učebna hudební 
výchovy, dílny, tělocvična a učebna přírodopisu.
V přízemí budovy se nachází cvičná kuchyně, v prvním 
patře informační centrum a ve druhém počítačová učebna 
se 17 PC stanicemi připojenými k internetu. Informační 
centrum má deset pracovních stanic, které jsou též 
připojeny na internet.
Je zde rovněž umístěna žákovská a učitelská knihovna.

Odpočinkový areál, zahrada, 
hřiště

Ve dvoře hlavní budovy je hřiště s povrchem upraveným 
pro míčové hry a konstrukcemi na košíkovou, běžecká 
dráha, pískové doskočiště, kout na vrh koulí a v zahradě 
vedlejší budovy se nalézá hřiště s průlezkami, pískoviště a 
travnatá plocha s lavičkami. Před hlavní budovou jsou 
umístěny dva kamenné stoly na stolní tenis.

Tělocvična Tělocvična má rekonstruovaný parketový povrch, který je 
opatřen novým nátěrem s vyznačením hracích polí. Je 
vybavena základním tělocvičným nářadím. Je též 
využívána v podvečerních a večerních hodinách veřejností, 
resp. tělovýchovnými skupinami, např. cvičení pro ženy, 
mažoretky, florbal, cvičení pro matky s dětmi, skaut, atp.

Rekreace o přestávkách Pro rekreaci o přestávkách, pro čas mezi vyučováním 
a před odpoledním vyučováním slouží nádvoří před hlavní 
budovou. V učebně 6. třídy je koutek pro malé šachisty. 
Chodby v budově jsou prostorné, v přístavbě budovy je 
velká hrací plocha. Tato přístavba je opatřena speciálním 
nátěrem.
V budově č. p. 811 jsou dvě velké herny a za budovou je 
školní zahrada.

Žákovský nábytek V tomto školním roce se podařilo kompletně vybavit 
školní družinu novým nastavitelným nábytkem včetně 
skříní.
Nadále však zůstávají některé učebny nedostatečně 
vybavené a minimálně jedna tabule potřebuje nahradit 
novou.

Vybavení učebními pomůckami, 
hračkami, sportovním nářadím 

Na nákup učebních pomůcek, včetně sportovního nářadí 
bylo v tomto školním roce vynaloženo 214 000,- Kč.

Vybavení kabinetů, laboratoří a 
učeben pomůckami

V podkroví budovy jsou dva kabinety. Zbývající čtyři 
kabinety využívají učitelé pouze částečně. Učebna fyziky 
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a kuchyňka jsou ve vyhovujícím stavu. Učebna 
přírodopisu je vybavena žákovským nastavitelným 
nábytkem a skříně jsou speciálně vyrobeny pro sbírky 
minerálů a brouků. Je zde umístěn dataprojektor s PC a 
sklokeramická tabule s projekční plochou a funkční 
zatemnění.

Vybavení školy audiovizuální a 
výpočetní technikou

Škola je vybavena celkem 35 PC stanicemi.
Dvě počítačové učebny mají celkem 27 PC stanic, z toho 
17 PC stanic je s připojením na internet. 
Tato internetová učebna je využívána nejen pro výuku 
informatiky, ale je k dispozici výuce jiných předmětů.
Druhá učebna, informační centrum, má též PC stanice s 
připojením k internetu, jsou tu programy pro výuku 
českého jazyka a matematiky na 1. stupni ZŠ, které jsou 
obzvláště vhodné pro děti s poruchami učení. Je zde 
prostor pro pohybové aktivity, dramatickou výchovu a 
zábavné činnosti žáků. Pro tyto účely je vybavena moderní 
audiovizuální technikou (Tv přijímač, video, DVD 
přehrávač, Hifi souprava).
Pro potřeby výuky žáků a školy slouží dva dataprojektory, 
vizualizér, 3 notebooky, řada TV přijímačů, DVD 
přehrávačů, videorekordérů, videokamera, fotoaparáty, 
diktafon

Akce k rozvoji školy V tomto školním roce byly investice soustředěny hlavně na 
potřeby nově plánovaného zřízení mateřské školy při 
základní škole.
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1.6 Koncepce školy

Základní cíl:
Poskytnout  každému jedinci  vzdělání,  které  rozvine  jeho  schopnosti  a  kultivuje  jeho  charakter  i  
postoje. Vybavit ho základními znalostmi a dovednostmi, aby se v životě uplatnil, aby dokázal plnit 
povinnosti  svobodného občana v demokratické společnosti.  Přispět k utváření osobnosti,  jež v sobě 
spojuje svobodu a odpovědnost.

Vzdělávání Výchova Volnočasové  aktivity, 
rozvoj  tělesného  a 
duševního zdraví

Spolupráce
(s  rodiči a s veřejností)

Tvůrčí práce každého pracovníka

Školní  vzdělávací 
program:

Klima školy: Družina Schůzky s rodiči

Systém péče o děti se 
SPUCH

Vnitřní řád Zájmové kroužky Dny, hodiny pro rodiče

Systém soutěží a 
olympiád

Estetické prostředí Tělesná výchova ve 
volitelných předmětech

Vernisáže výtvarných 
prací

Možnosti volitelných 
předmětů

Sounáležitost se školou
(logo)

Přestávkové hrací a 
relaxační kouty, venkovní 

relaxační prostory

Spolupráce s jinými 
subjekty: školy (Kudowa 
Zdrój), mateřské školky 

(setkávání s rodiči a 
budoucími prvňáčky),

plavecká škola, TJ Jiskra 
Sokol, Klokánek

Metodické orgány, 
garance předmětů

Žákovská samospráva, 
žákovský parlament

Minimální preventivní 
program

Prezentace školy- školní 
časopis, zpravodaj, 
prezentační tabule

Knihovna a informační 
centrum

Školní časopis Projektové činnosti Webové stránky školy

Didaktická technika-
preference PC, videa, 

DVD

Vyhodnocování a 
prezentace úspěšných 

žáků školy

Dny otevřených dveří

Výstupy, testování –
kognitivní schopnosti, 

studijní předpoklady (5., 
7., 8.a. 9.roč., srovnávací 

testy Aj

Webové stránky školy Stálá didakticko-
tematická expozice 

minerálů ČR, doplněná 
expozicí z Afriky

Celoškolní akce
(sportovní, projektové 
dny, vernisáž, práce na 

projektech, dny 
otevřených dveří)

Placené výukové kurzy

Podpora kreativních a na 
rozvoji participujících 
zaměstnanců, investice 

do lidí, existence 
účinných hodnotících 
mechanizmů (včetně 

podpory sebehodnocení), 
stanovení kritérií pro 

přidělování 
nadstandardních složek 

platu

6



Na schématu je v horním řádku stručně formulován základní výchovně vzdělávací cíl.

Pod ním je tento cíl rozpracován do čtyř konkrétnějších cílů 1-4.

Nejníže jsou pak uvedeny prostředky k jejich naplňování.
Tento jednoduchý přehled dává možnost snadné orientace,  uvědomění si vztahů mezi cíli, 
prostoru ke kontrole a účinnému plánování  (krátkodobému i dlouhodobému).  Můžeme tak 
lépe vyřadit to, co nefunguje, co je třeba zastaralé, co musíme zlepšit,  změnit,  co je třeba 
doplnit či nově zařadit.

Prostředky k dosažení  cílů  nejsou vyjmenované  zdaleka  všechny.  Protože  škola  je 
natolik složitý a provázaný systém, mnohdy se i vzájemně prolínají. 

Z této koncepce vycházejí krátkodobé roční plány, které se zaměřují na to, co nového 
do  koncepce  přidáme,  co  případně  vyřadíme  a  co  vylepšíme  nebo  případně 
zaktualizujeme.

Tato dlouhodobá koncepce pomáhá i v oblasti plánování finančních prostředků. Lépe 
se  rozhodujeme,  co  upřednostníme,  s kterou  investicí  ještě  počkáme  atd.  (naší  stálou 
prioritou zůstává počítačové vybavení a vybavení informačního centra).

1.7. Údaje o školské radě
Zřízena 19. 12. 2005 a od 15.12.2008 nové složení členů školské rady
Schůzky ŠR 13. 10. 2008 a 12. 3. 2009

záznamy ze schůzek jsou uloženy u předsedy ŠR a na 
internetových stránkách školy

Členové školské rady Nové složení členů ŠR 
Mgr. Zdeněk Rychtera /za rodiče/ - předseda 
Ing. Vít Klapil / za rodiče/
Mgr. Hana Richtermocová / za zřizovatele/
Mgr. Jaroslav Kotrbáček / za zřizovatele/
Mgr. Dagmar Peterová / za pedagogy/
Ing. Jindra Váchová / za pedagogy/

1.8. Údaje o SRPŠ
Předseda Ing. Vít Klapil
Pokladník Miluše Kovářová
Počet členů celkem 14
Počet schůzek ve školním roce 2
Zápisy ze schůzek uloženy v ředitelně školy, podepsány předsedou výboru SRPŠ
Informace www.horice.org/nadaliborce/
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2.  Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání

Kód Obor vzdělání
79-01-C/01 Základní škola

2.2 Vzdělávací programy
Vzdělávací program Zařazené třídy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j. 16847/96-2 3., 4., 5., 8. a 9. ročník
DEVĚT LET PRO ŽIVOT (ŠVP) 1., 2., 6. a 7. ročník
 

3.  Přehled o pracovnících školy    

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících
 Přehled pracovníků školy

3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem 34
Počet pedagogických pracovníků 24
Počet vychovatelů 4
Učitelé 1. stupně ZŠ 12
Učitelé 2. stupně ZŠ 12
Nepedagogičtí pracovníci 6
Náboženství 2

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících  

Pedagogičtí

pracovníci Funkce Úvaze
k

Roků 
ped.

praxe

Stupeň 
vzdělán
í

Aprobace

1. Mgr. Lenka Dytrychová učitelka 1,0 2 VŠ matematika/informatika
2.

Mgr. Gabriela Cardová 
učitelka,
výchovný 
poradce

1,0 23 VŠ učitelství pro 1. st.
výchovný poradce 

3. Bc. Jana Bydžovská učitelka 0,9 16 VŠ učitelství pro 1. st.
4. Richard Čihák učitel SŠ
5. Mgr. Jana Dvořáčková učitelka 1,0 30 VŠ učitelství pro 1. st.
6. Mgr. Martin Fikar učitel 0,18 2 VŠ dějepis/zeměpis
7. Mgr. Marcela Hornová učitelka 1,0 13 VŠ učitelství pro 1. stupeň
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8. Jarmila Horáčková vychovatelka 0,7 23 SŠ vychovatelka
9. David Hruška učitel 0,73 1 VŠ matematika/fyzika
10. Mgr. Jiří John učitel 1,0 26 VŠ učitelství pro 1. stupeň
11. Hana Marksová vychovatelka 0,57 28 SŠ vychovatelka
12. Mgr. Simona Marksová učitelka 1,0 14 VŠ učitelství pro 1. stupeň
13. Blanka Musilová učitelka 1,0 31 VŠ ruský jazyk/tělesná 

výchova
14. Mgr. Kristýna 

Moravcová
učitelka 1,0 14 VŠ učitelství pro 1. stupeň

15. Mgr. Milena Něníčková učitelka 1,0 28 VŠ učitelství pro 1. stupeň
16. Mgr. Dagmar Peterová učitelka 1,0 33 VŠ učitelství pro 2. stupeň 

český jazyk/hudební 
výchova

17. Mgr. Jan Sezima učitel 1,0 11 VŠ biologie/hudební.výchova
18. Marcela Sůvová učitelka 1,0 17 SŠ
19. Mgr. Lada Štěpánková ředitelka 1,0 26 VŠ učitelství pro 1. stupeň
20. Mgr. Petra Šťovíčková učitelka 1,0 14 VŠ učitelství pro 1. stupeň
21. Marie Šulcová učitelka 0,63 41 VŠ učitelství pro 1. stupeň
22. Mgr. Pavel Urban zástupce 

ředitele 
1,0 23 VŠ biologie/chemie

23. Ing. Jindra Váchová učitelka 1,0 18 VŠ přírodopis/zeměpis
24. Mgr. Šárka Válková učitelka 1,0 13 VŠ učitelství pro 2. st. český 

jazyk/občanská výchova
25. Mgr. Petra Varsányiová učitelka 1,0 17 VŠ učitelství pro 1. stupeň
26. Hana Vojtěchová vychovatelka 1,0 24 SŠ vychovatelství
27. Klára Součková učitelka 0,9 1 VŠ učitelství pro 1. stupeň
28. Petra Filipiová učitelka 0,9 0 SŠ

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

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

v 
důchodovém

.
věku

Celkem

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

2 4 2 7 2 8 - 1 - 2 6 22

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 

Nepedagogičtí
pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání

  1. Libuše Badovská uklízečka 1,0 SOU
  2. Hana Charouzdová mzdová učetní 0,5 SŠ
  3. Iveta Nálevková uklízečka 1,0 SOU
  4. Miroslav Kulhánek školník 1,0 SOU
  5. Ing. Marie Zajícová admin.pracovnice 0,65 VŠ
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  6. Jana Žitková uklízečka 1,0 SOU

4. Zápis k     povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

4.1 Zápis k povinné školní docházce

počet prvních tříd počet dětí zapsaných 
do první třídy

žádost o odklad
8

1 25 k 1. 9. nastoupí
17

4.2 Výsledky přijímacího řízení

a) na víceletá gymnázia přijato:
 z pátého ročníku 11

 
b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých  
ročníků přijato: 
gymnázia obchodní

akademie
zdravotní  

školy
průmyslové

školy
ostatní  

střední školy
střední  

odborné 
učiliště 

celkem
 

8 6 1 8 23 3        49
 

c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
v devátém ročníku v nižším ročníku 

49 2
   

 
5.2. Údaje o integrovaných žácích:

Druh postižení: celkem
dysortografie 26
dyslexie 8
dysgrafie 1
dyspraxie 1
zdravotní oslabení 4
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s vývojovými poruchami učení celkem 35

Zpráva výchovného poradce je přílohou č. 1

5. 2. Výsledky výchovně vzdělávacího procesu

Plnění plánu výchovně-vzdělávacího procesu školy:

Rozvrh hodin (psychohygiena) Rozvrh hodin byl žákům sestaven tak, aby maximálně 
uspokojil potřeby zvláště dojíždějících žáků a zároveň 
efektivně využil prostory tělocvičny, zajistil plynulý chod 
školní jídelny a skloubil rozvrhy žáků s využitím 
odborných učeben. V pozdnějších odpoledních hodinách 
v budově školy pracovaly pouze zájmové útvary.

Péče o žáky s vývojovými 
poruchami učení, či o žáky 
s jinými poruchami a obtížemi

SPUCH – nejčastější poruchou je dysortografie. Ostatní 
poruchy (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie) jsou méně 
četné.
Škola se snaží odhalit tyto poruchy co nejdříve, protože 
na včasnosti speciální pomoci hodně záleží. V případě 
podezření na některou poruchu následuje po konzultaci a 
se souhlasem rodiče doporučení na vyšetření v PPP v 
Jičíně. Jestliže je diagnostikována porucha, uzavírá škola 
s rodiči dohodu o klasifikaci a žákovi je vyučujícím 
vypracován individuální plán kroků vedoucí k nápravě 
poruchy. O ten žádá, podepisuje a zavazuje se k jeho 
plnění rodič žáka.

Všem 35 integrovaným žákům se věnovaly dvě 
asistentky pro nápravu SPUCH. Žáci byli rozděleni do11 
pracovních skupin a pravidelně docházeli k asistentkám. 
Počty těchto dětí se během školního roku nepatrně mění. 
Tyto poruchy jsou samozřejmě brány na vědomí a 
zohledňovány i ostatními učiteli, kteří se na výchově a 
vzdělávání podílejí.

Vzdělávání mimořádně nadaných 
žáků

 Naše škola neintegruje žádného OPPP potvrzeného 
mimořádně nadaného žáka. Děti nějakým způsobem 
nadané, talentované nebo děti s různými zájmy měly 
možnost své schopnosti rozvíjet v rámci volitelných a 
nepovinných předmětů, měly možnost pracovat též v 
zájmových kroužcích a skupinách. Těch na naší škole 
pracovalo ve školním roce celkem 6. 
Velice aktivně a úspěšně pracuje šachový kroužek. 
Někteří jeho členové dosahují celorepublikové úrovně.

Školní řád, klasifikační řád, 
vnitřní řád školy

Během měsíce září a října byli všichni rodiče seznámeni 
s naším Školním řádem i s Vnitřním řádem školy. Ten 
byl Školskou radou odsouhlasen. Tyto dokumenty jsou k 
nahlédnutí v ředitelně a v obou sborovnách našich budov, 
dále pak jsou k nahlédnutí na našich webových stánkách. 
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Součástí školního řádu je i klasifikační řád. Na těchto 
místech je též umístěn Řád školní družiny.

Informační systém vůči žákům a 
rodičům

Informační systém vůči žákům je zajištěn třídními učiteli, 
elektronicky, telefonicky, školním rozhlasem, 
informačními tabulemi ve třídách, na chodbách obou 
budov a na internetových stránkách školy.
 Dvakrát ročně vydává škola informační zpravodaj 
(září, leden) pro rodiče a přátele školy. Rodiče mohou též 
získat informace pomocí elektronického či telefonického 
spojení, v konzultačních hodinách třídních učitelů a 
výchovného poradce, vyznačených v žákovských 
knížkách, zářijovém zpravodaji, dále pomocí již 
zmíněných žákovských knížek, na informační tabuli ve 
městě a na internetových stránkách. K dispozici je i 
školní časopis „Výkvět“, který vychází zpravidla 
pololetně a je možné si ho za symbolickou cenu objednat 
či zakoupit.

Prevence sociálně-patologických 
jevů

Po celou dobu školního roku pracovala se žáky 
metodička prevence sociálně patologických jevů. Třídní 
učitelé byli pravidelně žádáni o plnění úkolů a návrhů 
práce se žáky v této oblasti. Zpráva je přílohou č. 3

Klima školy Po celou dobu školního roku jsme se snažili zaměřovat 
na celkové kulturní prostředí školy. Výtvarníci, učitelé a 
vychovatelé prezentovali pravidelně výsledky práce žáků 
v budovách školy. 
Školní parlament se scházel 1x měsíčně, měl 18 členů, 
z toho dvě vyučující.
Dokladem o zkvalitnění mezilidských vztahů jsou 
společné akce žáků a učitelů, celoškolní a třídní projekty, 
celoškolní akce, účast na Týdnu mobility, sběr víček, 
třídění odpadu, projektové dny Den Země, Já a ty. 
Informace, reklama, zábava; 
výjezdy na divadelní představení, charitativní akce Přidej 
se k nám, týdenní lyžařský kurz, běh na podporu nadace 
T. Foxe, velké množství školních výletů, exkurzí, besed, 
branně bezpečnostní dny, nocování ve škole, školy 
v přírodě, cykloturistické výlety, výukový pobyt žáků 2. 
stupně v Hastings, slavnostní zakončení školního roku 
v sále kulturního domu.
 Viz Údaje o školních a mimoškolních aktivitách (bod 7)

Přijímaná opatření a jejich vliv na 
zlepšení výchovně-vzdělávacího 
procesu

Žáci jsou vedeni k otevřenosti, schopnosti komunikovat a 
diskutovat se svými učiteli. Využívají možnosti 
publikovat na webových stránkách školy, mají 
ustanoveny třídní samosprávy, pomocí kterých vznášejí 
své připomínky a přání. Ty předávají jejich zástupci do 
školního parlamentu nebo třídním učitelům. Velkým 
přínosem v této oblasti jsou hodiny občanské výchovy, 
též výchovný poradce pomáhá jednotlivým žákům i 
kolektivům třídy. Žáci mají možnost publikovat své 
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názory a články ve školním časopise „ Výkvět“.  
Redakční radu tvoří žáci 2. stupně, přispívat však mohou 
všichni žáci školy.
Ve třech třídách byl proveden sociometricko-ratingový 
dotazník, který pomohl zorientovat se ve vztazích ve 
třídě, pochopit sociální interakce, odhalil a zhodnotil 
míru zdroje a okolnosti vzniku sociálně nežádoucích 
jevů. Pomohl vytipovat ohrožené jedince.

Školní družina Viz Zpráva vedoucí vychovatelky – je přílohou č. 2
Zájmové útvary

Materiální podpora výuky

Vhodnost vybavení a uspořádání 
učeben vzhledem k cílům výuky a 
k činnostem

Vesměs všechny učebny jsou vybaveny nastavitelným 
nábytkem. Postupně jsou i staré tabule nahrazovány 
novými keramickými. Finanční možnosti nám však 
nedovolují rychlejší výměnu a nákup nového nábytku, 
hlavně skříní a tabulí.
Uspořádání učeben je na 2. stupni klasické, národní škola 
často volí seskupení lavic do tzv. hnízd, což umožňuje 
lépe pracovat při netradičních formách učení. V těchto 
třídách jsou relaxační plochy opatřené kobercem, první 
třídy využívají k těmto účelům heren pro školní družiny. 
Odborné učebny mají svá pevně daná uskupení, 
vyhovující danému oboru. V tomto školním roce jsme  
již  využívali informačního centra, které díky většímu 
prostoru sloužilo výuce dramatické výchovy, jazyků a 
výtvarné výchovy.

Podnětnost učeben vzhledem 
k podpoře seberealizace a identity 
žáků

Výuka probíhá jednak v kmenových třídách, ale také v 
odborných učebnách. Ty se snažíme postupně vybavovat 
tak, aby odpovídaly moderním trendům výuky. 
Realizovala se úprava odborné učebny dějepisu. 
Ve svých kmenových třídách mají žáci své nástěnky, 
informační tabule pro třídu a skříně pro pomůcky k 
výuce. Nedostačující je počet skříněk pro žáky ve 
třídách. Šatní kóje byly nově opraveny a natřeny.
 Žáci 9. tříd používají šatní uzamykatelné skříňky.

Účelnost využití pomůcek, 
učebnic, didaktické techniky

Pomůcky, učebnice i didaktická technika jsou využívány 
vesměs účelně. Rezervy jsou v užívání počítačové 
učebny pro 1. stupeň školy a v zapojování žáků do 
praktického využívání pomůcek v předmětech zvl. 
fyziky, chemie, přírodopisu a přírodovědy. Škola je nyní 
vybavena třemi notebooky, dvěma digitálními 
fotoaparáty, videokamerou, dvěma diaprojektory, 
diktafonem, barevnou tiskárnou, šesti tiskárnami, 
scannerem, vizualizerem a další běžnou didaktickou 
technikou. Se vší technikou mohou žáci při výuce 
pracovat a využívat ji v zájmových útvarech či při 
školních akcích.
V tomto školním roce jsme zakoupili nové učebnice 
francouzského jazyka, učebnice pro 1. stupeň ZŠ a 
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učebnice pro výuku anglického jazyka pro 3. ročníky.

Výchovně  vzdělávací  proces  probíhal  ve  školním  roce  podle  rozvojových  a 
transformačních  záměrů  Královéhradeckého  kraje,  podle  plánu  práce  školy  a  jednotlivé 
předměty pak podle tematických plánů. 
Ve školním roce 2008/2009 se tyto plány podařilo splnit.

Hodnocení plnění plánu pro školní rok 2008/2009

Vzdělávací program 
 učební osnovy splněny (některá témata nedokončena - přesunuto do příštího 

školního roku)
 v oblasti kvality vzdělávání je nadále třeba propojovat výuku se životem žáků 
 vést žáky k vlastnímu hodnocení, zvláště hodnocení klíčových kompetencí, 

pracovat na zvyšování motivace žáků a na větší komunikaci mezi žákem a 
učitelem a též mezi žáky navzájem

 v oblasti podmínek pro vzdělávání zlepšovat postupně vybavení pomůckami, 
hledat zdroje pro nákup vybavení ICT do učeben, rozšiřovat relaxační prostory ve 
třídách a v prostorách školy, vylepšovat sportovní zázemí

 v oblasti průběhu vzdělávání z hospitací vyplývá, že učivo je v souladu s učebním 
plánem, nadále přetrvává problém s kázní žáků, zvláště u začínajících pedagogů, u 
některých vyučujících je zase třeba více využívat ICT technologie a didaktickou 
techniku, rezervy jsou též v používání názoru, není třeba vždy trvat na 
encyklopedických znalostech, spíše zvažovat požadavky na žáky podle jejich 
individuálních možností, podporovat tvořivé činnosti a činnosti, které vedou k 
vyhledávání informací

 využívat publikací, které škola vlastní, např. RAABE, publikací 
soustředěných ve sborovně, v informačním centru a časopisů Moderní 
vyučování, Učitelských listů, Učitelských novin atp.

 V našem ŠVP byla upravena průřezová témata a časové dotace podle 
opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT

Stanovení cílů pro školní rok 2009/ 2010
 Vzdělávací program – dbát především na rozvoj klíčových kompetencí, pro 

třetí rok realizace ŠVP,dokončit úpravu průřezových témat a dodatků k  ŠVP 
(jednotně si stanovíme v září)

zaměříme se na vlastní hodnocení své práce, na zvyšování motivace žáků 
k učení, na prohlubování schopnosti žáků pracovat samostatně a tvořivě, 
rozvíjet jejich komunikační schopnosti (1. st. ZŠ se zaměří na výuku čtení 
s porozuměním, 2. st. ZŠ na reprodukci sděleného a mluvní projev, 
pokusíme se o hospitování u kolegů a na jiných školách (M, Fy), budeme 
pracovat na svém profesním rozvoji, udržovat příznivé klima školy

 Podmínky vzdělávání - dbát na estetiku prostředí školy a tříd, chodeb a prostor 
přístavby, dbát na pořádek ve třídách, na udržování čistoty ve třídách během 
vyučování, pracovat na zlepšování komunikace s rodiči žáků

konzultační hodiny stanovíme na příznivý čas, informativní odpoledne a 
schůzky s rodiči maximálně využijeme ke spolupráci s nimi, individuální 
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rozhovory s nimi uskutečníme v klidném prostředí (IC), budeme hledat 
možnosti spoluúčasti rodičů na životě školy, vyhledávat sponzory a partnery 
školy

 Průběh vzdělávání – dbát na plnění našeho ŠVP, zaměřit se na dostatečné užívání, 
názoru a vést žáky k samostatným činnostem, budovat tvůrčí a přátelské klima ve 
třídách, motivovat žáky k učení, pro žáky být nositelem mravní normy ve školním 
prostředí, pracovat ve smyslu „vlídné náročnosti a pozitivní důslednosti“

 Hodnocení vlastní práce -  průběžně hodnotit vlastní práci (realisticky zhodnotit 
dosažené či nesplněné cíle), učit žáky hodnotit svoji vlastní práci, zaměřit se na 
účinnost výchovných opatření

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních 
pracovníků školy

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

Název akce: Počet účastníků:
Cesta od tradičního vyučování k modernímu učení 17
Vzdělávání v oblasti jazykové
Brána jazyků otevřena Aj 7
Kurz francouzského jazyka 2
Sportovní oblast
Instruktor lyžování 3
 Jiné oblasti
Úloha jezuitů v dějinách 1
Sekta a jiná náboženská hnutí 1
Aj pro nejmenší studenty 1
Abeceda žádná věda 2
Learning Technologies 2 denní školení 2
Činnosti ve výuce čtení a psaní v 1. ročníku 2
Projektové vyučování 1
Cestička do školy aneb budou z nás školáci 2
Jak odstranit grafomotorické obtíže u dětí 2
Sekty 1
Zápis dětí do první třídy 2
Oblast managementu
Umění prezentace 1
Teorie a praxe školského managementu 1
Výchovný poradce, preventista SPJ
Školení metodiků prevence 1
Sociometricko-ratingový dotazník 1
Výchovné poradenství, nešť. dětského diagnost. ústavu 1
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V oblasti školení ICT (užívání počítačů) je po školním roce 2008/2009 tento stav:
Druh školení Počet absolventů
Z (základní školení) 22
P (základní) 6
P (nadstavba) 1
PC v matematice 1
Správce sítě 1
Bakaláři pro správce 1

pracovník termín 
studia

instituce
(VŠ/zařízení pro 
další vzdělávání)

název akce financování

1. Institucionální vzdělávání
1.1 Studium ke splnění kvalifikačních 
předpokladů

a) Studium v oblasti pedagogických věd

b) Studium pedagogiky

d) Studium pro ředitele škol
Mgr. Lada 
Štěpánková

NIDV Evr. soc.
fond v ČR

1.2 Studium ke splnění dalších 
kvalifikačních předpokladů
a) Studium pro vedoucí pedagogické 
pracovníky

Mgr. Lada 
Štěpánková

ukončeno NIDV Úspěšný 
ředitel

Evr. Soc.
fond v ČR

b) Studium pro výchovné poradce Nebylo třeba

d) Specializovaná činnost – tvorba a 
následná koordinace školních vzdělávacích 
programů
1.3 Studium k prohlubování odborné 
kvalifikace

Školení (využití nabídek NIDV )
Průběžně 
během 
školního 
roku

Viz přehled DVPP

Samostudium Všichni učitelé – převládalo studium pro tvorbu ŠVP

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

7.1 Přehled projektů podpořených z grantových programů

Projekt Zdroj Výše dotace
Bez sportu to nejde Město Hořice 46 000,-Kč

7.2 Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Spolupráce školy a dalších  S naší partnerskou školou v Kudowe Zdrój jsme 
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subjektů zrealizovali přátelské sportovní utkání ve florbale. 
Spolupracujeme s Pedagogickou fakultou UHK, 
Univerzitou Pardubice, Fakultou filozofickou, 
Gymnáziem a Střední odbornou školou pedagogickou 
v Nové Pace – vykonávání pedagogické praxe 
VOŠ a SZeŠ Hořice
V Klicperově divadle v Hradci Králové (se žáky 
navštěvujeme pravidelně odpolední divadelní 
představení)
Jsme v kontaktu s organizací Klokánek, proběhla 
charitativní akce 
,,Přidej se k  nám“, jejíž výtěžek byl odeslán na konto 
Světluška
Klub mladých čtenářů, spolupráce s nakladatelstvím 
Egmont a Fragment
Spolupracujeme s MěÚ v Hořicích v oblasti ochrany 
životního prostředí (třídění odpadů a úprava okolí školy). 
Dům s pečovatelskou službou - kulturní vystoupení 
našich žáků
Sportovní zařízení města Hořice, Městská knihovna 
Hořice, Úřad práce Jičín
Úspěšně pokračuje spolupráce s mateřskými školami v 
obci – naše škola pořádá akce pro žáky MŠ

Zřízení mateřské školy Do plánované mateřské školy.bylo zapsáno 42 dětí. 
Koncem června a v průběhu letních prázdnin došlo 
k rekonstrukci budovy č.p. 811. Její prostory tak byly 
připraveny a vybaveny pro nově zřízenou mateřskou 
školu Ta byla otevřena 1. 9. 2009 .Od září děti navštěvují 
jedno oddělení , od ledna bude otevřeno oddělení druhé . 
V novém kalendářním roce nastoupí děti, které již 
dosáhnou tří let.

Významné akce školy Přátelský turnaj ve florbale s partnerskou školou 
v Kudowe  Zdrój
Celodenní projektové dny: Já a ty; Den Země; 
Informace, reklama, zábava
Den otevřených dveří
Sportovně branný den
Třídní a předmětové projekty, pracovní dílny
Adventní vazba - odpolední dílna pro rodiče a děti
Velikonoční výstava pro veřejnost
Prezentace na veřejnosti – Adventní trhy

                    Staročeské trhy
                                           vystoupení žáků v Domě s      
pečovatelskou službou 
Christmas Party – tradiční celoškolní akce v prosinci

Visit to England – celoškolní fotografická soutěž

Akce k prevenci sociálně 
patologických jevů

 Pravidelné Besedy s policií ČR
 Zpráva metodika prevence viz příloha č. 3
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Akce k environmentální výchově Žáci opět po celý školní rok sbírali víčka od PET lahví.
V hlavní budově třídíme odpad, jsou zde umístěny 
barevné sběrné kontejnery.
Žáci se zapojili do soutěže Ekomládě  pořádanou  SZTŠ 
v Hořicích.
    

Žákovská knihovna, informační 
centrum

Dopravní výchova

Ostatní

Pravidelný provoz IC pro žáky a učitele byl zahájen od 
nového kalendářního roku, je tu 8 PC stanic, tiskárna, 
kopírka, televizor a DVD přehrávač, hifi věž, naučné 
obrazy. Jsou tu umístěny knihovny žákovská a učitelská.
IC je navštěvováno všemi třídami. Vyučující využívají 
hlavně výukové programy a internet.

4. ročník se účastnil dopravní výchovy na dopravním 
hřišti v Hořicích - děti obdržely průkazy cyklisty. 
3. B absolvovala dvě sportovní cyklistická odpoledne a 
školní cyklistický výlet.
Celá škola se zapojila do Dne mobility

Olympiáda v anglickém (školní kolo) a v českém jazyce 
(okresní kolo)
Olympiáda dějepisná (okresní kolo)
Olympiáda matematická a Pythagoriáda (okresní kolo)
Zapojení do výtvarných soutěží na regionální úrovni – 
Golem-najdi svůj šém, Děti pro radost druhým
Výchova diváka- pravidelné návštěvy odpoledních 
představení v Klicperově divadle v Hradci Králové 
(4 představení)
Den slabikáře (1.ročníky)
Zábavné odpoledne pro budoucí prvňáky Kočička – 
akce pro předškoláky 
Setkání rodičů se zástupci škol (pro rodiče žáků 8. a 9. 
tříd)
Školní časopis – vycházel pololetně
Příprava žáků k přijímacím zkouškám a k talentovým 
zkouškám
Plavecká škola – 1. a 2. třídy

7.3 Účast žáků školy v soutěžích (významnější akce)
Název soutěže 
Dějepisná olympiáda školní a okresní kolo
Fotografická soutěž Visit to England celoškolní
Pythagoriáda okresní kolo
MaFy druhý stupeň ZŠ
Výtvarné soutěže celoškolní
Olympiáda v českém jazyce celoškolní
Sběr starého papíru celoškolní
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Sběr víček od PET lahví celoškolní

7.4 Účast žáků ve sportovních soutěžích 
Název soutěže
Šachy
Přebor škol v šachu okresní a krajské kolo- družstvo 1.místo
Přebor škol v šachu celostátní kolo- družstva 16. místo
Florbal okresní kolo
Mc Donald´s Cup - okrskové kolo
Okresní kolo

1.místo
3.místo

Přebor kraje v rapid šachu 4. místo
Přebor kraje v praktickém šachu 4.místo
Okresní kolo atletického čtyřboje 1.místo
Florbal okresní kolo 8.a 9.místo
Vybíjená
vánoční turnaj
okresní kolo

školní turnaj

2. místo

7.5 Přehled zájmových útvarů

Název zájmového útvaru Vyučující
Šachy Mgr. Jiří John
Výtvarný kroužek Marcela Sůvová
Angličtina 1. ročník Mgr. Petra Šťovíčková
Angličtina pro nejmenší Mgr. Simona Marksová
Břišní tance Mgr. Milena Něníčková
Příprava na přijímací zkoušky Mgr. Dagmar Peterová
Doučování z českého jazyka Mgr. Šárka Válková

7.6 Pronájem školních prostor

Organizace - činnost Období
karate říjen - červen
DDM - mažoretky říjen - červen

7.7 Údaje o výsledcích kontrolní činnosti

Kontrolní činnost - 
kým

Předmět kontroly Datum Výsledek

Finanční úřad v Jičíně Daňová kontrola 
ve smyslu 
ustanovení §16 
zákona č.337/1992 
Sb., o správě daní 

5. 2., 24. 2. a 
21. 4. 2009

Bylo provedeno 
ověření skutečností 
rozhodných pro 
přiznání a čerpání 
dotace z fondu 
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a poplatků 
v platném znění

mikroprojektů regionu 
Glacensis

OSSZ Jičín Kontrola 
pojistného a plnění 
úkolů 
v nemocenském 
pojištění a 
důchodovém 
pojištění

27. 4. 2009 a 
25. 5. 2009

Nápravná opatření 
z protokolu o kontrole 
č.435/09 byla splněna.

Odborná technická 
kontrola tělocvičného 
nářadí

Kontrola 
tělocvičného 
nářadí a náčiní 
používaného 
v tělocvičně ZŠ a 
kontrola 
venkovního hřiště 
a venkovního 
dětského hřiště

Servis hasicích 
zařízení

Kontrola 
požárního 
vodovodu a 
příslušenství dle 
ČSN 73 08 73 a 
Technických 
podmínek č 1/86 
pro činnost 
v oboru prací ČJK 
973 93

19. 2. 2009 Kontrolovaný PV jako 
celek odpovídá 
požadavkům norem 
v oboru požární 
ochrany a je 
použitelný 
k hasebnímu zásahu
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8. Základní údaje o hospodaření školy

Údaje budou uvedeny za kalendářní rok v lednu 2010
a) příjmy
1. celkové příjmy,
2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců,
3. příjmy z doplňkové činnosti,
4. ostatní příjmy;

b) výdaje
1. investiční výdaje celkem,
2. neinvestiční výdaje celkem a z toho
- náklady na platy pracovníků školy,
- ostatní osobní náklady,
- zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění,
- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky,
- stipendia,
- ostatní provozní náklady
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Příloha 1:

Zhodnocení plánu výchovného poradenství ve školním roce 2008/2009

 Provedena kontrola a doplnění seznamů žáků s SVPU- září, březen, červen.
 Kontrolování termínů vyšetření žáků s SVPU a současné upozornění na propadlé či 

propadající zprávy.
 Pomoc s přípravou IVP pro školní rok 2008/09.
 Seznámení žáků a vyučujících s plánem výchovného poradce, s konzultačními 

hodinami.
 Seznámení rodičů se způsobem přijímacího řízení (novelizace), s podáváním 

přihlášek, zápisovými lístky a s testováním – Comdi na ÚP Jičín.
 Návštěva ÚP v Jičíně žáky osmých devátých tříd.
 Projednání žádostí o IVP s učiteli a  rodiči a s jejich zpracováním.
 Průběžné obnovování nástěnky s informacemi o SŠ, dnech otevřených dveří na SŠ, 

seznamy SŠ, letáčky, propagačními materiály…
 Uskutečněno setkání zástupců 25 středních škol s našimi žáky a rodiči.

Návštěvnost a zájem byly veliké.
 Konání individuálních konzultací při nerozhodnosti při volbě povolání (se žáky i jejich 

rodiči).
 Spolupráce a příprava zápisu do prvních tříd.
 Prováděny individuální rozhovory se žáky s výchovnými problémy a s jejich rodiči.
 Dohled nad včasným podáním přihlášek na SŠ a OU.
 Vypracován seznam přijatých žáků na SŠ, OU a víceleté gymnázium.
 Mapování prostředí ve vybraných třídách (testování SO-RA-D).
 Konání výchovných komisí (neomluvené absence, výchovné problémy).
 Spolupráce s preventistou sociálně patologických jevů a s třídními učiteli ve škole.

o Účast na školení: školení výchovných poradců v Černém Dole, školení a 
návštěvy diagnostického ústavu v Hradci Králové, dvoudenní školení 
výchovných poradců v Dobrušce.

 Přihlášení a proškolení k projektu financovaného EU – „Řemeslo má zlaté dno.“
Evidence žáků s SVPU – 34 žáků.
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Příloha 2.:

Zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů za školní rok 2008/2009

 Úkoly byly plněny podle našeho minimálního preventivního programu.
 V rámci výuky byla snaha o zlepšování informovanosti dětí a též o lepší využití jejich 

volného času.
 Účast na celé řadě turnajů a soutěží, práce v rozličných zájmových útvarech, účast na 

výletech, lyžařských kurzech atd.
 Uskutečnění prezentace škol pro žáky 8. a 9. tříd
 Návštěva Úřadu práce – 8. a 9. třídy
 Sociometrické šetření – 7. ročník (pomoc při rozkrytí klimatu třídy)
 Sociálně negativní jevy:

nejčastěji řešeno záškoláctví, kouření, vandalismus a násilné chování ke 
slabším spolužákům
spolupráce s rodiči, policií a s orgány sociálně - právní ochrany dětí.

Na prevenci sociálně patologických jevů se podíleli učitelé, vedení školy, výchovný poradce a 
školní metodik prevence.
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Příloha 3:

Zpráva vedoucí školní družiny

V tomto školním roce pracovala 4 oddělení:
1.  1. tř., vychovatelka Hana Vojtěchová, počet přihlášených dětí 27
2.  2. A, vychovatelka Marie Šulcová, počet přihlášených dětí 17
3. 2. B, vychovatelka Jarmila Horáčková, počet přihlášených 17
4. 3. A a 3. B, vychovatelka Hana Marksová, počet přihlášených dětí 24 (v průběhu roku 

odhlášeno 8 dětí)

Hlavní akce pořádané v     průběhu školního roku
souhlasily s plánem akcí a probíhaly současně ve všech odděleních i jednotlivě

Září
 Malování na asfaltu
 Zábavná soutěživá hra Motýlci“

Říjen
 Výtvarná dílna v přírodě
 Netradiční olympiáda
 Sportovní odpoledne se soutěžemi

Listopad
 Hledání pokladu – hra v přírodě
 Hádej, kdo jsem – hry na profese
 Adventní vazba – akce pro rodiče

Prosinec
 Mikulášská nadílka
 Společné vánoční zpívání
 Výtvarná dílna – Vánoce
 Vánoční besídka

Leden
 Zimní výtvarná soutěž
 Zábavné odpoledne s hrami
 Soutěž „Kufr“

Únor
 Sněhová galerie- stavby ze sněhu
 Karneval

Březen
 Výtvarná dílna – Velikonoce
 Jarní rašení – týden o přírodě

Duben
 Velikonoční výstava
 Dopravní soutěž
 Den Země – hry s tematikou přírody kolem nás
 Týden s pohádkou

Květen
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 Semínkový den – pěstitelské pokusy
 Výtvarná dílna ke Dni matek

Červen
 Malá olympiáda – sportovní čtyřboj
 Veselé děti – zábavné hry a soutěže
 Orientační hry s obrázky
 Týden ochrany přírody – soutěže

Mimo plánované akce se uskutečnily ještě:

Květen – beseda o výtvarném umění spojená s návštěvou muzea
Červen – návštěva Galerie plastik

- návštěva zahradnictví
- zábavné odpoledne pro děti - vystoupení kouzelníků

Materiální a finanční zabezpečení ŠD:
Úplata za provoz ŠD = 50,- Kč měsíčně za žáka

1. oddělení
12 350,- Kč

2. oddělení
8 000,- Kč

3.  oddělení
8 000,- Kč

4. oddělení 
10 400,- Kč

Finance byly použity na nákup hraček, stavebnic, stolních her, sportovních potřeb, na kreslicí 
potřeby, lepidla, čtvrtky, sezonní potřeby, na odměny pro děti při soutěžích, hrách, na drobné 
dárky k Vánocům pro děti a ke Dni dětí
SRPŠ přispělo školní družině na občerstvení na vánoční besídku částkou 1 600,- Kč a na 
odměny ke Dni dětí částkou 998,- Kč.
Při  velikonoční  výstavě bylo  vybráno 1 610,-Kč.  Tato  částka byla  použita  na financování 
vystoupení kouzelníků.

Do školní družiny byl doplněn nový nábytek (stolky a židle do oddělení).
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