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1. Základní údaje o škole 

 

 

 

 

 

 

1.1. Základná údaje o škole 

 

Název školy Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 

Adresa školy V Domcích č.p. 488, 541 01 Trutnov 

IČO 64 20 11 21 

Telefon/fax +420 499 813 077/ +420 499 813 076 

E-mail skola@zsvdomcich.cz 

Adresa internetové stránky www.zsvdomcich.cz 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol 26.6.2001 

Zřizovatel školy Město Trutnov 

Vedoucí hospodářští pracovníci Ředitelka: Ing. Zuzana Horáková Radová 

Zástupce I. stupeň: Mgr. Eva Junová 

Zástupce II. stupeň: Mgr. Martin Slezák 

Hospodář školy: Martin Novák 

Přehled hlavní činnosti školy  

(podle zřizovací listiny) 

Základní škola uskutečňuje základní vzdělávání v souladu s cíli 

uvedenými v § 44 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním , 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 16 školského 

zákona dále poskytuje speciálně pedagogickou péči žákům se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

Dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,  

které jsou sociálně znevýhodněné, umožňuje v souladu s §  47 

školského zákona vzdělávání a poskytuje související péči 

v přípravných třídách základní školy. 

Školní družina poskytuje v souladu s § 111 školského zákona  

zájmové vzdělávání za účelem naplnění volného času zájmovou 

činností se zaměřením na různé oblasti.  

Školní jídelna poskytuje školské služby v souladu s § 119 

školského zákona. Školní jídelna zajišťuje kromě stravování žáků 

rovněž závodní stravování zaměstnanců organizace. 
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1.2. Součásti školy  

 

Součásti školy Kapacita 

Základní škola 720 

Školní družina 176 

Školní jídelna  1000 

 

Areál školy je rozdělen na 6 propojených pavilonů: 

          PAVILON 1    vchod, šatny, administrativní prostory, aula pro 70 žáků 

          PAVILON 2    učebny a kabinety 2. stupně, školní bufet, dílny 

          PAVILON 3    učebny a kabinety 1. stupně, čítárna, jazyková učebna 

          PAVILON 4    školní klub, pronajímané prostory 

          PAVILON 5    jídelna, školní družina, počítačové učebny 

          PAVILON 6    dvě propojené tělocvičny, šatny, sociální zařízení  

 

Nedílnou součástí školy je sportovní areál se zatravněnou plochou, běžeckou dráhou, volejbalovým 

kurtem a atriem s bazénkem, místem pro volnočasové aktivity žáků. 

Výuka probíhá v 19 kmenových učebnách a 15 odborných učebnách (2 počítačové učebny, 5 

jazykových učeben, učebna chemie, fyziky, přírodopisu, výtvarná dílna, 2 dílny pro pracovní 

výchovu- dřevodílna, kovodílna a cvičná kuchyň, 1 specializovaná učebna pro žáky s SPUCH a děti 

přípravné třídy, učebna logopedie). Součástí školy jsou 2 zrekonstruované tělocvičny a  multimediální 

aula pro 70 žáků. Šest oddělení školní družiny využívají pro svoji činnost vhodné oddělené prostory 

ZŠ (atrium, školní klub, čítárnu, školní hřiště, aulu) a hernu školní družiny. Z hlediska materiálně 

technického zabezpečení výuky za zmínku stojí vybavení dvou počítačových učeben s připojením k 

internetu. Škola je dobře vybavena audiovizuální technikou. Počítači jsou vybaveny nově 4 třídy 

prvního stupně.  Sedm učeben je vybaveno dataprojektory, 3 učebny mají interaktivní ramena. Tři 

učebny jsou multimediální a jedna kmenová třída na 1. a dvě na 2. stupni jsou vybaveny interaktivní 

tabulí s dataprojektorem. Všechny učebny jsou připojeny na internet. 

K pohybovým aktivitám žáci využívají 2 tělocvičny, fitcentrum školního klubu a sportovní areál         

s fotbalovým hřištěm, běžeckou dráhou, volejbalovým kurtem. Menší děti využívají atrium a dětské 

hřiště s prolézačkami a pískovištěm. Pro volnočasové aktivity je k dispozici oddělení školní družiny - 

školní klub – oddělení školní družiny (4. – 9. ročník) a 5 oddělení školní družiny (1. – 3. ročník). V 

době volna a přestávek žáci mohou využívat všech prostorů školy, odpočinkové koutky na chodbách, 

učebnu PC, atrium, tělocvičnu, vždy po dohodě s vyučujícím. Je jim k dispozici i školní bufet, 

občerstvovací automaty, a pro žáky 1. stupně svačinky. 

Všichni vyučující mají k dispozici notebooky, které jsou připojeny k síti. Učitelé mají volný přístup na 

internet, používají tiskárnu i kopírku a společně se schází v nově rekonstruovaných a vybavených 

relaxačních místnostech 1. a 2. stupně. 

Škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy v souladu s hygienickými normami). 
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2. Personální údaje 

 

 
2.1.  Členění zaměstnanců podle pohlaví 

 
Věk Muži Ženy Celkem % 

Do 20 let 0 0 0 0 
21 – 30 let 1 8 9 19 
31 – 40 let 1 13 14 30 
41 – 50 let 2 15 17 36 
51 – 60 let 2 5 7 15 

61 a více let 1 0 0 0 
Celkem 6 41 47 100 

Počet žen na MD ……6 

Jeden muž … UP (není započítán) 
 

 
2.2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 

 
Vzdělání dosažené Muži Ženy Celkem % 

Základní 0 4 4 8 
Vyučen 1 4 5 11 

Úplné střední 1 6 7 15 
Vyšší odborné 0 0 0 0 
Vysokoškolské 4 27 31 66 

Celkem 6 41 47 100 

 

 

 

 

 
2.3. Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

 
Vzdělání dosažené Muži Ženy Celkem % 

Učitel prvního stupně 

základní školy 
0 13 13 33 

Učitel druhého stupně 

základní školy 
4 11 15 38 

Vychovatel 1 4 5 13 
Pedagog volného času 0 0 0 0 

Asistent pedagoga 0 5 5 13 
Speciální pedagog 0 1 1 3 

Celkem 5 35 40 100 

 
Poznámka: Vychovatelky pracují i jako asistentky pedagoga  
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2.4. Aprobovanost podle výuky 

 

   

        

I.Stupeň %  II.Stupeň  % 

Český jazyk 100  Český jazyk 100 

Cizí jazyk           100 Anglický jazyk 100 

Matematika 100 Matematika 100 

Člověk a jeho svět 100 Chemie 100 

Člověk a svět práce 100 Fyzika 100 

Přírodověda 100 Přírodopis 100 

Vlastivěda 100 Zeměpis 100 

Hudební výchova 100 Dějepis 100 

Výtvarná výchova 100 Člověk a svět práce 100 

Tělesná výchova 100 Hudební výchova 100 

Volitelné předměty 100 Výtvarná výchova 100 

Nepovinné předměty 100 Výchova k občanství 100 

  Tělesná výchova 100 

   Druhý cizí jazyk 100 

   Informatika 100 

 

 

 
2.5. Přehled pracovníků podle aprobovanosti  

 

 
Jméno a příjmení Aprobace Učí ve školním roce 

Dvorská Iva 1. st. 1. st. 

Gécová Jarmila Vv, Čj Vv, Ćj, VkO 

Slezáková Nikola 1. st, Nj 1. st 

Fuchsová Dita Nj, Ze Ze, Tv 

Lešáková Veronika 1.st 1.st 

Kobíková Sylvia Aj A1 Aj 

Horáková Radová Zuzana VŠST ped.min Ředitelka školy, Tv, Ch 

Pauzarová Jana Vychovatel Ved. vychovatelka 

Junová Eva Speciální pedagogika 

Výchovné poradenství 

Zástupce ředitele I. st., 

vych. poradenství 

Šramarová Hana 1. st. 1. st. Nj 

Kuldová Jana 1.st 1.st 

Krtilová Miroslava 1.st 1.st 

Dvorský Jaroslav Dě Dě, Vko, Čj 

Krulišová Romana Čj, Ov Čj, VkO,ČsP 

Matěnová Jana Př, Ch Př, Ch 

Holec Miloš Čj, Nj Čj, Nj, Čsp 

Tomášová Jitka Vychovatel Vychovatel, asis. 

Nováková Alena Vychovatel  Vychovatel, asis. 

Nyčová Dana I.st. I.st. 
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Píšová Marie Ma, Fy Ma, Fy, Tv, Čsp 

Jakwerthová Lenka 1.st, Aj Aj 

Šichová Jana 2.st. I.st., VkO 

Slezák Martin Ma,Fy Zástupce II. st., Tv, Fy 

Rusz Martin Ma, In Ma 

Synková Jana Soc.ped. a prevence 1.st. 

Škopová Dana I.st. I.st. 

Čeřovská Petra Soc. pedegag., ped. min Aj, Př 

Turková Kateřina Aj Aj 

Vanišová Blanka I.st. I.st. 

Vít Vladimír Vychovatel Ped. vol. času 

Vítová Eva Vychovatel Vychovatel, Vv 

Vašíčková Kateřina Asistentka pedagoga Asistentka pedagoga, 

vychovatelka 

Jorová Blanka Ma, Fy, In Ma, Fy, In 

Matěnová Petra Aj, Ov Fj 

 

 
2.6. Trvání pracovního poměru pedagogických pracovníků 

 

 
Doba trvání Počet % 

Do 5 let 5 14 

Do 10 let 9 27 

Do 15 let 10 28 

Do 20 let 5 14 

Nad 20 let 6 17 

celkem 35 100 

 

 
2.7. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 

 
Nástupy a odchody počet 

Nástupy 4 

Odchody 4 
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3. Vzdělávací program školy 

 
3.1. Učební dokumenty 

Ve školním roce 2016/2017 bylo vyučováno podle ŠVP Domky, platný od 1.9.2007 včetně 

platných dodatků. 

3.2. Učební plán školy 

  

Učební plán  

Vyučovací předměty 
I. stupeň II. stupeň 

Časová dotace 

 Český jazyk 7 7 7 7 7 35 4,5 4,5 4,5 4,5 18 

 Anglický jazyk 1 1 3 4 4 13 3 3 3 3 12 

 Matematika 5 5 5 4 4 23 4,5 4,5 4,5 4,5 18 

 Informatika - - - - 1 1 1 - - - 1 

 Člověk a jeho svět 2 2 2 4 4 14 -   

 Dějepis 
- - 

2 2 2 2 8 

Výchova k občanství 1 - 1 2 4 

 Fyzika 

- - 

2 2 2 2 8 

 Chemie - - 2 1 3 

 Zeměpis 2 2 2 1 7 

 Přírodopis 2 2 2 1 7 

 Ekologie - - - 1 1 

 Výchova ke zdraví - - 1 1 1 - 3 

 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 

 Výtvarná výchova 1 1 2 2 1 7 2 2 1 1 6 

 Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 

 Člověk a práce 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 

 Volitelné předměty 1 1 1 1 1 5 1 3 3 3 10 

 Celkem 21 21 24 26 26 118 30 30 32 30 122 

 

 

3.3. Nepovinné předměty a kroužky 

Na I. stupni žáci navštěvovali kroužky: jazykové hrátky, Taktik, anglický jazyk, florbal, fotbal, 

mažoretky, automodelář a hudební kroužek. 

 

 

 

3.4. Dělené hodiny 

V rámci zkvalitnění výuky jsme dělili všechny hodiny výuky cizích jazyků na prvním (kromě 1. a 2. 

tříd) i druhém stupni a dále hodiny Tv, In a Čsp. Volitelné hodiny dělíme na golf, fotbal, mažoretky a 

ostatní žáci mají cvičení z ČJ 1.-3.r. a 4.-5.r. z M. 
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4. Počty žáků školy 

 

 
4.1. Žáci přijati do prvního ročníku základní školy  

Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Počet odkladů pro školní rok 

3 57 10 

 

K zápisu, který se konal 6.-7. dubna  2017, se dostavilo 46 dětí (36 dětí bylo u zápisu poprvé, 10 po 

odkladu). 

 

 

 

4.2. Žáci nově přijati do vyšších ročníků základní školy 

Ročník  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Počet žáků 0 1 0 2 0 2 3 1 0 

 

V pátém a devátém ročníku byly zrušeny speciální třídy a žáci byli v rámci inkluze rozděleni do 

běžných tříd. 

 

 

 

4.3. Žáci přijati ke vzdělání na střední školy 

 

Typ školy Počet přijatých žáků 

Víceleté gymnázium 10 

Střední školy 52 

Dva žáci ukončili povinnou školní docházku v osmém ročníku a byli přijati do učebního oboru.  

4.4. Žáci – cizinci 

Kategorie cizinců Občané EU Ostatní cizinci 

Počet žáků  3 3 

Počet žáků ve ŠD 0 0 
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5. Hodnocení žáků a výchovná opatření  

 
5.1. Počty, prospěch a absence žáků v 1.pololetí  

 

Přehled prospěchu školy 
 1. pololetí školního roku 2016/17 

 zpracováno dne: 25. 9. 2017 

Třídy zahrnuté do přehledu: 

1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B 

Předmět Počty známek Počet klasif. žáků 

 Průměr 

 1   2   3   4   5   N   S 

 

 
Eko Ekologie 25  12   7   7   -   -   -   - 51 1.922 

Čsp Člověk a svět práce 391  37  15   6   -   2   -   - 449 1.189 

Cho Chování 444   4   3   -   -   -   -   - 451 1.022 

ČJ Český jazyk 212 140  67  31   -   -   1   - 450 1.816 

Čas Člověk a jeho svět 118  29   9   1   -   -   -   - 157 1.318 

AJ Anglický jazyk 276 113  49  10   1   -   1   - 449 1.546 

Vl Vlastivěda 75  30  10   9   -   1   -   - 124 1.621 

Vko Výchova k občanství 96  49  22   2   -   -   -   - 169 1.586 

Dě Dějepis 93  48  22   5   1   -   -   - 169 1.657 

Ze Zeměpis 35  58  38  32   6   -   -   - 169 2.503 

Ma Matematika 199 146  61  39   5   -   1   - 450 1.900 

Přv Přírodověda 72  35  12   5   1   -   -   - 125 1.624 

Př Přírodopis 59  59  30  21   -   -   -   - 169 2.077 

Fy Fyzika 21  73  40  33   2   -   -   - 169 2.538 

Ch Chemie 39  21  16   7   1   -   -   - 84 1.929 

Hv Hudební výchova 436  10   4   -   -   1   -   - 450 1.040 

Vv Výtvarná výchova 401  48   1   -   -   1   -   - 450 1.111 

Pč Pracovní činnosti 22   -   -   -   -   -   -   - 22 1.000 

Tv Tělesná výchova 389  50   9   -   -   2   -   1 448 1.152 

In Informatika 74  28   3   -   -   1   -   - 105 1.324 

CMv Cvičení z matematiky 65  27   4   2   -   -   1   - 98 1.418 

ČJv Cvičení z českého jazyka 65   6   3   1   -   -   -   - 75 1.200 

Tvfo Fotbal 69   -   -   -   -   1   -   - 69 1.000 

Fjv Francouzský jazyk 34  19   8   3   -   -   -   - 64 1.688 

Tvg Golf 9   1   -   -   -   -   -   - 10 1.100 

Njv Německý jazyk 42  29  19  13   1   1   -   - 104 2.058 

Mž Mažoretky 27   -   -   -   -   -   -   - 27 1.000 

 

 1.533  

Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 
Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 288 omluvených 23078 51.058 

 prospěl 150 neomluvených 446 0.987 

 neprospěl 10    

 nehodnocen 3    
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5.2. Počty, prospěch a absence žáků v 2.pololetí  

 

Přehled prospěchu školy 
 2. pololetí školního roku 2016/17 

 zpracováno dne: 25. 9. 2017 

Třídy zahrnuté do přehledu: 

1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B 

Předmět Počty známek Počet klasif. žáků 

 Průměr 

 1   2   3   4   5   N   S 

 

 
Eko Ekologie 20  12  10   9   -   -   -   - 51 2.157 

Čsp Člověk a svět práce 416  34   4   -   -   -   -   - 454 1.093 

Cho Chování 446   6   2   -   -   -   -   - 454 1.022 

ČJ Český jazyk 186 167  82  18   -   -   1   - 453 1.850 

Čas Člověk a jeho svět 120  26   7   4   -   -   -   - 157 1.331 

AJ Anglický jazyk 250 137  48  18   -   -   1   - 453 1.634 

Vl Vlastivěda 54  48  15   8   -   -   1   - 125 1.816 

Vko Výchova k občanství 122  45   4   -   -   -   -   - 171 1.310 

Dě Dějepis 92  57  19   2   1   -   -   - 171 1.614 

Ze Zeměpis 25  62  46  36   2   -   -   - 171 2.579 

Ma Matematika 193 142  60  58   -   -   1   - 453 1.962 

Přv Přírodověda 58  45  18   4   -   -   1   - 125 1.744 

Př Přírodopis 59  59  40  13   -   -   -   - 171 2.041 

Fy Fyzika 20  59  52  39   1   -   -   - 171 2.661 

Ch Chemie 21  31  20  13   -   -   -   - 85 2.294 

Hv Hudební výchova 438   9   6   1   -   -   -   - 454 1.053 

Vv Výtvarná výchova 407  41   6   -   -   -   -   - 454 1.117 

Tv Tělesná výchova 407  43   2   -   -   1   -   1 452 1.104 

In Informatika 81  26   -   -   -   -   -   - 107 1.243 

CMv Cvičení z matematiky 83  10   5   2   -   -   -   - 100 1.260 

ČJv Cvičení z českého jazyka 63  13   -   2   -   -   -   - 78 1.244 

Tvfo Fotbal 68   -   -   -   -   -   -   - 68 1.000 

Fjv Francouzský jazyk 33  22   7   2   -   -   -   - 64 1.656 

Tvg Golf 9   1   -   -   -   -   -   - 10 1.100 

Njv Německý jazyk 28  44  22  13   -   -   -   - 107 2.187 

Mž Mažoretky 26   1   -   -   -   -   -   - 27 1.037 

 

 1.550  

Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 
Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 273 omluvených 25587 56.359 

 prospěl 178 neomluvených 175 0.385 

 neprospěl 3    

 nehodnocen 0    
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Neomluvené hodiny evidovala výchovná poradkyně a ve spolupráci s rodiči, třídním učitelem a 

sociální pracovnicí OSPOD zjišťovala důvody absencí.   

 

 

5.3. Opravné zkoušky, odložená klasifikace  

Ve školním roce 2016/2017 absolvovali opravné zkoušky 4 žáci. Přezkoušení na druhém stupni ZŠ 

proběhla v předmětech zeměpis, matematika, fyzika. Opravné zkoušky 2 žáci úspěšně zvládli, 1 žák 

neuspěl a 1 žákyně se nedostavila k opravným zkouškám. 

  

 

 

5.4. Opakování ročníků 
Dva žáci opakují 1.ročník. Jedna žákyně druhým rokem neprospěla v 6. ročníku a nastoupila tedy do 

7. ročníku. 

 

5.5. Výchovná opatření za 1. a 2.pololetí 
 

Třída Pochvala 

tř.učitele 

Napomenutí 

tř.učitele 

Důtka 

tř.učitele 

Důtka ředitele 

školy 

1.A 17+18 0+0 0+0 0+0 

1.B 0+7 0+0 0+0 0+0 

1.C 13+15 0+0 0+0 0+0 

2.A 21+20 0+0 0+0 0+0 

2.B 16+15 4+4 2+1 0+0 

3.A 12+7 1+0 0+0 0+0 

3.B 15+14 1+2 0+0 0+0 

3.C 5+5 0+2 0+0 0+0 

4.A 11+21 2+9 0+1 0+0 

4.B 9+14 0+0 0+4 0+0 

5.A 12+10 0+1 0+1 0+0 

5.B 11+13 2+2 1+1 1+0 

5.C 6+6 1+3 0+0 0+1 

6.A 6+3 2+0 0+2 0+0 

6.B 9+10 0+0 3+1 0+1 

7.A 14+13 2+2 1+1 0+0 

7.B 15+15 6+3 3+3 0+1 

8.A 16+13 1+2 2+3 1+1 

8.B 5+9 0+2 1+2 2+6 

9.A 13+14 7+9 11+7 5+8 

9.B 18+12 3+3 2+1 0+0 

CELKEM 498 76 54 27 

 

6. Průběh a výsledky vzdělávání 

 
6.1. Hospitační činnost 

 

Vedení školy Počet hospitací 

I.stupeň 9 

II.stupeň 3 



Strana 12 z 78 

 

 Hospitace byly zaměřeny na celkové klima ve třídě, na metodiku, cíle a organizaci výuky, ŠVP, učební 

plány, klíčové kompetence a mezipředmětové vztahy. 

 Na náslechy docházely i  studentka pedagogické školy v rámci pedagogické praxe. 

 Učitelé vykonávali vzájemné náslechy v rámci svých oborových týmů, na prvním stupni 21, na druhém 

18 náslechů. 

 Vedení školy vykonávalo krátké průběžné hospitace, které vyplívaly z aktuálních potřeb řešení 

problémů v jednotlivých třídách. 

 

6.2. Závěry hospitací 

 

S výsledky hospitací byli všichni učitelé řádně seznámeni. V případě potřeby byla přijata následná opatření 

(metodická pomoc, následné hospitace). Sledované cíle v převážné většině hospitačních hodin byly kladně 

hodnoceny. 

  

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
7.1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Ve školním roce 2016/2017 žádný pedagog nestudoval. 
 

 

7.2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů  

 

2 učitelky 1. absolvovaly kurz anglického jazyka v rozsahu 56 hodin z projektu Moderní škola 

 

7.2.1. Školení učitelů 

 

 

11/2016 – 6/2017 p. Nyčová, p. Vanišová  Individuální kurz Aj pro mírně pokročilé 

        (A2/B1) 

 

7.11.2016  p. Vanišová, p. Kobíková,  Angličtina a děti se specifickými poruchami 

   p. Jakwerthová, p. Matěnová P. učení 

 

16.11.2016  p. Nováková R.   Geometrie činnostně v 1. – 3. ročníku 

 

11.1.2017  p. Jorová, p. Píšová   Náměty na pokusy z fyziky 

 

12.1.2017  p. Fuchsová    Těžba nerostných surovin v ČR – proces 

        transformace po roce 1989 

 

15.1.2017  p. Jakwerthová   Language activities for teenagers 

 

16.1.2017  p. Matěnová P.   Současná mluvená francouzština 

 

7.2.2017  p. Horáková Radová   Řešení aktuálních problémů řízení školy 

 

28.4.2017  p. Matěnová P.   Současná mluvená francouzština 

 

28.4.2017  p. Fuchsová    Dnešní svět v souvislostech 
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7.2.2. Samostudium 

 

 

1. 26. 10. 2016 

2. 27. 10. 2016 

3. 23. 12. 2016 

4. 27. 12. 2016 

5. 28. 12. 2016 

6. 29. 12. 2016 

7. 30. 12. 2016 

8. 02. 01. 2017 

9. 03. 02. 2017 

10. 06. 03. 2017 

11. 07. 03. 2017 

12. 08. 03. 2017 

 

Povinné čerpání dovolené:   

09.03.-10.03.2017, 13.04.2017 v době hlavních prázdnin tj. od 01.07. – 24. 08. 2017. 

 

 

8. Zájmové vzdělávání 

 
8.1. Školní družina 

 

Oddělení Počet žáků -  

pravidelná docházka 

Počet žáků – 

nepravidelná 

docházka 

Počet vychovatelek a 

vychovatelů 

1. oddělení 29 0 1 

2. oddělení 30 0 1 

3. oddělení 30 0 1 

4. oddělení 30 0 1 

5. oddělení 30 0 1 

6. oddělení 24 0 1 

celkem 173 0 6 

 

Ve školním roce 2016/2017 pracovalo na naší škole 6 oddělení školní družiny. Celkem bylo přihlášeno 173 

dětí. 

Cílem našeho zařízení bylo zajistit především odpočinkovou a relaxační činnost nenásilnou a zábavnou formou. 

Nedílnou součástí bylo zařazení cílených akcí k jednotlivým ročním obdobím, tvořivých workshopů, 

projektových týdnů s tematickým zaměřením.  
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Pěvecká soutěž – zlatý slavíček 

Uspořádali jsme pro děti pěveckou soutěž, které se účastnilo 30 dětí z 1. – 3. ročníku. První kolo probíhalo 

v jednotlivých odděleních. Děti s nejvyšším počtem bodů postoupily do finálového kola, které se konalo dne 

13. 2. 2017. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – sólo a duo. 

Porota složená z dětí starších ročníků v čele s paní porotkyní (paní učitelkou Nyčovou) vybrala v každé 

kategorii 3 místa. Děti byly odměněny krásnou cenou, bouřlivým potleskem a celá soutěž se vydařila.  

 

Výlet školní družiny do Volanova 

V dubnu jsme uspořádali pro děti ze školní družiny návštěvu kozí farmičky ve Volanově. Podnikli jsme pěší 

výlet okolo rybníku, kde děti krmily kačenky. Když jsme došli do cíle, čekalo na nás  překvapení v podobě 

dvou narozených kůzlat. Kozy jsme krmili tvrdým pečivem, jablky a mrkví. Děti byly v přímém kontaktu 

s domácími zvířaty a odpoledne si moc užily. 

 

Mezinárodní den dětí 

U příležitosti mezinárodního dne dětí jsme  připravili soutěživé odpoledne v átriu naší školy. Zvolili jsme téma 

- vodní svět. Děti soutěžily celkem v 6 disciplínách po skupinkách. 

Nejoblíbenější se stalo lovení rybiček, krmení kaprů a nahazování udice. Soutěže byly nejen zábavné, ale i 

praktické a užitečné. Všichni soutěžící si odnesly domů malou pozornost. 

 

 

 

8.2. 5. - 6. oddělení ŠD  

 

Akce 5. – 6. Oddělení školní družiny 

 

4. 10. Světový den zvířat: přednáška o myslivosti s praktickými ukázkami a soutěží 

   

10. 1. Přednáška o ježkovi ( do oddělení umístěn ježek z KRNAP 

 

Duben: vypouštění ježka do přírody 

 

 

Sběry papíru : listopad 2016, květen 2017 

 

  
    

http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=148:mssrdicko2&id=3129:fotografie0130&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1##
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=148:mssrdicko2&id=3130:fotografie0131&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1##
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=166:2014-05-21-13-21-22&id=3365:p5081219&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1##
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9. Školní poradenské pracoviště 

 
9.1. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Ve škole jsou žáci individuálně integrováni a nejméně jednou týdně s nimi pracovaly asistentky při 

reedukační péči. Skupinová integrace byla tento školní rok zrušena, žáci byli individuálně integrování do 

tříd v 5. a 9. ročníku.  

Odpoledne v poradně probíhá reedukace. Do poradny dochází žáci společně s rodiči. Logopedickou péči 

potřebovalo 19 žáků v 1. až 5. ročníku.  

Žáci, kteří vyžadovali etopedickou péči, docházeli do zařízení RIAPS a SVP.  

Dále jsme spolupracovali s PPP, SPC a OSPOD v Trutnově a diagnostickým ústavem Návrat v Hradci 

Králové. 

 

 

 

 

 

9.2. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
 

Speciální vzdělávací 

potřeby 

Počet 

žáků 

Forma vzdělávání 

- individuální 

Forma vzdělávání - 

skupinové 

Individuální 

vzdělávací plán 

Zdravotní  postižení 56 56 0 10 

Zdravotní a sociální 

znevýhodnění 

28 - - - 

9.3. Nadaní žáci a skupiny s výukou jazyků a sportu 

 

Třída Rozšířená výuka předmětů Počet žáků 

1.- 3. ročník Golf 11 

1.-5. ročník Fotbal 61 

1.-2. ročník Mažoretky 27 

4.-5. ročník Aj 37 

6. ročník Aj, Fj 17 

8. ročník Aj, Fj 17 

8. ročník Aj, Nj 18 

9. ročník Aj, Fj 19 

 

  

  

  

http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=148:mssrdicko2&id=3129:fotografie0130&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1##
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=148:mssrdicko2&id=3130:fotografie0131&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1##
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=166:2014-05-21-13-21-22&id=3365:p5081219&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1##
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9.4. Mimořádně nadaní žáci 

 

Přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku Počet 

X 0 

 

 

9.5. Přípravný kurz  

 

Pro budoucí prvňáčky 9. rokem připravili 4 setkání ve spolupráci Mgr. Nyčové, Mgr. Synkové a Mgr. 

Krtilové. S dětmi jsme procvičovali základní dovednosti a kognitivní schopnosti významné pro vstup do 

školy. Přihlásilo se 30 dětí a všechny pravidelně docházely. Podle našich diagnostických závěrů byla  

rodičům doporučena další péče např. logopedie, odklad, vyšetření v PPP. 

 

9.6. Prevence 

 

Prevence na škole: 

Na každý školní rok je vypracováván Preventivní program, kde jsou uvedeny problémy, které se na škole řeší a 

jejich řešení. Na škole pracuje preventivní tým (zástupce vedení, výchovný poradce, metodik prevence, školní 

speciální pedagog)  

 

o Školní speciální pedagog  

o Preventivní tým opakovaně řešil problémy žáků (psychické a fyzické násilí ve škole, agresivita, 

záškoláctví, kyberšikana) 

o V závažných problémech spolupracujeme s OSPOD (neomluvená absence, nedostatečná péče rodičů, 

neprospěch), popř. s kurátorem, dále s Policií ČR (fyzické napadení, identifikace podezřelých látek), 

PPP  

o V případě nutnosti se obracíme na Diagnostický ústav Návrat, SVP 

o Žáci mají možnost využití Schránky důvěry, Žákovského parlamentu 

o Prevenci napomáhá kamerový systém krizových míst na škole a možnost zapojení žáků v kroužcích a ve 

Školním klubu  

o Pravidelné besedy v rámci výuky  

o Etické dílny 

o Besedy k volbě povolání (výstavy SŠ) 

o Finanční gramotnost na OA 

o Sběr papíru 

o Beseda s Městskou policií  

 

 

Beseda o poruchách příjmu potravy:  

Naši školu opakovaně  navštívily studentky Vyšší odborné školy zdravotní s připravenou besedou na téma 

poruchy příjmu potravy. Formou besedy žáky seznámili s jednotlivými nebezpečím související s anorexií a 

bulimií. Doplněním byl i krátká zpověď dívek, které poruchami trpí. 

 

Další odborné besedy: HIV, šikana, kyberšikana, anorexie 

Preventivní program je součástí výroční zprávy 
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9.7. Školní parlament 

 

Zástupci tříd se sešli k řešení některých žákovských problémů. 

  

 

 

9.8. Zdravá škola 

 

S projektem Zdravá škola jsme se prvně seznámili, když jsme začali vyvíjet větší iniciativu v souvislosti 

s různými projekty, větším prosazováním nových forem práce a při hledání zlepšení našeho pracovního 

prostředí. Vstupujeme do 7. roku činnosti. Dne 18. května 2015 nám bylo vydáno další  Osvědčení o 

přijetí do programu ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ V ČR. 

První třídy I. st. se zúčastnily přednášky ZDRAVÉ ZUBY s praktickou ukázkou čištění zubů. Studentky 

stomatologické fakulty učily děti prakticky čistit zuby a zdravě o ně pečovat. 

Aktivně podporujeme charitativní akce např. SIDUS, Děti ulice apod. 

V červnu se žáci I. st. zúčastnili Dne bezpečnosti se zástupci Městské policie. Ve čtvrtých třídách žáci 

prošli přípravou účastníka bezpečného silničního provozu, kde žáci plnili různé úkoly nebo získávali nové 

poznatky z pozice chodce a cyklisty. Praktickou část si splnili na dopravním hřišti MŠ V Domcích.  

 

 

  

9.9. Odborová organizace 

Ve škole není zřízena odborová organizace. 

 

 

10.  Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 

 

Akce BOZP 

prvňáci     

V pátek 16.září se naši prvňáčci vydali na hřiště ZŠ Komenského. Čekaly na ně týmy hasičů, policie a 

záchranářů. Děti si vyzkoušely jízdu zručnosti na kole, oživování člověka v bezvědomí a samozřejmě místní 

hřiště. Za krásné dopoledne plné zážitků organizátorům akce děkujeme. 

             
 

Myslivost 

v 8.A     

V hodinách přírodopisu probíráme savce. Žák David Novák připravil na výuku o sudokopytnících velmi 

zajímavé, poutavé a hlavně poučné povídání o lovné zvěři. Jeho povídání bylo doplněno i ukázkami 

vypreparovaného paroží a růžků, pomůcek myslivce. Žáky svým povídáním velmi zaujal, opakovaně mu 

pokládali otázky, na které v průběhu hodiny odpovídal. 

http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=558:2016-09-22-20-08-49&format=pd
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=558:2016-09-22-20-08-49&tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=6ae9fa47f00a420a76806df756d9622d3d36511
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=333:bozp-prvnaci&id=4967:153&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=333:bozp-prvnaci&id=4968:154&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=333:bozp-prvnaci&id=4969:156&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=333:bozp-prvnaci&id=4970:157&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=333:bozp-prvnaci&id=4971:158&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=561:myslivost-v-8a&format=pd
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=561:myslivost-v-8a&tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=32aa569ba2242e66f79c9890c1cd566ff9fb1ad
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Využití 

skotu     

Výuka přírodopisu v osmičkách byla zpestřena odbornou besedou o chovu a využití skotu. Na besedu s žáky 

zavítala studentka ČZU Praha Bc. Lenka Matěnová a s žáky hovořila zejména o chovu tura u nás. 

             
 

Můj 

koníček     

V rámci mluvního cvičení na hodině českého jazyka vyprávěla žákyně 6. B - Nikča 

Kovalíčková o svém koníčku, kterým jsou mažoretky. 

Své vyprávění zpestřila i ukázkou za hudebního doprovodu a samozřejmě přinesla na ukázku 

i dres, který na soutěžích oblékají „slečny mažoretky“. 

Ostatním spolužákům se vystoupení moc líbilo a měli na Nikču spousty dotazů. 

    
Kůň jako 

koníček     

Míša Sedláčková, žákyně třídy 6. B, vyprávěla o skutečném koni – Čokoládě (tak se její koňský „miláček“ 

jmenuje), kterého vlastní, je zároveň i jejím koníčkem a tráví s ním většinu volného času. 

Přinesla na hodinu českého jazyka, v rámci slohové hodiny, názorné ukázky, které nosí a používá při tomto 

jezdeckém sportu. (viz fotogalerie) 

Spolužáci byli nadšeni a dávali Míše řadu otázek, které souvisí s touto zálibou. Míša hovořila naprosto 

fundovaně a bez ostychu, jako naprostý profesionál. 

          
 

http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=334:myslivost&id=4976:01&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=334:myslivost&id=4977:02&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=334:myslivost&id=4978:03&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=334:myslivost&id=4979:04&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=334:myslivost&id=4980:05&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=562:2016-10-02-13-35-57&format=pd
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=562:2016-10-02-13-35-57&tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=17a572fed31d749fd845dbfff25762eda15f3da
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=335:skot&id=4985:10&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=335:skot&id=4986:11&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=335:skot&id=4987:12&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=335:skot&id=4988:13&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=335:skot&id=4989:14&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=563:2016-10-02-13-40-21&format=pd
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=563:2016-10-02-13-40-21&tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=0de427f85b5e784c0b6747233e7d2bc61f91b96
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=336:2016-10-02-13-37-28&id=4991:img201604301221482&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=336:2016-10-02-13-37-28&id=4992:img20160923110910&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=564:2016-10-02-13-47-23&format=pd
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=564:2016-10-02-13-47-23&tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=55464f35198db24410aa735d3165dbde216bfa9
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=337:2016-10-02-13-44-05&id=4993:wp20160930110700pro&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=337:2016-10-02-13-44-05&id=4994:wp20160930111323pro&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=337:2016-10-02-13-44-05&id=4995:wp20160930111352pro&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=337:2016-10-02-13-44-05&id=4996:wp20160930111513pro&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
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Junák – 

český skaut     

 Jéňa Hruda je hrdým členem této organizace. 

 Poutavě nám vyprávěl o tom, jak organizace funguje, co všechno ve skautu podnikají, jako například dlouhé 

výpravné výlety, tábory, co se ve skatu všechno učí, ukázal nám různé druhy uzlů, malý přenosný vařič, 

křesadlo. Vysvětloval, co znamenají nášivky na košili. (viz fotogalerie) 

 Spolužáci mu dávají všetečné dotazy, Jéňa pohotově a zasvěceně odpovídal. Na závěr připravil pro  spolužáky 

hru v kroužku 

 Mluvní cvičení se nám všem moc líbilo. 

             
 

Přírodovědný 

klokan     

Stejně jako každý rok na podzim, tak i letos, čekal na žáky osmých a devátých ročníků Přírodovědný klokan. A 

tak 12. 10. obdrželi 24 otázek z oblasti přírodopisu, zeměpisu, chemie, fyziky a matematiky. Během 40 minut 

v kartě zaškrtávali své tipy na správné odpovědi. K 24 bodům, s nimiž každý z nich vstupoval do soutěže, 

pomalu přidávali další, a jak to všechno dopadlo, se můžete podívat zde: 

Celkové pořadí ve škole 

kategorie KADET 

 1) Václav Gabriel – 9. A  -  83 bodů 

 2) Lukáš Lasík – 9. A  -  80 bodů 

 3) Martin Paška – 9. A  -  70 bodů 

   

Pořadí v jednotlivých třídách 

Třída: 8.A                                                                   Počet řešitelů: 14 

 Nejlepší řešitelé:  1) Martin Zilvar – 63 bodů 

                             2) Dušan Žatecký – 60 bodů 

                             3) Cyril Hašek – 52 bodů 

  Třída: 8. B                                                                  Počet řešitelů: 15 

 Nejlepší řešitelé:  1) Michal Tobiášek – 56 bodů 

                             2) Kristýna Dalecká – 51 bodů 

                             3) Lukáš Dědek – 48 bodů 

http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=566:2016-10-08-18-12-32&format=pd
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=566:2016-10-08-18-12-32&tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=1e8f86f0a6e77ef09d5530713fd9c5fb10da372
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=338:2016-10-08-18-05-18&id=4997:01&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=338:2016-10-08-18-05-18&id=4998:02&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=338:2016-10-08-18-05-18&id=4999:03&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=338:2016-10-08-18-05-18&id=5000:04&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=338:2016-10-08-18-05-18&id=5001:05&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=570:2016-10-16-16-47-11&format=pdf&option=com_content&Itemid=7
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=570:2016-10-16-16-47-11&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=7
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=d0ebd6f8c375f4b32df88edcf5e433614aecd44
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 Třída: 9.A                                                                   Počet řešitelů: 24 

 Nejlepší řešitelé:  1) Václav Gabriel – 83 bodů 

                             2) Lukáš Lasík – 80 bodů 

                            3) Martin Paška – 70 bodů 

  Třída: 9. B                                                                  Počet řešitelů: 23 

 Nejlepší řešitelé:  1) Michal Papež – 60 bodů 

                             2) Jakub Hátle – 51 bodů 

                             3) Tomáš Týfa – 47 bodů 

 

Přednáška o myslivosti ve školní 

družině     

4.  říjen  je vyhlášen jako Světový den zvířat, a právě k této příležitosti jsme uspořádali přednášku o myslivosti. 

Tohoto úkolu se ujal žák 4. A Šimon Veinert, který má na svůj věk  výborné přírodovědné znalosti, ale také 

zkušenosti. Sám si zajistil potřebné pomůcky k přednášce a úkolu se zhostil s přehledem. Jeho poutavé 

vyprávění si poslechlo téměř 130 dětí. Pozorné posluchače odměnil knihami, obrázky a puzzle s tematikou o 

myslivosti. 

             
 

Vůně bylinek ve školní družině – levandulové 

panenky     

Levandule má neocenitelné léčebné účinky, a tak jsme pro maminky zhotovili levandulové panenky pro zdraví 

i pro radost. Podívejte se na naši tvořivou dílnu a naše šikovné prstíky. 

             
 

ZLATO 

V 9.A     

V přírodopisu probíráme neživou přírodu a učíme se o nerostech. Zuzka Fialová si připravila projekt o zlatu. 

Seznámila žáky s jeho významnými nalezišti,  vlastnostmi a využitím v praktickém životě. Dále žákům 

vysvětlila zjišťování kvality zlata, puncu a o významu zlatých cihel. Na tuto práci naváže jejich exkurze do 

České národní banky v Praze  v rámci výuky výchovy k občanství. 

 

http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=7:akce&id=571:2016-10-17-19-32-16&format=pd
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=7:akce&id=571:2016-10-17-19-32-16&tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=5957c40e7d0a0f7b0c17d9125b09181453e68fc
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=339:sd-myslivost&id=5006:192&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=339:sd-myslivost&id=5007:193&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=339:sd-myslivost&id=5008:194&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=339:sd-myslivost&id=5009:196&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=339:sd-myslivost&id=5010:197&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=7:akce&id=572:2016-10-17-19-37-38&format=pd
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=7:akce&id=572:2016-10-17-19-37-38&tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=ae53fa106a2bf4cc53ff0a8fd4cc3c6971a7565
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=340:sd-levandule&id=5017:183&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=340:sd-levandule&id=5018:185&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=340:sd-levandule&id=5019:186&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=340:sd-levandule&id=5020:187&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=340:sd-levandule&id=5021:188&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=574:zlato-v-9a&format=pd
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=574:zlato-v-9a&tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=3c1fa304628953ef5671f9ae4f301ab1ec5dffb
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Prevence šikany v šestých 

ročnících     

Naši školu navštívila metodička prevence Mgr. Lenka Mikesková a koordinátor prevence kriminality Mgr. 

Jana Bábik a s našimi žáky pracovali na téma šikany. Součástí dvouhodinového semináře byl i film Mezi 

stěnami, který s nimi rozebrali a věnovali se jednotlivým problémům, které se šikanou souvisí.  

 

VÝSLEDKY ZÁVODU 

AUTOMODELÁŘŮ     

aneb 20. října 2016, Trutnov a seriál DDM CUP 2016/2017 

Rok se s rokem sešel a ve čtvrtek v podvečerních hodinách se uskutečnil první ze závodů již 4. ročníku DDM 

cupu a to konkrétně na dráze v Trutnově. Čekal se velký příval přespolních, ale nakonec i vzhledem 

k pracovnímu a rodičovskému vytížení, dorazil pouze jeden a to Adam Beran. 

             
 

Podzim 

v 1.C     

V měsících září a říjen si prvňáčci vyráběli výzdobu do své třídy. Zvládli jablíčka, houby, ježky i papírové 

draky. V posledním týdnu před prázdninami jsme díky Nicol, která nám přinesla dýně, společně dlabali. Dýně 

nám krásně svítily ve třídě i na chodbě. Tam jsme k nim ještě vytvořili strašidelné obrázky s duchy a netopýry. 

Mile nás překvapil Mareček, který společně s maminkou napekl pro celou třídu halloweenské muffiny. Všichni 

jsme si moc pochutnali. 

                

 

Prevence pro 

sedmáky     

Další preventivní aktivita pro žáky sedmých ročníků proběhla začátkem listopadu na téma Poruchy příjmu 

potravy. Besedu lektorovala Mgr. Lenka Mikesková, vedoucí metodik prevence v Trutnově. V rámci 

dvouhodinového semináře se promítl film Lehká jako dech a následně žáci diskutovali o nebezpečích 

spojených s mentální anorexií a bulimií. 

 

http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=575:2016-10-24-05-55-41&format=pd
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=575:2016-10-24-05-55-41&tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=1bb2b77e590dbec0d0a291a71000b743ffcd130
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=576:2016-10-24-06-14-57&format=pd
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=576:2016-10-24-06-14-57&tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=23b5321419e6d44d402d328f41eb8f6c83e40ca
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=342:ddm-cup-20102016&id=5026:img20161020182534&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=342:ddm-cup-20102016&id=5027:img20161020182540&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=342:ddm-cup-20102016&id=5028:img20161020182548&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=342:ddm-cup-20102016&id=5029:img20161020183352&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=342:ddm-cup-20102016&id=5030:img20161020183950&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=582:podzim-v-1c&format=pd
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=582:podzim-v-1c&tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=509ee7dec5b66f4788330d509bde6b9d0deeab7
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=344:podzim-v-1c&id=5053:1005384&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=344:podzim-v-1c&id=5054:1005385&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=344:podzim-v-1c&id=5055:1005386&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=344:podzim-v-1c&id=5056:1005388&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=344:podzim-v-1c&id=5057:1005389&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=583:2016-11-06-15-12-52&format=pd
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=583:2016-11-06-15-12-52&tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=d61105ff09069e4487139cbb8702017d3da4908
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=345:prevence7tr&id=5066:wp20161103100216pro&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
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Trestní zodpovědnost po dovršení 

patnácti let     

Začátkem listopadu přijala pozvání Bezpečnostně právní akademie z Malých Svatoňovic a pro žáky osmých a 

devátých ročníků připravila základní informace o pojmech v trestním řízení – krádež, loupež, přestupek, 

trestný čin, vandalismus, trestní rejstřík  a další nebezpečí, které na žáky „číhá“. 

Druhá část besedy probíhala v tělocvičně. Proběhla ukázka sebeobrany při napadení.  Bonusem navíc byla 

možnost se aktivně zúčastnit nácviku. 

Na atmosféru se podívejte do fotogalerie. 

             

 

Muzeum Podkrkonoší 

6.A a 6.B     

V týdnu před podzimními prázdninami se žáci šestých tříd vypravili do trutnovského Muzea Podkrkonoší, aby 

se dověděli pár zajímavostí z historie našeho města. Hlavním tématem byla Prusko-rakouská bitva v roce 

1866. Největším zážitkem po velmi zajímavém vyprávění byla pro děti možnost vyzkoušet si, jak těžké bylo 

nosit a používat zbraně v bitvě.  

6. B 

             

6.A 

                

 

Praha – ČNB 

- 9. A     

Pátek 4. 11. 2016 byl jako stvořený k výletu do Prahy. Našim hlavním cílem byla exkurze do České národní 

banky. Po tříhodinové cestě rychlíkem jsme dorazili na místo. Krásnou procházkou přes Václavské náměstí 

jsme dorazili k orloji na Staroměstském náměstí právě včas, abychom ho viděli v akci. Celetná ulice nás pak 

dovedla přímo k budově ČNB. Po obědě a nákupu dárků nás již očekávali v bance. Téměř dvouhodinová 

exkurze utekla jako voda a jistě bychom uvítali i její prodloužení. Největším zážitkem byla možnost pohrát si 

http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=584:2016-11-06-15-14-53&format=pd
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=584:2016-11-06-15-14-53&tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=83db98a87345b95a5e33dea50c0bf1c3a7b3146
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=346:prevence8a9tr&id=5067:wp20161103110325pro&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=346:prevence8a9tr&id=5068:wp20161103110536pro&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=346:prevence8a9tr&id=5069:wp20161103111138pro&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=346:prevence8a9tr&id=5070:wp20161103111207pro&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=346:prevence8a9tr&id=5071:wp20161103111402pro&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=585:2016-11-07-20-36-24&format=pd
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=585:2016-11-07-20-36-24&tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=1f8a6364245a29d76e381b0c00ee05d1215a9a7
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=348:muzeum-6b&id=5091:01&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=348:muzeum-6b&id=5092:02&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=348:muzeum-6b&id=5093:03&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=348:muzeum-6b&id=5094:04&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=348:muzeum-6b&id=5095:05&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=347:muzeum-6a&id=5079:11&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=347:muzeum-6a&id=5080:12&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=347:muzeum-6a&id=5081:13&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=347:muzeum-6a&id=5082:14&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
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se zlatou cihličkou. Museli jsme ji tam bohužel nechat a spěchat na vlak, který nás bezpečně dovezl zpět do 

Trutnova. 

             

 

Plavání 

a já     

I tentokrát jsme v rámci mluvního cvičení vyslechli a zhlédli mluvní cvičení žákyně 6. B Valinky Bryknarové, 

které bylo na téma plavání. 

Plavání je velkou zálibou Valči, jak by také ne, vždyť ve vodě je 6x týdně. 

Valinka nám vyprávěla, že plave vlastně od 9 měsíců, k plavání ji přivedl tatínek, takřka denně je v bazénu. 

Jezdí na závody, ve kterých byla úspěšná, na ukázku samozřejmě přinesla i své medaile. 

Děti dávaly spolužačce různé dotazy, na které velmi pohotově odpovídala, a my jsme se mohli díky tomu 

dozvědět, co je to rozplavba, polohový závod, jaký je její oblíbený plavecký styl, kdo je jejím velkým vzorem 

a klubovým trenérem. 

Mluvní cvičení bylo velmi pěkné a nám všem se moc líbilo. 

             

 

Jak a co svačí žáci V 

Domcích     

Typická výbava školních lavic o přestávkách? Krabičky a dózy. Umělohmotné i plechové. Nejrůznější barvy i 

velikosti. Občas ještě „naducaný“ igelitový pytlík. V pozoru sekundují nápojové originály, ale hlavně 

nejrůznější PET láhve a jiné „nádoby“ (na vzestupu jsou zvláště pohodlné sportovní láhve), a to s většinovým 

„domácím“ obsahem… Zkrátka svačina v akci! Jak a jaká ale (nejvíc) chutná našim žákům? 

            

 

 

 

http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=349:nb&id=5101:01&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
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http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=350:2016-11-14-19-09-13&id=5119:02&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=350:2016-11-14-19-09-13&id=5120:03&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=350:2016-11-14-19-09-13&id=5121:04&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=350:2016-11-14-19-09-13&id=5122:05&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=590:2016-11-14-19-46-10&format=pd
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=590:2016-11-14-19-46-10&tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=793bd42722695b59c1854914b2527ecc72169db
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=351:svainy&id=5126:img2974&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=351:svainy&id=5127:img2976&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=351:svainy&id=5128:img2977&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=351:svainy&id=5129:img2978&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
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Kde se vzal v 

Trutnově drak?     

Na tuto a mnoho dalších otázek dostaly odpověď děti z 1. C při návštěvě Muzea Podkrkonoší. Programem nás 

provázela kronikářka města Trutnova paní Alena Křivská. Zajímavé povídání bylo doplněno projekcí a 

soutěžemi. Při zpáteční cestě do školy jsme se prošli Dračí uličkou. 

             

 

Dravci na hodině 

přírodopisu     

Jirka Švál ze 7.A navštěvuje kroužek dravců na Střední lesnické škole. Proto nás na hodině přírodopisu 

seznámil s jejich životem a zástupci, donesl i ukázky. Na závěr připomněl i organizaci Zayferus, která se 

zabývá komplexní péčí o zraněné dravce a vrací je zpět do  přírody a pravidelně do naší školy jezdí s ukázkou 

dravců a sov. 

    

 

Ohlédnutí za podzimem ve školní 

družině     

Nečekané, avšak radostné změny přinesl letošní podzim ve školní družině. Společnými silami jsme zvládli 

velký kus práce a odměnou nám všem jsou barevně vymalované prostory družin a nové nábytkové sestavy pro 

děti. Rádi bychom se s Vámi podělili o naši radost alespoň prostřednictvím fotogalerie. Děkujeme za hezké a 

tvůrčí prostředí! 

             

 

Beseda s 

chovatelem plazů     

Již tradičně naši školu navštěvuje chovatel plazů pan Petr Voňka. V letošním roce přivezl téměř všechny 

zástupce plazů (krokodýla nechová, ale je to jeho přání, místo nich má pumy). 

V první části žáci odlišili obojživelníky a plže od plazů, dále proběhla ukázka želv a ještěrek (agamy  a 

bazilišky). V poslední části žáci popisovali hady. Měli jsme  možnost prohlédnout si anakondy, krajty či 
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http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=2ece6219fba48b18a8d577645a38ecad9d7856b
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=352:muzeum-1-c&id=5130:1005409&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=352:muzeum-1-c&id=5131:1005410&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
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http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=598:2016-11-29-12-57-23&tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=50534839f04adaf0eaffddaaa68ad45afbf0f94
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=353:dravci&id=5137:01&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=353:dravci&id=5138:02&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=7:akce&id=599:2016-11-30-13-17-00&format=pd
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=7:akce&id=599:2016-11-30-13-17-00&tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=ff66f16cbee5474471d1c35a1c818d47f662bfb
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=354:2016-11-30-13-13-06&id=5139:20161109133053&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=354:2016-11-30-13-13-06&id=5140:20161116123842&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=354:2016-11-30-13-13-06&id=5141:20161116124010&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=354:2016-11-30-13-13-06&id=5142:20161116124019&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=354:2016-11-30-13-13-06&id=5143:20161116124142&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=601:beseda-s-chovatelem-plaz&format=pd
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=601:beseda-s-chovatelem-plaz&tmpl=component&print=1&layout=default&page
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hroznýše. 

              

 

Sovy na 

přírodopisu     

Jirka Švál si na dnešní hodinu přírodopisu připravil druhou část referátu – povídání o chovu sov. Svoje 

povídání doplnil o zajímavosti z jejich chovu, které získal na SLŠ V Trutnově, kde navštěvuje zájmový 

kroužek. Na závěr mu žáci pokládali otázky související s péčí o dravce a sovy.  

 

 

Mikuláš 

ve škole     

I v letošním roce navštívil Mikuláš se svým doprovodem, s čerty a anděly, naši školu. Za básničku či písničku 

odměnil hodné žáky sladkostí, některým však po jejich návštěvě zůstala na tváři čertovská stopa. Při svém 

odchodu nezapomněl připomenout svoji návštěvu v příštím roce. Abyste ochutnali mikulášskou atmosféru, 

podívejte se na naše fotografie. 

               

 

VÁNOČNÍ DÍLNY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ – 

OHLÉDNUTÍ     

V průběhu adventního období probíhala ve školní družině vánoční dílnička, ve které děti tvořily dárky pro své 

nejbližší, zdobily okna a stromečky vánočními motivy. Také si vyzkoušely tradiční staročeský recept - sušení 

křížal z jablíček. 
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http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=357:erti&id=5156:img2994&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=357:erti&id=5157:img2998&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=357:erti&id=5158:img3002&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
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http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=7:akce&id=611:2017-01-06-10-08-54&format=pd
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=7:akce&id=611:2017-01-06-10-08-54&tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=ed48e6576fdbc7e1cb34af7d53c4876adda9282
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JEŽÍŠEK VE ŠKOLNÍ 

DRUŽINĚ     

Ani tentokrát nepřišly děti o moment překvapení po vánočních prázdninách. Pod stromečkem našly balanční 

deskové hry, které rozvíjí jemnou i hrubou motoriku nenásilnou a hravou formou. 

Překvapením byly dřevěné lyže pro dva. Těšíme se, až všechny hry vyzkoušíme! 

Děkujeme Ježíšku.  

             

 

„Dobrovolná 

hasička“     

Tímto titulem se pyšní Anička Dimterová ze třídy 6. B. Anička se ve volných chvílích věnuje tomuto koníčku 

už čtyři roky. Zásluhu na tom má její tatínek, který je zástupcem velitele SDH ve Chvalči.  

Anička nás seznámila s pomůckami, které takový dobrovolný hasič potřebuje a používá. Rozpovídala se o 

funkcích ve sdružení, o závodech, kterých se sama také účastní, ukázala nám i nějaké video nahrávky, kde 

jsme se mohli podívat, jak takové závody probíhají, jaké se rozlišují kategorie atd. 

Aničku tento koníček moc baví a jak říká, zužitkuje zálibu v běhání a vybije si zároveň i svou přebytečnou 

energii. 

Aničko, děkujeme, moc se nám tvé vypravování líbilo. 

    

 

Florbalista – 

brankář     

Maty Šafář, žák 6. B třídy, je výborný hráč florbalu, dokonce skvělý brankář. Je to jeho velký koníček a věnuje 

mu prakticky veškerou volnou chvilku. 

Maty přinesl spoustu ochranných pomůcek a předvedl veškerou svou výbavu, kterou má na florbal.  

Vysvětlil, že tento sport k nám přišel ze Švédska, v dnešní době se stal velmi populárním. Jak se hraje, kolik 

hráčů, jaké jsou kategorie, to vše nám přiblížil velmi poutavě, včetně ukázek 
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http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=613:2017-01-06-19-33-04&tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=8bf7ad4f6ae4de574682db4fa7ee7bd1105cd82
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=360:hasika&id=5191:01&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=614:2017-01-07-15-56-42&format=pd
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=614:2017-01-07-15-56-42&tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=51d973d53fa0e5b5a6d5e2f1b67902200636091
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=361:florbalista&id=5194:01&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=361:florbalista&id=5195:02&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=361:florbalista&id=5196:03&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=361:florbalista&id=5197:04&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=361:florbalista&id=5198:05&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
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Rybář a myslivec v 

jednom     

Dalším velmi zajímavým vyprávěním se pochlubil Honza Štefáček z 6. B třídy. Spojil dva koníčky 

dohromady. Nejdříve nám popovídal o svých rybářských zkušenostech, vysvětlil, že k rybaření není nutný jen 

prut, ale i ostatní pomůcky, např. naviják, podběrák, vlasec, těžítko, háček, čeřínek aj. Seznámil nás s tím, kde 

všude může lovit, jaký byl jeho největší úlovek (viz i fotografie, které přinesl s sebou). 

Druhým jeho koníčkem je myslivost, není divu, protože jeho tatínek je také vášnivý myslivec. Přinesl na 

ukázku parůžky, na parůžku šesteráka vysvětlil, jak se pozná šesterák, co je perlení a růže na parůžku. 

Nechyběla ani ukázka nábojnic 

             

 

Láďa Horák „na audienci“ u Marie Terezie 

Více jak tři desítky účastníků z řad studentů víceletých gymnázií (tercie, kvarta) a žáků 8. a 9. ročníků 

základních škol okresu Trutnov poměřilo své vědomostní síly v okresním kole Dějepisné olympiády na 

trutnovské ZŠ Komenského dne 17. 1. 2017. 

A letošní vyhlášené téma? Marie Terezie a její doba (přesně: „Marie Terezie – žena, matka, panovnice aneb 

Habsburkové 18. století“). 

Slavná, ba vzrušující etapa i domácích českých dějin, a našeho regionu zvlášť (vzpomeňme na osobní zájem 

Habsburků o náš kraj, projevený zejména Josefem II., synem Marie Terezie; zájem byl stvrzen jeho osobní 

návštěvou), tak „nedala spát“ ani našemu tradičnímu „olympionikovi“ a vítězi kola školního Láďovi Horákovi. 

A jeho svědomitá příprava, provázená vskutku osobním zájmem a nasazením, se vyplatila. Bodový zisk 85 

(ztráta pouhých 2 bodů na první příčku) zajistil našemu borci 3. místo a přímý postup do kola krajského… 

 

 

Týna a její „boty s 

plechy“     

I v osmé třídě se můžeme setkat v rámci mluvního cvičení se zajímavým koníčkem. Tentokrát se jednalo o 

step. Týna Dalecká, žákyně 8. B, již od 1. třídy dochází na taneční kroužek stepu. 

Vysvětlila nám, jaké kategorie v Trutnově existují – „Klobouček“, „Rodeo“, „Star West“. 

Na závěr nám samozřejmě předvedla za hudebního doprovodu i své sólové vystoupení. A proč nadpis boty 

s plechy? Protože se tak speciálním botám na step říká, mají na podrážce takové plíšky, které jsou zčásti 

http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=615:2017-01-07-16-01-08&format=pd
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=615:2017-01-07-16-01-08&tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=1942aa2ed53058e48bcecbaf2edcad011b0fafc
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=362:2017-01-07-15-58-01&id=5203:01&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=362:2017-01-07-15-58-01&id=5204:02&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=362:2017-01-07-15-58-01&id=5205:03&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=362:2017-01-07-15-58-01&id=5206:04&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=362:2017-01-07-15-58-01&id=5207:05&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=363:2017-01-22-16-59-55&id=5212:img3139&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=619:2017-01-22-17-11-24&format=pd
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=619:2017-01-22-17-11-24&tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=7c9eb0a64b56caa8c353f41eace9f969b5a3449
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upevněné, aby tak hezky zvonily, prostě „boty s plechy“. 

             

 

Školní kolo Zeměpisné olympiády 

V úterý 10.1. proběhlo v odpoledních hodinách školní kolo Zeměpisné olympiády. V posluchárně se sešlo 

celkem 44 žáků, kteří soutěžili ve 3 kategoriích. Kategorie A byla určena 6. ročníkům a zúčastnilo se jí 11 žáků 

ze 6.A. Nejpočetněji byla zastoupena kategorie B určená pro 7. třídy, kde se sešlo 19 soutěžících. V poslední 

kategorii C pro 8. – 9. ročníky soutěžilo 14 žáků. Na každého čekala řada úkolů, které byly rozděleny do tří 

částí: práce s atlasem, písemný test geografických znalostí a praktická část. A soutěžilo se o hodně: na vítěze 

jednotlivých kategorií čekal nejen postup do okresního kola, drobná cena a jednička, ale také účast na výjezdu 

v rámci projektu Erasmus+ do Turecka (pro kategorii C) a Lotyšska (pro kategorie A a B)! 

 

 

Holky a kluci ze 4. a 5. tříd ovládli Novoroční turnaj! 

Tradiční turnaj v halové kopané pořádala pro žáky 1. stupně ZŠ Mládežnická. Představilo se na něm 6 týmů, 

které se utkaly systémem „každý s každým“. Kromě chlapců byly k vidění v akci také dívky, protože 

podmínkou účasti bylo, že v každém týmu musí být na hřišti neustále alespoň jedna dívka. U nás se střídaly 

Jessica Smrcová se Sašou Linhartovou. Tým doplnili: Tonda Binek, Adam Trojan, Tomáš Brhel, Jáchym L. 

Polák, Matěj Rada, Matěj Široký, Matyáš Chmelík a v bráně Adam Sedláček. Tým si vedl skvěle, ani jednou 

neprohrál, a tak se kluci i holky mohli právem radovat z 1. místa. 

 

 

Sklo na výuce 

ekologie     

Zuzka Fialová (9. A) si na hodinu o druhotných surovinách připravila projekt o sklu. Žáky seznámila 

s jednotlivými druhy skla, jeho zpracováním a využitím.  Povídání doplnila o ukázky jednotlivých výrobků 

s konkrétními postupy při jejich výrobě a barvení. 

http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=364:2017-01-22-17-05-55&id=5213:01&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=364:2017-01-22-17-05-55&id=5214:02&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=364:2017-01-22-17-05-55&id=5215:03&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=364:2017-01-22-17-05-55&id=5216:04&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=364:2017-01-22-17-05-55&id=5217:05&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=365:2017-01-29-15-16-45&id=5218:01&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=366:2017-01-29-15-30-19&id=5219:01&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=625:2017-02-05-14-44-14&format=pd
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=625:2017-02-05-14-44-14&tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=9ca38bf6614678e0e908619b26af99a6d892315
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Eurorebus  
   

Také v letošním školním roce se žáci 2. stupně účastní soutěže Eurorebus. Jedná se o vědomostní soutěž, která 

probíhá po dobu celého školního roku a utkávají se v ní jednotlivci, školní třídy i celé školy. Na žáky v rámci 

internetové části soutěže čeká celá řada her a úkolů – korespondenční kola, elektronická kola, bonusovky a 

doprovodné hry. Nejlepší jednotlivci a třídní kolektivy postupují do krajského kola, které se koná na jaře a ze 

kterého postupuje 5 nejlepších jednotlivců a tříd do celostátního kola. Hlavní cenou je účast v Expedici 

Eurorebus, ve hře je ale také spousta individuálních a skupinových cen. 

Zatím nejlépe se daří žákům 7.B, kteří jsou dokonce mezi všemi kolektivy z celé republiky momentálně na 53. 

místě! Mezi jednotlivci je na tom nejlépe Petr Dorotík ze 7.B, který se drží také mezi stovkou nejlepších 

jednotlivců z celé republiky – aktuálně je 65. Žáci naší školy mají tento rok zvláštní motivaci: nejlepší jedinci 

si totiž zajistí účast na výjezdu v rámci projektu Erasmus+ „Vitajte u nás!“ – nejlepší deváťák se podívá 

v květnu do Turecka, stejně jako nejlepší jednotlivec z kategorie 6. – 7. tříd. Nejlepší osmák se bude moci těšit 

na podzim do Lotyšska… 

 

Laťka a florbalový 

turnaj     

Laťka a florbalový turnaj se ve čtvrtek 2. 2. 2017 opět po roce staly radostným sportovním předělem mezi 

oběma pololetími školního roku. Zatímco  florbalisté 7. B si ve své skupině bez porážky podali nejen obě třídy 

šesťáků, ale i své protějšky ze 7. A, ve skupině starších mezi osmáky a deváťáky bez ztráty jediného bodu 

podobně triumfovala 9. A. 

A laťka? Byla opravdu vysoko. U kategorie šesťáků a sedmáků se nejvýše zastavila na 126 cm (Veronika 

Sedláková 7. A) a 144 cm (Dominik Martínek 7.B). Mezi osmáky a deváťáky se posouvala na konečných 133 

cm  (Denisa Hampelová 9. B) a 164 cm (Jiří Křivský 8. B)! 

Nejen všem vítězům, ale též všem soutěžícím blahopřejeme k pěkným výkonům. 
 

             
 

Projekt Erasmus+ „Vitajte u nás!“ pokračuje i v 

roce 2017     

Po loňských týdnech ve slovenských Levicích, italském Viterbu a u nás v Trutnově bude projekt pokračovat 

v květnu v Turecku a na podzim v Lotyšsku. 

Město Yahyali, které v květnu převezme pomyslnou hostitelskou štafetu, leží ve středním Turecku, přibližně 

http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=367:sklo&id=5220:wp20170201112826pro&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=367:sklo&id=5221:wp20170201112830pro&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=367:sklo&id=5222:wp20170201112903pro&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=367:sklo&id=5223:wp20170201114121pro&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=626:eurorebus&format=pdf&option=com_content&Itemid=7
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=626:eurorebus&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=7
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=36b266587490c0a832d518b125351d9da2217d8
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=627:2017-02-11-21-05-51&format=pd
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=627:2017-02-11-21-05-51&tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=eda14cce0187b854aa75395591a8b95a35a8904
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=368:2017-02-11-20-58-42&id=5224:01&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=368:2017-02-11-20-58-42&id=5225:02&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=368:2017-02-11-20-58-42&id=5226:03&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=368:2017-02-11-20-58-42&id=5227:04&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=368:2017-02-11-20-58-42&id=5228:05&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=628:2017-02-11-21-26-01&format=pd
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=628:2017-02-11-21-26-01&tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=09509c0f2efb789427006bdf129c076638ffb26
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600 km od Istanbulu, 250 km od hlavního města Ankary a téměř 400 km od syrských hranic. Nejbližší letiště 

se nachází ve městě Kayseri, které je vzdáleno cca 75 km. Yahyali leží v nadmořské výšce přes 1 000 m n. m. a 

nedaleké vrcholy dosahují nadmořské výšky až 3 500 m. V blízkosti města se rozkládá Národní park 

Aladaglar, ve kterém se nachází spousta vodopádů, ptačí ráj s koloniemi plameňáků, údolí řeky Zamanti, 

„Sedm jezer“ a další úchvatné přírodní scenérie. Město Yahyali je proslulé ruční výrobou koberců a 

pěstováním jablek a třešní…Představu o městě a okolí si můžete udělat zde: 

             
Žáci 2. stupně naší školy o letenky soutěží např. v Eurorebusu, Zeměpisné olympiádě a v samostatné soutěži 

nazvané „O turecké zemi“. Osmici šťastlivců, kteří se do 2 000 km vzdáleného města podívají, budeme znát na 

přelomu února a března. 

 

VÝSLEDKY ZÁVODU 

AUTOMODELÁŘŮ     

aneb 9. února 2017, Trutnov a seriál DDM CUP 2016/2017 

Ve čtvrtek  9.2.2017 v podvečerních hodinách se uskutečnil další závod DDM Cupu 2016/2017 a to konkrétně 

na dráze v Trutnově. Čekal se velký příval přespolních, ale nakonec se většina omluvila a dorazil pouze jeden a 

to Adam Beran. 

      Před samotným závodem jsme vyzkoušeli novinku. Bylo to po vzoru MČR žáků  a to vložený závod na 2 

minuty na bílé drážce o nejrychleji zajetý čas na 1 kolo. Nakonec se ukázalo, že to pro některé žáky není zase 

tak jednoduchý úkol, když ho sleduje celé startovní pole a přítomní diváci. Toto vložené zápolení vyhrál Lukáš 

Tříska (4,495 s), na druhé místě Adam Trojan (4,501 s) a třetí Marek Smejkal (4,940 s). Na těchto časech je 

vidět, že i na naší „horské“ dráze se dají zajíždět rychlé časy. 

      Do závodu odstartovalo 6 žáků rozdělených do 2 skupin dle výkonnosti. Po odjetí  první  skupiny jsme 

udělali drobnou pauzu, protože jsme čekali na příjezd Adama Berana. Cestování v této době je prostě 

problematické. Tuto pauzu jsme vyplnili občerstvením závodníků. Po krátké pauze a Adamově rozježdění se 

odjela i druhá skupina a proběhlo vyhodnocení. Mezi žáky opět  zvítězil doma neporažený Lukáš Tříska (91 kol 

25m), na druhém místě skončil poprvé na této dráze  Adam Beran (79 kol 8m) a třetí další domácí Adam Trojan 

(78 kol 0m). Na  4.místě skončil Marek  Smejkal  (74 kol 6m).  Na 5. místě dojel  Tříska Pavel a na 6.místě 

Tříska Michal. 

     Děti se opět těšili i na soutěž o nejhezčí karosérii a je opravdu vidět, že je to baví a věnují přípravě 

papírových karosérií spoustu času a snahy. V této vedlejší soutěži zvítězil Marek Smejkal, na druhém místě 

skončil Adam Trojan a třetí skončil Lukáš Tříska. 

     Závod dospělých byl vzhledem k nedostatku závodníků  zrušen.    

     Děkuji všem , kteří se tohoto závodu zůčastnili a i těm co přišli fandit a doufám, že se příště sejdeme ve 

větším počtu. 

Další  závod tohoto ročníku 2016/2017 se jede 30.3.2017 v Hradci Králové. 

http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=369:erasmus&id=5233:01&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=369:erasmus&id=5234:02&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=369:erasmus&id=5235:03&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=369:erasmus&id=5236:04&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=369:erasmus&id=5237:05&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=629:2017-02-11-21-51-55&format=pdf&option=com_content&Itemid=7
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=629:2017-02-11-21-51-55&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=7
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=cd5dfc7d694434cc7a49560f2e52791e5a8f1a0
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Oblastní kolo pěvecké soutěže „Karlovarský 

skřivánek“     

Čtvrtek 9. 2. 2017 se pro Nikol Dobromyslovou a Kristýnu Rykrovou (obě žákyně 9. B) stal jedním velkým 

životním dobrodružstvím. Vždyť každá hned se dvěma připravenými písněmi reprezentovala školu na prestižní 

pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek 2017, jejíž oblastní kolo pro žáky ZUŠ i žáky ZŠ uspořádala Základní 

umělecká škola v Polici n. M. 

Nikol si připravila pěveckou interpretaci lidové písně Čížečku, čížečku a umělé současné písně Každou 

vteřinou; Kristýna písně Náchodský zámeček a Už z hor zní zvon. A konečný verdikt poroty? Obě naše 

děvčata byla v kategorii starších žáků ZŠ po zásluze odměněna 3. místem! Velkou zkušenost pro Nikol a 

Kristýnu představovalo i společné naslouchání mimořádným výkonům mladých pěvců a pěvkyň, kteří se ve 

sborovém i sólovém zpěvu školí na některé ze ZUŠek náchodského a trutnovského okresu. 

Nikol a Kristýno, přijměte naši srdečnou gratulaci k bronzovým „skřivánkům“, děkujeme vám oběma za 

úspěšnou reprezentaci naší školy! 

    
 

ZLATÝ SLAVÍČEK – pěvecká 

soutěž     

Školní družina uspořádala pro děti 1. – 3. ročníku soutěž ve zpěvu. Celkem se do soutěže přihlásilo okolo 30 

odvážlivců. První kolo proběhlo v jednotlivých odděleních. Děti, které získaly nejvyšší počet bodů, postoupily 

do druhého finálového kola, které se konalo dne 13. února. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – sólo nebo duo. 

Porota složená z dětí, které navštěvují hudební kroužek v čele s paní učitelkou Danou Nyčovou, to neměla 

jednoduché. Zaznělo mnoho krásných písniček, děti byly odvážné a ti, kteří nesoutěžili, byli bezvadné 

publikum. 

V  kategorii sólo zvítězila Petruška Moravcová ze 3. B a se stejným počtem bodů  Honzík Velikovský z 2. A. 

V kategorii duo zvítězila dvojice Miriam Skalická a Terezka Stiburková z 3. B. 

             
 

„Réva“ V Domcích 

http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=370:ddm-cup-922017&id=5241:img20170209184209&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=370:ddm-cup-922017&id=5242:img20170209184216&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=370:ddm-cup-922017&id=5243:img20170209184223&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=370:ddm-cup-922017&id=5244:img20170209185511&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=370:ddm-cup-922017&id=5245:img20170209192248&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=633:2017-02-19-15-48-40&format=pd
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=633:2017-02-19-15-48-40&tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=661fa62f736512ef21737cbb7f99b6152b9821a
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=371:2017-02-19-15-45-45&id=5251:01&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=371:2017-02-19-15-45-45&id=5252:02&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=7:akce&id=634:2017-02-19-15-59-18&format=pd
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=7:akce&id=634:2017-02-19-15-59-18&tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=70c1faa5d59aa3cf33e071cd006060fd36f1cbb
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=372:2017-02-19-15-50-01&id=5253:img20170213133809&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=372:2017-02-19-15-50-01&id=5254:img20170213134028&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=372:2017-02-19-15-50-01&id=5255:img20170213134315&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=372:2017-02-19-15-50-01&id=5256:img20170213134707&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=372:2017-02-19-15-50-01&id=5257:img20170213135023&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
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Nikoliv, milý čtenáři, nejedná se o pěstitelský vinařský experiment s nastupujícím předjařím… To jen 

cimbálovka (rozuměj cimbálová hudební skupina) ze Zlína nás 22. 2. 2017 přijela potěšit i poučit rovnou do 

školy! 

Podobně jako legendární Beatles přijeli ve čtyřech. Ostatně skladba od liverpoolských „Brouků“, Smetanova 

Vltava, Mládkův Jóžin z bažin, ale i závěrečná všechny „zahřívající“ píseň od Kabátu se staly atraktivním 

doplňkem jinak tradičního moravského lidového repertoáru. Vedle přesvědčivých hlasových pěveckých 

dispozic jako napůl netradiční posluchačsky ohromoval i hudební nástrojový inventář Révy: cimbál, basa, 

housle, klarinet, saxofon, zobcová flétna i plechový kufřík s „valchovým rastrem“. Připočteme-li nápaditou 

dramaturgii včetně interaktivní soutěživé formy, masek, kostýmů i vtipného průvodního slova, sklízeli jsme 

(jak žáčci 1. stupně, tak i vybíravější uši 2. stupně, koneckonců i přítomný pedagogický dozor) z úrodné Révy 

velmi sladké a šťavnaté hrozny. 

             
 

Karneval masek ve školní 

družině     

V únoru jsme uspořádali dětský karneval masek, na který dorazili princezny a princové, břišní tanečnice, 

zvířátka všeho druhu, kovbojové, piráti a pohádkové bytosti. Užili jsme si zábavné odpoledne 

             
 

Láďa Horák a Marie Terezie v Hradci Králové 

Důstojně a po svém přistoupil k 300. výročí narození velké evropské císařovny Láďa Horák z 9. A. Ke 

skvělému 3. místu z okresního kola Dějepisné olympiády připojil i úctyhodné 6. místo v kole krajském, 

uspořádaném v Hradci Králové v první jarní den 20. 3. 2017. 

„Marie Terezie – žena, matka, panovnice aneb Habsburkové 18. století“ jako již Láďovo třetí dějepisné 

olympijské téma (olympiád se účastnil již v sedmém a osmém ročníku) nejspíš předznamená i jeho profesní 

budoucnost. Potvrdil nám, že by se historii jednou rád věnoval jako svému hlavnímu oboru. 

Láďo, děkujeme za tříletou úspěšnou reprezentaci školy a držíme palce i do Tvého „historického“ budoucna! 

 
 

Den otevřených dveří 

21. března jsme připravili pro budoucí prvňáčky den otevřených dveří. Dopoledne nás navštívily děti 

z mateřské školy V Domcích. 

http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=373:2017-02-27-20-01-31&id=5267:img3250&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=373:2017-02-27-20-01-31&id=5268:img3251&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=373:2017-02-27-20-01-31&id=5269:img3252&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=373:2017-02-27-20-01-31&id=5270:img3259&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=373:2017-02-27-20-01-31&id=5271:img3270&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=7:akce&id=641:2017-03-21-11-41-06&format=pd
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=7:akce&id=641:2017-03-21-11-41-06&tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=3d7630199060bd73040e17e892de0e5a254485a
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=374:sd-karneval&id=5272:20170228130256&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=374:sd-karneval&id=5273:20170228130842&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=374:sd-karneval&id=5274:20170228131655&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=374:sd-karneval&id=5275:20170228132006&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=374:sd-karneval&id=5276:20170228133003&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=375:2017-03-27-18-53-03&id=5284:img3339&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
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Odpoledne čekali na děti naši deváťáci, kteří provázeli děti s rodiči školou. 

Informovali je o zajímavých aktivitách ve škole, provozu školní družiny a na závěr předali dětem zaslouženou 

odměnu a malé občerstvení. Zájem byl opravdu velký a od 14 do 17:20 byla škola stále plná dětí s rodiči a 

prarodiči. Děkujeme za návštěvu a těšíme se na vás při zápise. 

             
 

„Pohádkové nepohádky“ Josefa Čapka 

Sám měl doma jedinou dceru Alenku, ale hlásily se k němu všechny české děti. Josef Čapek. Narodil se 

v našem kraji právě před 130 lety. Jen se zpožděním několika dnů jsme si ve středu 5. 4. připomněli 

opravdovou celebritu mezi autory tvořícími i pro děti… 

Herec Miroslav Táborský se svou ženou (loutkoherečkou) Kateřinou nám „přivezli“ Pohádkové nepohádky, 

sestavené z textů právě Josefa Čapka. Ten je kdysi s velkým nadhledem a svou typickou laskavostí stylizoval 

jako nadčasové a ve svých knihách i novinových článcích adresoval dětem, předškoláčkům i čerstvým 

školákům. 

A tak jsme v trutnovském Divadýlku Trdýlku (ZUŠ Trutnov) byli rádi u toho. Vždyť manželé Táborští 

tentokrát přijeli zahrát jenom pro nás! 

             
 

Mistrovství republiky žáků 2017 se kvapem blíží 

Ve dnech 28.4.-29.4.2017 se dva žáci naší školy a příslušníci automodelářského kroužku (Lukáš Tříska – 7.A a 

Adam Trojan – 5.A) zúčastní vrcholu letošní sezóny modelářské mládeže,  konaného na krásné nově postavené, 

42m dlouhé, 8-proudové autodráze ve Zlíně -  Tlumačově. V současné době vrcholí jejich přípravy, v rámci 

kterých se zúčastní několika menších závodů. 

Jmenovaní se dne 18.3.2017 zúčastnili přípravného závodu na této dráze ve Zlíně - Tlumačově a vůbec si 

nevedli špatně, což značí 3. místo Lukáše a 16. místo Adama v konečném pořadí, a to i společně s dospělými 

závodníky. Tak doufejme, že i na MČR žáků se jim podaří zajet nějaké krásné umístění.   

„Tak jim společně držme palce.“ 

    
 

Dopravní výchova 

http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=376:dod&id=5285:img3295&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=376:dod&id=5286:img3296&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=376:dod&id=5287:img3297&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=376:dod&id=5288:img3298&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=376:dod&id=5289:img3299&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=378:2017-04-07-12-19-56&id=5323:01&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=378:2017-04-07-12-19-56&id=5324:02&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=378:2017-04-07-12-19-56&id=5325:03&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=378:2017-04-07-12-19-56&id=5326:04&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=378:2017-04-07-12-19-56&id=5327:05&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=379:ddm-cup&id=5332:01&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=379:ddm-cup&id=5333:02&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
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5.4. se žáci čtvrtých tříd sešli v posluchárně a zástupci Městské policie měli pro ně připravenou přednášku 

s praktickými ukázkami k dopravní výchově. V pondělí 24.4. bude následovat praktická část na dopravním 

hřišti MŠ V Domcích. 

             
 

Zápis do prvních tříd 
Ve dnech 6. až 7. dubna proběhly na školách v Trutnově zápisy. Do naší školy přišlo 46 dětí. Rodičům jsme pro 

děti nabídli čtyři květnová setkání ve škole, aby se děti měly možnost seznámit se školou, učitelkami a 

budoucími spolužáky. Pro školní rok 2017/2018 plánujeme dvě třídy asi po 20 dětech. 

             
 

Bovýsek ve škole 
Firma BOVYS s.r.o. dodává dětem na 1. st. jednou týdně ovoce a zeleninu. Dnes 29.4. nás navštívil ve třídách i 

BOVÝSEK. Děti splnily krátký kvíz a dostaly pitíčko BOVÝSEK. 

          
 

Preventivní besedy o kyberšikaně 

V dubnu byl pro žáky II. stupně připraven seminář na téma kyberšikana. Besedy vedla vedoucí oddělení tisku a 

prevence Policie ČR a nprap. Šárka Pižlová DiS. 

Žáci se seznámili s jednotlivými pojmy a bezpečným pohybem po internetu a sociálních sítích. V závěru každé 

besedy proběhla diskuse o aktuální situaci a nových nebezpečích. 

             
 

Dopravní hřiště 

27.dubna ukončili žáci čtvrtých tříd dopravní výchovu na dopravním hřišti MŠ V Domcích, kde si vyzkoušeli 

dopravní situace v praxi. 

Děkujeme příslušníkům Městské policie v Trutnově, paní R.Dudkové  a panu Mgr. J.Bábikovi,  za spolupráci a 

vedení dopravní výchovy ve čtvrtém a osmém ročníku. 

http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=380:2017-04-23-14-19-05&id=5334:img3342&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=380:2017-04-23-14-19-05&id=5335:img3343&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=380:2017-04-23-14-19-05&id=5336:img3345&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=380:2017-04-23-14-19-05&id=5337:img3346&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=380:2017-04-23-14-19-05&id=5338:img3350&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=381:zapis&id=5347:img3360&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=381:zapis&id=5348:img3363&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=381:zapis&id=5349:img3364&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=381:zapis&id=5350:img3366&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=381:zapis&id=5351:img3368&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=382:2017-04-23-14-32-58&id=5355:img3374&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=382:2017-04-23-14-32-58&id=5356:img3375&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=382:2017-04-23-14-32-58&id=5357:img3376&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=382:2017-04-23-14-32-58&id=5358:img3377&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=383:pr&id=5359:01&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=383:pr&id=5360:02&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=383:pr&id=5361:03&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=383:pr&id=5362:04&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=383:pr&id=5363:05&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
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Obrovský úspěch našich modelářů na Mistrovství republiky 

žáků 2017     

Ve dnech 28.4.-29.4.2017 se dva žáci naší školy a příslušníci automodelářského kroužku Lukáš Tříska – 7.A  a 

Adam Trojan – 5.A zúčastnili MČR žáků na autodráze ve Zlíně -  Tlumačově. 

A musím říci, že jejich dlouhá příprava a účast na řadě jiných závodů během sezóny se opravdu vyplatila. Oba 

kluci se neztratili jak ve svých věkových kategoriích, tak i ve srovnání se staršími vrstevníky. Celá MČR je 

rozdělena do třech věkových kategorií (mladší žáci, starší žáci a junioři). Startuje se dohromady a ve třech 

závodních kategoriích (modely PR/32, PR/24 a G-12). 

Lukáš Tříska startoval za starší žáky a Adam Trojan za mladší žáky. Oba dva si vyjeli tři nádherná 2. místa ve 

všech třech závodních kategoriích. Klobouk dolů hlavně před Adamem Trojanem, který se zúčastnil MČR 

vůbec poprvé a ostudu rozhodně neudělal. Lukáš Tříska je již ostřílený borec, který již 3 roky po sobě vozí 

z MČR pravidelně stupně vítězů. 

Oběma klukům ještě jednou gratuluji k nádherným úspěchům a přeji mnoho závodních úspěchů v dalších 

letech. 

             
 

Pasování na čtenáře 
V pondělí 15. května se děti z 1.C vydaly na návštěvu knihovny, kde na ně čekalo překvapení. Přivítala je zde 

královna  Abecedka I. a její šašek. Pro děti měli připravené 3 úkoly, které skvěle splnily. Abecedce také každý 

přečetl kratičkou básničku. Odměnou za splnění úkolů a pěkné čtení bylo pasování každého žáčka na čtenáře. 

             
 

Jarní preventivní besedy na druhém stupni 

V  dubnu a květnu naši školu navštěvovali pracovníci Městské policie Trutnov a besedovali s žáky na téma 

dopravní výchova. Při každé z dvouhodinových seminářů s žáky zopakovali pravidla silničního provozu a 

následně je znovu seznámili s pravidly pro chodce i cyklisty. Jednotlivá témata byla doplněna i o videoukázky 

spojené s rozborem dané situace. 

Na závěr proběhl kvíz. Všichni řešitelé obdrželi reflexní prvky a nejlepší řešitelé i další drobné odměny.  

http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=384:2017-04-28-11-43-13&id=5364:01&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=384:2017-04-28-11-43-13&id=5365:02&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=384:2017-04-28-11-43-13&id=5366:03&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=384:2017-04-28-11-43-13&id=5367:04&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=662:2017-05-05-09-18-51&format=pdf&option=com_content&Itemid=7
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=662:2017-05-05-09-18-51&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=7
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=bfc89145b2164ac3ecf6665f97b6c26690bb5c3
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=386:2017-05-05-09-12-42&id=5374:img20170428183519&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=386:2017-05-05-09-12-42&id=5375:img20170428185616&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=386:2017-05-05-09-12-42&id=5376:img20170428191140&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=386:2017-05-05-09-12-42&id=5377:img20170428191527&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=386:2017-05-05-09-12-42&id=5378:img20170428195914&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=387:2017-05-23-15-33-18&id=5403:01&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=387:2017-05-23-15-33-18&id=5404:02&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=387:2017-05-23-15-33-18&id=5405:03&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=387:2017-05-23-15-33-18&id=5406:04&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=387:2017-05-23-15-33-18&id=5407:05&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
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Vycházka na kozí farmu do Volanova 
Minulý týden se školní družina vydala  do Volanova na kozí farmu. Cestou jsme se zastavili u rybníka, kde děti 

nakrmily kačenky. Pokračovali jsme okolo ovčího výběhu až ke kozí farmě. Děti měly možnost přímého 

kontaktu se zvířaty. Na atmosféru z vycházky se podívejte do fotogalerie. 

          
 

Exkurze Havlovice 
Ve čtvrtek 25. května se děti z 1. A a 1. C vydaly na exkurzi do Havlovic. Zde pro ně byla připravena 

pohádková cesta lesem, na které potkávaly postavy z pohádek bratří Čapků. U každého setkání děti plnily 

zajímavé úkoly. Po dokončení trasy nás čekalo zhodnocení soutěží, předání odměn a díky pěknému počasí i 

opékání špekáčků. Dětem se putování moc líbilo a už se těší na další společnou akci. 

             
 

Připluli k nám Vikingové a s nimi zážitky nové… 
Zážitkové dopoledne s historickou skupinou Pernštejni tradičně obohatilo i závěr letošního školního roku. 

Tentokrát to byli tajuplní Vikingové, kteří v pátek 26. 5. 2017 rozhrnuli oponu dávné evropské historie a od 

Pardubic (se vší parádou i zbrojí) vpadli do naší školní tělocvičny. A co na to naši žáci? Ti nejodvážnější jim 

ochotně asistovali… 

             
 

Mezinárodní den dětí ve školní 

družině     

Na zábavné odpoledne plné soutěží a her se podívejte do fotogalerie: 

             
 

http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=388:mstpolicie&id=5418:01&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=388:mstpolicie&id=5419:02&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=388:mstpolicie&id=5420:03&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=388:mstpolicie&id=5421:04&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=389:2017-05-26-09-12-38&id=5422:p1090476&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=389:2017-05-26-09-12-38&id=5423:p1090479&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=389:2017-05-26-09-12-38&id=5424:p1090480&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=389:2017-05-26-09-12-38&id=5425:p1090481&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=390:havlovice&id=5433:1005446&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=390:havlovice&id=5434:1005447&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=390:havlovice&id=5435:1005450&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=390:havlovice&id=5436:1005452&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=390:havlovice&id=5437:1005455&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=391:perntejni&id=5447:img3389&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=391:perntejni&id=5448:img3391&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=391:perntejni&id=5449:img3398&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=391:perntejni&id=5450:img3402&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=391:perntejni&id=5451:img3409&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=7:akce&id=677:2017-06-12-13-35-10&format=pd
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=7:akce&id=677:2017-06-12-13-35-10&tmpl=component&print=1&layout=default&page
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=3ccdc0394e7f8100e1d2038fc3482e2627d5e1b
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=392:mdd&id=5455:p1090602&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=392:mdd&id=5456:p1090603&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=392:mdd&id=5457:p1090605&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=392:mdd&id=5458:p1090606&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=392:mdd&id=5459:p1090608&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=


Strana 37 z 78 

Exkurze 9. B do pivovaru 

Poslední úterý v květnu navštívila třída 9. B v rámci výuky chemie Pivovar Krakonoš v Trutnově. Prohlídli 

jsme téměř celý areál a seznámili jsme se s chemickým postupem při výrobě piva a historií tohoto pivovaru. 

Exkurze se nám moc líbila a doporučujeme ji i dalším třídám. 

             
 

 

 

OCENĚNÍ SPORT  
 

1. Stupeň  

Mc Donald´s Cup 1. – 3. třída (4. místo v okresním kole) 

Missberger Josef, Lasík Martin, Kresta Pavel, Tylš Nikolas, Brar Ari, Kovačič Sebastian, Kotek Aleš, Petrů 

Lukáš, Novák Jakub, Hanuš Matěj, Missberger Jaromír 

Mc Donald´s Cup 4. – 5. Třída (1. místo v okrskovém, 1. místo v okresním a 3. místo v krajském kole) 

Javůrek Petr, Brhel Tomáš, Rada Matěj, Široký Matěj, Matyáš Chmelík, Polák Jáchym Ladislav, Kačer Tomáš, 

Trojan Adam, Binek Antonín, Smrcová Jessica 

 

2. Stupeň 

Přespolní běh – okresní kolo 

6. – 7.tř. 

Chlapci 3. místo – Zengler, Švec, Valeš, Herman, Duda, Havelka 

Dívky 5. místo – Barvínková, Marcziscuková, Horochovská, Vaško, Sedláková, Bohadlová 

8. – 9.tř. 

Chlapci 3. Místo - Nevečeřal, Herman, Hátle, Papež, Žatecký, Nguyen 

Basketbal 6.  – 7. tř.  
Chlapci: 1. místo v krajském kole 

Kamitz, Zengler, Martínek, Mostecký, Kruliš, Herman, Švec, Vošanovič 

Dívky: 3. místo v okresním kole 

Sedláková, Najmanová, Marcziscuková, Horochovská, Šípková, Klímová, Hawlová, Paschoutová 

Krkonošský pohár (florbal) 

6. – 7. tř. 1. místo 

Dorotík, Mostecký, Kruliš, Smejkal, Šubrt, Martínek, Herman, Teichman 

Halová kopaná 6. – 7. tříd 
3. místo v okresním kole: Petrů, Kruliš, Zengler, Herman, Vošanovič, Fabián, Mostecký, Dorotík, Valeš 

Vybíjená 6. tř. 

Chlapci – 3. místo v okresním kole: 

Hrdina, Kamitz, Martinec, Skořepa, Šubrt, Fabián, Hruda, Smejkal, Šafář, Štefáček, Vošanovič, Zákravský 

Pohár rozhlasu  

6. – 7. tř. chlapci: 3. místo v okresním kole, 3. místo v krajském kole 

Zengler, Kruliš, Martínek, Fabián, Herman, Vošanovič, Smejkal, Kaván, Švec, Kamitz, Bartůněk 

8. – 9.tř. chlapci: 

http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=393:pivovar-9b&id=5469:01&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=393:pivovar-9b&id=5470:02&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=393:pivovar-9b&id=5471:03&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=393:pivovar-9b&id=5472:04&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
http://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=393:pivovar-9b&id=5473:05&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=
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3. místo v okrese : Nevečeřal, Herman, David, Caspirovschi, Křivský, Nguyen, Hátle, Bonisch, Melich, Saibert, 

Jarabica 

Minikopaná 6. – 7. tříd 

2. místo v okresním kole: Petrů, Kruliš, Zengler, Vošanovič, Fabián, Mostecký, Dorotík, Nguyen, Valeš, Švec 

 

 

OCENĚNÍ ZEMĚPIS  

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo: 
Kategorie A (6. roč.): Terezie Hawlová 11. místo, Violena Kubů 20. místo 

Kategorie C (8. – 9. roč.): Ladislav Horák 13. místo, Lucie Havelková 20. místo 

 

 Eurorebus 
školní kolo - jednotlivci (10 nejlepších): 

1. Petr Dorotík  9 638 bodů 

2. Jakub Mostecký 9 446 bodů 

3. Miroslav Petrů 8 493 bodů 

4. Ladislav Horák 7 843 bodů 

5. Veronika Sedláková 7 843 bodů 

6. Adam Sunek  6 859 bodů 

7. Lucie Havelková 6 799 bodů 

8. Dominik Martínek 6 667 bodů 

9. Michal Papež  6 615 bodů 

10. Radim Zengler 6 534 bodů 

školní kolo – třídy (3 nejlepší): 

1. 7.B 175 860 bodů 

2. 9.B 106 839 bodů 

3. 6.A   89 599 bodů 

 

krajské kolo – jednotlivci: 

Petr Dorotík – 7. místo, Jakub Mostecký 21. místo 

krajské kolo – třídy: 

6. – 7.tř.:  

6.A (Hawlová, Hirmerová, Kubů) – 10. místo 

7.B (Dorotík, Petrů, Suchý) – 18. místo 

7.A (Marczicsuková, Sedláková, Švec) – 26. místo 

8. – 9.tř.: 

8.B (Potočková, Zajíčková, Kučerová) – 36. místo 

9.B (Sedlák, Papež, Zákravská) – 37. místo 
 
 
CENĚNÍ MATEMATIKA 
Během školního jsme se zapojili do matematických soutěží Pythagoriáda a Matematický klokan. Pro žáky devátých tříd 
probíhal kroužek Příprava na přijímací zkoušky z matematiky, pod vedením p. uč. Jorové a Píšové. 
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OCENĚNÍ ČESKÝ JAZYK 

 

SOUTĚŽE 

 

DČR 

 

     Naše škola, stejně jako v letech předešlých, se hojným počtem zaslaných literárních příspěvků, zúčastnila 

opět soutěže „Dětský čin roku. Ve dvou kategoriích získala 1. místo žákyně 8. A – Zuzana Kopecká. 

 

Zlatá tužka  

      

     Slavnostního vyhlášení v DDM Jednička ve Dvoře Králové nad Labem se osobně zúčastnili žáci - 

Adam Skořepa, Zdeněk Kratochvíl, Martin Kamitz a Aneta Lombartová – umístili se na předních příčkách. 

 

Úpice bratří Čapků 

 

     Jednalo se již o 23. ročník Literární a výtvarné soutěže. Tentokrát byli úspěšní tito žáci: Adam Skořepa, 

Robin Švorc, Aneta Lombartová, Zuzana Kopecká, Viola Kubů a Nikola Sopková. 

 

      Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně  

 

V této literární soutěži se velmi dobře umístil žák Robin Švorc, který se své umístění   

      dozví až dne 15. září 2017 na slavnostním vyhodnocení v Jičíně. 

 

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

 

Don Quijote de la mAncha 

 

Dne 14. března 2017 se uskutečnilo divadelní představení pro žáky 9. A, B. Jednalo se o svérázné 

zpracování osudů Dona Quijota a věrného služebníka Sancho Panzy. Nechyběl samozřejmě humor, nadsázka, 

fantazie a mystifikace. Přirozeně nechyběl ani pověstný boj Dona Guijota s větrnými mlýny. 

 

Kytice 

 

Pro 7. a 8. ročník se 5. dubna 2017 konalo divadelní představení Klicperova divadla s titulem „Kytice“. 

Jednalo se o jevištní podobu proslulé sbírky balad K. J. Erbena, kterou všichni známe. Co víc jsme si mohli 

přát, než profesionální divadlo z HK trvající 2 hodiny čistého času s desetiminutovou přestávkou. Reakce žáků 

byly více než výtečné. 

 

 

Dobrodružství Toma Sawyera 

 

Žáci 6. ročníku navštívili 5. května 2017 divadelní představení Dobrodužství Toma Sawyera. 

Jednalo se o příběh obyčejného kluka, který bydlí se svou svéráznou tetičkou Polly v malém městečku. Se 

svým dobrým kamarádem Huckem Finnem provádí různé lotroviny, které mu nejednou pořádně zkomplikují 

život. 
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OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA – OKESNÍ KOLO 

 

     Dne 1. února 2017 se konalo okresní kolo Olympiády z českého jazyka na ZŠ R. Frimla. Za naši školu 

se zúčastnili dva žáci – Miroslav Benda z  9. A (24. – 26. místo) a Lucie Havelková z  9. B (29. - 34. 

místo). 

 

 

OCENĚNÍ VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 

S netrpělivostí již z konce loňského školního roku jsme čekali na vyhodnocení 7. ročníku výtvarné 

soutěže Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR „Šťastné stáří očima dětí“. Do užšího kola se dostaly 

práce JOSEFA MORAVCE, ANDREY LAMAČOVÉ, TÁNI LINHARTOVÉ, ADÉLY JIRÁŇOVÉ A 

TAMARY RISTIČ. Dne 7. 10. byly zveřejněny výsledky, ale v propozicích nebylo řečeno, že tato soutěž je 

podmíněna hlasováním veřejnosti, takže jsme jako škola nemohli podpořit naše účastníky, a ti se tudíž 

neumístili na žádném z předních míst.  

Druhou soutěží tohoto školního roku byl 3. ročník výtvarné soutěže – „Propojený svět – Život ve 

městě budoucnosti“, kterého se také žáci celého  

2. stupně zúčastnili.  

    Dne 25. 1. 2017 byla obeslána další výtvarná soutěž  - XXII. ročník Příroda kolem nás, kterou vypsal 

NP Podyjí, celkem bylo nadepsáno a zasláno 50 výkresů na téma živé přírodní krásy, a to malby, kresby i 

grafiky. V této celostátní dětské výtvarné soutěži Správy Národního parku Podyjí Znojmo získala čestné uznání 

žákyně 9. A ZUZANA FIALOVÁ. 

Naši žáci se jako každoročně zapojili do další, pro nás vždy velmi úspěšné soutěže, 43. ročníku celostátní 

literární a výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Měly být odeslány v každé kategorii pouze 3 

výkresy, ale práce žáků byly ve velké většině tak zdařilé, že jsem k odeslání nadepsala výkresů sedmnáct.  

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (Okresní sdružení hasičů Trutnov) zaslalo dne 4. 4. 2017 

vyhodnocení této výtvarné soutěže. V kategorii ZŠ 3 získal 1. místo žák 7. B MARTIN SUCHÝ, v kategorii 

ZŠ 4 získal 1. místo ADAM ZEZULKA, 2. místo ROBIN ŠVORC - žáci 8. A.  

Jejich velmi zdařilé práce postoupily do kola krajského, kde se ve své kategorii umístil na prvním místě 

ADAM ZEZULKA   s postupem do kola celorepublikového. Slavnostní vyhodnocení se uskutečnilo dne 19. 5. 

v prostorách Hasičského záchranného sboru Trutnov v Náchodské ulici od  

16. 00 hod., dále pak vyhodnocení kola krajského v Bílých Poličanech.  

 Zvažovali jsme ještě zapojení žáků naší školy do 3. ročníku výtvarné soutěže – Podzvičinsko očima 

dětí. Žáci si mohli vybrat hned mezi dvěma tématy – Krajina Podkrkonoší a Baroko v Podkrkonoší a do 

výtvarné soutěže Poznáváme svět s tématem U protinožců. 

Začátkem dubna se sešla odborná porota, aby vyhodnotila práce zaslané  

do 38. ročníku výtvarné soutěže "Krkonoše očima dětí". Úkol  porotců nebyl jednoduchý - vybrat nejlepší 

díla z celkového počtu  602   příchozích prací.  

   V letošním roce se do soutěže zapojilo 9 mateřských škol, 39  

základních škol a 8 speciálních škol z celé České republiky.  

Výtvarné kroužky při DDM a ZUŠ byly  z rozhodnutí poroty ze  

soutěže vyřazeny. Krásné čestné uznání získala žákyně 9. A IVA HLÍNOVÁ 

Nejlepší práce byly vystaveny v  Krkonošském centru environmentální  

výchovy Krtek ve Vrchlabí ve dnech 29. 5. - 30. 6. 2017. 

Dne 7. 4. 2017 navštívil naši školu p. Vojáček, iniciátor výtvarné soutěže Maestro hledá maestra, aby 

předal diplom a výherní poukázku v hodnotě 300.- Kč na nákup výtvarných potřeb žáku JANU VALEŠOVI ze 

třídy 7. A 

za 3. místo v soutěži.  
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 Další vyhodnocenou soutěží byl XIII. ročník „Zvíře není věc“, kde uspěli žáci MIROSLAV BENDA 

A ZUZANA FIALOVÁ z 9. A, NIKOLA SOPKOVÁ 9. B a Jan Kaván ze třídy 7. A. Práce těchto žáků byly 

vystaveny v areálu ZOO Dvůr Králové. 

Další soutěží byl 24. ročník Literární a výtvarné soutěže ÚPICE BRATŘÍ ČAPKŮ, kde jsme uspěli takto : 

VÝSLEDKY VÝTVARNÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 2017 

 

6. TŘÍDA 

POHÁDKA TULÁCKÁ, 3. místo PETR HARTYCH, Tulácká 

VOLNÉ TÉMA, 2. místo MAREK SMEJKAL, Slunce 

                            3. místo DANIEL DANZA, Západ Slunce 

 

7. TŘÍDA 

VOLNÉ TÉMA, 2. místo MARKÉTA ČEŘOVSKÁ, Svět květin,  

        2. místo JITKA MARCZICSUKOVÁ, Listy 

8. TŘÍDA 

POHÁDKA TULÁCKÁ, 2. místo ADÉLA BARVÍNKOVÁ, U Skály 

2. místo ANDREA LAMAČOVÁ, Noc tulačky a jejího psa 

3. místo ANDREA LAMAČOVÁ, Tulákův sen 

3. místo BARBORA NĚMCOVÁ, Tulák 

3. místo VERONIKA ROUBALOVÁ, Tulák a jeho pes 

VOLNÉ TÉMA,  1. místo ANDREA LAMAČOVÁ, Fantazie 

2. místo RICHARD NGUEN, Krkonoše 

3. místo SANDRA KUČEROVÁ, Strašidlo 

9. TŘÍDA 

VOLNÉ TÉMA, 1. místo NIKOLA DOBROMYSLOVÁ, Mikrosvět 

 

 

 

10.1. Sportovní kurzy 

 

CTK Mácháč 2017 

14. ročník branně turistického kursu a zároveň 8. ročník cyklistického kurzu spojeného s výukou 

Kdo: Ze 6. a 8. ročníku se celkem zúčastnilo 52 žáků z toho 22 cyklistů 

Kdy:29.05.2016 – 03.06.2016 

Kde: rekreační středisko Intergast Staré Splavy 

Co nás čekalo a neminulo: Den začal rozcvičkou, jejíž intenzita byla závislá od průběhu předešlé noci. Po 

snídani následovalo dopolední zaměstnání (zdravověda, přírodověda, zeměpis, fyzika a řešení krizových 

situací). Po obědě a následném odpočinku jsme vyráželi na turistické výlety (např. Doksy, Máchovo jezero, 

Borny, Braniborská jeskyně) a na cyklistické výlety (Tour de Bezděz, Tour de Zákupy a Tour de Kokořín). Po 

večeři a následném odpočinku následovaly sportovní a volnočasové aktivity. Ve středu jsme  podnikli 

celodenní turistickou expedici na hrad Bezděz, dále také celodenní cyklistickou Tour de Kokořín a jelikož nám 

letos počasí přálo, tak jsme večer zakončili táborákem, který byl doprovázen zvukem kytary.  

Kurz byl zakončen večerní čtvrteční diskotékou, při které proběhlo podrobné vyhodnocení kurzu. 
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11. Spolupráce školy s rodiči  

 

 
11.1. Formy spolupráce 

 

S rodiči jsme se setkali na 4 -ech rodičovských schůzkách, z toho byly dvě konzultační. Na začátku 

školního roku se uskutečnily další schůzky s rodiči, které byly seznamovací a to v prvním a v šestém 

ročníku a ve třídách, kde byl nový třídní učitel. S rodiči žáků devátých ročníků se sešla výchovná 

poradkyně na úvodní společné schůzce k volbě povolání. Během roku se pak scházeli individuálně podle 

potřeby. Rodiče využívali i poradnu při škole k řešení problémů svých dětí ve výuce nebo pomoci v 

přípravě do školy.  
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11.2. Výchovné komise 

 

Výchovná komise byla svolávána 3 na II. st a jednou na I.st. na podnět třídních učitelů, z toho jedna 

proběhla za účasti kurátora z OSPODu, metodika prevence nebo ředitelky školy. Učitelé kladně hodnotili 

přizvání žáka společně s rodiči. Žáci vykazovali zlepšení chování a většinou byla navázána lepší spolupráce 

s rodinou.  

 

 

11.3. Školská rada 

 

Školská rada byla zřízena usnesením Rady města Trutnova č. 2005-563/9 ze dne 2.5. 2005. 

 

 

Zápis 

z 5. zasedání Školské rady při Základní škole, Trutnov, V Domcích 488  

ze dne 12.10.2016 
4. funkční období 

 
 

 

Přítomni:  Švec Jiří  

Junová Eva, Mgr. 

  Nyčová Dana, Mgr.      

      Hendrych Tomáš, Mgr. 

Rejl Dušan, Mgr. 
 

Horáková Radová Zuzana, Ing. - host 
 

Omluvena: Mikesková Lenka, Mgr.  
        

 

Program:  1. Úvod 

  2. Schvalování dokumentů dle § 168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona 

  3. Školní vzdělávací program 

  4. Různé 

    5. Program a termín příštího zasedání ŠR 
 

 

Ad 1) 

Úvod 

Předseda školské rady seznámil přítomné členy s programem 5. zasedání ŠR. Členům ŠR byl předložen ke 

schválení zápis ze 4. zasedání tohoto orgánu školy (z důvodu nepřítomnosti na tomto zasedání o zápisu 

nehlasoval Mgr. T. Hendrych).  
 

Zápis ze 4. zasedání školské rady byl schválen poměrem hlasů: 4-0-0 

 

 

Ad 2) 

Schvalování dokumentů dle § 168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona 
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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 

Ředitelka školy předložila školské radě k projednání Výroční zprávu o činnosti organizace za uplynulý školní 

rok. Výroční zprávu obdrželi všichni členové ŠR v předstihu elektronicky. Předložená výroční zpráva 

obsahovala všechny povinné náležitosti dle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 15/2015 Sb. 

Ing. Z. Horáková Radová nejprve údaje uvedené ve výroční zprávě okomentovala a následně reagovala na 

dotazy jednotlivých členů ŠR. Po zodpovězení těchto dotazů nebyly k výroční zprávě žádné připomínky. 
 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 byla schválena poměrem hlasů 5-0-0. Schválená 

verze výroční zprávy bude zveřejněna na webových stránkách školy a v tištěné podobě předána zřizovateli. 
 

Školní řád a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) 

Dokumenty dle § 168 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona zůstaly beze změny. 
 

 

 

Ad 3) 

Školní vzdělávací program 

Ředitelka školy informovala členy ŠR o potřebných úpravách ŠVP DOMKY, které byly vyvolány 

legislativními změnami, tj. úpravou Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Úpravy se 

týkají vlastní charakteristiky ŠVP, zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků 

nadaných a mimořádně nadaných, dále učebních plánů a učebních osnov.  
 

K předloženému znění ŠVP nebyly ze strany členů ŠR žádné dotazy ani připomínky.  

 

 

Ad 4) 

Různé 

Členové ŠR se v diskusi vrátili k inkluzivnímu vzdělávání, resp. diskutovali o dosavadních zkušenostech 

s naplňováním novelizovaného znění § 16 školského zákona. 

 

Ing. Z. Horáková Radová informovala členy ŠR o připravované rekonstrukci rampy u školní kuchyně a v této 

souvislosti o vyhlášeném ředitelském volnu. Zároveň také upozornila na špatný stav školního hřiště (travnaté 

plochy i běžeckého okruhu). 

 

Předseda ŠR připomenul ukončení tříleté činnosti školské rady v rámci 4. funkčního období, tj. na konci 

školního roku 2016/2017. Z uvedeného důvodu budou ředitelé všech trutnovských ZŠ vyzvání zřizovatelem k 

uspořádání voleb do tohoto orgánu školy, a to z řad pedagogů i zákonných zástupců žáků.   

 

 

Ad 5) 

Program a termín příštího zasedání ŠR 

1. Hospodaření školy v roce 2016 

2. Finanční plán subjektu pro rok 2017 

3. Nový termín zápisu do 1. ročníku základní školy na školní rok 2017/2018 

4. Různé 

 

 

Další zasedání ŠR se uskuteční dle potřeby, nejpozději v průběhu března 2017. Konkrétní termín bude upřesněn 

a všem členům ŠR včas oznámen. 
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Volby do Školské rady proběhly 23. května 2017 

 

Z řad rodičů byli zvoleni:  Mgr. Kolesa Radek 

Trojanová Lenka 

Z řad pedagogů:   Mgr. Jorová Blanka 

Mgr. Vanišová Blanka 

          

    

  

11.4. Spolupráce s MŠ V Domcích  

 

Mateřská škola V Domcích pokračuje ve spolupráci s I. stupněm naší školy. 

Na návštěvě v prvních třídách byly i děti z okolních mateřských škol. Zavítala k nám opět i soukromá MŠ 

Meluzínek. V případě zájmu mateřským školkám zapůjčujeme tělocvičny, hřiště a sportovní vybavení.  

Na praktickou část dopravní výchovy jsme využili dopravní hřiště u mateřské školy V Domcích. Naši 

deváťáci pomohli s organizací dětského dne ve školce. 

 

 

 

12.   Vyřizování stížností 
V tomto roce byla podána jedna stížnost. 

 

 

 

13.   Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
       V tomto roce byla řešena stížnost zákonného zástupce dítěte, která byla shledána zčásti důvodnou.  
 
 

 

 

 

 

14. Opravy a údržba budovy 
 

Ve školním roce 2016/2017 byly provedeny tyto akce. 

1. Rekonstrukce podlahy ve školní kuchyni 

2. Rekonstrukce osvětlení učeben 

3. Malování tříd a prostor školní kuchyně 

4. Vybavení dvou učeben novými tabulemi ( interaktivním ramenem) 

 

 

 

 

 

15. Technické vybavení školy  

 
Nové  technické vybavení školy 
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Ve školním roce 2016/2017 byly zakoupeny dvě interaktivní ramena  

 

 PC= pracovní stanice (ne 
dedikovaný server) 

 Celkem 

z toho k výuce pro ped. 
pracovníky 
(příprava 

výuky) 

ostatní PC pro 
jiné účely 

(administrativa 
školy) 

v 
počítačových 

učebnách 

v ostatních 
učebnách 

Počet PC celkem  170 39 63 61 7 

Počet PC mladších 5 let  142 39 45 51 7 
 

Počet PC připojených k internetu 172 

Počet PC připojených do LAN 172 

Počet přípojných míst v LAN 250 
 

Prezentační technika – druh 

  počet ks 

dataprojektor 13 

interaktivní tabule, ramena 8 

jiné  2 
 

Specifikace připojení k internetu 

Typ Rychlost 

Připojení optickým kabelem  od 20 Mb/s včetně 

 

 

 

 

 

16. Granty 
 

 

Projekt Dotykem ke vzdělávání 
 

Projekt Dotykem ke vzdělávání je  realizován v OP vzdělávání pro konkurenceschopnost, v prioritní ose 

Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. 

Projekt je zaměřen na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při 

integraci ICT do výuky. Hlavním cílem je efektivní využívání dostupných zařízení a celková integrace ICT ze 

strany pedagogických pracovníků přímo do výuky. Ve školním roce 2016/2017 byl projekt ve fázi udržitelnosti. 

 

    Celková poskytnutá dotace 17 401 637,86 Kč. 

 

Moderní škola 
(Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání) 

Realizace projektu: 3. 10. 2016 – 2. 10. 2018 

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů ( DVPP v rozsahu 16 hodin čtenářská a 

matematická gramotnost, DVPP v rozsahu 32 hodin inkluze, DVPP v rozsahu 56 hodin cizí jazyky), společné 

vzdělávání dětí a žáků včetně žáků ohrožených školním neúspěchem (doučování žáků ohrožených školním 

neúspěchem, čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her) 

 Výše podpory: 1 238 745,- Kč 
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Erasmus + školní vzdělávání 
(DZS) 

Výzva 2015, KA 2 Spolupráce zaměřená na inovaci a výměnu dobré praxe 

Realizace projektu: 1. 9. 2015 – 31. 12. 2017 

Výše podpory: 37 135,-EUR 

Dosud  bylo zrealizované jedno Nadnárodní projektové setkání  / TPM / v říjnu  2015. Uskutečnilo sa v zemi  

koordinátora projektu - na Slovensku. Termín setkání  byl po vzájemné komunikaci / mail, telefon / vybraný na  

19. října 2015 / pondělí. Písemně byli pozvaní všichni projektoví partneři z každé partnerské země. Pozvánky 

jsme obdrželi mailem 30. září 2015. Pozvaní akceptovaly 3 partnerské školy – z České  republiky, z Itálie a 

Turecka.  

C 1 Mobilita Slovensko 

     Prvním  setkáním žáků a učitelů v rámci projektu Erasmus+ „Welcome“, bylo setkání  na Slovensku. Byl to 

určitý záměr koordinátora projektu začít a realizací  aktivit v  jejich  zemi v jejich regioně, tak aby ostatním 

partnerům nastavili laťku, na kterou budou  partnerské školy postupně navazovat.  Na první  mobilitu na 

Slovensko zavítalo 44 hostů  ze čtyř partnerských zemí.  

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 - Česká republika, (8+3) 

Istituto comprensivo Paolo Egidi Viterbo – Taliansko, (8+3) 

Yahyalı Atatürk Ortaokulu – Turecko, (8+3) 

Saldus 2. vidusskola – Lotyšsko, (8+3) 

Katolícká spojená škola sv. Vincenta, Levice – Slovensko – hostitel aktivity  

 

Po krátké nedělní procházce  v Bratislavě, kde jsme postupně čakali na přílety partnerů (my jsme zvolili cestu 

z Trutnova vlakem), jsme se všichni společně  ubytovali v nedalekém  Ranči u Bobiho v Novom Tekove. 

Do aktivít projektu jsme zapojili  vybrané žáky z 6. až  8. ročníka naší  školy, na základě dlouhodobých 

vědomostních zeměpisných soutěží. 

Program  - nejzajímavější místa svého regionu pro nás vybrali  společně se svými  učiteli žáci hostitelské 

země:  

 Levický hrad – symbol města, 

 Náměstí  hrdinů  s historickými budovami, 

 levická Kalvária – křesťanský symbol, s nádherným výhledem  na tekovský region, 

 vrch Vápnik /Šiklóš/ s rozhlednou  maršala Malinovského, lokalita těžby levického zlatého ónyxu, 

 Levické rybníky – chráněný přírodný areál, 

 skalní obydlí v Brhlovciach, 

 atomová elektrárna  v Mochovciach, 

  obec Pukanec se vzácným oltářem v Kostele sv. Mikuláše a významným vinohradnictvím, 

 obec Starý Tekov – jako  historický původce   regiónu a koloritu, 

 obec Nový Tekov – symbol agroturistiky a chovu jezdeckých koní, 

 Štiavnické vrchy a jejich dávné poklady – tajchy a hornictví, 

 řeka Hron, symbol regiónu, 

 tradiční jídla  regiónu -  pečená kachna  s lokšami, makové šúľance, pukanské párance 

 

 

Mimo  lokalit se slovenští partneři  snažili v souladu s projektem  představit ostatním partnertům  i svá   

typické jídla a folklór  regionu i celého Slovenska.  
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      Regióny Tekova a Hontu jsou  velmi vzácné na svoje přírodní a kulturní  bohatství. Během pěti dnů, které 

jsme strávili na Slovensku nám nebylo možné ukázat všechno, co bychom si přáli.  Pochopili jsme, že Tekov 

není jen region, jeho krása,  historie, příroda...  Jeho celistvost doplňují  i  tradice a zvyky. Studenti gymnázia 

nám představili i  tekovský kroj. Tekovské tance a písně nám pak předvedl  folklorní  soubor Tekovanček za 

doprovodu cimbalové muziky. Velmi zajímavá  byla výstava krojovaných panenek  z čilejkárského regionu 

v Tekovskom muzeu. 

Slovenšttí partneři jako správní hostitelé se nám snažili ukázat to nejlepší, co ve svém regionu mají.  Všechny 

místa, které děti navšívily, byla velmi zajímavá. Slovenští parneři vše zdokumentovali tak, aby měli dostatek 

podkladů pro vytvoření intelektuálního výstupu projektu – bedekru.  

Cíle první mobility byly splněny. 

 

Program:  

NEDĚLE 17.4. 

V 6.40 vyrážíme vlakem do Bratislavy. Dva přestupy jsme zvládli a v poledne již stojíme před nádražím 

v hlavním městě našich sousedů a vyhlížíme autobus s našimi hostiteli. Při čekání na přílet všech skupin jsme 

stihli navštívit Bratislavský hrad, vidět sídlo prezidenta, projít Michalskou bránou či zavítat k břehům Dunaje. 

Po připojení všech skupin jsme se přesunuli do Nového Tekova v blízkosti Levic, kde jsme se ubytovali na 

Ranči u Bobiho. 

PONDĚLÍ 18.4. 

Po snídani jsme se přesunuli do Levic, kde jsme nejprve navštívili hostitelskou školu – ZŠ sv. Vincenta de Paul. 

Po obědě nás čekalo přivítání panem starostou na radnici a poté návštěva místního hradu a muzea. Pak jsme se 

prošli ke Kalvárii, kde se nám z vyhlídkové věže naskytl výhled na město a okolí. 

ÚTERÝ 19.4. 

Hned ráno jsme se vydali do nedaleké jaderné elektrárny Mochovce, kde jsme se v interaktivní expozici 

dozvěděli mnoho zajímavostí nejen o jaderné, ale i ostatních zdrojích energie. Po obědě ve škole jsme se vydali 

na nedaleký vrch Šiklóš, kde se nám ze zajímavé věže naskytl opět pěkný výhled na okolní krajinu a město 

Levice. Po návratu na ranč nás čekalo kulturní vystoupení a poté diskotéka. 

STŘEDA 20.4. 

I středa byla velmi pestrá! Dopolední návštěva Štiavnických dolů a poté procházka Banskou Štiavnicí. Na 

zpáteční cestě jsme se zastavili v obci Pukanec. Zde nám přímo před očima přichystali tradiční pokrm – tzv. 

párance (buď na sladko nebo na slano). Po prohlídce místního kostela jsme se přesunuli do obce Brhlovce, kde 

jsme navštívili skalní obydlí. 

ČTVRTEK 21.4. 

Náročný přesun do Velké Lomnice ve Vysokých Tatrách. Cestou jsme se nejprve zastavili v obci Dechtáre a 

v místní salaši měli opět možnost ochutnat tradiční slovenský pokrm – halušky nebo makové šúlance. S plnými 

žaludky jsme se přemístili do Demänovské doliny. Zdejší Demänovská jeskyně svobody nás ohromila svou 

nádhernou výzdobou! A to dnes ještě nebylo vše! Zvládli jsme také druhou nejvyšší horu Nízkých Tater – 

Chopok 2 024 m! Ale ne „po svých“… Z Jasné jsme se nechali vyvézt třemi typy lanovek. A pak už hurá do 

Velké Lomnice… 

PÁTEK 22.4. 

Ze Starého Smokovce jsme pozemní lanovkou vyjeli Hrebienok. Odtud jsme se vydali k vodopádům Studeného 

potoka a na nejstarší chatu ve Vysokých Tatrách – Rainerovu chatu, pokračovali zpět na Hrebienok a sešli na 

Bilíkovu chatu, kde nás čekal oběd. Po návratu do Starého Smokovce nás autobus převezl do Štrbského Plesa. 

Podívali jsme se k jezeru, dokoupili poslední suvenýry a dárečky pro naše nejmilejší a už pomalu mysleli na 

návrat… 

SOBOTA 23.4. 
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Velké loučení v Tatranské Lomnici, odložení objemných zavazadel v místním penzionu a lanovkou na Skalnaté 

pleso… Myšlenky na domov nabírají stále výraznějších rysů… Po výborném obědě nasedáme v Tatranské 

Lomnici na vlak a přemisťujeme se do Popradu, kde čekáme na „pendolino“, které nás rychle a pohodlně 

dopraví do Pardubic. Za vydatného deště přesedáme do mikrobusu a už se opravdu těšíme domů…  

 

C 2 Mobilita Itálie 

 

V italském Viterbu se v květnu 2016 konala už v pořadí druhá mobilita - Krátkodobé setkání skupiny žáků. 

Naši  skupinu tvořilo 8 žáků z  6. a  8. ročníků, vybraných pečlivě na základě kriterií (viz mobilita Slovensko). 

Viterbo je asi 70 tisícové město 80 km severně od Říma. Vzhldem k vzdálenosti jsme na mobilitu letěli 

letadlem (Praha – Řím). V Římě na nás čekali italští  přátelé a společně s ostatními partnery nás odvezli 

do  historického  centra města Viterbo, kde nás ubytovali. Bydleli jsme v křesťanské ubytovně Residenza 

Nazareth, která byla velmi útulná. Zde jsme také každý den společně snídali.  

Program mobility byl velmi pestrý ale i náročný. Přesto, že jsme byli na jihu Evropy, nezažívali jsme zde 

extrémní  teplo. Naopak, dalo by sa říci, že jsme tu strávili pobyt mezi kapkami deště.  

První  den jsme se věnovali historickému centru Viterba. A ono se věnovalo nám... a vyhrálo... opravdu nás 

dostalo... Svojí  krásou, romantickými uličkami, náměstíčkami s fontánami, kamennými domy a vežemi, které 

sahají  až do nebe... Víte, že výška věže symbolizovala v minulosti bohatství majitele, který v ní bydlel? 

 Cílem projektu je poznat historii, kulturu, pamětihodnosti a přírodní zajímavosti dané lokality. Žáci spolu 

komunikují anglicky a v reálném prostředí se přirozeně učí poznávat a přijímat rozdíly mezi národy. Tyto cíle 

byly plně splněny. 

 

Program: 

NEDĚLE 15.5. 

Na pražském Letišti Václava Havla čekáme na zpožděný let do Říma. Důvody pro zpoždění jsou technické. 

Z chytrých telefonů navíc víme, že v Římě řádí bouřka. Na počáteční nervozitu rychle zapomínáme při výhledu 

na Alpy a zanedlouho dosedáme. Na letišti nás vřele vítají Italové a turecká skupina. Je po desáté večer, v dešti 

a ve tmě projíždíme se zatajeným dechem kolem Kolosea, ale zastavit nelze. Náš cíl, město Viterbo, leží asi 70 

km severně od Říma. O dvě hodiny později se ubytujeme v rezidenci Nazareth. 

PONDĚLÍ 16.5. 

Po snídani náš čeká oficiální přivítání italskými učiteli. Žáci se rozdělují do mezinárodních skupin. Každou 

skupinu mají na starosti dva italští žáci, kteří mají za úkol představit nám hlavní pamětihodnosti historického 

centra města. Po obědě navštěvujeme nově otevřené inovační centrum pro podnikání, jakýsi inkubátor nově 

začínajících podniků. Později odpoledne se na radnici osobně setkáváme s radním pro vzdělání a kulturu. Poté 

přijíždí lotyšský tým, a tak večeříme poprvé kompletní. 

ÚTERÝ 17.5. 

V úterý odjíždíme autobusem do středověkého městečka Bolsena, které leží na břehu největšího vulkanického 

jezera v Evropě. Po prohlídce kostela Santa Cristina se křivolakými uličkami proplétáme až k hradu ze 14. stol. 

Počasí nám přeje, a tak brzy uháníme alejí lemovanou platany až k jezeru. Na pláži hrajeme fotbal, volejbal, 

oddechujeme. Po návratu do Viterba večeříme v pizzerii La Scaletta a konečně se dozvídáme, jak vypadá pravá 

italská pizza. Havaj byste v nabídce rozhodně nenašli. 

STŘEDA 18.5. 

Dopoledne navštěvujeme základní školu se zaměřením na hudební výchovu ve Viterbu, našeho partnera v 

projektu. Přivítání je dojemné – Óda na radost v podání školního orchestru, setkání s paní ředitelkou a po 

prohlídce školy pohoštění pro všechny. Místní linkou pak odjíždíme do nedalekého městečka Bagnaia, jemuž 

dominuje vila v manýristickém slohu známá jako Villa Lante, obklopená zahradami se spoustou fontán, jezírek 

a vodopádů. Po návratu do Viterba se krátce účastníme ukázky hudebního představení na půdě místní 

univerzity. 
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ČTVRTEK 19.5. 

Výlet do 27km vzdálené vesničky Civita di Bagnoreggio se hned v úvodu protahuje, neboť řidič na své 

pravidelné trase zajíždí do všech okolních vesnic. Po dvou hodinách poněkud strastiplné cesty přijíždíme na 

místo a nikdo nepochybuje, že výhled na umírající město („la citta che muore“) na skalnatém výběžku je 

dechberoucí a rozhodně stojí za to. Místní lidé sice místo postupně kvůli skalní erozi opustili, pro svou 

jedinečnou atmosféru ale zůstává vyhledávanou turistickou atrakcí. 

PÁTEK 20.5. 

Odjíždíme autobusem k pobřeží. Našim cílem je Tarquinie, původně jedno z center umění a kultury starověké 

Etrurie. Nejprve navštěvujeme rozsáhlý areál s hrobkami. Italská průvodkyně a pracovnice místního muzea nás 

zasvěcuje do tajů etruských hrobek, které jsou unikátní svými nástěnnými malbami. V samotném muzeu 

později obdivujeme etruské sarkofágy, šperky, keramiku, svícny a mince. Po obědě máme chvíli u moře – je 

studené a fouká vítr, ale některé z nás to k velkému údivu Italů od koupání neodradí. Později odpoledne 

navštěvujeme nedalekou přírodní rezervaci a krátce se zastavíme ve městě Tuscania. Blíží se konec našeho 

setkání, u jedné z vyhlídek se všichni společně fotíme. Večer nás čeká poslední posezení a rozloučení v 

„naší“restauraci TIME OUT. 

SOBOTA 21.5. 

Na tento den už není přichystán oficiální program. Odpoledne odlétáme z Říma. Podaří se nám přejet do Říma, 

uložit zavazadla na nádraží, přejet metrem do centra a pěšky navštívit hlavní památky a včas být na letišti? 

Stihli jsme vše, včetně improvizovaného oběda ve frontě na odbavení. Skutečně jsme si však vydechli až po 

přistání v Praze. Unaveni, ale plni nových zážitků, setkání, zkušeností a kamarádů. 

 

C 3 Mobilita Česko  3. – 7. říjen 2016 

 

     Třetím setkáním žáků a učitelů v rámci projektu Erasmus+ „Welcome“, bylo setkání  u nás v Česku. Termín 

byl vybrán tak, aby vyhovoval všem partnerským stranám a nám jako hostitelům umožnil realizovat program v 

regionu Krkonoše dle plánu. Na  mobilitu  zavítalo 44 hostů  ze čtyř partnerských zemí.  

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 - Česká republika – hostitel aktivity 

Istituto comprensivo Paolo Egidi Viterbo – Taliansko, (8+3) 

Yahyalı Atatürk Ortaokulu – Turecko, (8+3) 

Saldus 2. vidusskola – Lotyšsko, (8+3) 

Katolícká spojená škola sv. Vincenta, Levice – Slovensko, (8+3) 

 

 

Ukázka komunikace v AJ, včetně zpracovaného biletinu pro zahraniční partner: 

 

 

 

    Trutnov, Czech Republic " Welcome " 2016   

Day Time Programme Equipment 

Sunday   Arrival of the Italian, Slovak and Latvian participants   
Trutnov   Accommodation in "Grund Resort" + dinner   

        

Monday 7:00 - 8:00 breakfast   

Trutnov   Start of Trutnov mobility   
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  8:30 Leaving for meeting in school   

    Division of children into international groups   

    School tour   

    Lunch at school   

    City tour with explanation given by the Czech students   

    Meeting with the Major   

    Dinner in Grund Resort   

    Disco   

        

Tuesday  7:00 - 8:00 breakfast   

Dvůr Králové n. 
Labem 8:30 Leaving by bus to Dvůr Králové nad Labem 

sports shoes, 
sportswear 

  9:00-12:00 Visit Zoo   

  12:00 Lunch in Restaurant Lemur   

  after lunch Safari, moving to Kuks   

  15:30 Visit Kuks (guided in English)   

    Bus back to Mladé Buky   

    Dinner in Grund Resort   

        

Wednesday  7:00 - 8:00 breakfast   

Harrachov 8:30 Bus to Harrachov   

 
  Visit glass factory (guided in English)   

    Lunch - in glass factory   

    Visit jumping hills, Mumlava waterfall 
sports shoes, 
sportswear 

    Bus to Mladé Buky   

        

        

 
  Dinner in Grund Resort   

        

Thursday  7:00 - 8:00 breakfast   

Pec pod Sněžkou 8.30 Bus to Horní Maršov   

    Visit ecological centre SEVER 
sportswear, hiking 
boots, raincoat 

    Bus to Pec pod Sněžkou   

    Lunch 
     Cableway to Sněžka 
     Walking tour from Sněžka to Pec pod Sněžkou   

    Bus back to Mladé Buky   

    Dinner in Grund Resort   

        

Friday 7:30 - 8:00  breakfast   

Adršpach   leaving by bus to Trutnov  
sports shoes, 
sportswear 

    Train to Adršpach   
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    Lunch in Hotel Skalní Město   

    Visit Adršpach   

        

    Back to Trutnov   

    Free time   

    Bus to Mladé Buky   

    Dinner in Grund Resort   

        

Saturday       

    departures, after breakfast   

        
 

 

Bedekr: 

 

       Trutnov 
    Trutnov is the second largest town of the Hradec Králové County (about 

31 000 inhabitants). It´s located in foothills of Krkonoše (Giant Mountains) in 

valley of Úpa River. It is town of the dragon and also entry gate to the highest 

Czech mountains. 

The first written evidence of the city dates from 1260. 

 

 

 

 

 

 

 

In order to 

develop the 

countryside, King Wenceslaus 

I of Bohemia granted German settlers the right to 

establish a town at the pre-existing settlement. The 

first mention of the German 

name Trautenau, from which the modern 

name Trutnov is derived, is from a document 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wenceslaus_I,_King_of_Bohemia
https://en.wikipedia.org/wiki/Wenceslaus_I,_King_of_Bohemia
https://en.wikipedia.org/wiki/Bohemia
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_Germans
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of King Wenceslaus II in 1301. Since the end of the 14th century, Trutnov was a dowry town for the Bohemian 

queen. Its stout defenses repelled all enemies except for a capture by Jan Žižka during the Hussite Wars in 1421 

and sieges by the Swedesduring the Thirty Years' War in 1642 and 1647. It also was the site of the Battle of 

Trautenau in 1866 during the Austro-Prussian War. 

For centuries, Trutnov relied on farming for its economy, but it began to be industrialized during the 19th 

century. In 1823, Johannes Faltis constructed a linen manufactury and a cotton weaving mill. Textiles remain 

an important part of the city's economy. Germans were the ethnic majority in the town until their expulsion in 

1945. 

Trutnov features one unique – it holds collection of 

legends linked to establishment of the town. Integral part o 

fit is the legend on Trutnov´s dragon. You can found the 

fabulous creature in many places of Trutnov. 

 

 

 

 

 

 

Trutnov is the birthplace 

of Samuel Fritz (1654-

1730), Jesuit missionary who was the 

first to produce an accurate map of 

the Amazon 

River in 1707. 

 

 
 

 

 

Trutnov Open Air Music Festival is one of the biggest 

music festivals in the Czech Republic[1]. Its origins go back 

to 1987 when it was founded on the tradition 

of Underground culture in the city of Trutnov. Since the Velvet 

Revolution the festival is held annually and attendance 

has risen from 1,800 in 1990 to 20,000 in 1995. 

 

 

 

 

 

Krakonošovo Square 
The Trutnov square is a central space of the Old 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wenceslaus_II_of_Bohemia
https://en.wikipedia.org/wiki/Dowry
https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_%C5%BDi%C5%BEka
https://en.wikipedia.org/wiki/Hussite_Wars
https://en.wikipedia.org/wiki/Sweden
https://en.wikipedia.org/wiki/Thirty_Years%27_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Trautenau
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Trautenau
https://en.wikipedia.org/wiki/Austro-Prussian_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Industrialized
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Johannes_Faltis&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Fritz
https://en.wikipedia.org/wiki/Jesuit
https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Prague_underground_(movement)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trutnov
https://en.wikipedia.org/wiki/Velvet_Revolution
https://en.wikipedia.org/wiki/Velvet_Revolution
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Town, where trade was done and the whole town life took place. On all sides it is enclosed by houses. The 

originally wooden houses of the townspeople, mostly dating back to the 16
th
 century, were rebuilt of bricks. In 

spite of the wars, natural disasters, reconstructions and modernization the houses in the square went through, 

they have still preserved elements of the Baroque, Classical and Art Nouveau styles. The houses located in the 

square and the adjacent streets are still lined with arcades, facing the square with their vaulted arches supported 

by stone pillars.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

The Old Town 

Hall                               The Krakonoš Fountain 

                          The Column of the Holy Trinity  

                                                    Statue of Emperor Joseph II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Church of Blessed 

Virgin´s Nativity                Bohuslav Martinů Concert Hall 
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The Monument of General Gablenz  

 

 

  Uffo Society Centre – Building of Year 2011 of Hradec Králové 

County, TOP INVEST 2011 Award                                                           

Dvůr Králové nad Labem 
The foundation of the historic town of Dvůr Králové nad Labem 

dates back 

to the 

second 

half of the 

13th 

century. In 

1400 it 

became a royal dowry town, when King Wenceslas IV. dedicated it to his wife Sophie of Bavaria. The time 

honoured town boatss a number of historical and cultural sights, for example the Old Town Hall, the Church of 

St. John the Baptist and the Šindelářská Tower. 

The town´s greatest attraction is the zoological garden and its African Safari, which are highly respected by 

experts and popular with visitors. 

Dvůr Králové Zoo with its African safari theme lies near the town. Visitors may admire well over 2000 animals 

of 500 species of mostly African hoofstock which makes this zoo one of the largest in Europe. As one of the 

most successful breeders of many endangered species it is of note that within the last 30 years more than 200 

giraffes were born there. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dv%C5%AFr_Kr%C3%A1lov%C3%A9_Zoo
https://en.wikipedia.org/wiki/Africa
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Harrachov 
Harrachov is a town in Semily District, Liberec Region, in the 

northern Czech Republic, close to the border with Poland. It 

is situated on the Mumlava 

River, a left tributary of the Jizera within 

the Krkonoše mountain range of 

the Sudetes, whose crest forms the Czech-

Polish border near the Elbe river's 

source. Located about 700 metres (2,300 ft) 

above sea level, Harrachov is one of the most popular 

Czech ski resorts including the internationally 

used Čerťák ski jumping hill (including flying hill); 

several winter sport events take place in Harrachov regularly. 

The whole region is of increasing importance for 

alpine tourism in Central Europe. 

 

 

 

 

 

 

Mumlava Waterfall 

 

Ski jumping hill 

 

 

 

 

 

Krkonoše  

https://en.wikipedia.org/wiki/Town
https://en.wikipedia.org/wiki/Semily_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Liberec_Region
https://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Poland
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mumlava_River&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mumlava_River&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Jizera_(river)
https://en.wikipedia.org/wiki/Krkono%C5%A1e
https://en.wikipedia.org/wiki/Sudetes
https://en.wikipedia.org/wiki/Elbe
https://en.wikipedia.org/wiki/Ski_resort
https://en.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cer%C5%A5%C3%A1k
https://en.wikipedia.org/wiki/Winter_sport
https://en.wikipedia.org/wiki/Tourism
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Europe
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(Giant Mountains) 
The Krkonoše  (English: Giant Mountains) are a 

mountain range located in the north of the Czech 

Republic and the south-west of Poland. The 

highest peak, Sněžka, is the Czech Republic's 

highest point with an elevation of 1,603 metres. 

For its extremely natural wealth the Giant Mountains 

were announced National Park. With its beauty and 

snow conditions the Giant Mountains became one of 

the most popular resort in the Czech republic. Summer 

activities are hiking and cykling. In Winter the Giant 

Mountains provide great conditions for skiing. In the 

Giant Mountains you can find many resorts with great 

ski lift conditions and ski slopes and also dozen 

kilometers of cross country skiing trails. The largest 

mountain resorts are located in Pec pod 

Sněžkou, Špindlerův 

Mlýn, Harrachov and Janské Lázně. 

The Krkonoše is the legendary home of Rübezahl, a 

half-mischievous, half 

friendly goblin of German folklore. 

 

  

  

Sněžka 
Sněžka is a mountain on the border between the Czech 

Republic and Poland, the most prominent point of 

the Silesian Ridge in the Krkonoše mountains. At 1,603 

metres (5,259 ft), its summit is the highest point in the Czech 

Republic, in the Krkonoše and in the entire Sudetes range 

system. 

 

The first building on the mountaintop was the Chapel of Saint 

Lawrence, built ca. 1665–1681 by the 

https://en.wikipedia.org/wiki/English_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Poland
https://en.wikipedia.org/wiki/Sn%C4%9B%C5%BEka
https://en.wikipedia.org/wiki/Pec_pod_Sn%C4%9B%C5%BEkou
https://en.wikipedia.org/wiki/Pec_pod_Sn%C4%9B%C5%BEkou
https://en.wikipedia.org/wiki/Pec_pod_Sn%C4%9B%C5%BEkou
https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pindler%C5%AFv_Ml%C3%BDn
https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pindler%C5%AFv_Ml%C3%BDn
https://en.wikipedia.org/wiki/Harrachov
https://en.wikipedia.org/wiki/Jansk%C3%A9_L%C3%A1zn%C4%9B
https://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCbezahl
https://en.wikipedia.org/wiki/Goblin
https://en.wikipedia.org/wiki/German_folklore
https://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Poland
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Silesian_Ridge&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Krkono%C5%A1e
https://en.wikipedia.org/wiki/Sudetes
https://en.wikipedia.org/wiki/St._Lawrence%27s_Chapel,_%C5%9Anie%C5%BCka
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Lawrence
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Lawrence
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SilesianSchaffgotsch family to mark their dominion, serving also as an inn for a brief period of time. The 

territory including the mines were the property of the Schaffgotsch family until 1945. The so-called Prussian 

hut was built on the Silesian (now Polish) side in 1850, followed by the Bohemian hut on the Bohemian (now 

Czech) side in 1868, both built with the purpose of providing lodging. The Prussian hut was rebuilt twice after 

fires (1857 and 1862), and the (after 1945) "Polish hut" was finally demolished in 1967. The Bohemian hut fell 

into disrepair after 1990 and was demolished in 2004. 

 
On the Polish side a disc-shaped observatory and restaurant was built in 1974, a weather station and the St. 

Lawrence Chapel. On the Czech side are the remains of the Bohemian 

hut, a post office, and a chairlift station, connecting the peak with the 

town of Pec pod Sněžkou at the base of the mountain. 

Old chairlift to the top of Sněžka was replaced by a new cable 

car system. Since February 2014, the four-person cabins in two 

sections export 250 visitors per hour from the Czech city Pec pod 

Sněžkou. 

 

Giant´s Mine 

Mountain glacial valley between Pec pod Sněžkou 

and foothills of mountain Sněžka. I tis cramped by 

Široký ridge and Studniční mountain. Three glacial 

moraine was conserved there. The river Úpa run 

through the valley. Rare high-mountain plants growth 

in several parts of valley. In the past the ore was 

mined there, but the mining finished in the beginning 

of 20th century. Many recreation objects are 

situated in the Giant´s Mine. Many slopes of the 

valley are typical avalanchelike and several very 

destructive avalanches slumped there in the past. 

 

Pec pod 

Sněžkou 
Pec pod Sněžkou i sone of the most well-known and 

most frequented mountain resorts in the Czech 

republic, with yearround use. It lies in the valley of 

the river Úpa and the brooks Zelený and Luční, set 

in resplendent natural surroundings amid the peaks 

Černá hora (Black Mountain – 1 299 m), Jelení vrch 

(Stag Peak – 1 024 m), Liščí hora (Fox Mountain – 

1 363 m), Studniční hora ( 1 553 m) and Sněžka 

(Snow Mountain – 1 603 m). Included in Pec pod 

https://en.wikipedia.org/wiki/Schaffgotsch
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_house#Inns
https://en.wikipedia.org/wiki/Bohemia
https://en.wikipedia.org/wiki/St._Lawrence%27s_Chapel,_%C5%9Anie%C5%BCka
https://en.wikipedia.org/wiki/St._Lawrence%27s_Chapel,_%C5%9Anie%C5%BCka
https://en.wikipedia.org/wiki/Chairlift
https://en.wikipedia.org/wiki/Pec_pod_Sn%C4%9B%C5%BEkou
https://en.wikipedia.org/wiki/Cable_car
https://en.wikipedia.org/wiki/Cable_car
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Sněžkou are the neighbouring village of Velká Úpa, as well as many mountain settlements and wilderness area 

reaching high onto the ridges. The all area of the town Pec pod Sněžkou is situated in the Giant Mountains 

National Park. The name of the town comes from the building of ovens (pece) for the smelting of iron, arsenic 

and copper ores, which were mined in Obří důl (Giant´s Mine) from the 16th to the 19th centuries. Pec pod 

Sněžkou became a popular tourist centre after World War I, and the original mining camp was gradually 

changed into a hub of tourist aktivity.  

 

Glass Factory 
Glassworks Harrachov is the oldest still 

working glass factory in Bohemia and 

most probably in the entire world. 

Throughout the centuries, the glassworks has 

developer a unique range of manufacturing 

techniques that shape the Harrach glass till 

the present days. 
 

The current production portfolio of the 

glassworks is above all made of luxurious 

stemware, decorative and domestic glass 

and crystal chandeliers. Zhe glass factory is 

capable of melting more than 30 different 

colors and manufacturing approximately 

40 thousand stemware glasses a month. 

Brewery 
The minibrewery with its restaurant was bulit in the year 2002 

directly in the premises of the glassworks, adjacent to the main 

hall of the glassworks. Sitting in the restaurant, the guests cant 

hus watch, through a glass wall, manual glassmaking, which 

made this place worldwide famous. 

 

 

Spa 
Our beer spa therapy will bring you an 

unforgettable experience, regenerating 

your skin and rejuvenating both your 

body and mind. After visiting our 

reconditioning facility, you may proudly state: „I had a bath in beer!“ 

Horní Maršov 
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The village in jinction of river Úpa and Lysečinský brook was founded in 11th century. Among the historical 

sights in the village are a cementery church with originally a Baroque parish building, a 400 year old linden 

three, a Baroque statue of St. John of Nepomuk, the tomb of the Aichelburg family and many interesting 

tombstones, altogether an important historical complex. Other landmarks of the village include the parish 

Church of the Ascension, bulit by a renowned Czech architect Josef Schulz in the Neo-Gothic style in 1895 – 

1899. 

 
Horní Maršov                                                           

Aichelburg 

Svoboda nad Úpou 
The town saw its heyday in the 19th century when paper mills and a railway line were bulit here. The paper 

mills were the first in Central Europe to produce and export cigarette paper anf were also ronowned for high 

quality office paper and bank paper used to print banknotes in many countries not only in Europe. The railway 

also helped a massive boom in tourism at the beginning of the 20th century. The area around Svoboda nad 

Úpou offers many miles of hiking paths, cykling tracks and cross-country tracks. 

 

Kuks Hospital: the 

jewel of Czech 

Baroque art 
A unique monument of central 

European town-planing, 

architecture and statuary art, 

originally comprising a spa, 

a chateau, a hospital, a theatre, 

ecclesiastical edifices and sets of 

High Baroque statuary. The only 

remaning remembrance of the old glory and monumentality is the still standing Hospital of Mercyful Brethern, 

surrounded by masterpieces of European art - Braun´s sculptures of Virtues and Vices. 

In the present building of Hospital, the visitors will find the originals of the statues, a Baroque apothecary´s, 

a crypt of the Hospital´s founder, František Antonín Špork, Czech Pharmaceutical Museum and many other 

things. 

In the near vincity, at Žireč, you will find Braunův Betlém (Braun´s Nativity) - a natural park with a gallery of 

Baroque sculptures, depicting Biblical scenes. 
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Braun´s 

Bethlehem 

It is a 

unique 

sculptural 

reserve named after its creator, sculptor Matyáš Bernard Braun. 

It was created at the initiative of Count František Antonín 

Špork at the turn of the 1720s and 1730s, and was declared a 

National Heritage Monument since the year 2001. 

The educational 

trail “Let’s go together to Bethlehem” will guide you through 

Braun’s Bethlehem and the entire Baroquely-composed 

landscape around Kuks.  The 

seven- kilometre-long 

circuit has a total of 20 

stops, and is in the terrain 

marked with Czech Tourist 

Club trail markings. The 

circuit from Kuks to 

Braun’s Bethlehem follows 
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the red tourist trail, while the return journey follows the yellow trail. The educational trail notices were created 

and installed by KUKS Revitalization in the year 2013 thanks to EU funds. 

 

 

 

The Calvary of the 21th Century 
The so-called 21st century Way of the Cross is found between Kuks and Braun’s Bethlehem. It’s composed of 

15 statues, which depict the tale of man’s hopes and suffering. This natural gallery of modern sculpture is freely 

accessible. The statues have stood here since the year 2008. 

The location is just 2 kilometres from Kuks, in the neighbouring 

village of Stanovice. The educational trail “Let’s go together to 

Bethlehem”, or the red tourist trail, will lead you to it.  

 

 

 

 

Royal 

Forest 

Dam 
From a 

distance it 

looks like a castle. It borrowed its name from the 

neighbouring former royal forest.  Thanks to its location 

in the forested valley of the river Elbe, and its 

architectonic rendering, the dam is one of the most 

beautiful in the entire Czech Republic, and perhaps that’s 

why it was declared a National Technical Monument in 

the year 1964. 

The impetus for the construction of dams on the upper 

flow of the Elbe was the disastrous flood of July 

1897. The detailed Royal Forest Dam project (formerly 

referred to as the Těšnov or Bílá Třemešná dam) was 

prepared by the Technical Department for River Treatment in Prague under the supervision of construction 

consultant Mr. Josef Plicka. In the year 1909, the construction part of the water project was awarded to Mr. J. 

V. Velflík’s company in Prague, and the supply of iron structures to the company Fanta & Jireš in Prague. The 

construction took place during the years 1910 - 1919; the long construction period was significantly influenced 

by World War I. In its time it was the largest reservoir in the Czechoslovak Republic in terms of volume of 

water held, and the longest dam in terms of the length of the brick dam. In the years 1920  -1923, Mr. J. V. 

Velflík’s company in Prague built a running hydroelectric power plant on the right bank under the dam. The 

technological part was supplied by the company Českomoravská-Kolben of Prague, and the electrical 

equipment by the company Křižík Praha. Since the year 1958 the dam, including the hydroelectric power plant, 

has been an immovable monument due to its architectonic uniqueness. 
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Adršpach – Teplice Rocks 
The Adršpach-Teplice Rocks are an unusual set 

of sandstone formations covering 17 km
2
 in 

northeastern Bohemia. They are named after two nearby 

municipalities: Adršpach and Teplice nad Metují. 

The site was apparently a regional destination during the 

19th and early 20th century, as attested by the varied 

language of stone inscriptions on the site, and surviving 

postcards. 

The rocks have been protected as a national nature 

reserve since 1933, and since 1991 the whole adjacent 

region of Broumovskohas enjoyed the status of protected 

landscape area. Tourists may visit the rocks via a number of marked trails. The area is a popular destination 

for rock climbers. 

In recent years, it has become a focus for the high-risk climbing-related sport of rock jumping.  

The area is also one of 

the largest permanent 

breeding sites 

of peregrine falcon in 

Europe, as they are 

protected here under 

federal law. Some 

areas have been 

designated off limits to 

climbers and hikers to 

make sure the birds 

aren't disturbed. 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sandstone
https://en.wikipedia.org/wiki/Bohemia
https://en.wikipedia.org/wiki/Adr%C5%A1pach
https://en.wikipedia.org/wiki/Teplice_nad_Metuj%C3%AD
https://en.wikipedia.org/wiki/Nature_reserve
https://en.wikipedia.org/wiki/Nature_reserve
https://en.wikipedia.org/wiki/Broumov
https://en.wikipedia.org/wiki/Trail_blazing
https://en.wikipedia.org/wiki/Rock_climbing
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rock_jumping&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Peregrine_falcon
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Mladé Buky 
Mladé Buky is a market town and municipality near Trutnov. It lies on the Úpa River. 

First mentioned in 14th century. In the first half of 19th century the first spinning-factory 

of cables in the Middle Europa. The development of village is adherent with textile 

industry in the beginning of 20th century. The interesting is The Chrurch of Saint 

Catherine 

 
 

Grund resort 
The four-star hotel has been built with respect for the environment. At the same time, it has been sensitively 

integrated into the surrounding landscape. The interior was created in collaboration with the top Italian design 

studio Ferrari Pagani Tresoldi Architetti. Materials of the highest quality ensure maximum comfort for 

guests. The rugged landscape in the area around our resort offers numerous opportunities for relaxation 

and active rest. In the winter months, it is an ideal 

place for both down-hill and cross- country skiing. 

In summer, in addition to golf, you can enjoy horse 

riding, swimming, cycling or hiking. 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%9Apa_River
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Cílem aktivity a celého projektu je poznat historii, kulturu, pamětihodnosti a přírodní zajímavosti dané lokality. 

Žáci spolu komunikují anglicky a v reálném prostředí se přirozeně učí poznávat a přijímat rozdíly mezi národy. 

Tyto cíle byly plně splněny. 

 

 

 

 

Účastníky vzdělávací aktivity C3 v Česku, jsme přivítali v neděli odpoledne v Praze a odvezli je  
do jejich dočasného domova do Grund Resortu do Trutnova. 
Program začal již v pondělí ráno, kdy nás přivítal na Steré trutnovské radnici pan starosta, 
poté nás čekala prohlídka města a v odpoledních hodinách i školy. 
V úterý jsme vyjeli do Dvora Králové nad Labem do ZOO. Přes přehradu Les království jsme 
dojeli odpoledne do Kuksu. Celý program ukončilo večerní setkání všech pracovních skupin 
(děti do nich byly rozděleny hned po příjezdu – 5 skupin po osmi dětech - vždy 2 z každého 
státu). Každý večer probíhala evaluace prožitého dne doplněná zodpovězením vědomostního 
kvízu z daného dne. 
Ve středu nás čekala návštěva města Harrachov, kde jsme navštívili sklárny i skokanský 
můstek. Velmi zajímavý byl čtvrtek, který byl vyhraněn poznávání Horního Maršova a Pece 
pod Sněžkou. Lanovkou jsme sice vyjeli jen na Růžovou horu (sněhová kalamita, vítr), přesto 
cesta zasněženou krajinou do Pece pod Sněžkou byla velkým zážitkem. 
V pátek jsme se vypravili vlakem do Adršpachu – Skalního města. Počasí nám přálo a tak jsme 
tam strávili celý den. Po příjezdu do Trutnova jsme se ještě zastavili na dokoupení suvenýrů a 
pak už nás čekalo závěrečné pracovní setkání, závěrečná evaluace a vyhodnocení pracovních 
skupin. Velmi neradi jsme se loučili. V kontaktu jsme pořád, korespondujeme před mail, 

skype i faceboak. 

 

 

 

 
 



Strana 66 z 78 

Tato škola realizuje 

projekt EU OPVK 

 

Dotykem ke 
vzdělávání 

 
 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0032 

Název projektu: Dotykem ke vzdělávání 

Název a číslo globálního grantu: IPo – Oblast 1.3 (výzva 51) 

Název a číslo oblasti podpory: 
1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských 
zařízení 

Datum zahájení realizace 
projektu: 

5. 11. 2014 

Datum ukončení realizace 
projektu: 

30. 9. 2015 
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Tato škola realizuje 

projekt EU OPVK 

VÝZVA 56 

Moderní metody 
vzdělávání 

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1576 

Název projektu: Moderní metody vzdělávání 

Název a číslo globálního grantu: IP oblast podpory 1.1 – unit costs 
Název a číslo oblasti podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 
Datum zahájení realizace 
projektu: 

01. 07. 2015 

Datum ukončení realizace 
projektu: 

31. 12. 2015 
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Tato škola realizuje 

projekt EU OPVK 

VÝZVA 57 

Technika a 
jazyky  

 
 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0263 

Název projektu: Technika a jazyky 

Název a číslo globálního grantu: IP oblast podpory 1.1 – unit costs_č.57 

Název a číslo oblasti podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 
Datum zahájení realizace 
projektu: 

01. 09. 2015 

Datum ukončení realizace 
projektu: 

31. 12. 2015 
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Výroční zpráva za rok 2016 
 

Nadační fond DOMUS 
 

IČO: 28800320 

541 01 Trutnov, V Domcích 488 
 

1. K 31. 12. 2016 je majetek Nadačního fondu tvořen DDHM a finančními prostředky 

v následující výši: 

 

 DDHM  79.590,00 Kč 

Běžný účet:           104.510,96 Kč 

Pokladna:    1.454,00 Kč 

Celkem:           185.554,96 Kč 

  

K datu 31. 12. 2016 nejsou v účetnictví Nadačního fondu evidovány žádné závazky 

ani pohledávky. 

 

2. V roce 2016 neobdržel nadační fond dar v hodnotě nad 10.000,- Kč. Celkový objem 

přijatých příspěvků za rok 2016 činil 40.750,- Kč. 

 

3. Majetek nadačního fondu byl v roce 2016 využíván v souladu se statutem Nadačního 

fondu. Vynakládání prostředků (včetně účelu konkrétních výdajů) lze dohledat 

v přiložené účetní závěrce. 

 

4. Nadační fond poskytl v roce 2016 příspěvky v souladu se statutem nadačního fondu 

v celkové výši 44.896,- Kč. 

  

5. Pravidlo související s výší nákladů na správu nadačního fondu je dodržováno. Náklady 

na správu Nadačního fondu za rok 2016 činily 611,- Kč (náklady spojené s vedením 

běžného účtu a správní poplatky).  Uvedená částka představuje 0,58 % z majetku 

nadačního fondu k 31. 12. 2016. 

 

 

Zpracoval: Mgr. Dana Nyčová 

V Trutnově dne 2. 5. 2017 

 

Účetní závěrka za rok 2016 a výroční zpráva za rok 2016 byly schváleny na zasedání správní 

rady Nadačního fondu DOMUS dne 26.5.2017. 

 

 

Výrok revizora k účetní závěrce Nadačního fondu DOMUS k 31. 12. 2016 

 

1. Účetnictví Nadačního fondu věrně zobrazuje přehled hospodaření fondu, jakož i stav 

závazků a pohledávek fondu. 
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2. Příspěvky byly Nadačním fondem poskytnuty v souladu se statutem Nadačního fondu. 

3. Limit nákladů na správu nadačního fondu byl v souladu s pravidly stanovenými 

statutem Nadačního fondu. 

 

Navrhuji schválení účetní závěrky Nadačního fondu k 31. 12. 2016 a výroční zprávy za rok 

2016 bez výhrad. 

 

 

V Trutnově dne 4. 5. 2016 

Veronika Pilcová – revizor NF 

 

 

 

 
 

 
 

17.  Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016/2017 
 

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 

________________________________________________________________ 

 

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016 
________________________________________________________________ 

 

 
1. Zhodnocení výsledků hospodaření 

 

 

1.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání 
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17.1 Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem 
  Název organizace: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 

     

        Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu v roce 2016 

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných fin. výpomocí ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 367/2015 Sb.  

s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanizmů 

       

v Kč na dvě 

desetinná 

místa 

Ukazatel 

č. 

akce 

(proj.) 

EDS/ 

SMVS 

Účelový 

znak 

číslo 

jednací 

Skutečně 
čerpáno 
k 31. 12. 

2016 

Vráceno v 
průběhu roku  

na účet 
poskytovatele 

Skutečně 
použito 

k 31. 12. 2016 

Předepsaná 
výše vratky 

dotace a 
návratné 

fin. 
výpomoci 

při 
finančním 

vypořádání 

a b c d 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3 

A.1. Dotace celkem       20 408 729,00 0,00 20 408 729,00 0,00 

v tom: jednotlivé dotační tituly   

33353 

          

Přímé náklady na vzdělávání      19 493 000,00 0,00 19 493 000,00 0,00 

v tom:     a) platy     13 886 700,00   13 886 700,00 0,00 

                b) OON     120 000,00   120 000,00 0,00 

                c) ostatní (pojistné + FKSP +  
ONIV) 

    
5 486 300,00   5 486 300,00 0,00 

Rozvojový program MŠMT pro děti-

cizince ze 3. zemí 

  
33024 

  

      0,00 

Vybavení škol pomůckami kompenzačního 

a rehabilitačního charakteru 

  
33025 

  

      0,00 

Podpora organizace a ukončování středního 

vzdělávání maturitní zkouškou na 

vybraných školách v podzimním 

zkušebním období 

  

33034 

  

      0,00 

Excelence středních škol   33038         0,00 

Podpora zavádění diagnostických nástrojů   33040         0,00 

Podpora implementace Etické výchovy   33043         0,00 

Rozvojový program Podpora logopedické 
prevence v předškolním vzdělávání 

  
33044 

  

      0,00 

Podpora odborného vzdělávání   33049         0,00 

Rozvojový program na podporu školních 

psychologů, speciálních pedagogů a 

metodiků - specialistů 

  

33050 

  

345 712,00   345 712,00 0,00 

Zvýšení platů pracovníků regionálního 

školství 

  
33052 

  

494 815,00   494 815,00 0,00 

Naplňování Koncepce podpory mládeže na 

krajské úrovni 

  
33064 

  

      0,00 

Excelence základních škol   33065         0,00 

Podpora navýšení kapacit ve školských 

poradenských zařízeních 

  
33069 

  

      0,00 

Dotace pro soukromé školy   33155         0,00 

Projekty romské komunity   33160         0,00 

Program protidrogové politiky   33163         0,00 

Soutěže   33166         0,00 

Asistenti pedagogů v soukromých a   33215         0,00 
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církevních speciálních školách 

Program podpory vzdělávání národnostních 

menšin 

  
33339 

  

      0,00 

Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků 

řízení o azyl a dětí osob se státní 

příslušností jiného členského státu EU k 

začlenění do základního vzdělávání 

  

33435 

  

      0,00 

              0,00 

A.2. Návratné finanční výpomoci 
celkem   

  
  0,00 0,00 0,00 0,00 

v tom:  jednotlivé tituly               

              0,00 

              0,00 

A.3. Dotace a návratné finanční výpomoci 

celkem (A.1.+ A.2.) 
  

  
  

20 408 729,00 0,00 20 408 729,00 0,00 

 

 

Vysvětlivky: 

          sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31.12.2016, snížené o vratky 

promítlé v úpravě rozpočtu 

    sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku zpět na účet kraje a vratka nebyla 

zohledněna v úpravě rozpočtu,  

  pokud jste nedočerpanou část prostředků vrátili již v roce 2016 na základě informace o předpokládaném nevyčerpání prostředků, tato částka byla zapracována 

do snížení ukazatele „skutečně čerpáno“ 

sloupec 3 - uvádí se  výše skutečně použitých prostředků z poskytnuté 

dotace k 31.12.2016 

       sloupce "b" a "d" tab. 1.A v případě dotací poskytnutých odborem 

školství nevyplňujte 

        

  

17.2    Přehled hospodaření v roce 2016 
       Název organizace: Základní škola, Trutnov, V 

Domcích 488 
       

         Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti 
       

číslo 
řádku 

UKAZATEL 
číslo 
účtu 

               rok 2015                rok 2016 
vývojový 
ukazatel 

vývojový 
ukazatel hlavní 

činnost 
doplňková 

činnost 
hlavní 
činnost 

doplňková 
činnost 

1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 

1 výnosy z prodeje vlastních výrobků 601             

2 výnosy z prodeje služeb 602 
2 

311,22 399,95 2 528,95 532,40 1,09 1,33 

3                z toho: produktivní práce žáků               

4                             školné - popl. ŠD, kroužky   515,99   643,80   1,25   

5                             stravné   
1 

786,17 399,95 1 885,15 532,40 1,06 1,33 

6                             poplatky za ubytování               

7 výnosy z pronájmu 603   469,07   411,03   0,88 

8 výnosy z prodaného zboží 604   157,48   120,23   0,76 

9 změna stavu, aktivace 
sk. 61-

62             

10 ostatní výnosy  sk. 64 601,09 0,01 299,30   0,50   

11               z toho: smluvní a ostatní pokuty a penále 641,642             

12                            zúčtování fondů 648 536,33   30,59   0,06   

13                            výnosy z prodeje materiálu 644             

14                            výnosy z prodeje DNM, DHM 645,646             
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15                 

16 výnosy z finančního majetku sk. 66 2,23   0,95   0,43   

17 provozní dotace sk. 67 
34 

765,20   26 734,50   0,77   

18 
              z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu 
zřizovatele   

5 
490,15   5 678,27   1,03   

19 
                           příspěvek na přímé náklady na 
vzdělávání   

20 
720,92   20 408,73   0,98   

20                            příspěvky z jiných rozpočtů   
8 

554,13   647,50   0,08   

21 výnosy celkem   (č.ř. 1+2+8+9+10+14+17)   
37 

679,74 1 026,51 29 563,70 1 063,66 0,78 1,04 

         Náklady z hlavní a doplňkové činnosti 

číslo 
řádku 

UKAZATEL 

číslo 
účtu 

               rok 2015                rok 2016 
vývojový 
ukazatel vývojový 

ukazatel 
  

hlavní 
činnost 

doplňková 
činnost 

hlavní 
činnost 

doplňková 
činnost 

  

  1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 

1 spotřeba materiálu 501 
2 

519,85 204,18 2 843,91 266,50 1,13 1,31 

2 
                  z toho: učebnice, učební texty a učební 
pomůcky   193,16   364,06   1,88   

3                               potraviny   
1 

603,61 195,56 1 642,31 254,64 1,02 1,30 

5 spotřeba energie 502 
1 

646,36 39,16 1 818,76 52,13 1,10 1,33 

6                  z toho: voda      358,91 5,11 377,27 6,80 1,05 1,33 

7                               pára   739,44 21,28 879,80 28,33 1,19 1,33 

8                               plyn               

9                              elektrická energie   548,01 12,77 561,69 17,00 1,02 1,33 

10 spotřeba ost. nesk. dodávek a prodané zboží 503,504   133,74   105,76   0,79 

11 služby skup.51 
7 

187,87 8,42 2 722,28 23,14 0,38 2,75 

12                   z toho: opravy a udržování 511 
1 

178,91 2,58 1 318,27 13,35 1,12 5,17 

13                                nájemné 518             

14                                telekomunikace 518 51,90 0,85 43,41 1,13 0,84 1,33 

15                                služby peněžních ústavů 518 47,22 1,70 42,64 2,27   1,34 

16 osobní náklady 
skup. 

52 
23 

678,17 457,35 20 447,41 559,40 0,86 1,22 

17 
                       z toho: mzdové náklady z dotace 
zřizovatele 521 

17 
518,34 344,21 15 057,53 419,67 0,86 1,22 

18 
                                    náklady na sociální a 
zdravotní pojištění 524,525 

5 
842,57 110,08 5 000,98 133,86 0,86 1,22 

19 daně a poplatky 
skup. 

53 2,64   2,12   0,80   

20 ostatní náklady skup.54 636,70   617,47   0,97   

21 
odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné 
položky 

skup. 
55 

2 
184,59 6,81 1 129,87 9,07 0,52 1,33 

22 
                     z toho: odpisy nehmotného a 
hmotného  majetku 551 981,23 6,81 840,51 9,07 0,86 1,33 

23                      z toho: náklady na pořízení DDHM 558 
1 

203,36   289,36   0,24   

24 finanční náklady 
skup. 

56     5,69       

25 daň z příjmů 591,595 0,41   0,18   0,44   

26 
náklady celkem  (č.ř. 
1+5+10+11+15+18+19+21+23)   

37 
856,59 849,66 29 587,69 1 016,00 0,78 1,20 
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         Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové 
činnosti 

      
v tis. Kč 

číslo 
řádku 

UKAZATEL 

  
               rok 2015                rok 2016 

vývojový 
ukazatel vývojový 

ukazatel číslo 
účtu 

hlavní 
činnost 

doplňková 
činnost 

hlavní 
činnost 

doplňková 
činnost 

  

  1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 

1 hospodářský výsledek  (výnosy - náklady) x 
-

176,85 176,85 -23,99 47,66 x x 

 

 

 

17.3    Přehled hospodaření v roce 2016 podle zdrojů financování 

Název organizace: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 
 

   
Kč 

  Hlavní činnost Dolňková činnost Celkem 

    Provozní rozpočet 
   Výnosy 8 505 515,00 1 063 668,87 9 569 183,87 

z tohoho poskytnutá dotace 5 678 261,52 0,00 5 678 261,52 

Náklady 8 529 510,60 1 016 006,19 9 545 516,79 

Hospodářský výsledek -23 995,60 47 662,68 23 667,08 

    Přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353) 
  Výnosy 19 493 000,00 0,00 19 493 000,00 

z tohoho poskytnutá dotace 19 493 000,00 0,00 19 493 000,00 

Náklady 19 493 000,00 0,00 19 493 000,00 

Hospodářský výsledek 0,00 0,00 0,00 

    Rozvojový program MŠMT "Asistenti ped..." (UZ 33457) 
 Výnosy 75 202,00 0,00 75 202,00 

z tohoho poskytnutá dotace 75 202,00 0,00 75 202,00 

Náklady 75 202,00 0,00 75 202,00 

Hospodářský výsledek 0,00 0,00 0,00 

    Rozvojový program MŠMT "Zvýšení platů pracovníků RgŠ" (UZ 33052) 

Výnosy 494 815,00 0,00 494 815,00 

z tohoho poskytnutá dotace 494 815,00 0,00 494 815,00 

Náklady 494 815,00 0,00 494 815,00 

Hospodářský výsledek 0,00 0,00 0,00 

    Rozvojový program MŠMT "Podpora školních psychologů..." (UZ 33050) 

Výnosy 345 712,00 0,00 345 712,00 

z tohoho poskytnutá dotace 345 712,00 0,00 345 712,00 

Náklady 345 712,00 0,00 345 712,00 

Hospodářský výsledek 0,00 0,00 0,00 

    Rozvojový program MŠMT "Na podporu financování asistentů pedagoga" (UZ 33457) 

Výnosy 428 204,00 0,00 428 204,00 

z tohoho poskytnutá dotace 428 204,00 0,00 428 204,00 

Náklady 428 204,00 0,00 428 204,00 



Strana 75 z 78 

Hospodářský výsledek 0,00 0,00 0,00 

    Erasmus 
   Výnosy 457 001,99 0,00 457 001,99 

z tohoho poskytnutá dotace 457 001,99 0,00 457 001,99 

Náklady 457 001,99 0,00 457 001,99 

Hospodářský výsledek 0,00 0,00 0,00 

    Příspěvek Úřadu práce 
   Výnosy 70 000,00 0,00 70 000,00 

z tohoho poskytnutá dotace 70 000,00 0,00 70 000,00 

Náklady 70 000,00 0,00 70 000,00 

Hospodářský výsledek 0,00 0,00 0,00 

    Grant Královéhradeckého kraje - mažoretky 
  Výnosy 50 000,00 0,00 50 000,00 

z tohoho poskytnutá dotace 50 000,00 0,00 50 000,00 

Náklady 50 000,00 0,00 50 000,00 

Hospodářský výsledek 0,00 0,00 0,00 

    

    Přehled hospodaření celkem 
   Výnosy 29 919 449,99 1 063 668,87 30 983 118,86 

z tohoho poskytnutá dotace 27 092 196,51 0,00 27 092 196,51 

Náklady 29 943 445,59 1 016 006,19 30 959 451,78 

Hospodářský výsledek -23 995,60 47 662,68 23 667,08 

 

 

 

17. 4.    Finanční fondy 
  Název organizace: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 

 

     

    
v tis Kč 

REZERVNÍ FOND /z HV Skutečnost 

stav k 1.1.2016 78 037,20 

příděl z hospodářského výsledku     0,00 

ostatní zdroje fondu 0,00 

zdroje celkem 78 037,20 

k úhradě ztráty 0,00 

k převodu do ivestičního fondu     0,00 

k dalšímu rozvoji činnosti     0,00 

k časovému překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady     0,00 

k úhradě sankcí 0,00 

použití celkem 0,00 

z toho: úspora daňové povinnosti (odložená daň z příjmu) 0,00 

stav k 31.12.2016 78 037,20 

     

REZERVNÍ FOND /z ostatních titulů Skutečnost 
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stav k 1.1.2016 30 000,00 

finanční dary 166 343,00 

nespotřebované dotace z rozpočtu EU 0,00 

zdroje celkem 196 343,00 

použití finančních darů     30 594,00 

nespotřebované dotace z rozpočtu EU 0,00 

použití celkem 30 594,00 

stav k 31.12.2016 165 749,00 

     

Fond kulturních a sociálních potřeb Skutečnost 

stav k 1.1.2016 40 417,43 

základní příděl na vrub nákladů     225 901,34 

zdroje celkem 266 318,77 

použití dle vnitřních směrnic     199 807,20 

použití celkem 199 807,20 

stav k 31.12.2016 66 511,57 

     

FOND ODMĚN Skutečnost 

stav k 1.1.2016 111 218,81 

příděl z hospodářského výsledku     0,00 

zdroje celkem 111 218,81 

překročení prostředků na mzdy     0,00 

použití celkem 0,00 

stav k 31.12.2016 111 218,81 

 

 

17. 5.    Použití investic (investiční fond) v roce 2016 
 Název organizace: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 

    P.   
č. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

investiční fond                        
( 916) 

finanční krytí   

1 
stav investičního fondu k 1. 1. 2016         
PZ 509 101,89 509 101,89 

2 příděl z rezervního fondu organizace 0,00 0,00 

3 příděl z odpisů dlouhodobého majetku 849 578,90 849 578,90 

4 invest.dotace z rozpočtu zřizovatele  130 000,00 130 000,00 

5 investiční dotace ze SR a SF  0,00 0,00 

6 ostatní zdroje (dary) 0,00 0,00 

7 ZDROJE FONDU CELKEM 1 488 680,79 1 488 680,79 

    8 opravy a údržba nemovitého majetku   NIV 0,00 0,00 

9 rekonstrukce a modernizace   IV  0,00 0,00 

10 pořízení dlouhodobého majetku    SZNN 385 290,00 385 290,00 

11 ostatní použití (např. splátky inv.úvěrů) 0,00 0,00 

12 odvod do rozpočtu zřizovatele 820 000,00 820 000,00 

13 POUŽITÍ FONDU CELKEM 1 205 290,00 1 205 290,00 
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Stav investičního fondu k 31. 12. 2016    
KZ 283 390,79 283 390,79 

    

    

 
Stav investičního fondu k 1. 1. 2016 a k 31.12. 2016 se rovná účetnímu stavu 

 
z rozvahy za rok 2016. 

  

    

 
Pro vyplnění výše uvedené tabulky je nutné postupovat dle §31 zákona č. 250/2000 Sb.  

 
a schváleného odpisového plánu  

  

 
IV- investiční výdaje, NIV -neinvestiční výdaje,  

  

 
SZNN - stroje a zařízení nezahrnuté do nákladů staveb, nad 40 tis. Kč 

 

 
SR - státní rozpočet, SF - státní fond 

   

Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů za rok 2016 
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 

   

    17.6.    Hospodářský výsledek 
   

    
Hospodářský výsledek po zdanění Kč 

  
- z hlavní činnosti -23 995,60 

  
- z doplňkové činnosti 47 662,68 

      
  

Celkem 23 667,08 
  

    17.7.    Krytí zhoršeného hospodářského výsledku 
  

    
Ukazatel Kč 

  
Ztráta z hospodaření celkem   

  
Krytí ztráty:   

  
- na vrub rezervního fondu   

  
- nekryto   

  

     17.8.    Návrh rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 
 

   

Kč 

Ukazatel 
Stav k 

31.12.2015 

Příděl ze 
zlepšeného 

hosp. výsledku 
roku 2015 

Stav po přídělu 
(sl.1+ sl.2) 

  1 2 3 

Na úhradu ztráty z minulých let x   x 

Rezervní fond - účet  413 78 037,20 23 667,08 101 704,28 

Fond odměn - účet 411 111 218,81 0,00 111 218,81 

Nerozděleno *) x   x 

Celkem x 23 667,08 x 
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18.3    Počet výkonů v roce 2016 
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 

   

    Počty dětí dle výkonových výkazů  2015 2016 přepočet 

Základní škola 450 457 452,33 

Školní družina 178 165 173,67 

Školní jídelna 421 425 422,33 

 

 

18.4.    Neinvestiční výdaje na žáka v roce 2016 

(mimo prostředků SR a jen v hlavní činnosti) 

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 
 

   SU Náklady (výdaje) Kč 

501 Spotřeba materiálu (mimo potraviny 905 416,49 

502 Spotřeba energií 1 818 761,73 

511 Údržba 1 318 273,70 

512 Náhrady cestovného 0,00 

518 Služby bez údržby 973 909,59 

521 Mzdové náklady 161 970,00 

524 Sociální náklady 5 100,02 

527 Ostatní sociální náklady 19 575,26 

549 Ostatní náklady 615 860,37 

551 Odpisy dlouhodobého majetku 840 512,50 

558 Náklady na pořízení DDHM 221 951,00 

569 Ostatní náklady 5 692,42 

591 Daň u úroků 179,83 

Náklady (výdaje) celkem 6 887 202,91 

   Výkony (počet žáků) 452,33 

Neinvestiční výdaje na žáka 15 226,06 

 

 

Součástí výroční zprávy je Preventivní plán školy. 

 

V Trutnově 24. 10. 2017   Ředitelka školy: 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla schválena radou školy dne: 24. 10. 2017 

 

  


