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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:skola@zsvdomcich.cz
http://www.zsvdomcich.cz/


Strana 3 z 51 

 

 

 

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, dílny 

          PAVILON 3    učebny a kabinety 1. stupně,  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 0 10 10 20,4 
31 – 40 let 1 13 14 28,6 
41 – 50 let 2 16 18 36,8 
51 – 60 let 1 5 6 12,2 

61 a více let 1 0 1 2 
Celkem 5 44 49 100 

Počet žen na MD ……3 

Jeden muž a jedna žena  UP (není započítán) 
 

 
2.2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 

 
Vzdělání dosažené Muži Ženy Celkem % 

Základní 0 4 4 8,1 
Vyučen 2 5 7 14,3 

Úplné střední 1 8 9 18,4 
Vyšší odborné 0 0 0 0 
Vysokoškolské 2 27 29 59,2 

Celkem 5 44 49 100 

 

 

 

 

 
2.3. Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

 
Vzdělání dosažené Muži Ženy Celkem % 

Učitel prvního stupně 

základní školy 
0 13 13 35,2 

Učitel druhého stupně 

základní školy 
3 13 16 43,2 

Vychovatel 0 5 5 13,5 
Pedagog volného času 0 0 0 0 

Asistent pedagoga 0 3 +4 viz. pozn. 3 8,1 
Speciální pedagog 0 1 viz pozn. 0 0 

Celkem 3 34 37 100 

 
Poznámka: Vychovatelky pracují i jako asistentky pedagoga, zástupkyně I. stupně zároveň jako 

speciální pedagog 
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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 pedagogických pracovníků podle aprobovanosti  

 

 
Jméno a příjmení Aprobace Učí ve školním roce 

Hlavová Dagmar 1. st. 1. st. 

Gécová Jarmila Vv, Čj Vv, Ćj, VkO 

Fuchsová Dita Nj, Ze Ze, Tv 

Lešáková Veronika 1.st 1.st 

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 

Krtilová Miroslava 1.st 1.st 

Maternová Andrea Dě Dě, Vko 

Krulišová Romana Čj, Ov Čj, VkO,ČsP 

Matěnová Jana Př, Ch Př, Ch 

Nováková Hana Čj, Nj Čj, Nj, Čsp 

Tomášová Jitka Vychovatel Vychovatel, asis. 

Nováková Alena Vychovatel  Vychovatel, asis. 

Nyčová Dana I.st. I.st. 

Píšová Marie Ma, Fy Ma, Fy, Tv, Čsp 

Jakwerthová Lenka 1.st, Aj Aj 

Šichová Jana 2.st. I.st., VkO 
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Vrabcová Tereza 1. st. 1. st. 

Kamitzová Kateřina Aj, Nj. Aj, Nj 

Vaňátková Bendová Monika 1. st. I. st. 

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

Rusz Martin Ma, In Ma 

Marcszicsuková Jitka Asistentka pedagoga Asistentka pedagoga 

Škopová Dana I.st. I.st. 

Nováková Růžena 1. st. 1. st. 

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

Turková Kateřina Aj Aj 

Kroužková Jana Čj, Vko Hv, Vko 

Vanišová Blanka I.st. I.st. 

Vítová Eva Vychovatel Vychovatel, as. ped- 

Marsziscuková Jitka Asistentka pedagoga Asistentka pedagoga 

Cimrová Petra Asistentka pedagoga Asistentka pedagoga 

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 7 14 

Do 10 let 9 27 

Do 15 let 10 28 

Do 20 let 5 14 

Nad 20 let 6 17 

celkem 37 100 

 

 
2.7. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru pedagogických 

zaměstnanců 

 
Nástupy a odchody počet 

Nástupy 3+ 2 asistenti pedagoga 

Odchody 3 
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3. Vzdělávací program školy 

 
3.1. Učební dokumenty 

Ve školním roce 2017/2018 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: anglický jazyk, florbal, fotbal, mažoretky, 

automodelář, keramika. 
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3.4. Dělené hodiny 

V rámci zkvalitnění výuky jsme dělili všechny hodiny výuky cizích jazyků na prvním 

(kromě 1., 2. a 4. 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. 

 

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 

2 37 5 

 

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 4 1 5 0 0 0 

 

Žáci 9.B byli v dubnu přeřazeni do 9.A. 

 

 

4.3. Žáci přijati ke vzdělání na střední školy 

 

Typ školy Počet přijatých žáků 

Víceleté gymnázium 6 

Střední školy 31 

Dva žáci ukončili povinnou školní docházku v sedmém ročníku a nepokračovali v dalším 

vzdělávání. Jedna žákyně pokračuje 10. školní rok v devátém ročníku na žádost zák. 

zástupce. 

 

4.4. Žáci – cizinci 

Kategorie cizinců Občané EU Ostatní cizinci 

Počet žáků  2 4 

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 2017/18 

 zpracováno dne: 24. 9. 2018 

Třídy zahrnuté do přehledu: 

1.A 1.B 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B 6.A 6.B 6.C 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 14   9   7   5   -   -   -   - 35 2.086 

Čsp Člověk a svět práce 390  40   3   -   -   -   1   - 433 1.106 

Cho Chování 433   -   1   -   -   -   -   - 434 1.005 

ČJ Český jazyk 155 175  77  25   -   1   1   - 432 1.935 

Čas Člověk a jeho svět 105  24   8   2   -   -   -   - 139 1.331 

AJ Anglický jazyk 286 102  35  10   -   -   1   - 433 1.467 

Vl Vlastivěda 63  36  13   5   -   -   -   - 117 1.658 

Vko Výchova k občanství 133  33  10   1   -   -   1   - 177 1.316 

Dě Dějepis 53  75  39  10   -   -   1   - 177 2.034 

Ze Zeměpis 44  60  46  24   3   -   1   - 177 2.333 

Ma Matematika 172 162  57  37   5   -   1   - 433 1.940 

Přv Přírodověda 67  29  18   3   -   -   -   - 117 1.632 

Př Přírodopis 72  64  28  12   1   -   1   - 177 1.904 

Fy Fyzika 25  67  51  31   3   -   1   - 177 2.548 

Ch Chemie 31  24  19   4   -   -   -   - 78 1.949 

Hv Hudební výchova 420  12   1   -   -   -   1   - 433 1.032 

Vv Výtvarná výchova 397  37   -   -   -   -   -   - 434 1.085 

Tv Tělesná výchova 376  53   1   2   -   -   -   2 432 1.141 

In Informatika 87  28   1   -   -   -   -   1 116 1.259 

CMv Cvičení z matematiky 62  16   6   1   -   -   -   - 85 1.365 

ČJv Cvičení z českého jazyka 58   5   2   3   -   -   -   - 68 1.265 

Tvfo Fotbal 72   1   -   -   -   -   -   - 73 1.014 

Fjv Francouzský jazyk 35  21   7   -   -   -   -   - 63 1.556 

Tvg Golf 7   1   -   -   -   -   -   - 8 1.125 

Njv Německý jazyk 62  27  21   4   -   -   -   - 114 1.711 

G Golf 2   -   -   -   -   -   -   - 2 1.000 

Mž Mažoretky 20   -   -   -   -   -   -   - 20 1.000 

 

 1.523  

Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 
Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 263 omluvených 22545 51.590 

 prospěl 163 neomluvených 95 0.217 

 neprospěl 7    

 nehodnocen 1    
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5.2. Počty, prospěch a absence žáků v 2.pololetí  

 

Přehled prospěchu školy 
 2. pololetí školního roku 2017/18 

 zpracováno dne: 24. 9. 2018 

Třídy zahrnuté do přehledu: 

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

 

Předmět Počty známek Počet klasif. žáků 

 Průmě

r 

 1   2   3   4   5   N   S 

 
Eko Ekologie 12   8  10   3   -   -   -   - 33 2.121 

Čsp Člověk a svět práce 382  42   -   -   -   2   1   - 424 1.099 

Cho Chování 424   -   3   -   -   -   -   - 427 1.014 

ČJ Český jazyk 170 159  68  27   2   -   1   - 426 1.901 

Čas Člověk a jeho svět 105  19  11   1   1   -   -   - 137 1.350 

AJ Anglický jazyk 260 119  33  14   -   -   1   - 426 1.533 

Vl Vlastivěda 60  38  11   7   1   -   -   - 117 1.726 

Vko Výchova k občanství 130  36   5   1   -   -   1   - 172 1.285 

Dě Dějepis 45  77  42   7   1   -   1   - 172 2.081 

Ze Zeměpis 39  52  50  27   4   -   1   - 172 2.448 

Ma Matematika 177 135  65  46   3   -   1   - 426 1.974 

Přv Přírodověda 74  27   7   8   1   -   -   - 117 1.590 

Př Přírodopis 56  69  34  13   -   -   1   - 172 2.023 

Fy Fyzika 22  60  57  30   3   -   1   - 172 2.605 

Ch Chemie 30  18  17  10   -   -   -   - 75 2.093 

Hv Hudební výchova 373  43  10   -   -   -   1   - 426 1.148 

Vv Výtvarná výchova 385  39   2   -   -   -   1   - 426 1.101 

Tv Tělesná výchova 360  59   5   1   -   1   -   1 425 1.169 

In Informatika 101  13   -   -   -   -   -   1 114 1.114 

CMv Cvičení z matematiky 51  26   5   3   -   -   -   - 85 1.529 

ČJv Cvičení z českého jazyka 59   3   2   -   1   -   -   - 65 1.169 

Tvfo Fotbal 73   -   -   -   -   -   -   - 73 1.000 

Fjv Francouzský jazyk 23  26  11   2   -   -   -   - 62 1.871 

Tvg Golf 7   1   -   -   -   -   -   - 8 1.125 

Njv Německý jazyk 57  39  13   1   -   -   -   1 110 1.618 

G Golf 2   -   -   -   -   -   -   - 2 1.000 

Mž Mažoretky 21   -   -   -   -   -   -   - 21 1.000 

 

 1.555  

Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 
Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 251 omluvených 26296 61.153 

 prospěl 168 neomluvených 278 0.647 

 neprospěl 8    

 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 2017/2018 absolvovali opravné zkoušky 3 žáci. Přezkoušení na 

druhém stupni ZŠ proběhla v předmětech zeměpis a matematika. Opravné zkoušky 1 

žákyně úspěšně zvládla, 2 žáci neuspěli a 3 žáci se nedostavili k opravným zkouškám, 

jelikož měli splněno 9 let povinné školní docházky. 

  

 

 

5.4. Opakování ročníků 
Dva žáci opakují 8. ročník. Dvě žákyně postupují do vyššího ročníku 

s nedostatečnými, protože již jednou na 1.stupni opakovaly. 

 

5.5. Výchovná opatření za 1. a 2.pololetí 
 

Třída Pochvala 

tř.učitele 

Napomenutí 

tř.učitele 

Důtka 

tř.učitele 

Důtka ředitele 

školy 

1.A 18+12 1+0 0+0 0+0 

1.B 18+14 2+0 0+0 0+0 

2.A 21+8 0+0 0+0 0+0 

2.B 9+7 3+0 0+0 1+0 

2.C 6+4 0+0 0+0 0+0 

3.A 19+21 0+0 0+0 0+0 

3.B 14+13 5+5 2+2 0+0 

4.A 11+16 0+0 0+0 0+1 

4.B 4+0 0+0 0+0 0+0 

4.C 0+8 4+0 1+0 0+0 

5.A 23+12 0+0 0+0 0+0 

5.B 11+12 4+4 0+0 0+0 

6.A 11+13 1+0 0+1 1+0 

6.B 10+18 1+0 0+0 0+0 

6.C 10+9 2+3 1+1 0+0 

7.A 8+7 3+1 2+1 0+0 

7.B 11+9 1+0 0+1 0+0 

8.A 15+16 1+1 3+1 0+1 

8.B 15+15 2+0 2+1 0+0 

9.A 20+18 7+1 3+0 0+2 

9.B 9+0 4+1 1+0 1+0 

CELKEM 481 57 23 7 
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6. Průběh a výsledky vzdělávání 

 
6.1. Hospitační činnost 
 

Vedení školy Počet hospitací 

I. stupeň 18 

II. stupeň  8 

 

 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 12, na druhém 15 náslechů. 

 Vedení školy vykonávalo krátké průběžné hospitace, které vyplívaly z aktuálních 

potřeb řešení problémů v jednotlivých třídách. Vých. poradkyně se zaměřila na žáky 

s SVP a jejich PO, práci pedagogických asistentek. 

 

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 2017/2018 žádný pedagog nestudoval. 

 

 

7.2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů  

 

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

Moderní škola. Asistentka pedagoga absolvovala kvalifikační kurz. 

 

7.2.1. Školení učitelů 

 

30. – 31.8.2017 p. Čeřovská, p. Gécová Inkluze v teorii a praxi  praktickými 

1. – 2.2.2018  p. Hlavová, p. Horáková Radová, aktivitami 

   p. Jakwerthová, p. Junová,p. Krtilová,  

p. Krulišová, p. Lešáková, p. Matěnová J., p. Matěnová P., p. 

Maternová,  

p. Nováková A., p. Nováková R., p. Nyčová, p. Pauzarová, p. Píšová, p. 

Rusz,  

p. Synková, p. Šichová, p. Škopová, p. Šramarová, p. Tomášová, p. 

Vaňátková Bendová, p. Vanišová, p. Vítová, p. Vrabcová 

 

1.9.2017  p. Krtilová, p. Matěnová P. Jolly Phonics Training Workshop 

   p. Nováková R., p. Turková 
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2. – 3.9.2017  p. Rusz   Učíce učíme se, aneb jak rozvíjet sebe 

       i žáky při výuce matematiky 

 

25. – 29.10.2017 p. Nováková R.  Studnice námětů 

 

11.11.2017 p. Matěnová P.,  Nováková R.Jolly Phonics workshop on Grammar, 

   p. Turková, p. Vanišová  Spelling and Punctuation 

 

1.12.2017  p. Pauzarová            Vybrané problémy pro vychovatele DMI 

 

18.1.2018  p. Vanišová   Hravá angličtina pro 1. stupeň ZŠ 

 

7.3.2018  p. Horáková Radová  Financování regionálního školství 

 

13.3.2018 p. Horáková Radová  Ochrana osobních údajů ve školách                    

       nově podle GDPR 
29.5.2018  p. Marczicsuková   Role asistenta pedagoga v MŠ, ZŠ a SŠ 

 

27.- 28.8.2018  p. Horáková Radová, p. Junová, Čtenářská gramotnost metody,   

   p. Fuchsová, Nováková H.,        modelové ukázky a hodnocení 

   p. Nováková A., p. Šichová, 

   p. Vrabcová, p. Vítová, p. Jankovský, p. Krulišová, p. Vetterlová, p.  

 

27. – 28.8.2018 p. Píšová, p. Jorová, p. Škopová, Učíce učíme se, aneb jak rozvíjet  

   p. Nováková R., p. Vanišová,      sebe i žáky při výuce matematiky 

   p. Hlavová, p. Vaňátková Bendová, 

   p. Krtilová, p. Nyčová, p. Čeřovská, p. Lešáková 

 

 

7.2.2. Samostudium 

 

 

1. 26. 10. 2017 

2. 27. 10. 2017 

3. 27. 12. 2017 

4. 28. 12. 2017 

5. 29. 12. 2017 

6. 02. 01. 2018 

7. 02. 02. 2018 

8. 12. 03. 2018 

9. 13. 03. 2018 

10. 14. 03. 2018 

11. 15. 03. 2018 

12. 16. 03. 2018 

 

Povinné čerpání dovolené:   

29. 03. 2018, v době hlavních prázdnin tj. od 01. 07. – 27. 08. 2018. 
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8. Zájmové vzdělávání 

 
8.1. Školní družina 

 

Oddělení Počet žáků -  

pravidelná docházka 

Počet žáků – 

nepravidelná 

docházka 

Počet vychovatelek a 

vychovatelů 

1. oddělení 24 1 1 

2. oddělení 30 0 1 

3. oddělení 30 0 1 

4. oddělení 30 0 1 

5. oddělení 30 0 1 

celkem 144 1 5 

 

Ve školním roce 2017/2018 pracovalo na naší škole 5 oddělení školní družiny. Celkem 

bylo přihlášeno 144 dětí. Provoz ranní družiny navštěvovalo 5 žáků a jeden žák 

docházel nepravidelně. S dětmi pracovalo celkem 5 pedagogů – vychovatelů. 

 

Cílem našeho zařízení byla nabídka odpočinkových a relaxačních činností, která 

probíhala nenásilnou a zábavnou formou. Nabídka činností byla pestrá – pracovní 

workshopy k různým ročním obdobím, tematické výlety, projektové týdny zaměřené 

k různým tématům, přednáška o myslivosti, drobné výrobky k určitým svátkům a 

ostatním příležitostem, účast na výtvarných soutěžích. Dále jsme dbali na 

bezpečnostní a preventivní opatření všech žáků při akcích pořádaných školou i školní 

družinou. 

 

Přednáška o myslivosti pro žáky prvních ročníků 

Přednáška o myslivosti se uskutečnila dne 22. listopadu 2017, kterou jsme připravili 

ve spolupráci s žákem naší školy, jehož zájmem je právě myslivost. Poutavé vyprávění 

bylo doplněno zajímavými ukázkami a obohaceno o vědomostní soutěž.  

 

Výtvarná soutěž 

Úpická hvězdárna vyhlásila výtvarnou soutěž pro děti na téma „HVĚZDA 

BETLÉMSKÁ“. Soutěže se zúčastnili i žáci školní družiny a následně byli porotou 

vybráni a zároveň oceněni. Věcné ceny předal našim „malířům“ ředitel hvězdárny na 

vánoční besídce dne 13. prosince 2017. 

 

Zimní olympijské hry ve školní družině – tematický týden 

Uspořádali jsme pro děti celotýdenní družinovou akci s pěti sportovními disciplínami: 

běh na lyžích, biatlon, rychlobruslení, hokej a skoky na lyžích. I když pojetí a průběh 

sportovních disciplín byl tak trochu netradiční, všichni soutěžící se jich zúčastnili 

s velkou chutí a vervou. 

Zároveň jsme sledovali celé dění olympijských her a na společném místě jsme 

doplňovali získané medaile našich sportovců za jednotlivé disciplíny a zapisovali i 

jejich jména. 
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Honba za poznáním lesa 

Ve spolupráci s Českou lesnickou akademií Trutnov jsme pro děti připravili akci 

s tematikou lesní pedagogiky. Děti procházely po skupinách jednotlivá stanoviště 

v lesoparku a plnily úkoly týkající se environmentální výchovy. Úkoly byly pestré, 

doplněné vědomostní soutěží z oblasti fauny a flóry. 

    

 

9. Školní poradenské pracoviště 

 
9.1. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Ve škole jsou žáci s PO 1. až 5. stupně. Sedm žáků má pedagogického asistenta, který 

pracuje ve třídě podle pokynů vyučujícího.  

Odpoledne v poradně probíhá reedukace a individuální logopedická péče. Do poradny 

dochází žáci společně s rodiči. Logopedickou péči potřebovalo 23 žáků v 1. až 6. ročníku.  

Žáci, kteří mají v  PO speciálně pedagogickou péči dochází většinou jednou týdně. Žákům 

s doporučením pedagogické intervence je určena většinou 1 hodina týdně, kdy s paní 

učitelkou nebo panem učitelem probírají látku, které nerozumí nebo procvičují.  

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

Návrat v Hradci Králové, kde bala žákyně 2. ročníku. 

 

 

9.2. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
 

Speciální 

vzdělávací potřeby 

Počet 

žáků 

Forma 

vzdělávání - 

individuální 

Forma vzdělávání 

- skupinové 

Individuální 

vzdělávací plán 

Zdravotní  

postižení 

43 1 0 9 

Zdravotní a 

sociální 

znevýhodnění 

25 - - - 

 

9.3. Nadaní žáci a skupiny s výukou jazyků a sportu 

 

Třída Rozšířená výuka 

předmětů 

Počet žáků 

1.- 3. ročník Golf 9 

1.-5. ročník Fotbal 65 

1.-2. ročník Mažoretky 25 

6. ročník Aj, Fj 21 

8. ročník Aj, Fj 17 

8. ročník Aj, Nj 17 

9. ročník Aj, Fj 18 
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9.4. Mimořádně nadaní žáci 

 

Přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího 

ročníku 

Počet 

X 2 

 

 

9.5. Přípravný kurz  

 

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

Lašákové a Mgr. Krtilové a Mgr. Škopové. 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  

 

 

PREVENTIVNÍ AKTIVITY 2017/18 

 

Září   Proměny v dospívání      žákyně 7. ročníku 

 

Říjen   Prezentace SŠ a zaměstnavatelů   žáci 9. ročníku 

  Trapas nepřežiju      všichni žáci 

  Hospodářský význam skotu    žáci 8. ročníku 

  Návštěva dětí se zrakovým hendikepem  žáci automodelářů 
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Listopad Živá knihovna povolání     žáci 9. ročníků 

  Beseda s chovatelem plazů    žáci 7. ročníku 

  Přednáška o myslivosti     žáci 1. ročníku 

   

 

Prosinec  Historické osobnosti      všichni 

  Beseda s hendikepovaným člověkem  žáci 5. ročníku 

  Česko zpívá koledy     vybraní žáci 

  Finanční svoboda     žáci 9. ročníku 

 

Leden   

  Beseda energie – budoucnosti lidstva  žáci 8., 9. ročníku 

  Tříkrálová sbírka      všichni 

Únor  Šikana       žáci 6. ročníku 

  Sportovní den      žáci II. stupně 

  Zimní olympijské dny    družina 

 

 

Březen  Člověk – tvor známý – neznámý   žáci 8. ročníku 

 

 

Duben   Poruchy příjmu potravy    žáci 7. ročníku  

 

Květen  Exkurze Škoda Mladá Boleslav   žáci 8.  ,9. ročníku 

 

Červen  Sexualita a lidské vztahy    žáci 8. ročníku 

  Poruchy příjmu potravy    žáci 8. ročníku 

 

  Olympijské hry     žáci celé školy 

 

 

Preventivní program je součástí výroční zprávy 

 

9.7. Školní parlament 

 

Zástupci tříd se sešli operativně 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 8. 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 
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pečovat. Studentky SZŠ vedly přednášku v pátých a čtvrtých třídách na téma prevence 

návykových látek a šikany. 

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) 

 

.Čsp - člověk a svět 
práce     

 

První hodina v dílnách, chválím děti a jejich 

nadšení. 

Mgr. Andrea Maternová  

Přednáška Proměny pro 
žákyně 7. ročníku     

          

Ve středu 27. září již po několikáté naši školu navštívila paní Mgr. Alena Blažková s velmi 

zajímavou, poutavou a poučnou přednáškou pro dívky na téma Proměny v dospívání. Tématem byly 

změny těla v tomto období. Každá zúčastněná žákyně obdržela dárkový balíček s brožurou. 

Na závěr proběhla diskuse. 

Mgr. Jana Matěnová, metodik prevence 

PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ 2017  
   

             

https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=693:2017-09-24-21-13-25&format=pdf
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=693:2017-09-24-21-13-25&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=21be19175bacf74fade2c9acf5a8e0418678d231
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=397:sp&id=5496:20170922133410&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=695:2017-10-05-18-58-30&format=pdf
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=695:2017-10-05-18-58-30&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=ddfca6554dcd42a955b7f26ec4a7799b6b3f6488
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=398:promny-2017&id=5497:01&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=398:promny-2017&id=5498:02&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=699:2017-10-14-20-27-37&format=pdf
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=699:2017-10-14-20-27-37&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=3761153f8097c6dea21a99302b142b48eaef8655
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=399:uffo&id=5499:01&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=399:uffo&id=5500:02&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=399:uffo&id=5501:03&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=399:uffo&id=5502:04&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=399:uffo&id=5503:05&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
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 Ve dnech 13. a 14. října 2017 otevřelo své stánky 64 středních škol a středních odborných učilišť a 

také 22 firem nabízejících volná pracovní místa. 

 V Uffu se prezentovaly nejen školy z Trutnova a blízkého okolí, ale také například z Hradce Králové, 

Pardubic, Dobrušky a dalších vzdálenějších míst. 

 Deváťáci si mohli vybrat z nepřeberného množství oborů, jako například informatiky, potravinářství, 

zdravotnictví, ekonomie, gymnázií, umělecké tvorby, služeb, obchodu, gastronomie, stavebnictví, 

pedagogiky a mnoha dalších profesí. 

 I naši deváťáci, ostatně jako každý rok, navštívili tento veletrh středních škol a byl pro ně velkým 

přínosem. 

Mgr. Romana Krulišová 

TRAPAS NEPŘEŽIJU aneb TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ!  
   

             

  

V pátek 13. října 2017 žáci 2. stupně navštívili představení „Trapas nepřežiju“, které bylo vtipnou 

formou zaměřeno na zásady slušného chování. 

 Hlavními aktéry byli Michaela Dolinová, v roli RY-PO-SLUCHa = RYchlá POmoc SLUšného Chování, a 

Ladislav Ondřej, v roli Karla Loudy, žáka 8. B, který by se rád naučil některým základním pravidlům 

slušného chování. 

 Karel Louda přichází do nové školy v novém městě, bojí se nového kolektivu, nových učitelů, sousedů 

a holek. Díky paní Ry-po-sluch se z Karla stává mladý muž, který ovládá dokonale zásady slušného 

chování. 

 Na závěr představení vystoupili Pavel Callta se svými hity „Terapeut“, „Píšem si svůj sen“ a Nelly 

Řehořová s písničkou z muzikálu „Muž se železnou maskou“ – „Žít jen svou láskou“ a další. 

 Program se nám všem moc líbil a náležitě jsme si ho užili. 

Mgr. Romana Krulišová 

 

Přírodovědný 
klokan 2017     

Stejně jako každý rok na podzim, tak i letos, čekal na žáky osmých a devátých ročníků Přírodovědný klokan. A tak 11. 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. 

Hospodářský význam 
skotu     

          

https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=700:2017-10-16-12-06-56&format=pdf
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=700:2017-10-16-12-06-56&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=2f4c672e8b2bda12ee0c0f3924b23491fb29e4b0
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=400:trapas&id=5514:01&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=400:trapas&id=5515:02&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=400:trapas&id=5516:03&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=400:trapas&id=5517:04&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=400:trapas&id=5518:05&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=701:2017-10-17-06-47-37&format=pdf
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=701:2017-10-17-06-47-37&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=8e30cc1006f55014a14db31945349fa39cfaee04
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=702:2017-10-18-10-41-53&format=pdf
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=702:2017-10-18-10-41-53&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=50638caac7489d859c403001540b7146bafe171b
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Po roce zavítala mezi osmáky studentka ČZU Praha Bc. Lenka Matěnová a v rámci výuky o sudokopytnících besedovala s žáky 8. B o skotu. Žáky seznámila s chovem a využitím tura domácího, obrázky doplnila ukázkami krmiv a jejich životem ve stáji. 

Jana Matěnová, vyučující přírodopisu 

Návštěva dětí z Léčebny zrakových vad ze Dvora Králové nad Labem na naší 
autodráze     

             

I když většina dětí trávila podzimní prázdniny v kruhu rodinném, tak v Léčebně zrakových vad tráví nemocné děti i tyto volné dny. A tak po domluvě s vrchní sestrou (paní Štěpánovou) vznikla myšlenka, seznámit je s činností našeho automodelářského kroužku a tyto dlouhé dny v léčebně jim zpestřit. 

Halloween ve družině – strašidelná 
cesta     

Dne 31. 10. jsme pro děti připravili netradiční odpoledne – strašidelnou stezku po škole. Dětem na stanovištích pomáhali kamarádi ze starších ročníků plnit nejrůznější úkoly. Po skončení se děti mohly zúčastnit podzimní dílničky, která se stala součástí kolektivní práce všech oddělení. 

           

Plavání druhých 
ročníků     

             

Druháčci zakončili letošní plavecký výcvik společnými závody. Gratulujeme vítězům a všechny děti chválíme za snahu a vytrvalost. 

Kolektiv učitelek druhých tříd 

Fyzika 8. 
ročník     

          

Měřili jsme teplo. Při zpracování výsledků měření jsme se zapotili. 

Živá knihovna 
povolání     

             

https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=7:akce&id=708:2017-11-08-20-03-01&format=pdf
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=7:akce&id=708:2017-11-08-20-03-01&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=3ed19fdf8ff683fd28e070fe56d1234ec45cbe7d
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=710:2017-11-12-18-01-55&format=pdf
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=710:2017-11-12-18-01-55&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=d4e230ca3b1a290b4ab202c8542efd62b63cf030
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=711:2017-11-12-18-03-44&format=pdf
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=711:2017-11-12-18-03-44&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=20cc918a7c0da290a21dd0716a143c79961c155b
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=712:2017-11-13-20-15-00&format=pdf
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=712:2017-11-13-20-15-00&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=93fdc67df8cd3c4c703892f63f5dd3b4cc40bd30
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V pondělí 13. listopadu 2017 se naši deváťáci zúčastnili akce zvané „Živá knihovna povolání“, kterou pořádal Svaz průmyslu a dopravy České republiky. Dětem se představily firmy: ABB, ZPA Smart Energy, MZ Liberec, Zdravotnický holding KHK, Tyco Electronics EC Trutnov, AUTOSTYL, KASPER KOVO, LUKO, Pepperl+Fuchs Manufacturing a Continental 

Automotive. 

Tato prezentace probíhala ve Společenském centru Uffo a byla perfektně zorganizovaná. 

Žáci tuto akci hodnotili pozitivně. 

Romana Krulišová, Jana Matěnová 

Historické 
osobnosti     

 

 

Beseda s nevidomou paní  

   

Dne 24. listopadu jsme se třídou 5. A a paní učitelkou Čeřovskou šli na besedu s nevidomou paní. Beseda se konala na veterinární klinice. Paní nám vyprávěla o tom, jak se jí žije ve tmě, jak se máme zachovat, když potkáme nevidomého člověka. Mohli jsme si vyzkoušet s klapkami na očích, jak se chodí se slepeckou holí, jak se nalévá voda do 

hrnku pomocí pípátka. Aby si mohla číst, musela se naučit slepecké Braillovo písmo.  Ukázala nám color test na barvy a telefon pro nevidomé. Vyprávěla nám o svých vodících psech, kteří jí pomáhají v chůzi a orientaci. Paní chodí se cvičeným psem Xantou. Mohli jsme si také vyzkoušet povely a pes nám podával věci, pak jsme mu dali odměnu. 

Nakonec se třída podívala do ordinací, kde vyšetřují psy a ostatní zvířata. Děkujeme paní za přednášku, moc se nám to líbilo. 

Rozenbergová Aneta, Zajíčková Kristýna, Bischofová Tereza, Danza Anna 

Foto: Vejnert Šimon  

 

       

Beseda s chovatelem plazů v sedmičkách  
   

             

Stalo se již tradicí, že do sedmých ročníků v době probírání plazů přijede na odbornou besedu 

chovatel plazů pan Voňka.  Letos s sebou dovezl zástupce pouštních i stepních želv, z ještěrů 

baziliška, varana Cipíska, agamu kočičínskou a Vendu agamu vousatou. Z hadů již tradičně Fátimu 

krajtu tygovanou, Báru anakondu albínskou formu a krajtu tmavou. Všechny si zástupce žáci nejen 

prohlédli, ale vyslechli si o nich i poutavé a poučné povídání. 

Pan Voňka žáky na závěr žáky seznámil i s nově chovanými živočichy – papoušky. 

Žákům se beseda velmi líbila a na atmosféru se můžete podívat do fotogalerie. 

Mgr. Jana Matěnová, učitelka přírodopisu 

Přednáška o myslivosti  
   

https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=715:2017-11-24-13-14-57&format=pdf
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=715:2017-11-24-13-14-57&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=0b32df9103064faf58b589ed05bf9d592190fa1f
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=407:2017-11-24-13-11-02&id=5617:01&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=408:hadi-2017&id=5627:01&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=408:hadi-2017&id=5628:02&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=408:hadi-2017&id=5629:03&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=408:hadi-2017&id=5630:04&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=408:hadi-2017&id=5631:05&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=7:akce&id=724:2017-12-14-21-35-17&format=pdf
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=7:akce&id=724:2017-12-14-21-35-17&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=07a8c81f779bec77ebe2303408e79a57921a1b93
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Dne 22. 11. se uskutečnila ve školní družině přednáška o myslivosti pro prvňáčky. Poutavé vyprávění doplněné zajímavými ukázkami si pro nás připravil již potřetí žák 5.A Šimon Veinert. Přednáška byla zakončena vědomostní soutěží. 

Šimone, děkujeme a těšíme se na příští poutavé vyprávění o přírodě. 

Na atmosféru z přednášky se podívejte do fotogalerie. 

             

Za ŠD J. Pauzarová 

VÝSLEDKY ZÁVODU 
AUTOMODELÁŘŮ     

aneb 14. prosince 2017, Trutnov a seriál DDM CUP 2017/2018 

  

             

Ve čtvrtek  14.12.2017 v podvečerních hodinách se uskutečnil  závod DDM Cupu 2017/2018 na dráze v Trutnově. Jak se již stalo tradicí, tak Trutnov hostí tento předvánoční závod již pravidelně. Hlavně dětem se zde moc líbí. 

Do závodu odstartovalo 14 žáků rozdělených do 4 skupin dle výkonnosti. A jsme moc rádi, že se k nám připojila i velmi početná skupina modelářů z Nové Paky. První  skupina  byla sestavena převážně z nováčků a ostatní již z ostřílených borců. Průběh závodu byl jako vždy velmi napínavý a mnohdy rozhodovali pouze metry. 

Mezi žáky opět  zvítězil doma neporažený Lukáš Tříska(TU)-(95 kol 17m), na druhém místě skončil další domácí  Adam Trojan(TU)-(89 kol 19m) a třetí byl věčný rival z ostatních závodů a první přespolní Adam Beran(HK)-(85 kol 7m). Opět se ukázalo, že na této technické dráze je znalost této dráhy velice důležitá. Na 4.místě dokončil Marek Smejkal 

(TU)-(82 kol 11m), na 5.místě Radek Rejman (N.Paka)-(80 kol 1m), na 6.místě Adam Šulc (N.Paka)-(75 kol 19m), na 7.místě Daniel Šulc (N.Paka)-(73kol 15m), na 8.místě Bára Vaněčková (HK)-(70kol 15m), na 9.místě Honza Velikovský (TU)-(65kol 15m), na 10.místě společně Tomáš Vaněček (HK) a Michal Tříska (TU) -(oba 59kol 14m), na 12.místě Milan 

Stuchlík (N.Paka)-(58kol 25m), na 13.místě Kryštof Novotný (N.Paka)-(56kol 1m) a na 14.místě Pavel Tříska (TU)-(53 kol 0m). 

Po ukončení závodu proběhla opět soutěž o nejhezčí karosérii a je opravdu vidět, že některé děti tomu věnují mnoho času a velké snahy. V této soutěži zvítězil Milan Stuchlík, na druhém místě skončil Pavel Tříska  a třetí skončil Daniel Šulc. 

Závod dospělých se z časových důvodů nejel.   

Všichni závodníci si odvezli drobné dárky a pod stromečkem se našlo i něco málo od Ježíška.   

Děkuji všem , kteří se tohoto závodu zúčastnili a i těm co přišli fandit. Velké poděkování patří také maminkám a babičkám od některých závodníků za velice výborné občerstvení. 

Další závod tohoto ročníku proběhne 18.1.2018 na dráze v Nové Pace a bude to pro některé závodníky další dobrá zkušenost. 

  

                                               Vedoucí automodelářského kroužku  Tříska Antonín 

 

Úspěch družiny ve výtvarné soutěži  
   

             

Úpická hvězdárna vyhlásila výtvarnou soutěž pro děti na téma „HVĚZDA BETLÉMSKÁ“. 

 12. prosince se sešla porota v čele s úpickým výtvarníkem Stanislavem Špeldou a vybrala nejzdařilejší díla. Ceny dětským malířům předal ředitel hvězdárny na vánoční besídce ve středu 13. prosince. 

https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=727:2017-12-20-12-56-35&format=pdf&option=com_content&Itemid=75
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=727:2017-12-20-12-56-35&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=75
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=d96533bd6b4515939c474430e9ac8f4bdf7800cd
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=412:2017-12-20-12-57-54&id=5662:20171102135850&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=412:2017-12-20-12-57-54&id=5663:20171107133536&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=412:2017-12-20-12-57-54&id=5664:20171122123640&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
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 Za kolektivní dílo převzala ocenění děvčata ze 4.B – Tereza Hotrová, Petra Moravcová, Valentýna Nováčková, Helena Potočková, Adéla Seifrtová, Miriam Skalická, Kristýna Sokolová, Natálie Součková a Tereza Stiburková. 

 Na předních místech se umístila i Markéta Lasíková a Natálie Töröková z druhé třídy. 

 Všem gratulujeme a přejeme hodně dalších výtvarných úspěchů! 

A. Nováková, školní družina 
 

Projekt „FINANČNÍ SVOBODA“ pro 9. ročník  
   

             

V úterý 19. prosince 2017 proběhl projektový den pro třídu 9. A, B. Jednalo se o projekt „Finanční 

svoboda“, který je zaměřen na finanční gramotnost, v dnešní době tak často skloňované téma. 

V první části se žáci seznámili s terminologií, finančními produkty, což bylo nezbytné, aby mohli 

posléze „hru“ hrát. 

V druhé části již žáci (finanční poradci) prováděli praktické transakce pro své klienty (příslušnou 

rodinu). Smyslem hry bylo splnit vytčené cíle bezpečnou cestou, ne za cenu riskování. 

Druhý den jsme se v obou třídách k této hře ještě krátce vrátili a zhodnotili její průběh a význam. 

Žáci se dozvěděli o finančních produktech na trhu, jak s finančními prostředky mohou nakládat, 

jakým způsobem mohou investovat atd. Domníváme se, že pomocí hry si nejlépe žáci osvojí, jak 

zacházet s finančními prostředky. Věříme, že žáci tento den hodnotili pozitivně. 

Blanka Jorová a Romana Krulišová 

Vánoce ve školní 
družině     

             

Po vánočních prázdninách našly děti pod stromečkem dárky od Ježíška. Na to, jakou jim udělaly 

radost, se podívejte do fotogalerie. 

J. Pauzarová 

Beseda Energie – budoucnost 
lidstva     

             

Ve čtvrtek 18. ledna naši školu navštívili zástupci agentury  Hejl servisu: Ing. Jiří Tejc – ředitel divize 

ČEZ-Energoservis a Tomáš Hejl z agentury a besedovali s žáky osmých a devátých ročníků na téma 

https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=413:2017-12-29-14-52-00&id=5671:01&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=413:2017-12-29-14-52-00&id=5672:02&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=413:2017-12-29-14-52-00&id=5673:03&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=413:2017-12-29-14-52-00&id=5674:04&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=413:2017-12-29-14-52-00&id=5675:05&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=7:akce&id=734:2018-01-07-17-59-29&format=pdf
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=7:akce&id=734:2018-01-07-17-59-29&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=527375c1fbec75765b82a776c8ea39863a88fd32
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=414:2018-01-07-17-55-28&id=5715:20180103133311&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=414:2018-01-07-17-55-28&id=5716:20180103133322&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=414:2018-01-07-17-55-28&id=5717:20180103133404&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=414:2018-01-07-17-55-28&id=5718:20180103133520&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=414:2018-01-07-17-55-28&id=5719:20180103133557&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=739:beseda-energie-budoucnost-lidstva&format=pdf
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=739:beseda-energie-budoucnost-lidstva&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=547577b5ab5ee63e9147368d27544e74bf1ff086
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=415:energie&id=5729:01&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=415:energie&id=5730:02&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=415:energie&id=5731:03&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=415:energie&id=5732:04&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=415:energie&id=5733:05&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
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energie. Seznámili žáky s možnými důsledky výpadku elektrické energie a v první části hovořili o 

tom, zda dokážeme žít bez energie. Žáci hledali odpovědi na otázky: 

Mají všichni lidé na světě stejné právo na energii? 

Může nedostatek energie ohrozit mír na světě? 

Kolik energie potřebujeme? 

Co je největší problém energie? 

Jaké zdroje energie máte k dispozici? 

Ve druhé části se žáci věnovali neobnovitelným a obnovitelným zdrojům, propojené ukázkou. 

Závěrečným tématem byla radiace a možnosti jejího měření. 

Mgr. Jana Matěnová, vyučující ekologie  

Zdravá svačinka ve 
družině     

             

V rámci projektu zdravá strava jsme si připravili k odpolední svačině ovocné jednohubky a udělali 

společné ochutnávky. Děti se ujaly své kuchařské role naprosto báječně a nezapomněly ani na 

pochoutky pro naše ptactvo, které zde přezimuje. Podívejte se na malé kuchaře do naší 

fotogalerie. 

Za školní družinu J. Pauzarová 

Preventivní aktivita v šestých 
ročnících     

             

V pondělí 12. února proběhl seminář zaměřený na prevenci v šestých ročnících. Hodiny vedla Mgr. 

Jana Kaplanová z Pedagogicko-psychologické poradny v Trutnově. Téma bylo zaměřeno na šikanu 

mezi žáky. 

Na začátku dvouhodinového bloku si žáci „měřili náladu“, dále se představili a formou hry se 

seznámili se základními pojmy v této oblasti. V druhé části si sami zpracovali zadané téma a 

diskutovali o něm. Na závěr každý shrnul, jaké informace pro něho byl nejdůležitější a 

z přednášky si „odnáší“. 

Mgr. Jana Matěnová, metodik prevence 

ZOH ve školní 
družině     

https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=7:akce&id=746:2018-02-14-18-43-01&format=pdf
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=7:akce&id=746:2018-02-14-18-43-01&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=16ff077964afa49762a2f7df4fea62ee6381db41
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=762:2018-02-14-18-33-37&id=9842:20180131121431&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=762:2018-02-14-18-33-37&id=9843:20180131122016&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=762:2018-02-14-18-33-37&id=9844:20180131124032&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=762:2018-02-14-18-33-37&id=9845:20180131125012&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=762:2018-02-14-18-33-37&id=9846:20180131125237&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=747:2018-02-14-18-45-17&format=pdf
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=747:2018-02-14-18-45-17&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=0c19849ab14e5db17842c2099e1f141f1754baf4
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=761:2018-02-14-17-53-24&id=9833:a01&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=761:2018-02-14-17-53-24&id=9834:a02&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=761:2018-02-14-17-53-24&id=9835:b03&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=761:2018-02-14-17-53-24&id=9836:b04&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=761:2018-02-14-17-53-24&id=9837:b05&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=7:akce&id=753:2018-03-02-08-49-48&format=pdf
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=7:akce&id=753:2018-03-02-08-49-48&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=b9b57b3a1fa566d1a33e53f446d1a59dac5d6bf8
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Celotýdenní družinová akce s pěti sportovními disciplínami: běh na lyžích, biatlon, rychlobruslení, 

hokej a skoky na lyžích. Tak právě tyto aktivity si vyzkoušeli všichni odvážlivci na vlastní kůži, i 

když naše pojetí bylo netradiční. 

Sledovali jsme celé dění zimních olympijských her, získané medaile za jednotlivé disciplíny i jména 

sportovců, kteří je vybojovali. Až do poslední chvíle jsme drželi pěsti a fandili. Na průběh akce se 

můžete podívat ve fotogalerii. 

Za školní družinu Jana Pauzarová 

Projekt Člověk – tvor 
neznámý     

             

V úterý 6. března se žáci osmých ročníků naší školy zúčastnili projektové aktivity – Člověk – tvor 

neznámý na VOŠZ a SZŠ Trutnov. 

Tato aktivita se skládala z několika částí: 

1. hodina – přednáška studentů školy s videem a demonstrací některých fyziologických funkcí – 

srdeční činnost, dýchaní 

2. – 3. hodina – nácvik základních prvků předlékařské první pomoci ve skupinkách pod vedením 

studentů školy 

4. hodina – ukázka a demonstrace přístrojů monitorujících základní životní funkce. 

Celý projekt probíhal ve velmi příjemném prostředí pod vedením nadšených a ochotných 

studentů. 

Žáci naší školy hodnotili tento projekt pouze kladně. 

Mgr. Jana Matěnová, vyučující přírodopisu 

Zeměpisná 
olympiáda     

Během ledna se uskutečnilo školní kolo Zeměpisné olympiády, které určilo 6 postupujících do 

kola okresního. Zeměpisná olympiáda je tradičně rozdělena do tří kategorií: kategorie „A“ – žáci 

6. ročníků; kategorie „B“ – žáci 7. ročníků a kategorie „C“ – žáci 8. – 9. ročníků. Pro jednotlivé 

kategorie se pak úkoly dělí do tří okruhů: práce s atlasem, písemný test z geografických znalostí 

a praktická část. 

Výsledky - školní kolo  

https://www.zsvdomcich.cz/dokumenty/Ze_olympiada_2018_skolni_kolo.pdf
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=763:2018-03-02-08-42-13&id=9851:img-1a59079c787b0d9761b0123d67522c5e-v&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=763:2018-03-02-08-42-13&id=9852:img-2f61fed3133227bf356e05c4f8f87cef-v&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=763:2018-03-02-08-42-13&id=9853:img-3dd8787d728b33f226ac3b68f20dcaaa-v&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=763:2018-03-02-08-42-13&id=9854:img-3e8f25030d5a96fd50abffb7d5b64b6b-v&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=763:2018-03-02-08-42-13&id=9855:img-6e75c8c78fe63c0bc105eae60c456ec7-v&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=758:2018-03-07-15-22-06&format=pdf&option=com_content&Itemid=75
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=758:2018-03-07-15-22-06&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=75
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=2b97abc7b7d0ae3826929efd24185e535efee699
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=764:lovk&id=9865:20180306101257&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=764:lovk&id=9866:20180306101302&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=764:lovk&id=9867:20180306101345&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=764:lovk&id=9868:20180306101410&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=764:lovk&id=9869:20180306101428&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=760:2018-03-20-07-56-39&format=pdf&option=com_content&Itemid=75
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=760:2018-03-20-07-56-39&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=75
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=8277c146f9b62e7bab519f6f68f97dfd32ab867c
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 Okresní kolo hostilo Gymnázium Dvůr Králové a naši školu v něm reprezentovali: v kategorii „A“ 

Kateřina Kubečková (10. místo) a Lucie Vladovičová (13. místo) – obě ze 6.A; v kategorii „B“ 

Eliška Hirmerová (7. místo) a Terezie Hawlová (16. místo) – obě ze 7.A; v kategorii „C“ Tomáš 

Havelka z 8.B (8. místo) a Václav Švec z 8.A (16. místo). 

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy! 

Okresní kolo v basketbalu: kluci pojedou do Jičína!  
   

 

Před jarními prázdninami hostila naše škola okresní kolo v basketbalu dívek a chlapců roč. 2004 

– 2006. I přes velmi nízkou účast škol z trutnovského okresu byly k vidění zajímavé momenty, 

souboje i povedené individuální a kolektivní výkony. Velmi dobře si vedli naši kluci, když po 

těsném a vydřeném vítězství nad ZŠ Náchodská Trutnov 14:10 porazili největšího favorita na 

postup ZŠ R. Frimla Trutnov 26:8! Zajistili si tím nejen zlaté medaile, ale také postup do 

krajského kola, které se uskuteční 4.4. v Jičíně. K úžasnému výkonu táhl celý tým jediný 

„baskeťák“ v mužstvu – Martin Kamitz, kterého skvěle doplnili Matyáš Kruliš, Petr Dorotík, Patrik 

Schober, Kevin Vošanovič, Matouš Šafář, Adam Hrdina a nejmladší Martin Tomášek. 

To děvčata neměla šanci se prosadit proti zkušenějším soupeřkám, kde v každém týmu byly 

aktivní hráčky zdejšího basketbalového klubu… Sestava Jitka Marcziscuková, Terezie Hawlová, 

Violena Kubů, Nikola Kovalíčková, Valerie Bryknarová, Karolína Krestová, Taťána Bohadlová a 

Denisa Kučerová tak i přes bojovný výkon skončila na 4. místě. 

Všem dívkám a chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a klukům přejeme hodně 

štěstí v Jičíně! 

Čsp  
   

V dubnu vaříme z polotovarů - PIZZA.  

       

       

 

Exkurze do Škoda Mladá 
Boleslav     

             

https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=761:2018-03-20-08-01-27&format=pdf&option=com_content&Itemid=75
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=761:2018-03-20-08-01-27&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=75
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=0571af0fd92c36166214dd0004a92e36d30baf65
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=765:basket&id=9883:01w&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=769:sp&format=pdf
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=769:sp&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=cfa537c5c2be838cf16970c9d76335afb689287c
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=766:2018-04-15-18-49-02&id=9884:20180413123117&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=766:2018-04-15-18-49-02&id=9885:20180413123303&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=766:2018-04-15-18-49-02&id=9887:20180413123718&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=776:2018-05-16-18-56-07&format=pdf
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=776:2018-05-16-18-56-07&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=6c10ff9291a8c2dce60841e94b6c574c4c13c35b
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=767:mb&id=9888:20180510112120&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=767:mb&id=9889:20180510112130&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=767:mb&id=9890:20180510112151&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=767:mb&id=9891:20180510112232&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=767:mb&id=9892:20180510112252&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
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Ve čtvrtek 10. května se žáci osmých ročníků v rámci výuky fyziky zúčastnili exkurze do Škoda Mladá 

Boleslav. Exkurze byla rozdělena do dvou bloků. 

Nejprve jsme si vyzvedli výstražné vesty a sluchátka, abychom veškeré informace o výrobě slyšeli. 

Následně jsme autobusem i s průvodci odjeli do závodu na výrobu Octavií. Viděli jsme lisovnu dílů a 

následně i montáž automobilů. 

V druhém bloku jsme navštívili depozitář aut, která nebyla sériově vyráběna. Následovala 

komentovaná prohlídka Muzeum Škoda, kde se žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací o historii 

výroby. Pro shrnutí jsme zhlédli i dokumentární film. 

Na závěr jsme měli možnost navštívit Zákaznické centrum s novými automobily, připravené pro 

zákazníky. 

  

Za doprovod Mgr. Jana Matěnová, Mgr. Marie Píšová, Mgr. Martin Slezák 

Okresní kolo Mc Donald´s cupu: zlato a 
bronz!     

       

Duben a květen patří každým rokem malým fotbalistům z 1. stupně. Ti se již od září těší na ten 

okamžik, kdy rozhodčí svým hvizdem odstartuje nový ročník Mc Donald´s cupu! Jako první se o 

medaile utkali úplně ti nejmladší – žáci 1.-3. tříd. Naši borci vyhráli svou skupinu, když nejprve 

remizovali se ZŠ Žacléř 2:2 a poté porazili ZŠ Náchodská 6:0. V těžkém semifinálovém utkání nestačili 

na fyzicky vyspělejší hráče ze ZŠ nám. Míru Vrchlabí a po prohře 0:5 je čekal zápas o bronz. Ten 

zvládli výborně, vyhráli 3:0 na ZŠ Žacléř a mohli se radovat z bronzových medailí! 

Naši školu reprezentovali: Nikolas Tylš, Michal Dorotík, Ari S. Brar, Jaromír Missberger, Matyáš Hanuš, 

Nicolas Smrc, Daniel Chmelík, Kryštof Milfait, Jakub Novák. 

Jejich starší kolegové si vedli ještě lépe! Celým turnajem prošli bez zaváhání, všechny zápasy vyhráli 

při celkovém skóre 23:1! Ve skupině porazili ZŠ K. Klíče Hostinné 7:0 a ZŠ a MŠ Dolní Braná 5:1. 

V semifinále po tuhém boji zvítězili nad ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší 3:0 a svou jízdu korunovali 

jednoznačným vítězstvím ve finále 8:0 nad ZŠ a MŠ Dolní Braná. Kluci a slečna se tak už těší na 

krajské finále v Jičíně! 

V této kategorii naši školu reprezentovali: Matěj Rada, Tomáš Brhel, Petr Javůrek, Jessica Smrcová, 

Matyáš Chmelík, Jáchym L. Polák, Matěj Široký, Josef Miissberger, Pavel Kresta, Šimon Šafář 

Oběma týmům děkujeme za výbornou reprezentaci školy a staršímu výběru budeme držet pěsti 

v krajském finále! 

Kroužek 
keramiky     

V letošním roce proběhl na naší škole první ročník kroužku keramiky. Děti tvořily s nadšením a zde 

malá ukázka jejich prací: 

https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=777:2018-05-16-18-59-03&format=pdf&option=com_content&Itemid=75
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=777:2018-05-16-18-59-03&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=75
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=29c04530032feea1ce8e737422c39edd0d6d2016
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=768:mc-donald-cup&id=9893:20180426125717&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=768:mc-donald-cup&id=9894:20180426130704&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=768:mc-donald-cup&id=9895:20180510124326&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=779:krouek-keramiky&format=pdf
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=779:krouek-keramiky&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=2189c9bdcd9fbeac4a02019e16ae066d2e080ed4
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Mezinárodní den dětí na I. 
stupni     

Dne 31. 5. oslavil celý první stupeň společně Mezinárodní den dětí. 

Vyrazili jsme si s dětmi na oblíbenou „PARADRÁHU“. Ani velmi horké počasí neodradilo děti od 

zábavných sportovních disciplín: klasických míčových her, skákání přes švihadlo a gumu. Rády také 

využily herní a sportovní prvky, které sportoviště nabízí. 

Jejich úsilí bylo oceněno sladkou chladivou odměnou. 

vyučující I. stupně 

Mezinárodní den dětí ve školní družině – 1. června  
   

       

Slavnostní den jsme zahájili předáním dárků do školního atria. Děti dostaly velký univerzální 

přístřešek, slunečník a solární sprchu pro osvěžení v letních horkých dnech. 

Program pokračoval divadelním ztvárněním pohádky O ČERVENÉ KARKULCE, kterou nám zahrála 

děvčata ze třídy 2.A. Vhod přišlo i osvěžení jahodovým mrožem, soutěže plné vodních her a 

malování prstovými barvami. 

Honba za poznáním lesa – 5. června  
   

          

Pro 1. – 4. třídu jsme připravili ve spolupráci s Českou lesnickou akademií Trutnov akci lesní 

pedagogiky. Děti procházely po skupinách lesoparkem a plnily interaktivní úkoly týkající se 

environmentální výchovy. 

Akce se nám moc líbila. 

Eurorebus – postup do celostátního finále i umístění v 
TOP 10     

https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=769:keramika&id=9896:01&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=769:keramika&id=9897:02&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=769:keramika&id=9898:03&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=769:keramika&id=9899:04&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=769:keramika&id=9900:05&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=783:2018-06-13-18-51-00&format=pdf
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=783:2018-06-13-18-51-00&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=8e4c7a18a874c9900e811f97cbae5e09e6a3126b
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=7:akce&id=785:2018-06-17-19-57-33&format=pdf
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=7:akce&id=785:2018-06-17-19-57-33&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=7985303d0b728aa451d78f0d206f771bdbee2513
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=770:d-mdd&id=9905:20180601132812&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=770:d-mdd&id=9906:20180601134637&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=770:d-mdd&id=9907:20180601141455&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=7:akce&id=786:2018-06-17-20-02-23&format=pdf
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=7:akce&id=786:2018-06-17-20-02-23&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=de389f9519f9ec7f2b15852b40d6e2c94533bb2d
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=771:d-les&id=9908:p1110160&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=771:d-les&id=9909:p1110164&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=771:d-les&id=9910:p1110166&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=771:d-les&id=9911:p1110168&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=788:2018-06-21-10-38-55&format=pdf&option=com_content&Itemid=75
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=788:2018-06-21-10-38-55&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=75
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=b7d4a1176110164b96519df7dce1c6a8ca91e5c2
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Také letos se většina žáků 2. stupně zapojila do vědomostní soutěže Eurorebus. První fáze soutěže 

probíhá on-line, kdy žáci plní úkoly elektronických a korespondenčních kol, doprovodných her a 

bonusovek. Na základě získaných bodů postoupili nejlepší jednotlivci a třídní kolektivy do krajského 

kola. Naši školu v Hradci Králové reprezentovali zástupci sedmi třídních kolektivů. 

V kategorii ZŠ 02 (8. – 9. tř.) obsadily: 8.A 18. místo, 8.B 21. místo a 9.B 22. místo. V kategorii ZŠ 01 

(6. – 7. Tř.) skončila 6.B na 35. místě, 6.C na 31. a 7.B na 27. místě. Nejlépe si ze všech našich 

třídních kolektivů vedla trojice Terezie Hawlová, Eliška Hirmerová a Violena Kubů reprezentující 7.A. 

S 24 body skončila děvčata na 7. místě, což dávalo naději na postup do celostátního kola. A po 

skončení a vyhodnocení všech krajských kol opravdu na naši školu dorazila pozvánka na republikové 

finále! To se uskutečnilo 5.6. v TOP Hotelu Praha na Chodově. Bylo to vůbec poprvé, kdy zástupci 

naší školy mohli nasát atmosféru celostátního kola této soutěže… A že se ta premiéra opravdu 

povedla! Děvčata se v konkurenci 52 nejlepších třídních kolektivů 6. – 7. tříd neztratila, získala 29 

bodů a obsadila nádherné 16. místo! Nutno podotknout, že na 1. – 15. místě se umístili reprezentanti 

gymnázií, tudíž mezi základními školami nenašly naše sedmačky přemožitele! Naše škola se navíc 

v celkovém hodnocení ZŠ umístila na úžasném 8. místě! Nejvíce k tomuto umístění přispěla 8.B, která 

získala téměř 190 000 bodů. Poděkování ale patří všem, kteří svými body přispěli k tomuto úspěchu. 

A na závěr velká gratulace a poděkování Terce, Elišce a Violce! 

Olympijské hry dětí základních škol Trutnova 2018  
   

Slavnostní zahájení  

    

 

 

 
 

 

Sport 2017/2018 
Také v uplynulém školním roce nás sportovci úspěšně reprezentovali nejen v našem regionu, 

ale i mimo něj a dosáhli i na medailové pozice v krajském kole. V listopadu naše škola 

uspořádala okresní kolo v basketbalu pro kategorii starších žáků a žákyň, v březnu pak též pro 

mladší žactvo. V rámci školy jsme uspořádali tradiční soutěž ve skoku vysokém a florbalový 

turnaj tříd. Na závěr školního roku jsme měli hojné zastoupení při Olympijských hrách dětí 

trutnovských škol. 

PŘESPOLNÍ BĚH 

V okresním kole jsme měli zastoupení ve všech čtyřech kategoriích: mladší žákyně skončily 

na 7. místě, starší žáci na 4. místě, starší žákyně braly bronz a mladší žáci si stříbrnou příčkou 

https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=772:eurorebus&id=9912:01&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=789:2018-06-25-14-19-23&format=pdf
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?view=article&catid=47:novinky&id=789:2018-06-25-14-19-23&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=3badd0e87a0b3c6762da99ad45b14bca6761710f
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=773:2018-06-25-14-01-22&id=9913:wp20180625082015pro&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
https://www.zsvdomcich.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=773:2018-06-25-14-01-22&id=9914:wp20180625082021pro&Itemid=62&tmpl=component&detail=1&buttons=1
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zajistili postup do krajského kola. V Nové Pace pak skončili v druhé polovině startovní 

listiny. 

FOTBAL 

Nejlépe si vedli žáci z 4. – 5. tříd, kteří suverénně vyhráli okresní kolo Mc Donald´s cupu a 

postoupili do krajského kola, které se konalo v Jičíně. Zde dokázali uhrát remízu 0:0 

s předloňským vítězem celého ročníku ZŠ Sever Hradec Králové. Díky horšímu skóre 

skončili na stříbrné pozici. Jejich mladší vrstevníci z 1. – 3. tříd skončili na 3. místě 

v okresním kole této soutěže. Mladší žáci vyhráli okresní kolo v minikopané, starší žáci byli 

čtvrtí v okresním kole halové kopané. Zastoupení jsme měli také ve Školské futsalové lize. 

Děvčata skončila třetí ve finále konference, chlapci potrápili favority z hradecké a pardubické 

fotbalové školy, ale nakonec díky horšímu skóre skončili ve druhém kolem. 

FLORBAL 

Také ve florbale se dařilo lépe těm mladším. V okresním kole Čeps cupu (soutěž pro 1. stupeň 

škol) obsadila děvčata krásné 2. místo. Chlapcům se vedlo ještě lépe a přesvědčivě okresní 

kolo vyhráli a postoupili do krajské eliminace, kde obsadili 7. místo. Žáci a žákyně 2. stupně 

nepostoupili ve svých kategoriích z okrskových kol. 

BASKETBAL 

V domácím prostředí brali starší žáci bronz, mladší žákyně skončili na 4. místě. Nejlépe si 

vedli mladší žáci, kteří okresní kolo vyhráli a v krajském finále v Jičíně obsadili bronzový 

stupínek. 

POHÁR ROZHLASU 

Okrskového kola se zúčastnily 4 týmy. Dívčí družstva se umístila mimo stupně vítězů. Mladší 

žáci skončili na 2. místě, bodový zisk však na postup do okresního kola nestačil. Starší žáci 

svůj okrsek vyhráli a v následném okresním kole brali bronz. 

        
 

 

VEDLE BASKETBALU A FOTBALU SE VE ŠKOLÁCH HRAJE I GOLF 

Na začátku června se uskutečnil první golfový turnaj základních škol, které pro své žáky 

otevřely nepovinný předmět výuka golfu. Jedním ze šesti účastníků byla i Základní škola 

Trutnov, V Domcích.  

Paní ředitelka Ing. Zuzana Horáková Radová přivedla golf do své školy ve školním roce 

2006/2007 formou golfového kroužku a již v následujícím roce dala škola dětem příležitost – 

pravděpodobně jako vůbec první v České republice – získat z golfu jako nepovinného 

předmětu známku na vysvědčení. První účast na turnaji tak přichází po 10 letech golfové 

práce s dětmi: „Jsem moc ráda, že se projekt České golfové federace Se školou na golf snaží 

dát dohromady školy, které se golfu věnují. Meziškolní  sportovní klání nám moc chybělo. 

Děti přijely z turnaje nadšené a už se těší na další ročník,“ hodnotí první turnaj ředitelka 

školy, která se turnaje také zúčastnila.  

„Pro výuku golfu máme fantastické zázemí, tréninkové plochy nám poskytuje blízké golfové 

hřiště v Mladých Bukách. Dopravu na sportoviště si zajišťujeme sami vlastním minibusem. 

Můžeme se dokonce již pochlubit, že jsme společně s místním golfovým klubem vychovali 

Mistra klubu ve hře na rány,“ dodává Z. Horáková Radová.  

Základní škola Trutnov, V Domcích, přivádí ke golfu děti již od prvních tříd. Seznamuje je 

okamžitě s klasickými golfovými holemi; děti od samého začátku odpalují běžné golfové 
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míčky. Pouze v zimním období probíhá výuka v tělocvičně. V takovém případě škola pro 

výuku využívá vybavení Snag nebo si děti výuku zpestřují na golfových simulátorech.    

Malí golfisté se zůčastnili prvního mistrovství České republiky škol s výukou golfu, které 

probíhalo na GC Kaskáda a obsadili vynikající druhé místo. 

 

VÝSLEDKY LITERÁRNÍCH SOUTĚŽÍ 2017/2018 

 

1. Dětský čin roku 2017 

 

1. místo – Martin Kamitz 7. A – kategorie „Pomoc starším lidem“ 

1. místo – Martin Zilvar 9. A – kategorie „Pomoc přírodě“ 

 

2. Malá Proseč Terezy Novákové 2018    
3. místo Aneta Lombartová 9. A 

 

3. Zlatá tužka 2018 
 

A  Veršování –  2. místo Martin Šubrt 7. A 

                           3. místo Viola Kubů 7. A 

A  Příběh       -  1. místo Ester Vorochtová 7. A 

B  Veršování -  1. místo Aneta Lombartová 9. A 

 

4. Úpice bratří Čapků 2018 

 

1. místo – Eliška Hirmerová 7. A 

2. místo - Zdeněk Kratochvíl 7. A 

3. místo - Martin Šubrt 7. A 

1. místo – Aneta Lombartová 9. A 

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

 

„Lékařem proti své vůli“ – Divadlo Alfa 

 

   V pondělí 8. ledna 2018 jsme měli možnosti vidět, jak falešný lékař dokáže 

diagnostikovat skutečnou lásku. V bláznivé komedii „Lékařem proti své vůli“ se omylem 

stává drvoštěp Sganarelle (postava, jež vystupuje ve více Moliérových hrách a kterou sám 

autor rád hrává). Pro sérii nedorozumění, převleků a zmatků, během nichž Shanarell 

málem skončí na šibenici, nakonec vše dobře dopadne! 

 

OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA – OKESNÍ KOLO 

 

          Dne 29. ledna 2018 se konalo okresní kolo Olympiády z českého jazyka na ZŠ R. 

Frimla. Za naši školu se zúčastnili dva žáci – Martin Zilvar z 9. A (29. – 30. místo) a 

Kristýna Dalecká z 9. B (26. - 27. místo). 

Přehled akcí, které proběhly ve školním roce 2017 - 2018 v rámci Výchovy k občanství: 

 

 BESEDY 
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„Křišťálová noc“ 

 

V tradičním komponovaném pořadu (9. listopadu 2017) pro 9. roč. ZŠ a SŠ (váže se 

k předmětům: dějepis, český jazyk a literatura, zeměpis, výchova k občanství) jako pamětník 

holocaustu letos vystoupil prof. Dr. Alexander Nesanel Fried, doprovodila ho hudební 

skupina Augenblick (s písněmi v jidiš i hebrejštině).        

 

EXKURZE 

 

„Prezentace SŠ a zaměstnavatelů“ 

 

Ve dnech 13. října 2017 otevřelo své stánky 64 středních škol a středních odborných 

učilišť a také 22 firem nabízejících volná pracovní místa. 

V Uffu se prezentovaly nejen školy z Trutnova a blízkého okolí, ale také například 

z Hradce Králové, Pardubic, Dobrušky a dalších vzdálenějších míst.  

Deváťáci si mohli vybrat z nepřeberného množství oborů, jako například informatiky, 

potravinářství, zdravotnictví, ekonomie, gymnázií, umělecké tvorby, služeb, obchodu, 

gastronomie, stavebnictví, pedagogiky a mnoha dalších profesí. 

I naši deváťáci, ostatně jako každý rok, navštívili tento veletrh středních škol a byl pro 

ně velkým přínosem.  

 

„Trapas nepřežiju aneb ten řízek nezvedej“ 

 

V pátek 13. října 2017 žáci 2. stupně navštívili rovněž představení „Trapas nepřežiju“, 

které bylo vtipnou formou zaměřeno na zásady slušného chování. 

Hlavními aktéry byli Michaela Dolinová, v roli RY-PO-SLUCHa = RYchlá POmoc 

SLUšného Chování, a Ladislav Ondřej, v roli Karla Loudy, žáka 8. B, který by se rád naučil 

některým základním pravidlům slušného chování. 

Karel Louda přichází do nové školy v novém městě, bojí se nového kolektivu, nových 

učitelů, sousedů a holek. Díky paní Ry-po-sluch se z Karla stává mladý muž, který ovládá 

dokonale zásady slušného chování. 

Na závěr představení vystoupili Pavel Callta se svými hity „Terapeut“, „Píšem si svůj 

sen“ a Nelly Řehořová s písničkou z muzikálu „Muž se železnou maskou“ – „Žít jen svou 

láskou“ a další. 

Program se nám všem moc líbil a náležitě jsme si ho užili. 

 

„Živá knihovna povolání“ 

 

V pondělí 13. listopadu 2017 se naši deváťáci zúčastnili akce zvané „Živá knihovna 

povolání“, kterou pořádal Svaz průmyslu a dopravy České republiky. Dětem se představily 

firmy: ABB, ZPA Smart Energy, MZ Liberec, Zdravotnický holding KHK, Tyco Electronics 

EC Trutnov, AUTOSTYL, KASPER KOVO, LUKO, Pepperl+Fuchs Manufacturing a 

Continental Automotive. 

Tato prezentace probíhala ve Společenském centru Uffo a byla perfektně 

zorganizovaná. 

Žáci tuto akci hodnotili pozitivně.  

PROJEKT 

      

„Projekt „FINANČNÍ SVOBODA“ pro 9. ročník“ 
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V úterý 19. prosince 2017 proběhl projektový den pro třídu 9. A, B. Jednalo se o 

projekt „Finanční svoboda“, který je zaměřen na finanční gramotnost, v dnešní době tak často 

skloňované téma. 

V první části se žáci seznámili s terminologií, finančními produkty, což bylo nezbytné, 

aby mohli posléze „hru“ hrát. 

V druhé části již žáci (finanční poradci) prováděli praktické transakce pro své klienty 

(příslušnou rodinu). Smyslem hry bylo splnit vytčené cíle bezpečnou cestou, ne za cenu 

riskování.  

Druhý den jsme se v obou třídách k této hře ještě krátce vrátili a zhodnotili její průběh 

a význam. 

Žáci se dozvěděli o finančních produktech na trhu, jak s finančními prostředky mohou 

nakládat, jakým způsobem mohou investovat atd. Domníváme se, že pomocí hry si nejlépe 

žáci osvojí, jak zacházet s finančními prostředky. Věříme, že žáci tento den hodnotili 

pozitivně.  

 

 

Matematika 

Během školního jsme se zapojili do matematických soutěží Pythagoriáda a Matematický 

klokan a někteří žáci byli zapojeni do internetové soutěže Stroj na jedničky, jejíž částí je i 

matematika. V Pythagoriádě se do okresního kola nominovali tři žáci z 6. A třídy, jeden žák 

z 8. A třídy a dva žáci z 5. B třídy. Zúčastnili se ho ale pouze žáci pátých ročníků, neboť 

šesťáci a osmáci byli v daném termínu na cyklisticko – turistickém kurzu. V kategorii 5. tříd 

získala naše žákyně druhé místo. Projekt Finanční svoboda, plánovaný pro deváté a osmé 

ročníky, se nakonec uskutečnil pouze pro deváté ročníky. 

 Pro žáky devátých tříd probíhal od října do začátku dubna kroužek Příprava na 

přijímací zkoušky z matematiky pod vedením pí. uč. Píšové. 

Vytipovaní slabší žáci šestých ročníků měli možnost po celý rok využívat bezplatné 

doučování v rámci využití šablon. Vedla ho pí. uč. Píšová. 

 

Hudební výchova 
Zábavně naučný program v rámci hudební výchovy 

 

Dne 13. 2. 2018 v tělocvičně naší školy proběhl hudebně sociální program pro ZŠ 

s názvem „Objev svůj rytmus“, pořádaný občanským sdružením Harmonia universalsis, 

z našeho 2. stupně se ho zúčastnily pouze 6. ročníky, a to 3. hod., jinak byl pořad 

koncipovaný ještě pro 1.- 5. ročník,.  

Program využíval a kombinoval prvky „Drum circle“, „Health Rytmus“, Body 

Percussion“, „Artefiletiky“, rytmických a hudebních her. Umožnil účastníkům překonávat 

jejich vnímavé hranice a podporoval jejich přirozené sebevyjádření. V kolektivu se projevily 

zcela nové mechanizmy sociálního propojení, spolupráce a svobodného vyjádření každého 

jedince a tím vznikalo společné dílo v reálném čase.  

Děti byly vedeny k tvoření rytmických paternů a melodických linek v jednotlivých 

sekcí perkusivních nástrojů. Vznikal tak improvizovaný hudební útvar. Po této přípravě se 

několik různých paternů složilo dohromady a vznikla společná píseň. Naše škola jako dárek 

obdržela malou sadu Boomwhackers, které jsou také jedním z používaných nástrojů.  

Po skončení pořadu jsme konzultovaly úroveň tohoto projektu i s vyučujícími 1. 

stupně a konstatovaly jsme, že jsme již zažily programy hudební výchovy na vyšší úrovni 

(úvodní slovo trvalo 35 minut, takže žáci již postupně program přestávali vnímat). Teprve po 

této zdlouhavé části přišly na řadu nástroje a jejich využití.  
Zpívání s Deníkem 
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Nácviku programu – šesti koled - se zhostila p. uč. Kroužková a p. uč. Píšová s žáky II. 

stupně (Z Nazaretu vyšli, My tři králové, Jak jsi krásné neviňátko, Pásli ovce valaši, Nesem 

vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Veselé vánoční hody). Zkoušky 

probíhaly v ranních i odpoledních hodinách. Zazněly v prosinci před společenským centrem 

Uffo v již známém programu – Česko zpívá koledy s Deníkem, kterého se naše škola 

každoročně účastní.  

 

Výtvarné soutěže 2017/2018 
 

Z důvodu delší absence nemohla vyučující výtvarné výchovy obeslat řadu soutěží, 

které se uzavíraly právě v lednu a únoru.  

 

 

VÝSLEDKY 

24. KOLA LITERÁRNÍ A VÝTVARNÉ SOUTĚŽE ÚPICE BRATŘÍ ČAPKŮ 2018 

 

Kategorie: Velká policejní pohádka 

 

6. třídy 

2. Aneta Zaňková, Problém s padákem  

3. Nela Levayová, Policistka v akci 

7. třídy 

1. Eliška Hirmerová, Policistka pátrá.  

3. Aneta Šípková, Policista a pes 

 

Kategorie: Volné téma. 

 

6. třídy 

1. Michaela Vondrová, Červená Karkulka 

 

7. třídy 

1. Juliane V. Vaško, Jaro 

2. Juliane V. Vaško, Hlemýžď v lese 

 

8. třídy 

1. Sára Plačková, Vítr  

3. Jitka Harczicsuková, Radost, štěstí, láska  

 

9. třídy 

 

3. David Denic, Exploze  

 

 

 

Další výtvarné soutěže: 

 

Také v tomto roce jsme obeslali XIV. ročník výtvarné soutěže Zvíře není věc a cenné 

1. místo získala Veronika Špačková (8. B), vystavené práce bude mít i Michaela 
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Sedláčková (7. B) a Natálie Vyskočilová (9. A). Výstava a slavnostní vernisáž vybraných 

prací se uskuteční 20. září 2018. 

 
 

10.1. Sportovní kurzy 

 

CTK Mácháč 2018 

15. ročník branně turistického kursu a zároveň 9. ročník cyklistického kurzu spojeného s 

výukou 

Kdo: Ze 6. a 8. ročníku se celkem zúčastnilo 78 žáků z toho 28 cyklistů 

Kdy:27.05.2018 – 01.06.2018 

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. 

 

 

LVVZ 
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 V týdnu 13. – 19. 1. 2018 se uskutečnil pro žáky 7. ročníků lyžařský výcvik. Nejeli jsme 

daleko. Naším útočištěm se stala chata Satelit na Niklově Vrchu. S sebou každý vezl dva páry 

lyží – sjezdovky a běžky.  

To, že naše lyžařské schopnosti byly odlišné, nám vůbec nevadilo. Rozděleni do skupin 

jsme na svahu se dvěma vleky trénovali a zdokonalovali své sjezdařské dovednosti a na běžkách 

poznávali blízké okolí chaty. Odměnou nám byla chutná strava na chatě Grizzly a samozřejmě 

dobrý pocit z našich lyžařských pokroků.  

Večery jsme si zpestřili diskuzemi o lyžařské výstroji a výzbroji, o historii lyžování a o 

nebezpečí hor. Nechyběly ani filmy s lyžařskou tématikou a společenské hry.  

Domů se nám moc nechtělo. Odjížděli jsme spokojeni, plni zážitků, odhodláni co 

nejdříve zase vyrazit na lyže. 

                         

 

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. Pokud se 

nepodařilo navázat spolupráci s rodiči, žádali jsme dvakrát o pomoc pracovníky OSPODu. 

 

11.2. Výchovné komise 

 

Výchovná komise byla svolávána čtyřikrát na II. st. na podnět třídních učitelů, z toho jedna 

pouze s rodiči. 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 1. zasedání Školské rady při Základní škole, Trutnov, V Domcích 488  
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ze dne 24. 10. 2017 
5. funkční období 

 
 

Přítomni:  Trojanová Lenka 
      Kolesa Radek, Mgr. 
  Jorová Blanka, Mgr. 
  Vanišová Blanka, Mgr. 
      Rejl Dušan, Mgr. 

 
Horáková Radová Zuzana, Ing. – host 

 
Nepřítomni: Hendrych Tomáš, Mgr. 
       
Program:  1. Úvodní slovo ředitelky školy, volba předsedy a jmenování tajemníka ŠR 
      2. Jednací řád ŠR 
      3. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 

4. Různé 
      5. Program a termín příštího zasedání ŠR 
 
 
 
Ad 1) 
Úvodní slovo ředitelky školy, volba předsedy a jmenování tajemníka ŠR 
Ředitelka školy přivítala a představila členy ŠR pro 5. funkční období. Členové ŠR obdrželi Přílohu ke 
Zřizovací listině Školské rady při Základní škole, Trutnov, V Domcích 488 (jmenný seznam členů, 
podepsaný starostou města).  
Členové ŠR zvolili předsedu a po vzájemné dohodě byl rovněž jmenován tajemník tohoto orgánu školy. 
 
Na návrh ředitelky školy byl předsedou ŠR zvolen Mgr. D. Rejl, a to poměrem hlasů 4-0-1. 
Tajemníkem ŠR se stala Mgr. B. Jorová, a to poměrem hlasů 4-0-1.  
 
 
Ad 2) 
Jednací řád ŠR 
Členové ŠR se seznámili s návrhem Jednacího řádu Školské rady při Základní škole, Trutnov, V Domcích 
488 a kompetencemi tohoto orgánu školy. Předseda ŠR upozornil na možnost tento dokument dle 
potřeby upravovat a doplňovat (viz Čl. VI dokumentu). Ke znění návrhu jednacího řádu nebyly 
připomínky.  
 
Jednací řád ŠR byl schválen v souladu s ustanovením § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném 
znění (dále jen školský zákon), poměrem hlasů 4-0-1 a nabývá účinnosti dnem schválení, tj. 
24.10.2017. 
 
 
Ad 3) 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 
Ředitelka školy předložila členům ŠR ještě před úvodním zasedáním tohoto orgánu školy 
k prostudování Výroční zprávu o činnosti subjektu za uplynulý školní rok. Jedná se o dokument, který 
ŠR schvaluje v souladu s ustanovením § 168 odst. 1 písm. b) školského zákona, a to nadpoloviční 
většinou všech členů ŠR (viz Čl. IV jednacího řádu). 
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Výroční zpráva obsahuje všechny povinné náležitosti dle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 15/2015 Sb., v platném 
znění. 
 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 byla schválena bez připomínek poměrem 
hlasů 4-0-1. Schválená verze výroční zprávy bude zveřejněna na webových stránkách školy (v tištěné 
podobě byla předána zřizovateli i všem členům ŠR). 
 
 
Ad 4) 
Různé 
Úprava ŠVP – paní ředitelka informovala o úpravě ŠVP dle vyhlášky MŠMT týkající se povinné výuky 
plavání (týká se žáků 1. a 2. ročníků). 
Dále se diskutovalo řešení změny školního řádu – týkající ochrany zaměstnanců. Paní ředitelka a pan 
předseda zjistí, zda je změna nutná ihned. 
Paní ředitelka informovala o projektu v rámci výzvy č. 47 IROP – úprava a přestavba atria školy. 
Realizace je zatím nejasná, nedošlo zatím k rozhodnutí.  
 
 
Ad 5) 
Program a termín příštího zasedání ŠR 
1. Hospodaření školy v roce 2017 
2. Finanční plán subjektu pro rok 2018 
3. Různé 
 
Další zasedání ŠR se uskuteční v březnu 2018. Konkrétní termín bude upřesněn a všem členům ŠR včas 
oznámen.  
 
 

Zápis 
z 2. zasedání Školské rady při Základní škole, Trutnov, V Domcích 488  

ze dne 27. 03. 2018 
5. funkční období 

 
 

Přítomni:  Trojanová Lenka 
      Kolesa Radek, Mgr. 
  Jorová Blanka, Mgr. 
  Vanišová Blanka, Mgr. 
      Hendrych Tomáš, Mgr. 

Rejl Dušan, Mgr. 
 
Horáková Radová Zuzana, Ing. – host 

  
       
Program:  1. Úvod 
      2. Hospodaření školy v roce 2017 a finanční plán na rok 2018 
  3. Změna školního řádu 

4. Různé 
      5. Program a termín příštího zasedání ŠR 
Ad 1) 
Úvod 
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Předseda školské rady seznámil přítomné členy s programem 2. zasedání ŠR. Členům ŠR byl předložen 
zápis z 1. zasedání tohoto orgánu školy. O zápisu nehlasoval Mgr. T. Hendrych, který nebyl na úvodním 
zasedání ŠR přítomen. 
 
Zápis z 1. zasedání školské rady byl schválen poměrem hlasů: 5-0-0 
 
 
Ad 2) 
Hospodaření školy v roce 2017 a finanční plán na rok 2018 
Ředitelka školy podala informaci o hospodaření organizace v roce 2017, a to zejména k prováděným 
akcím nad rámec běžného provozu (čerpání účelových provozních příspěvků a investic z rozpočtu 
města + prostředků z dalších zdrojů).  
 
Škola zakončila účetní rok s kladným hospodářským výsledkem ve výši 243.000 Kč (účetní závěrku a 
výsledek hospodaření za rok 2017 schválila Rada města Trutnova dne 19. 03. 2018, usnesením 
RM_2018-267/6). Zůstatky ve fondech této příspěvkové organizace se stavem k 31. 12. 2017 činily: 
fond odměn 111.219 Kč, rezervní fond 405.502 Kč, fond investic 299.168 Kč (více informací v přiložené 
tabulce). V případě přímých NIV (mzdové náklady a ONIV) škola v plné míře vyčerpala rozpočtované 
prostředky na rok 2017. 
Členové ŠR obdrželi rovněž „Přehled provozních příspěvků, účelových a investičních dotací 
trutnovských ZŠ z rozpočtu města v letech 2012 – 2017“.  
 
Finanční plán organizace na rok 2018 navazuje na její běžné náklady a výnosy v roce 2017. Škola bude 
zároveň očekávat stanovisko zřizovatele k podané žádosti o účelový provozní příspěvek na pokrytí 
nákladů spojených s další etapou výměny osvětlení v učebnách ZŠ (žádost musí být projednána 
v Zastupitelstvu města Trutnova v květnu, nebo v červnu 2018). 
 
K hodnotící zprávě o hospodaření školy za rok 2017 ani k finančnímu plánu na rok 2018 nebyly ze 
strany členů ŠR připomínky. 
 
 
Ad 3) 
Změna školního řádu 
Ředitelka školy předložila členům ŠR návrhy změn školního řádu, které vyplynuly z aktuálních potřeb 
organizace. Konkrétně se jedná o uvedení práv a povinností pedagogických pracovníků (tuto potřebu 
ředitelka avizovala již při úvodním zasedání ŠR. Mezi tato práva patří rovněž zadávání domácích úkolů 
a možnost žáky za jejich vypracování hodnotit. V této souvislosti je doplněna také povinnosti žáků tyto 
domácí úkoly vypracovávat. 
S ohledem na povinnosti organizace vyplývající z ochrany osobních údajů (GDPR) jsou další změny ve 
školním řádu plánovány již pro následující školní rok (změny budou předloženy na 3. zasedání tohoto 
orgánu školy). 
 
Navrhované změny školního řádu byly schváleny bez připomínek poměrem hlasů 6-0-0. Schválená 
verze školního řádu s účinností od 28. 03. 2018 bude zveřejněna na webových stránkách školy. 
 
 
Ad 4) 
Různé 

 dotaz pana Kolesy – „Vánoce na kopci“ – proč se neuskutečnily. Paní ředitelka informovala o 
složité situaci s EET a velkém vytížení učitelů. 

 spojení dvou tříd 9. ročníku do jedné – v souvislosti s odchodem paní učitelky Kroužkové bylo 
vedení nuceno přistoupit k tomuto organizačnímu opatření. 
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 úprava kapacity ZŠ na reálný počet žáků (kapacita od zahájení provozu školy již neodpovídá 
reálnému stavu). 

 zápis k PŠD (info z matriky + nová obecně závazná vyhláška) – zápis proběhne 5. a 6. dubna 2018. 
Paní ředitelka informovala, že očekává otevření dvou prvních tříd. 

 
 
Ad 5) 
Program a termín příštího zasedání ŠR 
1. Schvalování výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2017/2018 
2. Změny školního řádu 
3. Výsledky zápisu k PŠD a počty žáků ve školním roce 2018/2019 
4. Různé 
 
Další zasedání ŠR se uskuteční na konci září, nebo v průběhu října 2018. Konkrétní termín bude 
upřesněn a všem členům ŠR včas oznámen.  
 

    

  

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.  

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, která byla shledána bezdůvodnou. 
 

 

14. Opravy a údržba budovy 
 

Ve školním roce 2017/2018 byly provedeny tyto akce. 

1. Rekonstrukce podlahy na II. stupni 

2. Rekonstrukce osvětlení učeben 

3. Malování tříd a chodeb II. stupně 

4. Vybavení čtyř učeben novými tabulemi (interaktivním ramenem) 

5. Zřízení multimediální učebny Hv pro I. stupeň 

 

 

 

 

15. Technické vybavení školy  
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Nové  technické vybavení školy 

 

Ve školním roce 2017/2018 byly zakoupeny čtyři 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  151 39 63 42 7 

Počet PC mladších 5 let  141 39 63 32 7 
 

Počet PC připojených k internetu 151 

Počet PC připojených do LAN 151 

Počet přípojných míst v LAN 225 
 

Prezentační technika – druh 

  počet ks 

dataprojektor 13 

interaktivní tabule, ramena 14 

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 byl  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 2017/2018 byla ukončena doba udržitelnosti projektu. 

 

    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 
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neúspěchem (doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, čtenářský klub, klub zábavné 

logiky a deskových her) 

 Výše podpory: 1 238 745,- Kč 

 

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 

 

Výstup projektu bedekr viz příloha. 

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2017 
 

Nadační fond DOMUS 
 

IČO: 28800320 

541 01 Trutnov, V Domcích 488 
 

1. K 31. 12. 2017 je majetek Nadačního fondu tvořen DDHM a finančními prostředky 

v následující výši: 

 

 DDHM  79.590,00 Kč 

Běžný účet:           120.214,96 Kč 

Pokladna:    3.979,00 Kč 

Celkem:           204.083,96 Kč 

  

K datu 31. 12. 2017 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 2017 činil 38.900,- Kč. 

 

3. Majetek nadačního fondu byl v roce 2017 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 2017 příspěvky v souladu se statutem nadačního fondu 

v celkové výši 20.487,- Kč. 

  

5. Pravidlo související s výší nákladů na správu nadačního fondu je dodržováno. Náklady 

na správu Nadačního fondu za rok 2017 činily 184,- Kč (náklady spojené s vedením 
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běžného účtu a správní poplatky).  Uvedená částka představuje 0,15 % z majetku 

nadačního fondu k 31. 12. 2017. 

 

 

Zpracoval: Mgr. Dana Nyčová 

V Trutnově dne 26. 3. 2018 

 

Účetní závěrka za rok 2017 a výroční zpráva za rok 2017 byly schváleny na zasedání správní 

rady Nadačního fondu DOMUS dne 25.5.2018. 

 

 

Výrok revizora k účetní závěrce Nadačního fondu DOMUS k 31. 12. 2017 

 

1. Účetnictví Nadačního fondu věrně zobrazuje přehled hospodaření fondu, jakož i stav 

závazků a pohledávek fondu. 

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. 2017 a výroční zprávy za rok 

2017 bez výhrad. 

 

 

V Trutnově dne 26. 3. 2018 

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 

 
17.1 Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem   

Název organizace: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488      
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Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu v roce 2017 

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. 

2017 

Vráceno v 
průběhu roku  

na účet 
poskytovatele 

Skutečně 
použito 

k 31. 12. 2017 

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       21 478 069,00 0,00 21 478 069,00 0,00 

v tom: jednotlivé dotační tituly   

33353 

          

Přímé náklady na vzdělávání      20 948 960,00 0,00 20 948 960,00 0,00 

v tom:     a) platy     14 944 234,00   14 944 234,00 0,00 

                b) OON     120 000,00   120 000,00 0,00 

                c) ostatní (pojistné + FKSP +  

ONIV) 

    

5 884 726,00   5 884 726,00 0,00 

Rozvojový program MŠMT pro děti-

cizince ze 3. zemí 

  
33024 

  

      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 odborného vzdělávání   33049         0,00 

Rozvojový program na podporu školních 

psychologů, speciálních pedagogů a 

metodiků - specialistů 

  

33050 

  

      0,00 

Zvýšení platů pedagogických pracovníků a 

nepedagogických zaměstnanců 

regionálního školství 

  

33052 

  

439 812,00   439 812,00 0,00 

Excelence základních škol   
33 065 

  

4 285,00   4 285,00 0,00 

Podpora navýšení kapacit ve školských 

poradenských zařízeních 

  
33069 

  

      0,00 

Podpora výuky plavání v základních 

školách v r. 2017 

  
33 070 

  

      0,00 

Vzdělávací program paměťových institucí 

do škol 

  
33 071 

  

      0,00 

Zvýšení platů nepedagogických 

zaměstnanců regionálního školství 

  
33 073 

  

85 012,00   85 012,00 0,00 

Program sociální prevence a prevence 

kriminality 

  
33122 

  

      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 
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Asistenti pedagogů v soukromých a 

církevních speciálních školách 

  
33215 

  

      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 

Asistenti pedagogů pro děti, žáky a 

studenty se sociálním znevýhodněním 

  
33457 

  

      0,00 

Ostatní - uveďte jednotlivé tituly 

účelových dotací: 

  

  

  

      0,00 

v tom:  jednotlivé tituly               

              0,00 

              0,00 

A.3. Dotace a návratné finanční výpomoci 

celkem (A.1.+ A.2.) 
  

  
  

21 478 069,00 0,00 21 478 069,00 0,00 

        

 

 

Vysvětlivky:           
sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31.12.2017, 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 2017 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 31.12.2017        
sloupce "b" a "d" tab. 1.A v případě dotací poskytnutých odborem 
školství nevyplňujte        

 

  

17.2    Přehled hospodaření v roce 
2017        

Název organizace: Základní škola, Trutnov, V 
Domcích 488        

         

Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti        

číslo 
řádku 

UKAZATEL číslo účtu 

               rok 2016                rok 2017 
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 2 528,95 532,40 2 546,52 512,82 1,01 0,96 

3                z toho: produktivní práce žáků               

4                             školné - popl. ŠD, kroužky   643,80   579,29   0,90   

5                             stravné   1 885,15 532,40 1 855,96 512,82 0,98 0,96 

6                             poplatky za ubytování               

7 výnosy z pronájmu 603   411,03   421,11   1,02 

8 výnosy z prodaného zboží 604   120,23       0,00 

9 změna stavu, aktivace sk. 61-62             

10 ostatní výnosy  sk. 64 299,30   234,63   0,78   

11 
              z toho: smluvní a ostatní pokuty a 
penále 641,642             

12                            zúčtování fondů 648 30,59   135,68   4,44   

13                            výnosy z prodeje materiálu 644             



Strana 46 z 51 

14 
                           výnosy z prodeje DNM, 
DHM 645,646             

15                 

16 výnosy z finančního majetku sk. 66 0,95       0,00   

17 provozní dotace sk. 67 26 734,50   28 613,68   1,07   

18 
              z toho: příspěvek na provoz z 
rozpočtu zřizovatele   5 678,27   5 923,20   1,04   

19 
                           příspěvek na přímé náklady 
na vzdělávání   20 408,73   21 478,07   1,05   

20                            příspěvky z jiných rozpočtů   647,50   1 212,41   1,87   

21 výnosy celkem   (č.ř. 1+2+8+9+10+14+17)   29 563,70 1 063,66 31 394,83 933,93 1,06 0,88 

         

Náklady z hlavní a doplňkové činnosti 

číslo 
řádku 

UKAZATEL 

číslo účtu                rok 2016                rok 2017 
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 2 843,91 266,50 2 329,90 261,69 0,82 0,98 

2 
                  z toho: učebnice, učební texty a 
učební pomůcky   364,06   180,85       

3                               potraviny   1 642,31 254,64 1 653,02 250,77 1,01 0,98 

5 spotřeba energie 502 1 818,76 52,13 1 863,25 50,22 1,02 0,96 

6                  z toho: voda      377,27 6,80 392,15 6,55 1,04 0,96 

7                               pára   879,80 28,33 953,28 27,29 1,08 0,96 

8                               plyn               

9                              elektrická energie   561,69 17,00 517,82 16,38 0,92 0,96 

10 spotřeba ost. nesk. dodávek a prodané zboží 503,504   105,76         

11 služby skup.51 2 722,28 23,14 3 336,00 10,92 1,23 0,47 

12                   z toho: opravy a udržování 511 1 318,27 13,35 1 580,62 3,28 1,20 0,25 

13                                nájemné 518             

14                                telekomunikace 518 43,41 1,13 39,08 1,09 0,90 0,96 

15                                služby peněžních ústavů 518 42,64 2,27 36,74 2,18 0,86 0,96 

16 osobní náklady skup. 52 20 447,41 559,40 22 099,21 434,09 1,08 0,78 

17 
                       z toho: mzdové náklady z 
dotace zřizovatele 521 15 057,53 419,67 16 215,00 326,25 1,08 0,78 

18 
                                    náklady na sociální a 
zdravotní pojištění 524,525 5 000,98 133,86 5 392,42 101,84 1,08 0,76 

19 daně a poplatky skup. 53 2,12   3,00       

20 ostatní náklady skup.54 617,47   640,62       

21 
odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné 
položky skup. 55 1 129,87 9,07 1 037,28 8,73 0,92 0,96 

22 
                     z toho: odpisy nehmotného a 
hmotného  majetku 551 840,51 9,07 807,04   0,96   

23 
                     z toho: náklady na pořízení 
DDHM 558 289,36   230,24       

24 finanční náklady skup. 56 5,69   11,28       

25 daň z příjmů 591,595 0,18           

26 

náklady celkem  (č.ř. 
1+5+10+11+15+18+19+21+23)   29 587,69 1 016,00 31 320,54 765,65 1,06 0,75 

         

Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové 
činnosti       v tis. Kč 

číslo 
řádku 

UKAZATEL 
  

               rok 2016                rok 2017 
vývojový 
ukazatel 

vývojový 
ukazatel 
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číslo 
řádku 

výkazu 

hlavní 
činnost 

doplňková 
činnost 

hlavní 
činnost 

doplňková 
činnost 

  

  1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 

1 hospodářský výsledek  (výnosy - náklady) 62 -23,99 47,66 74,29 168,28     

 

 

 

 

17.3    Přehled hospodaření v roce 2017 podle zdrojů financování 

Název organizace: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488  

   Kč 

  Hlavní činnost Dolňková činnost Celkem 

    

Provozní rozpočet    

Výnosy 8 704 358,31 933 933,44 9 638 291,75 

z tohoho poskytnutá dotace 5 923 203,42 0,00 5 923 203,42 

Náklady 8 563 835,12 765 647,42 9 329 482,54 

Hospodářský výsledek 140 523,19 168 286,02 308 809,21 

    

Přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353)   

Výnosy 20 948 960,00 0,00 20 948 960,00 

z tohoho poskytnutá dotace 20 948 960,00 0,00 20 948 960,00 

Náklady 20 948 960,00 0,00 20 948 960,00 

Hospodářský výsledek 0,00 0,00 0,00 

    

RP MŠMT "Zvýšení platů pracovníků RgŠ" (UZ 33052)  

Výnosy 439 812,00 0,00 439 812,00 

z tohoho poskytnutá dotace 439 812,00 0,00 439 812,00 

Náklady 439 812,00 0,00 439 812,00 

Hospodářský výsledek 0,00 0,00 0,00 

    

RP MŠMT "Excelence základních škol" (UZ 33065) 

Výnosy 4 285,00 0,00 4 285,00 

z tohoho poskytnutá dotace 4 285,00 0,00 4 285,00 

Náklady 4 285,00 0,00 4 285,00 

Hospodářský výsledek 0,00 0,00 0,00 

    

RP "Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ" (UZ 33073) 

Výnosy 85 012,00 0,00 85 012,00 

z tohoho poskytnutá dotace 85 012,00 0,00 85 012,00 

Náklady 85 012,00 0,00 85 012,00 

Hospodářský výsledek 0,00 0,00 0,00 

    

OPVK EU - šablony 

Výnosy 515 011,36 0,00 515 011,36 

z tohoho poskytnutá dotace 515 011,36 0,00 515 011,36 

Náklady 515 011,36 0,00 515 011,36 

Hospodářský výsledek 0,00 0,00 0,00 

    

Erasmus    

Výnosy 496 855,19 0,00 496 855,19 
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z tohoho poskytnutá dotace 496 085,99 0,00 496 085,99 

Náklady 563 085,99 0,00 563 085,99 

Hospodářský výsledek -66 230,80 0,00 -66 230,80 

    

Úřad práce    

Výnosy 200 537,00 0,00 200 537,00 

z tohoho poskytnutá dotace 200 537,00 0,00 200 537,00 

Náklady 200 537,00 0,00 200 537,00 

Hospodářský výsledek 0,00 0,00 0,00 

    

   

    

    

Přehled hospodaření celkem    

Výnosy 31 394 830,86 933 933,44 32 328 764,30 

z tohoho poskytnutá dotace 28 612 906,77 0,00 28 612 906,77 

Náklady 31 320 538,47 765 647,42 32 086 185,89 

Hospodářský výsledek 74 292,39 168 286,02 242 578,41 

 

 

 

17. 4.    Finanční fondy   

Název organizace: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488  

     

REZERVNÍ FOND /z HV Skutečnost 

stav k 1.1.2017 78 037,20 

příděl z hospodářského výsledku     23 667,08 

ostatní zdroje fondu 0,00 

zdroje celkem 101 704,28 

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 31.12.2017 101 704,28 

     

REZERVNÍ FOND /z ostatních titulů Skutečnost 

stav k 1.1.2017 165 749,00 

finanční dary 116 000,00 

nespotřebované dotace z rozpočtu EU 157 731,64 

zdroje celkem 439 480,64 

použití finančních darů     135 682,00 

nespotřebované dotace z rozpočtu EU 0,00 

použití celkem 135 682,00 

stav k 31.12.2017 303 798,64     
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Fond kulturních a sociálních potřeb Skutečnost 

stav k 1.1.2017 66 511,57 

základní příděl na vrub nákladů     323 188,66 

zdroje celkem 389 700,23 

použití dle vnitřních směrnic     265 450,12 

použití celkem 265 450,12 

stav k 31.12.2017 124 250,11 

     

FOND ODMĚN Skutečnost 

stav k 1.1.2017 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 31.12.2017 111 218,81 
 

 

17. 5.    Použití investic (investiční fond) v roce 2017  
Název organizace: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 

    

P.   
č. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

investiční fond                        
( 916) 

finanční krytí   

1 
stav investičního fondu k 1. 1. 2017         
PZ 283 390,79 283 390,79 

2 příděl z rezervního fondu organizace 0,00 0,00 

3 příděl z odpisů dlouhodobého majetku 815 776,95 815 776,95 

4 invest.dotace z rozpočtu zřizovatele  0,00 0,00 

5 investiční dotace ze SR a SF  0,00 0,00 

6 ostatní zdroje (dary) 0,00 0,00 

7 ZDROJE FONDU CELKEM 1 099 167,74 1 099 167,74 

    

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 0,00 0,00 

11 ostatní použití (např. splátky inv.úvěrů) 0,00 0,00 

12 odvod do rozpočtu zřizovatele 800 000,00 800 000,00 

13 POUŽITÍ FONDU CELKEM 800 000,00 800 000,00 

      

 
Stav investičního fondu k 31. 12. 2017    
KZ 299 167,74 299 167,74 

    

    

 Stav investičního fondu k 1. 1. 2017 a k 31.12. 2017 se rovná účetnímu stavu 

 z rozvahy za rok 2017.   

    

 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,    
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 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 2017 
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488    

 

    

17.6.    Hospodářský výsledek    

    

Hospodářský výsledek po zdanění Kč 
  

- z hlavní činnosti 74 292,39   

- z doplňkové činnosti 168 286,02   

      

Celkem 242 578,41   

 

    

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 

31.12.2017 

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 78 037,20 242 578,41 320 615,61 

Fond odměn - účet 411 111 218,81 0,00 111 218,81 

Nerozděleno *) x   x 

Celkem x 242 578,41 x 

    

 

 

 

 

18.3    Počet výkonů v roce 2017 

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488    

    

Počty dětí dle výkonových výkazů  2014 2015 přepočet 
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Základní škola 457 436 450,00 

Školní družina 165 175 168,33 

Školní jídelna 425 408 419,33 

 

 

18.4.    Neinvestiční výdaje na žáka v roce 2017 

(mimo prostředků SR a jen v hlavní činnosti) 

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488  

   

SU Náklady (výdaje) Kč 

501 Spotřeba materiálu (mimo potraviny 486 487,16 

502 Spotřeba energií 1 863 248,81 

511 Údržba 1 580 617,61 

512 Náhrady cestovného 0,00 

518 Služby bez údržby 1 250 887,92 

521 Mzdové náklady 127 318,00 

524 Sociální náklady 5 439,96 

527 Ostatní sociální náklady 11 626,20 

549 Ostatní náklady 642 740,55 

551 Odpisy dlouhodobého majetku 807 043,35 

558 Náklady na pořízení DDHM 127 121,93 

569 Ostatní náklady 0,00 

591 Daň u úroků 0,00 

Náklady (výdaje) celkem 6 902 531,49 

   

Výkony (počet žáků) 450,00 

Neinvestiční výdaje na žáka 15 338,96 

 

 

Součástí výroční zprávy je Preventivní plán školy. 

 

V Trutnově 24. 10. 2018   Ředitelka školy: 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla schválena radou školy dne: 24. 10. 2018 

 

  


