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1  Úvod  

 Výroční zpráva školy je zpracována ve smyslu Školského zákona (Zákon o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č.561/2004 

Sb.) jako výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Je předkládána 

zřizovateli, Radě školy, Rodičovskému sdružení a projednána s pracovníky školy.  

Zprávu vypracoval ředitel školy ve spolupráci s pedagogickým sborem.  

 

2  Základní údaje o škole  

2.1  Název a sídlo školy  

Název školy :  Základní škola Nová Paka, Husitská 1695  

Adresa:   Husitská 1695  

   509 01 Nová Paka  

   Tel., fax.: 493 723 321  

E-mail:   info@skolahusitska.cz  

Zřizovatel:   Město Nová Paka  

Právní forma:  Od 1. 4. 2002 samostatný právní subjekt s příspěvkovou formou  

   hospodaření  

IČO:    70947384  

 

Součást školy:  Školní družina IZO 102206368  

 

Kapacita školy:  Škola 540 žáků  

   Družina 90 žáků  

 

2.2  Vedení školy  

Ředitel školy:   Mgr. Petr Ježek  

Zástupkyně ředitele:  Mgr. Eva Žmolilová 

Samosprávné orgány:  Žákovská samospráva  

    Základní odborová organizace ČMOS  

    Rodičovské sdružení - předsedkyně Alena Špíglová  

    Rada školy - předseda Ing. Miloslav Pačesný  
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2.3  Hlavní cíle školy                   

 Pro školní rok 2010/2011 stanovil plán práce tyto hlavní úkoly 

  

 • učební plán školy “Brána školy otevřená“ průběžně doplňovat podle potřeb 

 praxe ( PT, 1., 2., 3., 4., 6., 7.  8. a  9. ročník), změny realizovat prostřednictvím  

           koordinátorů pro 1. a 2. stupeň.  

 • vytvořit dostatečnou nabídku volitelných předmětů a zájmových kroužků  

 • vypracovat tematické plány v souladu s učebním plánem jednotlivých tříd a s 

 osnovami vzdělávacího programu Základní škola a ŠVP „Brána školy otevřená“  

 • v učebních plánech zařadit témata volby povolání, environmentální výchovy, 

 ochrany člověka za mimořádných událostí a preventivního protidrogového 

 programu  

 • do výuky zařazovat v dostatečné míře programy orientované na multikulturní 

 výchovu  

 • velkou pozornost věnovat problematice negativních jevů mezi žáky (šikana, 

 záškoláctví, nepřiměřené chování)  

 • každodenní režim školy se řídí řádem školy, se kterým budou prokazatelně 

 seznámeni učitelé, žáci i rodiče  

 • výchovný poradce bude zajišťovat koordinaci aktivit souvisejících s výchovou k 

 volbě povolání, zpracuje plán práce výchovného poradce, včetně plánu hospitací  

 • povede evidenci dětí s SPU a bude spolupracovat s PPP v Jičíně, Úřadem 

 práce v Jičíně, případně s dalšími odborníky  

 • upevnit spolupráci se školami: Sociálně pedagogickou v Budyšíně (Německo), 

 základní v Pieszycích (Polsko)  

 

 Soustavně usilovat o dosahování optimálních výchovně vzdělávacích výsledků ve 

všech předmětech, k tomu využívat efektivních forem a metod práce, audiovizuální 

techniky a úzké spolupráce s rodinou. Ve vyučovacím procesu vytvořit prostor pro 

aktivní, samostatnou a tvořivou práci žáků. Vést žáky k tomu, aby se naučili orientovat v 

informacích, které jim škola poskytuje, aby nové a rozšiřující informace uměli sami 

vyhledat, zpracovat a vyhodnocovat.  
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 Vytvořit podmínky pro talentované žáky a motivovat je k účasti na soutěžích.  

Neustále věnovat pozornost problematice mravní výchovy, etické výchovy a multikulturní 

výchově.  

 Z důvodu častých útoků anonymních pachatelů na budovu školy, v době, kdy 

není nikdo přítomen, byl uveden do provozu kamerový systém k monitoringu 

inkriminovaných míst uvnitř i vně budovy školy schválený Ústavem pro ochranu 

osobních dat a údajů v Praze v souladu s platnou legislativou.  

Snižující se úroveň vzdělávatelnosti žáků se v letošním školním roce zcela jasně 

ukázala v odchodu žáků na víceletá gymnázia, kde byla naše škola v minulosti  jedním 

z největších „dodavatelů“  novopackého okrsku pro osmileté gymnázium v Nové Pace. 

Pro příští školní rok tak na tuto školu odchází  7 žáků pátých tříd. Pro studium 

šestiletého gymnázia se v letošním roce nerozhodli žádný žák, ani žákyně naší školy  

Za tradicí minulých let jsme však zůstali v letošním školním roce ve sportovních 

soutěžích, kromě fotbalového McDonalds cupu, kde družstvo 2.a 3.tříd obsadilo 

v okresním kole bronzovou příčku a družstvo 4.a 5.tříd okresní kolo vyhrálo a postoupilo 

do krajského kola této celostátní soutěže. Zde byli naši žácí jen krůček od stupňů vítězů, 

když skončili na čtvrtém místě v konkurenci škol Královéhradeckého kraje. 

Omluvou však nemůže být ani fakt, že po více jak tříleté absenci vlastního zázemí 

tělocvičny jsme tento handicap dokázali smazat až v listopadu 2009, kdy jsme mohli 

otevřít nové moderní sportoviště splňující i ty nejnáročnější požadavky na všechna 

odvětví halových sportů, včetně tenisu díky kvalitnímu povrchu  značky TARAFLEX, 

který dokonce využívali i sportovci na Letních olympijských hrách v Pekingu v roce 

2008. Ostatní sportovní výsledky žáků naší školy tak nepřevyšovaly úroveň okrskových 

kol v jednotlivých sportovních odvětvích.  

 V rámci regenerace školního prostředí jsme v letošním školním roce veškeré 

plány přesunuli na pozdější období pod vlivem připravované rekonstrukce pavilónů školy 

formou výměny oken, zapláštění obvodových stěn a vnitřních úprav splňujících 

podmínku EU o bezbariérovosti. Bohužel zřizovatel tento plán přehodnotil z důvodu 

vysoké spoluúčasti státního příspěvku a rozhodl se řešit pouze havarijní stav oken 

z vlastních zdrojů. Z tohoto důvodu byla vypracovaná nová projektová dokumentace, 

provedeno výběrové řízení na dodavatele akce, kterým se stala firma „VEKRA stavební“ 
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a během letošních prázdnin by měla proběhnout 1.etapa realizace výměny oken 

v areálu školy. Celková dodávka by měla být dokončena do 10.října 2011. Součástí této 

akce by měla být též oprava střechy v pavilónu MVD, jejíž kvalita nás již dlouhou dobu 

trápí z důvodu častého zatékání do tříd v období přívalových dešťů . Bohužel stejný 

problém máme i ve spojovací chodbě mezi hlavní budovou pavilónem MVD a školní 

jídelnou, ale finanční situace nám v současnosti nedovoluje tento vážný problém řešit. 

V souladu s novými metodami vyučování jsme díky grantů a podpory Města Nová Paka 

získali finanční prostředky na nákup tří interaktivních tabulí, které mohou využívat učitelé 

a žáci celé školy bez rozdílu odborností.  Během vánočních prázdnin byly některé části 

tříd nově vymalovány 

 Znovuvybudováním pískoviště pro malé děti jsme v blízkosti zahradního altánu 

tak opět získali prostor pro odpočinkové aktivity ŠD a přípravné třídy.  Druhou etapou 

výstavby sportovně regeneračního centra, jehož je naše tělocvična součástí, by měl být 

krytý plavecký bazén se zahájením výstavby v roce 2013. Anketa občanů města Nová 

Paka rozhodla v poměru 60:40 ve prospěch výstavby tohoto sportoviště i přes neúspěch 

v žádosti o dotaci ze státního rozpočtu. Další příznivou zprávou pro naší školu je fakt, že 

dnes absolutně nevyhovující školní sportovní stadion byl zahrnut do další etapy 

revitalizace sídliště a také on by se měl ve dvou etapách dočkat moderní tartanové 

dráhy, uvnitř které by potom měl být prostor s umělým travnatým povrchem vhodným 

pro všechny typy míčových her včetně basketbalu.  V současnosti celou situaci řeší 

zřizovatel prostřednictvím žádosti o státní dotaci na realizaci této stavby. Věřme, že 

plánované termíny otevření budou dodrženy a výstavbou těchto sportovišť se výrazně  

tak zkvalitní výuka tělesné výchovy na naší škole.. Ne zcela úspěšnými jsme v letošním 

roce byli  v grantové politice, která nám v minulosti přinesla nemalé finanční prostředky, 

které jsme mohli  využit nejen ke zkvalitnění výuky, ale i k dovybavení školy některými 

chybějícími pomůckami. Náplastí na tento fakt jsou dotace , které jsme získali od 

Městského úřadu v Nové Pace a tím tak eliminujeme ztráty plánovaných financí 

z krajských, státních, či evropských grantů 

 Od 1. 9. 2008 je v pavilonu MVD na naší škole  v provozu odloučené pracoviště 

Mateřské školy z Husitské ulice, kde budoucí školáčci našli důstojné prostředí pro svoje 

vzdělávání.  
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2.4  Rada školy a rodičovské sdružení                  

Ve školním roce 2010/2011 byla předsedkyní Rodičovského sdružení paní Alena 

Špíglová a funkci pokladní vykonávala paní Ing. Ivana Knesplová. Členy rady RS tvořili 

zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd. Rodičům jsme nabídli Dny otevřených dveří, 

vánoční besídky, vystoupení ke Dni matek, kulturní programy v atriu, burzu škol. Třídním 

schůzkám, které se konají čtyřikrát ročně, předcházely schůzky třídních důvěrníků.  

Rodiče byli na třídních schůzkách informováni o prospěchu a chování žáků. 

Pokud rodiče tyto schůzky nenavštěvují, jsou informováni formou zápisu do notýsku 

nebo žákovské knížky, případně jsou do školy zváni osobně. V době konání třídních 

schůzek byla přítomna pracovnice PPP Jičín. Aktuální informace byly k dispozici na 

našich webových stránkách. V červnu 2011 proběhly volby na nové tříleté volební 

období do Rady školy. Od 1.září tak bude Rada školy pracovat v nově zvoleném 

devítičlenném složení. Za zřizovatele byli zvoleni Mgr. Josef Cogan, PaedDr.Josef Tůma 

a Petr Kuřík. Rodičovskou veřejnost budou zastupovat v tomto orgánu Věra Machová, 

Renata Horáčková a Zdeněk Vojtíšek. Z řad pedagogů byli zvoleni Mgr.Josef Horák, 

Mgr.Daneta Svobodová a Mgr.Helena Mesnerová. 

 

V měsíci říjnu 2010 připravili rodiče ve spolupráci se školní družinou a učitelkami       

1. stupně školní bazar. Zástupci rodičů byli v červnu 2011 přítomni   na slavnostním 

rozloučení se žáky 9. tříd ve společenské místnosti školy. Tohoto aktu se zúčastnili 

zástupci města, Rodičovského sdružení i Rady školy. Rodičovské sdružení  ze svého 

rozpočtu finančně přispívalo na školní výlety a exkurze, LVVZ, plavecký výcvik, Den dětí 

a na odměny žákům. Hradilo také startovné a jízdné na sportovní soutěže, závody a 

olympiády.     

 

Ve školním roce 2010/2011  pracovala  Rada školy ve  složení: za zřizovatele 

Mgr. Josef Cogan, PaedDr. Josef Tůma a Šárka Kotyková; za rodiče Ing. Miloslav 

Pačesný, Věra Machová a Petr Pilný; za učitele Mgr. Marcela Nožičková, Mgr. Helena 

Mesnerová a Mgr. Lukáš Rambousek. Předsedou Rady školy byl Ing. Miloslav Pačesný. 

Rada se sešla v termínech 14.10.2010, 24.2.2011 a 9.6.2011. Zápis o projednaných 

bodech je k nahlédnutí u vedení školy.   
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2.5  Žákovská samospráva                         

 Žákovskou samosprávu tvořili zástupci 3. – 9. tříd. Schůzky se konaly pravidelně 

první úterý v měsíci. Žáci vyjadřovali svoje názory k chodu školy, přenášeli informace 

sdělené vedením školy do tříd, upozorňovali na nedostatky a problémy, organizovali 

soutěže. 

 

3  Výchovně vzdělávací program                   

 Ve školním roce 2010/2011 se vyučovalo podle vzdělávacího programu 

schváleného MŠMT ČR Základní škola č. j. 16847/96-2 a aktualizovaného k 1. září 

2007 a ŠVP Ianua scholae reserata (Brána školy otevřená), který byl průběžně 

doplňován a aktualizován dle potřeb školy a pedagogů.  

 

3.1  Učební plán školy  

 Učební plán vzdělávacího programu Základní škola, čj. 16847/96-2, byl 

konkretizován pro školní rok 2010/2011. Škola byla rozdělena na 1. stupeň (1. - 5. 

ročník) a 2. stupeň (6. - 9. ročník). Využili jsme možnosti, kterou nám umožňuje školský 

zákon, a zřídili jsme i v tomto školním roce přípravnou třídu pro žáky s odkladem školní 

docházky. V této třídě pracovala kvalifikovaná učitelka pro 1. stupeň i mateřskou školu. 

Výsledky potvrdily správnost tohoto rozhodnutí nejen v adaptační a vzdělávací oblasti, 

ale i ve spokojenosti rodičů.  

 Učební plán vzdělávacího programu Základní škola byl takto konkretizován pro 

národní a vyšší stupeň. 
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Učební plány byly doplněny systémem volitelných předmětů a kroužků, škola se zapojila 

do programu „ Škola bez drog“. 

3.2  ŠVP  

Ve školním roce 2010/2011 se na naší škole podle vzdělávacího programu           

„Ianua scholae reserata“ učí v 1.-4. a v 6. -9. třídách. 

Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání nám umožnil variabilnější 

organizaci výuky, zejména při zpracování projektů, ve kterých se objevují složky 

klíčových kompetencí. Tím se stávají projekty multifunkčními a mají nadpředmětovou 

podobu. V rámci projektů je umožněna individualizace výuky podle možností žáků při 

zapojování do skupinové práce, zároveň dochází ke stimulaci a povzbuzování žáků při 

získávání nových poznatků a zkušeností. Žáci mají také možnost zažívat úspěch při 

prezentaci projektů a při práci ve skupině se učí nebát se chyby. 

Na prvním i druhém stupni jsme se po celý rok snažili využívat vhodné metody           

a způsoby pro aktivní a efektivní učení. Žáci se snažili vyhledávat a třídit informace na 

základě jejich pochopení a propojení mezi jednotlivými předměty. Průběžně byly 

ověřovány nové přístupy. Ve zvýšené míře byla využívána výpočetní technika a 

interaktivní tabule, což nám pomohlo naplňovat vytyčené cíle. Evaluace byla prováděna 
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formou kontrolních testů     po skončení každé lekce či tematického celku.Dosažené 

znalosti žáci prezentovali v rámci olympiád a soutěží na úrovni školy, okresu a kraje, ve 

vědomostních testech ( Pythagoriáda, Mat. klokan, poznávání živočichů, dopravní 

soutěž, jazykové olympiády, …). 

V tomto školním roce byly do ŠVP nově zařazeny dva projekty pro 9. ročník. 

Prvním byl sportovně – vzdělávací projekt „Na vlně“, kdy žáci během splavení úseku 

řeky Vltavy rozšířili své geografické a kulturní znalosti daného regionu. Druhým 

projektem byly  „Ročníkové práce“. Jeho náplní  byla tvorba výstupních prací na  

zvolené téma propojujících vědomosti a dovednosti z několika předmětů. Pro sedmý 

ročník byl zařazen povinně volitelný předmět „Multikulturní výchova“. 

 Výsledky jednotlivých předmětů byly prezentovány na nástěnkách, webových 

stránkách školy, na třídních schůzkách, na pedagogických radách. Předmětové komise 

průběžně hodnotily plnění ŠVP, otázky evaluace a dílčí úpravy jednotlivých tematických 

celků. 

 Zaměřili jsme se na rozvoj těchto kompetencí: 

Kompetence k učení – individuální práce s osobností každého žáka se šancí na 

úspěch, podpora seberealizace a sebehodnocení. 

Kompetence k řešení problémů – prolínání předmětů – mezipředmětové vztahy, učení 

v souvislostech, práce v projektech. 

Kompetence komunikativní – mít svůj názor, ale zároveň naslouchat ostatním. 

Kompetence sociální a personální –  skupinová práce, střídání žákovských rolí ve 

skupině, dodržování dohodnutých pravidel. 

Kompetence občanské – poznávání odpovědnosti a povinností žáka v běžném životě 

Kompetence pracovní – forma třídních a celoškolních projektů, skupinová nebo 

individuální činnost s důrazem na hodnocení a sebehodnocení. 

 

3.3  Povinně volitelné předměty     

 Žáci 7. -9. ročníku měli možnost výběru z těchto povinné volitelných předmětů: 

informatika, multikulturní výchova, sportovní a pohybové aktivity, technické činnosti a 

anglická konverzace. Podporovali jsme zájmovou činnost dětí jako prostředek ochrany 

před rizikovými vlivy civilizovaného světa.  
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Dále jsme nabízeli jsme žákům možnost výběru z nepovinných kroužků:  

1. stupeň  německý jazyk, anglický jazyk, keramika, sportovní hry, náboženství, 

  sborový zpěv, hra na flétnu, logopedie    

2. stupeň  sborový zpěv, taneční kroužek 

Na škole jsou i kroužky Centra sportu při AŠSK: stolní tenis, florbal, fotbal, volejbal 

 

3.4  Speciální vzdělávací potřeby      

       Žákům se specifickými  poruchami učení byla věnována pozornost a péče, která 

jim umožňuje plnohodnotně se začlenit do života školy. Na 1. i 2. stupni pracují učitelé s 

těmito žáky na základě individuálních vzdělávacích plánů. Rodiče žáků s SPU byli  na 

začátku školního roku informováni o možnosti požádat o slovní hodnocení. 

 
 
Statistika žáků s SPU a dalším znevýhodněním  

    

Samostatné SPU 1.stupeň 2.stupeň celkem 

Dysortografie 3 9 12 

Dyslexie - - - 

Dyskalkulie - - - 

Dysgrafie - - - 

Kombinace poruch    

Dyslexie,dysortografie 1 6 7 

Dysortografie,dysgrafie - - - 

Dysortografie, dyskalkulie 1 - 1 

Dysortografie,dysgrafie,dyskalkulie - 1 1 

Dyslexie, hypokalkulie - - - 

celkem 5 16 21 
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Žáků s SPU    

     

Ostatní druhy znevýhodnění    

     

Tendence 10 12 22 

Sociální znevýhodnění 1 - 1 

Zdravotní znevýhodnění 3 3 6 

LMD 2 8 10 

    
 
 
Zastoupení jednotlivých poruch    

    

Celkový počet SPU 8 24 32 

Dyslexie 1 6 7 

Dysortografie 5 16 21 

Dyslálie 2 - - 

Dysgrafie  1 1 2 

Dyskalkulie 1  1 2 
    

    

Procentuální zastoupení poruch       

Dyslexie   21,9%   

Dysortografie   65,6%   

Dysgrafie    6,25%   

Dyskalkulie   6,25%   

     
 

      Zvýšenou pozornost jsme věnovali žákům s kombinovanými poruchami.Ve škole 

pracovala jedna pedagogická asistentka . Děti s vadami řeči navštěvovaly kroužek 

logopedie. 

     V době třídních schůzek a při zápisu do 1.tříd byly vždy přítomny pracovnice PPP 

Jičín. 
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3.5  Školní družina  

 Ve školním roce 2010/2011 bylo do školní družiny zapsáno 82 žáků z 1. - 4.tříd. 

14. žáků bylo zapsáno do kroužku volnočasových aktivit a 14 žáků na nepravidelnou 

docházku. I. oddělení navštěvovalo 23 žáků + 7 žáků na nepravidelnou docházku,  

II. oddělení 30 a III. oddělení  29 žáků. 

 Školní družina využívala prostory v objektu MVD. Ranní provoz začínal v  6.30 

hodin, odpolední končil v 16.30 hodin. 

 Každé úterý probíhala v I. a II. oddělení pedagogická praxe studentek IV. ročníku 

SOŠPg. 

 

ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 Kromě výchovné práce zorganizovaly vychovatelky tyto akce: 

  říjen:  sběrový den, bazar zimního oblečení a sportovních potřeb 

  listopad: kreslení vánočních gratulací pro hnutí Na vlastních nohou 

  prosinec: vánoční trhy 

  únor:  sbírka autolékárniček (pro Afghánistán) pro hnutí  

    Na vlastních nohou, karneval 

  duben: sběrový den 

  červen: poznávání rostlin 

 

  Celoročně:  HNUTÍ NA VLASTNÍCH  NOHOU 

 

  V rámci ŠD byly kroužky Aj pro žáky PT, 1. a 2. tříd. 

 

 

PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI 

  Vánoční trhy 
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4  Personální zabezpečení činnosti školy  

4.1  Personální zabezpečení  

 

Vedoucí pracovníci:  

 

Ředitel školy: Mgr. Petr Ježek  

Zástupkyně ředitele: Mgr. Eva Žmolilová 

 

Samosprávné orgány:  Žákovská samospráva  

    Základní odborová organizace ČMOS  

    Rodičovské sdružení - předsedkyně Alena Špíglová  

    Rada školy - předseda Ing. Miloslav Pačesný  

 

Výchovně vzdělávací činnost:  Úsek třídních učitelů  

     Úsek 1.stupně  

     Úsek výchov  

     Úsek jazyků  

     Úsek společenskovědní  

     Úsek matematiky  

     Úsek přírodovědy  

     Úsek školní družiny  

     Logopedické asistentky  

 

Provozní zabezpečení školy:  Mzdová účetní  

     Administrativní pracovnice  

     Školník  

     Uklízečky  
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4.2  Přehled a počty zaměstnanců 

  

Titul  Jméno  Praxe  Aprobace, kurzy  

Mgr.  Milena 

Bezstarostová  

27 let  1.stupeň, logopedie                         

Mgr. Petra 

Bílková 

8 let 1.stupeň 

Mgr.  Ilona Burkertová  22 let  1.stupeň  

Mgr.  Břetislava Dixová  32 let  1.stupeň, kurz Nj, logopedie, kurz  

kineziologie, kurs VPU  

Mgr.  Zdeňka Holá  34 let  matematika, výtvarná výchova  

Mgr.  Josef Horák  27 let  fyzika, základy techniky, výchovný poradce, instruktor 

školního lyžování,zdravotník  

Mgr.  Soňa 

Chocholáčová  

24 let  ruský jazyk,anglický jazyk, zeměpis  

Mgr.  Petr Ježek  27 let  dějepis, pedagogika a psychologie, německý jazyk  

 Alena Ježková  vychovatelka  

Mgr.  Olga Jakubcová  5 let  český jazyk, dějepis  

Mgr.  Václav Kužel  24 let  vychovatelství, tělesná výchova, instruktor školního 

lyžování  

Mgr.  Petra Menčíková  11 let  matematika , tělesná výchova  

Mgr.  Helena Mesnerová  31 let  1.stupeň, logopedie  

Mgr.  Marcela 

Nožičková  

28 let  1. stupeň, tělesná výchova  

 Miluše Nýdrlová 32 let vychovatelka ŠD 

Mgr.  Dagmar Pilná  20 let  1. stupeň, hudební výchova  

Mgr.  Ivana Pourová  22 let  1. stupeň, speciální pedagogika  

Mgr.  Lukáš Rambousek    6 let  chemie, přírodopis  

Mgr.  Jiřina Rešová  14 let  biologie, chemie  

Mgr.  Kamila Šabatová  16 let  1. stupeň  

 Petra 

Tauchmanová  

  6 let  německý jazyk, instruktor školního lyžování  

 Věra Zezulková 35 let vychovatelka ŠD 

Mgr. Eva Žmolilová 20 let matematika, výpočetní technika 
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    celkem    fyzické   přepočtené   

       30   29,09 

   Učitelé    21    20,59 

   I.stupeň    12   11,90 

   II. stupeň      9     8,69  

   Vychovatelé      3      2,50  

   Asistent pedagoga    1     0,50 

   Správní zaměstnanci    6      5,50  

  

 
4.3  Seznam správních zaměstnanců  

 

 Marie Manová – účetní  

 Lucie Stoupová – administrativní pracovnice  

 Miroslav Dunda – školník  

 

 Věra Ježková - uklízečka  

 Eva Kánská - uklízečka  

 Jana Špringrová - uklízečka  

 

4.4  Třídní učitelé a ostatní  

1. stupeň  

PT  Mgr. Helena Mesnerová 

1.A  Mgr. Petra Bílková 

1.B  Mgr. Dagmar Pilná 

2.A  Mgr. Kamila Šabatová 

2.B  Mgr. Ilona Burkertová 

3.A  Mgr. Milena Bezstarostová 

3.B  Mgr. Marcela Nožičková 

4.A  Mgr. Břetislava Dixová 

4.B  Mgr. Ivana Pourová 

5.A  Mgr. Jiřina Rešová 

5.B Petra Tauchmanová 
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2. stupeň  
6.A  Mgr. Šárka Polmanová 

7.A  Mgr. Lukáš Rambousek 

8.A  Mgr. Petra Menčíková 

9.A  Mgr. Soňa Chocholáčová 

 
 
Učitelé bez třídnictví   Z. Holá, J. Horák, O. Jakubcová, V. Kužel   

                                   

 

Zástupy za nepřítomné učitele dle potřeby vykonávala:  

 Mgr. I. Bouchnerová  

 

Rodičovská dovolená:  

 D. Svobodová – učitelka (zpět nástup od 20.6.2011) 

 V. Macháčková – vychovatelka  

 

Pedagogická asistence:  

 A. Ježková  

Školní družina:  

 M. Nýdrlová, V. Zezulková,  A. Ježková, J. Rousková  

 
 
4.5  Pedagogická praxe  

 Ve školním roce 2010/2011 probíhala v I. a II.oddělení ŠD jednou týdně praxe 

studentek IV.ročníku SOŠPg.  
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4.6  Vzdělávání pedagogů a ostatních zaměstnanců školy  

 Ve školním roce se zaměstnanci školy zúčastnili akcí, které pořádalo Školské 

zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje Jičín, 

Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Vzdělávací instituce TANDEM Hradec 

Králové, Národní institut pro další vzdělávání Hradec Králové. 

 
První pololetí školního roku 2010/2011– DVPP  
 
Titul Jméno Příjmení Číslo a název akce Datum Čas 

Mgr. Eva Žmolilová Profesní průprava zástupců ředitele - NIDV 9.9.2010 9.00 - 14.00 

 
Mgr. 

 
Helena 

 
Mesnerová 

4-03-1-01  Zábavné vyučování nejen  
v 1.ročníku 

 
6.10.2010 13.00 - 17.00 

Mgr. Petr Ježek 4-00-1-02  Setkání ředitelů škol 6.10.2010 9.00 - 13.00 

Mgr. Eva Žmolilová Profesní průprava zástupců ředitele - NIDV 7.10.2010 9.00 - 14.00 

 
Mgr. 

 
Miluše 

 
Nýdrlová 

4-10-1-02  Výroba leporel a ozdobných 
bločků 

 
12.10.2010 9.00 - 13.00 

 
Mgr. 

 
Jiřina 

 
Rešová 

4-10-1-03  Papírový pedig - pleteme z 
papíru 

 
25.10.2010 13.00 - 17.00 

Mgr. Eva Žmolilová Profesní průprava zástupců ředitele - NIDV 4.11.2010 9.00 - 14.00 

  Alena Ježková 1-01-1-17  Asistent pedagoga 9.11.2010 9.00 - 17.00 

 
Mgr. 

 
Dagmar 

 
Pilná 

 
4-01-1-07  Proč dítě zlobí 

 
10.11.2010 9.00 - 14.00 

  Alena Ježková 1-01-1-17  Asistent pedagoga 11.11.2010 9.00 - 16.00 

 
Mgr. 

 
Břetislava 

 
Dixová 

4-03-1-03  Aktivizující metody pro všechny 
obsahové složky literární výchovy 

 
15.11.2010 10.00 - 15.00 

  Alena Ježková 1-01-1-17  Asistent pedagoga 25.11.2010 9.00 - 16.00 

Mgr. Eva Žmolilová Profesní průprava zástupců ředitele - NIDV 25.11.2010 9.00 - 14.00 

Mgr. Petra Bílková 
1-03-1-09  Hravé činnosti v prvopočátečním 
čtení 

 
1.12.2010 13.30 - 17.00 

  Alena Ježková 1-01-1-17  Asistent pedagoga 9.12.2010 9.00 - 16.00 

Mgr. Eva Žmolilová Profesní průprava zástupců ředitele - NIDV 9.12.2010 9.00 - 14.00 

  Alena Ježková 1-01-1-17  Asistent pedagoga 6.1.2011 9.00 - 14.00 

  Alena Ježková 1-01-1-17  Asistent pedagoga 13.1.2011 9.00 -16.00 
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Druhé pololetí školního roku 2010/2011 – DVPP 

  
 
 

Titul Jméno Příjmení Číslo a název akce Datum Čas 

Mgr. Petra Bílková 1-07-2-03  Hravé činnosti v prvouce a 
přírodovědě 

16.3.2011 
13.30 - 17.00 

Mgr. Dagmar Pilná 1-07-2-03  Hravé činnosti v prvouce a 
přírodovědě 

16.3.2011 
13.30 - 17.00 

Mgr. Milena Bezstarostová 4-06-2-02  Matematika plná her 17.3.2011 
9.00 - 13.00 

Mgr. Břetislava Dixová 1-10-2-12  Na pomoc pěveckým sborům. 
Český rok ve sboru 

28.3.2011 
9.00 - 13.00 

Mgr. Milena Bezstarostová 4-10-2-08  Papírový pedig - pleteme z 
papíru 

6.4.2011 
13.00 - 17.00 

Mgr. Josef Horák 1-01-2-27  Nekázeň ve školském prostředí 20.4.2011 
9.00 - 16.00 

Mgr. Ivana Pourová 1-01-2-33  Budeme mít školáka 18.5.2011 
14.30 - 17.30 

Mgr. Milena Bezstarostová 4-03-2-03  Inspirace pro hodiny Čj na 
1.stupni 

1.6.2011 
13.00 - 16.30 

Mgr. Ilona Burkertová 4-03-2-03  Inspirace pro hodiny Čj na 
1.stupni 

1.6.2011 
13.00 - 16.30 

Mgr. Jiřina Rešová 4-03-2-03  Inspirace pro hodiny Čj na 
1.stupni 

1.6.2011 
13.00 - 16.30 
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5  Výsledky vzdělávání žáků   

5.1  Údaje o žácích  

 K 1. 9. 2010 bylo zapsáno celkem 276 žáků do 1. až 9. třídy. Pokračuje tak 

dlouhodobý pokles žáků, který je patrný z následující tabulky a grafu. Situaci mírně 

zlepšuje zřízení přípravné třídy, do které je zapsáno 13 žáků. Celkem bylo zapsáno 289 

žáků. Na jejich výchově se podílelo 25 učitelů, z toho 4 vychovatelé ŠD a 6 správních 

zaměstnanců.  

 

 Stav k 30. 6. 2011 byl 270 žáků.   

 Ve školním roce 2010/2011 bylo 276 žáků rozděleno do 14 tříd, na 1. stupni bylo 10 

tříd a na 2. stupni 4 třídy. Na jednu třídu bylo v průměru 19,7 žáků.  

 

 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

1.-9. třída 392 373 349 316 290 272 276 

přípravná třída 0 15 14 15 13 12 14 
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 Statistika podle místa bydliště  

 Místo bydliště     Počet  

 -----------------------------------------------------------  

 Bělá u Pecky                                 1 

 Borovnice u Staré Paky                      2 

 Hřídelec                                     1 

 Jičín                                        1 

 Kumburský Újezd                             6 

 Lázně Bělohrad                              1 

 Nová Paka                                        247 

 Pustá Proseč                                 1 

 Stav                                         4 

 Štikov                                       7 

 Valdice                                      1 

 Valdov                                       1 

 Vidochov                                     2 

 Vrchovina                                    2  

 ---------------------------------------------------------------  

 Celkem ve statistice         289 žáků  

 

5.2  Přehled prospěchu školy  

 Ve školním roce 2010/2011 dosáhlo vynikajícího prospěchu na naší škole velké 

množství žáků. Samé jedničky na prvním stupni má 53 žáků. Vyznamenání na druhém 

stupni dosáhlo 17 žáků.  

 I přes toto velké množství pěkných známek jsou na naší škole žáci, jejichž prospěch 

není ideální. Nedostatečným prospěchem na konci školního roku byli hodnoceni tři žáci. 
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klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   O   Ú  

Chování  
Český jazyk  
Anglický jazyk  
Prvouka  
Vlastivěda  
Matematika  
Přírodověda  
Tělesná výchova  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Sportovní hry  
Pracovní činnosti  
Keramika  
Anglický jazyk  
Keramika  
Německý jazyk  
Hra na zobcovou flétnu  
Náboženství  
Sborový zpěv  
Logopedie  

prospěchu  

 Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2010/11 

 zpracováno dne: 14. 7. 2011 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 

 Předmět Počty známek      Počet Průměr 
  
 C  178   -   -   -   -   -   - 178 1.000 
 Čj   83  69  22   4   -   -   - 178 1.702 
 Aj   68  27   8   2   -   -   - 105 1.467 
 Pr   88  20   -   -   -   -   - 108 1.185 
 Vl   29  24  12   5   -   -   - 70 1.900 
 Ma  106  51  17   4   -   -   - 178 1.545 
 Pv   29  26   8   7   -   -   - 70 1.900 
 Tv  173   4   -   -   -   1   - 177 1.023 
 Hv  163  12   3   -   -   -   - 178 1.101 
 Vv  173   5   -   -   -   -   - 178 1.028 
 K_SH    -   -   -   -   -   -  11 0 0.000 
 Pč  176   2   -   -   -   -   - 178 1.011 
 N_Ke   12   -   -   -   -   -   - 12 1.000 
 K_Aj    -   -   -   -   -   -  33 0 0.000 
 K_KE    -   -   -   -   -   -  22 0 0.000 
 K_Nj    -   -   -   -   -   -  10 0 0.000 
 K_ZF    -   -   -   -   -   -   5 0 0.000 
 K_NB    -   -   -   -   -   -   6 0 0.000 
 K_SZ    -   -   -   -   -   -  28 0 0.000 
 LG    -   -   -   -   -   -  13 0 0.000 

 Celkový průměrný prospěch 1.314 Zameškané hodiny Celkem       Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 139 omluvených 6199 34.826 
 hodnocení prospěl 39 neomluvených 0 0 

 neprospěl 0 

 nehodnocen 0 
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klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   N   P  

Chování  
Český jazyk  
Anglický jazyk  
Prvouka  
Vlastivěda  
Matematika  
Přírodověda  
Tělesná výchova  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Sportovní hry  
Pracovní činnosti  
Keramika  
Anglický jazyk  
Keramika  
Německý jazyk  
Hra na zobcovou flétnu  
Náboženství  
Sborový zpěv  
Logopedie  

prospěchu  

 Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2010/11 

 zpracováno dne: 14. 7. 2011 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 

 Předmět Počty známek      Počet Průměr 
  
 C  172   3   -   -   -   -   - 175 1.017 
 Čj   75  67  26   5   1   1   - 174 1.793 
 Aj   55  31  14   4   -   -   - 104 1.683 
 Pr   79  24   2   -   -   -   - 105 1.267 
 Vl   24  29  12   5   -   -   - 70 1.971 
 Ma   83  61  22   6   1   1   - 173 1.734 
 Pv   28  25  14   3   -   -   - 70 1.886 
 Tv  165  10   -   -   -   -   - 175 1.057 
 Hv  151  18   6   -   -   -   - 175 1.171 
 Vv  172   3   -   -   -   -   - 175 1.017 
 K_SH    -   -   -   -   -   -   - 0 0.000 
 Pč  168   7   -   -   -   -   - 175 1.040 
 N_Ke   12   -   -   -   -   -   - 12 1.000 
 K_Aj    -   -   -   -   -   -   6 0 0.000 
 K_KE    -   -   -   -   -   -   - 0 0.000 
 K_Nj    -   -   -   -   -   -   1 0 0.000 
 K_ZF    -   -   -   -   -   -   - 0 0.000 
 K_NB    -   -   -   -   -   -   - 0 0.000 
 K_SZ    -   -   -   -   -   -   - 0 0.000 
 LG    -   -   -   -   -   -   8 0 0.000 

 Celkový průměrný prospěch 1.390 Zameškané hodiny Celkem       Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 127 omluvených 6693 38.246 
 hodnocení prospěl 46 neomluvených 0 0 

 neprospěl 2 

 nehodnocen 0 
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klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   S   Ú  

Chování  
Český jazyk  
Anglický jazyk  
Německý jazyk  
Anglický jazyk - II.  
Německý jazyk - II.  
Dějepis  
Občanská výchova  
Zeměpis  
Matematika  
Přírodopis  
Fyzika  
Chemie  
Tělesná výchova  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Výchova ke zdraví  
Pracovní činnosti  
Technické práce  
Anglická konverzace  
Informatika  
Multikulturní výchova  
Sportovní aktivity  
Komorní zpěv  
Základy společenského tance  

prospěchu  

 Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2010/11 

 zpracováno dne: 14. 7. 2011 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 6.A 7.A 8.A 9.A 

 Předmět Počty známek      Počet Průměr 
  
 C   96   -   -   -   -   -   - 96 1.000 
 Čj    3  26  31  28   -   8   - 88 2.955 
 Aj   18  21  19   7   -   5   - 65 2.231 
 Nj    6   9   8   -   -   3   - 23 2.087 
 Aj_2    4   8   3   1   -   3   - 16 2.063 
 Nj_2   10  16  21   7   -   5   - 54 2.463 
 Dě   16  27  29  23   1   -   - 96 2.646 
 Ov   51  36   8   1   -   -   - 96 1.573 
 Ze   21  50  24   1   -   -   - 96 2.052 
 Ma   12  37  23  21   2   1   - 95 2.621 
 Př   19  36  29  12   -   -   - 96 2.354 
 Fy    5  34  38  18   1   -   - 96 2.750 
 CH   14  16  13   9   -   -   - 52 2.327 
 Tv   70  24   2   -   -   -   - 96 1.292 
 Hv   18  43  25  10   -   -   - 96 2.281 
 Vv   53  29  11   3   -   -   - 96 1.625 
 Vz   54  32  10   -   -   -   - 96 1.542 
 Pč   33   4   -   -   -   -   - 37 1.108 
 P_Tp   13   4   -   -   -   -   - 17 1.235 
 P_Ak    8   8   -   -   -   -   - 16 1.500 
 P_In   12   9   -   -   -   -   - 21 1.429 
 P_Mv    9   1   3   -   -   -   - 13 1.538 
 P_Sa   11   -   -   -   -   -   - 11 1.000 
 K_KZ    -   -   -   -   -   -   3 0 0.000 
 K_ZS    -   -   -   -   -   -  10 0 0.000 

 Celkový průměrný prospěch 2.095 Zameškané hodiny Celkem       Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 18 omluvených 5477 57.052 
 hodnocení prospěl 75 neomluvených 2 0.021 

 neprospěl 3 

 nehodnocen 0 



 

26 

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   S   Ú  

Chování  
Český jazyk  
Anglický jazyk  
Německý jazyk  
Anglický jazyk - II.  
Německý jazyk - II.  
Dějepis  
Občanská výchova  
Zeměpis  
Matematika  
Přírodopis  
Fyzika  
Chemie  
Tělesná výchova  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Výchova ke zdraví  
Pracovní činnosti  
Technické práce  
Anglická konverzace  
Informatika  
Multikulturní výchova  
Sportovní aktivity  
Komorní zpěv  
Základy společenského tance  

prospěchu  

 Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2010/11 

 zpracováno dne: 14. 7. 2011 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 6.A 7.A 8.A 9.A 

 Předmět Počty známek      Počet Průměr 
  
 C   87   4   3   -   -   -   - 94 1.106 
 Čj    5  24  36  21   1   7   - 87 2.874 
 Aj   12  22  21  10   -   4   - 65 2.446 
 Nj    5   7   8   2   -   3   - 22 2.318 
 Aj_2    2   8   5   -   -   3   - 15 2.200 
 Nj_2   10  18  15  12   -   4   - 55 2.527 
 Dě   11  33  31  18   1   -   - 94 2.628 
 Ov   62  25   6   1   -   -   - 94 1.426 
 Ze   51  33  10   -   -   -   - 94 1.564 
 Ma   13  22  39  18   1   1   - 93 2.699 
 Př   12  34  37  11   -   -   - 94 2.500 
 Fy    5  33  42  14   -   -   - 94 2.691 
 CH    4  16  23   8   -   -   - 51 2.686 
 Tv   70  22   2   -   -   -   - 94 1.277 
 Hv   21  41  19  13   -   -   - 94 2.255 
 Vv   53  28   9   4   -   -   - 94 1.617 
 Vz   58  27   8   1   -   -   - 94 1.489 
 Pč   31   4   1   -   -   -   - 36 1.167 
 P_Tp   12   4   -   -   -   -   - 16 1.250 
 P_Ak    5   6   5   -   -   -   - 16 2.000 
 P_In    8  11   -   -   -   -   - 19 1.579 
 P_Mv   11   3   -   -   -   -   - 14 1.214 
 P_Sa   12   -   -   -   -   -   - 12 1.000 
 K_KZ    -   -   -   -   -   -   6 0 0.000 
 K_ZS    -   -   -   -   -   -  10 0 0.000 

 Celkový průměrný prospěch 2.088 Zameškané hodiny Celkem       Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 17 omluvených 5371 57.138 
 hodnocení prospěl 76 neomluvených 0 0 

 neprospěl 1 

 nehodnocen 0 



 

27 

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   O   S  

Chování  
Český jazyk  
Anglický jazyk  
Německý jazyk  
Anglický jazyk - II.  
Německý jazyk - II.  
Dějepis  
Občanská výchova  
Zeměpis  
Prvouka  
Vlastivěda  
Matematika  
Přírodopis  
Přírodověda  
Fyzika  
Chemie  
Tělesná výchova  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Výchova ke zdraví  
Sportovní hry  
Pracovní činnosti  
Technické práce  
Anglická konverzace  
Informatika  
Multikulturní výchova  
Sportovní aktivity  
Keramika  
Anglický jazyk  
Keramika  
Komorní zpěv  
Německý jazyk  
Hra na zobcovou flétnu  
Základy společenského tance  
Náboženství  
Sborový zpěv  
Logopedie  

prospěchu  

 Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2010/11 

 zpracováno dne: 14. 7. 2011 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 7.A 8.A 9.A 

 Předmět Počty známek      Počet Průměr 
  
 C  274   -   -   -   -   -   - 274 1.000 
 Čj   86  95  53  32   -   -   8 266 2.117 
 Aj   86  48  27   9   -   -   5 170 1.759 
 Nj    6   9   8   -   -   -   3 23 2.087 
 Aj_2    4   8   3   1   -   -   3 16 2.063 
 Nj_2   10  16  21   7   -   -   5 54 2.463 
 Dě   16  27  29  23   1   -   - 96 2.646 
 Ov   51  36   8   1   -   -   - 96 1.573 
 Ze   21  50  24   1   -   -   - 96 2.052 
 Pr   88  20   -   -   -   -   - 108 1.185 
 Vl   29  24  12   5   -   -   - 70 1.900 
 Ma  118  88  40  25   2   -   1 273 1.919 
 Př   19  36  29  12   -   -   - 96 2.354 
 Pv   29  26   8   7   -   -   - 70 1.900 
 Fy    5  34  38  18   1   -   - 96 2.750 
 CH   14  16  13   9   -   -   - 52 2.327 
 Tv  243  28   2   -   -   1   - 273 1.117 
 Hv  181  55  28  10   -   -   - 274 1.515 
 Vv  226  34  11   3   -   -   - 274 1.237 
 Vz   54  32  10   -   -   -   - 96 1.542 
 K_SH    -   -   -   -   -   -   - 0 0.000 
 Pč  209   6   -   -   -   -   - 215 1.028 
 P_Tp   13   4   -   -   -   -   - 17 1.235 
 P_Ak    8   8   -   -   -   -   - 16 1.500 
 P_In   12   9   -   -   -   -   - 21 1.429 
 P_Mv    9   1   3   -   -   -   - 13 1.538 
 P_Sa   11   -   -   -   -   -   - 11 1.000 
 N_Ke   12   -   -   -   -   -   - 12 1.000 
 K_Aj    -   -   -   -   -   -   - 0 0.000 
 K_KE    -   -   -   -   -   -   - 0 0.000 
 K_KZ    -   -   -   -   -   -   - 0 0.000 
 K_Nj    -   -   -   -   -   -   - 0 0.000 
 K_ZF    -   -   -   -   -   -   - 0 0.000 
 K_ZS    -   -   -   -   -   -   - 0 0.000 
 K_NB    -   -   -   -   -   -   - 0 0.000 
 K_SZ    -   -   -   -   -   -   - 0 0.000 
 LG    -   -   -   -   -   -   - 0 0.000 

 Celkový průměrný prospěch 1.698 Zameškané hodiny Celkem       Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 157 omluvených 11676 42.613 
 hodnocení prospěl 114 neomluvených 2 0.007 

 neprospěl 3 

 nehodnocen 0 
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klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   N   P  

Chování  
Český jazyk  
Anglický jazyk  
Německý jazyk  
Anglický jazyk - II.  
Německý jazyk - II.  
Dějepis  
Občanská výchova  
Zeměpis  
Prvouka  
Vlastivěda  
Matematika  
Přírodopis  
Přírodověda  
Fyzika  
Chemie  
Tělesná výchova  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Výchova ke zdraví  
Sportovní hry  
Pracovní činnosti  
Technické práce  
Anglická konverzace  
Informatika  
Multikulturní výchova  
Sportovní aktivity  
Keramika  
Anglický jazyk  
Keramika  
Komorní zpěv  
Německý jazyk  
Hra na zobcovou flétnu  
Základy společenského tance  
Náboženství  
Sborový zpěv  
Logopedie  

prospěchu  

 Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2010/11 

 zpracováno dne: 14. 7. 2011 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 7.A 8.A 9.A 

 Předmět Počty známek      Počet Průměr 
  
 C  259   7   3   -   -   -   - 269 1.048 
 Čj   80  91  62  26   2   1   - 261 2.153 
 Aj   67  53  35  14   -   -   - 169 1.976 
 Nj    5   7   8   2   -   -   - 22 2.318 
 Aj_2    2   8   5   -   -   -   - 15 2.200 
 Nj_2   10  18  15  12   -   -   - 55 2.527 
 Dě   11  33  31  18   1   -   - 94 2.628 
 Ov   62  25   6   1   -   -   - 94 1.426 
 Ze   51  33  10   -   -   -   - 94 1.564 
 Pr   79  24   2   -   -   -   - 105 1.267 
 Vl   24  29  12   5   -   -   - 70 1.971 
 Ma   96  83  61  24   2   1   - 266 2.071 
 Př   12  34  37  11   -   -   - 94 2.500 
 Pv   28  25  14   3   -   -   - 70 1.886 
 Fy    5  33  42  14   -   -   - 94 2.691 
 CH    4  16  23   8   -   -   - 51 2.686 
 Tv  235  32   2   -   -   -   - 269 1.134 
 Hv  172  59  25  13   -   -   - 269 1.550 
 Vv  225  31   9   4   -   -   - 269 1.227 
 Vz   58  27   8   1   -   -   - 94 1.489 
 K_SH    -   -   -   -   -   -   - 0 0.000 
 Pč  199  11   1   -   -   -   - 211 1.062 
 P_Tp   12   4   -   -   -   -   - 16 1.250 
 P_Ak    5   6   5   -   -   -   - 16 2.000 
 P_In    8  11   -   -   -   -   - 19 1.579 
 P_Mv   11   3   -   -   -   -   - 14 1.214 
 P_Sa   12   -   -   -   -   -   - 12 1.000 
 N_Ke   12   -   -   -   -   -   - 12 1.000 
 K_Aj    -   -   -   -   -   -   6 0 0.000 
 K_KE    -   -   -   -   -   -   - 0 0.000 
 K_KZ    -   -   -   -   -   -   - 0 0.000 
 K_Nj    -   -   -   -   -   -   1 0 0.000 
 K_ZF    -   -   -   -   -   -   - 0 0.000 
 K_ZS    -   -   -   -   -   -   - 0 0.000 
 K_NB    -   -   -   -   -   -   - 0 0.000 
 K_SZ    -   -   -   -   -   -   - 0 0.000 
 LG    -   -   -   -   -   -   8 0 0.000 

 Celkový průměrný prospěch 1.733 Zameškané hodiny Celkem      Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 144 omluvených 12064 44.848 
 hodnocení prospěl 122 neomluvených 0 0 

 neprospěl 3 

 nehodnocen 0 
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klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   Ú  

Chování  
Český jazyk  
Prvouka  
Matematika  
Tělesná výchova  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Sportovní hry  
Pracovní činnosti  
Anglický jazyk  
Hra na zobcovou flétnu  
Náboženství  
Sborový zpěv  
Logopedie  

prospěchu  

5.3  Přehled prospěchu školy po ročnících – 1.pololetí  

 

 Přehled prospěchu 1. ročníku 1. pololetí školního roku 2010/11 
 zpracováno dne: 14. 7. 2011 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 1.A 1.B 

 Předmět Počty známek      Počet       Průměr 
  
 C   41   -   -   -   -   - 41 1.000 
 Čj   33   7   -   1   -   - 41 1.244 
 Pr   40   1   -   -   -   - 41 1.024 
 Ma   39   1   -   1   -   - 41 1.098 
 Tv   41   -   -   -   -   - 41 1.000 
 Hv   41   -   -   -   -   - 41 1.000 
 Vv   41   -   -   -   -   - 41 1.000 
 K_SH    -   -   -   -   -  11 0 0.000 
 Pč   41   -   -   -   -   - 41 1.000 
 K_Aj    -   -   -   -   -  21 0 0.000 
 K_ZF    -   -   -   -   -   1 0 0.000 
 K_NB    -   -   -   -   -   1 0 0.000 
 K_SZ    -   -   -   -   -  16 0 0.000 
 LG    -   -   -   -   -  13 0 0.000 

 Celkový průměrný prospěch 1.052 Zameškané hodiny Celkem        Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 40 omluvených 1401 34.171 
 hodnocení prospěl 1 neomluvených 0 0 

 neprospěl 0 

 nehodnocen 0 



 

30 

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   Ú  

Chování  
Český jazyk  
Prvouka  
Matematika  
Tělesná výchova  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Pracovní činnosti  
Keramika  
Anglický jazyk  
Německý jazyk  
Hra na zobcovou flétnu  
Náboženství  
Sborový zpěv  

prospěchu  

 Přehled prospěchu 2. ročníku 1. pololetí školního roku 2010/11 

 zpracováno dne: 14. 7. 2011 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 2.A 2.B 

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  
 C   32   -   -   -   -   - 32 1.000 
 Čj   18  10   4   -   -   - 32 1.563 
 Pr   21  11   -   -   -   - 32 1.344 
 Ma   22   8   2   -   -   - 32 1.375 
 Tv   32   -   -   -   -   - 32 1.000 
 Hv   32   -   -   -   -   - 32 1.000 
 Vv   31   1   -   -   -   - 32 1.031 
 Pč   32   -   -   -   -   - 32 1.000 
 N_Ke   12   -   -   -   -   - 12 1.000 
 K_Aj    -   -   -   -   -  12 0 0.000 
 K_Nj    -   -   -   -   -   5 0 0.000 
 K_ZF    -   -   -   -   -   1 0 0.000 
 K_NB    -   -   -   -   -   1 0 0.000 
 K_SZ    -   -   -   -   -   5 0 0.000 

 Celkový průměrný prospěch 1.188 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 28 omluvených 858 26.813 
 hodnocení prospěl 4 neomluvených 0 0 

 neprospěl 0 

 nehodnocen 0 



 

31 

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   O   Ú  

Chování  
Český jazyk  
Anglický jazyk  
Prvouka  
Matematika  
Tělesná výchova  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Pracovní činnosti  
Keramika  
Německý jazyk  

prospěchu  

 Přehled prospěchu 3. ročníku 1. pololetí školního roku 2010/11 

 zpracováno dne: 14. 7. 2011 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 3.A 3.B 

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  
 C   35   -   -   -   -   -   - 35 1.000 
 Čj   14  19   2   -   -   -   - 35 1.657 
 Aj   35   -   -   -   -   -   - 35 1.000 
 Pr   27   8   -   -   -   -   - 35 1.229 
 Ma   19  13   3   -   -   -   - 35 1.543 
 Tv   33   1   -   -   -   1   - 34 1.029 
 Hv   35   -   -   -   -   -   - 35 1.000 
 Vv   35   -   -   -   -   -   - 35 1.000 
 Pč   35   -   -   -   -   -   - 35 1.000 
 K_KE    -   -   -   -   -   -  13 0 0.000 
 K_Nj    -   -   -   -   -   -   5 0 0.000 

 Celkový průměrný prospěch 1.183 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 31 omluvených 1612 46.057 
 hodnocení prospěl 4 neomluvených 0 0 

 neprospěl 0 

 nehodnocen 0 
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klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   Ú  

Chování  
Český jazyk  
Anglický jazyk  
Vlastivěda  
Matematika  
Přírodověda  
Tělesná výchova  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Pracovní činnosti  
Keramika  
Hra na zobcovou flétnu  
Náboženství  
Sborový zpěv  

prospěchu  

 Přehled prospěchu 4. ročníku 1. pololetí školního roku 2010/11 

 zpracováno dne: 14. 7. 2011 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 4.A 4.B 

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  
 C   37   -   -   -   -   - 37 1.000 
 Čj   10  22   4   1   -   - 37 1.892 
 Aj   15  19   3   -   -   - 37 1.676 
 Vl   14  15   6   2   -   - 37 1.892 
 Ma   14  17   6   -   -   - 37 1.784 
 Pv   18  14   3   2   -   - 37 1.703 
 Tv   37   -   -   -   -   - 37 1.000 
 Hv   35   2   -   -   -   - 37 1.054 
 Vv   35   2   -   -   -   - 37 1.054 
 Pč   36   1   -   -   -   - 37 1.027 
 K_KE    -   -   -   -   -   9 0 0.000 
 K_ZF    -   -   -   -   -   1 0 0.000 
 K_NB    -   -   -   -   -   2 0 0.000 
 K_SZ    -   -   -   -   -   6 0 0.000 

 Celkový průměrný prospěch 1.453 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 24 omluvených 1204 32.541 
 hodnocení prospěl 13 neomluvených 0 0 

 neprospěl 0 

 nehodnocen 0 
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klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   Ú  

Chování  
Český jazyk  
Anglický jazyk  
Vlastivěda  
Matematika  
Přírodověda  
Tělesná výchova  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Pracovní činnosti  
Hra na zobcovou flétnu  
Náboženství  
Sborový zpěv  

prospěchu  

 Přehled prospěchu 5. ročníku 1. pololetí školního roku 2010/11 

 zpracováno dne: 14. 7. 2011 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 5.A 5.B 

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  
 C   33   -   -   -   -   - 33 1.000 
 Čj    8  11  12   2   -   - 33 2.242 
 Aj   18   8   5   2   -   - 33 1.727 
 Vl   15   9   6   3   -   - 33 1.909 
 Ma   12  12   6   3   -   - 33 2.000 
 Pv   11  12   5   5   -   - 33 2.121 
 Tv   30   3   -   -   -   - 33 1.091 
 Hv   20  10   3   -   -   - 33 1.485 
 Vv   31   2   -   -   -   - 33 1.061 
 Pč   32   1   -   -   -   - 33 1.030 
 K_ZF    -   -   -   -   -   2 0 0.000 
 K_NB    -   -   -   -   -   2 0 0.000 
 K_SZ    -   -   -   -   -   1 0 0.000 

 Celkový průměrný prospěch 1.630 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 16 omluvených 1124 34.061 
 hodnocení prospěl 17 neomluvených 0 0 

 neprospěl 0 

 nehodnocen 0 



 

34 

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   Ú  

Chování  
Český jazyk  
Anglický jazyk  
Německý jazyk  
Dějepis  
Občanská výchova  
Zeměpis  
Matematika  
Přírodopis  
Fyzika  
Tělesná výchova  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Výchova ke zdraví  
Pracovní činnosti  
Komorní zpěv  

prospěchu  

 Přehled prospěchu 6. ročníku 1. pololetí školního roku 2010/11 

 zpracováno dne: 14. 7. 2011 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 6.A 

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  
 C   18   -   -   -   -   - 18 1.000 
 Čj    1   3   8   6   -   - 18 3.056 
 Aj    -   3   6   2   -   - 11 2.909 
 Nj    2   4   1   -   -   - 7 1.857 
 Dě    5   7   2   4   -   - 18 2.278 
 Ov   10   8   -   -   -   - 18 1.444 
 Ze    1  11   5   1   -   - 18 2.333 
 Ma    2   8   3   5   -   - 18 2.611 
 Př    2   9   6   1   -   - 18 2.333 
 Fy    2  10   5   1   -   - 18 2.278 
 Tv    9   8   1   -   -   - 18 1.556 
 Hv    4   7   7   -   -   - 18 2.167 
 Vv    9   5   3   1   -   - 18 1.778 
 Vz    8   4   6   -   -   - 18 1.889 
 Pč   15   3   -   -   -   - 18 1.167 
 K_KZ    -   -   -   -   -   3 0 0.000 

 Celkový průměrný prospěch 2.107 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 3 omluvených 1058 58.778 
 hodnocení prospěl 15 neomluvených 0 0 

 neprospěl 0 

 nehodnocen 0 
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klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   S  

Chování  
Český jazyk  
Anglický jazyk  
Německý jazyk  
Anglický jazyk - II.  
Německý jazyk - II.  
Dějepis  
Občanská výchova  
Zeměpis  
Matematika  
Přírodopis  
Fyzika  
Tělesná výchova  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Výchova ke zdraví  
Informatika  
Multikulturní výchova  

prospěchu  

 Přehled prospěchu 7. ročníku 1. pololetí školního roku 2010/11 

 zpracováno dne: 14. 7. 2011 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 7.A 

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  
 C   26   -   -   -   -   - 26 1.000 
 Čj    -   6   7   6   -   7 19 3.000 
 Aj    2   5   3   -   -   4 10 2.100 
 Nj    2   2   5   -   -   3 9 2.333 
 Aj_2    3   4   1   1   -   3 9 2.000 
 Nj_2    2   7   1   -   -   4 10 1.900 
 Dě    -   5  11   9   1   - 26 3.231 
 Ov    8  13   4   1   -   - 26 1.923 
 Ze    3  13  10   -   -   - 26 2.269 
 Ma    1   8   9   5   2   1 25 2.960 
 Př    8   7   8   3   -   - 26 2.231 
 Fy    1   4  11  10   -   - 26 3.154 
 Tv   19   6   1   -   -   - 26 1.308 
 Hv    1  11  10   4   -   - 26 2.654 
 Vv   12   9   3   2   -   - 26 1.808 
 Vz   14  12   -   -   -   - 26 1.462 
 P_In    7   6   -   -   -   - 13 1.462 
 P_Mv    9   1   3   -   -   - 13 1.538 

 Celkový průměrný prospěch 2.251 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 4 omluvených 1290 49.615 
 hodnocení prospěl 20 neomluvených 2 0.077 

 neprospěl 2 

 nehodnocen 0 
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klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   Ú  

Chování  
Český jazyk  
Anglický jazyk  
Německý jazyk  
Anglický jazyk - II.  
Německý jazyk - II.  
Dějepis  
Občanská výchova  
Zeměpis  
Matematika  
Přírodopis  
Fyzika  
Chemie  
Tělesná výchova  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Výchova ke zdraví  
Pracovní činnosti  
Informatika  
Sportovní aktivity  
Základy společenského tance  

prospěchu  

 Přehled prospěchu 8. ročníku 1. pololetí školního roku 2010/11 

 zpracováno dne: 14. 7. 2011 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 8.A 

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  
 C   19   -   -   -   -   - 19 1.000 
 Čj    2   7   5   5   -   - 19 2.684 
 Aj    6   3   2   1   -   - 12 1.833 
 Nj    2   3   2   -   -   - 7 2.000 
 Aj_2    1   4   2   -   -   - 7 2.143 
 Nj_2    3   2   5   2   -   - 12 2.500 
 Dě    3   7   6   3   -   - 19 2.474 
 Ov    8   7   4   -   -   - 19 1.789 
 Ze    5   9   5   -   -   - 19 2.000 
 Ma    4  11   1   3   -   - 19 2.158 
 Př    2  10   5   2   -   - 19 2.368 
 Fy    1   5   8   4   1   - 19 2.947 
 CH    9   4   5   1   -   - 19 1.895 
 Tv   16   3   -   -   -   - 19 1.158 
 Hv    8   7   4   -   -   - 19 1.789 
 Vv   11   7   1   -   -   - 19 1.474 
 Vz   10   5   4   -   -   - 19 1.684 
 Pč   18   1   -   -   -   - 19 1.053 
 P_In    5   3   -   -   -   - 8 1.375 
 P_Sa   11   -   -   -   -   - 11 1.000 
 K_ZS    -   -   -   -   -  10 0 0.000 

 Celkový průměrný prospěch 1.931 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 6 omluvených 1025 53.947 
 hodnocení prospěl 12 neomluvených 0 0 

 neprospěl 1 

 nehodnocen 0 
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klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   S  

Chování  
Český jazyk  
Anglický jazyk  
Německý jazyk - II.  
Dějepis  
Občanská výchova  
Zeměpis  
Matematika  
Přírodopis  
Fyzika  
Chemie  
Tělesná výchova  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Výchova ke zdraví  
Technické práce  
Anglická konverzace  

prospěchu  

 Přehled prospěchu 9. ročníku 1. pololetí školního roku 2010/11 

 zpracováno dne: 14. 7. 2011 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 9.A 

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  
 C   33   -   -   -   -   - 33 1.000 
 Čj    -  10  11  11   -   1 32 3.031 
 Aj   10  10   8   4   -   1 32 2.188 
 Nj_2    5   7  15   5   -   1 32 2.625 
 Dě    8   8  10   7   -   - 33 2.485 
 Ov   25   8   -   -   -   - 33 1.242 
 Ze   12  17   4   -   -   - 33 1.758 
 Ma    5  10  10   8   -   - 33 2.636 
 Př    7  10  10   6   -   - 33 2.455 
 Fy    1  15  14   3   -   - 33 2.576 
 CH    5  12   8   8   -   - 33 2.576 
 Tv   26   7   -   -   -   - 33 1.212 
 Hv    5  18   4   6   -   - 33 2.333 
 Vv   21   8   4   -   -   - 33 1.485 
 Vz   22  11   -   -   -   - 33 1.333 
 P_Tp   13   4   -   -   -   - 17 1.235 
 P_Ak    8   8   -   -   -   - 16 1.500 

 Celkový průměrný prospěch 2.083 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 5 omluvených 2104 63.758 
 hodnocení prospěl 28 neomluvených 0 0 

 neprospěl 0 

 nehodnocen 0 
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klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   N   P  

Chování  
Český jazyk  
Prvouka  
Matematika  
Tělesná výchova  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Sportovní hry  
Pracovní činnosti  
Anglický jazyk  
Hra na zobcovou flétnu  
Náboženství  
Sborový zpěv  
Logopedie  

prospěchu  

5.4  Přehled prospěchu školy po ročnících – 2.pololetí  

 

 Přehled prospěchu 1. ročníku 2. pololetí školního roku 2010/11 
 zpracováno dne: 14. 7. 2011 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 1.A 1.B 

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  
 C   40   -   -   -   -   -   - 40 1.000 
 Čj   21  17   -   -   1   1   - 39 1.538 
 Pr   35   4   1   -   -   -   - 40 1.150 
 Ma   28  10   -   -   1   1   - 39 1.359 
 Tv   39   1   -   -   -   -   - 40 1.025 
 Hv   40   -   -   -   -   -   - 40 1.000 
 Vv   40   -   -   -   -   -   - 40 1.000 
 K_SH    -   -   -   -   -   -   - 0 0.000 
 Pč   36   4   -   -   -   -   - 40 1.100 
 K_Aj    -   -   -   -   -   -   6 0 0.000 
 K_ZF    -   -   -   -   -   -   - 0 0.000 
 K_NB    -   -   -   -   -   -   - 0 0.000 
 K_SZ    -   -   -   -   -   -   - 0 0.000 
 LG    -   -   -   -   -   -   8 0 0.000 

 Celkový průměrný prospěch 1.165 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 38 omluvených 1452 36.300 
 hodnocení prospěl 0 neomluvených 0 0 

 neprospěl 2 

 nehodnocen 0 
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klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   Ú  

Chování  
Český jazyk  
Prvouka  
Matematika  
Tělesná výchova  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Pracovní činnosti  
Keramika  
Anglický jazyk  
Německý jazyk  
Hra na zobcovou flétnu  
Náboženství  
Sborový zpěv  

prospěchu  

 Přehled prospěchu 2. ročníku 2. pololetí školního roku 2010/11 

 zpracováno dne: 14. 7. 2011 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 2.A 2.B 

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  
 C   31   -   -   -   -   - 31 1.000 
 Čj   17  10   4   -   -   - 31 1.581 
 Pr   23   8   -   -   -   - 31 1.258 
 Ma   18  11   2   -   -   - 31 1.484 
 Tv   31   -   -   -   -   - 31 1.000 
 Hv   31   -   -   -   -   - 31 1.000 
 Vv   31   -   -   -   -   - 31 1.000 
 Pč   31   -   -   -   -   - 31 1.000 
 N_Ke   12   -   -   -   -   - 12 1.000 
 K_Aj    -   -   -   -   -  12 0 0.000 
 K_Nj    -   -   -   -   -   5 0 0.000 
 K_ZF    -   -   -   -   -   1 0 0.000 
 K_NB    -   -   -   -   -   1 0 0.000 
 K_SZ    -   -   -   -   -   5 0 0.000 

 Celkový průměrný prospěch 1.189 Zameškané hodiny Celkem      Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 27 omluvených 853 27.516 
 hodnocení prospěl 4 neomluvených 0 0 

 neprospěl 0 

 nehodnocen 0 
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klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   P   Ú  

Chování  
Český jazyk  
Anglický jazyk  
Prvouka  
Matematika  
Tělesná výchova  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Pracovní činnosti  
Keramika  
Německý jazyk  

prospěchu  

 Přehled prospěchu 3. ročníku 2. pololetí školního roku 2010/11 

 zpracováno dne: 14. 7. 2011 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 3.A 3.B 

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  
 C   34   -   -   -   -   -   - 34 1.000 
 Čj   13  19   2   -   -   -   - 34 1.676 
 Aj   31   3   -   -   -   -   - 34 1.088 
 Pr   21  12   1   -   -   -   - 34 1.412 
 Ma   19  11   4   -   -   -   - 34 1.559 
 Tv   33   1   -   -   -   -   - 34 1.029 
 Hv   34   -   -   -   -   -   - 34 1.000 
 Vv   34   -   -   -   -   -   - 34 1.000 
 Pč   34   -   -   -   -   -   - 34 1.000 
 K_KE    -   -   -   -   -   -  13 0 0.000 
 K_Nj    -   -   -   -   -   1   3 0 0.000 

 Celkový průměrný prospěch 1.221 Zameškané hodiny Celkem       Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 29 omluvených 1456 42.824 
 hodnocení prospěl 5 neomluvených 0 0 

 neprospěl 0 

 nehodnocen 0 
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klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   S   Ú  

Chování  
Český jazyk  
Anglický jazyk  
Vlastivěda  
Matematika  
Přírodověda  
Tělesná výchova  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Pracovní činnosti  
Keramika  
Hra na zobcovou flétnu  
Náboženství  
Sborový zpěv  

prospěchu  

 Přehled prospěchu 4. ročníku 2. pololetí školního roku 2010/11 

 zpracováno dne: 14. 7. 2011 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 4.A 4.B 

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  
 C   34   3   -   -   -   -   - 37 1.081 
 Čj   12  15   9   1   -   -   - 37 1.973 
 Aj   12  20   5   -   -   -   - 37 1.811 
 Vl    7  21   6   3   -   -   - 37 2.135 
 Ma    7  18  10   1   -   1   - 36 2.139 
 Pv   16  12   8   1   -   -   - 37 1.838 
 Tv   34   3   -   -   -   -   - 37 1.081 
 Hv   31   5   1   -   -   -   - 37 1.189 
 Vv   35   2   -   -   -   -   - 37 1.054 
 Pč   34   3   -   -   -   -   - 37 1.081 
 K_KE    -   -   -   -   -   -   9 0 0.000 
 K_ZF    -   -   -   -   -   -   1 0 0.000 
 K_NB    -   -   -   -   -   -   2 0 0.000 
 K_SZ    -   -   -   -   -   -   5 0 0.000 

 Celkový průměrný prospěch 1.587 Zameškané hodiny Celkem        Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 19 omluvených 1708 46.162 
 hodnocení prospěl 18 neomluvených 0 0 

 neprospěl 0 

 nehodnocen 0 



 

42 

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   Ú  

Chování  
Český jazyk  
Anglický jazyk  
Vlastivěda  
Matematika  
Přírodověda  
Tělesná výchova  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Pracovní činnosti  
Hra na zobcovou flétnu  
Náboženství  
Sborový zpěv  

prospěchu  

 Přehled prospěchu 5. ročníku 2. pololetí školního roku 2010/11 

 zpracováno dne: 14. 7. 2011 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 5.A 5.B 

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  
 C   33   -   -   -   -   - 33 1.000 
 Čj   12   6  11   4   -   - 33 2.212 
 Aj   12   8   9   4   -   - 33 2.152 
 Vl   17   8   6   2   -   - 33 1.788 
 Ma   11  11   6   5   -   - 33 2.152 
 Pv   12  13   6   2   -   - 33 1.939 
 Tv   28   5   -   -   -   - 33 1.152 
 Hv   15  13   5   -   -   - 33 1.697 
 Vv   32   1   -   -   -   - 33 1.030 
 Pč   33   -   -   -   -   - 33 1.000 
 K_ZF    -   -   -   -   -   1 0 0.000 
 K_NB    -   -   -   -   -   2 0 0.000 
 K_SZ    -   -   -   -   -   1 0 0.000 

 Celkový průměrný prospěch 1.680 Zameškané hodiny Celkem        Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 14 omluvených 1224 37.091 
 hodnocení prospěl 19 neomluvených 0 0 

 neprospěl 0 

 nehodnocen 0 
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klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   Ú  

Chování  
Český jazyk  
Anglický jazyk  
Německý jazyk  
Dějepis  
Občanská výchova  
Zeměpis  
Matematika  
Přírodopis  
Fyzika  
Tělesná výchova  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Výchova ke zdraví  
Pracovní činnosti  
Komorní zpěv  

prospěchu  

 Přehled prospěchu 6. ročníku 2. pololetí školního roku 2010/11 

 zpracováno dne: 14. 7. 2011 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 6.A 

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  
 C   17   -   -   -   -   - 17 1.000 
 Čj    1   6   6   4   -   - 17 2.765 
 Aj    -   3   4   3   -   - 10 3.000 
 Nj    2   3   2   -   -   - 7 2.000 
 Dě    3   9   3   2   -   - 17 2.235 
 Ov   10   6   1   -   -   - 17 1.471 
 Ze    7   9   1   -   -   - 17 1.647 
 Ma    1   3  10   3   -   - 17 2.882 
 Př    1  11   4   1   -   - 17 2.294 
 Fy    2   7   5   3   -   - 17 2.529 
 Tv   12   4   1   -   -   - 17 1.353 
 Hv    8   4   4   1   -   - 17 1.882 
 Vv   10   4   3   -   -   - 17 1.588 
 Vz    5   8   4   -   -   - 17 1.941 
 Pč   12   4   1   -   -   - 17 1.353 
 K_KZ    -   -   -   -   -   6 0 0.000 

 Celkový průměrný prospěch 2.041 Zameškané hodiny Celkem          Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 3 omluvených 877 51.588 
 hodnocení prospěl 14 neomluvených 0 0 

 neprospěl 0 

 nehodnocen 0 
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klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   S  

Chování  
Český jazyk  
Anglický jazyk  
Německý jazyk  
Anglický jazyk - II.  
Německý jazyk - II.  
Dějepis  
Občanská výchova  
Zeměpis  
Matematika  
Přírodopis  
Fyzika  
Tělesná výchova  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Výchova ke zdraví  
Informatika  
Multikulturní výchova  

prospěchu  

 Přehled prospěchu 7. ročníku 2. pololetí školního roku 2010/11 

 zpracováno dne: 14. 7. 2011 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 7.A 

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  
 C   24   1   1   -   -   - 26 1.115 
 Čj    -   5  10   4   1   6 20 3.050 
 Aj    3   5   3   -   -   3 11 2.000 
 Nj    2   1   5   1   -   3 9 2.556 
 Aj_2    1   5   3   -   -   3 9 2.222 
 Nj_2    2   6   1   2   -   3 11 2.273 
 Dě    1   9  12   3   1   - 26 2.769 
 Ov    7  16   3   -   -   - 26 1.846 
 Ze    9  14   3   -   -   - 26 1.769 
 Ma    1   6  12   5   1   1 25 2.960 
 Př    7   5  12   2   -   - 26 2.346 
 Fy    1   3  16   6   -   - 26 3.038 
 Tv   17   8   1   -   -   - 26 1.385 
 Hv    -  13   9   4   -   - 26 2.654 
 Vv   11   9   3   3   -   - 26 1.923 
 Vz   14  10   2   -   -   - 26 1.538 
 P_In    4   8   -   -   -   - 12 1.667 
 P_Mv   11   3   -   -   -   - 14 1.214 

 Celkový průměrný prospěch 2.212 Zameškané hodiny Celkem          Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 3 omluvených 1060 40.769 
 hodnocení prospěl 22 neomluvených 0 0 

 neprospěl 1 

 nehodnocen 0 
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klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   Ú  

Chování  
Český jazyk  
Anglický jazyk  
Německý jazyk  
Anglický jazyk - II.  
Německý jazyk - II.  
Dějepis  
Občanská výchova  
Zeměpis  
Matematika  
Přírodopis  
Fyzika  
Chemie  
Tělesná výchova  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Výchova ke zdraví  
Pracovní činnosti  
Informatika  
Sportovní aktivity  
Základy společenského tance  

prospěchu  

 Přehled prospěchu 8. ročníku 2. pololetí školního roku 2010/11 

 zpracováno dne: 14. 7. 2011 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 8.A 

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  
 C   17   -   2   -   -   - 19 1.211 
 Čj    3   7   3   6   -   - 19 2.632 
 Aj    5   4   3   1   -   - 13 2.000 
 Nj    1   3   1   1   -   - 6 2.333 
 Aj_2    1   3   2   -   -   - 6 2.167 
 Nj_2    3   4   2   4   -   - 13 2.538 
 Dě    4   7   5   3   -   - 19 2.368 
 Ov   13   3   2   1   -   - 19 1.526 
 Ze    9   6   4   -   -   - 19 1.737 
 Ma    4   7   6   2   -   - 19 2.316 
 Př    4   6   7   2   -   - 19 2.368 
 Fy    2   8   7   2   -   - 19 2.474 
 CH    4   6   7   2   -   - 19 2.368 
 Tv   17   2   -   -   -   - 19 1.105 
 Hv    8   7   3   1   -   - 19 1.842 
 Vv   11   8   -   -   -   - 19 1.421 
 Vz   12   4   2   1   -   - 19 1.579 
 Pč   19   -   -   -   -   - 19 1.000 
 P_In    4   3   -   -   -   - 7 1.429 
 P_Sa   12   -   -   -   -   - 12 1.000 
 K_ZS    -   -   -   -   -  10 0 0.000 

 Celkový průměrný prospěch 1.901 Zameškané hodiny Celkem          Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 7 omluvených 623 32.789 
 hodnocení prospěl 12 neomluvených 0 0 

 neprospěl 0 

 nehodnocen 0 



 

 

46 

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   S  

Chování  
Český jazyk  
Anglický jazyk  
Německý jazyk - II.  
Dějepis  
Občanská výchova  
Zeměpis  
Matematika  
Přírodopis  
Fyzika  
Chemie  
Tělesná výchova  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Výchova ke zdraví  
Technické práce  
Anglická konverzace  

prospěchu  

 Přehled prospěchu 9. ročníku 2. pololetí školního roku 2010/11 

 zpracováno dne: 14. 7. 2011 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 9.A 

 Předmět Počty známek      Počet

 Průměr 
  
 C   29   3   -   -   -   - 32 1.094 
 Čj    1   6  17   7   -   1 31 2.968 
 Aj    4  10  11   6   -   1 31 2.613 
 Nj_2    5   8  12   6   -   1 31 2.613 
 Dě    3   8  11  10   -   - 32 2.875 
 Ov   32   -   -   -   -   - 32 1.000 
 Ze   26   4   2   -   -   - 32 1.250 
 Ma    7   6  11   8   -   - 32 2.625 
 Př    -  12  14   6   -   - 32 2.813 
 Fy    -  15  14   3   -   - 32 2.625 
 CH    -  10  16   6   -   - 32 2.875 
 Tv   24   8   -   -   -   - 32 1.250 
 Hv    5  17   3   7   -   - 32 2.375 
 Vv   21   7   3   1   -   - 32 1.500 
 Vz   27   5   -   -   -   - 32 1.156 
 P_Tp   12   4   -   -   -   - 16 1.250 
 P_Ak    5   6   5   -   -   - 16 2.000 

 Celkový průměrný prospěch 2.140 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 4 omluvených 2811 87.844 
 hodnocení prospěl 28 neomluvených 0 0 

 neprospěl 0 

 nehodnocen 0 
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5.5  Přehled výchovných opatření ve školním roce 2010/2011 

 
2 z chování-důvod 

 4.A 23. 6. 2011 Šeps Matyáš za nekázeň a nevhodné a nepřiměřené chování vůči spolužákům 

 27. 6. 2011 Kříž Matěj za nevhodné chování k pedagogickým pracovníkům a spolužákům 

 27. 6. 2011 Mašek Dominik za krádeže 

 7.A 23. 6. 2011 Kučera Jakub obecné ohrožení 

 3 z chování-důvod 

 7.A 23. 6. 2011 Havlík Miroslav drogy (marihuana) ve škole 

 8.A 23. 6. 2011 Černý Jakub za hrubé porušení školního řádu 

 23. 6. 2011 Hajzler Hynek za hrubé porušení školního řádu 

 pochvala ředitele školy 

 1.A 24. 6. 2011 Cinová Barbora za 3. místo v regionální soutěži pěveckých sborů 

 24. 6. 2011 Černá Veronika za 3. místo v regionální soutěži pěveckých sborů 

 24. 6. 2011 Homolková Nikola za 3. místo v regionální soutěži pěveckých sborů 

 24. 6. 2011 Hronovská Petra za 3. místo v regionální soutěži pěveckých sborů 

 24. 6. 2011 Matoušová Klára za 3. místo v regionální soutěži pěveckých sborů 

 24. 6. 2011 Říhová Nikola za 3. místo v regionální soutěži pěveckých sborů 

 1.B 24. 6. 2011 Brumlichová Kristýna za 3. místo v regionální soutěži pěveckých sborů 

 24. 6. 2011 Černá Andrea za 3. místo v regionální soutěži pěveckých sborů 

 24. 6. 2011 Jelínková Natálie za 3. místo v regionální soutěži pěveckých sborů 

 24. 6. 2011 Kotlář Ondřej za 3. místo v regionální soutěži pěveckých sborů 

 24. 6. 2011 Koudelková Adéla za 3. místo v regionální soutěži pěveckých sborů 

 24. 6. 2011 Militká Zdena za 3. místo v regionální soutěži pěveckých sborů 

 24. 6. 2011 Pyciak Matěj za 3. místo v regionální soutěži pěveckých sborů 

 24. 6. 2011 Šabatová Nela za 3. místo v regionální soutěži pěveckých sborů 

 24. 6. 2011 Zapadlová Iveta za 3. místo v regionální soutěži pěveckých sborů 

 2.A 24. 6. 2011 Svoboda Vojtěch za 3. místo v regionální soutěži pěveckých sborů 

 2.B 24. 6. 2011 Cinová Kateřina za 3. místo v regionální soutěži pěveckých sborů 

 24. 6. 2011 Hajzlerová Štěpánka za 3. místo v regionální soutěži pěveckých sborů 

 24. 6. 2011 Kmínková Natálie za 3. místo v regionální soutěži pěveckých sborů 

 24. 6. 2011 Malá Tereza za 3. místo v regionální soutěži pěveckých sborů 

 4.A 24. 6. 2011 Holík Tomáš za 3. místo v regionální soutěži pěveckých sborů 

 24. 6. 2011 Horynová Sabina za 3. místo v regionální soutěži pěveckých sborů 

 24. 6. 2011 Imlaufová Veronika za 3. místo v regionální soutěži pěveckých sborů 

 24. 6. 2011 Šabata Jaroslav za reprezentaci ve sportovních soutěžích 

 27. 6. 2011 Vanclová Petra za druhé místo v celostátní literární soutěži 

 4.B 24. 6. 2011 Horyna Ondřej za reprezentaci ve sportovních soutěžích 

 24. 6. 2011 Janoušková Barbora za 3. místo v regionální soutěži pěveckých sborů 

 24. 6. 2011 Knap Tomáš školy za reprezentaci ve sportovních soutěžích 

 24. 6. 2011 Müllerová Nikola za 3. místo v regionální soutěži pěveckých sborů 

 24. 6. 2011 Procházka Václav za reprezentaci ve sportovních soutěžích 

 5.A 24. 6. 2011 Maňák Michal za reprezentaci ve sportovních soutěžích 

 24. 6. 2011 Pour Vojtěch (5.A k 31.8.2011) za reprezentaci ve sportovních soutěžích 
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 24. 6. 2011 Skalický Vojtěch za reprezentaci ve sportovních soutěžích 

 24. 6. 2011 Svoboda Filip za reprezentaci ve sportovních soutěžích 

 5.B 23. 6. 2011 Halířová Simona za úspěšnou reprezentaci v krajském kole dopravní soutěže 

 23. 6. 2011 Novotná Barbora za úspěšnou reprezentaci v krajském kole dopravní soutěže 

 24. 6. 2011 Klamrtová Michaela za 3. místo v regionální soutěži pěveckých sborů 

 

 24. 6. 2011 Knespl David za reprezentaci ve sportovních soutěžích 

 24. 6. 2011 Krupka Lukáš za reprezentaci ve sportovních soutěžích 

 24. 6. 2011 Švehla Josef (5.B k 31.8.2011) za reprezentaci ve sportovních soutěžích 

 6.A 23. 6. 2011 Brádle Radek za úspěšnou reprezentaci v krajském kole dopravní soutěže 

 23. 6. 2011 Dzjamko Jaroslav za úspěšnou reprezentaci školy v krajském kole dopravní soutěže 

 9.A 23. 6. 2011 Beck Miroslav za úspěšnou reprezentaci v krajském kole dopravní soutěže 

 23. 6. 2011 Brendlová Aneta za úspěšnou reprezentaci v krajském kole dopravní soutěže 

 23. 6. 2011 Dytrych Lukáš za úspěšnou reprezentaci v krajském kole dopravní soutěže 

 23. 6. 2011 Fejfarová Adéla za úspěšnou reprezentaci v krajském kole dopravní soutěže 

 pochvala třídního učitele 

 1.A 20. 6. 2011 Kopecký Jiří za sběr starého papíru 

 20. 6. 2011 Kukučková Simona za aktivní přístup ke školní práci 

 20. 6. 2011 Matoušová Klára za aktivní přístup ke školní práci 

 23. 6. 2011 Říhová Nikola za aktivní přístup ke školní práci 

 1.B 22. 6. 2011 Černá Andrea třídního učitele za aktivní přístup ke školní práci 

 22. 6. 2011 Pyciak Matěj za aktivní přístup ke školní práci 

 22. 6. 2011 Šabatová Nela za aktivní přístup ke školní práci 

 2.A 20. 6. 2011 Fojt Petr za svědomitou přípravu do školy a ochotu 

 20. 6. 2011 Knapová Jana za sběr papíru 

 20. 6. 2011 Krausová Natálie za svědomitou přípravu do školy a ochotu 

 20. 6. 2011 Křížek Filip za sběr papíru 

 20. 6. 2011 Palas Roman za sběr papíru 

 20. 6. 2011 Svoboda Vojtěch za sběr papíru 

 20. 6. 2011 Vondrák Jakub za svědomitou přípravu do školy a ochotu 

 2.B 21.12. 2010 Cinová Kateřina za účast na vánočních vystoupeních pěveckého sboru 

 21.12. 2010 Hajzlerová Štěpánka za účast na vánočních vystoupeních pěveckého sboru 

 21.12. 2010 Kmínková Natálie za účast na vánočních vystoupeních pěveckého sboru 

 21.12. 2010 Malá Tereza za účast na vánočních vystoupeních pěveckého sboru 

 9. 2. 2011 Cinová Kateřina za účast v recitační soutěži 

 9. 2. 2011 Malá Tereza za účast v recitační soutěži 

 9. 2. 2011 Podlipná Dominika za účast v recitační soutěži 

 9. 2. 2011 Vítová Adéla za účast v recitační soutěži 

 22. 2. 2011 Cinová Kateřina za účast v soutěži Poznávání živočichů 

 22. 2. 2011 Cogan Jan za účast v soutěži Poznávání živočichů 

 22. 2. 2011 Jindřišek Martin za účast v soutěži Poznávání živočichů 

 22. 2. 2011 Kozák Michal za účast v soutěži Poznávání živočichů 

 22. 2. 2011 Podlipná Dominika za účast v soutěži Poznávání živočichů 

 22. 2. 2011 Satranský Martin za účast v soutěži Poznávání živočichů 

 22. 2. 2011 Tegel Matěj za účast v soutěži Poznávání živočichů 

 11. 4. 2011 Cinová Kateřina za účast v pěvecké soutěži v Hradci Králové 
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 11. 4. 2011 Hajzlerová Štěpánka za účast v pěvecké soutěži v Hradci Králové 

 11. 4. 2011 Kmínková Natálie za účast v pěvecké soutěži v Hradci Králové 

 11. 4. 2011 Malá Tereza za účast v pěvecké soutěži v Hradci Králové 

 27. 5. 2011 Vítová Adéla za účast ve sportovní soutěži Kinderiáda v Jičíně 

 2. 6. 2011 Cinová Kateřina za účast v soutěži Poznávání rostlin 

 2. 6. 2011 Cogan Jan za účast v soutěži Poznávání rostlin 

 2. 6. 2011 Jindřišek Martin za účast v soutěži Poznávání rostlin 

 2. 6. 2011 Kmínková Natálie za účast v soutěži Poznávání rostlin 

 16. 6. 2011 Holeček Dominik za sběr papíru 

 20. 6. 2011 Buďárek Tomáš za přístup ke školní práci 

 20. 6. 2011 Kozák Michal za přístup ke školní práci 

 20. 6. 2011 Krupka Adam za přístup ke školní práci 

 20. 6. 2011 Podlipná Dominika za přístup ke školní práci 

 20. 6. 2011 Sekot Hugo za přístup ke školní práci 

 20. 6. 2011 Tegel Matěj za přístup ke školní práci 

 20. 6. 2011 Vítová Adéla za přístup ke školní práci 

 3.A 26. 1. 2011 Jozífková Martina za sběr papíru 

 26. 1. 2011 Jozífková Martina za pomoc třídní učitelce 

 26. 1. 2011 Kaván Kryštof za sběr papíru 

 26. 1. 2011 Kuželová Natálie za sběr papíru 

 26. 1. 2011 Matějčíková Valérie za pomoc třídní učitelce 

 26. 1. 2011 Obst Jakub za sběr papíru 

 26. 1. 2011 Soviar Jan za vzorné plnění školních povinností 

 26. 1. 2011 Sucharda Adam za vzorné plnění školních povinností 

 26. 1. 2011 Vanclová Adéla za vzorné chování a plnění školních povinností 

 26. 1. 2011 Voráček David za sběr papíru 

 26. 1. 2011 Voráček David za vzorné plnění školních povinností 

 20. 6. 2011 Kaván Kryštof za nejvíce přineseného sběru papíru 

 24. 6. 2011 Fejfar Jakub za reprezentaci v Mc Donald Cupu 

 24. 6. 2011 Fejfarová Magda za reprezentaci v Mc Donald Cupu 

 24. 6. 2011 Jozífková Martina za sběr papíru 

 24. 6. 2011 Kaván Kryštof za reprezentaci třídy v recitaci 

 24. 6. 2011 Kaván Kryštof za reprezentaci třídy v poznávání rostlin 

 24. 6. 2011 Kuželová Natálie za reprezentaci třídy v McDonald Cupu 

 24. 6. 2011 Kuželová Natálie za sběr papíru 

 24. 6. 2011 Kuželová Natálie za reprezentaci třídy v Kinderiadě 

 24. 6. 2011 Matějčíková Valérie za sběr papíru 

 24. 6. 2011 Matějčíková Valérie za reprezentaci třídy v recitaci 

 24. 6. 2011 Neumanová Michaela za sběr papíru 

 24. 6. 2011 Neumanová Michaela za poznávání rostlin 

 24. 6. 2011 Nožička Radek za reprezentaci v Mc Donald Cupu 

 24. 6. 2011 Nožička Radek za poznávání rostlin 

 24. 6. 2011 Obst Jakub za sběr papíru 

 24. 6. 2011 Obst Jakub za poznávání rostlin - soutěž 

 24. 6. 2011 Soviar Jan za reprezentaci třídy v recitaci 

 24. 6. 2011 Sucharda Adam za poznávání rostlin 

 24. 6. 2011 Sucharda Adam za vzorné plnění školních povinností 
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 24. 6. 2011 Thiel Zbyněk za reprezentaci třídy v recitaci 

 24. 6. 2011 Thiel Zbyněk za reprezentaci třídy v poznávání rostlin 

 24. 6. 2011 Thiel Zbyněk za reprezentaci školy v Mc Donald Cupu 

 24. 6. 2011 Thiel Zbyněk za sběr papíru 

 24. 6. 2011 Thiel Zbyněk za soutěž v recitaci 

 24. 6. 2011 Vanclová Adéla za vzorné chování 

 24. 6. 2011 Voráček David za reprezentaci třídy v recitaci 

 24. 6. 2011 Voráček David za sběr papíru 

 24. 6. 2011 Voráček David za reprezentaci v Mc Donald Cupu 

 3.B 24. 1. 2011 Bark Tomáš za sběr podzimních plodů 

 24. 1. 2011 Hermonová Natálie za aktivní přístup k výuce a vzorné plnění povinností 

 24. 1. 2011 Hylmar Albert za sběr starého papíru 

 24. 1. 2011 Martincová Sára za aktivní přístup k výuce a vzorné plnění povinností 

 

 24. 1. 2011 Stoklas Patrik za aktivní přístup k výuce a vzorné plnění povinností 

 23. 6. 2011 Budziewski Dominik za vzorné plnění školních povinností 

 23. 6. 2011 Hylmar Albert za reprezentaci třídy a školy v soutěžích, za sběr starého papíru 

 23. 6. 2011 Stoklas Patrik za sběr starého papíru 

 23. 6. 2011 Stránský Lukáš za reprezentaci třídy a školy ve fotbale, za sběr starého papíru 

 23. 6. 2011 Zeman Lukáš za vzorné plnění školních povinností 

 4.A 25. 1. 2011 Antošová Pavlína za vánoční koncert 

 25. 1. 2011 Holík Tomáš za vánoční koncert 

 25. 1. 2011 Horynová Sabina za vánoční koncert 

 25. 1. 2011 Imlaufová Veronika za vánoční koncert 

 23. 6. 2011 Kučerová Marie za sběr papíru 

 24. 6. 2011 Holík Tomáš za účinkování na jarním koncertě 

 24. 6. 2011 Horynová Sabina za účinkování na jarním koncertě 

 24. 6. 2011 Imlaufová Veronika za účinkování na jarním koncertě 

 24. 6. 2011 Šabata Jaroslav za vystoupení na jarním koncertě 

 27. 6. 2011 Holík Lukáš za tvorbu školního časopisu 

 27. 6. 2011 Holík Tomáš za tvorbu školního časopisu 

 27. 6. 2011 Králiček Richard za tvorbu školního časopisu 

 27. 6. 2011 Kříž Matěj za tvorbu školního časopisu 

 27. 6. 2011 Lelek Ondřej za tvorbu školního časopisu 

 27. 6. 2011 Pajr Martin za tvorbu školního časopisu 

 27. 6. 2011 Pokorný Ladislav za tvorbu školního časopisu 

 4.B 22.12. 2010 Janoušková Barbora pochvala za vánoční koncert, udělila Mgr. Dixová 

 22.12. 2010 Müllerová Nikola za vánoční koncert, udělila Mgr.Dixová 

 21. 2. 2011 Hrnčířová Tereza za účast v soutěži Poznávání živočichů, 1.místo, školní kolo 

 21. 2. 2011 Vagenknechtová Radka za účast v soutěži Poznávání živočichů, 2.místo, školní kolo 

 31. 5. 2011 Hrnčířová Tereza za účast v soutěži Poznávání rostlin,školní kolo 

 31. 5. 2011 Janoušková Barbora za účast v soutěži Poznávání rostlin, školní kolo 

 31. 5. 2011 Machková Kateřina za účast v soutěži Poznávání rostlin, školní kolo 

 31. 5. 2011 Vagenknechtová Radka za účast v soutěži Poznávání rostlin, školní kolo 

 23. 6. 2011 Antošová Pavlína za vedení třídního časopisu 

 23. 6. 2011 Bílek Petr za vedení třídního časopisu 

 23. 6. 2011 Horyna Ondřej za reprezentaci v okrskovém,okresním a krajském kole soutěže Mc Donald cup 
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prospěch ve 4.ročníku  

 23. 6. 2011 Janoušková Barbora za práci ve školním pěveckém sboru, za účast na koncertech. Mgr. B. Dixová 

 23. 6. 2011 Knap Tomáš za reprezentaci školy v okrskovém, okresním a krajském kole soutěže Mc  

   Donald Capu 

  

 23. 6. 2011 Müllerová Nikola za práci ve školním pěveckém sboru, za účast na koncertech. Mgr. B. Dixová 

 23. 6. 2011 Müllerová Nikola za vzorné plnění školních povinností, za vzornou domácí přípravu a za výborný 

  

 23. 6. 2011 Procházka Václav za  reprezentaci v okrskovém, okresním a krajském kole soutěže Mc Donald cup 

 5.A 22. 3. 2011 Brendlová Zuzana za reprezentace školy v okresním kole vybíjené - 3. místo 

 25. 3. 2011 Hrnčířová Monika za reprezentaci školy v okresním kole vybíjené - 3. místo 

 25. 3. 2011 Kobrlová Martina za reprezentaci školy v okresním kole vybíjené - 3. místo 

 25. 3. 2011 Kotyková Klára (5.A k 31.8.2011) za reprezentaci školy v okresním kole vybíjené - 3. místo 

 25. 3. 2011 Kotyková Monika (5.A k 31.8.2011) za reprezentaci školy v okresním kole vybíjené - 3. místo 

 25. 3. 2011 Nosková Karolína (5.A k 31.8.2011) za reprezentaci školy v okresním kole vybíjené - 3. místo 

 25. 3. 2011 Zapadlová Dagmar za reprezentaci školy v okresním kole vybíjené - 3. místo 

 14. 4. 2011 Kotyková Klára (5.A k 31.8.2011) za 1. místo "Poznávání živočichů" - školní kolo 

 30. 4. 2011 Kotyková Klára (5.A k 31.8.2011) za 1. místo "Poznávání živočichů" - okrskové kolo 

 30. 4. 2011 Kotyková Monika (5.A k 31.8.2011) ze reprezentaci školy v soutěži "Poznávání živočichů" 

 30. 4. 2011 Nosková Karolína (5.A k 31.8.2011) ze reprezentaci školy v soutěži "Poznávání živočichů" 

 30. 5. 2011 Maňák Michal za 4. místo v krajském kole McDonald cupu 

 30. 5. 2011 Pour Vojtěch (5.A k 31.8.2011) za 4. místo v krajském kole McDonald cupu 

 30. 5. 2011 Skalický Vojtěch za 4. místo v krajském kole McDonald cupu 

 30. 5. 2011 Svoboda Filip za 4. místo v krajském kole McDonald cupu 

 20. 6. 2011 Kotyková Klára (5.A k 31.8.2011) ze reprezentaci školy v soutěži "Poznávání živočichů" 

 20. 6. 2011 Kotyková Monika (5.A k 31.8.2011) za reprezentaci školy v "Poznávání rostlin" - okrskové kolo 

 20. 6. 2011 Nosková Karolína (5.A k 31.8.2011) ze reprezentaci školy v soutěži "Poznávání živočichů" 

 23. 6. 2011 Maňák Michal za 1. místo v okresním kole McDonald cup 

 23. 6. 2011 Pour Vojtěch (5.A k 31.8.2011) za 1. místo v okresním kole McDonald cup 

 23. 6. 2011 Skalický Vojtěch za 1. místo v okresním kole McDonald cup 

 23. 6. 2011 Svoboda Filip za 1. místo v okresním kole McDonald cup 

 5.B 25. 1. 2011 Klamrtová Michaela za vánoční koncert 

 23. 6. 2011 Halířová Simona za 3. místo v okresním kole vybíjené 

 23. 6. 2011 Halířová Simona za práci ve třídní samosprávě 

 23. 6. 2011 Jerie Denis za reprezentaci školy v okresním kole vybíjené 

 23. 6. 2011 Klamrtová Michaela za 3. místo v okresním kole vybíjené 

 23. 6. 2011 Klamrtová Michaela za jarní koncert 

 23. 6. 2011 Knespl David za reprezentaci školy v okresním kole vybíjené 

 23. 6. 2011 Krupka Lukáš za reprezentaci školy v okresním kole vybíjené 

 23. 6. 2011 Krupka Lukáš za práci ve třídní samosprávě 

 23. 6. 2011 Novotná Barbora za 3. místo v okresním kole vybíjené 

 23. 6. 2011 Novotná Barbora za práci ve třídní samosprávě 

 23. 6. 2011 Petr Lukáš za reprezentaci školy v okresním kole vybíjené 

 23. 6. 2011 Suchardová Veronika za 3. místo v okresním kole vybíjené 

 23. 6. 2011 Suchardová Veronika za práci ve třídní samosprávě 

 23. 6. 2011 Szöcs Jan za reprezentaci školy v okresním kole vybíjené 

 23. 6. 2011 Szöcs Jan za práci ve třídní samosprávě 

 23. 6. 2011 Šébl Martin za reprezentaci školy v okresním kole vybíjené 
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 23. 6. 2011 Švehla Josef (5.B k 31.8.2011) za reprezentaci školy v okresním kole vybíjené 

 23. 6. 2011 Tegel Jakub (5.B k 31.8.2011) za reprezentaci školy v okresním kole vybíjené 

 23. 6. 2011 Tegel Jakub (5.B k 31.8.2011) za 1. místo v okresním kole dopravní výchovy 

 23. 6. 2011 Tegel Jakub (5.B k 31.8.2011) za práci ve třídní samosprávě 

 6.A 22.10. 2010 Knapová Petra za sběr papíru 

 22.10. 2010 Tučková Kateřina za sběr papíru 

 7.12. 2010 Milická Erika za reprezentaci školy ve florbalu 

 25. 1. 2011 Knapová Petra za vánoční koncert 

 25. 1. 2011 Milická Erika za vánoční koncert 

 25. 1. 2011 Sálová Aneta za vánoční koncert 

 16. 5. 2011 Milická Erika za sběr papíru 

 16. 5. 2011 Tučková Kateřina za sběr papíru 

 23. 6. 2011 Brádle Radek za vystoupení na školním koncertě 

 23. 6. 2011 Dvořák René za vystoupení na školním koncertě 

 23. 6. 2011 Knapová Petra za vystoupení na školním koncertě 

 23. 6. 2011 Milická Erika za vystoupení na školním koncertě 

 23. 6. 2011 Sálová Aneta za vystoupení na školním koncertě a výborný prospěch 

 23. 6. 2011 Tučková Kateřina za obětavou práci v třídní samosprávě 

 23. 6. 2011 Vojtíšková Denisa za vystoupení na školním koncertě 

 7.A 23. 6. 2011 Honců Simona za reprezentaci školy v soutěži poznávání živočichů 

 23. 6. 2011 Šimurda Jan za reprezentaci školy 

 8.A 23. 6. 2011 Barková Pavlína za reprezentaci školy na veřejných vystoupeních 

 23. 6. 2011 Frýba Ondřej za reprezentaci školy na veřejných vystoupeních 

 23. 6. 2011 Jedličková Michaela za reprezentaci školy na veřejných vystoupeních 

 23. 6. 2011 Krupičková Veronika za reprezentaci školy na veřejných vystoupeních 

 23. 6. 2011 Pačesný Jan za reprezentaci školy na veřejných vystoupeních 

 23. 6. 2011 Pilný Petr za reprezentaci školy na veřejných vystoupeních 

 23. 6. 2011 Pospíšil Martin za reprezentaci školy na veřejných vystoupeních 

 23. 6. 2011 Řeháková Klára za reprezentaci školy na veřejných vystoupeních 

 23. 6. 2011 Šulcová Michaela za reprezentaci školy na veřejných vystoupeních 

 23. 6. 2011 Urbaník Patrik za reprezentaci školy na veřejných vystoupeních 

 napomenutí třídního učitele 

 2.A 7. 2. 2011 Poner Marek za  nerespektování pokynů učitele a nevhodné chování ke spolužákům 

 13. 5. 2011 Obstová Veronika za opakované zapomínání úkolů a školních potřeb 

 23. 5. 2011 Věchet Filip za nekázeň, nevhodné chování a opakované zapomínání 

 3.A 17. 5. 2011 Neumanová Michaela za neustálé porušování školního řádu,vyrušování při hodině a o přestávkách 

 14. 6. 2011 Kaván Kryštof za časté zapomínání domácích úkolů 

 14. 6. 2011 Surovka Dušan za časté zapomínání domácích úkolů 

 3.B 15. 5. 2011 Militký Radomír za neplnění školních povinností a nevhodné chování 

 17. 5. 2011 Tomanová Iveta za neplnění školních povinností a nevhodné chování 

 25. 5. 2011 Fejfar Kryštof za neplnění školních povinností a nevhodné chování 

 4.A 25. 1. 2011 Holík Lukáš za nevhodné chování o přestávkách 

 25. 1. 2011 Holík Tomáš za nevhodné chování o přestávkách 

 25. 1. 2011 Králiček Richard za nevhodné chování o přestávkách 

 25. 1. 2011 Kříž Matěj za nevhodné chování o přestávkách 

 25. 1. 2011 Mašek Dominik za nevhodné chování o přestávkách 
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matematiky - stále neodevzdala úkol z 9.5.2011 

 25. 1. 2011 Pokorný Ladislav za nevhodné chování o přestávkách 

 25. 1. 2011 Šeps Matyáš za nevhodné chování o přestávkách 

 4.B 20. 9. 2010 Horyna Ondřej za časté zapomínání domácích úkolů a nedostatečnou přípravu na vyučování 

 13.10. 2010 Antošová Pavlína za časté zapomínání domácích úkolů a školních pomůcek 

 25.11. 2010 Procházka Václav z opakující se nevhodné chování při vyučování, udělila Mgr. Pourová 

 6. 1. 2011 Bílek Petr za nedostatečnou přípravu na vyučování 

 7. 1. 2011 Holman Petr za nedostatečnou domácí přípravu 

 2. 2. 2011 Horyna Ondřej za nedodržení pokynů a režimu o velké přestávce 

 2. 2. 2011 Procházka Václav za nedodržení pokynů učitele a nerespektování režimu velké přestávky 

 2. 2. 2011 Šimek Ondřej za neodevzdaný domácí úkol z matematiky, zadáno 17.1.2011 

 2. 5. 2011 Bílek Petr za nedostatečnou domácí přípravu 

 13. 5. 2011 Machková Kateřina za časté zapomínání sešitů a učebnic (Vl, Pv, Čj - čtení). Pozdní odevzdání d.ú. z 

  

 20. 5. 2011 Hrnčířová Tereza za nedostatečnou domácí přípravu 

 5.A 17. 2. 2011 Cina Michal za opakované vyrušování a neplnění školních povinností 

 9. 5. 2011 Bajer Tomáš za soustavné neplnění školních povinností - domácí úkoly, čtenářský deník, apod. 

 18. 5. 2011 Hrnčířová Monika za opakované neplnění školních povinností 

 23. 6. 2011 Svoboda Filip ze nekázeň a vyrušování při výuce 

 5.B 25. 1. 2011 Petr Lukáš za neplnění školních povinností, zapomínání úkolů a pomůcek na vyučování 

 31. 3. 2011 Petr Lukáš za neplnění školních povinností 

 12. 4. 2011 Švehla Josef (5.B k 31.8.2011) za časté vyrušování při výuce 

 6.A 14.10. 2010 Slaboch Milan za neukázněné chování při vyučování a neplnění školních povinností 

 18.10. 2010 Dzjamko Jaroslav za neplnění školních povinností 

 19.10. 2010 Brádle Radek za nekázeň při výuce a opakované zapomínání pomůcek 

 19.10. 2010 Dvořák René za opakovanou nekázeň při výuce 

 20.10. 2010 Mikeš Miroslav (6.A k 11.5.2011) za nekázeň při výuce a o přestávkách 

 5.11. 2010 Vagenknecht Václav za neukázněné chování při výuce a o přestávkách 

 9.11. 2010 Šejn Bohuslav (6.A k 30.11.2010) za neukázněné chování o přestávkách 

 16.12. 2010 Vintr Tomáš za opakovanou nekázeň v hodinách hudební výchovy 

 25. 1. 2011 Brendl Michal za časté zapomínání pomůcek, nekázeň při výuce a o přestávkách 

 1. 2. 2011 Brádle Radek za nerespektování pokynů vyučujících 

 2. 2. 2011 Mikeš Miroslav (6.A k 11.5.2011) za nerespektování pokynů vyučujících 

 16. 2. 2011 Dzjamko Jaroslav za neukázněné chování a neplnění školních povinností 

 18. 2. 2011 Dvořák René za neukázněné chování při výuce a o přestávkách 

 7.A 8.10. 2010 Havlík Miroslav za opakované rušení výuky 

 8.10. 2010 Pokorná Barbora za opakované rušení výuky 

 8.10. 2010 Rosputniak Dominik za opakované vyrušování v hodině a nenošení pomůcek 

 8.10. 2010 Stránský Jan za opakované rušení výuky 

 19.10. 2010 Dytrych Denis za nenošení pomůcek a nevhodné chování 

 19.10. 2010 Kučera Jakub za opakované vyrušování v hodinách a drzé chování 

 25. 2. 2011 Foff Martin za neuposlechnutí příkazu učitele (odmítl dát žákovskou knížku) 

 10. 3. 2011 Havlík Miroslav za házení po spolužačce  jídlem 

 28. 3. 2011 Frajmanová Daniela za opakované rušení výuky 

 30. 3. 2011 Pokorná Barbora za opakované a záměrné rušení výuky 

 6. 6. 2011 Jeriová Jesika za nevhodné chování o přestávce - házení jídlem, znečištění stěn, oken, spolužáků 

 6. 6. 2011 Stránský Jan za nevhodné (teatrální) chování v hodinách 

 8.A 10. 3. 2011 Hajzler Hynek za nevhodné chování 
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nezapisování úkolů a nepředávání informací matce 

 14. 4. 2011 Valenta Pavel za nerespektování pokynů vyučujících 

 18. 4. 2011 Pačesný Jan za vyrušování a nevhodné chování 

 9.A 8.11. 2010 Beck Miroslav za úmyslné poškozování školního majetku 

 8.11. 2010 Kramule Vojtěch za úmyslné poškozování školního majetku 

 8.11. 2010 Tsolihan Oleksandr za úmyslné poškozování školního majetku 

 8.11. 2010 Vitvar Ondřej za úmyslné poškozování školního majetku 

 19.11. 2010 Kučera Pavel za nevhodné chování vůči mladšímu spolužákovi 

 7. 3. 2011 Slabochová Tereza za nevhodné chování ke spolužákovi 

 důtka ředitele školy 

 4.A 23. 6. 2011 Králiček Richard za nevhodné a nepřiměřené chování vůči pedagogickým pracovníkům 

 4.B 23. 6. 2011 Horyna Ondřej za časté neplnění domácí přípravy, zapomínání pomůcek na vyučování, za   

          

  

 5.A 23. 6. 2011 Cina Michal za nekázeň, nevhodné chování ke spolužákům a neplnění školních povinností 

 23. 6. 2011 Maňák Michal za opakovanou nekázeň, neplnění povinností a porušování školního řádu 

 6.A 25. 2. 2011 Dvořák René za fyzické násilí s následným zraněním spolužáka 

 25. 2. 2011 Mikeš Miroslav (6.A k 11.5.2011) za porušení školního řádu (svévolné opuštění budovy školy a nošení kamenů 

   do chodby školy s následným zraněním spolužáka 

            25. 2. 2011 Slaboch Milan  za porušení školního řádu (svévolné opuštění budovy školy a nošení kamenů 

   do chodby školy s následným zraněním spolužáka 

  

 7.A 15.12. 2010 Havlík Miroslav za opakované nenošení žákovské knížky, nerespektování pokynů učitele, 

     vyrušování výuky 

 25. 2. 2011 Kučera Jakub za nerespektování řádu horské chaty a obecné ohrožení zdraví (života) 

 20. 4. 2011 Havlík Miroslav za umístění sprostého nápisu na hlavní vchod školy 

 8.A 20.12. 2010 Hajzler Hynek za opakované nevhodné chování, vyrušování, porušování školního řádu. 

 9.A 25. 1. 2011 Kramule Vojtěch za vyrušování při vyučování, nevhodné chování o přestávkách, nerespektování 

                                                                                                         pokynů vyučujících, neplnění školních povinností, porušování školního řádu 

  

              25. 1. 2011 Tsolihan Oleksandr za vyrušování při vyučování, nevhodné chování o přestávkách, nerespektování 

                                                                                                         pokynů vyučujících, neplnění školních povinností, porušování školního řádu 

  

              25. 1. 2011 Vitvar Ondřej za vyrušování při vyučování, nevhodné chování o přestávkách, nerespektování 

                                                                                                         pokynů vyučujících, neplnění školních povinností, porušování školního řádu 

 důtka třídního učitele 

 2.A 21. 3. 2011 Poner Marek za hrubé chování ke spolužákům, nerespektování pokynů učitele a časté zapomínání 

3.A 8. 2. 2011 Ryšálek Bohumil (3.A k 31.3.2011) za podvod a lhaní na policii 

 4.A 24. 6. 2011 Holík Lukáš za nevhodné chování ke spolužákovi 

 4.B 13.10. 2010 Horyna Ondřej za neplnění domácí přípravy (nemá domácí úkoly, deníček a žákovská knížka 

                                                                                                         bez podpisu matky) 

  

 10. 2. 2011 Holman Petr za neplnění domácí přípravy, často zapomíná domácí úkoly, nedoplní je a              

   nepřinese ke kontrole i více jak týden  Čj, Ma 

  

 13. 5. 2011 Horyna Ondřej  za neplnění školních povinností. Často zapomíná domácí  

   úkoly ( Aj 10x). Čj, D nepřinesl od 10.5., referát  Čj z 20.4., zápis pověstí z  

   10.5., pravidelně podepsaný deníček ani žákovskou knížku (doma lže, že jsou 

   ve škole..). Chybí pravidelná kontrola ze strany matky 
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 18. 5. 2011 Bílek Petr za nedostatečnou domácí přípravu, zapomínání pomůcek na vyuč. -  

   sešitů,učebnic 

 5.A 21. 3. 2011 Cina Michal za špatné plnění školních povinností a nekázeň 

 14. 4. 2011 Maňák Michal za neplnění školních povinností a nekázeň 

 5.B 19.11. 2010 Švehla Josef (5.B k 31.8.2011) za opakované nerespektování pokynů vyučujících a za ničení školního majetku 

 23. 6. 2011 Petr Lukáš za opakované neplnění školních povinností, zapomínání pomůcek na výuku a 

   domácích úkolů 

  

 23. 6. 2011 Švehla Josef (5.B k 31.8.2011) za opakované vyrušování a neadekvátní chování k vyučujícím 

 6.A 3.11. 2010 Dzjamko Jaroslav za neustálé zapomínání sešitů 

 9.11. 2010 Brádle Radek za neukázněné chování při výuce a o přestávkách 

 15.11. 2010 Dvořák René za neukázněné chování o přestávkách 

 24.11. 2010 Mikeš Miroslav (6.A k 11.5.2011) za opakovanou nekázeň při vyučování a o přestávkách 

 7.12. 2010 Slaboch Milan za opakovanou nekázeň při výuce 

 7.12. 2010 Vagenknecht Václav za opakovanou nekázeň při vyučovaní a o přestávkách 

 18. 2. 2011 Vagenknecht Václav za neukázněné chování při výuce a o přestávkách 

 21. 2. 2011 Slaboch Milan za nekázeň při výuce a neplnění školních povinností 

 23. 2. 2011 Vintr Tomáš za hrubé porušení školního řádu 

 22. 3. 2011 Dzjamko Jaroslav za neplnění školních povinností 

 12. 5. 2011 Brádle Radek za neplnění školních povinností 

 7.A 20. 9. 2010 Šimurda Jan za falšování známky (z Čj) v žákovské knížce 

 15.10. 2010 Havlík Miroslav za opakované vyrušování v hodinách, zapomínání a falšování známky v  

   žákovské knížce 

 12. 1. 2011 Kučera Jakub za opakované vyrušování v hodinách, neplnění školních povinností 

 12. 1. 2011 Rosputniak Dominik za opakované vyrušování v hodinách, neplnění školních povinností 

 19. 1. 2011 Dytrych Denis za opakované porušování školního řádu ( rušení výuky) a časté vyrušování po 

   zvonění 

 19. 1. 2011 Pokorná Barbora za opakované porušování školního řádu (nerespektování příkazů učitele, drzé 

   chování) 

 23. 3. 2011 Havlík Miroslav za opakované porušování školního řádu 

 6. 6. 2011 Pokorná Barbora za nevhodné chování o přestávce - házení jídlem, znečištění stěn, oken,  

   spolužáků 

 8.A 21. 9. 2010 Hajzler Hynek za porušování školního řádu 

 8.11. 2010 Pačesný Jan za opakované nevhodné chování 

 13. 4. 2011 Černý Jakub za poničení žákovské knížky spolužákovi. 

 13. 4. 2011 Hajzler Hynek za nepřipravenost a nevhodné chování. 

 11. 5. 2011 Pačesný Jan za vyrušování a nekázeň 

 9.A 22.11. 2010 Tsolihan Oleksandr za nevhodné chování 

 26. 5. 2011 Suchánek Michal za hrubé porušení školního řádu 

 31. 5. 2011 Nypl Vojtěch za úmyslné poškozování školního majetku 
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5.6  Zápis žáků do přípravné třídy a prvních tříd     

  Ve dnech 21. - 22. ledna 2011 proběhl na naší škole zápis žáků do 1. tříd a 

přípravné třídy. Celkem bylo zapsáno 58 dětí, z toho u 18 dětí byla podána žádost o odklad 

školní docházky. O přípravnou třídu projevilo zájem celkem 18 rodičů. 

 

  Budoucí prvňáčky přivítaly před budovou i v prostorách školy pohádkové postavy . 

Po prvním vzájemném přivítání se zapisujícími učitelkami se děti představovaly, ukazovaly 

jak umí kreslit, přednášely básničky, poznávaly číslice a písmena. Rovněž využívaly 

interaktivní tabuli, což byla pro ně, ale i rodiče novinka. Při prohlídce školy si mohli budoucí 

prvňáčci se svými rodiči odzkoušet, jak se běhá v nové tělocvičně. Děti si domů pro 

vzpomínku na tento slavnostní den odnášely pamětní list spolu s dobrotami  a 

upomínkovými předměty v malém batůžku.  

 

6 Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí   

  Inspekce ve školním roce 2010 – 2011 neproběhla  

 
7  Základní údaje o hospodaření   

7.1 Materiálně technické podmínky výchovně vzdělávací činnosti  

  Výuka probíhá v areálu školy dokončeném v roce 1986. Plánovaná celková 

rekonstrukce školy byla překvalifikována  na výměnu oken bez zateplení celé budovy,  

opravu střešní krytiny na spojovací chodbě a budově MVD. Ve školním roce 2008/2009 

byla započata výstavba nové tělocvičny, která byla otevřena na podzim roku 2009.  

  Ve škole je odborná učebna fyziky a chemie, informatiky, cizích jazyků, 

přírodopisu, informační a vzdělávací centrum. Pro výuku praktických činností sloužila 

kuchyňka, učebna dílen a školní pozemek. Tělesné a sportovní aktivity lze rovněž 

provozovat v učebně pohybové výchovy, kterou jsme vytvořili v náhradním prostoru 

bývalých dílen. Učebna praktických činností byla přemístěna do jiné učebny. K výuce 

tělesné výchovy jsme využívali, kromě již zmiňované nové tělocvičny, školní hřiště 

s umělým travnatým povrchem, v omezené míře malý atletický stadion a nová sportoviště 

na sídlišti. Plně byly využívány zrekonstruované terasy, zejména přípravnou třídou a 

prvním stupněm. Pro zájmové činnosti žáků byl upraven školní pozemek včetně pískoviště.  

 V zimním období jsme plně využívali zimního stadionu a žáci absolvovali kurzy bruslení.  
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  Postupně jsme vybavovali třídy novým nábytkem, podlahovými krytinami a 

pomůckami pro zkvalitnění výchovně vzdělávací práce. Rozdělení knihovny na sekci 

prvního a druhého stupně se osvědčilo. Společenská místnost byla vybavena počítačem, 

dále se využívá audiovizuální technika, příjem satelitního vysílání, nahrávání, dataprojekce 

při výuce všech předmětů a při kulturních akcích pro rodiče a žáky. Učebna přírodopisu 

byla vybavena počítačem a dataprojektorem.  

  Chodby v budově školy byly nově vymalovány a vyzdobeny pracemi žáků.  

Škola byla vybavena kamerovým systémem, který zajišťuje vnitřní i vnější bezpečnost.  

  Činnost školní družiny probíhala ve třech odděleních, ŠD sloužila též pro potřeby 

souvislé praxe studentek Střední odborné školy pedagogické v Nové Pace.  

  Pedagogičtí pracovníci měli k dispozici odborné kabinety a sborovnu, kde je 

učitelská knihovna a jsou zde i učební materiály a metodické příručky. V hlavních 

kabinetech jsou nově umístěny počítače, které slouží učitelům a vedení k elektronické 

komunikaci, inventarizaci, práci v programu Bakaláři a jsou připojeny k internetu. K zázemí 

školy patří archiv výtvarných prací a výrobků žáků, strojovna, údržbářská dílna a skladové 

místnosti. Průběžně jsme obnovovali řady učebnic, které odpovídají požadavkům školního 

vzdělávacího programu (dále jen ŠVP). Fond knih v žákovské knihovně se rozšiřoval dle 

zájmu žáků a požadavků pedagogů. Učební pomůcky se doplňovaly podle finančních 

možností a s ohledem na ŠVP.  

 

  Stravování žáků i personálu bylo zajištěno ve školní jídelně, která je samo-statným 

objektem a příspěvkovou organizací. Na základě požadavků strávníků byla rozšířena 

nabídka jídel.  

  Materiálně technické podmínky vzdělávacího procesu limitují přidělené finanční 

prostředky.  

  Ve školním roce 2010/2011 škola hospodařila s příspěvky, výnosy a účelovými 

dotacemi v celkové výši 14,7 mil. Kč, což bylo o 2 % méně než ve školním roce 2009/2010 .  
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7.2  Rozbor hospodaření   

 
 

Rozbor hospodaření - ZŠ Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín 

za rok 2010 

    
státní 
rozpočet     

zřizovatel 
(MÚ)     

doplňková 
činnost   celkem   

   rozpočet čerpání čerp.dot. rozpočet čerpání čerp.dot. rozpočet čerpání rozpočet čerpání 

Příspěvky, dotace, 
výnosy                       

Neinvestiční příspěvky   9585900,00     4127000,00         13712900,00   

Zvýšení UZ33005                   0,00   

Zvýšení UZ33005 
OJ71                   0,00   

Hustota a 
spec.UZ33015   150500,00               150500,00   

Zvýšení UZ33016                   0,00   

Školní vyb.UZ33017   31000,00               31000,00   

Doplňková činnost               278600,00   278600,00   

Použití z fondů         371391,38         371391,38   

Ostatní příjmy         0,00         0,00   

Ostatní výnosy         129874,54         129874,54   

Výdaje a náklady                

Materiál 501   57546,00     1012330,20         1069876,20 

Teplo,voda 503         1421587,00     132145,00   1553732,00 

Opravy a údržba  511         351903,00         351903,00 

Cestovné 512   6800,00     8056,00         14856,00 

Náklady na 
reprezentaci 513         1978,00         1978,00 

Služby 518   37950,00     389475,22         427425,22 

Mzdové prostředky 521   6934300,00     101491,00     62917,00   7098708,00 

Prostř.UZ…5,15,16,17 521     181500,00             181500,00 

Odvody ze 
mzd.prostř. 524   2495130,00     33643,00         2528773,00 

Ostatní výdaje 528   23682,00     49324,00         73006,00 

Ostatní náklady 549   30492,00     36142,50         66634,50 

Odpisy 551         1222336,00         1222336,00 

               

Příspěvky a výnosy 
celkem   9585900,00     4628265,92     278600,00   14492765,92   

Účelové dotace 
celkem   181500,00   181500,00 0,00         181500,00   

Přísp,dotace,výnosy 
celkem   9767400,00     4628265,92     278600,00   14674265,92   

Výdaje a náklady 
celkem     9585900,00 181500,00   4628265,92 0,00   195062,00   14590727,92 

Zisk (+), ztráta (-)     0,00 0,00   0,00 0,00   83538,00   83538,00 
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Rozbor hospodaření - ZŠ Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín  

                                               za rok 2010     

         

      

         

V roce 2010 naše škola hospodařila následovně:     

        

1) Příděl prostředků na přímé výdaje na vzdělávání činil 9767400,00 Kč. Přidělené finanční 

    prostředky byly vyčerpány dle rozpisu KÚ, tj.: 6934300,00 Kč mzdové prostředky 

    2495130,00 
Kč zákonné 
odvody  

    57546,00 
Kč učební 
pomůcky  

    21550,00 Kč další vzděl.pedagog.prac. 

    77374,00 Kč ostatní neinvestiční výdaje 

    181500,00 Kč rozvojový program UZ33005 

        

2) Příspěvky zřizovatele na provoz činily   2905000,00 Kč   

    Ostatní výnosy (nájem,ŠD,úroky,ostatní) 129874,54 Kč   

    Použití fondů   371391,38 Kč   

    Přidělené prostředky byly čerpány následovně:    

    1421587,00 Kč dodávka tepla a vody 

    351903,00 Kč opravy a udržování 

    1012330,20 
Kč DKP a 
materiál  

    484975,72 Kč služby,revize,spoje,strav.ost 

    135470,00 Kč mzdové prostředky a odvody 

    Ve výčtu uvedených příspěvků a jejich čerpání  jsou obsaženy i prostředky přidělené od jednotlivých  

    výborů, a to:  od školského výboru 25000,00 na týden jazyků, 14000,00 na preventivní  

    program, na učebnu fy-che 70000,00, na setkávání dětí 25000,00 a na dofinancování 1.tříd 

    09/10 125000,00 Kč.       

        

             

3) Provozní dotace na odpisy činily 1222000,00 Kč a byly vyčerpány.   

        

        
6) Výnosy z doplňkové činnosti činily 278600,00 Kč. Po odečtu nákladů ve výši 195062,00 Kč bylo  
dosaženo zisku ve výši 83538,00 Kč. 

      

        
Z hospodářského výsledku bylo schváleno a přiděleno do fondu odměn 20000,00 Kč  
a do rezervního fondu 63538,00 Kč.  
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7.3  Projekty financované z cizích zdrojů  

 

PROJEKTY A GRANTY 2010-2011                                                                                                     

Spolupráce se Školou sociálně pedagogickou v Budyšíně a v Pieszycích 

Preventivní protidrogový program: Chci vědět více - VI. třídy, Pecka 

Zdravé zuby 

Učíme interaktivně – ZŠ II. stupeň, v rámci Operačního programu Vzdělávání  pro 

konkurenceschopnost 

 „Pohádka spojuje národy“ 

Program na podporu pokrytí konektivity škol v rámci SIPVZ 

Výměna oken ve všech pavilónech školy a nátěry fasády hlavní budovy 

„Na vlně“ – vodácký kurz IX.třídy  

„Poznáváme hlavní město“ – IV.třídy 

„Řemeslo má zlaté dno“ – projekt III.tříd 
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8  Události v životě školy  

8.1  Výchovně vzdělávací programy a projekty  

Zdravé zuby  

  I  v tomto školním roce jsme navázali na tradici projektu Zdravé zuby. 

Ve červnovém slosování za šk. rok 2009/2010 obdržela cenu – ústní vodu, žákyně 4.třídy. 

Žáci 1. – 5.ročníku během školního roku vyplnili pracovní listy, kde prokazovali znalosti 

z oblasti ústní hygieny, stavby zubu a také praktické zkušenosti ze správného stravování. 

Odměnou jim byl diplom a rozvrh hodin s logem projektu. 

  Každý žák obdržel kartu, se kterou se mohl zúčastnit soutěže za hodnotné ceny. 

Důležitou podmínkou zařazení do soutěže byla návštěva zubního lékaře.  Děti mají 2krát 

do roka od pojišťovny hrazené prohlídky, bohužel řada žáků k pravidelným prohlídkám 

nechodí. Některé děti ještě nemají svého zubního lékaře. Soutěže s razítkem od zubního 

lékaře se zúčastnila asi polovina žáků.Tento projekt má probudit u dětí zájem o „zdravé 

zuby“ a zbavit je strachu z návštěvy stomatologické ordinace.  

 

Školička  

  Již po několikáté proběhlo na naší škole setkání budoucích prvňáčků. Dne 

16.3.2011 přibližně 40 dětí pracovalo pod vedením 4 učitelek hromadně, ve skupinách a 

samostatně. Děti byly motivovány pohádkovým příběhem o cestování malé žabky Kuňky 

kolem světa. Žabka vyprávěla některé zážitky z cest, ukázala jim mapu a navrhla, aby si 

některé zážitky a úkoly společně vyzkoušely. Děti prokazovaly své schopnosti a šikovnost 

v oblasti hudebně pohybové - naučily se píseň a hru „Žabák ve svém domku“. V oblasti 

grafomotorické kreslily velké horní oblouky, počítaly do 5, poznávaly geometrické tvary a 

barvy. Cvičily s pirátem na lavičkách a v pracovních činnostech vytrhávaly z papíru podle 

vzoru. Na zpáteční cestě se zastavily u kamarádky myšky, která je naučila básničku „Mlsná 

myška“. Za splnění všech úkolů rozdala žabka Kuňka dětem medaile a rozloučila se s nimi 

písničkou „Žabák ve svém domku“.  

  Dne 23.3.2011 byla „Školička“ motivována „Pohádkami z mechu a kapradí“. Paní 

učitelky pro děti připravily hodinu plnou překvapení. Děti si zazpívaly písničku, naučily se 

taneček, vyzdobily vílu a poslechly si pohádku. Nejvíce se jim líbily úkoly připravené v nové 

tělocvičně, kde předvedly svou obratnost na žíněnkách, trampolínce, lavičkách, žebřinách 

a zdolaly slalomovou dráhu. Křemílek a Vochomůrka byli s dovednostmi dětí spokojeni, 

proto si na památku odnášely diplom s těmito postavičkami.  
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Nadané dítě 

  Cílem projektu bylo vytvoření metodiky pro identifikaci předškolních dětí s 

mimořádným rozumovým nadáním. Vybrané děti pracovaly s magistrou z Pedagogicko - 

psychologické poradny Jičín, plnily testové úlohy formou hádanek a hříček. Výsledky testů 

budou sloužit k výzkumu. 

 

Chci vědět více  

  Preventivního kurzu zaměřeného na prevenci drogové závislosti a rizikové 

chování se zúčastnilo 19 žáků z 6. ročníku ZŠ Nová Paka, Husitská 1695. Tato akce byla 

organizována za finanční podpory MěÚ Nová Paka. 

  Letos se uskutečnila v autokempu Pecka. Zde se žáci se svými pedagogy /Mgr. 

Šárka Polmanová a Mgr. Václav Kužel/ detailně zaměřili na problematiku kouření, užívání 

drog a alkoholu. V rámci třídního kolektivu se žáci učili vzájemné spolupráci a toleranci. 

Dělo se tak pomocí různých aktivit a her, které probíhaly v prostorách kempu, ale i v 

nádherném okolí. 

  Každý účastník absolvoval dva různě členěné bloky. Blok číslo jedna vedla Mgr. 

Šárka Polmanová. Žáci byli seznámeni s problematikou kouření a jeho negativními účinky 

na lidský organismus. Rovněž si každý teoreticky i prakticky vyzkoušel různě 

odstupňované asertivní techniky odmítání návykových látek. Získané poznatky žáci 

uplatnili při skupinové dramatizaci vybrané pohádky se začleněním některé z technik 

odmítání. Další část bloku byla orientována na sebepoznávání, spolupráci při řešení 

problémů, hodnocení spolužáků a zjišťování vztahů ve třídě. Nejprve se žáci zaměřili na 

vzájemné poznávání a hledání svého místa ve třídě, následně vyplnili sociometrický 

dotazník. Další aktivity rozvíjely spolupráci, vzájemnou domluvu a společné řešení 

problémů. 

  Druhý blok vedený Mgr. Václavem Kuželem byl přímo zaměřen na návykové látky, 

na vznik závislosti a na rizika vyplývající ze zneužívání široké škály legálních či nelegálních 

drog. Žáci spolu s lektorem na základě svých znalostí a poskytnutých podpůrných 

materiálů postupně probrali nejčastěji zneužívané drogy, jejich účinky     a negativní vliv na 

zdraví a psychiku jim podléhajících jedinců.  

  Žáci se zapojili aktivně a k zadaným úkolům přistupovali velice zodpovědně. 

Doprovodným programem byly sportovní a společenské aktivity včetně ranních rozcviček, 

na které většina dětí reagovala velmi pozitivně. 
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  Základem úspěšného preventivního působení školy je i dobrá znalost třídního 

kolektivu. V mimoškolním prostředí učitelé posuzovali sociální klima třídy, vztahy mezi 

žáky, komunikativnost, ochotu pomáhat druhým, popřípadě patologické chování. 

Na základě diskuse se žáky a pedagogy a rozboru jejich závěrečných hodnotících prací 

byly vytyčené cíle splněny. 

  Předpokládáme zlepšení preventivního působení na žáky. Měly by být především 

postiženy oblasti sebeuvědomění, poznání svých osobních možností, zvládání stresových 

situací a jejich kompenzaci běžně dostupnými relaxačními technikami. Mimo jiné by se 

měla zlepšit i spolupráce žáků 6. třídy v rámci třídního kolektivu  a napomoci ke zvládnutí 

nevhodných forem chování, které zhoršují jejich školní práci. Poznatky o rizicích spojených 

s užíváním návykových látek jim umožní, jak doufáme, to jediné správné rozhodnutí – 

drogy nezkusit. 

   Zúčastnění žáci budou také rozvíjet své znalosti v hodinách občanské výchovy a 

výchovy ke zdraví. 

  V neposlední řadě též považujeme za významný prvek posílení důvěry ve školu 

jako instituci, která účastníkům kurzu i jejich spolužákům může účinně pomoci při řešení 

řady problémů vyplývajících ze současného obecně uznávaného a propagovaného 

životního stylu. 

 

Den Země      

  Den Země tradičně připadl na 26. dubna. Zúčastnili se ho žáci všech tříd. Každý 

ročník prošel stanovenou trasu, obsah byl zaměřen na poznávání města a jeho okolí z 

hlediska ekologie a environmentální výchovy.  

 

8.2  Rozvoj čtenářských dovedností  

ŽÁKOVSKÁ KNIHOVNA 1.STUPEŇ 

  Žáci 1.-5.třídy si mohou knihy ve školní knihovně půjčovat jeden den v týdnu, po 

domluvě kdykoliv. Žákovská knihovna je v prostorách školní družiny. 

  Žáci školní družiny mají tak možnost častějšího kontaktu s knihou prostřednictvím 

vychovatelek. Po vyučování děti knihy využívají k individuální četbě, rozvíjejí čtenářské 

dovednosti získávané při výuce českého jazyka. Ti nejmenší si prohlížejí knihy s obrázky, 

vyhledávají své oblíbené hrdiny z pohádek a filmových příběhů. Rádi také podle ilustrací 
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nebo ze zážitků četby malují. V režimu školní družiny je zařazeno společné naslouchání 

čtených knih  paní vychovatelkou. 

  Knihy jsou také využívány ve třídách k doplnění učiva, k získávání dovedností 

práce s odbornou literaturou, encyklopediemi, k práci ve skupinách. 

  Žákovskou knihovnu navštěvují nejvíce žáci školní družiny. 

  Vzhledem ke snižujícímu se počtu žáků ve škole, klesá počet výpůjček. 

Ve školním roce 2010/11 bylo vypůjčeno 197 knih. 

  Tituly knih ve školní knihovně jsou doplňovány minimálně. Žáci dávají přednost 

vyhledávání informací na internetu. 

 
8.3  Environmentální výchova  
 
  Dne 26.4.2011 se jako každoročně na naší škole uskutečnil projekt „Den Země“ 

spojený s vycházkou do přírody, kdy se žáci učili vztahu člověka k životnímu prostředí, 

jeho ochraně, základním podmínkám života (voda, ovzduší, půda, energie, přírodní zdroje), 

třídění odpadu (návštěva třídičky odpadů ve Štikově, třídění odpadů ve škole do určených 

nádob).  

  Žáci šesté třídy si do učebny přírodopisu pořídili živého králíka, o kterého se 

starají. Žáci sedmé třídy si pořídili potkana. Povinně absolvovali poznávání více než dvou 

set druhů rostlin a zvířat střední Evropy, byli na exkurzi v Lázních Bělohrad, kde prošli a 

z přírodovědného hlediska zkoumali  Bažantnici a Byšičky. Dále absolvovali školní výlet 

zaměřený na flóru Krkonoš. Žáci osmé třídy v projektu Voda zkoumali vlastnosti povrchové 

vody Novopacka.  Žáci deváté třídy podnikli geologickou exkurzi do okolí Nové Paky.  

Témata ročníkových prací, zpracovaná žáky devátých tříd, která mají environmentální 

charakter, byla v roce 2010/2011 tato: Motýli Novopacka, Brouci Novopacka, Jarní rostliny 

Novopacka a Zaniklá moře, jezera a sopky mezi Jičínem a Novou Pakou. 

Žáci druhého stupně  měli také v měsících dubnu a květnu možnost zapojit se do soutěží o 

nejlepší fotografii zvířete či rostliny.  

  V měsíci říjnu 2010 a dubnu 2011 tradičně proběhl „Sběrový den“ papíru.V  jarních 

měsících roku 2011 se uskutečnila soutěž v poznávání rostlin a živočichů. Jako každým 

rokem se žáci 1.stupně zapojili do celostátního projektu „Zdravé zuby“ – prevence zubního 

kazu spojená s ukázkou čištění zubů a návštěvou zubního lékaře. V hodinách prvouky 

jsme se zabývali péčí o zdraví, zdravý životní styl a zdravou výživu. 
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Děti 1.stupně se zapojily do výtvarných soutěží s ekologickým zaměřením a ve spolupráci 

se 2.stupněm do celostátní soutěže „Recyklohraní“ – soutěž ve sbírání starých baterií.  

Během letošního školního roku jsme se zapojili i do těchto projektů: 

  Sedmá třída do projektu „Věnuj mobil“ v rámci PVP Multikulturní výchova a 

Recyklohraní, žáci sedmé a osmé třídy kreslili plakát na téma „Sběr použitých baterií“ a 

sedmá a devátá třída v rámci PVP Multikulturní výchova a Technické činnosti vytvářeli 

soutěžní objekty v rámci projektu „Třídíme s Nikitou“. 

Kromě sběru baterií s Ekobatem sbíráme i drobný elektroodpad s Asekolem v rámci 

projektu Recyklohraní. Dále jsme se jako škola stali místem odběru nejen drobných, ale i 

rozměrných elektrospotřebičů.  

  V květnu 2011 žáci přípravné třídy zhlédli divadelní představení „O Balynce, 

dobrém štěněti“ zaměřené na ekologickou výchovu. Program byl věnován třídění odpadů. 

V průběhu celého roku byly pravidelně využívány počítačové učebny (výukové programy, 

vypracovávání prezentací studentů). Tradičně byla celoročně zajištěna činnost žákovských 

služeb zajišťujících čistotu prostředí v bezprostřední blízkosti školy. 

  Úkoly, které nebyly v tomto období splněny, se automaticky přesunují do dalšího 

školního roku. 

 

8.4  Multikulturní výchova  

    Tato výchova byla v průběhu školního roku opět začleněna do předmětů občanská 

výchova, rodinná výchova, zeměpis a některá z témat byla učiteli zařazena do třídních 

chvilek. 

    V rámci povinně volitelného předmětu Multikulturní výchova byla ve školním roce 

2010-2011 realizována následující témata: Sběr minerálů v okolí Nové Paky 

                                                                     Moderní trendy v odívání 

                                                                     Struktura průmyslu v Nové Pace 

                                                                     Architektura – významné stavby města 

                                                                     Vánoční zvyky ve světě 

                                                                     Speciality národních kuchyní 

                                                                     Základy stolování 

                                                                     Základy poskytování první pomoci 

Projekty : Hrady v okolí Nové Paky a Jičína 

                Chráněná území Novopacka 
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               „Třídíme s Nikitou“ 

                Krkonoše  

V rámci projektu Recyklohraní také žáci vytvářeli plakáty na sběr použitých baterií a 

plakáty na sběr starých mobilních telefonů. 

 

8.5  Dětská práva  

  Témata týkající se práv dětí byla i v letošním školním roce zařazena do předmětu 

prvouka 

(1.-3.ročník) a do předmětu vlastivěda (4.-5.ročník). Učitelé při výuce využívali pracovní 

listy s danou tematikou, ilustrace a děti se také s některými tématy seznamovaly pomocí 

didaktických her a prostřednictvím dramatizace. Lépe tak dokázaly pochopit konkrétní 

situace a reagovat na ně.Vyučující mohli k probíraným tématům využít publikace Slabikář 

dětských práv a Dětská práva – Vím, co smím?  

   V prvouce byla práva dětí postupně zařazena a probrána v okruzích : Jsem školák, 

Moje rodina, Domov, Věci a činnosti kolem nás, Člověk , Práce a volný čas, Člověk mezi 

lidmi, Člověk a zdraví. Ve výuce vlastivědy v okruzích Město, v němž žijeme, Naše vlast, 

Evropa a svět. 

  Žáci se postupně seznámili se svými právy –právy dětí, získávali informace jak se 

zachovat ve složitých a problematických životních situacích a na koho se v takovém 

případě obrátit se žádostí o pomoc. 

 

8.6  Branná výchova  

          Předmět branná výchova není vyučován samostatně, ale je zařazen do předmětů 

rodinná  výchova, občanská výchova, tělesná výchova, zeměpis, přírodopis, chemie a 

fyzika. Minimální časová dotace je šest hodin v každém předmětu. 

 

Na 1.stupni :    Evakuace školy 

 První pomoc při poranění 

 Důležitá telefonní čísla 

 Zdolávání terénních nerovností, bezpečný přesun v útvaru 

  

Na 2.stupni: Evakuace budovy 

 Živelné pohromy 
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 Evakuační zavazadlo 

 Poskytování první pomoci 

  

Humanitární akce    
   
CPK Chrpa 

  Dne 26. října 2010 proběhla na naší škole charitativní sbírka, kterou pořádala 

organizace CPK – CHRPA. Tato organizace se zabývá výcvikem koní pro ústavy a léčebny 

v celé České republice. V těchto ústavech se pak léčí pacienti formou hiporehabilitace. 

Vybralo se 1940,- Kč za 97 prodaných tetování.  

 

Sbírka na podporu Domu šance a dětí ulice 

  Dne 10. listopadu 2010 proběhla na naší škole akce, která má pomoci "dětem 

ulice". Obdrželi jsme balíček s prospekty a minipropiskami s logem DOMU ŠANCE a vydali 

se po škole. Všichni jsme moc rádi, že jsme takovou příjemnou cestou mohli pomoci 

dětem, které to potřebují. 

 

Nadace Na vlastních nohou Stonožka    

  Paní Běla Gran Jensen, prezidentka hnutí, při své návštěvě Afghánistánu viděla, 

v jakých podmínkách žijí tamější děti. Proto vyzvala školy ke sbírce lékárniček, které 

musely být v loňském roce nahrazeny novými. Sbírky se zúčastnila i naše škola. Celkem 

děti přinesly 93 lékárniček. Pro afghánské děti budou znamenat velkou pomoc, vždyť 

některé snad ani neviděly správný obvaz. 

  Lékárničky byly dovezeny vojáky AČR do Afghánistánu a tam dopraveny na místa, 

kde jich je nejvíce potřeba.  

  Jako každoročně byli odeslány vánoční gratulace. 
 

 

8.7  Zdravý životní styl  

  Snažili jsme se žáky vychovávat ke zdravému způsobu života. Škola je stejně jako 

v minulém školním roce zapojena do akce Školní mléko. Žáci využívali možnost zakoupit si 

levnější mléko, smetanové krémy a jogurty.  

   Podporovali jsme sportovní aktivity nad rámec povinné výuky tělesné výchovy. 

S otevřením nové sportovní haly se rozšířily možnosti výuky povinně volitelného předmětu 
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sportovní a pohybové aktivity v 7. a 8. ročníku a zájmových kroužků vedených Centrem 

sportu na naší škole. Žáci si mohli vybrat fotbal, kondiční cvičení, florbal, volejbal a stolní 

tenis. Pro žáky jsme dle ročních období organizovali i jednorázové akce, z nichž největší 

úspěch měly lyžařské závody a sportovní dny v nové tělocvičně.  

Pravidelné sportování chápeme také jako prevenci negativních jevů současného životního 

stylu mládeže (drogy, alkohol, kriminalita).  

  Jsme i nadále členy Asociace školních sportovních klubů, v rámci níž jsme se 

zúčastnili většiny soutěží, které se v našem regionu konají a zároveň jsme byli pořadateli 7 

turnajů ve florbale.  

  Na druhém stupni je také zdravý životní styl součástí předmětu rodinná výchova a 

výchova ke zdraví. 

 
8.8  Předmětové komise 

Předmětová komise českého jazyka 

  Ve školním roce 2010/2011 pracovala komise ve složení: Mgr. Šárka Polmanová a 

Mgr. Olga Jakubcová.  

  Předmětová komise se scházela na pravidelných schůzkách, kde řešila aktualizaci 

tematických plánů, přípravu Evropského dne jazyků (září 2010), organizaci školního a 

okresního kola olympiády, možnosti nákupu didaktických pomůcek, využívání výukových 

programů a interaktivní tabule v hodinách, tvorbu výukových materiálů v rámci projektu 

Učíme interaktivně (O. Jakubcová), hodnocení a testování žáků („Kalibro“; „Diagnostika 

stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj“ - 5. a 9. roč.), čtvrtletní 

písemné práce a diktáty, účast v literárních soutěžích (Zlatá tužka, Psaní dopisů atd.), 

zkušenosti z výuky dle ŠVP, ročníkové práce 9. ročníku, dotace „EU peníze školám“ 

(příprava šablon). 

 

Předmětová komise cizích jazyků   

  Ve školním roce 2010/2011 byli členy této komise P. Ježek, O. Jakubcová, P. 

Tauchmanová, M. Nýdrlová, L. Rambousek a S. Chocholáčová. Předmětová komise 

připravila ve spolupráci s třídními učiteli program Evropského dne jazyků na téma 

„Pohádka bez rozdílu jazyka“ (1. 10. 2010). Dále pokračovala spolupráce naší školy s 

partnerskou školou v Budyšíně. 17. 12. 2010 jsme navštívili vánočně laděný Budyšín, 

zhlédli pohádku „Popelka“ v německém provedení a také my jsme se blýskli pohádkami v 
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německém a anglickém jazyce. Zorganizovali jsme školní kola olympiády v anglickém a 

německém jazyce a zúčastnili jsme se také okresních kol jazykových olympiád v Jičíně 

(leden a únor 2011). Učitelé i žáci se aktivně zapojili do tvorby programů na interaktivní 

tabuli v rámci projektu „Učíme interaktivně“. Řešili jsme výběr nejvhodnějších učebnic, 

pracovních sešitů, časopisů a dalších materiálů pro výuku cizích jazyků. Nejmenší žáci 

pracovali v zájmových kroužcích anglického a německého jazyka. Vyučující využili 

možností dalšího vzdělávání a navštívili řadu akcí v Královéhradeckém kraji. V hodinách 

cizích jazyků bylo učivo procvičováno též s využitím počítačových programů a na 

interaktivní tabuli. Zároveň proběhla evaluace školy a žáků v projektech „Kalibro“ a 

„Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj“. V hodinách 

anglické konverzace připravili žáci tematicky zaměřená videa, která lze zhlédnout na 

webových stránkách naší školy. Všichni žáci průběžně pracovali na projektech daných 

naším školním vzdělávacím programem a nově se zapojili do projektu ročníkových prací, 

připraveného pro žáky 9. ročníku. 

 

Předmětová  komise matematiky a fyziky  

  Ve školním roce pracovala ve složení : P. Menčíková, E. Žmolilová, Z. Holá. 

Předmětová komise se scházela na pravidelných schůzkách, kde řešila přípravu  

matematických soutěží – matematické olympiády , Pythagoriády, matematického Klokana, 

fyzikální olympiády, přípravu čtvrtletních prací, přípravu laboratorních prací, přípravu 

materiálů na interaktivní tabuli, využívání výukových programů, materiální vybavení na 

výuku a účast na vzdělávacích akcích pro učitele. Dále probíhala průběžná aktualizace 

ŠVP a testování žáků -  „Kalibro“ a „Kvalita školy“. 

 

Předmětová  komise přírodovědných předmětů   

(fyzika – chemie –přírodopis – zeměpis) 

Komise zasedla čtyřikrát v roce a  projednávala následující body: 

 průběh školních a okresních kol olympiád  

 organizace soutěže poznávání živočichů a poznávání rostlin 

 možnosti využití interaktivní tabule ve výuce v rámci projektu Učíme interaktivně  

 přírodovědná témata ročníkových prací 

přírodopis: Denní motýli Novopacka, Brouci Novopacka, Jarní rostliny Novopacka, Zaniklá 

moře, jezera a sopky mezi Jičínem a Novou Pakou, Hvězdná obloha nad Novou Pakou  
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chemie: Kvašení, Reakce halogenidů, Reakce kyselin 

fyzika: Výroba elektrické energie ze slunečního světla pomocí  fotovoltaického panelu  

zeměpis: Kanada 

 Den Země 2011   - nově zařazena lokalita Lázně Bělohrad – Bažantnice a  Byšička  

           pro 7. třídu  

 přírodovědně zaměřené školní výlety (7. třída – přechod Krkonoš přes Sněžku) 

 možnost pořízení živých zvířat do učebny přírodopisu 

 fotografické soutěže zaměřené na pozorování přírody 

 stav  učebny přírodopisu, vybavení didaktickou technikou  

 dotace EU – šablony (přírodovědné předměty) 

 praktické zkušenosti a možné úpravy ŠVP 

 možnost pořízení nových učebnic zeměpisu  

 zapojení do projektů na sběr surovin (baterie, elektrospotřebiče) 

 

Předmětová komise tělesné výchovy 

  Ve školním roce 2010/2011 pracovala komise ve složení: Mgr. Václav Kužel, Mgr. 

Petra Menčíková a Mgr. Ilona Burkertová.  

  Předmětová komise se scházela na pravidelných schůzkách, kde řešila aktualizaci 

tematických plánů, organizaci školních, okrskových a okresních kol sportovních soutěží. 

Dále možností nákupu sportovních pomůcek a vybavení do tělocvičny. Zároveň probírala 

diagnostiku fyzického stavu  a dovedností žáků v kolektivních sportech a možnosti Centra 

sportu při ZŠ Husitská a jeho vliv na tělesnou zdatnost žáků základní školy.  

 

Předmětová komise výtvarné výchovy 

  Ve školním roce 2010/2011 pracovala komise ve složení: Mgr. Zdeňka Holá a Mgr. 

Olga Jakubcová. Předmětová komise se sešla 3krát  ve školním roce, kde jsme 

spolupracovaly na tvorbě tematických plánů ( O.Jakubcová není aprobována ) a pomoci 

neaprobované kolegyni. Ta část Vv, která seznamuje žáky s dějinami Vv, byla v 9. ročníku 

probírána na hodinách dějepisu, protože je součástí tematických plánů D a O.Jakubcová 

se necítila dostatečně fundována  k výkladu.  

             Hodiny  Vv zaměřené na dějiny umění, využívaly výukových programů a práce na 

interaktivní tabuli . Mimo vlastních materiálů to byly i  materiály v rámci projektu Učíme 

interaktivně. 
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             Někteří žáci 9. ročníku vytvořili zdařilé Ročníkové práce zaměřené na Vv. 

Nejúspěšnější práce Vv  Hany Kudrnáčové získala ocenění v první desítce.  

            V hodinách Vv jsme se zúčastnili několika výtvarných soutěží, bez větších úspěchů. 

 

Předmětová komise výpočetní techniky 

  Ve školním roce 2010/2011 pracovala komise ve složení: Mgr. Václav Kužel, Mgr. 

Eva Žmolilová a Mgr. Lukáš Rambousek.  

  Předmětová komise se scházela na pravidelných schůzkách, kde řešila aktualizaci 

tematických plánů a dalšího využití výpočetní techniky. Podle plánu školy dále stanovila 

cíle a postupy k zajištění požadavků daných „Standardem ICT služeb ve škole“ a vytvářela 

předpoklady pro účelné a efektivní využití účelových dotací v oblasti ICT. Hlavním cílem 

v tomto školním roce bylo podpořit výuku pomocí multimediálních počitačů připojených 

k dataprojektorům a využití interaktivních tabulí. 

  

8.9 Metodická sdružení 

Metodické sdružení přípravné třídy 

  Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo přípravnou třídu 14 žáčků  (12 chlapců a 

2 dívky).  Většina chlapců byla hyperaktivních , neudržela při práci pozornost .  Jedenáct 

dětí mělo logopedickou vadu. Několik  se špatně adaptovalo na kolektiv nebo mělo špatný 

úchop tužky. V průběhu roku došlo u většiny k velkému zlepšení.  

  Žáčci přípravné třídy absolvovali bruslařský kurz na packém zimním stadionu a 

plavecký výcvik v Hořicích v Podkrkonoší. Navštěvovali akce připravované školou 

(divadelní představení, kino, výstavy v DDM, knihovna). Nacvičili besídky pro rodiče 

(vánoční a ke Dni matek). Na závěr školního roku byli na  výletě v Perníkové chaloupce  

pod Kunětickou horou. Na závěr dostali přípravkové vysvědčení a DVD s fotografiemi a 

videi  za celý školní rok. 

 

Metodické sdružení školní družiny 

  Náplní schůzek metodického sdružení byly provozní a organizační otázky, které se 

týkaly provozu školní družiny - úprava řádu ŠD, příprava a organizace bazaru sportovních 

potřeb a zimního oblečení, organizace sběrového dne, příprava vánočních trhů, účast na 

zápisu dětí do 1.tříd, organizace jarního sběrového dne, uspořádání karnevalu pro děti, 

výstavka rostlin a organizace školního kola v poznávání rostlin na 1.stupni. 
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Metodická sdružení 1. stupně 

  Metodická sdružení 1. stupně probíhala pravidelně jednou za čtvrtletí. Náplní 

schůzek byly tématické plány, jejich úprava, plán práce, exkurzí a školních výletů, příprava 

a vyhodnocení písemných prací, příprava pomůcek na projektové dny, řešení kázeňských 

přestupků a pochvaly žákům. Na metodických sdruženích též probíhalo hodnocení a 

srovnávání v jednotlivých paralelních ročnících.           

 

8.10 Kroužky a nepovinné předměty 

Kroužek keramiky 

  V letošním školním roce pracovaly dvě skupiny žáků. V první skupině pokračovalo 

13 žáků ze 3. tříd. Žáci si upevňovali dovednosti z loňského školního roku a poznávali další 

techniky, např. tavení skla, práce s burelem, použití forem a kombinování materiálů. Ve 

druhé skupině pracovalo 9 žáků ze 4. tříd, kteří patřili mezi nejzkušenější . Jejich 

dovednosti se obohatily o točení na hrnčířském kruhu. Všechny děti během roku pracovaly 

se zájmem, odnášely si spoustu pěkných výrobků, kterými udělaly radost sobě i svým 

nejbližším. Výrobky dětí se průběžně prezentovaly na internetových stránkách naší školy.  

 

Kroužek německého jazyka 

  V letošním školním roce navštěvovalo kroužek německého jazyka 10 žáků 

z druhých a třetích tříd. Hravou formou si žáci rozvíjeli znalosti základů jazyka. Úspěšně 

zvládli témata: barvy, číslovky, domácí zvířata, zvířata volně žijící, ovoce, zelenina, rodina 

aj. Průběžně byly zařazovány básničky, písničky, dramatizace a pracovní činnosti.  

 

Kroužek anglického jazyka 

  Na 1.stupni ZŠ byly ve školním roce 2010 - 2011 čtyři kroužky anglického jazyka. 

Z PT navštěvovalo kroužek 8 žáků, z 1.A 8 žáků, z 1.B 13 žáků a z 2.A a B 12 žáků. 

Žáci se formou her, říkadel a písniček učili pozdravy, barvy, číslovky, porovnávání 

vlastností. Naučili se popsat svou rodinu, svůj obličej, své tělo. 

Byla využívána učebnice Angličtina pro nejmenší autorky Marie Zahálkové  a video 

program Angličtina pro nejmenší. 
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Kroužek náboženství 

  Kroužek probíhal jednou týdně pod vedením Mgr. Ivany Pourové. 

Do kroužku bylo přihlášeno sedm žáků 1. – 5. třídy. 

Součástí plánů byly události církevního roku : Památka zemřelých, Vánoce, Velikonoce.. a 

s nimi spojené tradice a lidové zvyky, dále četba a výklad biblických textů Starého i Nového 

zákona. 

  Metody a formy práce odpovídaly věku a zájmům dětí  ( společná motlitba, 

pracovní listy, hry s probíranou tematikou – deskové, kvarteta.., kreslení, kvízy apod.).  

 

Kroužek - Sportovní hry   

  Ve školním roce 2010/2011 byl opět otevřen kroužek Sportovní hry pro žáky 1. 

tříd. Do kroužku se přihlásilo celkem 11 žáků z 1. A (7 chlapců a 4 dívky), žáci z 1. B tuto 

nabídku nevyužili. V lednu přistoupil do kroužku ještě jeden žák z 1.A, takže celkový počet 

žáků byl v 2. pololetí tohoto školního roku 12. Zájmový kroužek začal fungovat na začátku 

října 2010 a skončil 31. května 2011. Během celé doby trvání kroužku se žáci seznámili 

s různými typy her, nejraději hráli Na ovečky, Na myslivce a jeleny a Na mrazíka. Dále si 

vyzkoušeli cvičení na různých nářadích – skoky na trampolíně, přeskoky přes kozu, cvičení 

na kruzích, cvičení na lavičkách, na žebřinách, a také se naučili základy kolektivních her – 

vybíjená, florbal, kopaná. 

 

Kroužek - Logopedie 

     V letošním školním roce 2010/2011 probíhala logopedická péče u žáků z přípravné 

třídy a 1.tříd. Dětí s vadou výslovnosti vzhledem ke klesajícímu zájmu o knihy a čtené 

slovo přibývá. Logopedické péči se v letošním školním roce věnovaly učitelky Mgr.Helena 

Mesnerová v přípravné třídě a 1.A,  Mgr.Milena Bezstarostová v 1.A  a .1B a Mgr.Ivana 

Pourová  v 1.A.  

  V přípravné třídě bylo 11 dětí, se kterými třídní učitelka Helena Mesnerová denně 

pracovala. Na začátku školního roku cvičila s celou třídou gymnastiku mluvidel, pohybové 

říkanky, taneční písničky. Od října byla započata individuální práce ve spolupráci s rodiči. 

Nejvíce byly napravovány hlásky L, sykavky, R a Ř. Dva chlapci měli na počátku silnou 

dyslálii (12 špatných hlásek). Do konce školního roku se podařilo většinu vad napravit.  

U dvou hochů zbývá ještě docvičit R a Ř. 
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  Druhou skupinu tvořili žáci 1.tříd. Zde byla náprava individuální. Probíhala každý 

týden s učitelkami Milenou Bezstarostovou, Ivanou Pourovou a Helenou Mesnerovou. 

Většinou byly napravovány hlásky R a Ř (u dvou dívek ,,zadní“ R). 

Ve třídě 1.A je třeba pokračovat v intenzívní nápravě i nadále. 

  Logopedické péče se účastnilo 11 dětí z PT, 7 žáků z 1.A a 7 žáků z 1.B. U většiny 

se podařila vada odstranit. Je však velmi důležitá spolupráce rodiny a denní procvičování 

doma. 

  Rodiče některých žáků však nepřikládají logopedii velký význam a s dětmi necvičí. 

 

Kroužek - Hra na flétnu 

  Ve školním roce 2010 – 2011 absolvovalo  5 žákyň hru na flétnu.  S výsledky své 

práce se pochlubily v rámci koncertů pořádaných školou a zároveň potěšily obyvatele 

Domova s pečovatelskou službou. 

 

Kroužek - Sborový zpěv  

  Ve školním roce 2010 – 2011 se  přihlásilo do sboru Čmeláčci 30 dětí z celého 1. 

stupně naší školy. Z přípravné třídy navštěvovaly sbor 2 děti, z 1. ročníků celkem 16 dětí, 

z 2. tříd 5 dětí, ze 4. tříd 6 dětí a z 5. B chodila jedna žákyně. Letos poprvé fungoval sbor 

pod vedením p. uč. S. Dixové a P. Bílkové. Scházeli jsme se pravidelně od října každé 

pondělí v čase 13.00 hod. – 13. 45 hod. v atriu školy. Již v předvánočním čase jsme 

uspořádali pro rodiče a veřejnost tradiční vánoční koncert, na kterém jsme se představili 

s několika písněmi se zimní tematikou a několika vánočními koledami. Těsně před 

Vánocemi jsme také navštívili Domov s pečovatelskou službou v Nové Pace, kde jsme 

místním obyvatelům a obyvatelkám zazpívali také několik zimních a vánočních písní. Ve 

druhém pololetí školního roku jsme se s novým repertoárem zúčastnili Přehlídky 

pěveckých sborů v Hradci Králové, odkud jsme si přivezli ocenění: Bronzové pásmo. Na 

konci měsíce dubna jsme vystoupili také na tradičním Jarním koncertu, který se konal 

v aule Gymnázia a SOŠPg v Nové Pace. Poté jsme svůj repertoár ještě obohatili o několik 

letních písní a závěr školního roku jsme zakončili Letním koncertem v polovině měsíce 

června, který jsme uspořádali v atriu naší školy. Předposlední školní týden před 

prázdninami jsme se opět vydali potěšit svými písněmi obyvatele Domova s pečovatelskou 

službou a věříme, že se z této spolupráce stane milá tradice. 
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Taneční kroužek 

  Ve školním roce 2010 – 2011 navštěvovali žáci 8.A taneční kroužek, ve kterém se 

naučili základům společenských tanců. Co se naučili, předvedli v rámci koncertů 

pořádaných školou a zároveň potěšili obyvatele Domova s pečovatelskou službou. 

 

Nepovinný předmět - Keramika 

  V letošním školním roce pracovalo 12 žáků ze 2. tříd. Byli to nejmladší žáci, kteří 

se učili základy keramiky, např. postup při zpracování hlíny, jednoduché techniky ( válení 

plátu, vykrajování, šlikrování, tvarování, překládání, vymačkávání hlíny) a glazování 

výrobků. 

 

Světový pohár žen v alpském lyžování 
 
   Celkem 38 žáků osmých a devátých tříd naší školy se zúčastnilo v roli diváků FIS 

závodu Světového poháru žen v obřím slalomu dne 11.března 2011, který se uskutečnil v 

areálu "Svatý Petr" ve Špindlerově Mlýně. Organizátorem celkem 22  autobusových výprav 

škol Královéhradeckého kraje byl krajský úřad. Žáci tak měli  možnost na vlastní oči vidět 

hvězdy světového ženského lyžování, které zde bojovaly o body do Světového poháru. 

Neméně zajímavý však byl také doprovodný  program této významné sportovní události ve 

známém krkonošském zimním středisku. 

   Všichni měli možnost o přestávce mezi 1. a 2.kolem vyslechnout známé písně  

skupiny "Děda Mládek illegal band" , která zde v prostoru cíle vystupovala. 

   Zajímavostí také byla možnost nechat se vyfotografovat s křišťálovým glóbem,  

určeným pro nejlepší lyžaře světa, dále celkem bezprostřední blízkost při  rozhovorech 

nejlepších lyžařek pro jednotlivé televizní stanice, které závody  přenášely. 

   I přes ne příliš příznivé počasí se všichnii vraceli domů plni dojmů a pěkných 

sportovních zážitků.  

 

9  Informační zázemí školy 

  Informační zázemí školy bylo zajištěno v počítačové učebně a informačním centru 

celkem na 30 počítačích propojených v síti a napojených na internet. Během letošního roku 

byly kompletně vyměněny monitory v informačním centru. Žáci pracovali na PC v rámci 

PVP Informatika 7. a 8. ročníku, kde postupně zvládli práci s PC a získali základní 

dovednosti v obsluze běžně užívaných programů, základní ovládání textového editoru a 
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tabulkového kalkulátoru. Naučili se vyhledávat potřebné informace pomocí internetu. 

Pokročilí prohloubili svoje znalosti, naučili se pracovat se scannerem, digitálním 

fotoaparátem a fotografie upravit. Také zvládli úpravu videa. Umí používat internetové 

stránky školy jako zdroj informací o chodu školy. 

  Dále žáci v rámci výuky ostatních předmětů využívali PC k práci s výukovými 

programy, které žákům umožnili samostatnou práci, podléhající neustálé kontrole – 

okamžitě žák ví, zda jeho odpověď je správná, popř. jaká je správná odpověď. 

  Pro prezentaci práce učitelů i žáků, byly používány čtyři učebny s dataprojektory. 

 

 

 

   

  Svůj web měla škola umístěný na servrech společnosti „Dobrá společnost“ na 

adrese http://www.skolahusitska.cz . Učitelé i žáci na něm měli možnost prezentovat své 

výsledky. Webové rozhraní zároveň umožňovalo všem učitelům přístup k vlastní e-mailové 

schránce. 

  Škola poskytovala možnost přístupu k veřejnému internetu prostřednictvím dvou 

stanic s operačním systémem OpenSUSE. Tyto stanice jsou primárně určeny a 

uzpůsobeny pouze pro prohlížení webových stránek. 

  Administrativní síť byla tvořena PC se systémem MS Windows XP Professional a 

kancelářským balíkem MS Office 2003 nebo 2007. Do sítě internet byla připojena 

prostřednictvím vysokorychlostního wi-fi připojení. 

 I nadále jsme účastníky projektu ŠIK (Školní informační systém), jehož cílem je oslovit co 

nejširší skupinu mladých lidí prostřednictvím video spotů, které mají preventivní, osvětově-

vzdělávací a informační charakter. 

  Během školního roku byly využívány i tři interaktivní tabule, na kterých je výuka 

podstatně názornější než na klasické tabuli. Učitelé se aktivně podíleli na Projektu „Učíme 

interaktivně – ZŠ II. stupeň“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. 

 

 

 

 

Počet pg. 

pracovníků 

Proškolených 

„Z“ 

Proškolených 

„P“ 

Proškolených 

„Px“ 

24 20 16 12 

http://www.skolahusitska.cz/
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10 Výchova k volbě povolání 

      Tematický plán stanovil způsob začlenění výchovy k volbě povolání do 

odpovídajících vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících. 

    V říjnu 2010 se v rámci projektu Krajské hospodářské komory Královéhradeckého 

kraje „Volba povolání“ uskutečnila exkurze žáků 8. a 9. třídy na  vodní přečerpávací 

elektrárnu Dlouhé Stráně v |Jeseníkách. Další akci v rámci tohoto projektu byla „Soutěž o 

nejlepší technický výrobek“ , kde v okresním kole získal Jan Šimurda v kategorii základních 

škol velmi pěkné 2. místo.  

      Začátkem listopadu navštívili žáci 9.ročníku v rámci výuky v Jičíně burzu škol 

„Student 2011/2012“. 

      Ještě v témže měsíci  proběhlo na půdě školy Setkání se zástupci středních 

škol.Bylo pozváno 17 škol a schůzky se zúčastnilo 14 zástupců z těchto škol:  Gymnázium 

a SOŠ pedagogická Nová Paka, ISŠ Nová Paka, Střední škola gastronomie a služeb Nová 

Paka, SOU Lázně Bělohrad, Masarykova obchodní akademie Jičín, Soukromá 

podnikatelská škola Altman Jičín, VOŠ a SPŠ Jičín,  Obchodní akademie Hořice v Podkr., 

VOŠ rozvoje venkova a Střední zemědělská škola Hořice v Podkr., Střední škola technická 

a řemeslná Nový Bydžov a Střední škola Lomnice nad Pop.  Akce opět proběhla formou 

burzy, kdy si žáci i rodiče  mohli individuálně pohovořit s jednotlivými zástupci a získat od 

nich nejen ústní informace ale i propagační materiály o možnostech studia. Účast žáků 9. 

ročníku a jejich rodičů byla podstatně větší než v předchozím roce. Překvapil také i 

poměrně velký zájem ze strany  žáků 8.třídy. 

    V červnu  navštívili žáci 8. třídy  Úřad práce v Jičíně. Zde v Informačním a 

poradenském středisku získali ucelené informace a rady, jak postupovat při výběru další 

cesty vzdělávání po skončení povinné školní docházky a jak je možné pomocí testu najít 

vhodné a perspektivní studijní nebo učební obory.  
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10.1  Sumář přijetí žáků 9. ročníku ve školním roce 2010/2011  

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Nová Paka 

Gymnázium 4 

 

Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka : 

Hotelnictví 2 

Cukrář 1 

Pekař 1 

 

Integrovaná střední škola Nová Paka 

Mechanik elektronik 2 

Elektrotechnika 1 

 

VOŠ a SPŠ Jičín 

Informační technologie 3 

Elektrotechnika 1 

  

Masarykova obchodní akademie  Jičín  

Obchodní akademie 3  

 

Střední škola zahradnická Kopidlno 

Zahradník 1 

 

Soukromá podnikatelská škola – ALTMAN, s.r.o. Jičín 

Ekonomika a podnikání 1  

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradec Králové 

Informační technologie 1 

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod 

Výtvarné zpracování skla 1 

 

Odborná střední škola podnikatelská Kolín,s.r.o. 

Reprodukční grafik pro media 1 
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trutnov 

Truhlář 1 

 

Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice  

Mechanik plynových zařízení 1 

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov 

Autoelektrikář 2 

 

Integrovaná střední škola Semily 

Instalatér 1 

 

Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n/L 

Hotelnictví 1 

 

Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice 

Veřejnoprávní činnost 1 

 

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov 

Obchodní akademie 1 

 

Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s.r.o. 

Jihlava 

Grafický design 1 

 

TRIVIS- Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem, s.r.o. 

Veřejnoprávní ochrana 1 
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Celková statistika    

    

Oblast studijní obory učební obory celkem 

 počet  / 

procenta 

počet  / 

procenta 

počet  / 

procenta 

Nová Paka   9   /  27,3 %           2  /   6,1 

% 

11 / 33,3 % 

okres 17 /  51,5 %    3  /   9,1 % 20 / 60,6 % 

Mimo okres 8  /  24,2 %   5  / 15,2 % 13 / 39,4  % 

 

Ve letošním školním  roce  bylo přijato na osmileté gymnázium 7 žáků  5.ročníku. 

 

 

Testování KALIBRO, srovnávací testy …  

  Žáci byli testováni v rámci jednotlivých ročníků (srovnávací testy v rámci školy) a 

testy KALIBRO v pátém a devátém ročníku.  

 

Závěrečná zpráva z testování žáků 9. ročníku, které proběhlo ve dnech 16. - 20. 

května 2011. 

 

Projektu „Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj“ 

se zúčastnilo více než 33 000 žáků. 

Test se skládal z otázek z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a bloku 

předmětů chemie, fyzika a biologie. Testování probíhalo na počítačích. Údaje v tabulce 

udávají úspěšnost třídy   v daných předmětech. 

 

Český jazyk                        58% 

Matematika                        52% 

Anglický jazyk                  66% 

Chemie                               49% 

Fyzika                                 72% 

Biologie                              68% 

 



 

 

81 

11 Prezentace školy na veřejnosti     

  

 Mateřská školka - výměna zkušeností učitelek ZŠ a MŠ, metodická pomoc při vedení 

 kroužku Nj, beseda s rodiči „Máme doma školáka“, konzultace s učitelkami 1.tříd,  

 návštěva dětí z MŠ v prvních třídách.  

  

 MKS  -  návštěva kulturních představení pořádaných dle nabídky.  

  

 Gymnázium a Střední pedagogická škola Nová Paka - vzájemná návštěva při 

 kulturních akcích, průběžná a souvislá pedagogická praxe.  

  

 Integrovaná střední škola Nová Paka,   

 Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka - vánoční trhy.  

  

 Městské kino -  návštěva filmových představení dle nabídky.  

  

 Dům dětí a mládeže  - pracovní dílny.  

  

 Suchardův dům  - návštěvy výstav.  

 

 Městská knihovna - besedy 

  

 Domov důchodců a penzion - kulturní program pro seniory v předvánočním čase.  

  

 Škola sociálně pedagogická Budyšíně  - vzájemné návštěvy obou škol, výměna 

 zkušeností (1 x ročně).  

  

 Městský úřad  - besedy a exkurze.  

  

 Komerční banka - exkurze 

  

 Modrá pyramida - propagační akce u příležitosti zápisu do 1. tříd. 

  

 Policie ČR, Městská policie Nová Paka - besedy, praktické ukázky z činnosti 

 záchranných  sborů.  

  

 Centrum Vyšehrad - Život bez bariér - prodejní výstavy, besedy s postiženými.  

 
 



 

 

82 

12 Závěr      

  Ve výchovně vzdělávací práci bylo podporováno projektové vyučování, důraz byl 

kladen na začlenění integrovaných dětí do činnosti školy, velká pozornost byla věnována 

multikulturní výchově žáků a jejich přípravě na další životní vzdělávání.  

Učitelé i ostatní zaměstnanci se systematicky vzdělávali dle nabídky a potřeb školy.  

Ve spolupráci s Městským úřadem Nová Paka se započalo s přípravami na výměnu oken 

ve všech pavilónech školy.  

 

V Nové Pace dne 15. 09. 2011  

        

Zpracoval:  

Mgr. Petr Ježek 

a kolektiv ZŠ Nová Paka, 

Husitská 1695, okres Jičín 


