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I. Základní charakteristika školy  

Škola poskytuje úplné základní vzdělání od 1. do 9. tříd. Vyučování ve všech 
třídách kromě 4., 5. a 9. ročníku probíhá podle vlastního ŠVP. 
Škola umožňuje žákům od 1. ročníku výuku nepovinného předmětu Sportovní 
příprava. Žáci během prvního stupně absolvují týdně 2 hodiny tohoto předmětu 
(plavání, bruslení, lyžování/snowbording…) a od druhé třídy jezdí každoročně 
na sportovní soustředění. 
Na druhém stupni mají žáci možnost volby povinně volitelných předmětů, které 
se přizpůsobují zájmům žáků. Vždy je nabídnuto několik předmětů se sportovní 
náplní.
Škola  spolupracuje  s plaveckou  školou  a  Lokomotivou  Trutnov.  Škola  již 
tradičně dosahuje výborných sportovních úspěchů i v různých oblastech sportu.
Kromě  úspěchů  sportovních  mají  žáci  školy  často  i  velmi  dobré  výsledky 
v mimoškolních soutěžích a olympiádách.

Skladba žáků
Většina  žáků  školy  je  ze  spádové  oblasti.  Nezanedbatelnou  část  žáků  tvoří 
dojíždějící žáci z blízkých i vzdálenějších obcí: 
V tomto  školním  roce  mělo  51  žáků  diagnostikováno  specifické  vývojové 
poruchy učení, z toho 13 vyžadující zvýšenou péči.

Školní areál
Areál školy je rozčleněn na 3 vzájemně propojené pavilony a sportovní halu.
Nedílnou součástí školy je sportovní areál se zatravněnou plochou, tartanovou 
běžeckou dráhou a hřištěm s umělým povrchem.  Prostor  mezi  pavilony tvoří 
atrium, které ve velké míře využívají především žáci školní družiny.
Výuka probíhá ve 14 kmenových učebnách a 13 odborných učebnách.
Každé oddělení školní družiny má svoji učebnu.
1. stupeň má k dispozici svoji  interaktivní učebnu, další interaktivní tabule je 
v učebnách dějepisu a fyziky.
V učebnách přírodopisu je pevně umístěn dataprojektor. Ve většině odborných 
učeben je počítač, video nebo DVD přehrávač. Počítačová učebna je vybavena 
16 pc a dataprojektorem. Počítače mají ve svých kabinetech k dispozici i učitelé.
Sportovní hala je rozdělena na 3 samostatná hřiště. Součástí haly je také herna 
stolního tenisu a sauna.
V objektu školy jsou žákům k dispozici dva automaty na studené nápoje a dva 
automaty na teplé nápoje.
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II.  Historie školy

1.  září  1982 byl  otevřen pavilón pro  žáky 2.  stupně,  1.  stupeň byl  přesunut 
z Dolního Starého Města do budovy na Jiráskově náměstí. Nový pavilón se stal 
hlavní budovou 4.  ZŠ. Otevření  dalších dvou pavilónů proběhlo v září 1985. 
V roce  1998  byla  dokončena  sportovní  hala  a  sportovní  hřiště  s tartanovou 
atletickou dráhou.

III. Personální složení školy

Všichni členové pedagogického sboru splňují podmínky kvalifikace pro výkon 
povolání učitele. Škola má výchovného poradce, metodika prevence sociálně–
patologických jevů, koordinátora školního vzdělávacího programu, koordinátora 
ICT,  externího  správce  sítě  a  pedagogové  jsou  pověřeni  dalšími  činnostmi 
(školní knihovna, správa kabinetů..).
Pedagogové se pravidelně vzdělávají v rámci DVPP. Všichni pedagogové jsou 
počítačově gramotní a ovládají běžnou práci s počítačem. Postupně se seznamují 
a učí pracovat s interaktivní tabulí a dalšími moderními výukovými pomůckami.
Velká část pedagogů s interaktivní tabulí pracuje aktivně.
Ve škole jsou čtyři dyslektické asistentky, které pracují s dětmi se specifickými 
vývojovými poruchami učení.
Ve školní družině je jedna vedoucí vychovatelka a dvě vychovatelky.
K nepedagogickým pracovníkům školy patří tajemnice, školník, čtyři uklizečky, 
vedoucí školní jídelny, hlavní kuchařka a tři kuchařky.
Účetnictví zajišťuje soukromá účetní firma, která sídlí v objektu školy. 
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IV.  Základní údaje o škole

• Název školy: Základní škola, Trutnov, Rudolfa Frimla 816
• Adresa školy: Rudolfa Frimla 816

 54101,Trutnov
• Právní forma: příspěvková organizace
• Zřizovatel školy: Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 54101 Trutnov
• IČO: 64201139
• IZO: 047462848
• Ředitelka školy: Mgr. Jitka Libřická
• Zástupkyně školy: Mgr. Milena Kočanová
• Telefon: 499813073
• Fax: 499811495
• Mobil: 603817467
• E-mail: skola@4zsrf.cz
• Internet: http://wwww.4zsrf.cz
• Školská  rada:  Na  základě  výsledků  voleb  členů  školské  rady  z řad 

zákonných  zástupců  nezletilých  žáků  ze  dne  29.4.2008,  z řad 
pedagogických  pracovníků  ze  dne  15.4.2008  a  v souladu  s usnesením 
Rady města Trutnova č.2008-189/4 ze dne  25.2.2008 se Zřizovací listina 
Školské rady doplňuje o níže uvedený seznam členů školské rady.

Zákonní zástupci nezletilých žáků školy:
1. Vočadlová Petra
2. Murčo Pavel, Ing.

Zástupci pedagogických pracovníků školy:
1. Koutková Vlasta, Mgr.
2. Limburská Jitka, Mgr.

Zástupci zřizovatele:
1. Horynová Hana, Ing.
2. Rouha Karel, PaedDr.

Ve šk. roce 2008/2009 proběhla dvě zasedání školské rady. 
Na prvním zasedání 26. 10. 2009 byla schválena výroční zpráva školy za 
školní rok 2008/2009. Členové rady byli seznámeni s výsledkem zápisu 
pro školní rok 2009/2010, s reálným stavem žáků k 30.9.2009 a zapojením 
školy  do  projektů,  s  posouzením ŠVP inspekcí,  realizací  a  navázáním 
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kontaktů se  školou v Polsku a  Německu.  Dále byly řešeny připomínky 
rodičů ke školnímu stravování a záměry školy pro rok 2010.
Na druhém zasedání 21. 4. 2010 byli členové rady seznámeni s výsledkem 
zápisu do prvních tříd na školní  rok 2010/2011. Dále bylo zhodnoceno 
hospodaření školy v roce 2009 a projednán plán akcí do konce školního 
roku.

• Škola je zřizovatelem Nadačního fondu 2000. Účelem fondu je sloužit pro 
rozvoj zájmové a mimoškolní  činnosti, dále pro pomoc v materiálovém 
vybavení učeben, zájmových kluboven a dalšího zařízení.

Přehled pedagogických pracovníků:  2009/2010:

Třídní učitelé: 1.A Bc. Dita Mrázková
1.B Mgr. Alena Demešová 
2.A Mgr. Eva Soukupová 
2.B Mgr. Jitka Limburská
3.A Mgr. Vlasta Koutková 
3.B Mgr. Šárka Suchánková
4.A Mgr. Lenka Perutková
5.A Mgr. Helena Vašatová
6.A Mgr. Iva Vondrová
7.A Mgr. Kateřina Tylšová
8.A  Vlasta Matěnová
9.A Mgr. Olga Pejřimovská

Ostatní pedag. 
pracovníci:

Ředitelka: Mgr. Jitka Libřická

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Milena Kočanová
Učitelka Mgr. Kateřina Mikšovská
Učitel Mgr. Martin Mičola
Učitel Pavel Bobr
Učitelka Mgr. Věra Vojáčková
Vychovatelka Eva Součková
Vychovatelka Jaroslava Prokýšková
Vychovatelka Petra Vočadlová

Výchovný poradce: Mgr. Olga Pejřimovská
Metodik prevence: Mgr. Helena Vašatová
Koordinátor ŠVP: Mgr. Vlasta Koutková
Koordinátor ICT: Mgr. Martin Mičola
Koordinátor environmentální výchovy Pavel Bobr
Dyslektické asistentky: Mgr. Eva Soukupová
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 Mgr. Šárka Suchánková
  Vlasta Matěnová

Mgr. Lenka Perutková
Přehled nepedagogických pracovníků:  2009/2010

Tajemnice Marcela Hromková
Školník Petr Bejr
Vedoucí šk. jídelny J. Martinková
Hlavní kuchařka Anna Šrámková
Kuchařka Táňa Bejrová
Kuchařka Renata Sahánková
Pomocná kuchařka Blanka Barešová
Uklízečka Bohumila Vojtová
Uklízečka Jitka Cejzlarová
Uklízečka Eva Lundová

-6-



V.  Přehled oborů vzdělávání

Učební dokumenty
1. Základní škola, č.j. 16847/96-2
2. ŠVP – Výchova k odpovědnosti a osobní svobodě

Učební plány:

Ročník  1
. 

 2
. 

 3
. 

 4.  5.  6.  7.  8.  9.

Český jazyk a literatura   9 10 9 4 4 4
Český jazyk 8 7 4,5
Cizí jazyk 3 3 4 3 3 3 3
Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 4,5
Člověk a jeho svět 2 2 3
Přírodověda 2 2
Vlastivěda 1 2
Přírodopis 2 2 2 2
Dějepis 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 2 2
Fyzika 1 2 2 2
Chemie 2 2
Výchova  k občanství  a 
zdraví

2 2 2

Občanská výchova 1
Rodinná výchova 1
Člověk a svět práce 1 1
Výtvarné a pracovní činnosti 2 2 2
Praktické činnosti 1 1 1 1
Výtvarná výchova 2 2 2 2 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Informatika 1 1
Volitelné předměty 2 2 3 3
Týdenní dotace 20 22 25 25 26 29 30 31 32
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VI.  Plán akcí

Přehled akcí: školní rok 2009/10 

  Termín Akce Třídy Učitelé 

12.9.
(So)

  

11:30-
19:30 

školní výlet
Pohádkový les M.Kubátové
POMEZNÍ BOUDY 

2.A , 
2.B Li, Sk 

17.9.
(Čt)

  

9:00 

školní výlet
Tábor Bokouš u Choustníkova Hradiště, od SVČ
Vytváření kolektivu třídy - psychologické hry, 
sportovní aktivity
odjezd 9,00 hod., 500 Kč 

7.A Bo, Ty 

18.9.
(Pá)

  

0:00-
12:30 

školní výlet
Tábor Bokouš u Choustníkova Hradiště, od SVČ
Stmelení třídy - psychologické hry, sportovní 
aktivity
příjezd 11,00-12,00 hod. 

7.A Bo, Ty 

21.9.
(Po)

  

8:55-
10:45 

přednáška
Význam někdejšího panovníka Josefa II.
kino Vesmír v 9,00 hod., zdarma 

9.A Ma 

22.9.
(Út)

  

8:00-
11:40 

projekt ,,Poznáváme Trutnov
Trutnov známý, neznámý 9.A Mč 

24.9.
(Čt)

  

  školní výlet
Janovice u Trutnova
Stmelení třídy - psychologické hry, sportovní 
aktivity

5.A Mi, Va 
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350 Kč 

25.9.
(Pá)

  

12:45-
14:25 

Zátopkova štafeta
Zátopkova štafeta 6. - 9.třída 7.A Ko, Ty 

  

školní výlet
Janovice u Trutnova
Vytváření kolektivu třídy - psychologické hry, 
sportovní aktivity
350 Kč 

5.A Mi, Va 

28.9.
(Po)

  

  
Jazykový poznávací zájezd + sport. turnaj
Spolupráce se školami (německou, polskou)
Turnaj v kopané, město Peine-Německo 

  LiJ, 
Ko, Ma 

29.9.
(Út)

  

  
Jazykový poznávací zájezd + sport. turnaj
Spolupráce se školami (německou, polskou)
Turnaj v kopané, město Peine-Německo 

  LiJ, 
Ko, Ma 

30.9.
(St)
  

  
Jazykový poznávací zájezd + sport. turnaj
Spolupráce se školami (německou, polskou)
Turnaj v kopané, město Peine-Německo 

  LiJ, 
Ko, Ma 

1.10.
(Čt)

  

8:00-
15:20 

sportovní soutěž
Přespolní běh
kat.: III.D, III H, IV.D, IV.H 

8.A Ty 

  
Jazykový poznávací zájezd + sport. turnaj
Spolupráce se školami (německou, polskou)
Turnaj v kopané, město Peine-Německo 

  LiJ, 
Ko, Ma 

2.10.
(Pá)

  

  
Jazykový poznávací zájezd + sport. turnaj
Spolupráce se školami (německou, polskou)
Turnaj v kopané, město Peine-Německo 

  LiJ, 
Ko, Ma 

5.10.
(Po)

  

  
přednáška
Právní důsledky dosažení věku 15 let
ve škole 13,30 - 15,00 

9.A Pj 

-9-



8.10.
(Čt)

  

  

školní výlet
Aktivity v lanovém centru - Janské Lázně
výherní cena pro třídu za 1.místo v projektu 
,,Trutnov známý, neznámý& 

9.A Mč, Pj 

14.10
.

(St)
  

8:00- 
8:45 

Focení prvních tříd
1.A, 1.B v 8,00 hod. 

1.A , 
1.B 

Dem, 
Mr 

15.10
.

(Čt)
  

8:00-
13:30 

sportovní soutěž
Okresní kolo ve stolním tenisu
na ZŠ R.Frimla
III.D,IV.D,III.H,IV.H 

  Ko, Ty 

16.10
.

(Pá)
  

13:00-
21:30 

výlet ŠD
Liberec - Babylon, IQ park   Mr, Vc 

8:00-
10:00 

divadelní představení
Kouzla a čáry tajemné Prahy
Divadlo Ludvík, kino Vesmír 8:30, 35 Kč 

2.A , 
2.B Li, Sk 

9:30-
11:30 

divadelní představení
Kouzla a čáry tajemné Prahy
Divadlo Ludvík, kino Vesmír 10:00, 35 Kč 

1.A Mr 

26.10
.

(Po)
  

10:00-
11:40 

koncert
Koncert kytaristů ze ZUŠ v Litvě 
kino Vesmír od 10,00 hod., 15 Kč 

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

Dem, 
Kt, Li, 
Ma, 
Mr, Pr, 
Sk, Su, 
Va, 
Von, 
Ty, Vc 
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27.10
.

(Út)
  

  

Vzdělávací exkurze
3 D film Dinosauři v Imaxu
výstava Poklad Inků na Pražském hradě
historiská Praha 
Cena: 420 Kč - výběr žáků 

5.A 
Va, 
Von, 
Ty 

4.11.
(St)
  

  

sport. turnaj
Florbal - okrskový turnaj
chlapci kat.: III.,IV.
ZŠ Komenského Trutnov 

  Ty 

5.11.
(Čt)

  

8:00-
10:45 

sport. turnaj
Florbal - okrskový turnaj
dívky kat.: III.,IV.
pořadatel ZŠ R.Frimla 

  Ko, Ty 

20.11
.

(Pá)
  

8:00- 
9:00 

výstava
Zdeněk Miler dětem 2.A Sk 

10:00-
11:00 

Výchovně vzdělávací pořad
Vznik a vývoj populární hudby II.
ve škole- malá TV, 30 Kč, od 10,00 hod. 

3.A , 
3.B , 
4.A , 
5.A 

Kt, Pr, 
Su, Va 

11:00-
12:00 

Výchovně vzdělávací pořad
Vznik a vývoj populární hudby II.
ve škole- malá TV, 30 Kč, od 10,00 hod. 

6.A , 
7.A , 
8.A , 
9.A 

Bo, 
Ma, 
Mč, Va 

24.11
.

(Út)
  

8:00-
16:00 

sport. turnaj
Florbal - okresní kolo, dívky III.
na ZŠ Strž Dvůr Králové 

  Ty 

12:00-
13:00 

výstava
Zdeněk Miler dětem 4.A Pr 

25.11
.

(St)
  

8:00- 
9:40 

divadelní představení
Zimní příběhy včelích medvídků
kino Vesmír, 8:30 hod., 35 Kč 

2.A , 
2.B Li, Sk 

27.11
.

(Pá)
  

8:00-
14:00 

exkurze
Police nad Metují 
Merkur - výběr žáků 
odměna za ,,Den draka“ 

  Bo 
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1.12.
(Út)

  

8:00-
15:20 

soutěž
Plavání šestičlenných družstev - krajské kolo
pořadatel ZŠ R.Frimla
výběr 6. - 9.třída 

  Ko, Ty 

8:00- 
9:40 

divadelní představení
Vybubnuj si Ježíška
kino Vesmír, 8:30 hod., 35 Kč 

3.B , 
4.A Pr, Su 

2.12.
(St)
  

8:00-
12:35 

exkurze
Muzeum betlémů - Třebechovice
prohlídka + výklad 

2.A , 
2.B Li, Sk 

8:00- 
9:40 

divadelní představení
Vybubnuj si Ježíška
kino Vesmír, 8:30 hod., 35 Kč 

1.A , 
1.B 

Dem, 
Sou 

10:55-
11:40 

přednáška
Přednáška studentek SZŠ Trutnov
Negativní vliv kouření 

6.A , 
7.A , 
8.A 

Ma, Va, 
Vc 

4.12.
(Pá)

  

8:00-
12:00 

exkurze
Exkurze do ZOO Dvůr Králové
zdobení vánočního stromečku 

1.A , 
4.A Pr, Vc 

8.1.
(Pá)

  

11:50-
12:35 

přednáška
Preventivní pořad - Internetová kriminalita
malá tělocvična, 5.-9.třída, 25 Kč 

5.A , 
6.A , 
7.A , 
8.A , 
9.A 

Bo, 
Ma, 
Mč, Va, 
Von 

10.1.
(Ne)

  

  
soustředění
Sportovní soustředění 6.-9.třída
Pec pod Sněžkou 

  Ko, Ty 

11.1.
(Po)

  

8:00-
12:35 

Lyžařský výcvik
ŠKOLA NA LYŽÍCH - Mladé Buky
odjezd od školy 8,30, příjezd 11,30-12.00 

1.B , 
3.B 

Dem, 
Su 

  
soustředění
Sportovní soustředění 6.-9.třída
Pec pod Sněžkou 

  Ko, Ty 
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12.1.
(Út)

  

8:00-
12:35 

Lyžařský výcvik
ŠKOLA NA LYŽÍCH - Mladé Buky
odjezd od školy 8,30, příjezd 11,30-12.00 

1.B , 
3.B 

Dem, 
Su 

  
soustředění
Sportovní soustředění 6.-9.třída
Pec pod Sněžkou 

  Ko, Ty 

13.1.
(St)
  

8:00-
12:35 

Lyžařský výcvik
ŠKOLA NA LYŽÍCH - Mladé Buky
odjezd od školy 8,30, příjezd 11,30-12.00 

1.B , 
3.B 

Dem, 
Su 

  
soustředění
Sportovní soustředění 6.-9.třída
Pec pod Sněžkou 

  Ko, Ty 

14.1.
(Čt)

  

  
soustředění
Sportovní soustředění 6.-9.třída
Pec pod Sněžkou 

  Ko, Ty 

15.1.
(Pá)

  

  
soustředění
Sportovní soustředění 6.-9.třída
Pec pod Sněžkou 

  Ko, Ty 

20.1.
(St)
  

11:50-
14:25 

Lyžařský výcvik
ŠKOLA NA LYŽÍCH - Mladé Buky
odjezd od školy 12,00, příjezd 15,00-15,30 

3.A , 
4.A Mi, Pr 

26.1.
(Út)

  

10:30-
12:30 

koncert
Marimba bubenická show
kino Vesmír, 11:00 hod., 45 Kč 

6.A , 
7.A , 
8.A , 
9.A 

Bo, 
Ma, 
Mč, 
Von, 
Vc 

27.1.
(St)
  

11:50-
15:20 

Lyžařský výcvik
ŠKOLA NA LYŽÍCH - Mladé Buky
odjezd od školy 12,00
příjezd ke škole 15,00 - 15,30 

3.A , 
4.A Kt, Mi 

8:00- divadelní představení 2.A , Li, Sk 
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28.1.
(Čt)

  

9:40 Obušku z pytle ven
kino Vesmír, 8:30 hod., 35 Kč 2.B 

8:55- 
9:40 

Vysvědčení
Třídnická hodina, vydávaní vysvědčení 9.A Mč 

11:50-
12:35 

Vysvědčení
Třídnická hodina, vydávaní vysvědčení 

2.A , 
2.B , 
3.A , 
3.B , 
4.A , 
5.A , 
6.A 

Kt, Li, 
Pr, Sk, 
Su, Va, 
Von 

12:45-
13:30 

Vysvědčení
Třídnická hodina, vydávaní vysvědčení 

7.A , 
8.A Ma, Ty 

3.2.
(St)
  

10:00-
10:45 

přednáška
Přednáška, dataprojekce, ukázky minerálů
Mgr. Urban 

9.A Bo 

11:50-
14:25 

Lyžařský výcvik
ŠKOLA NA LYŽÍCH - Mladé Buky
odjezd od školy 12,00, příjezd 15,00-15,30 

3.A , 
4.A Mi, Pr 

9.2.
(Út)

  

8:00- 
9:40 

divadelní představení
Robinson Crusoe
kino Vesmír 8,30 - 9,30, 40Kč
5.A, 6.A 

5.A , 
6.A Va, Vj 

10.2.
(St)
  

11:50-
15:20 

Lyžařský výcvik
ŠKOLA NA LYŽÍCH - Mladé Buky
odjezd od školy 12,00
příjezd ke škole 15,00 - 15,30 

3.A , 
4.A Kt, Mi 

11.2.
(Čt)

  

8:00-
10:45 

beseda
Beseda na policii ČR 

3.A , 
3.B Kt, Su 

15.2.
(Po)

  

8:00- 
9:40 

divadelní představení
Divadlo Trdýlko Trutnov 6.A LiJ 

8:00- sportovní soutěž   Ko, Ty 
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16.2.
(Út)

  

11:40 Okresní a krajské kolo va šplhu
Oubrecht, Mlej, Jetmar, Treml - 2.místo 

  
Olympiáda v AJ
Dvůr Králové
Štěpánský Jan - 9.místo 

  Pj 

18.2.
(Čt)

  

10:00-
11:40 

Karneval
Rej masek 1. - 4.třída
10,00 - 11,40 v prostorách ŠD 

1.A , 
1.B , 
2.A , 
2.B , 
3.A , 
3.B , 
4.A 

  

10:55-
13:30 

Stavění sněhuláků
5. - 9.třída 

5.A , 
6.A , 
7.A , 
8.A , 
9.A 

Ko, Bo, 
Ma, 
Mč, Va, 
Von, 
Ty 

19.2.
(Pá)

  

8:00-
14:30 

Sportovní akce
Přejezd na běžkách
Pomezní boudy - Svoboda nad Úpou
výběr 5. - 9. třída 

  Va, Ty 

8.3.
(Po)

  

8:00-
12:35 

ŠKOLA LYŽOVÁNÍ
Mladé Buky 

2.A , 
2.B Li, Sk 

8:00-
12:35 

ŠKOLA LYŽOVÁNÍ
Černý Důl 1.A Mr 

9.3.
(Út)

  

8:00-
12:35 

ŠKOLA LYŽOVÁNÍ
Mladé Buky 

2.A , 
2.B Li, Sk 

8:00-
12:35 

ŠKOLA LYŽOVÁNÍ
Černý Důl 1.A Mr 

10.3.
(St)
  

8:00-
12:35 

ŠKOLA LYŽOVÁNÍ
Mladé Buky 

2.A , 
2.B Li, Sk 

8:00-
12:35 

ŠKOLA LYŽOVÁNÍ
Černý Důl 1.A Mr 

  
Soutěž v recitaci
Šustrová - 2.B
Vojtěch - 4.A 

  Pr 
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16.3.
(Út)

  

13:30-
14:30 

přednáška ve ŠD
Beseda se studentkami ze SZŠ
První pomoc, technika obvazování 

  Pro 

  Olympiáda z ČJ   Ma 

18.3.
(Čt)

  

8:00- 
9:40 

přednáška
Dopravní výchova 4.A Pr 

19.3.
(Pá)

  

8:00- 
9:40 

divadelní představení
ČERT A KÁČA
kino Vesmír 8,30 hod.,40 Kč 

1.A , 
1.B , 
2.A , 
2.B 

Dem, 
Li, Mr, 
Sk 

13:00-
17:00 

školní výlet
Výlet do Hradce Králové
Obří akvárium
výběr dětí ŠD (20) 

  Pro 

23.3.
(Út)

  

8:00-
14:30 

sport. turnaj
VYBÍJENÁ - OKRSKOVÉ KOLO
4. - 5. třída, pořadatel ZŠ R.Frimla 

5.A Ko, Mi, 
Ty 

24.3.
(St)
  

8:00-
20:50 

sport. turnaj
VYBÍJENÁ - OKRSKOVÉ KOLO
pořadatel ZŠ R.Frimla 

6.A Ko, Ty 

8:00-
13:00 

Soutěž
Okresní kolo soutěže ve zpěvu
Petirová - 4.A
Scholzeová - 5.A 

  Vc 

8.4.
(Čt)

  

8:00- 
9:40 

divadelní představení
Ze života hmyzu
Národní dům 8,30, 40 Kč 

8.A , 
9.A Bo, Ma 

9.4.
(Pá)

  

8:30-
10:30 

divadelní představení
SŮL NAD ZLATO
Národní dům, 9 - 10 hod., 40 Kč 

2.A , 
2.B , 
3.A , 
3.B , 
4.A 

Kt, Li, 
Pr, Sk, 
Su 
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12.4.
(Po)

  

9:00-
10:00 

koncert
Písničky z pohádek (umělá píseň)
malá tělocvična, 40 Kč 

1.A , 
1.B , 
2.A , 
2.B , 
3.A , 
3.B 

Dem, 
Kt, Li, 
Mr, Sk, 
Su 

10:00-
10:45 

koncert
Blues
malá tělocvična, 40 Kč 

4.A , 
5.A , 
6.A 

Pr, 
Von, 
Ty 

10:55-
11:40 

koncert
Blues
malá tělocvična, 40 Kč 

7.A , 
8.A , 
9.A 

Ko, 
Mč, Vc 

14.4.
(St)
  

8:00-
10:45 

Představení tanečního souboru
Stvoření světa
Národní dům od 8:45, 20 Kč 

3.A , 
3.B , 
4.A , 
5.A , 
6.A 

Kt, Pr, 
Su, Va, 
Vj 

  
sport. turnaj
Okrskové kolo - minikopaná III., IV. chlapci
pořadatel ZŠ R.Frimla 

  Ko, Ty 

19.4.
(Po)

  

8:30-
10:30 

divadelní představení
DIVADELNÍ UČEBNICE ANEB ČESKÉ 
DIVADLO 20.STOLETÍ
kino Vesmír, 9 - 10 hod., 40 Kč 

5.A , 
6.A , 
7.A 

Va, Vj, 
Von 

20.4.
(Út)

  

8:00-
15:00 

sport. turnaj
Florbalový turnaj
výběr 3.-5.třída
ZŠ Mládežnická 

  Ty 

21.4.
(St)
  

  

sport. turnaj
VYBÍJENÁ - OKRESNÍ KOLO
4. - 5. třída
pořadatel ZŠ R.Frimla 

5.A Ko, Mi, 
Ty 

22.4.
(Čt)

  

8:00-
14:25 

DEN ZEMĚ
Rýchorská bouda 

1.A , 
3.B Mr, Su 

  sport. turnaj
VYBÍJENÁ - OKRESNÍ KOLO

6.A Ko, Ty 
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6. třída
pořadatel ZŠ R.Frimla 

26.4.
(Po)

  

8:00-
14:00 

sport. turnaj
McDonald´s Cup 2009/2010 kategorie B
Trutnov - hřiště umělá tráva, od 8:00 hod. 

  Mi 

27.4.
(Út)

  

8:00-
15:20 

sport. turnaj
Halová kopaná dívek - okresní kolo
výběr 8.-9.třída 

  Ty 

28.4.
(St)
  

8:00-
15:00 

sport. turnaj
McDonald´s Cup 2009/2010 kategorie A
Trutnov - hřiště umělá tráva, od 8:00 hod. 

  Mi 

8:45- 
9:45 

Motivační program
Rozsviťte hvězdy
1. - 4. třída
malá tělocvična, 40 Kč
Příprava před představením !!! 

1.A , 
1.B , 
2.A , 
2.B , 
3.A , 
3.B , 
4.A 

Dem, 
Kt, Li, 
Pr, Sk, 
Su 

10:00-
11:00 

Motivační program
Třináctá komnata
5. - 9. třída
malá tělocvična, 40 Kč
Příprava před představením !!! 

5.A , 
6.A , 
7.A , 
8.A , 
9.A 

Bo, 
Ma, Va, 
Ty, Vc 

29.4.
(Čt)

  

6:30-
15:00 

sport. turnaj
Okresní kolo v přehazované
výběr dívky 7.A
Lánov u Vrchlabí, odjezd z TU 6,35 

  Ty 

3.5.
(Po)

  

10:55-
13:30 

Hudební pořad
Největší hvězdy pop music v proměnách moderní 
populární hudby 1.část
kino Vesmír 11:30 - 12:30, 45 Kč 

5.A , 
6.A , 
7.A , 
8.A , 
9.A 

Pj, Va, 
Von, 
Ty, Vc 

4.5.
(Út)

8:00-
15:00 

sport. turnaj
McDonald´s Cup 2009/2010 kategorie A
Trutnov - hřiště umělá tráva, od 8:00 hod.

  Mi 
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  okresní kolo 

5.5.
(St)
  

  Olympiáda v českém jazyce
Hradec Králové   Ma 

6.5.
(Čt)

  

7:00-
15:00 

atletická soutěž
Pohár rozhlasu - okrskové kolo
pořadatel ZŠ R.Frimla
Výběr žáků 6. - 9.třída
pro nepříznivé počasí zrušeno 

  Ko, 
Mč, Ty 

10.5.
(Po)

  

7:00-
15:00 

atletická soutěž
Pohár rozhlasu - okrskové kolo
pořadatel ZŠ R.Frimla
Výběr žáků 6. - 9.třída 

  Ko, 
Mč, Ty 

12.5.
(St)
  

7:30-
13:00 

soutěž
Soutěž Hlídek madých zdravotníků

Kosternová,Červenková,Romanová,Doubková,Hejn
icová 

  Pro 

11:50-
18:50 

sportovní soutěž
Pohár rozhlasu
Dvůr Králové 14,00 - 18,00
výběr žáků 8.-9.třída(chlapci) 

  Ko 

13.5.
(Čt)

  

  Fotografování tříd
od 8:00 hod.     

14.5.
(Pá)

  

8:00-
12:35 

Den národů
práce ve skupinách pod vedením učitelů 

5.A , 
6.A , 
7.A 

Va, 
Von, 
Ty 

8:00-
10:45 

Den národů
práce ve skupinách pod vedením učitelů 

5.A , 
6.A , 
7.A 

Bo, 
Ma, 
Mč, Vc 

24.5.
  exkurze

Hvězdárna, pokusné archeologické středisko 
5.A , 
6.A 

Va, 
Von 
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(Po)
  

25.5.
(Út)

  

7:30-
15:30 

školní výlet
Hrad Kost
7,30 - 15,30 

2.A , 
2.B Li, Sk 

27.5.
(Čt)

  

8:00-
15:00 

školní výlet
Náchod - zámek, obora daňků, medvědi,
minifarma domácích zvířat 

1.A , 
1.B 

Dem, 
Mr 

31.5.
(Po)

  

8:00-
12:00 

Den dětí
1.- 4.třída, pořadatel 5.A 5.A Va 

8:55-
11:40 Den dětí, 1.- 4.třída, pořadatel 5.A 

1.A , 
1.B , 

2.A , 
2.B , 
3.A , 
3.B 

Dem, 
Kt, 

Li, Mi, 
Mr, Sk, 
Su 

8:55-
12:35 

dopravní testy
zkouška
Dvůr Králové
odjezd autobusem 9:15 

4.A Pr 

14:00-
15:00 

Výchovný koncert
Písně, soutěže, hra na kytaru
malá tělocvična 14,00-15,00 

  Vc 

1.6.
(Út)

  

  Den dětí
pro mateřskou školu, pořadatel 5.A 5.A Va, Vj 

3.6.
(Čt)

  

8:00- 
9:40 Taneční akademie 2.A Sk 

10:00-
11:40 

Taneční akademie 8.A Ma 
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Olympiáda
Poznávání přírodnin 
okresní kolo, Dvůr Králové
Kubecová 7.A., Hlušičková 7.A. 

  Ty 

  

sportovní kurz
Sejfy - Mladé Buky
odjezd 8,00
příjezd 12,30 

1.A , 
3.B Mr, Su 

  
školní výlet
Turistika, návštěva hradu Pecka
rekreační areál Pecka 

9.A Pj, Vc 

4.6.
(Pá)

  

8:55-
12:35 

Průkaz cyklisty
Dvůr Králové 4.A Pr 

  sportovní kurz
Sejfy - Mladé Buky, odjezd 8,00, příjezd 12,30 

1.A , 
3.B Mr, Su 

  
školní výlet
Turistika, návštěva hradu Pecka
rekreační areál Pecka 

9.A Pj, Vc 

7.6.
(Po)

  

11:50-
13:30 exkurze 6.A Va 

8.6.
(Út)

  

  
sportovní soutěž
Kinderiáda - atletická soutěž
výběr 1. - 5.třída 

  Mi 

9.6.
(St)
  

8:00-
11:40 

exkurze
Seznámení s prací a vybavením hasičů. 

2.A , 
2.B Li, Sk 

11.6.
(Pá)

  

  
Zájezd
Španělsko - Pineda de Mar
výběr žáků 1. - 9. tř. 

  LiJ, Vc 
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12.6.
(So)

  

  
Zájezd
Španělsko - Pineda de Mar
výběr žáků 1. - 9. tř. 

  LiJ, Vc 

13.6.
(Ne)

  

  
Zájezd
Španělsko - Pineda de Mar
výběr žáků 1. - 9. tř. 

  LiJ, Vc 

14.6.
(Po)

  

  Sportovní soustředění
3.A, 4.A 

3.A , 
4.A 

Kt, Mi, 
Pr 

  
Sportovní soustředění

Turistika, netradiční hry, horolezectví, 
střelba ze vzduchovky 

3.A , 

4.A 

Kt, 

Mi, Pr 

  Zájezd
Španělsko - Pineda de Mar
výběr žáků 1. - 9. tř. 

  LiJ, Vc 

  Soustředění sportovní
Homole u Jičína 

5.A , 
6.A 

Va, 
Von, 
Ty 

  soutěž SPŠ
atletická soutěž, obsazeno hřiště     

15.6.
(Út)

  

  Sportovní soustředění
3.A, 4.A 

3.A , 
4.A 

Kt, Mi, 
Pr 

  
Sportovní soustředění
Turistika, netradiční hry, horolezectví, 
střelba ze vzduchovky 

3.A , 
4.A 

Kt, Mi, 
Pr 

  
Zájezd
Španělsko - Pineda de Mar
výběr žáků 1. - 9. tř. 

  LiJ, Vc 

  Soustředění sportovní
Homole u Jičína 

5.A , 
6.A 

Va, 
Von, 
Ty 

  Sportovní soustředění 3.A , Kt, Mi, 
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16.6.
(St)
  

3.A, 4.A 4.A Pr 

  
Sportovní soustředění
Turistika, netradiční hry, horolezectví, 
střelba ze vzduchovky 

3.A , 
4.A 

Kt, Mi, 
Pr 

  
Zájezd
Španělsko - Pineda de Mar
výběr žáků 1. - 9. tř. 

  LiJ, Vc 

  Soustředění sportovní
Homole u Jičína 

5.A , 
6.A 

Va, 
Von, 
Ty 

17.6.
(Čt)

  

  Sportovní soustředění
3.A, 4.A 

3.A , 
4.A 

Kt, Mi, 
Pr 

  Sportovní soustředění
Turistika, netradiční hry, horolezectví, 
střelba ze vzduchovky 

3.A , 
4.A 

Kt, Mi, 
Pr 

  Zájezd
Španělsko - Pineda de Mar, výběr žáků 1. - 9. tř.   LiJ, Vc 

  Soustředění sportovní
Homole u Jičína 

5.A , 
6.A 

Va, 
Von, 
Ty 

18.6.
(Pá)

  

10:00-
11:40 

soustředění
Vyhodnocení soustředění 

3.A , 
4.A 

Kt, Mi, 
Pr 

  
Zájezd
Španělsko - Pineda de Mar
výběr žáků 1. - 9. tř. 

  LiJ, Vc 

19.6.
(So)

  

  
Zájezd
Španělsko - Pineda de Mar
výběr žáků 1. - 9. tř. 

  LiJ, Vc 

20.6.
(Ne)

  

  
Zájezd
Španělsko - Pineda de Mar
výběr žáků 1. - 9. tř. 

  LiJ, Vc 
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21.6.
(Po)

  

10:55-
13:30 

film.představení
PLANETA ZEMĚ
Česká republika-země známá neznámá
kino Vesmír, 50 Kč, od 11,45 - 12,55 

5.A , 
6.A , 
7.A , 
8.A , 
9.A 

Mč, Pj, 
Va, 
Von, 
Ty 

22.6.
(Út)

  

8:00- 
9:40 

Nácvik slavnostního zahájení OH dětí ZŠ 
Trutnova   Mč 

10:55-
14:25 

exkurze
Muzeum Trutnov 

5.A , 
6.A 

Va, 
Von 

  školní výlet
Cyklistický výlet na Dolní Sejfy 7.A Bo, Ty 

23.6.
(St)
  

  Olympijské hry dětí
základních škol Trutnova
1. - 9. třídy 

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

LiJ, 
Ko, Bo, 
Dem, 
Kt, Li, 
Ma, 
Mč, 
Mi, Mr, 
Pj, Pr, 
Sk, Su, 
Va, Vj, 
Von, 
Ty 

24.6.
(Čt)

  

  
Olympijské hry dětí
základních škol Trutnova
1. - 9. třídy 

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

LiJ, 
Ko, Bo, 
Dem, 
Kt, Li, 
Ma, 
Mč, 
Mi, Mr, 
Pj, Pr, 
Sk, 
Su,Ty 
Va,Vj 
Von, 
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25.6.
(Pá)

  

  
Olympijské hry dětí
základních škol Trutnova
1. - 9. třídy 
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VII.  Školní družina

Školní družina měla pro tento rok opět tři oddělení. Navštěvovalo ji 90 dětí z  
1.  –  4.  tříd.  Zájem o umístění  dětí  byl  velký.  Ranní  družinu navštěvovalo v 
průměru 20 dětí. Provoz začínal v 6.30 hod ráno. Odpolední provoz byl opět 
prodloužen do 16.30 hod.
Prožili jsme rok v klidné pracovní atmosféře. Milé a aktivní děti z naší školní 
družiny se s chutí zapojovaly do jednotlivých aktivit. 
Celková  činnost  v  odděleních  vycházela  z ročního  plánu  ŠD.  Jednotlivá 
oddělení  byla  zaměřená  na  činnost  sportovní,  výtvarnou  a  hudební.  V 
odděleních se mohly děti podle svého zájmu prostřídat a také se navštěvovat se 
sourozenci  a  kamarády.  Výtvarné  výrobky  jsme  pravidelně  prezentovaly  na 
nástěnkách  školy.  V rámci  družiny  pracoval  oblíbený  hudební  a  sportovní 
kroužek. K odpočinku skvěle sloužila  a velmi se osvědčila nově vybudovaná 
kuličková herna.  Od 19. října 2009 sloužila nově zařízená herna hlavně pro 
relaxaci  a  uvolnění.  Děti  se  mohly  protáhnout  a  uvolnit  na  pěnové  podlaze 
a  velkých  měkkých  polštářích,  postavit  třeba  hrad  z molitanových  stavebnic 
nebo se namasírovat v  kuličkové „vaně“.
V letošním roce se nám velmi dobře spolupracovalo s rodiči.  Těšil  nás jejich 
upřímný zájem o dění ve školní družině. Děkujeme za sponzorské dary i pomoc 
při zajišťování společných akcí.
                                                                                                        

Akce školní družiny 2009 - 2010

Projížďka výletním vláčkem.
Den otevřených dveří – výroba drobných dárků.
Výlet do Liberce – podzimní a jarní termín.
Karneval.
Vánoční a velikonoční výstava v Národním domě.
Výroba voňavých mýdel – spolupráce s Domem pod jasanem.
Rybičky z ratanu– spolupráce s lektorkou A. Pejřimovskou.
Malování na sklo – soutěž s vyhodnocením.
Cyklus besed a přednášek se zdravotní tematikou – spolupráce se SZŠ.
Příprava na soutěž a soutěž ČSČK – spolupráce s rodiči.
Krkonoše očima dětí – účast ve výtvarné soutěži.
Výlet do Hradce Králové – návštěva obřího akvária a přírodovědného centra.
Den Země – soutěž a beseda.
Čarodějnice – zábavné odpoledne s hudbou.
Hudební  vystoupení  pro  kamarády  a  rodiče  –  prezentace  kytarového 
a hudebního kroužku.
Přátelský  fotbalový zápas– společně se školní družinou při 3. ZŠ. 
Pohybová  a  pěvecká  soutěž  Superstar  –  zábavné  odpoledne  před  koncem 
školního roku.
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Kroužky

Anglický jazyk – O . Pejřimovská, K. Mikšovská, I. Vondrová
Výuka hry na kytaru – P. Vočadlová
Karaoke, taneční podložka – P. Vočadlová
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VIII. Školní parlament

Školní parlament tvořený devíti zástupci jednotlivých tříd 2. stupně se scházel 
pravidelně každý měsíc. Na schůzích  byly projednávány problémy jednotlivých 
tříd. Případné návrhy žáků potom byly tlumočeny vedení školy. Pod vedením 
školního parlamentu byly zorganizovány tyto akce:

• Halloween (večerní diskotéka a stezka odvahy pro žáky z 1. stupně)

• Den národů (projekt žáci učí žáky – zapojeni žáci 5.-8. třídy)

 IX. Úspěchy žáků v     soutěžích, sportovní akce, zajímavé projekty  

• Žáci se během školního roku 2009/2010 aktivně zapojili do  sportovních 
soutěží v atletice, plavání, košíkové, kopané, volejbalu, florbalu, vybíjené, 
stolním  tenisu,  přehazované  a  šplhu,  to  znamenalo  celkem  326 
jednotlivých startů. Škola se zapojila také do atletické soutěže „Zátopkova 
štafeta“a  „Kinderiáda“,  do  fotbalového  turnaje  „McDonald's  Cup“ 
a  v závěru  školního  roku  do „Olympijských  her   dětí  základních  škol 
Trutnova“. Ve všech soutěžích žáci důstojně reprezentovali školu             a 
získali i mnohá medailová umístění. 

• ZŠ  R.Frimla  byla  pořadatelem  krajského  kola  šestičlenných  družstev 
v plavání  pro základní  i  střední  školy,  okrskového i  okresního kola  ve 
vybíjené, okrskového a okresního kola v malé kopané a okresního kola 
atletické  soutěže  ,,Pohár  rozhlasu“  a  podílela  se  na  organizaci 
„Olympijských her  dětí základních škol Trutnova“.  

• Škola pořádala jedno zimní lyžařské soustředění v Peci pod Sněžkou (6. – 
9. třída),  dvě letní soustředění (3. a 4. třída, 5. a 6. třída). Žáci (1. – 5. 
třídy)  se zúčastnili „Školy lyžování“ a „Školy bruslení“. 

• Škola  ( jako partner ) je zapojena do projektu  „Učíme interaktivně  – 
ZŠ  II.  stupeň“  v rámci  Operačního  programu  Vzdělávání  pro 
konkurenceschopnost. Vybraní  učitelé  se  zapojili  do  tohoto  projektu 
tvorbou interaktivních výukových hodin a jejich následnou internetovou 
databází. Přínosem pro školu jsou dvě interaktivní tabule.

• Dále jsme zapojeni do projektu „Podpora základních škol při zavádění 
vyučovacích metod rozvíjejících klíčové kompetence žáků“.  Hlavním 
cílem  projektu  je  zvýšení  kvality  výuky  na  základních  školách 
Královehradeckého kraje prostřednictvím zavádění metod aktivního učení 
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a kooperativní výuky. Do projektu je zapojen celý učitelský sbor. Projekt 
bude ukončen v roce 2011.

Halloween
Na jeden z posledních říjnových večerů si deváťáci připravili pro druháky 
a  třeťáky  stezku  odvahy.  Ustrašené  dítko  muselo  buď  samo,  nebo 
s kamarádem  projít  temnými  chodbami  školy.  Společnost  mu  přitom 
dělala strašidla. Občas se s nimi děti sice  pokoušely smlouvat, ale neměly 
šanci. Asi nejvíc děti postrašil zakuklený muž v tajemné sluji, u kterého se 
musely podepsat, že stezku absolvovaly. Stezka se jim líbila, i když se prý 
trochu bály. Za odvahu dostaly na závěr omalovánku. Uklidnit se mohly 
ve třídách,  kde pro ně bylo připraveno několik soutěží.  Deváťákům se 
letos akce opravdu vydařila, od loňského roku se v organizaci podstatně 
zlepšili.

• Člověk a jeho svět jinak
 Žáci  3. B  v  předmětu   člověk  a  jeho  svět  putovali  do  minulosti.  Při 
 vyučování si vyprávěli staré pověsti o příchodu Slovanů, o kněžně Libuši, 
 o Horymírovi. Aby si děti učivo lépe zapamatovaly, rozhodly se  vrátit  se 
 do minulosti.  Připravily  si  krátké  dramatické  vstupy z  našich dějin. Při 
 vymýšlení scénářů, kostýmů i scének se děti nejen poučily, ale i pobavily. 
 Výsledek  pak předvedly  svým  mladším spolužákům z 1. třídy i rodičům 
 na schůzce.

Den národů
Jeden  z květnových  pátků  pojali  žáci  5.A,  6.A,  7.A  a  8.A  poněkud 
netradičně. Každá třída si vybrala jeden z národů a ve skupinkách si pod 
odborným dohledem o něm  připravila program. Skupinky byly rozděleny 
podle  zájmů.  Někteří  vytvářeli  prezentaci  na  počítači,  jiní  zajímavá 
hudební,  výtvarná  nebo  dramatická  díla.  Po  svém pojali  zadané  téma 
i  zájemci  o  historii,  přírodopis  a  zeměpis,  kteří  si  připravili  nejen 
přednášky,  ale  i  soutěže,  křížovky a  názorné  ukázky.  V následujících 
dnech pak svůj program předvedli třídám na prvním stupni. Alespoň na 
chvíli  si  tak vyzkoušeli,  jaké to je  předávat  vědomosti  druhým.  Všem 
zúčastněným  děkujeme,  zejména  pak  7.A,  která  pro  nás  tuto  akci 
vymyslela.

• Den orientace v přírodě
V parku před sportovním areálem TJ Lokomotiva Trutnov Na Nivách se 
po celý  den běhalo  podle  mapy  .  Oddíl  orientačního běhu za  vydatné 
pomoci členů ŠSK Střední průmyslové školy Trutnov připravili pro tento 
účel mapu pro orientační běh Na Nivách v měřítku 1: 3000. Připraveny 
byly dvě tratě: kratší pro základní školy a delší pro střední školy. Tratě 
vedly převážně v parcích v okolí areálu místních škol.  Část vedla i ve 
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vilové  čtvrti.  Protože  jsme  zvali  jednotlivé  školní  skupiny  postupně, 
běhalo se bez velkého čekání průběžně od 10 až do 15 hodin. Nakonec 
prošlo cílem 215 dětí ze 12 škol. Pro zpestření probíhala současně vložená 
soutěž v rychlostním ražení, kterého se zúčastnilo okolo 50 dětí. Přestože 
bylo poměrně chladno, nepršelo a pro běhání panovalo vcelku příznivé 
počasí. V Trutnově probíhá ROK DRAKA, takže místní drak v nadživotní 
velikosti ani zde nemohl chybět. Místní děti jsou již na různých akcích 
zvyklé na jeho přítomnost, tak je ani nepřekvapilo, když jim na ukázku 
proběhl trasu pro rychloražení do průkazek a když měl dobrou náladu, tak 
startoval  závodníky  do  hlavního  závodu.  Ti  nejlepší  obdrželi  plakáty 
našich  reprezentantů  v  OB  a  propagační  materiály  na  podporu 
orientačního běhu a také další drobné ceny věnované městem Trutnov. 
Pořadatelé děkují dětem za předvedené výkony a jejich učitelům, že je 
přivedli na startovní čáru.

     

• Den Země na Rýchorách
Ve čtvrtek 22.dubna se žáci 1.A a 3.B zúčastnili výletu na Rýchory,kde 
byla  připravena  akce  ke  Dni  Země.Jeli  jsme  autobusem  do  Horního 
Maršova  a vyšli jsme pěšky na Rýchorskou boudu.Zde byly připraveny 
různé  aktivity:poznávání  rostlin,přednáška  o  včelařství  s  ukázkami 
včelích  produktů,přednáška  o  myslivosti s  ukázkami  trofejí  a 
další.Soutěžili jsme také ve smyslovém vnímání.Za odměnu jsme dostali 
kartičky se zvířaty   a jiné upomínkové předměty.Při zpáteční cestě do 
Maršova jsme se trochu proběhli.Výlet se nám líbil,ale dost nás bolely 
nohy.

                                                        Za   1.A a 3.B   Matěj Poul a David Pauzar    

• Exkurze do Hradce Králové
Dne 24. 5. 2010 se třídy 5.A a 6.A zúčastnily exkurze do Hradce Králové 
a  do  Všestar.  Vyrazili  jsme  autobusem  v 7,30.  Zastavili  jsme  se  ve 
Všestarech  a  šli  do  pokusného  archeologického  střediska,  kde  nás 
průvodce  provedl  po  pravěké  vesničce.  Zkusili  jsme  si  okopávat  pole 
pravěkými  nástroji,  přeseknout  kládu  sekyrkou  používanou  v pravěku, 
vyrobit  pěstní  klín  atd.  Poté  se  jelo  do  Hradce  Králové,  kde  jsme  se 
podívali  do  hvězdárny.  Nejdříve  jsme  se  dozvěděli  něco  o  sluneční 
soustavě a jejích planetách. Následovalo shlédnutí krátkého filmu. Přes 
dalekohled nám bylo na plátně promítnuto Slunce. Podívali jsme se i do 
planetária,  kde  nám byla  na  strop  promítnuta  noční  obloha  s  různými 
souhvězdími. Výletem jsme byli nadšeni.

     zpravodaj Ondřej Rypan
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Exkurze do Prahy
Poslední den před podzimními prázdninami si někteří žáci páté až deváté 
třídy zpestřili návštěvou Prahy. V Paláci Flóra si jsme si nejprve prohlédli 
3D film Dinosauři. Příšery byly natolik skutečné, že jsme si je občas chtěli 
pohladit, jindy jsme se před jejich ostrými zuby a zobáky schovávali do 
sedaček.  Poté jsme se přemístili na Pražský hrad. Tam jsme absolvovali 
výstavu  Prokletí  zlata,  kde  jsme  měli  příležitost  prohlédnout  si  zlatý 
poklad  Inků.  V poutavém  dokumentu  jsme  se  ve  zkratce  seznámili 
s tragickým osudem Inků. Prošli jsme celým areálem Hradu a pokračovali 
dále  Královskou  cestou  až  k Obecnímu  domu.  Procházka  byla 
doprovázena odborným výkladem, nově získané informace jsme si mohli 
zapisovat  do  pracovních  listů.  Dozvěděli  jsme  se  spoustu  zajímavých 
informací z české historie, při pohledu na některé budovy si ti starší z nás 
mohli zopakovat své znalosti o architektonických slozích.   

• Kloboukový den
Ve čtvrtek jsme se všichni v 3. A sešli ve škole v klobouku, abychom si 
trochu zpestřili den. Některé učivo je těžší než jiné a pomoc kouzelného 
klobouku  se  hodí.  Z klobouku  kouzelníka  Pokustona  jsme  postupně 
vytáhli počítání a také příbuzná slova. Zopakovali jsme přídavná jména 
a pokusili se sestavit kloboukové básničky. Z nasbíraných přírodnin jsme 
nakonec  vyrobili  opravdový  klobouk.  Moc  se  nám  to  povedlo 
a přemýšlíme o celém kloboukovém týdnu.

Za 3.A Vlasta Koutková

• Lyžařská škola
Od 11. 1.  do 13 1. 2010 se žáci  1 .B a 3.  B  zúčastnili  pod vedením 
zkušených  instruktorů   Lyžařské  školy  v Černém  Dole  malé  školičky 
lyžování. Na děti čekal každý den před školou skibus, který je převezl do 
pěkně připraveného areálu Kid parku v Černém Dole. Ti, kteří potřebovali 
půjčit boty a lyže, je bez problémů dostali. Ti, kteří měli svoje vybavení, 
si je dovezli s sebou.  Všichni se oblékli a vyrazili na svah. Po prvním 
rozkoukání   a  osahání  lyží  a  sněhu,  se  děti  rozdělily  do  skupin  podle 
svých dovedností a začali trénovat. Během dopoledne si udělaly krátkou 
pauzu na čaj a sušenku a kolem poledne se pomalu chystaly k odjezdu. 
Každý den uměly o trošku víc a víc, přibývaly zkušenosti,  nálada byla 
výborná.  Navíc  nám  poslední  den  svítilo  sluníčko.  Teď  hlavně 
nezapomenout  nic  z toho,  co už  umíme,  a  v březnu ještě  obhájit  svoje 
umění na závodech.  

• Mikuláš
Dne  4.12.09  o  den  dříve  jsme  oslavili  Mikuláše  v naší  škole.  Žáci  9. 
ročníku  se  proměnili  na  dvě  hodiny  v čerty  ,  anděly  a  Mikuláše 
a navštívili děti v hodinách na 1. a 2. stupni. Malé děti ochotně zazpívaly 
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a  přednesly  básničky,  některé  zlobivější  si  čerti  odvlekli  na  chvíli  do 
pekla (za dveře třídy)  a snad aspoň tento den poslouchaly paní učitelku. 
Všem se  moc líbili  a docela se jim to povedlo . 
Sami si zavzpomínali, jaké to bylo, když seděli v lavicích a klepali se, že 
už jsou čerti za dveřmi.

• Návštěva z mateřské školy
V pátek 27. listopadu jsme přivítali milou návštěvu budoucích prvňáčků 
v naší škole. Ve třídách 1. A, 1. B měly paní učitelky připravený program. 
Se  svými  školáky  ukázali  mladším kamarádům,  co se  už naučili.  Ode 
všeho trošku.  Trošku čtení,  trošku psaní,  krátkou hru a  počítání.  Také 
zahráli  divadélko,  přednášeli  básničky,  zazpívali  písničky.  Na 
rozloučenou pak dostali malí kamarádi něco sladkého. Přejeme budoucím 
prvňáčkům, aby se  k nám zase brzy podívali, třeba už v sobotu na Den 
otevřených dveří. Určitě se na ně těšíme v lednu při k zápisu do 1. třídy.  

• Pohádková noc ve škole
Takovou zažili děti z 1. B. Ve čtvrtek v podvečer začalo velké stěhování 
do školy za pomoci  rodičů.   Ti  pomohli  malým nocležníkům s batohy 
a také přinesli velké zásoby jídla a pití, které bohatě stačily na několik 
dní.  Když  se  děti  převlékly  do  pohádkových  kostýmů,  proměnily  se 
v pohádkové bytosti z kouzelné země Pohádkov. Vzájemně se představily 
a  potom vypravovaly  a  také  malovaly,  v jakém domečku  v Pohádkově 
bydlí a jakou cestou se k nám vlastně dostaly. Bylo to napínavé, a tak 
jsme rádi, že se nikomu nic zlého nestalo. Začal velký bál, promenáda 
kostýmů a veselé hry. Navštívila nás i pohádková teta Hanka a přinesla 
dětem fůru obrázků, dárečků a pohádek. Pomalu se večer naplnil a bylo na 
čase  jít  spát.   Ještě  před  usnutím  děti  četly  svým  kamarádům  ze 
své pohádkové knížky. Pohádková noc proběhla v poklidu a moc se nám 
líbila.

• Před rodičovskou schůzkou v 1.B vystoupily děti s krátkým programem. 
Přednesly  rodičům  básničky,  rytmicky  i  pohybem  je  doprovázely, 
zatancovaly  a  zazpívaly  písničky.  V maskách  zahrály  pohádku  o 
Palečkovi  a  jeho  kamarádech  a  třída  se  rázem  proměnila  v les  plný 
zvířátek. Zahrály také na flétničku a na závěr si  ještě společně s rodiči 
zazpívaly  i  zahrály  Kdo  jsi  se  v lednu  narodil…  Besídka  navodila 
příjemnou  atmosféru,  která  vydržela  i  pro  tu  oficiální  část  schůzky. 
Děkujeme všem rodičům, příbuzným i naší paní zástupkyni školy, že se 
na nás přišli podívat.                                           

     Děti z 1. B s paní učitelkou
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• Cestou, necestou do Jiráskových skal
V pondělí  14.  června se  vydaly  třídy 3.  A a 4.  A  na soustředění  na 
zámeček  Bischovstein  v Jiráskových  skalách.  Pondělní  pěší  túru  nám 
stěžoval déšť, přesto jsme viděli podstatnou část Teplických skal, včetně 
sněhu,  který  byl  předmětem sázky.  Ti,  co nevěřili,  že  tam ještě  bude, 
museli zpívat na schodech. Během cesty si ještě děti našly poklady, ale 
tím největším pokladem byla pro 4. A paní učitelka Perutková. Byli jsme 
ubytováni ve velmi příjemném prostředí bývalého zámečku. V areálu byla 
spousta atrakcí například lanová dráha, trampolína, skluzavka a pro děti to 
nejpodstatnější otevřený stánek. V průběhu dvou dní zde dětí absolvovaly 
různé činnosti, které byly prováděny ve smíšených skupinách. Musely si 
vzájemně pomáhat a podporovat, jinak nebylo možné úkoly splnit. A také 
některé  z úkolů splněny nebyly  například  předávání  zpráv přes  rybník. 
Z toho plyne, že je potřeba stále na sobě pracovat.  Děti měly možnost 
zastřílet si ze vzduchové pušky, dráhu pro stevardy, nahazovat rybářským 
prutem na cíl, zdolat skálu a překonat strach, pracovat s buzolou, zahrát si 
minigolf a vyzkoušet si svoji paměť na limerikách. Večer, po usnutí, byla 
vyhlášena evakuace s následnou noční hrou. Děti šly v rozestupech podle 
svíček až zpět na zámeček. 
Při zpáteční cestě do Janovic jsme si složili  závěrečnou píseň a zahráli 
jsme  si  hru  na  medvědy   Překvapením pro  děti  byla  návštěva  koňské 
farmy, kde měl každý možnost si zajezdit na koni. 
Na  vlakovém nádraží  nás  už  netrpělivě  vyhlížely  rodiče,  kterým jsme 
zazpívali naši závěrečnou píseň. 
Pěkný pocit z výletu se prodloužil o jeden den, kdy byl během vyučování 
vyhlášen opět poplach, tentokrát kvůli zmrzlinovému poháru na Dvoračce. 
Výlet se vydařil hlavně díky tomu, že někteří rodiče neváhají obětovat část 
své dovolené a nabídnout dětem zajímavé a atraktivní činnosti, které by 
nebylo  možno  zajistit  kapacitami  pedagogů.  Tímto  děkujeme  pánům 
Mikšovskému a Cinkovi za jejich pomoc. 

• Soutěž ve zpěvu
Vítězové školního kola ve zpěvu:
Petříková Kristýna 9.A
Hardikerová Daniela 9.A
Ticháčková Tereza 2.A
Scholzeová Veronika 5.A
Hofmanová Leontýna 1.A
Kotyza Petr 3.B
Petirová Lucie 4.A
Do okresního kola  postupuje  Petirová Lucie  4.A sólo s písní  „Červená 
řeka“ od Ivo Fišera a Veronika Scholzeová 5.A sólo s písní „Chválím tě 
Země má“ od J.Uhlíře a Z.Svěráka. 
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• Výlet do Janovic
Já a moje třída jsme byli na dvoudenním výletu v Janovicích. Cestu ve 
vlaku jsme strávili s Danem hraním karet. Udivilo mě, když  jsem u naší 
ubytovny spatřil fotbalové hřiště a pingpongový stůl. Přes den jsme hráli 
různé psychologické hry. Každý žák si měl třeba vzít provázek a s tím, 
kdo byl na druhé straně provázku, pak měl udělat rozhovor. Na večer byl 
vymyšlený výlet ke koním. Po cestě byly vidět ohromné stáje, po kterých 
nás pan majitel provedl. Nejlepší bylo, když nás nechal projet se na koni. 
Vystřídali  jsme  se  všichni.  Druhý  den  po  snídani  jsme  vyrazili  na 
rozhlednu Čáp.  Byl odtud opravdu krásný výhled.  Poté jsme navštívili 
i  skalní  hrad  nad  „Bišíkem“.  Při  zpáteční  cestě  jsme  opět  viděli  ty 
nádherné koně a všichni jsme si je fotili. Tento výlet se mi opravdu líbil.

                                                                                         zpravodaj Filip Švorc

• Výlet na běžkách
Poslední školní den před začátkem jarních prázdnin si několik žáků z páté 
třídy a druhého stupně zpestřilo výletem na běžkách. Jelo se z Pomezních 
Bud přes Lysečinskou a Rýchorskou boudu až do Mladých Buků. Celou 
trasu zvládli  v plánovaném čase  všichni  –  včetně  úplných začátečníků. 
Možná  někomu   na  okamžik  zamrzl  úsměv  na  tváři  při  zdlouhavém 
stoupání  ke  Kutné,  kdy  chvílemi  docházely  síly,   či  při  sjíždění 
neupravených úseků cesty, kterou leckdo z nás uhladil svým pozadím.  Po 
celou dobu nám však vydržela dobrá nálada. Zaslouženou odměnou nám 
byl sjezd z Rýchorské boudy do Bystřice.  Dost sil zbylo i na závěrečnou 
koulovačku.  Všichni  zúčastnění  doufají,  že  se  tato  akce  na  naší  škole 
stane tradicí.

• Celé Česko čte dětem
Děti z 1.A se zapojily v měsíci říjnu do celostátní akce Celé Česko čte 
dětem. Rodiče, kteří budou pravidelně číst svým dětem, budou odměněni 
diplomem „ svědomitého čtenáře“. Součástí akce je 16.10.09 i návštěva 
knihovny. Více informací na www.celeceskoctedetem.cz .

• Okénko do 1. A
Děti v rámci výuky Člověk a jeho svět  pracovaly ve skupinách a vytvořily 
krásné plakáty na téma – dopravní prostředky. 
Třídní vlajka - V hodinách Vpč si děti  vyrobily třídní vlajku, kterou si 
namalovaly a společně navrhly.
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• Akce a projekty 1. B ve školním roce 2009 - 2010
Rodina -  projekt ve třídě, vyprávění nad fotografiemi žáků, kdo co dělá, 
jak pomáhá,  kde spolu byli  na dovolené,  na  prázdninách apod.,  jak se 
jmenují členové rodiny. Děti malují svoji rodinu.
Výroba závěsných obrázků na Den otevřených dveří
Zvířata  v zimě -   projekt  ve třídě,  rozhovor,  jak se  staráme o zvířátka 
v zimě, děti roztřídily zvířata podle druhu na domácí a na žijící v přírodě, 
společná  vycházka  ke  krmelci,  děti  přinesly  sušené  pečivo  a  samy  je 
rozložily v krmelci.
Program pro budoucí prvňáčky - děti z MŠ přišly do vyučování.
Čas,  roční období -  projekt ve třídě, dramatizace pohádky O Dvanácti 
měsíčkách.
Zapojili jsme se do akce Trutnov  v budoucnosti
Den Země - výroba plakátu, rozhovor o potřebě třídit odpad a starat se 
o pořádek kolem domu, školy apod.
Besídka pro rodiče

• Pobyt ve Španělsku
Na konci června skupina žáků naší školy vyjela na týden do španělského 
městečka  Pineda  de  Mar.  Kromě  užívání  nádherného  moře  a  vodních 
radovánek  se  děti  seznámily  se  španělskou  kulturou.  Navštívily 
Barcelonu, kde viděly nejznámější památky, stadion FC a obří podmořské 
akvárium. Velký úspěch měl i výlet do Marinelandu, kde si zařádily na 
tobogánech  a  skluzavkách  a  shlédly  vystoupení  cvičených  delfínů, 
lachtanů i papoušků. Spokojeni byly také s místní kuchyní, někteří poprvé 
ochutnali dosud neznámá jídla. Celý pobyt byl velmi vydařený a doufáme, 
že se příští rok podíváme na další zajímavé místo.

X.  Další vzdělávání pedagogů

• Studium pro pedagogické pracovníky

Vašatová Helena Studium k výkonu specializovaných činností – prevence 
sociálně patologických jevů

Kočanová Milena Studium pro ředitele a zástupce škol a školských zařízení 

• Průběžné vzdělávání

Bobr Pavel Interaktivní výuka
Demešová Alena Zábavné vyučování nejen v 1.ročníku – Škola hrou

Zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové  
                             kompetence žáků
Kočanová Milena Bakaláři – Konec školního roku
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Bakaláři – Školní matrika a předávání dat na UIV
Seminář předsedů školních klubů AŠSK
Právo v praxi školského managementu
Profesní vzdělávání - coaching
Nové trendy v TV – trojrozměrné posilování

                             Zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové  
                             kompetence žáků
Koutková Vlasta Zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové  
                             kompetence žáků
Libřická Jitka Konference k projektu „Cesta ke kvalitě“

Zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové  
                             kompetence žáků

Seminář EU – Peníze do škol
Limburská Jitka Zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové 
                             kompetence žáků

Seminář k výtvarnému projektu
Matěnová Vlasta Seminář k výtvarnému projektu

Zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové 
                             kompetence žáků
Mičola Martin Interaktivní výuka

Zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové 
                             kompetence žáků
Mikšovská Kateřina  Zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové 
                             kompetence žáků
Mrázková Dita Zábavné vyučování nejen v 1.ročníku – Škola hrou
Pejřimovská OlgaSeminář výchovných poradců ZŠ

Zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové 
                             kompetence žáků
Perutková Lenka Zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové 
                             kompetence žáků
Prokýšková Jaroslava Doškolování učitelek zdravotnic v první pomoci

Zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové 
                             kompetence žáků
Součková Eva Celostátní konference pracovníků školních družin

Psychomotorická cvičení s prvky jógy
Zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové 

                             kompetence žáků
Soukupová Eva Zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové 
                             kompetence žáků
Suchánková Šárka  Zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové 
                             kompetence žáků
Tylšová Kateřina Křížem krážem českým lesem

Interaktivní výuka
Zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové 

                             kompetence žáků
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Vašatová Helena  Interaktivní výuka
Strategie vyšetřování šikany II
Školení metodiků prevence základních a středních škol
Zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové kompetence žáků

Vočadlová Petra Zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové 
kompetence žáků

Vojáčková Věra Zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové 
                             kompetence žáků
Vondrová Iva Cesty minulosti. Zlá léta. Ve znamení lomeného oblouku.

Zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové 
                             kompetence žáků

Vzdělávání ostatních pracovníků

Martinková Jaromíra Porada vedoucích školních jídelen pro okres Trutnov
        Krajská konference hromadného stravování
        Seminář pro vedoucí školních jídelen 
        Seminář o školním stravování, test z předpisů pro rok   
        2010
        Právní předpisy  v praxi školních jídelen

Šrámková Anna          Seminář o školním stravování, test z předpisů pro rok 
                                      2010
Bejrová Táňa          Seminář o školním stravování, test z předpisů pro rok 
                                      2010
Hromková Marcela      Archivní a spisová služba

XI.  Statistické přehledy prospěchu a chování
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Statistické přehledy prospěchu a chování

Ve  školním roce  2009/10  měli  absolvovat  opravné  zkoušky  2  žáci  a  jedna 
žákyně. Žákyně  vykonala zkoušku úspěšně. Jeden žák se k opravným zkouškám 
nedostavil  a  jeden  žák  vykonal  opravnou  zkoušku  neúspěšně.  Oba  tito  žáci 
neprospěli a vyšli z 8. ročníku.

Přehled o prospěchu:
I. POLOLETÍ
1. stupeň
Třída Počet 

žáků
Prospělo Prospělo s 

vyznamenáním
Neprospěl
o

Počet žáků 
s dostatečnou

Nehodnoceno

I.A 24 0 24 0 0 0
I.B 16 1 15 0 0 0
II.A 21 0 21 0 0 0
II.B 20 1 19 0 0 0
III.A 19 3 16 0 0 0
III.B 19 3 16 0 0 0
IV.A 25 9 16 0 0 0
V.A 31 13 18 0 0 0
Celkem 175 30 145 0 0 0
2. stupeň
Třída Počet 

žáků
Prospělo Prospělo s 

vyznamenáním
Neprospělo Počet žáků 

s dostatečnou
Nehodnoceno

VI.A 12 11 1 0 5 0
VII.A 32 21 10 1 5 0
VIII.A 23 14 6 3 8 0
IX.A 25 19 6 0 5 0
Celkem 92 65 23 4 23 0

II. POLOLETÍ
1. stupeň
Třída Počet 

žáků
Prospělo Prospělo s 

vyznamenáním
Neprospěl
o

Počet žáků 
s dostatečnou

Nehodnoceno

I.A 24 0 24 0 0 0
I.B 15 1 14 0 0 0
II.A 21 0 21 0 0 0
II.B 20 1 19 0 0 0
III.A 19 6 13 0 0 0
III.B 18 7 11 0 0 0
IV.A 25 13 12 0 0 0
V.A 31 14 17 0 0 0
Celkem 173 42 131 0 0 0
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2. stupeň
Třída Počet 

žáků
Prospělo Prospělo s 

vyznamenáním
Neprospělo Počet žáků 

s dostatečnou
Nehodnoceno

VI.A 13 12 1 0 4 0
VII.A 32 26 6 0 6 0
VIII.A 23 13 7 3 8 0
IX.A 25 23 2 0 8 0
Celkem 93 74 16 3 26 0

Přehled o chování (za obě pololetí):

1. stupeň      
Třída Počet 

žáků
Pochvala 
TU

Napomenutí
TU

Důtka 
TU

Důtky ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň

I.A 24 2 0 0 0 0 0
I.B 15 0 1 0 0 0 0
II.A 21 1 0 0 0 0 0
II.B 20 1 1 0 0 0 0
III.A 19 0 0 7 2 0 0
III.B 18 2 6 1 0 0 0
IV.A 25 7 6 1 0 0 0
V.A 31 7 11 3 2 1 0
Celke
m

173 20 25 12 4 1 0

2. stupeň
Třída Počet 

žáků
Pochvala 
TU

Napomenutí
TU

Důtka 
TU

Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň

VI.A 13 0 9 0 0 0 0
VII.A 32 5 7 8 7 1 0
VIII.A 23 5 11 12 2 3 2
IX.A 25 5 4 13 1 0 0
Celkem 93 15 31 33 10 4 2

Údaje o zameškaných hodinách:

 Počet 
omluvených 
hodin

Počet 
omluvených 
hodin na žáka

Počet 
neomluvených 
hodin

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka

1.pololetí 12 141 45,472 69 0,258
2.pololetí 12 625 47,462 160 0,602
Celkem 24 766 46,467 229 0,43
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Údaje o integrovaných žácích:

 Počet žáků s vývojovými 
poruchami učení

Požadavek na zvýšené výdaje

1.stupeň 19 7
2.stupeň 32 5
Celkem 51 13

XII. Výchovné poradenství

V  oblasti  volby  povolání  jsme  na  1.  schůzce  rodičů  vycházejících  žáků 
informovali  o přijímacím řízení na střední školy a odborná učiliště.  Rodičům 
a žákům jsme nabídli informační letáky a brožury SŠ a SOU a  upozornili na 
důležité  webové  stránky  týkající  se  informací  o  školách.  Informovali  jsme 
o možné  spolupráci s IPS při Úřadu práce v Trutnově /p.Mgr. Plzáková/ a PPP 
v Trutnově. Zajistili jsme zpracování přihlášek na střední školy a včasné předání 
rodičům, kteří je doručili řediteli SŠ do 15.3.2010.

V  oblasti  práce  s  problémovými  dětmi  jsme  uskutečnili  pohovory  s 
problémovými žáky a jejich rodiči. Spolupracujeme s Odborem sociální péče v 
Trutnově. Rodiče jednoho žáka využili nabídnutou pomoc v Návratu v Hradci 
Králové.
Některé problémy jsme museli  řešit  na výchovných komisích  dne 29.3.2010, 
26.4.2010,  3.5.2010,  20.6.2010.Byly  to  většinou  problémy  s  chováním  při 
vyučování  a  o  přestávkách,  neomluvená  absence,  nedostatečná  příprava  na 
vyučování.  Závěrem každé VK byla dohoda s  rodiči  o  spolupráci  při  řešení 
problémů.

V  oblasti  péče  o  děti  se  SPU  byla  vybraným  13  dětem  věnována  péče  s 
asistentkou/ většinou 1 hod. týdně/.Úzce spolupracujeme s PPP v Trutnově. V 
některých případech se uskutečnily přímé konzultace učitelů
s pracovníky PPP a rodiči dětí.

Výsledky přijímacího řízení 2009-2010

Gymnázium všeobecné                                  4 žáci
Gymnázium víceleté                                       9 žáků  (5.roč.)
Střední školy                                                   18 žáků
Střední odborná učiliště                                  3 žáci (9.roč.)
                                                                        2 žáci (8.roč.    

Počet žáků v 9. roč. -  25
-43-



   9.ročník
   SZŠ     zdravotnický asistent          4 žáci
               zdravotnické lyceum           2 žáci
   OA                                                   2 žáci
   SPŠ /Trutnov, Dobruška/                4 žáci
   SOŠ a SOU                                     8 žáků
   SŠ s uměleckým zaměřením           1 žák
   Gymnázium  všeobecné                  4 žáci     

  8.ročník
  SOU                                                   2 žáci  

 
• Zápis do 1. třídy pro školní rok 2010/2011

Zapsáno bylo  45 nových dětí,  kteří  byly  u zápisu  poprvé  a  15  dětí  po 
odkladu  z minulého  roku.  Následně  bylo  rozhodnuto  o  9  odkladech 
povinné školní docházky.

XIII.  Prevence sociálně patologických jevů

Vyhodnocení  akcí  za  školní  rok  2009-2010  (Minimálního  preventivního 
programu)

1. Akce  v rámci  hodin  občanské  výchovy  a  rodinné  výchovy  (vyučovací 
bloky)
• sexuální výchova, AIDS
• šikana (zhlédnutí videa Mezi stěnami)
• internetová kriminalita (zhlédnutí videa  Seznam se bezpečně)
• rasismus, extrémistické skupiny
• drogy (se zaměřením na cigarety a alkohol)

2. Akce v rámci činnosti školního parlamentu (jejich účelem bylo nabídnout 
žákům volnočasové aktivity)

• Halloween (9. třída zorganizovala večerní diskotéku a stezku odvahy 
pro žáky z 1. stupně)
• Den národů – žáci učí žáky
• řešení problémů jednotlivých tříd, diskuse s vedením školy

3. Jiné akce (jejich účelem bylo nabídnout žákům volnočasové aktivity)
• sportovní  akce  (v  rámci  těl.  výchovy  –  soutěže,  společný  výlet  na 

běžkách)
• organizace Mikuláše (9. třída)
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• stavění sněhových soch
• fotografická soutěž
• exkurze  do  Hradce  Králové  (+  Všestary)  a  do  Prahy  (pro  celý  2. 

stupeň)
• pobyt ve Španělsku
• organizace Dne otevřených dveří – pracovní dílny
• besídky (v rámci hudební výchovy, celoškolní)
• preventivní pořady – se zaměřením na internetovou kriminalitu

4. Spolupráce s odborníky
• dopravní výchova (čtvrté třídy absolvovaly kurz pro získání průkazu 

cyklisty)
• program nízkoprahového klubu mládeže Shelter
• PPP – analýza třídy – stmelovací výlet pro nově spojené 5. třídy

Shrnutí a vyhodnocení:
• pokračuje   spolupráce  s dětmi  v rámci  školního parlamentu,  žáci  se 

prostřednictvím  parlamentu  podílí  na  organizování  školních  akcí, 
takovéto projekty jsou žáky pozitivně hodnoceny, akce organizované 
parlamentem podporují vztahy mezi žáky různých tříd

• pokračuje spolupráce s PPP Trutnov – byla analyzována situace v nově 
vzniklé 5.A

• jednotlivá  témata  minim.  preventivního  programu  jsou  probírána 
v rámci hodin Voz na druhém stupni 

• nově  začala  fungovat  klubovna,  kde  žáci  mohou  trávit  pod 
pedagogickým dohledem polední pauzy

• metodička  prevence  začala  studovat  dvouletý  kurz  pro  metodiky 
prevence, díky kterému získává řadu poznatků a cenných podnětů pro 
další práci

• je potřeba se více zaměřit na diagnostiku tříd – umožnit by to měly 
dotazníky, které by škola objednala

• je potřeba nechat rodičům podepsat generální souhlas, který umožňuje 
práci metodika prevence s žáky

• pomocí projektu EU plánujeme v budoucnu zavést pro jednotlivé třídy 
naší školy adaptační pobyty (budou realizovány v následujících letech)

5.  Program proti šikanování

Na  realizaci  Programu  proti  šikanování  se  podílí  všichni  pedagogičtí 
pracovníci školy, zvláště pak metodik prevence, výchovný poradce a třídní 
učitelé.
Tento program je součástí Minimálního preventivního plánu školy.
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a) Prevence šikany

• Metodik prevence absolvuje kurz (školení) o řešení šikany a její prevenci 
na školách.

• Třídní učitelé v rámci „třídnických hodin“ (nejsou stanoveny v rozvrhu, 
realizovány  jsou  ale  například   při   suplovaných  hodinách,  výletech, 
školních  akcích)  mapují  vztahy  ve  třídě,  snaží  se  podporovat  růst 
pozitivních vztahů mezi spolužáky. 

• Učitelé  občanské  a  rodinné  výchovy   (případně  dalších  předmětů) 
diskutují  s dětmi  na  téma  šikana.  Žáci  v hodinách  občanské  a  rodinné 
výchovy  hrají  hry  pro  zvládání  agresivity  a  posílení  vazeb  v rámci 
kolektivu.   Vyplňují  dotazníky,  na  jejichž  základě  lze  diagnostikovat 
vztahy ve třídě. K dispozici jsou i výukové materiály – např. videokazeta 
Johanna – z pekla do ráje (Jeden svět na školách).

• Děti se mohou se svými problémy svěřit  i  formou vzkazu ve schránce 
důvěry.

• Metodik  prevence  a  vedení  školy  komunikuje  s žáky i  prostřednictvím 
školního  parlamentu,  kam  jsou  voleni  zástupci  z jednotlivých  tříd. 
Jednotlivé třídy ve spolupráci  se školním parlamentem pořádají  během 
roku různé akce, jejichž smyslem je mimo jiné posílení pozitivních vztahů 
nejen v rámci třídy, ale i celé školy.

• Na prevenci šikany se podílí samozřejmě i ostatní pedagogičtí pracovníci, 
kteří mají o přestávkách dozory v jednotlivých částech školy.

b) Krizový plán

1. Řešení počátečního stádia šikany (v rámci školy)
2. Řešení  pokročilého  stádia  šikany  (ve  spolupráci  se  specializovanými 

institucemi)

Oba  body  jsou  zpracovány  v dokumentu  „Postup  k prevenci  a  řešení  šikany 
mezi žáky“.

XIV. Školní knihovna

• Bylo zakoupeno několika nových knih. 
• Žáci  2.  stupně  využívají  možnosti  zapůjčení  knih  z knihovny poměrně 

často.
• Knihovna je využívána zvláště v hodinách literární výchovy – žáci se zde 

mohou dívat na video, číst si knihy dle vlastního výběru.
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XV. ICT

Záměry školy v oblasti ICT pro období 2009- 2010
 
Hlavní cíle:
• Proškolit  a  začít  využívat  pedagogy  zapojení  v  síti  s doménou  windows 

server 2003.
• Zefektivnit výuku s využitím ICT a interaktivních tabulí, proběhne instalace 

dalších interaktivních tabulí.
• Směřovat  školu  k co  nejširšímu  využívání  online  informačních  zdrojů 

a komunikace.
• Zlepšit  využívání  elektronické  podoby  žákovské  knížky  s informacemi 

o  žácích,  prospěchu,  zameškaných  hodinách  a  vnitřním  komunikačním 
systému Komens.   

• Dokončit  rekonstrukci  sítě  LAN s rozšířením do každé třídy pro nasazení 
elektronické třídní knihy – bude pokračovat i v příštím školním roce.

 
Dílčí cíle:
• Nasadit softwarový firewall pro zajištění a dokonalou kontrolu nad pohybem 

žáku na internetu.  
• Podporovat elektronickou komunikaci mezi učiteli, žáky a rodiči.
• Připravit nový modul programu Bakaláři – třídní kniha
• Snaha o kompletní  vybavení všech tříd počítačem za účelem elektronické 

třídní knihy
• Vybudování spolehlivého zálohování na externím zařízení mimo serverovnu

Způsob dosažení těchto cílů
• Další finanční zdroje získá škola z dotace na zajištění standardu ICT služeb 

na škole.
• Škola se zapojila do projektu – Učíme interaktivně, díky němuž by v příštím 

roce měly být vybaveny další 2 odborné učebny na 2. stupni interaktivními 
tabulemi.

 Vybavení školy počítačovou technikou
 Aktuální 

počet 
počítačů

Učebna informatiky ( 15PC + 
1PC učitelský)

16

Ostatní učebny  5
Odborné učebny  6
Kabinety  6
Vedení školy  3
další místnosti dle konkrétní  4
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situace (čítárna, jídelna, 
školník, videoserver)

Počítačová síť
strukturovaná kabeláž LAN 10/100/1000 Mbps
Propojení páteřních uzlů LAN 1Gbit

Způsob připojení na internet
bezdrátové připojení na 5Ghz , 10 Mbit/s, lokální poskytovatel Humlnet.cz

Zajišťované serverové služby 
externí správce sítě 
server:  MS  Windows  server  2003  s připojením  uživatelů  do  domény 
alpha.4zsrf.cz
Mail-server: Kerio Mail server 6
Web-server-bakaláři: Internetová informační služba (MS server 2003)
Web-prezentace: zajišteno externím serverem s použitím redakčního systému

Další technika
1ks Xerox-multifunkční tiskové zařízení , 14 tiskáren v kabinetech a učebnách, 
5 dataprojektorů (3ks na interaktivních tabulích), 3ks interaktivní tabule Activ-
Board, 
2 scannery, 2 digitální fotoaparáty, 1 videokamera

Investice v nejbližších letech: dokončení rekonstrukce školní sítě Lan, 
zakoupení softwarového firewallu Kerio , hardwarová obnova stávajících 
počítačů a rozšíření do všech tříd pro zavedení a implementaci třídní knihy, 
Backup-server pro zálohu velkoobjemových dat
 

 

V průběhu školního roku byly zakoupeny 2ks nových Pc stanic a vyměněny za 
nefunkční, nebo příliš zastaralé Pc. Na stanicích, které používají žáci v učebně 
VT byl nasazen software blokující přístup z externím médii (USB flash disky, 
CD, DVD, apod.) Zároveň byly použity kvóty pro omezení velikosti účtů žáků.

V budoucnu bychom rádi dosáhly připojení a dovybavení všech učeben počítači 
s připojením do vnitřní sítě LAN a zároveň internetu v součinnosti se zavedení 
elektronických třídních knih.
Dle finančních možností bychom rádi vybudovaly druhou počítačovou učebnu. 

XVI. Prezentace školy na veřejnosti
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Školní internetové stránky
Přehled  a  průběh  činností  a  akcí  školy  probíhá  především  na  internetových 
stránkách  www.4zsrf.cz.  Tyto  stránky  jsou  podle  potřeby  aktualizovány 
a doplňovány. Stránky jsou tvořeny v redakčním systému společnosti Scio. 

Školní nástěnka 
Je umístěna u hlavního vchodu. Údaje obsahují informace nejen pro žáky naší 
školy, ale i pro rodiče a veřejnost. 

Veřejné informační zdroje 
Především prostřednictvím místního  tisku - Krkonošské noviny, Radniční  listy, 
Trutnovinky a další.

Veřejné akce
V listopadu byl Den otevřených dveří, na kterém škola prezentovala nejen své 
vybavení, ale hlavně činnost školy a jejich pedagogů.
V červnu jsme se aktivně podíleli na organizaci a zapojení žáků do Olympiády 
trutnovských škol.

XVII.  Spolupráce s     dalšími partnery, organizacemi   

Škola spolupracuje s místní mateřskou školou – besídky, divadelní představení, 
Den dětí…
Každoročně využíváme také spolupráci se studentkami SZŠ, které naše žáky při 
názorných  ukázkách  a  praktických  cvičeních  zdokonalují  ve  zdravotnických 
dovednostech.
Velmi si ceníme spolupráce s Policií ČR a trutnovským hasičským sborem, kteří 
nám pomáhají s organizací „Branného dne“. 
Samozřejmostí  je  spolupráce  s ostatními  školami  v Trutnově  zejména  při 
organizování  sportovních  a  kulturních  akcí  a  dále  spolupráce  se  Střediskem 
volného času.
Škola v tomto roce navázala partnerství se školami v Německu – Peine a Polsku 
– Myslakowice. V měsíci říjnu proběhl výměnný pobyt našich žáků v německé 
škole. 
Při škole nejsou zřízeny odborové organizace.

XVIII. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2009
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1. Zhodnocení výsledků hospodaření

1.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání

Celkový  příspěvek  na  činnost  v  roce  2009  činil  15.690.400,-  Kč,  z toho 
dotace na přímé náklady na vzdělávání z prostředků MŠMT (UZ 33353) po 
konečné  úpravě  rozpočtu  činila  9.876.000,-  Kč,  dotace  z rozvojového 
programu „Zvýšení  nenárokových složek  platů a motivačních složek  mezd  
pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich  
práce“ (UZ 33005)  402.000,-  Kč,  dotace na  rozvojový program „Zvýšení  
nenárokových  složek  platů  a  motivačních  složek  mezd  pedagogických 
pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce - 2. etapa  
(ÚZ 33005, OJ 71) 174.000,- Kč, dotace na rozvojový program „Posílení  
úrovně odměňování nepedagogických pracovníků (ÚZ 33016) 107.000,- Kč, 
dotace na rozvojový program „Hustota a specifika“ (ÚZ 33015) 190.400,- 
Kč,  dotace  na  rozvojový  program  „Školní  vybavení  pro  žáky  1.  ročníku 
základního  vzdělávání“  (ÚZ  33017) 41.000,-Kč,  Příspěvek  na  činnost  z 
prostředků Města  Trutnov (po konečné úpravě rozpočtu) činil  4.900.000,- 
Kč,  účelové  dotace  na  opravy  a  údržbu  byly  pro  rok  2009  poskytnuty 
v částce 1.932.232,- Kč na výměnu oken a 200.000,- Kč na opravu fyzikální 
učebny.

Celkové  náklady  na  činnost  školy  k  31.  12.  2009  činily  celkem 
20.107.107,57  Kč  (z  toho  hlavní  činnost  19.482.016,03  Kč),  výnosy  pak 
20.135.522,70 Kč (z toho v hlavní činnosti 19.377.511,70 Kč). Hospodářský 
výsledek činil 28.415,13,- Kč (z toho v hlavní činnosti ztrátu 104.504,33 Kč 
a zisk z vedlejší činnosti 132.919,46 Kč). 

1.2 Investiční činnost

Základní škola neobdržela v roce 2009 dotaci na investice. 

1.3 Pracovníci a mzdové prostředky

Limit  mzdových  prostředků  ze  státního  rozpočtu  pro  rok  2009  byl 
stanoven ve výši 7.091.100,- Kč (z toho prostředky na platy 7.011.100,- 
Kč a OPPP 80.000,- Kč). Čerpáno k 31. 12. 2009 bylo 7.091.100,- Kč (z 
toho prostředky na platy 7.011.100,- Kč a OPPP 80.000,- Kč). Stanovený 
limit mzdových prostředků byl dodržen.
Z dotace  na  rozvojový  program  „Zvýšení  nenárokových  složek  platů  
a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství  
s ohledem  na  kvalitu  jejich  práce“  (UZ  33005)  byly  vyplaceny  mzdové 
prostředky ve výši 295.588,- Kč (toho prostředky na platy ve výši 295.588,- 
Kč a OPPP ve výši 0,- Kč). Z rozvojového programu „Zvýšení nenárokových 

-50-



složek  platů  a  motivačních  složek  mezd  pedagogických  pracovníků  
regionálního  školství  s ohledem  na  kvalitu  jejich  práce  -  2.  etapa“ (UZ 
33005,  OJ  71)  byly  vyplaceny  mzdové  prostředky  ve  výši  127.941,-  Kč 
(z toho prostředky na platy 127.941,- Kč), z dotace na rozvojový program 
„Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků (ÚZ 33016) byly 
vyplaceny  mzdové  prostředky  ve  výši  78.677,-  Kč  (z toho  prostředky  na 
platy 78.677,- Kč), z dotace na rozvojový program „Hustota a specifika“ (ÚZ 
33015)  byly  vyplaceny  mzdové  prostředky  ve  výši  140.000,-  Kč  (z  toho 
prostředky na platy 140.000,- Kč). 

Z doplňkové činnosti byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 162.970,- 
Kč (toho prostředky na platy ve výši 82.228,- Kč a OPPP ve výši 81.542,- 
Kč). Z rozpočtu zřizovatele mzdové prostředky vypláceny nebyly.

Celkový  objem  mzdových  prostředků  vyplacených  v roce  2009  činil 
7.897.076,-  Kč  (z  toho  prostředky  na  platy  7.735.534,-  Kč,  OPPP 
161.542,- Kč).

Evidenční počet pracovníků hrazených v roce 2009 ze státního rozpočtu 
činil 28,851 (z toho učitelé 16,927 vychovatelé 2,666, ostatní pracovníci 
5,258  a  obchodně  provozní  pracovníci  (ŠJ)  4,000). Stanovený  limit 
pracovníků 28,60 tak nebyl dodržen.
Celkový evidenční počet pracovníků za rok 2009 činil 29,596 (z toho učitelé 
16,927,  vychovatelé  2,666,  ostatní  pracovníci  5,258 a  obchodně  provozní 
pracovníci (ŠJ) 4,745).

1.4 Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost)

Doplňková  činnost  v roce  2009  byla  realizována  ve  formě  pronájmu 
nebytových prostor a ve formě stravování cizích strávníků. Celkové výnosy 
DČ v roce 2009 činily 758.011,- Kč, náklady 625.091,54 Kč. Zisk z DČ činil 
132.919,46 Kč.

1.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje

V roce 2009 nebyl základní škole poskytnut žádný finanční dar.

1.6 Finanční fondy

Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP)
Stav  fondu  k  1.  1.  2009  činil  31.272,72  Kč.  Tvorba  fondu  z  objemu 
vyplacených mzdových prostředků za rok 2009 činila 154.831,- Kč, čerpáno 
z fondu bylo v roce 2009 139.861,00 Kč. Stav fondu k 31. 12. 2009 činil  
46.242,72 Kč.
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Fond rozvoje majetku (FRM)
Stav fondu k 1. 1. 2009 činil 317.259,70 Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 
2009 činila 856.490,- Kč, bylo čerpáno k financování oprav 75.990,- Kč, byl 
proveden odvod do rozpočtu města ve výši 710.000,- Kč. Stav fondu k 31. 
12. 2009 činil 387.759,70 Kč.

Rezervní fond (RF)
Stav fondu k 1. 1. 2009 činil 82.855,64 Kč. Rezervní fond nebyl v roce 2009 
tvořen. Čerpán nebyl. Stav fondu k 31. 12. 2009 činil 82.855,64 Kč.

Fond odměn (FO)
Stav fondu k 1. 1. 2009 činil 110.000,- Kč. Tvořen nebyl, čerpáno z fondu 
v roce 2009 nebylo. Stav fondu k 31. 12. 2009 činil 110.000,- Kč.

1.7 Péče o spravovaný majetek

Základní škola  působí v budovách, které jsou majetkem Městského úřadu 
v Trutnově a ve správě Základní školy, Trutnov, R. Frimla 816. 

Celkový  objem oprav  provedených  v roce  2009  činil  2.985.310,63  Kč.  Z 
větších akcí  (nad 50.000 Kč) byla realizována oprava oken ve výši  1 932 
232,-  Kč  (kryto  účelovou  dotací)  a  opravy  učeben  ve  výši  564.896,-  Kč 
(částečně kryto účelovou dotací ve výši 200.000,- Kč) a oprava skleněného 
pláště budovy ve výši 54.496,- Kč.  

Stav  dlouhodobého  hmotného  a  nehmotného  majetku  a  drobného 
dlouhodobého  hmotného  a  nehmotného  majetku  k  31.  12.  2009  v 
pořizovacích cenách podle účetní evidence činil 63,915.560,65 Kč – z toho 
budovy a stavby 54.618.977,-  Kč, pozemky 884.876,70 Kč. Inventarizace 
hmotného i  nehmotného investičního majetku byla v roce 2009 provedena 
k 31.  12.  2009  -  výsledky  inventarizace  souhlasí  s  údaji  uvedenými  v 
účetnictví ke stejnému datu. 
Ve  sledovaném  období  byla  provedena  inventarizace  pokladní  hotovosti 
a zůstatků bankovních účtů k 31. 12. 2009 - zjištěné stavy byly souhlasné se 
stavy  zachycenými  v  účetnictví.  Zůstatek  hotovosti  k  31.  12.  2008  činí 
39.458,-  Kč,  zůstatek  na  běžném účtu  1.657.362,86 Kč,  zůstatek  na  účtu 
FKSP 36.819,61 Kč.

1.8 Závazky a pohledávky

V souladu s platnými účetními předpisy bylo v roce 2009 účtováno o účtech 
321 Závazky z titulu neuhrazených faktur  -  účet  321 činí  k 31.  12.  2009 
54.154,14 Kč. Dalším závazkem daň z příjmu ze závislé činnosti 63.191,- Kč 
(účet 342), odvody na sociální a zdravotní pojištění 308.512,- Kč (účet 336), 
závazky vůči zaměstnancům 580.506,- Kč (účty 331 a 333). Celkový objem 
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krátkodobých závazků (včetně přijatých záloh) činí k 31. 12. 2009 celkem 
1.075.240,14 Kč. Žádný z uvedených závazků není po lhůtě splatnosti. 

Pohledávky k uvedenému jsou v účetnictví organizace evidovány v celkové 
výši  508.041,-  –  z toho  poskytnuté  zálohy  (účet  314)  399.968,-  Kč, 
odběratelé (účet 311) 15.210,- Kč. Žádná z uvedených pohledávek není po 
lhůtě splatnosti.

1.9 Odvody do rozpočtu Města Trutnov

V roce 2009 byl proveden do rozpočtu Města Trutnov odvod z odpisů ve výši 
710.000,- Kč. 

2. Hodnocení hospodaření s dotacemi ze státního rozpočtu

V roce  2009 byla  základní  škole  poskytnuta  dotace  na přímé  náklady na 
vzdělávání  z  prostředků  MŠMT (UZ 33353)  9.876.000,-  Kč. Poskytnuté 
prostředky z dotace na přímé vzdělávání byly čerpány v plné výši. 

Organizaci  byla  poskytnuta  dotace  z rozvojového  programu  „Zvýšení  
nenárokových  složek  platů  a  motivačních  složek  mezd  pedagogických  
pracovníků  regionálního  školství  s ohledem  na  kvalitu  jejich  práce“  (UZ 
33005) ve výši 402.000,- Kč. Prostředky z poskyt-nuté dotace byly čerpány v 
plné výši.

Organizaci  byla  poskytnuta  dotace  z rozvojového  programu  „Zvýšení  
nenárokových  složek  platů  a  motivačních  složek  mezd  pedagogických  
pracovníků  regionálního  školství  s ohledem  na  kvalitu  jejich  práce  -   2.  
etapa“ (UZ 33005, OJ 71) ve výši 174.000,- Kč.   Prostředky z poskytnuté 
dotace byly čerpány v plné výši.

Organizaci byla poskytnuta dotace z rozvojového programu „Posílení úrovně  
odměňování nepedagogických pracovníků“ (UZ 330016) ve výši 107.000,- 
Kč. Prostředky z poskyt-nuté dotace byly čerpány v plné výši.

Organizaci  byla  poskytnuta  dotace  z rozvojového  programu  „Hustota 
a specifika“ (UZ 330015) ve výši  190.400,- Kč.   Prostředky z poskytnuté 
dotace byly čerpány v plné výši.

Organizaci byla poskytnuta dotace z rozvojového programu „Školní vybavení  
pro  žáky  1.  ročníku“  (UZ  330017)  ve  výši  41.000,-  Kč.   Prostředky 
z poskytnuté dotace byly čerpány v plné výši.

3.  Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol za rok 2009
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Organizace má zpracovánu směrnici „Vnitřní kontrolní systém“ a plán kontrol 
na  rok  2009.  Vnitřní  kontrolní  systém je  zaměřen  především na  kontrolu 
rozpočtu a účetnictví, včetně mzdové agendy – při namátkových kontrolách 
byla  pozornost  zaměřena  především  na  účelnost  vynakládání  finančních 
prostředků organizace a věcnou a formální  správnost účetních dokladů. Při 
kontrolách  nebyly  zjištěny  závažné  nedostatky,  dílčí  nedostatky  byly 
průběžně řešeny ve spolupráci s účetní či jiným zodpovědným pracovníkem.

Ze  strany  zřizovatele  v roce  2009  byla  provedena  kontrola  hospodaření 
organizace  s veřejnými  prostředky  ve  smyslu  §  11  odst.  4  zákona 
o  finanční  kontrole.  Kontrolu  provedly  pracovnice  MÚ  Trutnov  Ivana 
Burešová a Jitka Palachová 20. 4. 2009.  Předmětem kontroly byla nápravná 
opatření za předešlé kontroly, kontrola vnitřního kontrolního systému, FKSP 
a pokladny. Kontrolovaným obdobím byl rok 2008 (protokol 4/2009 VSK).

Z ostatních kontrol proběhly v roce 2009 následující kontroly:

Kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů 
v důchodovém  pojištění.  Kontrolu  provedla  ve  dnech  11.  a  12.  6.  2009 
pracovnice OSSZ Trutnov Naďa Doubravová.  Kontrola  zahrnovala  období 
11/07  až  12/08.  Kontrolou  nebyl  zjištěn  přeplatek  ani  nedoplatek  na 
pojistném. 

  

Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti tab.č.1
v tis. Kč

číslo 
řádku UKAZATEL číslo 

účtu

číslo 
řádku 

výkazu*

2009
hlavní 

činnost
doplňková 

činnost celkem

1 2 3

1 tržby za vlastní výrobky 601 32    
2 tržby z prodeje služeb 602 33 1 272,26 706,54 1 978,80
3                z toho: produktivní práce žáků      
4                             školné (popl. za ŠD, kroužky)   85,90  85,90
5                             stravné   1 168,28 269,97 1 438,25
6                             poplatky za ubytování      
7                             tržby z pronájmu    436,57 436,57
8 tržby za prodané zboží 604 34  51,47 51,47

9 změna stavu, aktivace
sk. 61-

62 35-42    
10 ostatní výnosy sk. 64 43-49 276,09  276,09
11               z toho: smluvní a ostatní pokuty a penále 641,642 43-44    
12                            zúčtování fondů 648 48    
13 tržby a výnosy z majetku, zákonné rezervy a oprav.položky sk. 65 50-56 5,73  5,73
14               z toho: tržby z prodeje materiálu 654 53 5,73  5,73
15                            výnosy z finančního majetku 652,655 51,54    
16 provozní dotace 691 57 17 823,43  17 823,43
17               z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele   7 032,23  7 032,23
18                            příspěvek na přímé náklady na vzdělávání   10 790,40  10 790,40
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19                            příspěvky z jiných rozpočtů   0,80  0,80
20 výnosy celkem   (č.ř. 1+2+8+9+10+14+17)   19 377,51 758,01 20 135,52

Náklady z hlavní a doplňkové činnosti tab.č.2
v tis. Kč

číslo 
řádku UKAZATEL číslo 

účtu

číslo 
řádku 

výkazu*

rok 2009
hlavní 

činnost
doplňková 

činnost celkem

1 2 3

1 spotřeba materiálu 501 1 1 970,72 220,22 2 190,94
2                   z toho: učebnice, učební texty a učební pomůcky   239,79  239,79
3                               potraviny   1 072,07 207,81 1 279,88
4                               drobný dlouhodobý majetek   194,06  194,06
5 spotřeba energie 502 2 2 249,84 145,54 2 395,38
6                  z toho: voda     184,21 25,19 209,40
7                               pára   1 394,93 74,77 1 469,70
8                               plyn     0,00
9                              elektrická energie   670,70 45,58 716,28

10 spotřeba ost. nesk. dodávek a prodané zboží 503,504 3,4  35,89 35,89
11 služby skup.51 5-8 3 885,46 1,54 3 887,00
12                   z toho: opravy a udržování 511 5 2 984,54 0,77 2 985,31
13                                nájemné 518 8 4,80  4,80
14                                telekomunikace 518 8 79,16 0,38 79,54

15 osobní náklady
skup. 

52 9-13 10 417,55 217,70 10 635,25
16                        z toho: mzdové náklady 521 9 7 734,11 162,97 7 897,08

17
                                    náklady na sociální a zdravotní 
pojištění 524,525 10-11 2 522,74 52,96 2 575,70

18 daně a poplatky
skup. 

53 14-16    
19 ostatní náklady skup.54 17-24 105,82 0,37 106,19
20                       z  toho: služby peněžních ústavů 549 24 25,64  25,64

21 odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky
skup. 

55 25-30 852,65 3,85 856,50

22
                     z toho: odpisy nehmotného a hmotného 
majetku 551 25 852,65 3,85 856,50

23 daň z příjmů 591,595 60,61    
24 náklady celkem  (č.ř. 1+5+10+11+15+18+19+21+23)   19 482,04 625,11 20 107,15

Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti tab.č.3
v tis. Kč

číslo 
řádku UKAZATEL číslo 

účtu

číslo 
řádku 

výkazu*

rok 2008
hlavní 

činnost
doplňková 

činnost celkem

1 2 3

1 hospodářský výsledek  (výnosy - náklady) x 62 -104,53 132,90 28,37

Poznámka
*čísla řádků odpovídají Výkazu zisku a ztráty 
**příspěvek na přímé náklady na vzdělávání, včetně rozvojových programů (viz tab. č. 4)

XIX.  Fotky tříd na konci školního roku
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