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I. Základní charakteristika školy 

 

Škola poskytuje úplné základní vzdělání od 1. do 9. tříd. Vyučování ve všech 

třídách probíhá podle vlastního ŠVP.  

Žáci prvního stupně absolvují postupně kurzy plavání, dle zájmu bruslení, 

lyžování popřípadě snowbordingu, ve čtvrtém ročníku je jim nabízen lyžařský 

výcvik. V 1. a 2. ročníku probíhá výuka hudební výchovy, výtvarných                 

a pracovních činností metodou CLILL v anglickém jazyce (1 hodina týdně). 

Žáci se hravou formou seznamují s cizím jazykem, učí se nejčastěji používaná 

slovíčka a jednoduché věty. Třídy jsou na tuto výuku děleny na poloviny. 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 bylo 33 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

z toho se 6 žáků vzdělávalo podle IVP. 

 

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 v 18 kmenových učebnách a 13 odborných učebnách. 

Každé oddělení školní družiny má svoji učebnu. 

Všechny učebny na 1. stupni mají interaktivní tabuli, další interaktivní tabule 

jsou v učebnách dějepisu, přírodopisu, cizích jazyků a fyziky. Ve třech učebnách 

2. stupně je dataprojektor s ozvučením. Učebna anglického jazyka na 1. stupni je 

vybavena dotykovou interaktivní obrazovkou. 

Škola disponuje také jazykovou učebnou vybavenou sluchátky a interaktivní 

technikou. 

Počítačová učebna je vybavena 26 pc a dataprojektorem. Počítače mají ve svých 

kabinetech k dispozici i učitelé. Většina učitelů má k dispozici notebooky, které 

jsou většinou dotykové s možností připojení do doků. 

Sportovní hala je rozdělena na 3 samostatná hřiště. Součástí haly je také herna 

stolního tenisu. 
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V objektu školy jsou žákům k dispozici automaty na studené nápoje, které jsou 

neslazené nebo obsahují minimální množství cukru.  

Během letních prázdnin 2017 byla opravena podlaha na chodbě v prvním 

poschodí pavilonu 1. stupně, byla provedena výměna osvětlení na 2. stupni 

(LED svítidla), dále proběhlo odhlučnění školní jídelny spojené s výměnou 

svítidel. 

 

Projekty 

 

Škola je zapojena do projektu Šablony pro ZŠ. Díky tomuto projektoru bude 

většina učitelů procházet dalším vzdělávání především v oblasti inkluze, dále 

pak matematiky, mentoringu a dalších. Pro žáky jsou realizována doučování      

a klub zábavné matematiky a logiky. Celková částka na tento projekt pro školu 

činí 1 077 973 Kč. 

Zdroje financování projektu: OPVVV. 
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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, metodika 

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. Většina z nich pracuje 

také s interaktivní tabulí a dalšími moderními výukovými pomůckami. 

Ve škole je pět dyslektických asistentek, které pracují s dětmi se specifickými 

vývojovými poruchami učení. 

Ve školní družině je jedna vedoucí vychovatelka a dvě vychovatelky. 

Od roku 2014 ve škole pracuje speciální pedagog. 

K nepedagogickým pracovníkům školy patří tajemnice, školník, čtyři uklízečky, 

vedoucí školní jídelny, hlavní kuchařka a tři kuchařky. 

Účetnictví zajišťuje soukromá účetní firma, která sídlí v objektu školy.  

 

 

IV.  Základní údaje o škole 

 

 Název školy: Základní škola, Trutnov, R. 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 
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 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 15.4.2014, voleb z řad 

pedagogických pracovníků ze dne 14.4.2014 a v souladu s usnesením 

Rady města Trutnova č. 2014-264/5, ze dne  17.3.2014 se Zřizovací 

listina Školské rady doplňuje o níže uvedený seznam členů školské rady. 

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků školy: 

1. Burešová Kamila 

2. Stolínová Hedvika 

 

Zástupci pedagogických pracovníků školy: 

1. Koutková Vlasta, Mgr. 

2. Perutková Lenka, Mgr. 

 

Zástupci zřizovatele: 

1. Hendrych Tomáš, Mgr. 

2. Rejl Dušan, Mgr. 

 

Ve šk. roce 2016/2017 proběhla dvě zasedání školské rady.  

Na prvním zasedání 17. 10. 2016 ředitelka předložila Výroční zprávu za 

uplynulý školní rok. Výroční zpráva byla schválena bez připomínek. 

Ředitelka školy informovala členy ŠR o potřebných úpravách ŠVP, které 

byly vyvolány legislativními změnami, tj. úpravou RVPZV. 

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

připomínky.  

Na druhém zasedání 15. 5. 2017 byli členové ŠR seznámeni s výsledkem 

zápisu do 1. ročníku na šk. rok 2017/2018. Dále bylo projednáno 

hospodaření školy za rok 2016 a finanční plán na rok 2017. V rámci 

rozpočtu byly schváleny účelové provozní příspěvky, a to na opravu 

podlahy chodby pavilonu 1. stupně ve výši 280.000 Kč, odhlučnění a 

osvětlení školní jídelny 600.000 Kč, osvětlení učeben a nasvícení tabulí 2. 

stupně 1.000.000 Kč.  

 

 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. 

 Ve školním roce 2016/2017 proběhla kontrola České školní inspekce. 

 

mailto:skola@4zsrf.cz
http://wwww.4zsrf.cz/
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Česká školní inspekce 

Královéhradecký inspektorát 
____________________________________________________________________________________________________________ 

INSPEKČNÍ ZPRÁVA  
Čj. ČŠIH-851/16-H 

Název právnické osoby 

vykonávající činnost školy 
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 

Sídlo Rudolfa Frimla 816, 541 01 Trutnov 

E-mail právnické osoby libricka@4zsrf.cz 

IČ 64201139 

Identifikátor 600101932 

Právní forma příspěvková organizace 

Zastupující Mgr. Jitka Libřická, ředitelka školy 

Zřizovatel Město Trutnov 

Místo inspekční činnosti Rudolfa Frimla 816, 541 01 Trutnov 

Termín inspekční činnosti 11. 10. 2016 − 13. 10. 2016 

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti. 

Předmět inspekční činnosti 

Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, a to podle příslušných 

školních vzdělávacích programů a akreditovaných vzdělávacích programů dle § 174 odst. 2 

písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními 

předpisy a rámcovým vzdělávacím programem dle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. 

 

 

 



-8- 

Charakteristika 

Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 (dále škola) vykonává činnost základní školy (dále 

ZŠ), školní družiny (dále ŠD) a školní jídelny (dále ŠJ). V 18 třídách se v době inspekční 

činnosti vzdělávalo 412 žáků, z toho jeden žák cizinec. Tři žáci plní povinnou školní 

docházku v zahraničí. Učitelé zařazují do výuky prvky metody CLIL, a tím výrazně posilují 

praktické využití jazykových dovedností žáků. V několika učebnách školní budovy realizuje 

svoji činnost Středisko volného času, Trutnov. Zájmové vzdělávání je poskytováno z důvodu 

limitujících prostorových podmínek žákům 1. až 3. ročníku. Informace o vzdělávací nabídce 

školy jsou k dispozici na webové stránce www.4zsrf.cz. 

Hodnocení podmínek vzdělávání  

Ředitelka školy zpracovává strategický plán rozvoje školy, který pravidelně vyhodnocuje ve 

všech důležitých oblastech pedagogických procesů a v oblasti řízení školy. Následně 

stanovuje vize a cíle pro další období. Do strategie zapracovává i reálné podněty zaměstnanců 

školy, žákovského parlamentu a rodičů tak, aby napomáhaly zkvalitňování vzdělávání. Cíle a 

podmínky k realizaci koncepčních záměrů ředitelka školy konzultuje se zřizovatelem. Ten 

svým konstruktivním přístupem podporuje realizaci vizí a strategie školy. Řízení školy je 

založené na demokratických principech. Pravidla a mechanismy k organizování vzdělávání a 

přenos podnětů od všech aktérů výchovně vzdělávacího procesu jsou transparentní a všem 

přístupné. Systém autoevaluace školy je promyšlený a stabilizovaný. Vyhodnocována je i 

účinnost zaváděných opatření ke zlepšení stavu. Plán kontrolní činnosti vychází z předchozích 

zjištění, z definovaných rizik, z vlastního hodnocení školy a z výsledků vzdělávání žáků. 

Plány profesního rozvoje pedagogů ředitelka školy společně s učiteli vyhodnocuje a na 

základě získaných zjištění stanovují cíle profesního rozvoje pro následující období. 

Škola aktivně spolupracuje s celou řadou partnerů, kteří účinně podporují optimální podmínky 

pro sociální, občanský a osobnostní rozvoj žáků. Přínosem jsou navázané vztahy se školou 

v Polsku, zejména při organizování společných akcí a soutěží. 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále ŠVP ZV) vycházející ze strategie a 

vizí školy je v souladu s kurikulárními dokumenty. Aktuálně inovovaný dokument je 

srozumitelný pro pedagogy i zákonné zástupce žáků. Pro zájemce je dostupný v elektronické i 

tištěné podobě. Ředitelka školy přijala ve sledovaném období všechny zájemce o vzdělávání. 

O odkladech školní docházky rozhoduje ve správním řízení v souladu s platnými právními 

předpisy. Žáci mají ve škole zajištěn rovný přístup ke vzdělávání a všem dalším nabízeným 

aktivitám. Patřičná pozornost je věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Pro organizování výchovně vzdělávacího procesu má škola jasně stanovená pravidla 

vycházející z koncepce školy. Školní řád, rozvrh a délka přestávek, počty žáků ve třídách 

a aktuální učební plány byly v souladu s právními předpisy. Pravidla organizování edukační 

činnosti škola projednává s pedagogy, rodiči i zřizovatelem.  

Výchovnou a vzdělávací činnost zajišťuje kvalitní pedagogický sbor. Všichni pedagogové 

mají odbornou kvalifikaci pro činnost, kterou vykonávají, a splňují předpoklady bezúhonnosti 

a zdravotní způsobilosti. Jejich odborná zdatnost se projevuje v profesionálním přístupu 

k práci se žáky. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá plánovitě a systematicky. Ve škole jsou 

organizovány vzdělávací akce pro celý kolektiv pedagogů, např. na téma moderní pojetí 

výuky, efektivní komunikace mezi učiteli a žáky a žáky navzájem, základy Hejného 

http://www.4zsrf.cz/
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vyučování matematiky. Pedagogický sbor včetně ředitelky školy se iniciativně účastní 

seminářů k prohlubování své odbornosti. 

Spolupráce mezi pedagogy je podpořena vzájemnými hospitacemi a flexibilně sestavovanými 

pracovními týmy, které nahrazují tradiční metodické orgány školy (metodické sdružení a 

předmětové komise).  Učitelé začínají ověřovat párovou výuku dvou pedagogů v jedné 

vyučovací hodině, což umožňuje efektivnější individuální přístup k žákům a diferenciaci 

učiva. 

Vedení školy sleduje a vyhodnocuje stav materiálních podmínek pro vzdělávání a za účinné 

podpory zřizovatele postupně dochází k jejich zkvalitňování. Společné prostory se Střediskem 

volného času, Trutnov limitují školu ve využívání dostatečného množství tříd a ve zřizování 

odborných učeben. Vybavení učebními pomůckami a moderní informační a prezentační 

technikou je na výborné úrovni.  

Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání jsou jednoznačně stanovena 

v interních předpisech. Vedení školy zajišťuje provádění bezpečnostních kontrol a případná 

rizika vyhodnocuje a odstraňuje. Míra úrazovosti je stabilní, agenda školních úrazů je řádně 

vedena. 

Financování činnosti školy je zabezpečováno především prostředky ze státního rozpočtu 

a z rozpočtu zřizovatele. Vedení školy aktivně vyhledává další zdroje. V rámci projektů tak 

škola obdržela finanční prostředky z evropských fondů např. na zkvalitnění materiálního 

vybavení a na zahraniční pobyty žáků a pedagogů. Další příjmy škola získává provozováním 

doplňkové činnosti a formou sponzorských darů. Efektivním hospodařením se získanými 

prostředky management školy vytváří příznivé předpoklady pro realizaci vzdělávacích 

programů a zkvalitňování materiálních podmínek. 

Hodnocení průběhu vzdělávání  

Důležitým poznatkem z hospitační činnosti i rozhovorů s účastníky vzdělávání je skutečnost, 

že pedagogové jednají s žáky s náležitým respektem a úctou a úspěšně vytvářejí podmínky 

pro začleňování všech žáků do třídních kolektivů. Jejich individuální potřeby pedagogové 

podporují uplatněním pestrých metod a forem práce tak, aby pocit úspěchu vyvolali u co 

největšího počtu žáků. Zhlédnutá výuka byla vždy dobře připravená, vyučující vedli edukační 

proces efektivně. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami respektovali individuální 

požadavky na vzdělávání, diferencovali objem učiva a přizpůsobovali metody výuky dle 

doporučení školských poradenských pracovišť. Ve většině sledovaných hodin byla využita 

odpovídající didaktická technika, případně další názorný materiál. Promyšlená volba metod 

vzdělávání vedla k aktivní práci žáků a ke splnění cíle hodiny. V rámci realizace metod 

z projektu Začít spolu probíhala část vzdělávání v tzv. centrech. Tato metoda výuky 

podporovala prohlubování vzájemných vztahů mezi žáky, rozvoj jejich myšlenkových operací 

a chápání širších souvislostí ve vztahu k probíranému učivu. Většina pedagogů vedla žáky 

k sebehodnocení a k hodnocení vrstevnickému. Účelně volené výchovně-vzdělávací strategie 

napomáhaly k vytváření pozitivní atmosféry podporující učení a vzájemné vztahy mezi 

jednotlivci. Škola žákům umožňuje využít osvojené znalosti z cizích jazyků v praxi. 

V hospitovaných činnostech zájmového vzdělávání se vychovatelkám dařilo laskavým 

a vstřícným přístupem navozovat příjemné, podnětné a tvůrčí prostředí. Žáci měli dostatek 

času k relaxačním a spontánním činnostem. Při organizovaných činnostech vychovatelky 

respektovaly věkové i individuální zvláštnosti žáků. Výrazný přínos pro zájmové vzdělávání 

představuje každodenní spolupráce se Střediskem volného času, Trutnov.   
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Hodnocení výsledků vzdělávání  

Škola má zavedený účinný systém pro sběr, vyhodnocování a poskytování potřebných 

informací o výsledcích vzdělávání žáků a sledování jejich vzdělávacích pokroků na všech 

úrovních pedagogického procesu. Využívá informační systém s elektronickou třídní knihou a 

žákovskou knížkou doplněný nástavbou pro elektronickou komunikaci s rodiči a zákonnými 

zástupci.  Škola používá různé formy externího šetření, v kterých žáci opakovaně dosahují 

velmi dobrých výsledků. Interní testování je především zaměřeno na přípravu žáků 

k přijímacímu řízení. Ředitelka školy má přehled o úspěšnosti a uplatnění absolventů 

základního vzdělávání. V minulém školním roce byli všichni přijati na střední školy 

v regionu. 

Škola systematicky eviduje individuální vzdělávací potřeby všech žáků, při jejich vzdělávání 

efektivně spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními. Dostatečný počet 

dyslektických asistentek, speciální pedagog, ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, výchovný 

poradce a metodik prevence, tvořící školní poradenské pracoviště, sledují dosahování 

maximálního pokroku ve vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření. Všichni učitelé se 

v průběhu vzdělávacího procesu řídili doporučením odborníků a členů školního poradenského 

pracoviště. Omezujícím faktorem při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

jsou nedostatečné prostory pro poskytování školních poradenských služeb.   

Účinná primární prevence je uskutečňovaná prostřednictvím preventivního programu 

s motivačním názvem Frimlův preventivní program, ve kterém jsou jasně vymezená opatření 

k prevenci všech forem rizikového chování. Škola klade důraz především na volnočasové 

aktivity žáků, cílenou spolupráci s jejich zákonnými zástupci a organizaci osvědčených aktivit 

primární prevence. Témata prevence rizikového chování jsou zařazena do učiva jednotlivých 

předmětů, zejména do integrovaného předmětu Výchova k občanství a ke zdraví. Účinnou 

aktivitou je participace žáků na chodu školy prostřednictvím zástupců žákovského 

parlamentu.  

Projektová činnost školy je velmi rozsáhlá, pestrá a různorodá. K nejzajímavějším projektům 

patřil projekt rozvoje čtenářství a cizích jazyků, jehož součástí byl zahraniční jazykově 

poznávací pobyt pro žáky a učitele. 

Žáci školy se aktivně zapojují do jazykových, vědomostních, sportovních a dopravních 

soutěží či olympiád a dobře tak reprezentují školu na veřejnosti. Rozmanitou činnost pro 

rozvoj osobnosti žáků doplňují v průběhu roku četné výlety, vzdělávací programy, kurzy 

a různě zaměřené exkurze. Škola dlouhodobě a cíleně vytváří velmi dobré podmínky 

zaměřené na sociální, občanský a osobnostní rozvoj žáků.   

Závěry 

Hodnocení vývoje 

Ve škole došlo od minulé inspekce k výraznému nárůstu počtu žáků. Důvodem je rozšiřování 

nové bytové zástavby ve spádovém obvodu školy, velmi příznivé školní klima a kvalita 

poskytovaného vzdělávání. Ve škole byly zřízeny nové odborné učebny, došlo k inovaci 

vybavení informačními technologiemi, zavedení elektronické žákovské knížky, vytvoření 

sdíleného úložiště pro rychlejší a přehlednější předávání informací mezi pedagogy. Postupně 

byl obnovován fond učebnic a realizován nákup nových didaktických pomůcek. Školní 

jídelna zajišťuje dietní stravování pod záštitou nutriční terapeutky a zaměřuje se na nové 

směry ve stravování. Vede žáky k vytváření správných stravovacích návyků a zdravého 

životního stylu. 
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Silné stránky 

Kontrolní a hospitační činnost je efektivní, závěry a doporučení z hospitovaných hodin 

přispívají ke zkvalitnění vzdělávacího procesu. Pozitivním prvkem řízení je využívání 

zpětné vazby od žáků prostřednictvím školního parlamentu. Na příznivé školní klima 

a vztahy mezi pedagogy mají vliv vzájemné hospitace a vytvořený plán osobního rozvoje. 

Tradiční poradní orgány jsou nahrazeny pracovními týmy pedagogů, které jsou vytvářeny 

flexibilně dle aktuální potřeby a zájmu pedagogů o nové trendy ve výuce.  

Zvolené metody a formy výuky pozitivně ovlivňovaly třídní klima, efektivní využití 

informačních technologií podporovalo vzdělávání žáků. Pedagogové zařazovali aktivity, 

které podněcovaly zájem žáků o výuku, tvořivost a kritické myšlení. Motivovali je k učení, 

rozvíjeli všechny okruhy vzdělávacích cílů s přihlédnutím ke specifickým potřebám žáků 

a jejich dosavadním znalostem a zkušenostem. Vedli žáky k sebereflexi a vrstevnickému 

hodnocení. 

Přínosem pro činnost školní družiny je pravidelná každodenní spolupráce se Střediskem 

volného času, Trutnov. Výsledky své práce účastníci zájmového vzdělávání pravidelně 

prezentují na veřejnosti, a tím podporují dobré jméno školy. Školní družina uplatňuje 

vhodně zvolené postupy při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Slabé stránky 

Škola nemá odpovídající prostory pro poskytování školních poradenských služeb. Kapacita 

školní družiny omezuje zájmové vzdělávání pouze pro žáky 1. až 3. ročníku. 

Příklady inspirativní praxe 

Vzájemné hospitace pedagogů, flexibilní vytváření pracovních týmů dle aktuální potřeby 

a zájmu pedagogů o nové trendy ve výuce. 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

V souvislosti s narůstajícím počtem zájemců o základní vzdělávání pokračovat v jednáních se 

Střediskem volného času, Trutnov o uvolnění dalších prostor pro realizaci edukačního 

procesu, zájmového vzdělávání a poskytování školních poradenských služeb.  

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají 

1. Zřizovací listina vydaná městem Trutnov, s účinností od 1. 10. 2009 ze dne 30. 9. 2009 

2. Rozhodnutí MŠMT, čj. MSMT-34678/2015-2, ve věci zápisu změny v údajích 

vedených v rejstříku škol a školských zařízení, vydané s účinností od 1. 11. 2015 ze 

dne 21. 10. 2015 

3. Rozhodnutí MŠMT, čj. 4333/2011-251, ve věci zápisu změny v rejstříku škol 

a školských zařízení, vydané s účinností od 1. 3. 2011 ze dne 10. 2. 2011 

4. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 5. 10. 2015 

5. Jmenování ředitelky školy, čj. 2007/12542/S-RE, vydané městem Trutnov s účinností 

od 1. 12. 2007 ze dne 27. 11. 2007 

6. Potvrzení ve funkci ředitelky školy vydané městem Trutnov ze dne 16. 6. 2015 

7. Rozhodnutí MŠMT, čj. 35 566/2011-22, o povolení vyučovat některé předměty 

v anglickém jazyce, vydané s účinností od 1. 9. 2012 ze dne 24. 11. 2011  
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8. Osobní spisy pedagogických pracovníků zaměstnaných ve školním roce 2016/2017 

(kopie dokladů o dosaženém vzdělání, osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání, 

doklady o zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti) 

9. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na školní rok 2016/2017  

10. Provozní řády odborných učeben, tělocvičny a školního hřiště platné ve školním roce 

2016/2017 

11. Zápis z roční prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci konané na základě 

pokynu ředitelky základní školy ze dne 9. 2. 2016 

12. Protokoly o odborné technické kontrole tělocvičného nářadí a náčiní používaného 

v tělocvičně a na venkovním hřišti provedené dne 31. 8. 2016 

13. Kniha úrazů vedená ve školním roce 2016/2017 

14. Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání pro roky 2014 až 2016 

15. Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem za rok 2015 

16. Účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2015 

17. Hlavní kniha účetnictví za rok 2015 

18. Rozvrhy hodin platné ve školním roce 2016/2017 

19. Školní vzdělávací programy pro základní a zájmové vzdělávání platné ve školním roce 

2016/2017 

20. Doklady o rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 

2016/2017 (vzorek) 

21. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 

22. Školní matrika vedená ve školním roce 2016/2017 (vzorek) 

23. Třídní výkazy a katalogové listy žáků vedené ve školním roce 2016/2017 (vzorek) 

24. Školní řád a vnitřní řády školní družiny a školní jídelny platné ve školním roce 

2016/2017 

25. Přehledy výchovně vzdělávací práce ŠD vedené ve školním roce 2016/2017 

26. Plán kontrolní a hospitační činnosti ve školním roce 2016/2017 

27. Hospitační záznamy vedení školy ve školním roce 2015/2016 

28. Záznamy z jednání pedagogické rady vedené ve školních letech 2015/2016 

a 2016/2017 

29. Elektronické třídní knihy ZŠ vedené ve školním roce 2016/2017 

30. Frimlův preventivní program pro školní rok 2016/2017 

31. Individuální vzdělávací plány platné ve školním roce 2016/2017 

32. Plán práce výchovného poradce ve školním roce 2016/2017 

33. Vyhodnocení preventivního programu školy ve školním roce 2015/2016   
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Přehled pedagogických pracovníků:  2016/2017: 

 

Třídní učitelé: 1.A Mgr. Petra Kutilová  

 1.B Mgr. Ludmila Kuťáková  

 2.A Mgr. Alena Demešová  

 2.B Mgr. Lenka Perutková  

 3.A Mgr. Jitka Limburská  

 3.B Mgr. Milena Kisá  

 4.A Mgr. Dita Mrázková  

 4.B Mgr. Šárka Suchánková  

 5.A Mgr. Ida Jindrová  

 5.B Mgr. Vlasta Koutková  

 6.A Mgr. Martin Mičola  

 6.B Mgr. Kateřina Tylšová  

 7.A Mgr. Ivana Peterková 

 7.B Mgr. Magdalena Kolářová  

 8.A Mgr. Helena Vašatová  

 8. B Mgr. Petra Pastorová  

 9.A Iva Vondrová  

 9.B RNDr. Lucie Cabicarová  

Ostatní pedag. pracovníci: Ředitelka: Mgr. Jitka Libřická 

 Zástupkyně ředitelky: Mgr. Milena Kočanová 

 Učitelka Mgr. Olga Pejřimovská 

 Učitelka Mgr. Vlasta Matěnová 

 Učitel Pavel Bobr 

 Učitelka Mgr. Kateřina Mikšovská 

 Učitelka Mgr. Eva Soukupová 

 Vedoucí vychovatelka Eva Součková 

 Vychovatelka Jaroslava Prokýšková 

 Vychovatelka Petra Vočadlová 

 

Výchovný poradce:  Iva Vondrová 

Metodik prevence: Mgr. Helena Vašatová 

Koordinátor ŠVP: Mgr. Vlasta Koutková 

Metodik ICT: Mgr. Martin Mičola 

Speciální pedagog: Mgr. Jaroslav Šolc 

Dyslektické asistentky: Mgr. Eva Soukupová 

  Mgr. Šárka Suchánková 

   Vlasta Matěnová 

 Mgr. Lenka Perutková 

 Mgr. Alena Demešová 
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Přehled nepedagogických pracovníků:  2016/2017 

 

Tajemnice Marcela Hromková 

Školník Petr Bejr 

Vedoucí šk. jídelny Jaromíra Martinková 

Hlavní kuchařka Anna Šrámková 

Kuchařka Táňa Bejrová 

Kuchařka Renata Sahánková 

Kuchařka Eva Czibulková 

Pomocná kuchařka Jana Dufková 

Uklízečka Věra Hrušková 

Uklízečka Jitka Cejzlarová  

Uklízečka Táňa Vaněčková 

Uklízečka Eva Lundová 
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V.  Přehled oborů vzdělávání 

 

 Učební dokumenty 

1. ŠVP – Výchova k odpovědnosti a osobní svobodě 

 

Učební plány: 

 

 

 

Učební předměty 

        1. stupeň 

1. 2. 3. 4. 5. Dotace  

1. – 5. 

Český jazyk a literatura 9 10 9 8 8   44 

Cizí jazyk - - 3 3 3     9 

Matematika 4 5 5 5 5   24 

Informační a komun. tech. - - - - 1     1 

Člověk a jeho svět 2 2 3 3 3   13 

Hudební výchova 1 1 1 1 1     5 

Výtvarné a pracovní činnosti 2 2 2 3 3   12 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2   10 

Celkem týdně 20 22 25 25 26  118 

Nepovinné předměty 

Speciálně pedagogická péče dle doporučení PPP 

 

Poznámky k učebnímu plánu 

Disponibilní časová dotace na 1. stupni je 16 hodin. 

Z toho:  11 hodin – Český jazyk a literatura 

              4 hodiny – Matematika 

              1 hodina – Člověk a jeho svět 

 

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je na 1. stupni posílen o 11 

vyučovacích hodin, z toho: 

 1. ročník – 2 hodiny 

 2. ročník – 3 hodiny 

 3. ročník – 2 hodiny 

 4. ročník – 2 hodiny 

 5. ročník – 2 hodiny 

 

Vyučovací předmět Matematika je na 1. stupni posílen o 4 hodiny, a to po 1 

hodině od 2. do 4. ročníku.  

 

Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je posílen ve 3. ročníku o 1 hodinu.  
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Vyučovací předmět Výtvarné a pracovní činnosti vznikl integrací očekávaných 

výstupů Člověk a svět práce a Člověk a kultura (obor výtvarná výchova). 

 

1.a 2. ročník: 

Jeden týden je 1 hodina Hudební výchovy vyučována metou CLILL, druhý 

týden je 1 hodina Výtvarných a pracovních činností vyučována metodou CLILL. 

Třídy jsou na tuto výuku děleny na poloviny. 

 

 

 

Učební předměty 

2. stupeň 

6. 7. 8. 9. Dotace 

 6. – 9. 

Český jazyk a literatura 4 4 4 4,5   16,5 

Cizí jazyk 3 3 3 3   12 

Další cizí jazyk  2 2 2    6 

Matematika 4 4 4 4,5   16,5 

Informační a komun. tech. 1 1 - -    2 

Dějepis 2 2 2 2    8 

Výchova k občanství a ke zdraví 2 2 2 2    8 

Fyzika 1 2 2 2    7 

Chemie - - 2 2    4 

Přírodopis 2 2 2 2    8 

Zeměpis 2 2 2 2    8 

Hudební výchova 1 1 1 1    4 

Výtvarná výchova 2 2 1 1    6 

Člověk a svět práce 1 1 1 1    4 

Tělesná výchova 2 2 2 2    8 

Volitelné předměty 2 - 1 1    4 

Celkem týdně 29 30 31 32 122 

                                    Nepovinné předměty 

Speciálně pedagogická péče Dle doporučení PPP 

 

Poznámky k učebnímu plánu 

Disponibilní časová dotace na 2. stupni je 18 hodin. 

Z toho:  1,5 hodin – Český jazyk a literatura 

              1,5 hodin – Matematika 

              1 hodina – Informační a komunikační technologie 

              3 hodina – Výchova k občanství a ke zdraví 

              6 hodin – Člověk a příroda 

              1 hodina – Člověk a svět práce 

              4 hodiny – Volitelné předměty 
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Vyučovací předmět Výchova k občanství a ke zdraví vznikl integrací 

očekávaných výstupů oborů Člověk a společnost a Člověk a zdraví (Výchova ke 

zdraví). 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen na 2. 

stupni na tři tematické okruhy: práci s technickými materiály, přípravu pokrmů, 

svět práce.  

Časová dotace:    Práce s technickými materiály – chlapci/dívky 6. – 7. ročník / 

1 hodina týdně, zařazeno ve 14 denním cyklu po 2 hodinách 

                            Příprava pokrmů – chlapci/dívky  6. – 7. ročník / 1 hodina 

týdně, zařazeno ve 14 denním cyklu po 2 hodinách 

                            Svět práce  –  8. – 9. ročník / 1 hodina týdně   

 

Volitelné předměty jsou dotovány z disponibilní časové dotace.  

V letošním šk. roce jsou vyučovány tyto volitelné předměty: 

 Sportovní příprava – 1 hod týdně  (8. a 9. ročník), 2 skupiny 

 Seminář z přírodopisu a zeměpisu – 2 hod týdně (6. ročník) 

 Sportovní příprava – 2 hod týdně (6. ročník) 

 Konverzace v anglickém jazyce – 1 hod týdně (8. a 9. ročník) 

 Kresba a malba – 1 hod týdně (8. a 9. ročník) 

 

V případě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je možné využít 

disponibilní časovou dotaci k zařazení předmětů speciální pedagogické péče. 
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  VI.  Plán akcí 

 

Přehled akcí: školní rok 2016/17 

  Termín Akce Účastní se 

<> 

  

12.9. 

(Po) 

  

5:45-19:00 

Exkurze 
Praha Badatel v židovské 

části města naučný film 

Arktida výběr žáků 7. - 9. 

třída 

Mičola Martin, Pejřimovská 

Olga, Vašatová Helena, 

Vondrová Iva 

 

8:00-10:30 Plavecký kurz 

2.A, 2.B 

Demešová Alena, Perutková 

Lenka 

<> 

  

13.9. 
(Út) 

  

8:00-13:30 
Sportovní soutěž 
Turnaj v basketbalu výběr 

žáků 3.-5.třída 

Suchánková Šárka 

10:00-

11:00 
Focení 1. tříd 

1.A, 1.B 

Kuťáková Ludmila, Kutilová 

Petra 

<> 

  

15.9. 
(Čt) 

  

8:00-23:59 

Školní výlet 

Mladé Buky - Sejfy 

turistika 

4.B 

Bobr Pavel, Suchánková 

Šárka 

8:00-16:00 
Adaptační výlet 
Měděný důl Bohumír 

přechod Jestřebích hor 

6.A, 6.B 

Mičola Martin, Tylšová 

Kateřina 

<> 

  

16.9. 
(Pá) 

  

0:00-12:00 
Školní výlet 
Mladé Buky - Sejfy 

turistika 

4.B 

Bobr Pavel, Suchánková 

Šárka 

8:55-11:40 

Vzdělávací program 
Bezpečně na silnici 9:30 - 

10:45 na ZŠ Komenského 

Trutnov 

1.A, 1.B 

Kuťáková Ludmila, Kutilová 

Petra 

<> 
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19.9. 
(Po) 

  

8:00-10:30 Plavecký kurz 

2.A, 2.B 

Demešová Alena, Perutková 

Lenka 

<> 

  

20.9. 
(Út) 

  

10:00-

15:20 

Exkurze 
Radvanice - firma 

TECHKO 

9.B 

Cabicarová Lucie 

<> 

  

23.9. 
(Pá) 

  

8:00-10:30 Plavecký kurz 
1.A, 1.B 

Kuťáková Ludmila 

<> 

  

26.9. 
(Po) 

  

8:00-10:30 Plavecký kurz 

2.A, 2.B 

Demešová Alena, Perutková 

Lenka 

<> 

  

27.9. 
(Út) 

  

8:00-13:30 
Sportovní soutěž 
Přespolní běh - okresní kolo 

Kočanová Milena 

Fátor M. (7.A), Hála M. 

(8.A), Harvánek A. (8.A), 

Kašparová Z. (9.A), Kisý M. 

(6.A), Kuhn M. (8.A), 

Kuželková V. (8.A), Langová 

V. (9.A), Marek J. (8.A), 

Melichar J. (7.B), Melichar T. 

(7.B), Melicharová K. (9.A), 

Mládek J. (7.B), Mrázek D. 

(8.A), Obstová B. (8.A), 

Plašil F. (8.A), Tomáš Š. 

(9.B), Valenta O. (7.B) 

<> 

  

29.9. 
(Čt) 

  

8:00-13:30 

Exkurze 

Přírodovědná exkurze k 

prameni Labe - vlastivědná 

poznávací trasa 

4.A, 4.B 

Cabicarová Lucie, Mrázková 

Dita, Suchánková Šárka 

<> 
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30.9. 
(Pá) 

  

8:00-10:30 Plavecký kurz 

1.A, 1.B 

Kuťáková Ludmila, Kutilová 

Petra 

8:00-15:20 

Sportovní den 
Sportovní turnaj s 

přátelskou školou z 

Myslakowic 4 družstva, 

výběr žáků 7. - 9. třída 

Libřická Jitka, Kočanová 

Milena, Tylšová Kateřina, 

Vondrová Iva 

<> 

  

3.10. 
(Po) 

  

8:00-10:30 Plavecký kurz 

2.A, 2.B 

Demešová Alena, Perutková 

Lenka 

<> 

  

6.10. 
(Čt) 

  

8:00- 8:45 Sportovní den pro MŠ 

9.A, 9.B 

Kočanová Milena, Vašatová 

Helena, Vondrová Iva 

8:55- 9:40 Sportovní den pro MŠ 

9.A, 9.B 

Kočanová Milena, 

Cabicarová Lucie 

10:00-

10:45 
Sportovní den pro MŠ 

9.A, 9.B 

Libřická Jitka, Vašatová 

Helena 

10:55-

11:40 
Sportovní den pro MŠ 

9.A, 9.B 

Libřická Jitka, Tylšová 

Kateřina 

<> 

  

7.10. 
(Pá) 

  

8:00-10:30 Plavecký kurz 

1.A, 1.B 

Kuťáková Ludmila, Kutilová 

Petra 

8:55- 9:40 

Beseda 
O plazech: hadi, ještěři, 

želvy malá Tv,9:00 -10:00, 

30 Kč 

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

Bobr Pavel, Jindrová Ida, 

Koutková Vlasta, Mrázková 

Dita 

10:55-

11:40 

Beseda 

O plazech: hadi, ještěři, 

želvy malá Tv,10:45 -

11:45, 30 Kč 

6.A, 6.B, 7.A, 7.B 

Bobr Pavel, Kolářová 

Magdalena, Peterková Ivana, 

Vašatová Helena 
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<> 

  

10.10. 

(Po) 

  

8:00-10:30 Plavecký kurz 

2.A, 2.B 

Demešová Alena, Perutková 

Lenka 

<> 

  

11.10. 
(Út) 

  

8:55-11:40 
Škola bruslení 
zimní stadion Trutnov 

3.A, 3.B 

Kisá Milena, Limburská Jitka 

13:40-

15:20 

Výstava 
Fotografie Ctibora Košťála 

beseda s kurátorkou 

výstavy 

9.B 

Cabicarová Lucie 

<> 

  

13.10. 
(Čt) 

  

10:55-

12:35 

Divadelní představení 
GULLIVEROVY CESTY 

UFFO 11:00 - 12:30, 60Kč 

6.A, 6.B, 7.A, 7.B 

Cabicarová Lucie, Mičola 

Martin, Pastorová Petra, 

Soukupová Eva 

<> 

  

14.10. 
(Pá) 

  

8:00-10:30 Plavecký kurz 

1.A, 1.B 

Kuťáková Ludmila, Kutilová 

Petra 

<> 

  

17.10. 
(Po) 

  

7:20- 7:55 SBĚR PAPÍRU   

8:00-10:30 Plavecký kurz 

2.A, 2.B 

Demešová Alena, Perutková 

Lenka 

<> 

  

18.10. 
(Út) 

  

7:20- 7:55 SBĚR PAPÍRU   

8:00- 8:45 

Divadelní představení 
Bajky pana Ezopa aneb 

Dávná moudra věčně platná 

Divadélko pro školy 

Hradec Králové, 40 Kč 

malá tělocvična 8:00 - 8:50 

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

Kisá Milena, Kuťáková 

Ludmila, Kutilová Petra, 

Limburská Jitka 

8:55-11:40 
Škola bruslení 
zimní stadion Trutnov 

3.A, 3.B 

Kisá Milena, Limburská Jitka 

10:55- Soutěž 8.A 
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11:40 Přírodovědný klokan Mičola Martin 

11:50-

12:35 
Soutěž 
Přírodovědný klokan 

8.B 

Bobr Pavel 

12:45-

13:30 
Soutěž 
Přírodovědný klokan 

9.A 

Cabicarová Lucie 

13:40-

14:25 
Soutěž 
Přírodovědný klokan 

9.B 

Cabicarová Lucie 

<> 

  

19.10. 
(St) 

  

7:20- 7:55 SBĚR PAPÍRU   

8:00-13:30 

Sportovní soutěž 

Florbal - okrskové kolo 

kat.: III. dívky, IV. dívky 

Tylšová Kateřina 

11:50-

13:30 
Vzdělávací program 
Muzeum Trutnov 

6.A, 6.B 

Kutilová Petra, Soukupová 

Eva 

<> 

  

20.10. 
(Čt) 

  

7:20- 7:55 SBĚR PAPÍRU   

8:00-12:35 

Sportovní soutěž 
Košíková - okresní kolo IV. 

dívky, IV. chlapci pořadatel 

ZŠ V Domcích Trutnov 

Kočanová Milena 

8:00-11:00 
Exkurze 

Městská knihovna Trutnov 

1.A, 1.B 

Kuťáková Ludmila, Kutilová 

Petra 

<> 

  

21.10. 
(Pá) 

  

7:20- 7:55 SBĚR PAPÍRU   

8:00-10:30 Plavecký kurz 

1.A, 1.B 

Kuťáková Ludmila, Kutilová 

Petra 

10:55-

13:30 

Workshop 
Podpora technických 

profesí - účast ÚP, 

vystavujících firem, 

středních škol UFFO 

Trutnov 

Vondrová Iva 

11:50-

13:30 
Výstava 
Výstava středních škol 

9.B 

Cabicarová Lucie 
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UFFO 

11:50-

13:30 

Výstava 
Výstava středních škol 

UFFO 

9.A 

Pejřimovská Olga 

<> 

  

24.10. 
(Po) 

  

  Ředitelský den   

<> 

  

25.10. 
(Út) 

  

  Ředitelský den   

<> 

  

26.10. 
(St) 

  

  Podzimní prázdniny   

<> 

  

27.10. 
(Čt) 

  

  Podzimní prázdniny   

<> 

  

31.10. 
(Po) 

  

8:00-10:30 Plavecký kurz 

2.A, 2.B 

Demešová Alena, Perutková 

Lenka 

<> 

  

1.11. 
(Út) 

  

8:00-10:45 
Škola bruslení 
zimní stadion Trutnov 

3.A, 3.B 

Kisá Milena, Limburská Jitka 

8:00-13:30 
Sportovní soutěž 
Florbal - okrskové kolo 

kat.: III. chlapci 

Tylšová Kateřina 

<> 

  

2.11. 
8:00-13:30 

Sportovní soutěž 
Florbal - okrskové kolo 

Tylšová Kateřina 
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(St) 

  

kat.: IV. chlapci 

<> 

  

3.11. 
(Čt) 

  

17:00-

20:00 

Hallowen 
Strašidelná stezka pro děti - 

3. A, 3. B pořadatel 8. A 

3.A, 3.B, 8.A 

Kisá Milena, Limburská Jitka, 

Vašatová Helena 

<> 

  

4.11. 
(Pá) 

  

8:00-10:30 Plavecký kurz 

1.A, 1.B 

Kuťáková Ludmila, Kutilová 

Petra 

10:00-

11:40 

Vzdělávací program 
projekt Svět kolem nás Peru 

- čtyři strany světa kino 

Vesmír 10:00 - 11:00, 50 

Kč 

6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 

9.A, 9.B 

Bobr Pavel, Cabicarová 

Lucie, Kolářová Magdalena, 

Mičola Martin, Pastorová 

Petra, Tylšová Kateřina, 

Vašatová Helena, Vondrová 

Iva 

<> 

  

7.11. 
(Po) 

  

8:00-10:30 Plavecký kurz 

2.A, 2.B 

Demešová Alena, Perutková 

Lenka 

<> 

  

8.11. 

(Út) 

  

8:00- 9:40 
Divadelní představení 
BÍLÁ LAŇ UFFO 8:30 - 

9:30, 60Kč 

3.A, 3.B 

Kisá Milena, Limburská Jitka 

8:55- 9:40 

Vědomostní soutěž 

Bobřík informatiky - Mini 

(4.-5.tř.) 30 min. skupina 

ICT 2 

5.A, 5.B 

Mičola Martin 

<> 

  

9.11. 
(St) 

  

7:00-15:20 
Sportovní soutěž 
Košíková - krajské kolo IV. 

dívky, IV. chlapci Jičín 

Kočanová Milena 

8:55- 9:40 
Vědomostní soutěž 
Bobřík informatiky - Kadet 

(8.-9.tř.) 40 min. 

9.A 

Mičola Martin 
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9:50-12:35 
Vzdělávací program 
Tvůrčí dílna: škola kreslení 

a komiksu Galerie Trutnov 

5.A 

Jindrová Ida 

10:00-

10:45 

Vědomostní soutěž 
Bobřík informatiky - Kadet 

(8.-9.tř.) 40 min. 

8.A 

Mičola Martin 

10:00-

11:40 

Divadelní představení 
KŘIŠŤÁLOVÁ NOC 

UFFO,10:00 - 12:00, 60Kč 

9.A, 9.B 

Cabicarová Lucie, Vondrová 

Iva 

11:50-

12:35 

Vědomostní soutěž 

Bobřík informatiky - Kadet 

(8.-9.tř.) 40 min. 

8.B 

Mičola Martin 

12:45-

13:30 

Vědomostní soutěž 
Bobřík informatiky - Kadet 

(8.-9.tř.) 40 min. 

9.B 

Mičola Martin 

<> 

  

10.11. 
(Čt) 

  

8:00-15:20 

Sportovní soutěž 
Florbal - okresní kolo kat.: 

III. chlapci Dvůr Králové 

nad Labem 

Tylšová Kateřina 

8:55- 9:40 
Vědomostní soutěž 
Bobřík informatiky - 

Benjamín (6.-7.tř.) 40 min. 

6.A 

Mičola Martin 

10:55-

11:40 

Vědomostní soutěž 
Bobřík informatiky - 

Benjamín (6.-7.tř.) 40 min. 

6.B 

Mičola Martin 

11:50-

12:35 

Vědomostní soutěž 
Bobřík informatiky - 

Benjamín (6.-7.tř.) 40 min. 

7.A 

Mičola Martin 

12:45-

13:30 

Vědomostní soutěž 
Bobřík informatiky - Mini 

(4.-5.tř.) 30 min. skupina 

ICT 1 

5.A, 5.B 

Mičola Martin 

<> 

  

11.11. 
(Pá) 

  

8:00-10:30 Plavecký kurz 

1.A, 1.B 

Kuťáková Ludmila, Kutilová 

Petra 

8:00- 8:45 Vědomostní soutěž 4.A 
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Bobřík informatiky - Mini 

(4.-5.tř.) 30 min. 

Mičola Martin 

8:55- 9:40 

Vědomostní soutěž 

Bobřík informatiky - Mini 

(4.-5.tř.) 30 min. 

4.B 

Mičola Martin 

11:50-

12:35 

Vědomostní soutěž 
Bobřík informatiky - Mini 

(4.-5.tř.) 30 min. skupina 

ICT 3 

5.A, 5.B 

Mičola Martin 

<> 

  

14.11. 

(Po) 

  

8:00- 9:40 

Divadelní představení 
POHÁDKY OVČÍ 

BABIČKY UFFO 8:30 - 

9:30, 60Kč 

1.A, 1.B 

Kuťáková Ludmila, Kutilová 

Petra 

8:00-10:30 Plavecký kurz 

2.A, 2.B 

Demešová Alena, Perutková 

Lenka 

8:55-12:35 

Exkurze 
Exkurze do firem Dvůr 

Králové nad Labem 

Vánoční ozdoby RODOS - 

autodoprava a spedice 

9.A 

Kolářová Magdalena, 

Vondrová Iva 

<> 

  

15.11. 
(Út) 

  

8:00- 9:40 
Vzdělávací program 
Hasík 

2.A 

Demešová Alena 

10:00-

11:40 
Vzdělávací program 
Hasík 

2.B 

Perutková Lenka 

<> 

  

16.11. 
(St) 

  

8:00- 9:40 
Vzdělávací program 

Hasík 

6.A 

Mičola Martin 

10:00-

11:40 
Vzdělávací program 
Hasík 

6.B 

Soukupová Eva 

<> 

  

18.11. 

(Pá) 

  

8:00-10:30 Plavecký kurz 

1.A, 1.B 

Kuťáková Ludmila, Kutilová 

Petra 

8:55- 9:40 
Beseda 
Volba povolání - Bc. E. 

9.B 

Cabicarová Lucie 
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Lášková na ZŠ R. Frimla 

10:00-

10:45 

Beseda 
Volba povolání - Bc. E. 

Lášková na ZŠ R. Frimla 

9.B 

Cabicarová Lucie 

10:55-

11:40 

Beseda 
Volba povolání - Bc. E. 

Lášková na ZŠ R. Frimla 

9.A 

Tylšová Kateřina 

11:50-

12:35 

Beseda 
Volba povolání - Bc. E. 

Lášková na ZŠ R. Frimla 

9.A 

Vondrová Iva 

<> 

  

21.11. 
(Po) 

  

8:00-10:30 Plavecký kurz 

2.A, 2.B 

Demešová Alena, Perutková 

Lenka 

14:00-

17:00 
Klasifikační porada   

<> 

  

22.11. 
(Út) 

  

10:00-

10:45 

Propagace sportu ve 

školách 
BASKETBAL organizuje 

BK Loko Trutnov 

3.A 

Limburská Jitka 

10:55-

11:40 

Propagace sportu ve 

školách 

BASKETBAL organizuje 

BK Loko Trutnov 

3.B 

Kisá Milena 

  Rodičovské schůzky   

<> 

  

23.11. 
(St) 

  

10:55-

11:40 

Propagace sportu ve 

školách 

BASKETBAL organizuje 

BK Loko Trutnov 

4.A 

Mrázková Dita 

11:50-

12:35 

Propagace sportu ve 

školách 
BASKETBAL organizuje 

BK Loko Trutnov 

4.B 

Suchánková Šárka 

<> 

  

24.11. 
8:55- 9:40 

Propagace sportu ve 

školách 

6.A 

Kočanová Milena 
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(Čt) 

  

BASKETBAL organizuje 

BK Loko Trutnov 

10:00-

10:45 

Propagace sportu ve 

školách 
BASKETBAL organizuje 

BK Loko Trutnov 

6.B 

Tylšová Kateřina 

<> 

  

25.11. 

(Pá) 

  

8:00-10:30 Plavecký kurz 

1.A, 1.B 

Kuťáková Ludmila, Kutilová 

Petra 

10:00-

12:35 
Škola bruslení 
zimní stadion Trutnov 

3.A, 3.B 

Kisá Milena, Limburská Jitka 

<> 

  

29.11. 

(Út) 

  

8:00- 9:40 
Vzdělávací program 
Hasík 

2.A 

Demešová Alena 

10:00-

11:40 

Vzdělávací program 

Hasík 

2.B 

Prokýšková Jaroslava 

10:55-

15:20 

Exkurze 
Dvůr Králové nad Labem 

Výroba vánočních ozdob 

9.B 

Cabicarová Lucie 

<> 

  

30.11. 
(St) 

  

8:00- 9:40 
Vzdělávací program 
Hasík 

6.A 

Mičola Martin 

8:00- 8:45 
Vzdělávací program 
Etické dílny Moc slova 

6.B 

Matěnová Vlasta 

8:55- 9:40 
Vzdělávací program 
Etické dílny Moc slova 

6.B 

Tylšová Kateřina 

10:00-

10:45 
Vzdělávací program 
Etické dílny Moc slova 

6.A 

Vašatová Helena 

10:00-

11:40 
Vzdělávací program 
Hasík 

6.B 

Soukupová Eva 

10:55-

11:40 
Vzdělávací program 
Etické dílny Moc slova 

6.A 

Tylšová Kateřina 

<> 

  

2.12. 
(Pá) 

8:00-10:30 Plavecký kurz 

1.A, 1.B 

Kuťáková Ludmila, Kutilová 

Petra 
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<> 

  

5.12. 
(Po) 

  

8:55-10:45 

Divadelní představení 

VÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ S 

ANDĚLY PRUHOVANÉ 

PANENKY UFFO 9:00 - 

10:00, 60Kč 

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

Demešová Alena, Kisá 

Milena, Kuťáková Ludmila, 

Kutilová Petra, Limburská 

Jitka 

11:50-

12:35 

Propagace sportu ve 

školách 
BASKETBAL organizuje 

BK Loko Trutnov 

5.A 

Jindrová Ida 

12:45-

13:30 

Propagace sportu ve 

školách 
BASKETBAL organizuje 

BK Loko Trutnov 

5.B 

Koutková Vlasta 

<> 

  

6.12. 
(Út) 

  

10:00-

12:35 
Škola bruslení 
zimní stadion Trutnov 

3.A, 3.B 

Kisá Milena, Limburská Jitka 

<> 

  

9.12. 

(Pá) 

  

15:30-

18:30 

DEN OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ 
  

<> 

  

12.12. 
(Po) 

  

8:55- 9:40 

Vzdělávací program 
Ekologický program 

společnosti EKO-KOM 

Tonda Obal na cestách - 

interaktivní beseda spojená 

s hrou na téma třídění a 

recyklace odpadu pro žáky 

základních škol 

1.A, 1.B, 6.A 

Kutilová Petra, Mičola 

Martin, Mrázková Dita 

10:00-

10:45 

Vzdělávací program 

Ekologický program 

společnosti EKO-KOM 

Tonda Obal na cestách - 

interaktivní beseda spojená 

2.A, 2.B, 6.B 

Cabicarová Lucie, Demešová 

Alena, Perutková Lenka 
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s hrou na téma třídění a 

recyklace odpadu pro žáky 

základních škol 

10:55-

11:40 

Vzdělávací program 
Ekologický program 

společnosti EKO-KOM 

Tonda Obal na cestách - 

interaktivní beseda spojená 

s hrou na téma třídění a 

recyklace odpadu pro žáky 

základních škol 

3.A, 3.B, 4.B, 8.B 

Kisá Milena, Limburská Jitka, 

Pastorová Petra, Suchánková 

Šárka 

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 
Ekologický program 

společnosti EKO-KOM 

Tonda Obal na cestách - 

interaktivní beseda spojená 

s hrou na téma třídění a 

recyklace odpadu pro žáky 

základních škol 

4.A, 7.A, 8.A, 9.A 

Kolářová Magdalena, 

Mrázková Dita, Pastorová 

Petra, Vašatová Helena 

12:45-

13:30 

Vzdělávací program 
Ekologický program 

společnosti EKO-KOM 

Tonda Obal na cestách - 

interaktivní beseda spojená 

s hrou na téma třídění a 

recyklace odpadu pro žáky 

základních škol 

5.A, 5.B, 7.B, 9.B 

Jindrová Ida, Koutková 

Vlasta, Soukupová Eva, 

Tylšová Kateřina 

<> 

  

19.12. 
(Po) 

  

8:00-13:30 

Exkurze 

Hvězdárna Hradec Králové 

sluneční soustava 

5.A, 5.B 

Jindrová Ida, Koutková 

Vlasta 

10:00-

11:40 

Vzdělávací program 
pro základní školy metodou 

CLIL Workschop rodilého 

Brita ve škole Dvůr 

Králové 

Mikšovská Kateřina 

<> 

  

20.12. 
(Út) 

8:55- 9:40 Beseda o myslivosti 

7.A, 7.B 

Cabicarová Lucie, Kolářová 

Magdalena 
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<> 

  

4.1. 
(St) 

  

8:00- 9:40 Plavecký kurz 
3.A, 3.B 

Kisá Milena, Limburská Jitka 

<> 

  

5.1. 
(Čt) 

  

10:00-

10:45 

Vzdělávací program 
Etické dílny Pohoda a 

klídek bez tabáčku 

7.A 

Matěnová Vlasta 

10:55-

11:40 

Vzdělávací program 
Etické dílny Pohoda a 

klídek bez tabáčku 

7.A 

Soukupová Eva 

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 
Etické dílny Pohoda a 

klídek bez tabáčku 

7.B 

Pastorová Petra 

12:45-

13:30 

Vzdělávací program 
Etické dílny Pohoda a 

klídek bez tabáčku 

7.B 

Tylšová Kateřina 

<> 

  

11.1. 
(St) 

  

8:00- 9:40 Plavecký kurz 
3.A, 3.B 

Kisá Milena, Limburská Jitka 

<> 

  

16.1. 
(Po) 

  

  
Soustředění 
Lyžařské soustředění Pec 

pod Sněžkou 

8.A 

Tylšová Kateřina, Vašatová 

Helena 

<> 

  

17.1. 
(Út) 

  

10:55-

12:35 

Taneční představení 
VÍTEJ NA SVĚTĚ - 

BABY BALET PRAHA 

UFFO 11:00 - 12:20, 70Kč 

5.A 

Jindrová Ida 

  

Soustředění 

Lyžařské soustředění Pec 

pod Sněžkou 

8.A 

Tylšová Kateřina, Vašatová 

Helena 

<> 
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18.1. 
(St) 

  

8:00- 9:40 Plavecký kurz 
3.A, 3.B 

Kisá Milena, Limburská Jitka 

  

Soustředění 

Lyžařské soustředění Pec 

pod Sněžkou 

8.A 

Kočanová Milena, Tylšová 

Kateřina, Vašatová Helena 

<> 

  

19.1. 
(Čt) 

  

  
Soustředění 
Lyžařské soustředění Pec 

pod Sněžkou 

8.A 

Cabicarová Lucie, Vašatová 

Helena 

<> 

  

20.1. 
(Pá) 

  

  
Soustředění 
Lyžařské soustředění Pec 

pod Sněžkou 

8.A 

Kočanová Milena, 

Cabicarová Lucie, Vašatová 

Helena 

<> 

  

23.1. 
(Po) 

  

10:55-

13:30 

Divadelní představení 
MY DĚTI ZE STANICE 

ZOO UFFO 11:30 - 13:00, 

100Kč 

8.A, 8.B, 9.A, 9.B 

Cabicarová Lucie, Kolářová 

Magdalena, Pastorová Petra, 

Vašatová Helena 

<> 

  

25.1. 

(St) 

  

8:00- 9:40 Plavecký kurz 
3.A, 3.B 

Kisá Milena, Limburská Jitka 

15:30-

17:00 
ŠKOLIČKA 

NANEČISTO 

Jindrová Ida, Koutková 

Vlasta 

<> 

  

26.1. 
(Čt) 

  

  

Sportovní výlet na 

běžkách 
Pomezní Boudy - Trutnov 

výběr žáků 6. - 9. třída 

Suchánková Šárka, Tylšová 

Kateřina, Vašatová Helena 

<> 

  

1.2. 
(St) 

  

8:00-13:30 Den netradiční výuky 

6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 

9.A, 9.B 

Kolářová Magdalena, Mičola 

Martin, Pastorová Petra, 

Růžičková Lenka 

8:00-13:30 
Lyžařský kurz 
Výběr žáků 6. - 9. třída 

Kočanová Milena, 

Suchánková Šárka, Vašatová 
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Černá hora Helena 

8:00- 9:40 Plavecký kurz 
3.A, 3.B 

Kisá Milena, Limburská Jitka 

  
Soutěž 
Olympiáda v českém jazyce 

- okresní kolo 

Matěnová Vlasta 

<> 

  

2.2. 
(Čt) 

  

8:00-13:30 
Lyžařský kurz 
Výběr žáků 6. - 9. třída Pec 

pod Sněžkou 

Kočanová Milena, 

Suchánková Šárka, Vašatová 

Helena 

<> 

  

6.2. 
(Po) 

  

8:00-13:30 
Lyžařský kurz 
Petříkovice 

4.A, 4.B 

Jindrová Ida, Mikšovská 

Kateřina, Mrázková Dita, 

Suchánková Šárka 

8:00-12:35 Lyžařský kurz 

1.A, 1.B 

Kuťáková Ludmila, Kutilová 

Petra 

<> 

  

7.2. 
(Út) 

  

8:00-13:30 
Lyžařský kurz 
Petříkovice 

4.A, 4.B 

Jindrová Ida, Mikšovská 

Kateřina, Mrázková Dita, 

Suchánková Šárka 

8:00-12:35 Lyžařský kurz 

1.A, 1.B 

Kuťáková Ludmila, Kutilová 

Petra 

<> 

  

8.2. 
(St) 

  

8:00- 8:45 
Vzdělávací program 

Etické dílny Přátelé 

6.B 

Matěnová Vlasta 

8:00-13:30 
Lyžařský kurz 
Petříkovice 

4.A, 4.B 

Jindrová Ida, Mikšovská 

Kateřina, Mrázková Dita, 

Suchánková Šárka 

8:00- 9:40 Plavecký kurz 
3.A, 3.B 

Kisá Milena, Limburská Jitka 

8:00-12:35 Lyžařský kurz 
1.A, 1.B 

Kuťáková Ludmila, Kutilová 
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Petra 

8:55- 9:40 
Vzdělávací program 
Etické dílny Přátelé 

6.B 

Tylšová Kateřina 

10:00-

10:45 
Vzdělávací program 
Etické dílny Přátelé 

6.A 

Vašatová Helena 

10:55-

11:40 
Vzdělávací program 
Etické dílny Přátelé 

6.A 

<> 

  

9.2. 
(Čt) 

  

8:00-13:30 
Lyžařský kurz 

Petříkovice 

4.A, 4.B 

Jindrová Ida, Mikšovská 

Kateřina, Mrázková Dita, 

Suchánková Šárka 

8:00-12:35 Lyžařský kurz 

1.A, 1.B 

Kuťáková Ludmila, Kutilová 

Petra 

<> 

  

10.2. 
(Pá) 

  

8:00-13:30 
Lyžařský kurz 
Petříkovice 

4.A, 4.B 

Jindrová Ida, Mikšovská 

Kateřina, Mrázková Dita, 

Suchánková Šárka 

8:00-12:35 Lyžařský kurz 

1.A, 1.B 

Kuťáková Ludmila, Kutilová 

Petra 

<> 

  

13.2. 
(Po) 

  

8:00-12:35 Lyžařský kurz 

2.A, 2.B 

Demešová Alena, Perutková 

Lenka 

<> 

  

14.2. 
(Út) 

  

8:00-14:25 

Sportovní soutěž 
Krkonošský pohár - florbal 

SVČ Trutnov dívky 3. - 5. 

třída dívky 6. - 9. třída 

chlapci 4. - 5. třída 

Tylšová Kateřina 

8:00-12:35 Lyžařský kurz 

2.A, 2.B 

Demešová Alena, Perutková 

Lenka 

<> 
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15.2. 
(St) 

  

8:00-14:25 

Sportovní soutěž 
Krkonošský pohár - florbal 

SVČ Trutnov chlapci 6. - 7. 

třída chlapci 8. - 9. třída 

Tylšová Kateřina 

8:00- 9:40 Plavecký kurz 
3.A, 3.B 

Kisá Milena, Limburská Jitka 

8:00-12:35 Lyžařský kurz 

2.A, 2.B 

Demešová Alena, Perutková 

Lenka 

10:00-

11:40 
Vzdělávací program 
Dopravní výchova 

4.A, 4.B 

Mrázková Dita, Suchánková 

Šárka 

<> 

  

16.2. 
(Čt) 

  

8:00-12:35 Lyžařský kurz 

2.A, 2.B 

Demešová Alena, Perutková 

Lenka 

<> 

  

17.2. 
(Pá) 

  

8:00-12:35 Lyžařský kurz 

2.A, 2.B 

Demešová Alena, Perutková 

Lenka 

<> 

  

20.2. 
(Po) 

  

14:00-

15:00 

Soutěž ve zpěvu - školní 

kolo 
Frimlův slavíček 1. místo 

Bednářová Nela 3. B 2. 

místo Možíšová Hana 1. B 

3. místo Brydon Stella 4. B 

Vočadlová Petra 

<> 

  

21.2. 
(Út) 

  

8:55-10:45 Plavecký kurz 
3.A, 3.B 

Kisá Milena, Limburská Jitka 

15:30-

17:00 
ŠKOLIČKA 

NANEČISTO 

Jindrová Ida, Koutková 

Vlasta 

<> 

  

22.2. 
(St) 

8:00- 9:40 Plavecký kurz 
3.A, 3.B 

Kisá Milena, Limburská Jitka 
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<> 

  

23.2. 
(Čt) 

  

10:00-

10:45 

Vzdělávací program 

Etické dílny Image nebo 

charakter 

7.A 

Matěnová Vlasta 

10:55-

11:40 

Vzdělávací program 
Etické dílny Image nebo 

charakter 

7.A 

Soukupová Eva 

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 
Etické dílny Image nebo 

charakter 

7.B 

Pastorová Petra 

12:45-

13:30 

Vzdělávací program 
Etické dílny Image nebo 

charakter 

7.B 

Tylšová Kateřina 

<> 

  

24.2. 

(Pá) 

  

8:00- 8:45 

Vzdělávací program 

Hudební koncert - 

cimbálová muzika RÉVA 

na ZŠ R. Frimla - malá TV, 

50 Kč 

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

Jindrová Ida, Koutková 

Vlasta, Matěnová Vlasta, 

Mrázková Dita, Soukupová 

Eva, Suchánková Šárka 

8:55- 9:40 

Vzdělávací program 
Hudební koncert - 

cimbálová muzika RÉVA 

na ZŠ R. Frimla - malá TV, 

50 Kč 

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

Demešová Alena, Kisá 

Milena, Kuťáková Ludmila, 

Kutilová Petra, Limburská 

Jitka, Perutková Lenka 

10:00-

10:45 

Vzdělávací program 
Hudební koncert - 

cimbálová muzika RÉVA 

na ZŠ R. Frimla - malá TV, 

50 Kč 

7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B 

Bobr Pavel, Cabicarová 

Lucie, Matěnová Vlasta, 

Pastorová Petra, Vašatová 

Helena 

<> 

  

27.2. 
(Po) 

  

8:00-12:35 Lyžařský kurz 
3.A, 3.B 

Kisá Milena, Limburská Jitka 

<> 

  

28.2. 
8:00-12:35 Lyžařský kurz 

3.A, 3.B 

Kisá Milena, Limburská Jitka 
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(Út) 

  

<> 

  

1.3. 
(St) 

  

8:00-12:35 Lyžařský kurz 
3.A, 3.B 

Kisá Milena, Limburská Jitka 

10:55-

12:35 

Vzdělávací program 
Výtvarná dílna + 

komentovaná výstava V 

prostoru není hřích 

5.A 

Jindrová Ida 

<> 

  

2.3. 
(Čt) 

  

8:00-12:35 Lyžařský kurz 
3.A, 3.B 

Kisá Milena, Limburská Jitka 

10:55-

13:30 

Divadelní představení 
Peter Black II - představení 

v Aj kino Vesmír, 60 Kč, 

11:45 - 13:15 

7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B 

Kolářová Magdalena, 

Matěnová Vlasta, 

Pejřimovská Olga, Peterková 

Ivana, Soukupová Eva, 

Tylšová Kateřina 

<> 

  

3.3. 
(Pá) 

  

8:00-12:35 Lyžařský kurz 
3.A, 3.B 

Kisá Milena, Limburská Jitka 

12:45-

13:30 

Sportovní soutěž 
ŠVIHADLOVÝ TROJBOJ 

SKOKAN - SKOKANKA 

ZŠ R. FRIMLA 

Kočanová Milena, Mičola 

Martin 

<> 

  

15.3. 
(St) 

  

8:00- 9:40 Plavecký kurz 
3.A, 3.B 

Kisá Milena, Limburská Jitka 

<> 

  

16.3. 
(Čt) 

  

8:00- 9:40 
Beseda 
Městská knihovna Trutnov 

Téma: pohádky 

1.B 

Kuťáková Ludmila 

10:00-

10:45 

Vzdělávací program 

Etické dílny Život v 

mediální džungli 

7.A 

Matěnová Vlasta 

10:55- Vzdělávací program 7.A 
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11:40 Etické dílny Život v 

mediální džungli 

Soukupová Eva 

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 

Etické dílny Život v 

mediální džungli 

7.B 

Pastorová Petra 

12:45-

13:30 

Vzdělávací program 
Etické dílny Život v 

mediální džungli 

7.B 

Kolářová Magdalena 

<> 

  

17.3. 
(Pá) 

  

8:00- 9:40 
Soutěž 

Matematický klokan 
7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B 

8:00- 9:40 
Soutěž 
Matematický klokan 

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

5.A, 5.B 

10:00-

11:40 
Soutěž 
Matematický klokan 

6.A, 6.B 

<> 

  

21.3. 
(Út) 

  

8:00-12:30 
Soutěž ve zpěvu 
Okresní kolo ZUČ 

Vočadlová Petra 

<> 

  

22.3. 

(St) 

  

8:00-13:30 

Sportovní soutěž 

Vybíjená - okrskové kolo 

kat.: 6. třída 

Kočanová Milena, Tylšová 

Kateřina 

<> 

  

23.3. 
(Čt) 

  

15:30-

17:00 
ŠKOLIČKA 

NANEČISTO 

Jindrová Ida, Koutková 

Vlasta 

<> 

  

29.3. 
(St) 

  

8:00-12:35 
Sportovní soutěž 
Vybíjená - okrskové kolo 

kat.: II.(4.-5.třída) 

Kočanová Milena, Koutková 

Vlasta 

8:00- 8:45 

Sportovní soutěž 

Vybíjená - okrskové kolo 

kat.: II.(4.-5.třída) 

Tylšová Kateřina 
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10:00-

12:35 

Sportovní soutěž 
Vybíjená - okrskové kolo 

kat.: II.(4.-5.třída) 

Tylšová Kateřina 

<> 

  

30.3. 
(Čt) 

  

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 
Etické dílny Hus jak ho 

neznáte 

7.A 

Soukupová Eva 

12:45-

13:30 

Vzdělávací program 
Etické dílny Hus jak ho 

neznáte 

7.A 

Kočanová Milena 

13:40-

14:25 
Vzdělávací program 
Etické dílny Přátelé 

8.A 

Kolářová Magdalena 

14:35-

15:20 
Vzdělávací program 
Etické dílny Přátelé 

8.A 

Tylšová Kateřina 

<> 

  

5.4. 
(St) 

  

10:55-

12:35 

Exkurze 

Legiovlak vlak legionářů - 

prohlídka s průvodcem 

5.A 

Jindrová Ida 

<> 

  

6.4. 

(Čt) 

  

14:30-

18:00 
Zápis do 1. tříd 

Libřická Jitka, Kočanová 

Milena, Demešová Alena, 

Kuťáková Ludmila, Kutilová 

Petra, Limburská Jitka, 

Matěnová Vlasta, Mrázková 

Dita, Suchánková Šárka 

<> 

  

7.4. 
(Pá) 

  

8:00-12:35 
Sportovní soutěž 
Vybíjená - okresní kolo 

kat.: II.(4.-5.třída) 

Kočanová Milena, Jindrová 

Ida, Koutková Vlasta 

11:50-

13:30 

Exkurze 
Legiovlak vlak legionářů - 

prohlídka s průvodcem 

8.A, 9.A 

Vašatová Helena, Vondrová 

Iva 

13:00-

17:00 
Zápis do 1. tříd 

Libřická Jitka, Kočanová 

Milena, Kisá Milena, 

Jindrová Ida, Koutková 

Vlasta, Matěnová Vlasta, 

Mikšovská Kateřina, 
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Perutková Lenka 

<> 

  

10.4. 
(Po) 

  

8:00-12:35 
Seznámení s výukou na 

II.stupni 

5.A, 5.B 

Mičola Martin, Vondrová Iva 

8:00-10:45 
Seznámení s výukou na 

II.stupni 

5.A, 5.B 

Kočanová Milena 

8:00- 8:45 
Seznámení s výukou na 

II.stupni 

5.A, 5.B 

Bobr Pavel 

8:55-12:35 
Seznámení s výukou na 

II.stupni 

5.A, 5.B 

Vašatová Helena 

10:00-

12:35 
Seznámení s výukou na 

II.stupni 

5.A, 5.B 

Bobr Pavel 

<> 

  

11.4. 
(Út) 

  

8:00-12:35 
Sportovní soutěž 
Vybíjená - okresní kolo 

kat.: 6. třída 

Kočanová Milena, Tylšová 

Kateřina 

<> 

  

12.4. 
(St) 

  

8:00-13:30 Přijímací zkoušky 9.A, 9.B 

<> 

  

18.4. 
(Út) 

  

  
Vzdělávací program 
BOVÍSEK od 9:00 

  

<> 

  

19.4. 
(St) 

  

8:00-13:30 Přijímací zkoušky 9.A, 9.B 

<> 

  

20.4. 

(Čt) 

  

11:50-

12:35 

Vzdělávací program 
Etické dílny Hus jak ho 

neznáte 

7.B 

Pastorová Petra 

12:45- Vzdělávací program 7.B 
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13:30 Etické dílny Hus jak ho 

neznáte 

Tylšová Kateřina 

13:40-

14:25 

Vzdělávací program 

Etické dílny Předsudky 

8.A 

Kolářová Magdalena 

14:35-

15:20 
Vzdělávací program 
Etické dílny Předsudky 

8.A 

Kočanová Milena 

<> 

  

24.4. 
(Po) 

  

14:00-

16:00 
Klasifikační porada   

  
FOTOGRAFOVÁNÍ 

TŘÍD 
  

<> 

  

25.4. 
(Út) 

  

7:00-17:00 
Exkurze 
Praha Hurvínkovo divadlo, 

Petřín 

1.A, 1.B 

Kuťáková Ludmila, Kutilová 

Petra 

8:00- 9:40 

Kulturní pořad 

Taneční představení ZUŠ 

Trutnov 

ŽIVOTAIaBYRINT UFFO 

8:30 - 9:30, 40 Kč 

2.A, 4.B 

Demešová Alena, 

Suchánková Šárka 

10:00-

11:40 

Kulturní pořad 
Taneční představení ZUŠ 

Trutnov 

ŽIVOTAIaBYRINT UFFO 

10:30 - 11:30, 40 Kč 

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

6.B, 7.A 

Kisá Milena, Jindrová Ida, 

Koutková Vlasta, Limburská 

Jitka, Mičola Martin, 

Mrázková Dita, Peterková 

Ivana, Tylšová Kateřina 

16:00-

19:00 
Rodičovské schůzky   

  
FOTOGRAFOVÁNÍ 

TŘÍD 
  

<> 

  

26.4. 
(St) 

  

10:00-

11:40 
Vzdělávací program 
Etické dílny Rodina 

6.B 

Soukupová Eva 

11:50-

13:30 

Vzdělávací program 

Etické dílny Rodina 

6.A 

Soukupová Eva 

  FOTOGRAFOVÁNÍ   
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TŘÍD 

<> 

  

2.5. 
(Út) 

  

  ŘEDITELSKÝ DEN   

<> 

  

4.5. 

(Čt) 

  

13:40-

14:25 

Vzdělávací program 
Etické dílny Morální 

bludiště 

8.A 

Kolářová Magdalena 

14:35-

15:20 

Vzdělávací program 
Etické dílny Morální 

bludiště 

8.A 

Tylšová Kateřina 

<> 

  

9.5. 
(Út) 

  

8:00- 8:45 
Beseda 
T. Řehák - Sex, AIDS a 

vztahy 3 vyučovací hodiny 

9.A, 9.B 

Bobr Pavel, Kolářová 

Magdalena 

8:55- 9:40 
Beseda 
T. Řehák - Sex, AIDS a 

vztahy 3 vyučovací hodiny 

9.A, 9.B 

Libřická Jitka, Pejřimovská 

Olga 

10:00-

10:45 

Beseda 
T. Řehák - Sex, AIDS a 

vztahy 3 vyučovací hodiny 

9.A, 9.B 

Matěnová Vlasta, Vašatová 

Helena 

<> 

  

11.5. 
(Čt) 

  

  
Sportovní soutěž 
Pohár rozhlasu - okrsek 

pořadatel ZŠ R. Frimla 

9.A 

Kočanová Milena, Mičola 

Martin, Tylšová Kateřina 

<> 

  

12.5. 
(Pá) 

  

8:55- 9:40 

Testování 
Trénink na přijímací 

zkoušky - SCIO český 

jazyk 

8.B 

Mičola Martin, Pastorová 

Petra 

10:00-

11:40 

Divadelní představení 
DOBRODRUŽSTVÍ 

TOMA SAWYERA UFFO 

10:30 - 11: 35, 70 Kč 

3.A, 3.B 

Kisá Milena, Limburská Jitka 

10:00- Testování 8.B 
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10:45 Trénink na přijímací 

zkoušky - SCIO český 

jazyk 

Vašatová Helena 

  
Sportovní soutěž 
Vybíjená - krajské kolo 

kat.: II. dívky 

Koutková Vlasta 

<> 

  

15.5. 
(Po) 

  

7:15- 8:00 SBĚR PAPÍRU   

8:00- 8:45 

Testování 
Trénink na přijímací 

zkoušky - SCIO 

matematika 

8.A 

Kolářová Magdalena, Mičola 

Martin 

8:55- 9:40 

Testování 
Trénink na přijímací 

zkoušky - SCIO 

matematika 

8.A 

Vašatová Helena 

8:55-10:45 

Testování 
Trénink na přijímací 

zkoušky - SCIO 

matematika 

8.B 

Pastorová Petra 

<> 

  

16.5. 
(Út) 

  

7:15- 8:00 SBĚR PAPÍRU   

8:55- 9:40 

Testování 

Trénink na přijímací 

zkoušky - SCIO všeobecné 

předpoklady 

8.A 

Mičola Martin 

10:00-

10:45 

Testování 
Trénink na přijímací 

zkoušky - SCIO všeobecné 

předpoklady 

8.B 

Soukupová Eva 

11:50-

13:30 
Exkurze 
Poznáváme Trutnov 

6.A 

Vašatová Helena 

12:45-

15:20 
Vzdělávací program 
Hasiči Trutnov 

9.B 

Cabicarová Lucie 

<> 

  

17.5. 

7:15- 8:00 SBĚR PAPÍRU   

11:50- Sportovní soutěž Kočanová Milena, Tylšová 
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(St) 

  

19:00 Pohár rozhlasu - okres Dvůr 

Králové nad Labem 

Kateřina 

13:30-

15:00 

Soutěž 
Okresní kolo Pythagoriády 

pořadatel Gymnázium 

Trutnov 

Jindrová Ida 

Buryanková E. (5.A), 

Jarošová I. (5.B), Marhold V. 

(5.B), Okrouhlický T. (5.A), 

Plecháč M. (5.B), Retková K. 

(5.A), Ticháček P. (5.A) 

<> 

  

18.5. 
(Čt) 

  

7:15- 8:00 SBĚR PAPÍRU   

7:45-15:20 
Exkurze 
Ratibořice - literatura x 

fakta poznávání přírodnin 

8.A, 8.B 

Tylšová Kateřina, Vašatová 

Helena 

<> 

  

19.5. 
(Pá) 

  

7:15- 8:00 SBĚR PAPÍRU   

8:00- 8:45 
Vzdělávací program 

Výuka finanční gramotnosti 

7.A, 8.A 

Cabicarová Lucie, Vašatová 

Helena 

8:55- 9:40 
Vzdělávací program 
Výuka finanční gramotnosti 

7.B, 9.B 

Cabicarová Lucie, Vašatová 

Helena 

10:00-

10:45 

Vzdělávací program 

Výuka finanční gramotnosti 

6.B, 8.B 

Libřická Jitka, Matěnová 

Vlasta 

10:55-

11:40 
Vzdělávací program 
Výuka finanční gramotnosti 

6.A, 9.A 

Tylšová Kateřina, Vašatová 

Helena 

<> 

  

24.5. 
(St) 

  

8:00- 8:45 

Divadelní představení 

Písnička pro draka aneb Jak 

se vaří pohádka... (50 min.) 

na ZŠ R. Frimla, malá Tv, 

40 Kč 

3.A, 4.A, 4.B 

Limburská Jitka, Suchánková 

Šárka 

9:15-10:00 

Divadelní představení 
Písnička pro draka aneb Jak 

se vaří pohádka... (50 min.) 

na ZŠ R. Frimla, malá Tv, 

40 Kč 

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

Demešová Alena, Kuťáková 

Ludmila, Kutilová Petra, 

Perutková Lenka 
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10:30-

11:15 

Divadelní představení 
Divadlo nekouše aneb 

Živelný průvodce 

divadelními žánry (60 min.) 

na ZŠ R. Frimla, malá Tv, 

40 Kč 

5.A, 5.B, 7.A, 8.A 

Jindrová Ida, Koutková 

Vlasta 

<> 

  

25.5. 
(Čt) 

  

8:00-13:30 Preventivní den 

6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 

9.A, 9.B 

Bobr Pavel, Cabicarová 

Lucie, Kolářová Magdalena, 

Mičola Martin, Pastorová 

Petra, Peterková Ivana, 

Tylšová Kateřina, Vašatová 

Helena, Vondrová Iva 

<> 

  

26.5. 
(Pá) 

  

8:00-13:30 
Sportovní soutěž 
Florbalový turnaj 

Tylšová Kateřina 

<> 

  

29.5. 
(Po) 

  

8:55- 9:40 
Vzdělávací program 
Aj program - BRITÁNIE S 

BRITEM malá TV, 50 Kč 

4.A, 4.B 

Mikšovská Kateřina, 

Pejřimovská Olga 

10:00-

10:45 

Vzdělávací program 
Aj program - BRITÁNIE S 

BRITEM malá TV, 50 Kč 

5.A, 5.B 

Mikšovská Kateřina, 

Peterková Ivana 

10:55-

11:40 

Vzdělávací program 
Aj program - BRITÁNIE S 

BRITEM malá TV, 50 Kč 

3.A, 3.B 

Mikšovská Kateřina, 

Pejřimovská Olga 

  
Školní výlet 
Sedmihorky - Český ráj 

turistika, hry 

9.A 

Vašatová Helena, Vondrová 

Iva 

<> 

  

30.5. 
(Út) 

  

  

Školní výlet 

Sedmihorky - Český ráj 

turistika, hry 

9.A 

Vašatová Helena, Vondrová 

Iva 

<> 
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31.5. 
(St) 

  

6:50-20:05 

Exkurze 
Praha - rozhledna, bludiště 

Výstava Body The 

Exhibition 

7.A 

Peterková Ivana, Suchánková 

Šárka 

7:45-15:00 

Exkurze 
Bozkovské jeskyně 

Muzeum psacích strojů 

Rozhledna 

3.A, 3.B 

Kisá Milena, Limburská Jitka 

  
Školní výlet 
Sedmihorky - Český ráj 

turistika, hry 

9.A 

Vašatová Helena, Vondrová 

Iva 

<> 

  

1.6. 
(Čt) 

  

7:30-15:20 
Sportovní soutěž 
Vybíjená - krajské kolo 

kat.: III. chlapci 

Tylšová Kateřina 

8:00-12:35 Preventivní den 

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

Kisá Milena, Jindrová Ida, 

Koutková Vlasta, Limburská 

Jitka, Mrázková Dita, 

Suchánková Šárka 

8:00-11:40 Preventivní den 

2.A, 2.B 

Demešová Alena, Perutková 

Lenka 

8:05- 8:09 

CVIČNÁ EVAKUACE 

ŠKOLY 
čas vyhlášení: 8: 05 

schromáždění všech žáků 

před školou 8: 09 (čas 3:48, 

počet žáků 371) 

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

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

7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B 

 

8:55- 9:40 
Vzdělávací program 
Aj program - BRITÁNIE S 

BRITEM malá TV, 50 Kč 

6.A, 6.B, 7.B 

Kočanová Milena, Mikšovská 

Kateřina, Peterková Ivana 

10:00-

10:45 

Vzdělávací program 
Aj program - BRITÁNIE S 

BRITEM malá TV, 50 Kč 

7.A, 8.A, 8.B 

Matěnová Vlasta, Mičola 

Martin, Vondrová Iva 

<> 

  

2.6. 
(Pá) 

8:00-11:40 
DEN DĚTÍ 
pořadatel 5. A + 5. B 

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

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

Demešová Alena, Kisá 
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  Milena, Jindrová Ida, 

Koutková Vlasta, Limburská 

Jitka, Mrázková Dita, 

Perutková Lenka, 

Suchánková Šárka 

11:50-

12:35 
DEN DĚTÍ 
pořadatel 5. A + 5. B 

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

Kisá Milena, Jindrová Ida, 

Koutková Vlasta, Limburská 

Jitka, Mrázková Dita 

<> 

  

5.6. 
(Po) 

  

7:30-15:00 

Školní výlet 
Praha Výstava Body The 

Exhibition fascinující svět 

našeho těla 

7.B, 8.B 

Kolářová Magdalena, 

Pastorová Petra 

8:00-11:40 

Exkurze 
Prohlídka technického 

vybavení hasičské zbrojnice 

Trutnov 

2.A, 2.B 

Demešová Alena, Perutková 

Lenka 

<> 

  

6.6. 
(Út) 

  

16:00-

17:00 
Schůzka s rodiči 

budoucích prvňáčků 

Libřická Jitka, Kočanová 

Milena, Jindrová Ida, 

Koutková Vlasta 

  
DEN DĚTÍ PRO MŠ 
pořadatel 5. A + 5. B 

5.A, 5.B 

Jindrová Ida, Koutková 

Vlasta 

<> 

  

7.6. 
(St) 

  

  
Exkurze 
Prohlídka Elektrárny Poříčí 

3.B 

Kisá Milena 

<> 

  

8.6. 
(Čt) 

  

  
Vzdělávací program 
Prezentace závěrečných 

prcí žáků 9. A 

9.A 

Kolářová Magdalena, 

Vondrová Iva 

<> 

  

9.6. 
(Pá) 

8:00-10:45 
Kulturní pořad 
TRUTNOVSKÁ 

TANEČNÍ AKADEMIE 

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

Demešová Alena, Kuťáková 

Ludmila, Kutilová Petra, 
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  Národní dům Trutnov 8:30 

- 10:00, 35 Kč 

Perutková Lenka 

10:00-

12:35 

Kulturní pořad 
TRUTNOVSKÁ 

TANEČNÍ AKADEMIE 

Národní dům Trutnov 

10:30 - 12:00, 35 Kč 

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

7.A, 9.A, 9.B 

Cabicarová Lucie, Kisá 

Milena, Limburská Jitka, 

Mičola Martin, Mrázková 

Dita, Peterková Ivana, 

Suchánková Šárka, Tylšová 

Kateřina, Vondrová Iva 

<> 

  

10.6. 
(So) 

  

  
Jazykový zájezd 
SKOTSKO 

Libřická Jitka, Peterková 

Ivana 

Bedrník M. (8.A), 

Bohuslavský A. (8.A), 

Čeganová M. (6.B), Falta A. 

(6.B), Gnol D. (8.A), Hála M. 

(8.A), Havlová V. (6.B), Khol 

J. (9.A), Klímová N. (8.B), 

Kofránková E. (6.B), 

Köhlerová E. (6.A), Kuhnová 

B. (9.A), Langová V. (9.A), 

Matejsková N. (8.A), Obstová 

B. (8.A), Šiffnerová N. (8.B), 

Týfa O. (8.A), Václavík J. 

(9.A), Vejrych A. (6.B), 

Vlach O. (6.B), Weiss F. 

(9.A), Záleská N. (8.B) 

<> 

  

11.6. 
(Ne) 

  

  
Jazykový zájezd 
SKOTSKO  

<> 

  

12.6. 
(Po) 

  

10:55-

13:30 

Vzdělávací program 

Planeta Země 3000 Brazílie 

- vášnivé srdce Jižní 

Ameriky kino Vesmír, 

11:45 -13:00 

6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 

9.A, 9.B 

Bobr Pavel, Cabicarová 

Lucie, Kolářová Magdalena, 

Matěnová Vlasta, Pastorová 

Petra, Tylšová Kateřina, 
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Vašatová Helena, Vondrová 

Iva 

  
Jazykový zájezd 

SKOTSKO  

<> 

  

13.6. 
(Út) 

  

  
Vzdělávací program 
Prezentace závěrečných 

prcí žáků 9. B 

Cabicarová Lucie, Vašatová 

Helena 

  
Jazykový zájezd 
SKOTSKO  

<> 

  

14.6. 
(St) 

  

  
Jazykový zájezd 
SKOTSKO  

  

Exkurze 
Pardubický kraj Perníková 

chaloupka - pečení 

perníčků, zdobení, dekorace 

2.A, 2.B 

Demešová Alena, Perutková 

Lenka 

<> 

  

15.6. 
(Čt) 

  

8:00-15:00 

Exkurze 
VŠESTARY - PRAVĚK - 

KELTOVÉ opakování 

vlastivědného učiva 

4.A, 4.B 

Mrázková Dita, Suchánková 

Šárka 

8:00-11:40 

Vzdělávací program 

Pasování na čtenáře 

Knihovna Trutnov 

1.B 

Kuťáková Ludmila 

8:30-10:30 
Vzdělávací program 
Pasování na čtenáře 

Knihovna Trutnov 

1.B 

Kutilová Petra 

  
Jazykový zájezd 

SKOTSKO  

<> 

  

16.6. 
(Pá) 

  

  
Jazykový zájezd 
SKOTSKO  

<> 

  14:00- Klasifikační porada   
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19.6. 
(Po) 

  

17:00 

<> 

  

20.6. 
(Út) 

  

8:00-11:40 
Vzdělávací program 
DEN PRAVĚKU 

mezitřídní soutěž 

9.A, 9.B 

Cabicarová Lucie, Vondrová 

Iva 

8:00- 8:45 
Vzdělávací program 
Mobilní Trilopark 50 Kč 

1.A, 1.B 

Kuťáková Ludmila, Kutilová 

Petra 

8:00-13:30 
Vzdělávací program 
DEN PRAVĚKU 

mezitřídní soutěž 

6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B 

Kolářová Magdalena, Mičola 

Martin, Pastorová Petra, 

Peterková Ivana, Tylšová 

Kateřina, Vašatová Helena 

8:55- 9:40 
Vzdělávací program 

Mobilní Trilopark 50 Kč 

2.A, 2.B, 3.A 

Demešová Alena, Limburská 

Jitka, Perutková Lenka 

10:00-

10:45 
Vzdělávací program 
Mobilní Trilopark 50 Kč 

3.B, 4.A, 4.B 

Kisá Milena, Mrázková Dita, 

Suchánková Šárka 

10:55-

11:40 

Vzdělávací program 

Mobilní Trilopark 50 Kč 

5.A, 5.B, 6.A 

Jindrová Ida, Koutková 

Vlasta 

11:50-

12:35 
Vzdělávací program 
Mobilní Trilopark 50 Kč 

6.A, 6.B, 7.A 

Mičola Martin, Peterková 

Ivana, Tylšová Kateřina 

12:45-

14:25 

Vzdělávací program 
DEN PRAVĚKU 

mezitřídní soutěž 

9.A, 9.B 

Cabicarová Lucie, Vondrová 

Iva 

12:45-

13:30 
Vzdělávací program 
Mobilní Trilopark 50 Kč 

7.B, 8.A, 8.B 

Kolářová Magdalena, 

Pastorová Petra, Vašatová 

Helena 

13:40-

14:25 

Vzdělávací program 

Mobilní Trilopark 50 Kč 

9.A, 9.B 

Cabicarová Lucie, Vondrová 

Iva 

<> 
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21.6. 
(St) 

  

8:00-13:30 
Testování 
Finanční gramotnost - hra 

9.A 

Pastorová Petra, Vašatová 

Helena 

<> 

  

22.6. 
(Čt) 

  

7:45-23:59 

Školní výlet 
Týniště nad Orlicí sjíždění 

Orlice na kánoích Kostelec-

Třebechovice 

7.A, 8.A 

Mičola Martin, Peterková 

Ivana, Vašatová Helena 

8:00-13:30 
Testování 
Finanční gramotnost - hra 

9.B 

Cabicarová Lucie, Pastorová 

Petra 

8:00-12:00 
Školní výlet 
Mladé Buky - Baldův svět 

1.A, 1.B 

Kuťáková Ludmila, Kutilová 

Petra 

9:30-23:59 

Školní výlet 

Exkurze - Meděný důl 

Bohumír, turistika, hry 

4.B 

Bobr Pavel, Suchánková 

Šárka 

<> 

  

23.6. 
(Pá) 

  

0:00-14:00 
Školní výlet 
Exkurze - Meděný důl 

Bohumír, turistika, hry 

4.B 

Bobr Pavel, Suchánková 

Šárka 

0:00-18:00 

Školní výlet 

Týniště nad Orlicí sjíždění 

Orlice na kánoích Kostelec-

Třebechovice 

7.A, 8.A 

Mičola Martin, Peterková 

Ivana, Vašatová Helena 

8:00-13:30 
Vzdělávací program 
Matematický seminář I. 

8.B 

Pastorová Petra 

8:30-10:30 
Vzdělávací program 

Pasování na čtenáře 

1.A 

Kutilová Petra 

<> 

  

26.6. 
(Po) 

  

7:15-17:00 

Exkurze 
IQ landia Liberec prohlídka 

expozic planetárium - 

přírodní výběr vědecky - 

popularizační show 

5.A 

Libřická Jitka, Jindrová Ida, 

Koutková Vlasta 

8:00-13:30 
Vzdělávací program 
Matematický seminář II. 

8.B 

Pastorová Petra 
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Školní výlet 
Tajný výlet 

9.B 

Cabicarová Lucie 

  

Školní výlet 

Dědov Turistika, hry, 

sportovní soutěže 

6.A, 6.B 

Mičola Martin, Suchánková 

Šárka, Tylšová Kateřina 

<> 

  

27.6. 
(Út) 

  

7:45-17:00 
Školní výlet 
Turistika Horní Maršov-

Rýchorská bouda-Trutnov 

7.B, 8.B 

Kolářová Magdalena, 

Pastorová Petra 

8:00-23:59 

Školní výlet 

Mladé Buky Retropark 

Sejfy turistika, skupinové 

hry 

4.A 

Mikšovská Kateřina, 

Mrázková Dita 

8:00-12:35 
Školní výlet 
Baldův svět - zábavné 

sportovní hry 

3.A, 3.B 

Kisá Milena, Limburská Jitka 

  
Školní výlet 
Tajný výlet 

9.B 

Cabicarová Lucie 

  
Školní výlet 
Dědov Turistika, hry, 

sportovní soutěže 

6.A, 6.B 

Mičola Martin, Suchánková 

Šárka, Tylšová Kateřina 

<> 

  

28.6. 
(St) 

  

0:00-13:30 

Školní výlet 

Mladé Buky Retropark 

Sejfy turistika, skupinové 

hry 

4.A 

Mikšovská Kateřina, 

Mrázková Dita 

8:00-11:40 
Vzdělávací program 
PPP Trutnov - p. Toman 

beseda o vztazích 

7.B 

Kolářová Magdalena 

  
Školní výlet 
Tajný výlet 

9.B 

Cabicarová Lucie 

  
Školní výlet 
Dědov Turistika, hry, 

sportovní soutěže 

6.A, 6.B 

Mičola Martin, Suchánková 

Šárka, Tylšová 

 

Přehled školení: školní rok 2016/17 
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  Termín Akce Účastní se 

<=""> 

  

14.9. 

(St) 

  

8:55-12:35 
Školení 
Porada ředitelů 

Libřická Jitka 

14:00-

16:00 

Porada 

porada předsedů ŠSK 

okresu Trutnov 

Kočanová Milena 

<=""> 

  

6.10. 
(Čt) 

  

17:00-

19:00 

Seminář 
Odesíláme matriku, 

novinky ve výkazech - 

webinář 

Kočanová Milena 

<=""> 

  

10.10. 
(Po) 

  

8:30-12:00 

Školení 
porada vedoucích školních 

jídelen na ZŠ Komenského 

Trutnov 

Martinková Jaromíra 

<=""> 

  

17.10. 
(Po) 

  

13:30-

15:30 
Školská rada 

Libřická Jitka, Koutková 

Vlasta, Perutková Lenka 

<=""> 

  

20.10. 
(Čt) 

  

8:00-15:00 

Konference 

IT konference DLNK 

EXPO 2016 

Libřická Jitka 

<=""> 

  

2.11. 
(St) 

  

12:45-

15:20 

Porada 
výchovných poradců na 

Obchodní akademii Trutnov 

Vondrová Iva 

<=""> 

  

3.11. 
(Čt) 

  

8:55-15:20 

Školení 
Proškolení dle vyhlášky č. 

50/1978 Sb., x 11, o 

odborné způsobilosti v 

elektrotechnice. 

Cabicarová Lucie, Mičola 

Martin 
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<=""> 

  

9.11. 

(St) 

  

8:55-12:35 
Školení 

Porada ředitelů 
Libřická Jitka 

<=""> 

  

11.11. 
(Pá) 

  

  

Celostátní konference 

pracovníků školních 

družin 
Hradec Králové 

Součková Eva 

<=""> 

  

12.11. 
(So) 

  

  

Celostátní konference 

pracovníků školních 

družin 
Hradec Králové 

Součková Eva 

<=""> 

  

28.11. 
(Po) 

  

13:00-

15:00 
Seminář 
Porada metodiků prevence 

Vašatová Helena 

<=""> 

  

30.11. 

(St) 

  

  

Vzdělávací program 
Začít spolu na 2. stupni ZŠ 

Praha 4, Domov Sue Ryder, 

9:00 - 15:00 

Libřická Jitka, Kočanová 

Milena, Pastorová Petra, 

Vondrová Iva 

<=""> 

  

14.12. 
(St) 

  

8:55-12:35 
Školení 
Porada ředitelů 

Libřická Jitka 

<=""> 

  

19.12. 
(Po) 

  

10:00-

11:40 

Školení 
Seznámení se vdělávacím 

programem pro ZŠ metodou 

CLIL Odlišnosti české a 

britské kultury 

Mikšovská Kateřina 

<=""> 

  8:00-12:35 Školení Libřická Jitka 
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11.1. 
(St) 

  

Porada ředitelů 

<=""> 

  

20.1. 
(Pá) 

  

8:00-14:25 
Školení 
Angličtina pro ty, které 

učení nebaví Trutnov 

Peterková Ivana 

<=""> 

  

7.2. 
(Út) 

  

7:00-16:00 

Školení 

Řešení aktuálních problémů 

řízení školy Hradec Králové 

9:00 - 13:00 

Libřická Jitka 

<=""> 

  

15.2. 

(St) 

  

8:55-12:35 
Školení 
Porada ředitelů 

Libřická Jitka 

12:45-

15:00 

Školení 
Školení učitelek zdravotnic 

v první pomoci 

Prokýšková Jaroslava 

<=""> 

  

20.2. 
(Po) 

  

10:00-

11:40 

Školení 

Výuka matematiky - 

metodou Hejného Příklady 

dobré praxe a aplikace do 

vlastní Výuky ZŠ 

3.B 

Libřická Jitka, Demešová 

Alena, Kisá Milena, Jindrová 

Ida, Koutková Vlasta, 

Kuťáková Ludmila, Kutilová 

Petra, Limburská Jitka, 

Mrázková Dita, Perutková 

Lenka, Suchánková Šárka 

11:50-

13:30 

Školení 
Výuka matematiky - 

metodou Hejného Příklady 

dobré praxe a aplikace do 

vlastní Výuky ZŠ 

Libřická Jitka, Demešová 

Alena, Kisá Milena, Jindrová 

Ida, Koutková Vlasta, 

Kuťáková Ludmila, Kutilová 

Petra, Limburská Jitka, 

Mrázková Dita, Perutková 

Lenka, Suchánková Šárka 

<=""> 

  

8.3. 
(St) 

  
Školení 
Legislativní změny ve ŠJ 

Hygienická pravidla ve ŠJ 

Martinková Jaromíra, 

Dufková Jana, Šrámková 

Anna, Bejrová Táňa, 
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  Vyhláška 107/2005 Sb.o 

školním stravování 

Proškolení a osvědčení 

znalostí na ZŠ Mládežnická 

Trutnov 

Czibulková Eva, Sahánková 

Renata 

<=""> 

  

16.3. 
(Čt) 

  

8:55-10:45 
Porada 
městský úřad 

Libřická Jitka 

<=""> 

  

22.3. 
(St) 

  

  

Školení 
Mentorský kurz 

komunikačních dovedností 

II. Pardubice 

Jindrová Ida, Koutková 

Vlasta, Mikšovská Kateřina 

<=""> 

  

24.3. 
(Pá) 

  

8:00-12:35 
Školení 
Začít spolu - výuka v 

centrech 

Demešová Alena, Kuťáková 

Ludmila, Mrázková Dita, 

Perutková Lenka 

<=""> 

  

27.3. 

(Po) 

  

13:30-

17:00 

Školení 

Hygienické minimum pro 

pracovníky školních jídelen 

Martinková Jaromíra, 

Šrámková Anna, Bejrová 

Táňa, Czibulková Eva, 

Sahánková Renata 

<=""> 

  

31.3. 
(Pá) 

  

  

Školení 
Manipulace v jednání - aneb 

jak se nechat zatlačit do 

kouta 

Jindrová Ida, Koutková Vlasta 

<=""> 

  

10.4. 
(Po) 

  

  

Školení 
Mentorský kurz 

komunikačních dovedností 

II. Pardubice 

Jindrová Ida, Koutková 

Vlasta, Mikšovská Kateřina 

<=""> 

  

19.4. 
(St) 

8:55-12:35 
Školení 
Porada ředitelů 

Libřická Jitka 
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<=""> 

  

26.4. 
(St) 

  

  

Školení 

Mentorský kurz 

komunikačních dovedností 

II. Pardubice 

Jindrová Ida, Koutková 

Vlasta, Mikšovská Kateřina 

  

Školení 
Setkání ředitelů a učitelů 

druhého stupně ZŠ - 

principy programu Začít 

spolu ve výuce na 2. stupni 

ZŠ 

Libřická Jitka, Pastorová 

Petra, Vondrová Iva 

<=""> 

  

2.5. 
(Út) 

  

  

Školení 
Další vzdělávání 

pedagogických pracovníků 

Hodnocení, které pomáhá 

dětem růst - I. 

učitelé, Vondrová Iva 

<=""> 

  

9.5. 
(Út) 

  

8:00-14:00 

Školení 
Zásady koncepční práce 

vychovatele Trutnov 8:00- 

13:30 

Součková Eva 

<=""> 

  

16.5. 
(Út) 

  

  

Školení 
Mentorský kurz 

komunikačních dovedností 

II. Pardubice 

Jindrová Ida, Koutková 

Vlasta, Mikšovská Kateřina 

<=""> 

  

24.5. 
(St) 

  

11:50-

15:20 

Školení 
Mentorský kurz 

komunikačních dovedností 

II. Pardubice 

Jindrová Ida, Koutková 

Vlasta, Mikšovská Kateřina 

<=""> 

  

7.6. 
(St) 

  

  

Školení 

Mentorský kurz 

komunikačních dovedností 

II. Pardubice 

Jindrová Ida, Koutková 

Vlasta, Mikšovská Kateřina 

<=""> 
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23.6. 
(Pá) 

  

8:00-12:35 
Školení 
Porada ředitelů 

Libřická Jitka 

<=""> 

  

20.8. 
(Ne) 

  

  
Školení 
Formativní hodnocení 

Broumov 

Jindrová Ida, Koutková 

Vlasta, Mikšovská Kateřina 

  
Školení 
Otevíráme dveře pro 

mentory I. Broumov 

Libřická Jitka 

<=""> 

  

21.8. 

(Po) 

  

  
Školení 
Formativní hodnocení 

Broumov 

Jindrová Ida, Koutková 

Vlasta, Mikšovská Kateřina 

  

Školení 

Letní škola Začít spolu 

Praha 

Jirušková Ivana 

  
Školení 
Otevíráme dveře pro 

mentory I. Broumov 

Libřická Jitka 

<=""> 

  

22.8. 
(Út) 

  

  

Školení 

Formativní hodnocení 

Broumov 

Jindrová Ida, Koutková 

Vlasta, Mikšovská Kateřina 

  
Školení 
Letní škola Začít spolu 

Praha 

Jirušková Ivana 

  

Školení 

Otevíráme dveře pro 

mentory I. Broumov 

Libřická Jitka 

<=""> 

  

23.8. 

(St) 

  

  
Školení 
Formativní hodnocení 

Broumov 

Jindrová Ida, Koutková 

Vlasta, Mikšovská Kateřina 

  
Školení 
Letní škola Začít spolu 

Praha 

Jirušková Ivana 
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Školení 
Otevíráme dveře pro 

mentory I. Broumov 

Libřická Jitka 

<=""> 

  

24.8. 
(Čt) 

  

  
Školení 
Formativní hodnocení 

Broumov 

Jindrová Ida, Koutková 

Vlasta, Mikšovská Kateřina 

  
Školení 
Letní škola Začít spolu 

Praha 

Jirušková Ivana 

  
Školení 
Otevíráme dveře pro 

mentory I. Broumov 

Libřická Jitka 

<=""> 

  

25.8. 

(Pá) 

  

  
Školení 
Letní škola Začít spolu 

Praha 

Jirušková Ivana 

<=""> 

  

30.8. 
(St) 

  

8:00-17:00 

Školení 
Další vzdělávání 

pedagogických pracovníků 

Hodnocení, které pomáhá 

dětem růst - I. 

Libřická Jitka, Bobr Pavel, 

Cabicarová Lucie, Demešová 

Alena, Kisá Milena, Jindrová 

Ida, Kolářová Magdalena, 

Koutková Vlasta, Kuťáková 

Ludmila, Kutilová Petra, 

Limburská Jitka, Mičola 

Martin, Mikšovská Kateřina, 

Pastorová Petra, Perutková 

Lenka, Peterková Ivana, 

Růžičková Lenka, Soukupová 

Eva, Suchánková Šárka, 

Tylšová Kateřina, Vašatová 

Helena, Vondrová Iva 

<=""> 
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http://www.4zsrf.cz/index.php/foto/category/269-pasovani-ctenaru-1-b-2017
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VII.  Školní družina 

 

Školní družina měla 4. oddělení. Navštěvovalo ji 120 žáků převážně z 1. až 3. 

tříd. Překvapil nás velký zájem dětí z 3. tříd -34 dětí se nám podařilo umístit        

i díky spolupráci s instruktorkou SVČ paní Lenkou Machovou.   

Ranní družinu navštěvovalo v průměru 35 dětí. Vzhledem k počtu dětí byla 

posílena ranní služba vychovatelek. Provoz začínal v 6.30 hodin ráno. 

Odpolední provoz byl zajištěn opět do 16.45 hodin. 

 

 Jednotlivá oddělení školní družiny byla zaměřena na činnost sportovní, 

výtvarnou a hudební. Děti využívaly školní tělocvičny, hřiště a učebnu 

přírodopisu. Výtvarné práce dětí jsme pravidelně prezentovaly na nástěnkách 

v prostorách školy. Oceňujeme výborné vybavení heren. Děti dostaly tradiční 

prosincovou nadílku hraček a měly k dispozici nadstandardní vybavení pro 

oblíbenou výtvarnou a pracovní výchovu. Vybavenost školní družiny nám ale 

v posledních letech ztěžuje fakt, že neustále roste cena hraček, společenských 

her a výtvarných potřeb, ale jejich kvalita se prudce zhoršuje. 

Děkujeme rodičům a třídním učitelům za pomoc při zajišťování společných 

akcí, sponzorské dary i za zájem o dění ve školní družině.  

 

 

Akce školní družiny ve školním roce 2016/2017 

 

Tradiční výstava ovoce a zeleniny spojená s ochutnáváním a soutěžemi. 

Výstava železničních modelů – akce SVČ. 

Den otevřených dveří ve škole – výroba andělíčků. 

Den otevřených dveří ve škole – pěvecké a literární pásmo. 

Tradiční karneval. 

Základy 1. pomoci – besedy se studentkami SZŠ. 

Velikonoční dílna – malování vajíček, drobná keramika, miska s obilím. 

Vánoční a jarní turnaj v kopané. 

Den Země – poznávací soutěž jednotlivců. 

Besídka ke dni matek. 

Muzeum v Trutnově – edukační program Povídání o Krakonošovi. 

 

Výlety a kreativní dílny – zajišťovala agentura Méďa. 

 

 

 

                                                                                      Kolektiv vychovatelek ŠD 
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http://www.4zsrf.cz/index.php/foto/category/212-halloweensky-karneval-2016
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http://www.4zsrf.cz/index.php/foto/category/225-jezisek-v-druzine-2016
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VIII.  Školní parlament 

 

Činnost školního parlamentu ve školním roce 2016-2017 

 

Školní parlament tvořený šestnácti 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 (8.A) 

 Mikuláš (9.A a 9.B) 

 Sběr papíru (1. pololetí 7.A, 2. pololetí 7.B) 

 Organizace dne pro mateřské školy (9. třídy) 

 

 

Výkaz o činnosti knihovny (2016-2017) 

 žáci 2. stupně i učitelé si zapůjčovali knihy po celý rok 

 knihovna byla využívána v hodinách literární výchovy a slohu, nově 

zejména při tzv. čtenářských dílnách 

 učitelé se zapojili do projektu dotovaného z peněz EU na podporu rozvoje 

čtenářské gramotnosti, v rámci projektu absolvovali týdenní kurz               

a nakoupili do školní knihovny přibližně 80 nových titulů, které si 

částečně vybrali i sami žáci, což zvýšilo jejich následný zájem o výpůjčky 
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 IX. Úspěchy žáků v soutěžích, sportovní akce, zajímavé projekty 

 

SOUTĚŽE 2016/2017 

Datum Soutěž 

Kategorie(počet 

žáků) Umístění 

13.09.2016 Minibasketbal - turnaj 1. - 3. třída dívky 1. 

    

1. - 3. třída 

chlapci 1. 

    3. - 5. třída dívky 3. 

    

3. - 5. třída 

chlapci 2. 

27.09.2016 Přespolní běh-okresní kolo 

IV. D 8. - 9. třída 

(6) 9 

    

III. H 6. - 7. třída 

(6) 10 

    

VI. H 8. - 9. třída 

(6) 8 

19.10.2016 FLORBAL  - okrsek 

III. D 6. - 7. třída 

(12) 3. 

19.10.2016 FLORBAL - okrsek 

IV. D 8. - 9. třída 

(12) 3. 

20.10.2016 Košíková - okresní kolo IV. D ( 7 ) 1. 

20.10.2016 Košíková - okresní kolo IV. H ( 9 ) 1. 

01.11.2016 FLORBAL - okrsek 

III. H 6. - 7. 

třída(12) 1. 

02.11.2016 FLORBAL - okrsek 

IV. H 8. - 9. třída 

(12) 8. 

09.11.2016 Košíková - krajské kolo IV. D ( 7 ) 4. 

09.11.2016 Košíková - krajské kolo IV. H ( 9 ) 3. 

10.11.2016 FLORBAL - okrsek 

III. H 6. - 7. 

třída(12) 4. 

14.02.2017 Krkonošský florbalový pohár 2017 

6.- 9. tř. D G 2 

(10) 4. 

14.02.2017 Krkonošský florbalový pohár 2017 

2.- 5. tř. D G1 

(10) 3. 

14.02.2017 Krkonošský florbalový pohár 2017 

4.- 5. tř. H  B 

2(10) 2. 

15.02.2017 Krkonošský florbalový pohár 2017 

6.- 7. tř. H B 

3(10) 2. 

15.02.2017 Krkonošský florbalový pohár 2017 8.- 9. tř. H B 4 3. 
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(10) 

03.03.2017 Švihadlový trojboj - školní kolo 6. - 9. třída (150) * 

22.03.2017 Vybíjená-okrskové kolo III. D (12) 4. 

    III. H (12) 1. 

29.03.2017 Vybíjená-okrskové kolo 

II. OTEVŘENÁ 

(12) 4. 

    II. DÍVKY(12) 1. 

07.04.2017 Vybíjená-okresní kolo 

II. OTEVŘENÁ 

(12) 4. 

    II. DÍVKY(12) 1. 

11.04.2017 Vybíjená-okresní kolo III. D (12) 4. 

    III. H (12) 1. 

11.05.2017 Pohár Rozhlasu - atletika-okrsek III. D (12) 3. 

    IV.D (12) 3. 

    III. H (12) 3. 

    IV. H (12) 4. 

12.05.2017 Vybíjená - krajské kolo II. DÍVKY(12) 4. 

17.05.2017 

Pohár Rozhlasu -atletika-okres, Dvůr 

Králové n/L III. D (12) 6. 

    III. H (12) 6. 

    IV. H (12) 8. 

26.05.2017 Florbalový turnaj-Eldorado Cup 1.- 3. třída (12) 1. 

26.05.2017 Florbalový turnaj-Eldorado Cup 4.- 5. třída (13) 3. 

01.06.2017 Vybíjená - krajské kolo III. H (12) 5. 

     Matematický klokan 2017 

Podle výsledků za celý náš kraj a jednotlivé okresy se Tomáš Krátký z 9.B 

umístil na celkovém 5. místě v okresu Trutnov a Ondřej Günther z 9.A 

hned na následujícím 6. místě, oba v kategorii Kadet. 

 

 

 

 

 Pythagoriáda 

Ve středu 17. května se na trutnovském gymnáziu uskutečnilo tradiční 

okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. A naši páťáci se              

v konkurenci 24 soutěžících z celého trutnovského okresu neztratili. 
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Iva Jarošová se umístila na výborném 2. až 3. místě se 13 body z 15 

možných. Matyáš Plecháč obsadil sdílené 5. až 7. místo, Vojtěch Marhold 

8. až 10. místo    a Ema Buryanková s Petrem Ticháčkem společně 11. až 

12. místo. Soutěže se ještě zúčastnili Tomáš Okrouhlický a Klára Retková, 

kterým o kousek unikla možnost stát se úspěšným řešitelem. 

 

 

 Velký úspěch sklidila děvčata v reprezentaci naší školy v okresním kole  

ZUČ - zájmové umělecké činnosti, obor - zpěv. Gratulace patří nadějné  

zpěvačce Haně Možíšové z 1. A, která vyzpívala zlato, naší stále úspěšné  

Nele Bednářové ze 3. B za stříbro a poděkování za pěknou interpretaci  

patří také Stelle Brydon ze 4. B. Holky děkujeme, zpívejte dál a těšíme  

se zase za rok. 

 

 Výstava Karla Řezníčka 

V úterý 7. února jsme byli na výstavě fotografií našeho spolužáka Karla.  

Přečetli jsme si i jeho rozhovor v Trutnovinkách. Téma fotografií bylo  

„struktury“. Výstava se nám moc líbila. 

 

 

 Přírodovědný klokan 2016 

V úterý 18.10. proběhla v osmých a devátých ročnících soutěž 

Přírodovědný klokan. Tato soutěž je již několikátý rok obdobou tradiční 

soutěže Matematický klokan a pořádají ji Přírodovědecká a Pedagogická 

fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěž má podobný princip 

jako matematický klokan - 24 otázek ve třech obtížnostech z oblastí 

přírodopis, zeměpis, fyzika, (chemie) a matematika. Na základních 

školách je pořádána v kategorii Kadet pro 8. a 9. ročníky. 

Nejlepší výsledky v letošním kole dosáhli Patrick BRYDON z 9.A se 

ziskem 83 bodů, na druhém místě se umístil Josef KHOL taktéž z 9.A se 

78 body a na třetím místě pak David GNOL z 8.A se 71 bodem. Nejlepším 

chlapcům gratulujeme, dalším účastníků děkujeme za účast a doufáme, že 

se někdo z vás zúčastní dalších soutěží v některém z přírodovědných 

předmětů. Patrik je na přibližně na 460. místě v republice, Pepa asi u 780. 

Celkem asi 40 tisíc účastníků v jejich kategorii. 

 

 

 Za pražskými pamětihodnostmi 

Žáci ze sedmých, osmých a devátých tříd se během parného zářijového 

dne vypravili za poznáním do české metropole. Tradičně jsme začali 

naučným 3D filmem v Imaxu - tentokráte o Arktidě a jejích zvířecích 

obyvatelích. Naše kroky dále směřovaly do židovské části města. 
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Seznámili jsme se tu díky naučnému programu s judaistickými zvyky, 

vyzkoušeli jsme si tradiční oblečení, prohlédli jsme si a osahali některé 

předměty spjaté s tímto náboženstvím. Následovala prohlídka nejkrásnější 

a nejstarší stavby této části Prahy (Staronové synagogy) a také židovského 

hřbitova. Dále se naše cesty rozdělily. Část výpravy se vydala po 

Královské cestě od Prašné brány až k Hradu a Strahovskému klášteru, 

cestou si pak prohlédla místa nerozlučně spjatá s našimi dějinami, dále 

pak zhlédla ukázky staveb nejznámějších architektonických slohů              

a ujasnila si jejich typické znaky. Ti aktivnější si vše poctivě zaznamenali 

do připravených pracovních listů. Deváťáci, kteří už tuto část exkurze v 

minulých letech absolvovali, se vypravili přes Karlův most a Kampu na 

Petřín. 

 Bezpečně na silnici 

Dne 17.9. se děti prvních tříd vydaly na program „Bezpečně na silnici“. 

Jejím cílem bylo seznámit děti se základy první pomoci, s pravidly 

bezpečného chování na silnici a na chodníku. Děti si mohly prohlédnout 

auto záchranné služby, policie a auto hasičské. Součástí akce byl i bike 

trial show. Děti si akci moc užily. 

 Našli jsme ho!!! 

Že Labe opravdu pramení v Krkonoších na Labské louce se přesvědčily 

na vlastní oči děti čtvrtých tříd. Po „namáhavém výstupu autobusem“ na 

Zlaté návrší čekala děti opravdová hřebenová túra k prameni Labe, k 

Labské boudě, k Pančavskému vodopádu a po okraji Labského dolu zpět 

na Zlaté návrší a odtud sestup na Horní Mísečky. Krásné slunečné počasí 

umožnilo nádherné výhledy na okolní vršky. Děti vypadaly spokojeně,      

i když pro některé bylo 10 km chůze osobním rekordem. 

 Sportovní den pro MŠ 

Deváťáci si pro předškoláky připravili sportovní den. Děti se ctí 

absolvovaly všech devět disciplín a pod laskavým dohledem starších 

kamarádů si alespoň na chvíli zakusily, jaké to je být sportovcem. Čekal 

je vytrvalostní běh i sprint, skok do dálky, překážková dráha, hod 

tenisákem na cíl i do dálky a řada dalších náročných aktivit. Počasí nám 

nepřálo, a tak místo hřiště se nakonec závodilo v hale. Náladu to dětem 

však nepokazilo, domů si za podaný výkon s sebou odnesly sladkou 

odměnu. 
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 Sportovní den družstev – 30. 9. 2016 

Tři dvanáctičlenná družstva vytvořili žáci 7. - 9. tříd naší školy, čtvrté pak 

sestavila spřátelená škola z polských Myslakowic. Žáci soutěžili ve 

florbalu, kin-ballu a v přehazované. Týmy bojovaly o každý míč, bod        

i branku. Hlavním přínosem celého sportovního dne ale bylo, že si všichni 

zasportovali a upevnilo se naše přátelství s polskými žáky! 

 Výlet do minulosti 

Žáci z 2.B se prostřednictvím věcí, které si sami donesli, podívali do 

blízké i vzdálené minulosti. Sešly se předměty denní potřeby, části 

oblečení, hudební nosiče, dobové noviny, knížky, pomocníci do kuchyně, 

fotoaparát a mnoho dalších. Děti věci představily třídě formou hádanek.   

Z velkého množství předmětů nám ve třídě vznikl koutek, který se těšil 

pozornosti hlavně o přestávkách. 

 Návštěva vzácného hosta 

V čase Halloweenu, který děti tak milují, jsme nezapomněli na tématické 

dýně. Pozvali jsme k nám do 3. oddělení školní družiny vzácného hosta, 

který se zabývá dekorativním vyřezáváním. Jmenuje se Jan Fiebinger a je 

držitelem mnoha medailí v tomto oboru. Věnoval se dětem trpělivě celé 

odpoledne. Vyprávěl o technice caarvingu a vyřezával přitom nádherné 

obličeje z dýní, které nám teď zdobí školu. Děkujeme. 

 Přírodovědný klokan 2016 

V úterý 18.10. proběhla v osmých a devátých ročnících soutěž 

Přírodovědný klokan. Tato soutěž je již několikátý rok obdobou tradiční 

soutěže Matematický klokan a pořádají ji Přírodovědecká a Pedagogická 

fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěž má podobný princip 

jako matematický klokan - 24 otázek ve třech obtížnostech z oblastí 

přírodopis, zeměpis, fyzika, (chemie) a matematika. Na základních 

školách je pořádána v kategorii Kadet pro 8. a 9. ročníky. 

Nejlepší výsledky v letošním kole dosáhli Patrick BRYDON z 9.A se 

ziskem 83 bodů, na druhém místě se umístil Josef KHOL taktéž z 9.A se 

78 body a na třetím místě pak David GNOL z 8.A se 71 bodem. 

Nejlepším chlapcům gratulujeme, dalším účastníků děkujeme za účast       

a doufáme, že se někdo z vás zúčastní dalších soutěží v některém               

z přírodovědných předmětů. 
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 Strašidelný rej 

Den po Dušičkách, v době tak příhodné pro řádění strašidel, si 8.A 

připravila pro třeťáky již tradiční stezku odvahy po školních chodbách. 

Děti byly statečné, sice pištěly, ale do cíle všechny nakonec dorazily, za 

což byly odměněny diplomem a sladkostí. Osmáci si pro ně připravili 

spoustu zábavných her se strašidelnou tématikou. Společně si pak 

zatancovali. Odborná porota posuzovala, který kostým je nepovedenější    

a kdo předvádí nejlepší taneční kreace. Po odchodu třeťáků se chvíli báli    

i osmáci - vymysleli si totiž schovávanou ve zhasnutých prostorách školy. 

Nakonec jsme se všichni našli a večer mohli shodně prohlásit za 

vydařený. 

 Krajské kolo v basketbalu 2016 

Po jednoznačném vítězství v okresním kole postoupila družstva dívek       

i chlapců do krajského kola v Jičíně. Po velmi dobrých výkonech ve všech 

zápasech obsadilo celkově družstvo chlapců 3. místo a družstvo dívek 4. 

místo. Děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. 

 Jaký byl Den otevřených dveří 2016 

Jako již každým rokem v tuto dobu se i letos pro širokou veřejnost 

otevřely dveře naší školy. Žáci si ve spolupráci s učiteli připravili spoustu 

aktivit pro předškoláky i jejich rodiče. Ti si mohli zasoutěžit, vyrobit 

drobné dárky a vánoční dekorace, poznávat přírodniny, poslouchat 

pohádky, zasportovat si atp. Nechyběly ani dobroty připravené našimi 

kuchařkami. Potěšila nás i návštěva absolventů školy. Akce byla 

zakončena pěveckým vystoupením sedmáků, osmáků a deváťáků               

a ohňostrojem. 

 Pohádkové divadlo ve 4.B 

Při hodinách českého jazyka jsme probírali pohádky klasické i veršované. 

Napadlo nás veršované pohádky F. Hrubína převést do divadelní podoby. 

Během hodin čtení si děti vybraly vhodnou pohádku, rozdělily si role, 

naučily se texty zpaměti a nacvičovaly dramatizace. Při výtvarné výchově 

si děti vyrobily kulisy, donesly kostýmy a mamky pomohly i s bábovkou 

proKarkulku. 

Představení pro malé děti proběhla poslední den před vánočními 

prázdninami. 
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 Lyžařský výcvik 8.A 

Osmáci si celý minulý týden užívali zimních radovánek v Peci pod 

Sněžkou. Naší hlavní aktivitou bylo sjezdové lyžování. Došlo ale i na 

běžky - podnikli jsme výlet na Výrovku a prozkoumali běžkařské tratě na 

Černé hoře. Někteří z nás si vyzkoušeli "kluzky". Večery kromě 

společenských her obohatila zajímavá přednáška místní horské služby. 

Nechyběla pořádná sněhová bitva a akrobacie v hlubokém sněhu. Počasí 

nám přálo, sněhu bylo dost. Výcvik se vydařil dle našich představ. 

 "Co Čech, to muzikant" 2017 

Nejen prvňáčci z hudebního kroužku naší školy toto rčení opět potvrdili. 

Většina děti umí hrát už v tak raném věku na hudební nástroj. Pokud 

neovládají hru na hudební nástroj, rády si zazpívají, vytleskají rytmus 

písně nebo alespoň zatancují na taneční podložce. Je dobře, že pořád platí: 

"Co Čech, to muzikant". 

 Kotel frimlovského druida 

Příznivci běžek z celého druhého stupně po nucené přestávce z předešlého 

roku, kdy nenapadlo dost sněhu, letos opět mohli absolvovat výlet z 

Pomezních Bud přes Rýchory do Mladých Buků. Jelo se nám parádně. 

Zúčastnila se i řada nováčků, většina šesťáků se překvapivě po celou dobu 

držela v čele naší výpravy. Komu chyběly síly a zkušenosti, vynahradil to 

svou houževnatostí a pozitivním přístupem. Všichni jsme tak ve zdraví 

dojeli až do cíle. Protože jde pro naši školu o již tradiční akci, rozhodli 

jsme se, že by si zasloužila být pojmenována. Nápadů ze strany účastníků 

byla řada (např. Frimlovská běžky, Rýchorské padavky, Pomezní šmajd, 

Rýchorský půlmaraton), v závěrečném hlasování ale téměř jednohlasně 

zvítězilo pojmenování "Kotel frimlovského druida". 

 Pololetní „lyžovačka“ 

Druhou část školního roku jsme na druhém stupni odstartovali mimo 

dosah školních lavic. Vypravili jsme se do Krkonoš zalyžovat si. První 

den jsme ještě na Černé hoře bojovali s oblačnem, ve čtvrtek v Peci pod 

Sněžkou jsme se dostali ale nad mraky a na prosluněném Hnědém vrchu 

jsme si připadali jak v ráji. Snad nám učení v druhém pololetí půjde stejně 

dobře jako lyžování. 
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 Lyžařský výcvik 4.A a 4.B 

V pondělí 6.2. jsme se nazuli do lyžáků a vyrazili autobusem na týdenní 

lyžařský výcvik do Petříkovic. Tam si nás paní učitelky rozdělily do týmů 

a pilně jsme se učili carvingový oblouk. Nechyběly ani pauzičky na čaj      

a sušenku. Poslední den nám paní učitelky uspořádaly závody ve slalomu, 

které byly zakončeny vyhlášením a sladkou odměnou. Lyžák se nám moc 

líbil. 

 Lyžaři a snowboardisté ... 

... ze druhých tříd naší školy se vypravili do Černého dolu, aby tady          

v lyžařské škole vyladili svoji formu. Opravdu se jim dařilo. Ze 

začátečníků snowboardistů se vypracovaly zdatné naděje. Z lyžařů, kteří 

první den dělali jen nesmělé krůčky, se za pár dní stali šikovní sjezdaři. 

Pokročilí si troufli lanovkou na velkou sjezdovku. Počasí nám přálo 

opravdu ukázkově. Sluníčko nás vítalo každý den. Poslední den se konaly 

závody a každý účastník školy si odnesl pochvalu za sportovní výkony      

i dobré chování. 

 Frimlův slavíček 2017 

Školní kolo zájmové umělecké činnosti proběhlo tento týden. Soutěže se 

zúčastnili ti nejlepší zpěváci z celé školy. Do okresního kola ale mohou 

postoupit jen ti nejlepší. Zvítězila děvčata, která už naší škole vyzpívala 

několik medailí. Přibyla také nadějná zpěvačka z 1. třídy. Blahopřejeme! 

1. místo - Nela Bednářová 3. B 

2. místo - Hana Možíšová 1. B 

3. místo - Stella Brydon 4. B 

 Cimbálovka ve škole 

V pátek 24. 2. navštívila naši školu cimbálová muzika Réva ze Zlína. Její 

členové dětem předvedli, že "cimbálovka" dokáže svými nástroji zahrát 

kromě lidových písniček i hudbu klasickou, jazzovou, rockovou                 

i populární. Program obsahoval i jednoduché soutěžní otázky a za správné 

odpovědi byli žáci odměněni drobnými dárky. Vystoupení se nejvíce 

líbilo nejmladším dětem, které si rády zazpívaly a na závěr si mohly           

i zatancovat. 
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 Cesta 4.A do PRAVĚKU 

Tento týden se v CENTRECH AKTIVIT děti vydaly do pravěku. První 

den vyluštily rébusy v ranní zprávě, která jim prozradila, jaké téma v 

centrech je čeká. V každém centru si vyzkoušely něco jiného. V ateliéru 

modelovaly, malovaly nástěnné malby a vyrobily pravěké zbraně.            

V objevech vytvářely pravěký plakát, v matematice se zorientovaly           

v časové ose a zjistily, jak vznikl kalendář a ve čtení a psaní se dozvěděli 

o pravěku vše potřebné, luštily rébusy a křížovky. 

 Lyžaři a snowboardisté ze 3. tříd 

Již potřetí se děti 3. tříd zúčastnily zimního výcviku v Černém Dole. 

Týden před jarními prázdninami si užívaly celkem pěkného počasí, 

zábavy se sympatickými instruktory, kteří je ještě více zdokonalovali        

v těchto zimních sportech a protože byly děti moc šikovné, zajezdily si 

vydatně na velkých sjezdovkách. Všichni byli moc spokojeni a děkují 

všem instruktorům a panu Bavorovi, který pro ně výcvik zajistil. 

 Holky vyzpívaly pro naši školu zlato a stříbro v ZUČ! 

Velký úspěch sklidila děvčata v reprezentaci naší školy v okresním kole 

ZUČ - zájmové umělecké činnosti, obor - zpěv. Gratulace patří nadějné 

zpěvačce Haně Možíšové z 1. A, která vyzpívala zlato, naší stále úspěšné 

Nele Bednářové ze 3. B za stříbro a poděkování za pěknou interpretaci 

patří také Stelle Brydon ze 4. B. Holky děkujeme, zpívejte dál a těšíme se 

zase za rok. 

 Matematický klokan 2017 

Podle výsledků za celý náš kraj a jednotlivé okresy se Tomáš Krátký       

z 9.B umístil na celkovém 5. místě v okresu Trutnov a Ondřej Günther    

z 9.A hned na následujícím 6. místě, oba v kategorii Kadet. 

 Basket na sportovkách 

Na úterní sportovní kroužek přišel trenér trutnovských dorostenek a žen 

pan Martišek. S dětmi měl basketbalový trénink, kde si mohly vyzkoušet 

různé aktivity -pohyb s míčem i bez, driblink, přihrávky, střelbu na koš. 

Na závěr proběhl i zápas, kde si dva týmy poměřily svoje síly. Dětem se 

tato změna moc líbila a společně se těšíme na další setkání. 
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 Besídka pro maminky 

Děti ze třetího oddělení školní družiny pilně trénovaly celý měsíc. Zpívaly 

náročné umělé i lidové písně, doprovázely skladby na rytmické nástroje, 

kytaru i klavír. Každý se naučil svoji báseň a mamince s poděkováním      

a přáním všeho nejlepšího ke Dni matek předal přání, dárek a květinu. 

Maminky slzely a to bylo pro nás tou největší odměnou. Ještě jedou 

všechno nej k vašemu svátku. 

 Ratibořice trochu jinak 

I letos žáci osmého ročníku navštívili v prosluněných květnových dnech 

Babiččino údolí. Protože tato místa jsou mnohým z nich už notoricky 

známá, zvolili jsme si alespoň netradiční cestu. Z České Skalice jsme se 

vypravili "Zakázankou" k zámku, vraceli jsme se pak po strmém srázu 

nad levým břehem Úpy kolem trosek tvrze husitského lapky Koldy ze 

Žampachu. V doubravě jsme mohli pozorovat právě rozkvétající 

konvalinky, mařinky vonné, rozrazily a další lesní byliny, lilie zlatohlavé 

se na svou spanilou jízdu zatím teprve chystaly. V parku jsme si prohlédli 

vzácné dřeviny. Z živočichů nás nejvíc pobavilo zmatené mládě rehka, 

které jsme vysvobodili z altánu. Otužilejší z nás se pak vykoupali             

u Viktorčina splavu. Samozřejmě jsme nezanedbali ani literární část 

exkurze - prohlédli jsme si místa spojená s životem Barunky Panklové - té 

skutečné (škola v České Skalici, rozpadlá budova na zámku) i té literární 

(Staré bělidlo, mlýn). 

 Preventivní den pro 2. stupeň 

Jeden z posledních květnových dní opustili žáci 6. - 9. tříd školní lavice, 

aby se dozvěděli od pozvaných odborníků spoustu nových informací        

z oblasti prevence. Nejdříve je čekal na hřišti zásah policejní jednotky. 

Posléze sledovali práci psovoda s policejním psem. Po třídách následně 

absolvovali jednotlivá stanoviště. Policisté jim ukázali své vybavení           

i výzbroj a také postup při zatýkání. Městská policie s nimi natrénovala 

střelbu ze vzduchovky. Shelter měl nachystanou velmi zajímavou 

přednášku o kyberšikaně. Pan Toman z PPP si pak s nimi popovídal         

o mezilidských vztazích a domácím násilí. Střední zdravotnická škola        

s dětmi nacvičila resuscitaci pacienta, ukládání do stabilizované polohy     

a ošetřování zraněných. Své stanoviště si vzorně připravili i hasiči. 

Děkujeme všem zúčastněným organizacím za spolupráci. 
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 Bylo to naše Eldorádo 

Přivezli jsme si zlato a bronz z Eldoráda. Náš vysněný cíl. Pro mladé         

a nadějné florbalisty 2. a 3. tříd skvělý první florbalový turnaj. Pro starší 

borce ze 4. a 5. tříd odměna za celoroční přípravu. Dali do toho srdíčka, 

nenechali nit svého dresu suchou a bojovali jako tým. 

 Páťáci opět úspěšní na Pythagoriádě 

Ve středu 17. května se na trutnovském gymnáziu uskutečnilo tradiční 

okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. A naši páťáci se v 

konkurenci 24 soutěžících z celého trutnovského okresu neztratili. 

Iva Jarošová se umístila na výborném 2. až 3. místě se 13 body z 15 

možných. Matyáš Plecháč obsadil sdílené 5. až 7. místo, Vojtěch 

Marhold 8. až 10. místo a Ema Buryanková s Petrem Ticháčkem 

společně 11. až 12. místo. Soutěže se ještě zůčastnili Tomáš Okrouhlický 

a Klára Retková, kterým o kousek unikla možnost stát se úspěšným 

řešitelem. 

 Preventivní den pro první stupeň 

Dětský den naši nejmladší prožili tentokrát poněkud netradičně. Výuku 

začali evakuací školy, pak už je čekala jednotlivá stanoviště, která si 

postupně se svými třídními učitelkami prošli. Hasiči jim ukázali hasičské 

auto, pod dohledem policie si zajezdili podle předpisů na koloběžkách na 

dětském dopravním hřišti a zastříleli si z "foukačky" na terč, studenti SZŠ 

děti učili poskytovat první pomoc a ošetřovat zranění. S panem Tomanem 

z PPP Trutnov si děti popovídaly o vztazích, s odbornicemi z Shelteru 

potom řešily šikanu. Děkujeme všem zúčastněným odborníkům za skvěle 

připravený program. Zvláštní poděkování pak patří paní Lence 

Mikeskové, která pomohla s organizací obou preventivních dnů. 

 Británie s Neilem 

V prvním červnovém týdnu proběhl pro žáky 3. – 8. ročníků program        

s rodilým mluvčím v anglickém jazyce pod názvem Británie s Neilem. 

Program byl rozpracován do tří jazykových úrovní a žáci si to s Neilem 

užili. 

Toto jsou reakce žáků: „Bylo to super. Nevěřila bych, že budu tolik 

rozumět. Neil byl vtipný. Dozvěděl jsem se nové informace o Velké 

Británii, Skotsku a Walesu. Zajímavá byla část o sportu a o jídle. Nadchlo 

mě, jak jeho asistentka zpívala. Měli to skvěle připravené, fotky, hudbu     
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a tak... Když za rok přijedou, určitě bych chtěl jít znovu. Mohlo to být 

delší.“ 

 Druháci na návštěvě v hasičské zbrojnici 

V pondělí 5.6. 2017 jsme vyrazili na exkurzi do hasičské zbrojnice. Mile 

nás tam přivítali a ukázali nám nejenom techniku, se kterou nám jezdí 

pomáhat, ale také zázemí, ve kterém tráví 24 hodinové služby. Zblízka 

jsme si prohlédli protichemické a žáruvzdorné obleky a obleky do vody. 

Nejvíce se nám líbil tréninkový polygon, hasičská věž a stříkání vodou na 

postavené lahve. Děkujeme všem zúčastněným hasičům za bezva zážitek. 

 Rodinný sportovní den v Polsku 2017 

V sobotu 3. června navštívilo 12 žáků 2. stupně s pedagogickým 

doprovodem partnerskou školu v Myslakowicích. Již poněkolikáté jsme 

využili pozvání na jejich rodinný sportovní den. Na místním hřišti si děti 

zasportovaly, zasoutěžily a pobavily se na různých zábavních atrakcích, 

včetně „vykoupání" v hasicí pěně. Jako vždy nechybělo výborné 

občerstvení, pěkné ceny a dárky pro každého z nás. Strávili jsme tu pěkný 

den a budeme se těšit na podzimní setkání u nás v Trutnově. 

 Třeťáci v Elektrárně Poříčí 

Ve středu 7. června jsme se vydali na exkurzi do Elektrárny Poříčí. 

Shlédli jsme film o historii elektrárny a o výrobě elektřiny. Později jsme 

se rozdělili na dvě skupiny a vydali jsme se na prohlídku. Byli jsme se 

podívat na „nádraží“, kam vlaky přivážejí uhlí, na sklad uhlí i biomasy. 

Procházeli jsme kolem komínů, 100 m vysokých, byli jsme u kotle, 

nakoukli dovnitř a viděli „peklíčko“. Také jsme vyjeli výtahem, 40 m 

vysoko, na kotel. Tam bylo pořádné vedro a také výhled na celou 

elektrárnu. Dozvěděli jsme se, že celá výroba je řízena počítači a že          

z popílku se vyrábí cihly. Děkujeme p. Tomkovi, že nám domluvil 

zajímavou exkurzi. 

 Do perníkové chaloupky 

se podívaly děti ze druhých tříd se svými učitelkami. Všichni jsme 

poslouchali vyprávění o dvou dětech, které si bez dovolení začaly loupat 

perníček na střeše chaloupky, která patřila jedné hodné paní ježibabě, 

původním povoláním pekařce perníků. Zopakovali jsme si kouzelné 

slovíčko prosím, prošli jsme kouzelným lesem přímo k paní ježibabě, 

pekařce perníků. Ta nám nejen pověděla, jak se pečou perníky, ale 

ukázala nám i svoje kouzelné létající koště. Když jsme prošli nebem         
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i peklem, dostali jsme se z pohádkové chaloupky zase ven. Počasí nám 

přálo a pohádkový výlet jsme si hezky užili. 

 Sportovní den pro žáky 1. - 4. ročníků a pro MŠ 

Na dny 2. června a 6. června žáci 5. ročníku připravili sportovní den pro 

své mladší spolužáky z 1. až 4. ročníků a pro předškoláčky z MŠ 

Novodvorská. Žáci si nachystali různé sportovní a rozvojové aktivity, 

zaměřené např. na posilování, smyslové vnímání, odhad vzdálenosti, práci 

s míčem, rozvoj obratnosti apod. V pátek 2. června akci popřálo vlídné 

počasí a celý podnik se mohl uskutečnit pod letním nebem ve školním 

atriu. V úterý 6. června musela být aktivita přesunuta do tělocvičny, neboť 

Rýbrcoul byl tento den v plačtivé a větrné náladě, což nijak nesnížilo chuť 

malých sportovců poměřit své schopnosti se svými vrstevníky. 

Za originální aktivity a celkovou přípravu akce si páťáci vysloužili 

pochvalu jak od spolužáků, tak od předškoláčků i učitelek z MŠ 

Novodvorská. 

 Land-art v Dračí rokli 

Dne 13. června se žáci 5.A třídy vydali do Dračí rokle, kde si vyzkoušeli 

land-art. Jedná se o výtvarnou techniku, při níž se jako výtvarného 

prostředku využívají přírodní materiály. Žáci se tentokrát zaměřili na 

konkrétní objekty, přestože objektem ztvárnění mohou být i abstraktní 

záležitosti. Díla i jejich autory zachycují fotografie. Krása je všude, jen je 

třeba se zastavit. 

 Pasování prvňáčků z 1.B na čtenáře 

15. června jsme se vydali do knihovny. Tentokrát na nás nečekalo 

povídání o knížkách, čtení příběhů nebo hledání v encyklopediích, ale 

velká slavnost – Pasování na čtenáře. 

Prvňáčky přivítala královna Abecedka. Děti ji obdarovaly vlastnoručně 

vyrobenou knížkou a potěšily scénkou o písmenkách abecedy. Děti 

dostaly od královny tři úkoly, ten poslední byl nejtěžší. Každý musel 

prokázat své čtenářské umění na krátké básničce. A protože děti celý rok 

čtení pilně trénovaly, všem se povedlo. Královna prvňáčky pochválila        

a po složení čtenářského slibu děti pasovala na čtenáře. Nakonec jsme to 

pořádně oslavili v cukrárně. Zbývá jen popřát malým čtenářům, aby je 

čtení bavilo a objevili hodně krásných a zajímavých knížek. 
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 Den pravěku 2017 

V úterý 20. 6. proběhl na naší škole Den pravěku. Třídy 2. stupně 

soutěžily na toto téma v zajímavých činnostech v dějepise, českém            

a anglickém jazyce, matematice, zeměpise, výtvarné výchově                    

a pohybových aktivitách. Součástí byla i přednáška o paleontologii - 

Mobilní trilopark. 

Žáci si celý den užili a každý si s sebou odnesl vlastnoručně vyrobený 

odlitek trilobita nebo mušle. Zdařilé modely rozmanitých dinosaurů zdobí 

nyní školní chodbu před kancelářemi. 

 Plavba po Orlici 

7.A a 8.A letos místo pěšího výletu čekala plavba po Orlici. Na kánoích 

jsme absolvovali 30 km dlouhou trať z Kostelce nad Orlicí do 

Třebechovic pod Orebem. Počasí nám přálo, během prvního parného dne 

jsme si dosyta vychutnali koupání, přes noc nám napršelo, a tak se 

zpočátku líná řeka dala k naší radosti do pohybu. Pro řadu z nás to byly 

první vodácké zkušenosti, navzdory tomu jsme zvládli všichni celou trasu 

se ctí a užili si i spoustu legrace. 

 Baldův svět a prvňáci 

Vlakem jsme dojeli do Mladých Buků a po splnění všech čertích úkolů se 

konečně dostali do Baldova světa. Děti do posledních sil skákaly na 

trampolínkách, prolézaly na prolézačkách s tobogány a dlouhou 

nafukovací housenku. Po sportovních výkonech se ochlazovaly ve 

vodním hřišti. Ti odvážnější si vyzkoušeli rychlou jízdu v tubingu. Radost 

dětem udělala i mini zoo. 

 Za celoroční dřinu skončili v PEKLE 

V rámci příprav na prázdniny se sedmáci a osmáci vypravili poznávat 

přírodu v okolí Mladých Buků. Navštívili skály v okolí Hrádečku, dobyli 

Břečtejn a kolem skály Baby se soutěskou dostali až do samotného Pekla. 

Voda v soutěsce a náročný terén vyvedly některé trochu z rovnováhy, 

závěrečná projížďka na bobové dráze a zmrzlina ale náladu vyladily opět 

do plusových hodnot. 

 

 Pravidelně jako každý rok se naši žáci zapojili do mnoha soutěží, ať už 

vědomostních nebo sportovních.  

 

http://www.4zsrf.cz/index.php/foto/category/270-trilopark
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X.  Další vzdělávání pedagogů 

 

 

Bobr Pavel  Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – I.  

    Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – II.  

Školení BOZP   

 

Cabicarová Lucie Školení dle vyhlášky č.50/1978 Sb.,§11 o odborné 

způsobilosti v elektrotechnice  

Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – I.  

Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – II.  

Školení BOZP  

 

Demešová Alena Školení – Výuka matematiky – metodou Hejného, 

příklady dobré praxe a aplikace do vlastní výuky ZŠ 

Seminář – Začít spolu – výuka v centrech 

    Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – I.  

    Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – II.  

Školení BOZP  

 

Jindrová Ida Kurz – Mentorský kurz komunikačních dovedností II. -       

JOB 

Školení – Výuka matematiky – metodou Hejného, 

příklady dobré praxe a aplikace do vlastní výuky ZŠ 

Seminář – Manipulace v jednání–aneb jak se nenechat  

zatlačit do kouta 

Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – I.  

    Školení – Letní škola – Formativní hodnocení 

    Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – II.  

Školení BOZP     

 

Jirušková Ivana  Školení – Letní škola – Začít spolu 

    Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – II.  

Školení BOZP  

 

Kisá Milena Školení – Výuka matematiky – metodou Hejného, 

příklady dobré praxe a aplikace do vlastní výuky ZŠ  

    Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – I.  

    Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – II.  

Školení BOZP  
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Kočanová Milena  Porada předsedů školních klubů AŠSK 

Seminář – Odesíláme matriku, novinky ve výkazech - 

webinář 

    Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – I.  

Seminář – Začít spolu na 2. stupni ZŠ  

    Školení BOZP  

 

Kolářová Magdalena  Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – I.  

    Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – II.  

Školení BOZP  

 

Koutková Vlasta Kurz – Mentorský kurz komunikačních dovedností II. -   

JOB 

Školení – Výuka matematiky – metodou Hejného, 

příklady dobré praxe a aplikace do vlastní výuky ZŠ 

Seminář – Manipulace v jednání–aneb jak se nenechat 

zatlačit do kouta 

    Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – I.  

    Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – II.  

Školení – Letní škola – Formativní hodnocení 

    Školení BOZP  

 

Kuťáková Ludmila Školení – Výuka matematiky – metodou Hejného, 

příklady dobré praxe a aplikace do vlastní výuky ZŠ 

Seminář – Začít spolu – výuka v centrech 

    Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – I.  

    Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – II.  

Školení BOZP  

 

Kutilová Petra  Školení – Výuka matematiky – metodou Hejného, 

příklady dobré praxe a aplikace do vlastní výuky ZŠ 

    Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – I.  

    Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – II. 

    Školení BOZP  

 

Libřická Jitka  Konference IT DLNK EXPO 2016 

Školení – Výuka matematiky – metodou Hejného, 

příklady dobré praxe a aplikace do vlastní výuky ZŠ 

Školení – Setkání ředitelů a učitelů druhého stupně ZŠ – 

principy programu Začít spolu ve výuce na 2. stupni ZŠ 

Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – I 

Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – II..  

Školení – Letní škola – Otevíráme dveře pro mentory I. 
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Seminář – Začít spolu na 2. stupni ZŠ  

    Školení BOZP  

 

Limburská Jitka Školení – Výuka matematiky – metodou Hejného, 

příklady dobré praxe a aplikace do vlastní výuky ZŠ  

Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – I.  

    Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – II.  

Školení BOZP  

 

Matěnová Vlasta  Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – I.  

    Školení BOZP  

 

Mičola Martin Školení dle vyhlášky č.50/1978 Sb.,§11 o odborné 

způsobilosti v elektrotechnice 

    Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – I.  

Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – II. 

    Školení BOZP  

 

Mikšovská Kateřina Kurz – Mentorský kurz komunikačních dovedností II. - 

JOB 

Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – I.  

Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – II. 

Školení – Letní škola – Formativní hodnocení 

Školení – Seznámení se vzdělávacím programem pro 

ZŠ metodou CLIL 

    Odlišnosti české a britské kultury 

    Školení BOZP  

 

Mrázková Dita   Školení – Výuka matematiky – metodou Hejného, 

příklady dobré praxe a aplikace do vlastní výuky ZŠ 

Seminář – Začít spolu – výuka v centrech 

Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – I.  

    

 

Pastorová Petra  Seminář – Začít spolu na 2. stupni ZŠ  

Školení – Setkání ředitelů a učitelů druhého stupně ZŠ – 

principy programu Začít spolu ve výuce na 2. stupni ZŠ 

Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – I.  

Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – II. 

    Školení BOZP  

 

Pejřimovská Olga  Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – I.  

Školení BOZP    



-92- 

 

Perutková Lenka Školení – Výuka matematiky – metodou Hejného, 

příklady dobré praxe a aplikace do vlastní výuky ZŠ  

Seminář – Začít spolu – výuka v centrech 

Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – I. 

Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – II.   

Školení BOZP  

 

Peterková Ivana  Seminář – Angličtina pro ty, které učení nebaví 

Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – I. 

Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – II. 

Školení BOZP  

  

Prokýšková Jaroslava Seminář – Školení zdravotnic první pomoci 

    Školení BOZP  

 

Součková Eva Celostátní konference pracovníků školních družin – 

Problematika výchovy a vzdělávání ve školních 

družinách 

Seminář – Zásady koncepční práce vychovatele 

Školení BOZP  

 

Soukupová Eva  Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – I 

Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – II..  

    Školení BOZP 

 

Suchánková Šárka Školení – Výuka matematiky – metodou Hejného, 

příklady dobré praxe a aplikace do vlastní výuky ZŠ 

   

Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – I.  

Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – II. 

    Školení BOZP 

 

Tylšová Kateřina  Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – I.  

Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – II. 

Školení BOZP 

 

Vašatová Helena  Školení metodiků prevence základních a středních škol 

    Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – I.  

    Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – II. 

    Školení BOZP 

 

Vondrová Iva  Porada výchovných poradců ZŠ  
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Školení – Setkání ředitelů a učitelů druhého stupně ZŠ – 

principy programu Začít spolu ve výuce na 2. stupni ZŠ  

Seminář – Začít spolu na 2. stupni ZŠ  

    Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – I. 

    Školení – Hodnocení, které pomáhá dětem růst – II.   

Porada – pedagogicko-psychologická poradna 

    Školení BOZP 

    

Vzdělávání ostatních pracovníků 

 

Martinková Jaromíra Porada vedoucích školních jídelen pro okres Trutnov 

Hygienické minimum pro pracovníky školních jídelen 

Seminář pro vedoucí a kuchařky školních jídelen 

hygienické předpisy, legislativa ŠJ, potravinové lergeny  

Školení BOZP 

 

Šrámková Anna  Seminář pro vedoucí a kuchařky školních jídelen 

hygienické předpisy, legislativa ŠJ, potravinové 

alergeny 

Hygienické minimum pro pracovníky školních jídelen 

    Školení BOZP 

 

Czibulková Eva  Seminář pro vedoucí a kuchařky školních jídelen 

          hygienické předpisy, legislativa ŠJ, potravinové lergeny 

Hygienické minimum pro pracovníky školních jídelen 

    Školení BOZP 

 

Sahánková Renata  Seminář pro vedoucí a kuchařky školních jídelen 

hygienické předpisy, legislativa ŠJ, potravinové lergeny 

Hygienické minimum pro pracovníky školních jídelen 

Školení BOZP 

 

Bejrová Táňa  Seminář pro vedoucí a kuchařky školních jídelen 

hygienické předpisy, legislativa ŠJ, potravinové lergeny 

Hygienické minimum pro pracovníky školních jídelen 

 

Dufková Jana  Seminář pro vedoucí a kuchařky školních jídelen 

hygienické předpisy, legislativa ŠJ, potravinové lergeny 

    Školení BOZP 
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XI.  Statistické přehledy prospěchu a chování 
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-96- 

XII.  Výchovné poradenství 

 

 

 spolupráce s metodikem prevence, třídními učiteli, pedagogickými 

pracovníky, vedením školy, Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP 

a SPC) Trutnov,  Hradec Králové, Náchod 

 sledování a studium změn legislativy v oblasti výchovného poradenství, 

inkluze 

Kariérové poradenství 

 poradenská činnost výchovného poradce (žáci, rodiče) 

 informace žákům a jejich zákonným zástupcům o možnostech studia, 

nabídce středních škol 

 konzultace k volbě povolání  

 aktualizace nástěnky - volba povolání 

 říjen a prosinec - 9. ročník – předběžný průzkum mezi žáky ke studiu na 

středních školách 

 zprostředkování informací ze středních škol, úřadu práce a dalších 

institucí 

 výchova k volbě povolání je realizována v rámci vyučovacího předmětu 

ČlaP (Člověk a svět práce) v 8. a 9. ročníku jednou hodinou týdně, 

informace o vyplnění přihlášky „ nanečisto“, informace o přijímacím 

řízení, web 

 září 2016 – schůzka rodičů - předběžné informace o přijímacím řízení v 9. 

ročníku prostřednictvím třídních učitelů  

 21. 10. 2016 žáci 9. tříd návštěva výstavy středních škol – PRO FUTURO 

v Trutnově 

 listopad 2016 schůzky rodičů – informace k přijímacímu řízení na střední 

školy  

 18. 11. 2016 - 9. ročník – beseda - Bc. ERIKA LÁŠKOVÁ, 

Referent poradenství a dalšího vzdělávání ÚP Trutnov k volbě povolání 

 prosinec 2016 – 9. ročník - exkurze k volbě povolání  - Dvůr Králové – 

Vánoční ozdoby, autodoprava Rodos 

 zpracovány přihlášky na střední školy a víceleté gymnázium na základě 

údajů zákonných zástupců o zvolené škole a studijním oboru, zpracování 

přihlášky elektronicky s využitím programu Bakaláři 

 individuální schůzky se ZZ žáků, předání přihlášek a zápisových lístků, 

podání informací k přijímacímu řízení 
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Výsledky přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2016/2017 

Povinnou školní docházku ukončilo 42 žáků 9. třídy. 

 

Přijetí na střední školy na základě uplatněného zápisového lístku 

a) víceleté gymnázium:      

      

   z pátého ročníku   

 Gymnázium Trutnov            9    
 
b) střední školy zřizované krajem: 
  
 

gymnáziu

m 

obchodní 

akademie 

zdravotní 

škola 

průmyslov

á 

škola 

ostatní 

školy 

střední 

odb. 

učiliště 

celkem 

 

 10 2 4 12 10 3 42 

 

c) soukromé školy – 0 

žáků 

 

d) církevní školy – 1 

žák 

 

 

     
  
 

Seznam středních škol:      přijato 

Gymnázium Trutnov                               7 žáků 

Gymnázium Dvůr Králové n. L.    1 žák 

SPŠ Trutnov         6 žáků / z toho 1 

učební Vyšší odborná škola zdravotnická                   

a Střední zdravotnická škola Trutnov             5 žáků 

Obchodní akademie Trutnov                2 žáci 

Střední škola informatiky a služeb Dvůr K. n. L.         2 žáci 

Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové                          1 žák               

  

Hotelová škola Poděbrady        1 žák 

SPŠKS Hořice   3 žáci 

Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice   1 žák 

SOŠPG Nová Paka  1 žák 

SOŠ a SOU, HK, Vocelova 1338  1 žák 
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SPŠ stavební Náchod  2 žáci 

SUPŠ sklářská Železný Brod  2 žáci 

SOŠ sociální a zdravotnická Evangelická akademie Náchod 1 žák 

SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky HK  1 žák 

Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice  1 žák 

ČLA Trutnov  1 žák 

SŠ rybářská a vodohospodářská Třeboň  1 žák 

SOŠ Gastronomie Praha  1 žák 

SŠ automobilní Holice  1 žák 

 

 Péče o žáky se SVP 

 září 2016 zahájena práce s žáky podle doporučení odborného pracoviště / 

PPP a SPC Trutnov, Hradec Králové, Náchod / 

 září 2016 – pedagogický sbor seznámen s obsahem vyhlášky č. 27/2016 

Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných 

 září a červen – konzultace s pracovníky PPP a SPC Trutnov (Mgr. 

Jebousková a Mgr. Huňatová), telefonická konzultace Mgr. Lucie 

Veinertová SPC Trutnov 

 v průběhu roku evidováno celkem 15 žáků s navýšeným normativem, 

z toho 7 žáků druhého stupně ZŚ 

 1 žák 2. A - doporučení PPP a SPC Trutnov 3. stupeň PO asistent 

pedagoga, nepodařilo se zajistit, byl vypracován I VýP 

 pro žáky s navýšeným normativem určeny reedukační hodiny / speciální 

pedagog, dyslektické asistentky 

 vypracováno 6 IVP podle doporučení PPP a SPC, vedena evidence žáků       

s lehčími formami vývojových poruch učení, chování a doporučením 

k integraci 

 s dostatečným časovým předstihem informováni rodiče žáků, kterým 

končila platnost doporučení PPP o nutnosti přešetření v PPP 

 zajišťována kontrolní vyšetření, přehled žáků se SVP několikrát ročně 

aktualizován 

 trvá spolupráce s PPP v Trutnově - vyšetření žáků, konzultace 

s vyučujícími a výchovným poradcem, schůzky k problematice IVP  
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Péče o žáky mimořádně nadané  

 žádný žák nebyl integrován jako žák mimořádně nadaný na základě 

vyšetření v PPP  

 

Péče o žáky s výukovými problémy  

 řešeno vyučujícím, třídním učitelem ve spolupráci se žákem, zákonným 

zástupcem 

 snaha najít příčiny výukových obtíží a možnosti nápravy 

 evidováno 8 žáků s PLPP, pravidelně vyhodnocováno 

 

Řešení výchovných problémů 

 v průběhu školního roku byla svolána 5x výchovná komise  

řešeny neomluvené absence sourozenců Gorolových, držení drtičky 

marihuany s nepatrnými zbytky konopí u žákyně 8. třídy, ohrožení zdraví 

spolužačky / špendlík ve svačině / - žáci 8. třídy, nebezpečné projevy 

agresivního chování a problémy se sebeovládáním – žák 8. třídy 

 přestupky řešeny ve spolupráci s třídními učiteli, metodikem prevence, 

vedením školy, ZZ 

 menší kázeňské přestupky byly řešeny třídními učiteli ve spolupráci 

s rodinou 

 

Účast na vzdělávacích akcích a setkáních výchovných poradců 

 21. 10. 2016 Podpora technických profesí – workshop pro VP / UFFO / 

 11. 2016 Setkání výchovných poradců Trutnov 

Program: 

 podoba nového doporučení školského poradenského zařízení (DŠPZ) 

 nový způsob předávání zpráv, realizování konzultací k nastavovaným 

doporučením 

 možné podpory v rámci 1. stupně, které může stanovit a realizovat sama 

škola 

 zkušenosti se sestavováním PlPP, ukázka 

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 

 

Zapsáno bylo 43 nových dětí, kteří byly u zápisu poprvé a 9 dětí po odkladu 

z minulého roku. Následně bylo rozhodnuto o 14 odkladech povinné školní 

docházky. 
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XIII.  Prevence sociálně patologických jevů 

 

Vyhodnocení akcí za školní rok 2016-2017 (Preventivního programu) 
 

1. Akce v rámci hodin výchovy k občanství a ke zdraví (vyučovací bloky) 

 sexuální výchova, AIDS (zhlédnutí videa Mezi nimi, přednáška 

v rámci etické výchovy) 

 rasismus, extrémistické skupiny (využití materiálů z programu Jeden 

svět na školách) 

 drogy (se zaměřením na cigarety, alkohol a marihuanu)  

 vandalismus 

 právní zodpovědnost mladistvých  

 šikana (zhlédnutí videa Mezi stěnami) 

 poruchy stravování (zhlédnutí videa Sami) 

 manipulace (zhlédnutí videa Na hraně) 

 domácí násilí (zhlédnutí videa z programu Jeden svět na školách) 

 

2. Akce v rámci činnosti školního parlamentu (jejich účelem bylo nabídnout 

žákům volnočasové aktivity) 

 Halloween (8. třída zorganizovala večerní diskotéku a stezku odvahy 

pro žáky z 1. stupně) 

 Mikuláš (9. třídy) 

 Organizace sběru (7. třídy) 

 sportovní den pro MŠ (9. třídy) 

 

3. Jiné akce (jejich účelem bylo nabídnout žákům volnočasové aktivity) 

 sportovní akce (v rámci těl. výchovy – soutěže) 

 exkurze  

 školní výlety 

 zahraniční pobyty 

 lyžařský kurz 

 organizace Dne otevřených dveří  

 sportovní dny ve spolupráci se spřátelenou polskou školou 

 

4. Spolupráce s odborníky 

 etická výchova – přátelství, rodina, peníze, image, media, láska, škola, 

nebezpečí, antisemitismus, rasismus, stáří (celé bloky přednášek pro 

děti 2. stupně) – v 6. - 8. třídách 

 rasismus – přednáška pro žáky 9.A se zaměřením na tematiku 

holocaustu 
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 exkurze v Židovském městě – porozumění židovské kultuře (7—9- 

třída) 

 Bezpečně na silnici – dopravní výchova (1. třídy) 

 Hasík (2. a 6. třídy) 

 Navštěva hasičské zbrojnice (9.B) 

 Ekologie: Tonda obal (1.-9. třídy) 

 Drogy: My děti ze stanice ZOO – divadelní představení jako 

protidrogová prevence (8.-9. třídy) 

 preventivní den pro 1. stupeň 

 Shelter – vztahy mezi dětmi 

 SZŠ – první pomoc 

 Městská policie + Policie ČR – dopravní výchova 

 PPP Trutnov – vztahy mezi dětmi 

 Hasiči – ukázka výzbroje 

 preventivní den pro 2. stupeň 

 Shelter – kyberšikana 

 SZŠ – první pomoc 

 Městská policie – střelba  

 Policie ČR – ukázka zásahu, psovodi, ukázka výzbroje, právní 

odpovědnost, střelba ze vzduchovky 

 PPP Trutnov – domácí násilí 

 Hasiči – ukázka výzbroje 

 

5. Vzdělávání metodičky prevence: 

 školení metodiků prevence 

 

6. 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, byl pokus          

o navázání spolupráce s parlamenty jiných škol, spolupráce se ukázala 

jako příliš komplikovaná 

 pokračuje spolupráce s PPP Trutnov – organizace preventivních dní 

 pokračují etické dílny  

 jednotlivá témata minim. preventivního programu jsou probírána 

v rámci hodin Voz na druhém stupni  

 funguje klubovna, kde žáci mohou trávit pod pedagogickým dohledem 

polední pauzy 

 funguje schránka důvěry 

 škola se přihlásila do portálu NNTD, který pomáhá žákům řešit šikanu 
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 metodička se přihlásila na kurz zaměřený na řešení šikany 

 

 

PLÁN ČINNOSTÍ NA ROK 2016-2017 

 

Primární prevence specifická 

Je realizována: 

a) v jednotlivých předmětech dle ŠVP: 

 1. stupeň 

 omezení výskytu šikany a agrese na naší škole 

člověk a jeho svět 

1. ročník:  pravidla slušného chování 

 prevence internetové kriminality (se zaměřením na kyberšikanu) 

informační a komunikační technologie: 

5. ročník: komunikace po internetu a rizika s ní spojená, zásady slušného 

chování 

 podpora zdravého životního stylu 

člověk a jeho svět 

1. – 3.  ročník: výživa, pitný režim, pohyb, zásady první pomoci 

4. – 5. ročník:  alkohol, kouření, drogy 

zásady první pomoci 

 podpora vztahu k jiným kulturám, boj proti rasismu, netoleranci                 

a extremismu 

člověk a jeho svět 

1 – 3. ročník: odlišnosti mezi lidmi, tolerance v mezilidských vztazích 

4. – 5. ročník: základní lidská práva 

 sexuální výchova (se zaměřením na ochranu před pohlavně přenosnými 

chorobami) 

člověk a jeho svět 

5. ročník: partnerství, změny v dospívání 

 2. stupeň 

 omezení výskytu šikany a agrese na naší škole 

výchova k občanství a ke zdraví: 

6. – 7. ročník: osobní bezpečí – šikana  

etika – komunikace, empatie, pozitivní hodnocení druhých 

 prevence internetové kriminality (se zaměřením na kyberšikanu) 

informační a komunikační technologie: 

6. ročník – internet a rizika s ním spojená 

7. ročník – užívání materiálů stažených z internetu, ochrana duševního 

vlastnictví 

 omezení záškoláctví 

výchova k občanství a ke zdraví: 

6. ročník: ve škole s pravidly 
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 prevence drogové závislosti (se zaměřením na cigarety, alkohol                 

a marihuanu) 

výchova k občanství a ke zdraví: 

6. ročník: alkoholismus a kuřáctví 

7. – 9. ročník:  marihuana a další nelegální psychotropní látky 

život v závislosti 

 podpora zdravého životního stylu 

výchova k občanství a ke zdraví: 

6. – 7.: zdravá výživa  

 poskytování první pomoci 

8. – 9.: civilizační choroby 

duševní zdraví 

poruchy příjmu potravy 

přírodopis: 

8. ročník:   zdravý životní styl – zdravá výživa  

poskytování první pomoci 

člověk a svět práce: 

6. – 7. ročník: zdravá výživa 

 prevence vandalismu a kriminality 

výchova k občanství a ke zdraví: 

8. – 9. ročník:  ochrana autorských práv 

vandalismus 

trestní právo, právní normy 

 podpora vztahu k jiným kulturám, boj proti rasismu, netoleranci                 

a extremismu 

dějepis:  

9. ročník: rasismus a antisemitismus v historii, Křišťálová noc 

výchova k občanství a ke zdraví: 

6. – 7. ročník:  pravidla slušného chování 

rasismus, xenofobie 

základní lidská práva a jejich ochrana 

sekty 

8. – 9. ročník: extremismus, rasismus 

 sexuální výchova (se zaměřením na ochranu před pohlavně přenosnými 

chorobami) 

výchova k občanství a ke zdraví: 

6. – 7.  ročník: vznik života, vývojové etapy a pohlavní dozrávání 

tolerance k opačnému pohlaví 

8. – 9. ročník:  plánované rodičovství – antikoncepce 

pohlavní choroby, AIDS 

odlišnosti v lidské sexualitě 

přírodopis: 

8. ročník:   vznik a vývoj jedince 
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b) formou přednášek, představení, besed a soutěží ve spolupráci s externími 

organizacemi 

 Policie ČR – přednášky o internetové kriminalitě a o legislativě spojené 

s omamnými a psychotropními látkami 

 Hasiči – nácvik evakuace školy – branný den 

 Střední zdravotnická škola Trutnov – přednášky o první pomoci, zdravém 

životním stylu, poruchách stravování 

 Pedagogicko psychologická poradna – vstupy do hodin problémových 

tříd, branný den pro vybrané žáky 2. stupně 

 Křišťálová noc – pořad na podporu boje proti extremismu 

 projekt Zdravé zuby  

 další přednášky nabízející se během školního roku 

 etické dílny pro žáky 2. stupně – součástí výuky výchova k občanství         

a ke zdraví (sexuální výchova, drogy) 

Na konec školního roku je naplánován ve spolupráci s PPP pro celou školu 

celodenní program se zaměřením na prevenci (předpokládá se účast 

Červeného kříže, Policie Trutnov, Riapsu, hasičů). 

c) formou jiných aktivit: 

 pouštění informativních spotů s tematikou prevence sociálně 

patologických jevů během přestávek na chodbě 2. stupně 

 fungování schránky důvěry 

 poradenská činnost výchovné poradkyně a metodičky prevence 

 adaptační pobyt pro 6. ročníky  

 

Primární prevence nespecifická (volnočasové aktivity) 

 Prvostupňovým dětem je nabízen ranní a odpolední program 

organizovaný školní družinou. V rámci školní družiny děti jezdí během 

roku na výlety – například do libereckého Babylonu …, pořádají 

zajímavé soutěže. 

 Žáci 5. – 9. tříd mají v době poledních pauz možnost pobývat ve školní 

klubovně, kde mají k dispozici stolní fotbal, časopisy a společenské hry. 

 Žáci se během roku podílejí na akcích organizovaných školou (vánoční 

besídka, Den otevřených dveří, akce školního parlamentu, organizace 

dětského, zápisu prvňáčků …) 

 Škola nabízí žákům v době jejich volného času tyto kroužky: 

Floorbal 

Roboti 

Rozšířená výuka českého jazyka 

 Na škole funguje školní parlament tvořený volenými zástupci z tříd 

druhého stupně. Parlament se pravidelně jednou za měsíc schází, řeší se tu 

problémy jednotlivých tříd. Parlament spolupracuje s vedením školy. 

Organizuje několikrát do roka akce pro žáky naší školy (Mikuláše, Stezku 

odvahy po nočních chodbách školy atp.) 
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XIV.  Školní knihovna 

 

 Bylo zakoupeno několik 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. 

 

 

XV.  ICT 

Stav na konci školního roku 2015/ 2016 (konec prázdnin) 

Pracovní stanice 

počítačová učebna 26 

kabinety 8 

odborné učebny 7 

notebooky učitelé 36 

kmenové učebny 2, učitelé nosí notebooky 

ostatní učebny – nepřipojeno do LAN 6 

vedení 3 

ostatní 6 

CELKEM 99 

 

minimální konfigurace stanic připojených do LAN: 

 2 GB RAM, Pentium 4, 80 GB HDD 

 Windows 10 Pro, antivir ESET  

 pořízeny 2 interaktivní projektory na I. Stupeň, 3 dataprojektory na 2. 

stupeň, interaktivní dotykový panel 

 

Interaktivní tabule, projektory 

učebna dějepisu ActivBoard 

učebna I. stupeň ActivBoard 

učebna I. stupeň interaktivní projektor 3M 

učebna I. stupeň interaktivní projektor 3M 

učebna I. stupeň interaktivní projektor 3M 

učebna I. stupeň interaktivní projektor 3M 

učebna I. stupeň interaktivní projektor 3M 

učebna I. stupeň interaktivní projektor Vivitek 

učebna I. stupeň interaktivní projektor Vivitek 

učebna I. stupeň interaktivní projektor Vivitek 

učebna I. stupeň interaktivní projektor Vivitek 

učebna fyziky ActivBoard 378 
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promítací místnost ActivBoard 378 

Jazyková učebna interaktivní projektor 3M 

učebna PC projektor  

Učebna Aj – 1. stupeň interaktivní dotykový panel 

Učebna II. stupeň Dataprojektor Epson, ozvučení 

Učebna II. stupeň Dataprojektor Epson, ozvučení 

Učebna II. stupeň Dataprojektor Epson, ozvučení 

 

 

LAN 

 strukturovaná kabeláž CAT 5E 10/100/1000 Mbps / CAT 6E / Optika 

 přípojná místa ve všech učebnách a kabinetech 

 v pavilonech I. a II. stupně vybudovány racky se switchy a patchpanely, 

přípoj 1Gbps k serveru 

 

Server 

 server HP 

 síťový operační systém MS Windows Server 2008 R2 

 doména 4zsrf – doménové uživatelské účty 

 serverové služby 

o mail (www přístup do schránky pro učitele a další zaměstnance) 

o web – IIS pro webovou část školního informačního systému 

Bakaláři 

o souborové služby – síťové, centrální instalace některých aplikací 

o tiskové služby – tiskové zařízení Xerox 

o školní informační systém Bakaláři včetně webového přístupu pro 

rodiče a učitele 

 zálohování některých dat serveru 

 Claudové úložiště Synology  

 

Připojení k internetu 

 bezdrátové připojení optickou linkou, 25Mbps, poskytovatel HD Internet 

 

Webová prezentace školy 

 nezměněno, příprava nových webových stránek 

 

Další technika 

 nezměněno 

 

Záměry školy v oblasti ICT pro období 2017/2018 

 pokračovat v budování LAN s rozšířením pokrytí školy signálem WiFi 
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 připravit infrastrukturu i pedagogický sbor na možnost využití trendu 

BYOD ve výuce  

 dále obměňovat nevyhovující PC 

 zdokonalit využívání nastavení firewallu (pravidla pro bezpečný přístup 

žáků na internet) 

 zavést systém řízení počítačové učebny 

 pokračovat ve vybavování učeben projekční technikou 

 zavést do výuky LMS (např. iTŘÍDA) a technologii sdílení a online 

tvorby dokumentů (Google Apps pro školy nebo Office 365 pro školy) 

 

 

 

 

XVI.  Prezentace školy na veřejnosti 

 

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.  

 

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 

Na začátku prosince se konal Den otevřených dveří, na kterém škola 

prezentovala nejen své vybavení, ale hlavně činnost školy a jejich pedagogů. Jak 

už se stalo dobrým zvykem, strávili jsme ve škole spolu s dětmi a jejich rodiči 

velmi příjemně strávené odpoledne a společně rozsvítili vánoční strom před 

školou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.4zsrf.cz/
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XVII.  Spolupráce s dalšími partnery, organizacemi  

 

Škola spolupracuje s místní mateřskou školou – besídky, divadelní představení, 

Den dětí, příprava na 1. třídu… 

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 hasiči, jejíž členové nám pomáhají 

s organizací přednášek a akcí pro naše žáky. V tomto školním roce byl 

uskutečněn Preventivní den za účasti všech těchto složek. 

Samozřejmostí je spolupráce s ostatními školami v Trutnově zejména při 

organizování sportovních a kulturních akcí (Olympiáda trutnovských škol)          

a dále spolupráce se Střediskem volného času. 

Škola v tomto roce pokračovala v partnerství se školou v Polsku – Myslakowice.  

Při škole nejsou zřízeny odborové organizace. 
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XVIII. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2016 

 

 

Zhodnocení výsledků hospodaření 

 

1.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání 

 

Celkový příspěvek na činnost v roce 2016 činil 22.472.473,65- Kč, z toho 

dotace na přímé náklady na vzdělávání z prostředků MŠMT (UZ 33353) po 

konečné úpravě rozpočtu činila 15.993.300,- Kč. Rozvojový program MŠMT 

– „Podpora školních psychologů a speciálních pedagogů“ ( UZ 33050) činil 

223.523,- Kč. Rozvojový program MŠMT – „Zvýšení platů pracovníků 

regionálního školství“ ( UZ 33052) činil 417.297,- Kč. Projekt EU „Moderní 

škola“ ( UZ 33063) činil 37.976,00 Kč. 

 

Příspěvek na činnost z prostředků Města Trutnov (po konečné úpravě 

rozpočtu) činil 4.300.000,- Kč. Účelová dotace od zřizovatele na výměnu 

osvětlení byla pro rok 2016 poskytnuta ve výši 517.011,76 Kč, účelová 

dotace od zřizovatele na rekonstrukci. ŠJ byla pro rok 2016 poskytnuta ve 

výši 307.270,53 Kč, účelová dotace od zřizovatele na opravu nadpraží oken I. 

Stupně ZŠ byla pro rok 2016 poskytnuta ve výši 161.675,36 Kč, účelová 

dotace od zřizovatele na opravu chodeb I. stupně ZŠ byla pro rok 2016 

poskytnuta ve výši 250.000,- Kč, účelová dotace od zřizovatele na pořízení 

šatních skříněk byla pro rok 2016 poskytnuta ve výši 200.000,00 Kč.  

 

Příspěvek od úřadu práce byl pro rok 2016 poskytnut ve výši 64.420,- Kč. 

 

Celkové náklady na činnost školy k 31. 12. 2016 činily celkem 26.371.701,75 

Kč (z toho v hlavní činnosti 25.685.521,34 Kč), výnosy pak 26.371.701,75 

Kč (z toho v hlavní činnosti 25.440.503,75 Kč). Hospodářský výsledek činil 

0,- Kč (z toho v hlavní činnosti ztrátu 245.017,59 Kč a zisk z vedlejší činnosti 

245.017,59 Kč).  

 

1.2 Investiční činnost 

 

Základní škola obdržela v roce 2016 dotaci na investice ve výši 166.869,- Kč 

na rekonstrukci ŠJ.   

 

1.3. Pracovníci a mzdové prostředky 

 

Celkový limit mzdových prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2016 

byl stanoven ve výši 11.505.500,- Kč. Čerpáno k 31. 12. 2016 bylo 

11.505.500,- Kč (z toho prostředky na platy 11.435.500,- Kč a OPPP 
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70.000,- Kč).  

Z doplňkové činnosti byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 113.079,- 

Kč (z toho prostředky na platy ve výši 87.979,- Kč a OPPP ve výši 25.100,- 

Kč).  

 

Z rozpočtu zřizovatele byly vyplaceny prostředky na platy ve výši 168.111,-

Kč, OPPP ve výši 40.000,-Kč. 

 

Z dotace „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ ( UZ 33052) byly 

vyplaceny prostředky ve výši 307.968,- Kč. 

Z dotace „Podpora školních psychologů a spec. pedagogů“ ( UZ 33050) byly 

vyplaceny prostředky ve výši 164.961,- Kč. 

Z dotace projektu EU„Moderní škola“ ( UZ 33063) byly vyplaceny 

prostředky OPPP ve výši 25.900,- Kč. 

Z dotace úřadu práce byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 46.270,- Kč. 

 

Celkový objem mzdových prostředků vyplacených v roce 2016 činil 

12.311.416,- Kč  (z toho prostředky na platy 12.122.821,- Kč, OPPP 

161.000,- Kč). Náhrady za nemoc byly vyplaceny ve výši 27.595,- Kč. 

 

 

1.4 Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost) 

 

Doplňková činnost v roce 2016 byla realizována ve formě pronájmu 

nebytových prostor a ve formě stravování cizích strávníků. Celkové výnosy 

DČ v roce 2016 činily 931.198,00 Kč, náklady 686.180,41 Kč. Zisk z DČ 

činil 245.017,59 Kč. 

 

1.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje 

 

V roce 2016 byly základní škole poskytnuty finanční dary ve výši 123.675,- 

Kč na financování mezd učitelů AJ a pořízení učebních pomůcek pro žáky. 

 

1.6 Finanční fondy 

 

Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP) 

Stav fondu k 1. 1. 2016 činil 27.711,03 Kč. Tvorba fondu z objemu 

vyplacených mzdových prostředků za rok 2016 činila 182.256,40 Kč, 

čerpáno z fondu bylo v roce 2016 122.255,30 Kč. Stav fondu k 31. 12. 2016 

činil 87.712,13 Kč. 
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Fond rozvoje majetku (FRM) 

Stav fondu k 1. 1. 2016 činil 350.359,08 Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 

2016 činila 955.472,00 Kč, fond byl použit na pokrytí financování oprav ZŠ 

ve výši 257.225,32 Kč, dále byl fond použit na pořízení investice ŠJ ve výši 

166.869,- Kč, byl proveden odvod do rozpočtu města ve výši 880.000,- Kč. 

Dotace do fondu od zřizovatele byla provedena ve výši 166.869,- Kč. Stav 

fondu k 31. 12. 2016 činil 168.605,76 Kč. 

 

Rezervní fond (RF) z HV 

Stav fondu k 1. 1. 2016 činil 348.774,68 Kč. Rezervní fond nebyl v roce 

2016 tvořen. Čerpáno z fondu bylo na další rozvoj činnosti ve výši 

243.253,57 Kč. Stav fondu k 31. 12. 2016 činil 105.521,11 Kč. 

 

Rezervní fond (RF) z ostatních titulů 

Stav fondu k 1. 1. 2016 činil 54.387,95 Kč. Rezervní fond byl v roce 2016 

tvořen z finančních darů ve výši 123.675,- Kč. Čerpáno bylo z finančních 

darů 108.594,53 Kč. Stav fondu k 31. 12. 2016 činil 69.468,42 Kč. 

 

 

Fond odměn (FO) 

Stav fondu k 1. 1. 2016 činil 110.000,- Kč. Tvořen nebyl, čerpáno z fondu 

v roce 2016 nebylo. Stav fondu k 31. 12. 2016 činil 110.000,- Kč. 

 

1.7 Odvody do rozpočtu Města Trutnov 

 

V roce 2016 byl proveden do rozpočtu Města Trutnov odvod z odpisů ve výši 

880.000,- Kč.  

 

2. Hodnocení hospodaření s dotacemi ze státního rozpočtu 

 

V roce 2016 byla základní škole poskytnuta dotace na přímé náklady na 

vzdělávání z prostředků MŠMT (UZ 33353) 15.993.300,- Kč. Poskytnuté 

prostředky z dotace na přímé vzdělávání byly čerpány v plné výši.  

 

V roce 2016 byla základní škole poskytnuta dotace z rozvojového programu 

MŠMT „Podpora školních psychologů a spec. pedagogů“ (UZ 33050) ve 

výši 223.523,- Kč. Poskytnuté prostředky byly čerpány v plné výši.  

 

V roce 2016 byla základní škole poskytnuta dotace z rozvojového programu 

MŠMT „Zvýšení platů pracovníků v RgŠ“ (UZ 33052) ve výši 417.297,- Kč. 

Poskytnuté prostředky byly čerpány v plné výši.  

 

V roce 2016 byla základní škole poskytnuta dotace EU z projektu „Moderní 
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škola“ (UZ 33063) ve výši 37.976,- Kč. Poskytnuté prostředky byly 

čerpány v plné výši. 
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XIX.   Fotky tříd na konci školního roku 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

    
 



-114- 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 



-115- 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 



-116- 

OBSAH: 
 

I.       Základní charakteristika školy ……………………………………… -2- 

II.      Historie školy …………………………………………………………. -5- 

III.     Personální složení školy ……………………………………………... -5- 

IV.     Základní údaje o škole ………………………………………………. -5- 

V.       Přehled oborů vzdělávání ………………………………………….. -15- 

VI.     Plán akcí …………………………………………………………….. -18- 

VII.    Školní družina ……………………………………………………… -70- 

VIII.  Školní parlament …………………………………………………… -74- 

IX.     Úspěchy žáků v soutěžích, sportovní akce, zajímavé projekty ….. -75- 

X.       Další vzdělávání pedagogů ………………………………………… -89- 

XI.     Statistické přehledy prospěchu a chování ………………………..   -94- 

XII.    Výchovné poradenství ……………………………………………... -96- 

XIII.   Prevence sociálně patologických jevů …………………………… -100- 

XIV.   Školní knihovna ……………………………………………………-105- 

XV.     ICT ………………………………………………………………… -105- 

XVI.   Prezentace školy na veřejnosti ……………………………………-107- 

XVII.  Spolupráce s dalšími partnery, organizacemi……………………-108- 

XVIII. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2016 ……………….-109- 

XIX.    Fotky tříd na konci školního roku 2016/2017 ……………………-113- 
 


