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1. Pedagogická část 
 
1. 1. Základní údaje o škole 
 
Název školy:   ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY 
Sídlo školy:   Palackého 793 
    542 32 Úpice 
IČ:    70883548 
DIČ:    CZ70883548 
IZO:    102 578 923 
RED-IZO:   600 102 386 
Ředitel školy:   Mgr. Petr Kalousek 
Zástupce ředitele školy:  Mgr. Dana Teichmanová 
Předsedkyně školské rady: Mgr. Bc. Jindra Pavlišová (do 11. 5. 2017) 
    Ing. Irena Davidová (od 12. 5. 2017) 
Kontakt na školu:  zsul@zsul.cz; www.zsul.cz 
    499 881 124, 775 032 516 
 
Název a adresa zřizovatele: MĚSTO ÚPICE 
    Pod Městem 624 
    542 32 Úpice 
 
Kontakt na zřizovatele:  starosta@upice.cz; www.upice.cz 
    499 859 057, 499 781 533 
 
~ Základní škola Úpice-Lány je úplná základní škola, která poskytuje vzdělání a výchovu      
   žákům od 1. do 9. ročníku ZŠ v souladu se zřizovací listinou z 13. 9. 2001. 
~ Základní škola Úpice-Lány je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Úpice. 
~ Součásti školy: školní družina a školní jídelna. 
~ Ve školní roce 2016-2017 navštěvovalo školu 265 žáků (stav k 30. 9. 2016),  
   resp. 263 žáků (stav k 31. 3. 2017). 
~ Vyučování probíhalo ve 13 kmenových třídách. 
~ Pro nejmladší žáky byla zřízena 3 oddělení školní družiny. 

 

1. 2. Učební plán 
~ Ve všech ročnících se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní  
   vzdělávání Úl (č. j. 111/2007).      
 

1. 3. Pracovníci školy 
~ Zaměstnanecký poměr se ZŠ Úpice-Lány mělo ve školním roce 2016-2017 celkem  
   35 pracovníků – viz příloha č. 1.  
~ Na naplňování vzdělávacích a výchovných cílů se podílelo 27 pedagogů (z toho tři 
   vychovatelky, tři asistentky pedagoga), tři paní učitelky byly na mateřské, resp.  
   rodičovské dovolené. 
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~ Chod školy dále zabezpečovala hospodářka, školník, dvě uklízečky, vedoucí školní jídelny  
   a čtyři kuchařky. 
~ Ve škole pracovalo sedm dyslektických asistentek a jedna asistentka logopedická (kroužek  
   kultura řeči). 

 

1. 4. Zařazování dětí 
~ K zápisu do 1. třídy se dostavilo 26 dětí.  
~ K základní vzdělávání k 1. 9. 2017 bylo přijato 19 dětí. 
~ Na základě doporučení PPP a praktických lékařek pro děti a dorost byl začátek povinné   
   školní docházky o jeden rok odložen celkem 7 dětem. 

 
1. 5. Výsledky vzdělávání žáků 
1. 5. 1.  Prospěch a chování 
~ Průměrný prospěch žáků školy v I. pololetí: 1,67 (2015-2016: 1,65) 
~ Průměrný prospěch žáků školy v II. pololetí: 1,69 (2015-2016: 1,67) 
~ S vyznamenáním prospělo v I. pololetí: 107 = 40 % žáků (2015-2016: 109 = 41 %) 
~ S vyznamenáním prospělo v II. pololetí: 103 = 39 % žáků (2015-2016: 111 = 41 %) 
~ Neprospělo v I. pololetí: 10  
~ Neprospělo v II. pololetí: 6 (2 žáci s 3 a více nedostatečnými; 4 po opravných zkouškách) 
~ Chování v I. pololetí: 260x „1“, 2x „2“, 2x „3“ 
~ Chování v II. pololetí: 257x „1“, 5x „2“, 1x „3“ 
~ Za celý školní rok bylo uděleno 40 ředitelských důtek (2015-2016: 37) 
~ Za celý školní rok bylo uděleno 70 ředitelských pochval (2015-2016: 34) 

 
1. 5. 2.  Výchovné poradenství 
 

1. 5. 2. 1. Výsledky přijímacího řízení vycházejících žáků 
~ Všichni žáci 9. třídy byli na střední školu přijati v 1. kole přijímacího řízení  
   (z toho 5 na odvolání; s výjimkou 1 dívky všichni na školu uvedenou jako první). 
~ Na maturitní obory podalo přihlášku celkem 23 žáků, 22 přijato opět v 1. kole na školu uvedenou na  
   prvním místě (5 na odvolání), 1 dívka přijata na odvolání na obor na 2. místě.  
~ Na učební obory bylo přijato všech 13 žáků 9. tříd a 1 žák z 8. B. Pro všechny platí, že byli přijati hned  
   v 1. kole přijímacího řízení a zároveň na školu, kterou uvedli na 1. místě.   
~ Přijímací zkoušku vykonali také dva žáci 5. A. I oni byli úspěšní a nastoupí od září 2017 na MG a SOŠ  
   v Úpici. 
~ Zvolené studijní či učební obory vycházejících žáků – viz příloha č. 2 

 
Přehled významných školních a mimoškolních akcí, projektů a exkurzí: 
~ Setkání VP na VOŠ a SZŠ Trutnov 
~ Beseda žáků 9. třídy s pracovnicí ÚP Trutnov 
~ Informativní schůzka s rodiči vycházejících žáků (předány veškeré důležité informace – možnosti  
   studia, přihlášky, zápisové lístky) 
~ Přednáška „Právní důsledky dovršení věku 15 let“ + beseda se studenty Bezpečnostně právní  
   akademie Malé Svatoňovice 
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~ Beseda se Sylvou Baudyšovou, studentkou VOŠ a SZŠ Trutnov 
~ Beseda s Jakubem Mílem, studentem Gymnázia Trutnov a UK Praha 
~ Prezentace činnosti SŠGS Nová Paka spojená s ochutnávkou nápojů 
~ Setkání výchovných poradců v PPP Trutnov (2x) 
~ Kontaktní výstava na SPŠ Hronov + prohlídka školy a pracovišť odborného výcviku 
~ Výstava SŠ v rámci Dnů Královéhradeckého kraje spojená s návštěvou firmy Autostyl Trutnov 
~ Návštěva SPŠ Trutnov, pracoviště Mladé Buky 
~ Exkurze Auto Škoda Mladá Boleslav 
~ Konzultace s pracovnicemi PPP Trutnov na půdě školy (3x) 
~ Konzultace s pracovnicemi SPC Trutnov na půdě školy (2x) 
~ Profesionální orientace – dotazníkové šetření pro žáky 9. třídy spojené s následným rozborem  
   výsledků (spolupráce se školní psycholožkou) 
 

1. 5. 2. 2. Péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování 
~ 11 reedukačních skupin 
~ pro 11 žáků vypracovány individuální vzdělávací plány (IVP) 
~ konzultace IVP s rodiči 
~ konzultace s rodiči při sepisování a vyhodnocování plánů pedagogické podpory (PLPP) pro 13 žáků 
~ konzultace s rodiči při sepisování a vyhodnocování PLPP 
~ vytipovaným žákům nabídnuto doučování (3 skupiny na 1. st. a 1 skupina na druhém) 
~ zajištěna kontrolní vyšetření žáků v PPP Trutnov a SPC Trutnov a vyšetření nově vytipovaných  
   žáků (celkem 13) 
~ 3 asistentky pedagoga (všechny pro žáky se zdravotním postižením) 
~ zajišťována spolupráce s psycholožkou Mgr. Lenkou Mikeskovou  
~ osobní konzultace s rodiči žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí 
~ spolupráce s Bc. Hanušovou ze sociálního odboru MěÚ Úpice (pravidelné měsíční hlášení) 
~ dohoda s dětskými lékařkami týkající se omlouvání žáků 
~ spolupráce s ÚP Trutnov (Bc. Eva Morávková) 
~ spolupráce s OSPOD Trutnov (Mgr. Jitka Krausová a pan Bohumil Sokol) 
~ dvěma rodinám zajištěna spolupráce s charitativní organizací Zvonek 
 

1. 5. 2. 3. Řešení výchovných problémů 
~ řešení výchovných a vzdělávacích problémů -  ústní pohovor se žáky (11x) 
~ řešení výchovných a vzdělávacích problémů - ústní pohovor s rodiči (18x)  
~ řešení výchovných a vzdělávacích problémů -  výchovná komise bez OSPOD (1x) a výchovná komise  
   s OSPOD (1x) 
~ spolupráce s OSPOD v případě 7 žáků 
~ nejčastější problémy: nevhodné chování žáků mezi sebou (i šikana), neplnění povinností ze strany  
   žáků (domácí příprava, úkoly), ale i rodičů (nedostatečné omlouvání), neprospívání 
 

1. 6. Evaluace a sebeevaluace 
 

1. 6. 1.  Výsledky inspekce ČŠI 
 
~ Ve školním roce 2016-2017 ze strany České školní inspekce nebyly provedeny žádné  
   kontroly. 
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1. 6. 2.  Sebeevaluace 
 
~ Výběrové zjišťování výsledků žáků 9. tříd ČŠI:  
 = informační gramotnost ÚL: 65 % ČR: 63 % 
 = němčina   ÚL: 53 % ČR: 52 %  
 = matematika   ÚL: 42 % ČR: 52 % 
 
~ Počin školního roku 2016-2017 (anketa) v kategorii zaměstnanců:  

1. Sportovní areál Květoslava Matysky  
2. Medové trhy  
3. Čtenářský klub 

 
~ Počin školního roku 2016-2017 (anketa) v kategorii vycházejících žáků:  

1. Sportovní areál Květoslava Matysky  
2. Úspěchy v Poháru rozhlasu  
3. Překonávání sportovních rekordů 

 
~ Co považuješ za největší klad ZŠ Úpice-Lány? (anketa; nejčastější odpovědi vycházejících žáků) 

= sportovní založení; nové hřiště; příprava na SŠ; absolventské práce; vedení školy; velký  
   počet akcí; vymýšlení stále nových projektů; výuka angličtiny 

 
~ Co považuješ za největší zápor ZŠ Úpice-Lány? (anketa; nejčastější odpovědi vycházejících žáků) 

= přísné známkování v češtině; systém známkování tělesné výchovy; absolventské práce;  
   Evropský den jazyků; vzhled školy; přístup některých učitelů; školník 
 
 

1. 7. Školní a mimoškolní aktivity,  
         prezentace školy na veřejnosti 
 
~ Jednotlivé aktivity jsou začleněny ve zprávách metodických sekcí – viz níže.  
~ Na veřejnosti se škola prezentuje kulturními vystoupeními dětí (taneční kroužek, pěvecký  
   sbor, skupiny zájemců při různých příležitostech – např. Den města), akcemi pro  
   veřejnost (např. Medové trhy)… 
~ Svou činnost prezentuje též prostřednictvím školního časopisu ÚL, vlastních webových  
   stránek, reportážemi v Televizi Účko, resp. internetové Televizi JS, vlastního elektronického   
   zpravodaje „Informatorium školy lánské“. 
~ O aktivitách školy informují též Učitelské noviny, Mladá fronta Dnes, Krkonošský deník,  
   Úpické noviny, Český rozhlas Hradec Králové a Rádio Blaník. 
~ K propagaci své činnosti škola také naposledy využila osm let vycházejícího periodika z edice  
   Skládačky; v uplynulém školním roce vyšly skládačky: Logopedie a Medové trhy. 
~ Vydali jsme brožuru – přílohu č. 3 k Almanachu ZŠ Úpice-Lány 1932-2002 „85 let školy“. 
 

 

1. 7. 1.  Informační a komunikační technologie 
 
Čeho si nejvíce ceníme 
~ Byla zajištěna funkčnost IT prostředků školy a dostupnost (konektivita, data, wifi, kamerový systém,  
   systém pro školní jídelnu) 



8 

 

Koordinace využití školních prostředků ICT 

~ Podpora uživatelů při využívání techniky a instalovaného SW: nabídnuto a provedeno několik  
    instruktážních schůzek ohledně změn po upgradech systému pro řízení výuky Moodle a Bakalářů 

~ Udržováno datové úložiště materiálů (VM, DUM) 

~ Aktualizace a údržba Moodle (nová šablona Fordson; zařazení multimediálního obsahu na titulní  
   stránku; nové využití možností grafických prvků v kurzech a další) 

~ Archivovány videoreportáže školních akcí v příslušném kurzu Moodle 

~ Připraveno prostředí pro vydávání digitálních odznaků a certifikátů i bez vazby na kurzy. Ocenění  
   jsou morální a pomáhají žákům vytvářet pozitivní stopu úspěchů během školní docházky. Učitelům  
   pomohou mít lepší přehled o úspěších žáka třeba při závěrečném hodnocení v 9. třídě. 
~ Úspěšně realizováno testování ČŠI 9. tříd (informační gramotnost, matematika, němčina) 
 
Školní a mimoškolní akce 

~ počítače pro předškoláky 
~ podpora učitelů využívající e-learningový systém  
 
Soutěže 

~ školní soutěže: 
~ pravidelné měsíční hádanky a soutěže na Moodle, třídní a mezitřídní  
   průběžně (počítačová grafika a fotosoutěže) 
~ prázdninové fotosoutěže 
 

 
 

1. 7. 2.  První stupeň 
 
Čeho si nejvíce ceníme 

~ Ve školním roce 2016-2017 jsme si vytyčili především výchovné cíle (chování žáků o  
   přestávkách, upevňování přátelských vztahů, samostatnost, posilování soustředění…),  
   které se nám daří plnit pouze částečně. Jsme si vědomi toho, že tento úkol je dlouhodobý a  
   nadále na něm budeme pracovat. Dobrou odezvu však máme od veřejnosti, kamkoli  
   přijdeme, tak žáky chválí, nejenom, že jsou hodní, ale i že mají dobré vědomosti (např.  
   Městské muzeum Úpice, Muzeum hraček v Rychnově nad Kněžnou atd.) 
~ Dále bychom chtěli vyzdvihnout i zapojení našich žáků do čtenářských klubů. Ty se setkaly  
   s výbornou odezvou a přispěly i ke zlepšení čtenářských dovedností. Dobře funguje i  
   doučování. 
~ Jedna z mnoha podařených akcí byl Den Země ve spolupráci s Lesnickou školou v Trutnově  
   a Den prevence ve spolupráci s psycholožkou L. Mikeskovou. 
 

Školní družina 

~ ŠD si naplánovala a zaměřila na projekty: „Rozhýbeme naše děti“, „Celé Česko čte dětem“. 
~ Dalšími aktivitami byly patronát nad psím útulkem a nabídka rozmanité, zájmové činnosti  
   a relaxace po vyučování. I zde se dařilo plnit naše vize. 
~ Proběhla částečná rekonstrukce II. oddělení svépomocí paní vychovatelky. V I. oddělení  
   jsme si zlepšili prostředí novými židlemi. 
~ Činnost ŠD byla zakončena opět příměstským táborem, tentokrát v duchu „Nejkrásnější  
    pohled je ze sedla koně“. 
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~ Co se nám ale nedaří, je prohlubovat u dětí mezilidské vztahy a čelit hektické době. Jsme  
    zklamané chováním nezanedbatelného počtu dětí. Nejsou schopny vzájemné pomoci,  
    ochotě, ohleduplnosti, empatii, vytvoření dobrého kolektivu.  
 
Přehled významných školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí 
~ netradiční zápis do 1. třídy – „Na rozkvetlé louce“                 
~ kurz plavání - 1.- 4. třídy                                                               
~ kurz bruslení - 1.- 4. třídy                                                              
~ lyžařský výcvik pro 4. a 5. třídy                                
~ mikulášská nadílka – ve spolupráci s 9. třídou                       
~ účast na knihovnických lekcích - dohoda s MěLK                                 
~ účast na akci „DEN ZDRAVÍ“ 
~ účast na akci „DEN ZEMĚ“ 
~ pomoc při přípravě a organizaci karnevalu                                            
~ Havlovice – Vánoční vystoupení                    
~ Batňovice – vystoupení žáků ZŠ Batňovice  
~ „Filmová  víkendovka“ (spolupráce s DP)     
~ praktické ukázky zdravotnického kroužku V. Janečkové 1. pomoc  
~ Zubní hygiena – „Veselé zoubky“                                
~ účast na akci „Medové trhy“                                
~ Planeta Země – Filipíny  3. – 5. tř.                        
~ Den prevence – spolupráce s psycholožkou L. Mikeskovou               
~ beseda s policisty        
~ beseda s myslivci        
~ přednáška Prevence šikany       
~ přednáška zdravý životní styl       
 
Projekty 
~ Pohádky          
~ Bezpečně do školy         
~ Ovoce a zelenina         
~ Vyjmenovaná slova pohádkově       
~ Česká republika 
~ Vánoce, Velikonoce 
~ Evropa  
~ Člověk           
~ Pravěk           
 
Kulturní vystoupení 
~ pod Vánočním stromem                                                                         
~ vánoční vystoupení s Městskou hudbou Úpice                                  
~ Tříkrálový koncert Havlovice       
~ vystoupení k 85. výročí ZŠ Úpice-Lány   
 
Účast na kulturních vystoupeních: 
~ taneční akademie „Bonifác“ Rtyně v Podkrkonoší 
~ akademie ZUŠ A. M. Buxton „Ledové království“     
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~ taneční akademie ZUŠ A. M. Buxton       
~ Pohádkové nepohádky Josefa Čapka       
                          
Exkurze 
~ Všestary – 5. tř.                                      
~ hasičská zbrojnice Úpice   
~ Planetárium Hradec Králové   
~ Praha Vánoce v ZOO, Ratibořice                                            
~ Zemědělské muzeum Radeč      
~ Muzeum Úpice – historie Úpice     
~ hvězdárna Úpice 
~ Jívka – Důl Bohumír - Peklo 
~ Vánoce v Muzeu     
~ Velikonoce V Muzeu   
~ Loutkové divadlo Úpice 
 
Soutěže 
~ VV – výtvarné soutěže (Požární ochrana očima dětí,…)  
~ DV – poznávání dopravních značek, jízda zručnosti, trénink jízdy zručnosti, branný  
             závod 
~ TV – dle nabídky 2. stupně a ostatních škol 
~ celoroční soutěž „Zvířecí olympiáda“- 1. - 4. tř. 
~ Olympijský víceboj                 
~ Soutěž „Milionář“- 4. - 5. tř. 
~ Př – poznávání přírodnin                             
~ Prv – poznávání živočichů a rostlin   
~ Riskuj! – Vesmír 
~ Riskuj! – Lidské tělo 
~ Vyjmenovaná slova v pohybu 
 
Obeslané soutěže: 
~ Požární ochrana očima dětí Vv 
~ Soutěž ve zpěvu, okresní kolo, TU 
~ Matematický klokan 
~ Průkaz cyklisty 
 
 
AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

sportovní odpoledne, nejlepší skokan roku, návštěva psího útulku, barvy a plody podzimu, 
turnaj v kuželkách, duchařské tvoření, čertovské hrátky, vánoční vyrábění, posezení u 
stromečku, turnaj ve stolních hrách, družina má talent, první pomoc prakticky, masopust, 
nejlepší stavba, měsíc se zvířaty, turnaj ve vybíjené a kopané, velikonoční tvoření, Den 
matek, dětský den, atletický trojboj, dopravní soutěž, každodenní četba, sponzorství psímu 
útulku, příměstský tábor 
 
 



11 

 

1. 7. 3. Čeština 
 
Čeho si nejvíce ceníme za uplynulý školní rok 
~ všichni žáci úspěšně zvládli přijímací zkoušky, mnozí z nich i s poměrně slušným počtem bodů, 
~ máme zpětnou vazbu od našich bývalých žáků, že co se týká češtiny, nemají na střední škole s tímto  
   předmětem problémy, 
~ 1. místo v soutěži školních časopisů v rámci Královéhradeckého kraje (postup do kola celostátního), 
~ zavedení čtenářského klubu v rámci Výzvy 22 ukázalo na zájem žáků o četbu  
~ půjčování knih žákům + vytvoření malé knihovny, 
~ 2. místo Lukáše Nývlta v okresním kole literární soutěže POOD, účast v kole krajském, 
~ úspěšná „Veřejná obhajoba absolventských prací“. 
 
Přehled školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí 
~ Evropský den jazyků (Rio 2016) 
~ Mladý Demosthenes – třídní a školní kola  - 6.–9. třída  
~ Olympiáda v češtině - školní kolo a okresní kolo – 2 žáci (umístění v polovině výsledkové listiny)  
~ Úpice bratří Čapků (školní kolo + odeslání nejlepších prací) - 6.–9. třída 
~ Požární ochrana očima dětí (školní + okresní + krajské) - 6.–9. třída  
~ Divadelní představení Karel IV. (pro 6.-9. třída) 
~ vědomostní víceboj 
~ exkurze Hronov, Miletín a Česká Skalice, Malé Svatoňovice 
~ doučování z češtiny v rámci Výzvy 22 (velký zájem, více 17 žáků 2, stupně) 
~ čtenářský klub (navštěvovalo 36 žáků 2. stupně)  
   
Projekty (celoročně) 
~ říjen – červen  projekt B. Němcová – 6. A  
~ říjen – květen  projekt K. J. Erben – 7. A  
~ březen – květen projekt A. Jirásek – 8. A, B 
~ březen – květen projekt K. Čapek – 9. A  
   (exkurze, beseda v MěK, vycházka, videoprojekce, dramatizace děl, výtvarná část) 
~ Literární projekt „Jak to vidím já“ 
~ příspěvky vyučujících i žáků do školního časopisu a do Úpických novin 
 
Absolventské práce 
~ témata absolventských prací 

~ výběr témat 

~ tvorba práce 

~ odevzdání absolventské práce v tištěné podobě 

~ ústní obhajoba absolventských prací (powerpointová prezentace) 

~ veřejná prezentace nejúspěšnějších absolventských prací, slavnostní vyhlášení výsledků 
 
Soutěže 
a) vlastní 
~ Mladý Demosthenes – třídní, školní 
 
b) účast v soutěži jiných pořadatelů 
~ Literární Úpice bratří Čapků - školní kolo, naše práce nebyly oceněny 
~ Olympiáda v českém jazyku – školní a okresní kolo 
~ Požární ochrana očima dětí – školní, okresní, krajské kolo; Lukáš Nývlt - 2. místo v okrese a postup  
   do kraje    
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1. 7. 4. Cizí jazyk 
 
 

1. 7. 4. 1. Angličtina 
 
Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ Naplánované učivo bylo zcela probráno, do 6. ročníku probíhá výuka podle nových učebnic.   
~ Žáci 9. ročníku odebírali anglický časopis GATE, který využívali při výuce ve druhém pololetí. 
~ Proběhly  další dva semestry "Kurzu angličtiny pro začátečníky" pořádané naší sekcí pro zájemce z  
   řad veřejnosti a zaměstnanců školy. 
~ Poprvé za sedm let trvání AP se našel žák, který se odvážil napsat práci a zároveň ji obhájit  
   v angličtině. Rozhodně nezklamal, naopak jeho práce byla přijata s velkým nadšením. 

 
Akce 
~ Evropský den jazyků – Rio 2016 - s přípravou žáků jsme nebyli spokojeni a zároveň zpětná vazba  
   potvrdila, že by žáci byli pro změnu formátu, a proto pro příští rok plánujeme změnu.  
~ Británie s Britem – workshop s rodilým mluvčím - tato akce měla velice dobrý ohlas mezi žáky, a  
   proto bychom rádi rodilého mluvčího pozvali znovu příští školní rok. 
~ Poznávací zájezd do Londýna 
 

 

1. 7. 4. 2. Němčina 
 

Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ „Cesta za jazyky“ - nástěnky v přízemí 
 
 
 

1. 7. 4. 3. Znakový jazyk 
 

Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 

~ ochoty žáků učit se nový cizí jazyk 
~ spolupráce žáků na společných projektech 
~ samostudia žáků a hledání nových informací a znakové zásoby 
~ účasti na vánočním koncertě Městské hudby Úpice a Tříkrálovém koncertě v Havlovicích 
~ aktivní přípravy na tábor z řad žáků i pedagogů 
 
Přehled školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí 

~ prosinec 2016: Znakovaná píseň Půlnoční na Vánoční show 
~ prosinec 2016: Vystoupení na Vánočním koncertě Městské hudby Úpice 
~ leden 2017: Vystoupení na Tříkrálovém koncertě v Havlovicích Městské hudby Úpice 

~ červen 2017: NáZNAK – zážitková hra 

~ červenec 2017: Tábor se znakovým jazykem na Pavlátově louce 
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1. 7. 5.  Přírodní vědy a pracovní činnosti 
 

1. 7. 5. 1. Matematika 
 

Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 

~ Vážíme si zájmu o doučování, které jsme žákům nabídli. 

Soutěže 
~ Matematická olympiáda - školní kolo (5. – 8. třída) = postup do okresního kola 
   žáci z 8. třídy 
~ Pythagoriáda - školní kolo (5. – 9. třída) 
~ Matematický klokan (2. – 9. třída) 
~ Nejlepší počtář (2. stupeň) - pouze v 1. pololetí     
 
Jiné 
~ Bohužel se nepodařilo do výuky na druhém stupni zakomponovat metody Hejného.  
~ Žákům 9. třídy nabídnut kroužek cvičení z matematiky.  
~ Žáci se zúčastnili celorepublikového testování. Ti, kteří počítali, získali poměrně slušný počet bodů.  
     

1. 7. 5. 2. Finanční gramotnost 
 

Soutěže:  
~ vlastní: A-Z kvíz, Finanční svoboda 
 

1. 7. 5. 3. Fyzika 
 

Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ Po celý rok se kladl důraz na propojení výkladu s praxí 
~ Jedna absolventská práce s fyzikální tematikou (Historie automobilového průmyslu) 
~ Někteří žáci z 8. B se snažili vyhledávat zajímavosti a připravovat pokusy. 
Exkurze 
~ Mladá Boleslav…8. třídy 
Přednášky  
~ Hvězdárna Úpice (meteorologie)…9. třída 
Soutěže 
~ Fyzikální olympiáda  - žák 8. třídy, 
~ v rámci opakování se používá AZ kvíz, na konci roku probíhá vědomostní víceboj 
   

1. 7. 5. 4. Chemie 
 

Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ aktivity žáků osmých tříd při hodinách chemie 
 

1. 7. 5. 5. Přírodopis 
 

Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ zájmu žáků o přírodopis a zdravotnický kroužek 
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Přehled významných školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí 
~ pronájem stereolupy, elektrického mikroskopu a notebooku od SZŠ a VOŠ v Trutnově              
~ Exkurze – ZOO Dvůr Králové (6. A, 8. B) 

Soutěže: 
~ Přírodopisná soutěž – Život ve tmě - školní kolo 
~ Poznávání živočichů – školní kolo 

 
1. 7. 5. 6. Pracovní činnosti 
 

Čeho si nejvíce cením v uplynulém školním roce 
~ celoročního zaměření zejména na manuální práci, úpravu okolí školy (park, záhony, živý plot  
   a příjezdová alej)  
~ podpory zdravého životního stylu a správného stolování (vaření)  
~ spolupráce žáků na společných projektech 
~ spolupráce se Zdravou 5 
~ obalení knížek na čtenářskou gramotnost 
~ v rámci volby povolání proběhly besedy (viz zpráva 1. 5. 2. Výchovné poradenství) 
 

1. 7. 5. 7. Myslivost 
 
Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ paní učitelka si cení toho, že to vůbec zvládla odučit díky skvělým přípravám kolegyně 
    Nývltové 
~ sledování cyklu 1000 let české myslivosti 
~ vycházek do přírody a pozorování 
 

 

1. 7. 6.  Humanitní vědy 
 

 
1. 7. 6. 1. Výchova k občanství, výchova ke zdraví,  

     první pomoc 
 
Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ pozitivního přístupu většiny žáků k charitativním akcím pořádaných naší školou  
   a spolupráce s Centrem denních služeb v Úpici 
~ „opět“ rychlý výběr příspěvku na další školní rok pro Joela 
~ přístup žákyň 8. ročníku na vzdělávání ostatních žáků v první pomoci a  
   spolupráce s ČČK Trutnov 
 
Přehled významných školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí 

~ projekt Adopce na dálku - charitativní sbírka na Joela 

~ Den Země (duben 2017) 

~ přednášky z první pomoci 
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~ přednáška na téma „Puberta – čas proměn“ - 6. ročník (září 2016) 

~ výukový program Zdravá pětka pro dívky volitelného předmětu Vaření 

~ beseda s panem Antonínem Burdychem na téma II. odboj za 2. světové války -          
   žáci 9. ročníku 
 
Soutěže  
~ Soutěž v PPP 

~ Zdravotnický víceboj 

~ Soutěž mladých zdravotníků (okres a kraj)  
 
Úspěchy  

~ Soutěž v PPP – 1. a 2. místo ve starší kategorii 

~ Soutěž mladých zdravotníků (okres):  1. místo ve starší kategorii 
                                                               2. místo ve starší kategorii 
                                                               3. místo v mladší kategorii (kraj)  

3. místo ve starší kategorii 
 

1. 7. 6. 2. Zeměpis 
 
Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ nových atlasů Evropy 
~ vlastní iniciativy žáků 8. tříd při přípravě a zapojení do celostátní vědomostní soutěže Eurorebus  
 
Přehled významných školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí 

~ „Planeta Země 3000“ – Filipíny (3. - 9. tř.) 
~ Týden zeměpisu  
~ Exkurze do Prahy (9. tř.) 
~ beseda s panem Mgr. Pavlišem (Čína, Indie) 
 
Soutěže 
~ Zeměpisná olympiáda (6. - 9. tř.) – školní kolo 
~ Astronomická olympiáda (6. - 9. tř.) – školní kolo 
~ Mapa ČR – soutěž dvojic ve skládání puzzle 
~ Zeměpisná olympiáda - okresní kolo  
~ Astronomická olympiáda – krajské kolo 
~ Eurorebus – krajské kolo (týmy: 8. A; jednotlivci: Matěj Píša 8. B) 
 
Úspěchy 
~ krajské kolo Astronomické olympiády: 5. Hana Teichmanová (7. A) 
 

1. 7. 6. 3. Dějepis 
 
Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ nejvíce si vážíme chuti některých žáků učit se a zájem o dějepis 
 
Přehled významných školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí 
~ beseda s panem Antonínem Burdychem na téma II. odboj za 2. světové války (9. třídy) 

~ divadlo na téma „Karel IV.“ 
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Soutěže 
~ Dějepisná olympiáda – školní kolo (téma „Marie Terezie – panovnice, matka“) 
~ Dějepisná olympiáda - okresní kolo 
 
Úspěchy 
~ Petra Janečková – 9. místo – okres DO 
~ Martin Krejzl – 10. místo – okres DO 
 
 
 

1. 7. 7. Estetická výchova 
 

1. 7. 7. 1. Hudební výchova 
 

Čeho si nejvíce cením v uplynulém školním roce 

~ chuti žáků zpívat nejen ve škole, ale i na vystoupeních pro veřejnost 
~ hrát na perkusní hudební nástroje 
 
Přehled školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí 
~ září 2016: přivítání prvňáčků (zpěv a hra na djembe) 
~ prosinec 2016: návštěva hudební akademie ZUŠ  
~ prosinec 2016: vánoční vystoupení pro bývalé zaměstnance školy 
~ prosinec 2016: vystoupení na Vánočním koncertu městské hudby Úpice 
~ prosinec 2016: setkání na „čtverci“ – zpěv vánočních koled 
~ prosinec 2016: Talentmánie – školní soutěž  
~ leden 2017: vystoupení na Tříkrálovém koncertě v Havlovicích 
~ únor 2017: taneční akademie ZUŠ  
~ únor 2017: školní kolo FUČ ve zpěvu  
~ únor 2017: okresní kolo FUČ ve zpěvu 
~ březen 2017: vystoupení na výročí 85 let školy 
~ červen 2017: vystoupení na Dni města Úpice 
~ červen 2017: Hurá prázdniny s Milanem Peroutkou + vystoupení ZUŠ 
 
Soutěže 
~ třídní kola FUČ ve zpěvu 
~ FUČ – zpěv – okresní kolo 
                                                 

 
1. 7. 7. 2. Výtvarná výchova 
 

Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 

~ spolupráce s Centrem denních služeb v Úpici – charitativní prodej, výroba pomůcek - leporela 
~ výzdoba chodby druhého stupně na téma kubismus, knihovna, podzim, velikonoce 
~ výzdoba čtverce před sborovnou – puzzle Nejznámější obrazy 
~ výzdoba chodby na zápis – jarní louka 
~ kresba uhlem a křídou 
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Přehled významných školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí 

a) školní akce 
~ výzdoba školy a tříd – Vánoce, Velikonoce atd. 
~ výstavy prací dětí 
~ výroba dekorací k zápisu ¨ 
~ výzdoba sálu na karneval  
~ dekorace jeviště Divadla A. Jiráska pro Adventní koncert 
~ výzdoba pater, chodeb – průběžně 
~ keramika 
~ tvorba s novými materiály 
~ JOSEF LADA – 6. tř. 
~ KUBISMUS – 9. tř. 
~ EGYPT – 6. tř. (ruční papír, egyptské motivy a hieroglyfy) 
~ projekt Božena Němcová – 6. tř. 
~ projekt Karel Čapek – plakát – 9. tř. 
~ Graffiti – 5. a 6. tř. 
~ Pravěk – 6. tř. 
~ Základy fotografování – 9. tř. 
~ LEONARDO da VINCI – 9. tř.  
~ Zentagle - 7. tř. 
 
b) mimoškolní akce 
~ Vlak v Úpici – výstava v Muzeu J. W. Mezerové v Úpici 
~ Vánoční výstava v Muzeu J. W. Mezerové v Úpici 
 

 
1. 7. 8. Tělesná výchova a sport 
 

Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 

~ otevření nového sportovního areálu Květoslava Matysky za naší školou, 
~ nového hodnocení tělesné výchovy pro žáky 2. stupně 
~ 1. místa v Grand Prix 
~ zapojení 97 % žáků do Sazka Olympijského víceboje - 94 % žáků získalo diplom (jsme jediná škola  
   okrsku, která se ho účastní) 
~ postupu starších žáků a mladších žákyň do krajského kola v Poháru rozhlasu 
~ vítězství ve všech 4 kategoriích v okrskovém kole Poháru rozhlasu a s tím souvisejícího postupu  
   do okresního kola 
~ vítězství v Zátopkově 10 + dvojnásobného zlepšení traťového rekordu 
~ vzorného chování našich zástupců na jednotlivých soutěžích a přístupu žáků 
~ zorganizování LVVZ pro 1. stupeň 
~ výrazné změny v rekordech školy (zejména v chlapecké kategorii) 
    
Přehled akcí, kterých jsme se zúčastnili 
Září:   Úprava hřiště 
           Lánské kolečko (š) 
           Skok daleký (š) 
                       Lánská štafeta v rámci Dne zdraví 
                       Akce studentského parlamentu (k) 
                       Malá kopaná (k) 
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Říjen:              Běh na 60 m a 1000 m (š) 
             Zátopkova desítka (k) 
   Basketbal (o) 
             Malá kopaná (o) 
 

Listopad:   Florbalový slalom (š) 
                 Legerův test (š) 
                 Florbal (k) 
                 Běh Dlouhými záhony (o) 
 

Prosinec:   Trojskok (š) 
         Lánské schodiště (š) 
         Basketbal (k) 
 
Leden:    Šplh (š) 
    T běh (š) 
               LVVZ pro 4. – 5. třídu 
               Vědomostní test 
 
Únor:   Hod basketbalovým míčem (š) 
             Gymnastika (š) 
             Šplh (k) 
             Jednodenní lyžování (7.-8. tř.) 
 
Březen:   Skok vysoký (š) 
                Leh-sed (š) 
      Lánská laťka (š) 
      Úpická laťka (o) 
               ZBL (o) 
                Úpická desítka (o) 
                Šplh (kraj) 
      Šplh 1. st. (k) 
                Olympijský víceboj 
 
Duben:    Švihadlo (š) 
               Střelba na koš (š) 
              Olympijský víceboj 
               Vybíjená (k) 
 

Květen:   Hod míčkem (š) 
                Cooperův test (š) 
                Otevření sportovního areálu Květoslava Matysky  
                Pohár rozhlasu (o, k, kraj) 
      Atletické finále (k) 
      Olympijský víceboj  
 
Červen:   Atletický čtyřboj (š) 
               Trojutkání 
               Atletický čtyřboj 
               Lánský víceboj 
               Den rekordů 
               Vědomostní test 
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~ Průběžně probíhaly: 30. ročník soutěže „O nejlepšího sportovce školy“  
                                           16. ročník soutěž Grand – Prix 
                                             4. ročník soutěže Olympijský víceboj 
    
Úspěchy 
~ krajské kolo  = Šplh – starší dívky (1. místo), starší chlapci (2. místo) 
                        Iveta Rohanová (1. místo), Lucie Sacherová (2. místo) 
             = Pohár rozhlasu – starší chlapci (2. místo), mladší dívky (4. místo) 
~ okresní kolo  = Basketbal – starší chlapci – 3. místo 
  = Běh Dlouhými záhony – Kateřina Horáková (1. místo), Diviška Šiková (2. místo),  
                                Petra Janečková (3. místo) 
               = Úpická laťka – Ondřej Netolický (3. místo), Markéta Dašková (2. místo), Filip Pančík  
     (1. místo), Martin Peterka (2. místo) 
               = Pohár rozhlasu – starší chlapci a mladší dívky (2. místo) 
~ okrskové kolo = Zátopkova desítka (1. místo) 
                = Malá kopaná – starší chlapci (1. místo) 
                = Basketbal – starší chlapci (1. místo) 
                = Šplh (1. místo) 
                = Vybíjená – chlapci 4.-5. tř. (1. místo) 
                = Pohár rozhlasu – všechny kategorie (1. místo) 
                = Atletické finále - chlapci 4.-5. tř. (1. místo) 
  = Atletický čtyřboj – všechny kategorie (1. místo) 
~ další letošní úspěchy  

= Filip Pančík - nový rekord ve skoku vysokém (180 cm!) 
= Jaroslav Kábrt - nový rekord ve skoku dalekém 
= Aneta Žďárská - nový rekord ve skoku dalekém 
= starší chlapci - štafeta 4x60 metrů 
= Nikola Manychová - nový rekord v Lánském schodišti 
= Zátopkova desítka 
= Matyáš Vintr - nový rekord na 1000 metrů 

 
~ organizace a pořádání závodů 

= Zátopkova desítka 
  = Atletický čtyřboj 
  = Atletické finále 

                                                                   = Šplh pro 1. stupeň 
  = Lánská štafeta 
  = Den rekordů 
  = Olympijský víceboj 

                             = Lánský víceboj 
   
~ kroužky = Karate (A. Goldmannová) 
  = Atletika (5.-7. třída, V. Janečková) 

~ povinně volitelný předmět 
  = Míčové hry (M. Kejzlar) 
 
~ informace o sportovních aktivitách 
  = nástěnky ve škole, školní časopis, internetové stránky školy, Úpické noviny, 
  = reportáže v TV Účko    
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1. 7. 9. Preventivní program 
 
~ I ve školním roce 2016-2017 jsme se snažili udržet ve škole klid a pořádek. To se nám dařilo  
   především díky úzké spolupráce metodičky prevence, výchovné poradkyně a školní psycholožky,  
   které zapojovaly do dění i ostatní učitele, asistenty, nepedagogické pracovníky. Jejich práci  
   podporovalo vedení školy.  
~ I v tomto školním roce jsme dle závěrů ze setkání škol se zástupci města využívali pomoci sociálního  
   odboru Městského úřadu v Úpici (velmi přínosná), dětských lékařek a Úřadu práce.  
~ Od ledna začala na poloviční úvazek pracovat psycholožka Mgr. Lenka Mikesková, která ve škole  
   dříve pracovala v rámci projektu MŠMT „Poskytování odborných informací a vzdělávání odborné a  
   laické veřejnosti“ jako školní psycholožka (intervence ve třídách). 
~ Rozjela se „Prevence s předškoláky a žáky z 1. stupně“. Tento projekt probíhá pod vedením školní  
   psycholožky Lenky Mikeskové ve spolupráci s metodičkou prevence, výchovnou poradkyní a dalšími  
   pedagogy. Již proběhlo:  1) Divadlo pro školky a 1. stupeň secvičené žáky 9. B 
    2) Výroba omalovánek žáky 9. tříd 

3) Předání omalovánek ve školkách v Úpici, Batňovicích  
    a ZŠ Pilníkov spojené s předčítáním pohádkového příběhu dětem. 

   Tento projekt bude mít pokračování.  
~ Byl podán grant na vyhotovení dalších materiálů na téma: „Umíme se chovat v kyberprostoru?“  
   Dotace byla schválena ve výši 14 000,-. 
~ Nově začaly probíhat Rodičovské skupiny: „Volba povolání“ a „Krizové situace v rodinách“. Proběhly  
   i dvě Učitelské skupiny na téma PLPP. 

~ Pokračovali jsme v naplňování cílů stanovených v MPP pomocí těchto forem: 
 = cílené působení na žáky 
 = pohovory se žáky i rodiči 
 = diskuse s učiteli 
 = besedy a projektové dny  
 = volnočasové aktivity – organizací se zabýval především dětský parlament (viz zpráva),  
      kroužky a školní družina 
 = výlety, exkurze, společné akce třídních kolektivů 
 = celoroční aktivity (časopis Úl, sportovní akce, třídnické hodiny…) 

= spolupráce s dalšími orgány a institucemi 

~ Nejdůležitější byla spolupráce všech členů pedagogického sboru, být vždy v obraze a znát všechny  
    souvislosti. Při řešení nic nehrotit a s rozmyslem navrhnout účinné opatření. 

 
Akce 

~ Den zdraví 
~ Dny prevence 
~ Divadlo žáků 9. B pro 1. stupeň a předškoláky 
~ Nově začaly probíhat Rodičovské skupiny: „Volba povolání“ a „Krizové situace v rodinách“. Proběhly  
   i dvě Učitelské skupiny na téma PLPP. 
~ Preventivní program na téma kyberprostoru – „Seznam se bezpečně“ s panem Kožíškem a Benem  
   Christovalo pro všechny úpické školy. 
~ Přednáška pro učitele, lektorka Mgr. Martina Kekulová: Syndrom CAN, aneb týrané dítě v rodině. 
 
Přednášky a besedy 
~ 1. třídy beseda s Policií ČR, návštěva hasičů, program Veselé zoubky, První pomoc  
~ 2. A  návštěva hasičů 
~ 3. a 4. třída  Zdravá výživa, poruchy příjmu potravy, šikana (VOŠ Trutnov), vztahy ve třídním  
  kolektivu a životní styl 
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~ 5. A  přednáška „Zdravá 5“ 
~ 6. A  „Čas proměn“  
~ 9. třídy přednášky na téma Trestní zodpovědnost  
~ Přespávání některých tříd ve škole – stmelování kolektivů 
~ Třídnické hodiny 
 
Školení a schůzky 
~ „Prevence ve škole“ – setkání preventistů v srpnu ve Dvoře Králové pod vedením Michaely Veselé 
~ pravidelné schůzky metodiků s okresní a krajskou metodičkou prevence v Trutnově 
~ účast na bezpečnostních komisích města Úpice 
~ Schůzka s paní Editou Kovačikovou a zástupci sociálního odboru (ujasnění kompetencí v další  
   spolupráci)  
 
Řešené problémy 
~ Problémy se týkaly jedinců i třídních kolektivů. Nejčastější se řešily špatné vztahy ve třídě vedoucí  
   ke kyberšikaně, záškoláctví, nepořádnost, ve dvou případech problémy se sexuální tematikou. 
~ Problémy zdokumentovány v zápisech, ty ve většině případů nahradily Deník prevence. 

 
1. stupeň:  
1. AB - řešení dlužných částek a záškoláctví – řešeno prostřednictvím pohovorů s rodiči a paní  
   Mikeskové, o pomoc požádán sociální odbor v Úpici, objevovalo se nevhodné chování rodičů vůči  
   učitelkám (zápisy do notýsku, slovní útoky), z tohoto důvodu podáno jedno trestní oznámení na  
   rodiče 
2. třídy - řešena nepořádnost a nevhodné chování některých žáků – řešeno s rodiči, paní Mikeskovou 
3. třída - řešena nepořádnost a nevhodné chování některých žáků – řešeno s rodiči a paní    
    Mikeskovou 
4. třída – řešení školní docházky jednoho žáka, pohovor s matkou, situace nahlášena na soc. odbor  
   a OSPOD, žák má 47 neomluvených hodin 
5. třída – nevhodné chování některých chlapců, řešeno pohovory a s paní Mikeskovou 
 
2. stupeň: 
6. A – vzájemné nevhodné chování žáků, paní Mikesková přítomna na třídnické hodině, problémy  
   řešeny pohovory s rodiči, problémy si řeší především třídní učitelka sama 
7. A – útoky přes FB i ústní, situace hlídána metodičkou prevence, výchovnou poradkyní i třídní  
   učitelkou, nevhodné chování některých žáků vůči ostatním, problém vyvrcholil  kyberšikanou  
   a odchodem jedné žákyně, další napadání řešeno za přítomnosti OSPOD, proběhla zvláštní  
   rodičovská schůzka na téma zlé chování žáků vůči sobě, vybraní žáci dochází k paní Mikeskové 
8. A – řešen problém se šířením nevhodných videí a fotek se sexuální tematikou, řešeno s rodiči 
8. B – bez vážnějších problémů, jeden žák opakované neomluvené hodiny (spolupracuje s OSPOD) 
9. A – nevhodné chování některých chlapců při hodinách řešeno pohovorem s aktéry a s rodiči 
9. B – nevhodné chování některých chlapců při hodinách řešeno pohovorem s aktéry a s rodiči 

  
 

1. 7. 10. Dopravní výchova 
 
~ Hlavní cíle a úkoly pro tento školní rok byly splněny. 
~ Zakoupili jsme dvě nové dopravní hry. 
~ Máme nové pracovní listy a testy pro DV. 
~ Úspěšně jsme se zúčastnili okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů ve Dvoře Králové  
   nad Labem.  



22 

 

Akce 
~ návštěva hasičské zbrojnice v Úpici 1., 2. tř. 
~ beseda s policií ČR 1. tř. 
~ zařazení DV do výuky v 1. a 2. roč. 
~ zařazení DV do výuky ve 3. roč. – chodec  (tř. uč. 3. roč.) 
~ zařazení DV do výuky ve 4. roč. – cyklista  (tř. uč. 4. roč.) 
~ volitelný předmět DV ve 4. roč. (Me) 
~ využívání nástěnných obrazů s dopravní tematikou 
~ využívání videonahrávek s dopravní tematikou 
~ využívání překážek k nácviku jízdy zručnosti – TV, volitelný předmět DV 
~ výuka na dopravním hřišti ve Dvoře Králové - 3. tř.  (tř. uč. 3. roč.) 
~ zkouška na průkaz cyklisty pro žáky 4. roč.  (tř. uč. 4. roč., uč. TV)    
~ příprava soutěžících na dopravní soutěže (Me) 
                                                                                                                  
Soutěže 
~ soutěž v poznávání dopravních značek pro 1. - 5. roč. 
~ nekonalo se školní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů pro 5. – 8. roč. (nepříznivé počasí) 
~ účast v okresním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů   

I. kategorie: 4. místo  
Tereza Janečková 
Antonie Píchová 
Ladislav Čermák 
Ondřej Netolický 

II. kategorie: 2. místo  
   Petra Janečková 
   Marie Prouzová 
   Tomáš Goder 
   Pavel Jarý 

~ soutěže jednotlivců: chlapci - Pavel Jarý 2. místo; dívky - Marie Prouzová 3. místo 
~ branný závod s dopravní tematikou pro 1. - 4. roč. 
 

 
 

1. 7. 11. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
 

Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ Nejvíce si ceníme udržení volitelných předmětů Ekologie a Myslivost a také toho, jak se paní  
   učitelka Jana Stiborová zhostila výuky obou předmětů. Je vidět, že žáky tato problematika baví  
   a je jim dosti blízká. Témata jsou dobře uchopitelná a názorná, dají se doplnit velkým množstvím  
   obrazového materiálu.  
~ Také si ceníme toho, že se v letošním školním roce podařilo do Igelitiády zapojit i ZŠ Bří Čapků.  
   Škoda jen, že to všem zúčastněným složkám nevyšlo v jeden den… Alespoň máme další cíl do  
   příštího ročníku.  
~ Nadále jsme zapojeni do projektu Les ve škole. Odtud čerpáme nejen materiální podporu, ale také  
   metodiku a velké množství inspirace. 
 
Projekty 
~ Den Země a Igelitiáda 
~ Les ve škole 
~ Odpadové hospodářství 
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Akce 
~ sběr starého papíru, bylin, tetrapaků, víček od PET lahví a vysloužilého elektra 
~ příspěvky do místních médií – Úpické noviny, TV-JS, web Království – Jestřebí hory, o.p.s., web  
   Informační portál Svazku obcí Jestřebí hory a další 
 
  

1. 7. 12. Ostatní aktivity 
~ sběrové aktivity 

= celoroční soutěž ve sběru starého papíru 
= celoroční soutěž ve sběru léčivých bylin a kaštanů 
= soutěž ve sběru umělohmotných víček 
= soutěž ve sběru tetrapakových obalů 

~ zapojení do projektu: Školní mléko 
~ zapojení do projektu: Ovoce do škol 
~ absolventské práce vycházejících žáků 
~ recesní odpis vycházejících žáků¨ 
~ výlet za žolíky (6. – 9. třídy) 
~ slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy 
~ odborné vedení praktikantů (studentů středních škol) 
 
~ pojedenadvacáté (pravidelně od roku 1996) zopakována žádost o rekonstrukci omítky zadní  
    části školní budovy s aktuálními naléhavými cíli: 

1) ochránit žáky, zaměstnance, návštěvníky přilehlého relaxačního areálu  
     a další náhodné chodce před reálným nebezpečím úrazu; 
2) ochránit majetek města (časté pády kusů zdiva ničí novou střechu  
     nad šatnami); 
3) napravit vzhled budovy při příjezdu ke škole alejí, výrazně poškozuje  
     dobré jméno školy i města 

 

 

1. 8. Další vzdělávání pedagogických  
         pracovníků 
 
Školský management 
~ Aktuální problémy škol – reforma financování (Ks) 
~ Postavení ředitele školy v systému vzdělávání (Ks) 
~ Společné vzdělávání a ředitel školy (Ks) 
~ Vliv rodiny na efektivitu vzdělávání (Ks) 
~ Testování jako nástroj moderního pedagoga (Ks) 
 
Prevence rizikového chování, výchovné poradenství, inkluze 
~ Komunikace ve škole se žáky a rodiči –  VOŠ a SZŠ Trutnov (Vč, Mi) 
~ Spolupráce PPP a školy při naplňování speciálních vzdělávacích potřeb - PPP Trutnov,  
   přednášející Mgr. Ivana Skalková (Vč, Mi) 
~ Metodika pro nastavení podpůrných opatření – Trutnov, přednášející Mgr. Monika Voleská (Vč, Mi) 
~ Nástrahy virtuálního světa – Hradec Králové, přednášející Mgr. Zdeněk Čech a Martin Kožíšek (Vč, Ji) 
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ICT 
~ Interní školení pro učitele, lektor Mgr. Zdeněk Hrabánek (Jč, Ji, Tch, Hč, Ks, Šv, Vč) 
~ Vlastní vzdělávání (správce a metodik IT = Hr) probíhalo ve volném čase mimo vyučování  
   a na vlastní náklady:  Microsoft Azure – servery a backup v cloudu (Brno – květen 2017) 

       Altaro Hyper-V Backup: webináře (účast na třech akcích v průběhu roku) 
       Kaspersky Lab: webináře (účast na čtyřech akcích v průběhu roku) 

 

První stupeň 
~ Řeč těla, neverbální komunikace (Me) 
~ Jak mluvit zněle a barevně a přitom nenamáhat hlasivky (Me) 
~ Jak správně komunikovat a jak se na to připravit (Me) 
~ Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Pá) 
~ Praktické nápady do výuky Vl a Prv (Dě) 
~ Role učitele matematiky na 1. stupni (Ky) 
~ Hrubá slova v dětském slovníku (Fr) 
~ Vánoční závěsné dekorace (Fr) 
~ Vánoční dekorace – nové hmoty (Fr) 
~ Metody práce s dětmi se SPUCH (Fr) 
~ Přístup k dětem s autismem (Šk) 
~ Dyskalkulie a další poruchy učení v matematice u žáků 1. stupně (Šk) 
~ Nápadník do hodin Čj (Šk) 
~ Metody, bez kterých se učitel na 1. stupni neobejde (Šk) 
~ Pravopis a gramatika hravým drilem (Jn) 
~ Počítám, počítáš, počítáme, aneb Chcete být milionářem? (Jn) 
~ Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení  
   v inkluzivní třídě (Jn) 
 

Znakový jazyk 
~ samostudium pomocí knih, internetu, tlumočení v rámci klubů neslyšících, na úřadech,  
   v muzeích atd. (Šv) 
 

Fyzika 
~ „Vyhláška 50“ (Ji, Kj) 
 
Chemie 
~ Vybrané motivační pokusy v chemii (Jč) 
 

Matematika 
~ Jak naučit žáky se SPU a pozornosti učit se (Ky) 
~ Role učitele matematiky na 1. stupni (Ky) 
 

První pomoc 
~ Školení učitelek první pomoci (Jč) 
 

Hudební výchova 
~ Od svatého Martina až po vánočního kapra - Orffova společnost (Šv) 
~ Kurzy bubnování na djembe ve Rtyni v Podkrkonoší (Šv) 
 

Výtvarná výchova 
~ samostudium pomocí knih, internetu (Ro) 
 

Pozitivní myšlení v praxi 
~ jako školitelka (ŠZ DVPP KHK) p. uč. Mgr. Iva Roudná 
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1. 9. Projekty spolufinancované z cizích  
         zdrojů 
 
~ „Poskytování odborných informací a vzdělávání odborné a laické veřejnosti“  

= projekt MŠMT; projekt ukončen k 31. 12. 2016 
 
~ „Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ Úpice - Lány“ 

= reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002786““  
    = výzva č. 22 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

= financováno z prostředků EU; zahájení 1. 1. 2017 

 
1. 10. Zapojení školy do rozvojových  
      a mezinárodních programů 
 
~ Škola do rozvojových a mezinárodních programů není zapojena. 

 
1. 11. Zapojení školy do dalšího vzdělávání  
     v rámci celoživotního učení 
 
~ Škola uspořádala ve školním roce 2016-2017: 

= kurz angličtiny pro mírně pokročilé 
= kurz práce na počítači pro mateřské školy 
= kreativní kurzy pro veřejnost 
= kurz pozitivního myšlení v praxi 
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2. Ekonomická část 
 

2. 1. Zhodnocení výsledků hospodaření 
 

2. 1. 1. Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční  
             vypořádání 
 

 
Celkový příspěvek na činnost v roce 2016 činil 14.947.789,- Kč, z toho příspěvek z prostředků MŠMT 
na přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353) po konečné úpravě rozpočtu činil 12.229.000,- Kč, dotace 
z rozvojového programu MŠMT „Zvýšení platů pracovníků RgŠ“ (UZ 33052) 349.331,- Kč.  
Dále organizace získala prostředky z OPVK EU v rámci programu „Program sociální prevence a 
prevence kriminality“ ve výši 65.308,- Kč.  
Příspěvek na provoz z prostředků Města Úpice (po konečné úpravě rozpočtu) činil 2.170.000,- Kč. 
Z rozpočtu zřizovatele byla dále poskytnuta účelová provozní dotace na obnovu software ve výši 
108.500,- Kč a dotace na realizaci akce „Úpická laťka“ ve výši 10.000,- Kč. 
 
Celkové náklady na činnost školy k 31. 12. 2016 činily celkem 17.267.307,72 Kč (z toho hlavní činnost 
16.606.803,79 Kč), výnosy pak 17.267.307,72 Kč (z toho v hlavní činnosti 16.368.313,81 Kč). 
Hospodářský výsledek za rok 2016 činil 0,- Kč.  

 
 

2. 1. 2. Investiční činnost 
 
Základní škola obdržela v roce 2016 žádnou investiční dotaci od zřizovatele ve výši 100.000,- Kč. V 
období od 1. 1. do 31. 12. 2016 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 336.218,- 
Kč (Konvektomat, server HP). 

 

 

2. 1. 3. Pracovníci a mzdové prostředky 
 
Limit mzdových prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2015 byl stanoven ve výši 8.814.100,- Kč (z 
toho prostředky na platy 8.684.100,- Kč a OON 130.000,- Kč). Z  RP „Zvýšení platů pracovníků RgŠ“ 
(UZ 33052) byly poskytnuty mzdové prostředky ve výši 257.809,- Kč (z toho prostředky na platy 
257.809,- Kč, OON 0,- Kč) a z RP.  Z provozních prostředků byly mzdové prostředky vyplaceny ve výši 
109.392,- Kč (z toho OON 109.392,- Kč). Z DČ byly mzdové prostředky vyplaceny ve výši 123.879,- Kč 
(z toho OON 23.718,- Kč.  
 
Celkový objem mzdových prostředků vyplacených v roce 2016 činil 9.364.088,- Kč. 
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2. 1. 4. Doplňková činnost 
 
Doplňková činnost v roce 2016 byla realizována ve formě pronájmu nebytových prostor, bufetu a ve 
formě stravování cizích strávníků. Celkové výnosy DČ v roce 2016 činily 898.993,91 Kč, náklady 
660.503,93 Kč. Zisk z DČ činil 238.489,98 Kč (viz příloha). 

 

 

2. 1. 5. Mimorozpočtové a doplňkové zdroje 
 
V roce 2016 byly základní škole poskytnuty finanční dary ve výši 36.464,- Kč. 

 

 

2. 1. 6. Finanční fondy 
 
Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) 
Stav fondu k 1. 1. 2016 činil 65.773,97 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků 
za rok 2016 činila 136.108,14 Kč, čerpáno z fondu bylo v roce 2016 139.851,96 Kč. Stav fondu k 31. 
12. 2016 činil 62.773,97 Kč. 
Investiční fond (IF) 
Stav fondu k 1. 1. 2016 činil 454.071,35 Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 2016 činila 84.462,- Kč a byla 
poskytnuta dotace od zřizovatele ve výši 100.000,- Kč. Z fondu bylo v roce 2016 čerpáno 388.010,78 
Kč (z toho 336.218,- Kč na pořízení DHM). Stav fondu k 31. 12. 2016 činil 250.522,57 Kč. 
  
Rezervní fond z HV (RF) 
Stav fondu k 1. 1. 2016 činil 119.314,67 Kč. Fond nebyl tvořen přídělem ze zlepšeného 
hospodářského výsledku za rok 2015 ve výši 65.680,75 Kč. Čerpáno z fondu v roce 2016 bylo 
76.497,36 Kč. Stav fondu k 31. 12. 2016 činil 108.678,06 Kč. 
 
Rezervní fond z ostatních titulů (RF) 
Stav fondu k 1. 1. 2016 činil 15.304,- Kč. Fond byl tvořen z finančních darů ve výši 20.110,- Kč. 
Čerpáno z fondu bylo v roce 2016 celkem 35.414,- Kč. Stav fondu k 31. 12. 2016 činil 0,-  Kč. 
 
Fond odměn (FO) 
Stav fondu k 1. 1. 2016 činil 50.956,06 Kč. Fond nebyl tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského 
výsledku za rok 2015 ve výši 20.000,- Kč. Z fondu nebylo v roce 2016 čerpáno. Stav fondu k 31. 12. 
2016 činil 70.956,06 Kč. 

 

 
2. 1. 7. Odvody do rozpočtu Města Úpice 
 
V roce 2016 nebyl proveden žádný odvod do rozpočtu města. 
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2. 2. Hodnocení hospodaření  
         s dotacemi ze státního rozpočtu 
 

V roce 2016 byly základní škole poskytnuty prostředky na přímé vzdělávání ve výši 12.229.000,- Kč a 
dotace z rozvojového programu MŠMT „Zvýšení platů pracovníků RgŠ“ (UZ 33052) 349.331,- Kč. 
Celková výše dotací poskytnutých ze státního rozpočtu (mimo dotace z EU) tak v roce 2016 činila 
12.578.331,- Kč (z toho neinvestice 12.578.331,- Kč). Poskytnuté prostředky byly čerpány v plné 
výši. 
 

 
 

 
Přiložené tabulky: 1. Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti 

(str. 29-30)  2. Náklady z hlavní a doplňkové činnosti 

   3. Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti 

   4. Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem 
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2. 3. Výsledky kontrol hospodaření 
 
~ Město Úpice (Ing. Vraňan) 

= předmět kontroly: veřejnosprávní kontrola – rok 2016 
= výsledek kontroly: bez závad 
 

~ Kontrolní výbor Města Úpice (Ing. Jiří Vágner, Ing. Jan Semerák) 
= předmět kontroly: kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Města Úpice z I. pololetí 2016 
= výsledek kontroly: vše splněno 
 

~ Kontrolní výbor Města Úpice (Ing. Jiří Vágner, Ing. Jan Semerák) 
= předmět kontroly: kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Města Úpice z II. pololetí 2016 
= výsledek kontroly: vše splněno 
 

 
 
 
 
 
 
 
Z podkladů předsedů jednotlivých metodických sekcí ZŠ Úpice-Lány 
a ekonoma školy MVDr. Břetislava Nováka  
 
zpracoval Mgr. Petr Kalousek, ředitel školy 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………… 
 
 

 
Výroční zpráva o činnosti Základní školy Úpice-Lány  
byla schválena Školskou radou ZŠ Úpice-Lány 11. října 2017. 
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Přílohy 

k 
Výroční zprávě o činnosti ZŠ 

Úpice-Lány 
ve školním roce 2016-2017 
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Příloha č. 1 
Přehled zaměstnanců ZŠ Úpice-Lány 
ve školním roce 2016-2017 
 
 
~ Pedagogičtí pracovníci (27) 
 

 Hana  DĚDKOVÁ  třídní učitelka 1. A 
 Daniela  DVOŘÁČKOVÁ  rodičovská dovolená 
 Martina FRÝBOVÁ  vychovatelka, asistentka pedagoga 
 Zdeněk   HRABÁNEK  koordinátor ICT, správce sítě, učitel 
 Jana   HRABÁNKOVÁ  učitelka, vychovatelka, asistentka pedagoga 
 Jakub   HUČEK   třídní učitel 8. B 
 Vendula  JANEČKOVÁ  třídní učitelka 7. A 
 Bohdana JANOVSKÁ  třídní učitelka 3. B 
 Iveta  JIŘÍČKOVÁ  školní metodik prevence, třídní učitelka 9. B 
 Petr   KALOUSEK  ředitel školy, učitel 
 Martin   KEJZLAR  třídní učitel 9. A 
 Iva   KOCIÁNOVÁ  třídní učitelka 1. B 
 Jana   KYSELICOVÁ  třídní učitelka 5. A 
 Jiřina  MEIEROVÁ  metodik dopravní výchovy, třídní učitelka 2. A 
 Lenka  MIKESKOVÁ  školní psycholožka 
 Petra  NÝVLTOVÁ  koordinátor EVVO, mateřská dovolená 
 Klára  PITAŠOVÁ  třídní učitelka 8. A 
 Jana   PIŽLOVÁ  rodičovská dovolená 
 Zdeňka  PROUZOVÁ  třídní učitelka 4. A 
 Iva  ROUDNÁ  třídní učitelka 6. A 
 Jana  STIBOROVÁ  učitelka 
 Ladislava  ŠATKOVÁ  vedoucí vychovatelka, učitelka 
 Pavla   ŠKODOVÁ  asistentka pedagoga 
 Jana  ŠVEHLOVÁ  učitelka 
 Dana  TEICHMANOVÁ  zástupkyně ředitele školy, metodik ŠVP, učitelka 
 Hana  VÁVROVÁ  třídní učitelka 3. A 
 Iveta  VOTOČKOVÁ  výchovná poradkyně, koordinátorka inkluze, učitelka 

 
~ Nepedagogičtí pracovníci (8) 
 

 Věra  HEJNOVÁ  uklízečka 
 Iva  HORÁKOVÁ  uklízečka 
 Jaroslava JIRKOVÁ  hlavní kuchařka 
 Alena  KOPECKÁ  kuchařka 
 Stanislav  PÍŠA   školník 
 Jana  STRACHOTOVÁ  hospodářka 
 Jitka   ŠTĚPÁNOVÁ  vedoucí školní jídelny 
 Marie  VLAHOVÁ  kuchařka 
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Příloha č. 2 
Přehled škol,  
na které byli přijati žáci ZŠ Úpice-Lány  
při přijímacím řízení pro školní rok 2017-2018 
 

        

   1. GYMNÁZIUM - TRUTNOV 
= gymnázium všeobecné    2 

  2.  SPŠ TRUTNOV 
 = maturitní obory     8 

= učební obory        5  
   3. SOŠ A SOU VOLANOVSKÁ - TRUTNOV 

= kuchař-číšník      1 
= cukrář      2 
= kuchař      2  

  4. SŠ PROPAGAČNÍ TVORBY A POLYGRAFIE - VELKÉ POŘÍČÍ 
= tiskař       1 

  5. MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA - ÚPICE 
= čtyřleté gymnázium     1   
= osmileté gymnázium     2  

  6. ČESKÁ LESNICKÁ AKADEMIE - TRUTNOV 
= lesnictví                                  1 

  7. SŠ INFORMATIKY A SLUŽEB - DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 
= cestovní ruch      1 
= kosmetické služby     1 

  8. SŠ ODĚVNÍ – ČERVENÝ KOSTELEC 
= gumař plastikář     1 

  9.    SPŠ  HRONOV 
= mechanik opravář     1 

10.  SŠ GASTRONOMIE, OBCHODU A SLUŽEB -  HRADEC KRÁLOVÉ 
= kadeřník                                1        

11.  SPŠ CHEMICKÁ - PARDUBICE  
= aplikovaná chemie                            3        

12.  VOŠ A SZŠ - TRUTNOV 
= zdravotnický asistent     1 

13.  OBCHODNÍ AKADEMIE – TRUTNOV 
= ekonomika a podnikání                                 2 

14.  SPŠ STAVEBNÍ – HRADEC KRÁLOVÉ 
= lyceum                                  2 

15.  SŠ VETERINÁRNÍ A ZAHRADNICKÁ -  LANŠKROUN 
= chov koní a jezdectví     1 
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Příloha č. 3 
 

Zpráva dětského parlamentu  
 
Ve školním roce 2016-2017 nás pracovalo v dětském parlamentu více než minulý rok, a to 31 členů. 
Jsme rádi, že se i tento rok zapojilo hodně žáků šesté třídy. 
 
AKCE 
Každý rok pomáhá dětský parlament naší škole s různými akcemi, jako je Den zdraví, Den prevence 
nebo karneval v Jutě. 

Již dalším rokem jsme úspěšně vstoupili do nového školního roku Novoškolní diskotékou.  
Po úspěchy s akcemi „Županový den“ a „Pyžamový den“´ jsme se rozhodli uskutečnit „Teplákový 
den“´, který měl opět mezi žáky velký úspěch. 

Hezky vydařený Halloween se povedl i letošní školní rok. Jsme rádi, že se dětem i rodičům 
stálé líbí naše Strašidelná stezka.  

I letos se uskutečnily oblíbené Medové trhy. 
Mezi dětmi se uskutečnil i Bleší trh, kam děti nosili různé hračky, které si mezi sebou 

prodávali. Sladká soutěž O nejlepší cukrářský výrobek nesla opět veliký úspěch. Děti svými hlasy 
vybraly vítěze s nejlepším výrobkem, včelím dortem.  

Již druhým rokem se stala nejoblíbenější akcí Talentmánie. Děti si vše náramně užily a svým 
potleskem zvolili za vítěze Michala Sobotku z 9. B. Odpoledne se přišli někteří odreagovat na tradiční 
Vánoční diskotéku. 

Ani letos jsme nezapomněli na svátek všech zamilovaných, Valentýn. S ním byl spojen 
„Červenorůžový den“.  Děti přišly do školy oblečení do červené, růžové po případě fialové barvy. 
Tradičně jsme vypouštěli balónky štěstí. 

V březnu jsme poprvé uskutečnili víkendovku, nesoucí název „Filmová víkendovka“, 
zakončenou opékáním buřtů s rodiči a dětmi. Dětský parlament i učitelé si dali s touto víkendovkou 
opravdu velikou práci, ale za tu námahu to jasně stálo, protože se dětem moc líbila.  
Naší jistotou je i Čarodějnický rej. Akce, při které jsou pro děti 1. stupně připravena různá stanoviště, 
kde plní jak naučné, tak i zábavné úkoly.  

Tento rok se rozhodli parlamenťáci zařadit ještě jednu novou akci. Velikonoční zajíček je akce 
na téma Velikonoc. Děti hledali po škole velikonoční vajíčka, která musela následně zakreslit do 
papírku. Zjistilo se, že máme ve škole i nadané malíře.  

Víkendovku pro 1. stupeň jsme nahradili již zmíněnou Filmovou víkendovkou. 
Členům dětského parlamentu se minulý rok velmi líbilo u Stříbrného jezera na paintballu a 

v lanovém centru, a proto se rozhodli si výlet ještě zopakovat. Rozšířili ho o návštěvu koupaliště 
Flošna v Hradci Králové.  
 
Ze začátku bylo pro parlamenťáky těžké se na něčem domluvit, ale poté jsme najeli na „stejnou vlnu“ 
a všechny akce se nám vydařili na jedničku. Děkujeme i paní učitelce Jiříčkové, která nám poskytla 
obrovskou pomoc.  Děkujeme i ostatním učitelům a učitelkám, kteří nám byli při akcích nápomocni.  
 
          Lenka Mannová 
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Příloha č. 4 
Fotodokumentační část 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

ÚL získal titul Školní časopis roku 2017 v Královéhradeckém kraji. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznávací zájezd do Londýna. 



37 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žáci II. stupně vyhráli prestižní Grand Prix škol okrsku Úpice ve sportovních soutěžích. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Úspěšní účastníci okresního kola Dopravní soutěže cyklistů. 
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Setkání bývalých a současných zaměstnanců školy u příležitosti oslav 85 let školy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

S nebývalým zájmem se setkalo otevření čtenářských klubů. 
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Seznam použitých zkratek 
 
Bc.   bakalář, bakalářka 
CD   kompaktní disk 
Č   čeština 
ČR   Česká republika 
ČSCH   Český svaz chovatelů 
ČŠI   Česká školní inspekce 
DA   dyslektická asistentka 
DD   domov důchodců 
DHM   dlouhodobý hmotný majetek 
DNM   dlouhodobý nehmotný majetek 
DP   dětský parlament 
DPS   dům s pečovatelskou službou 
DUM   digitální učební materiál 
DV   dopravní výchova 
EVVO   environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
FKSP   fond kulturních a sociálních potřeb 
HD   hudební dílna 
HW   hardware 
ICT, IT   informační a komunikační technologie 
 (k)   okrskové kolo 
KJH   Království-Jestřebí hory, o. p. s. 
LVVZ   lyžařský výchovně vzdělávací zájezd 
MěLK   Městská lidová knihovna 
MěÚ   Městský úřad 
Mgr.   magistr, magistra 
MS   metodické sdružení 
NNO   nestátní neziskové organizace 
(o)   okresní kolo 
OČJ   Olympiáda v českém jazyku 
ONIV   ostatní neinvestiční výdaje 
OON   ostatní osobní náklady 
o. p. s.   obecně prospěšná společnost 
OP VK   operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
OSPOD   orgán sociálně právní ochrany dětí 
PET   polyethylentereftalát (termoplast ze skupiny polyesterů) 
PPP TU   Pedagogicko-psychologická poradna v Trutnově 
PRV   prvouka 
ŘŠ   ředitel školy 
Sb.   sbírka zákonů 
SEVER   Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory 
SOJH   Svazek obcí Jestřebí hory 
SOU   střední odborné učiliště 
SPŠ   střední průmyslová škola 
SPUCH   specifické poruchy učení a chování 
SS   specializační studium 
SŠ   střední škola 
STCJH   Sportovní a turistické centrum Jestřebích hor 
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SZIF   Státní zemědělský intervenční fond 
 (š)   školní kolo 
ŠD   školní družina 
ŠVP   školní vzdělávací program 
TV   tělesná výchova 
TU   Trutnov 
VHŠ   vlastní hodnocení školy 
VkO   výchova k občanství 
VM   vzdělávací materiál 
VP   výchovná poradkyně 
VV   výtvarná výchova 
ZUŠ   Základní umělecká škola 
 
 
 
 
 
Zkratky příjmení zaměstnanců školy: 
Dě   Hana Dědková 
Hr   Zdeněk Hrabánek 
Hrá   Jana Hrabánková 
Hč   Jakub Huček 
Jč   Vendula Janečková 
Jn   Bohdana Janovská 
Ji   Iveta Jiříčková 
Ks   Petr Kalousek 
Kj   Martin Kejzlar 
Ky   Jana Kyselicová 
Me   Jiřina Meierová 
Mi   Lenka Mikesková 
Pt   Klára Pitašová 
Pá   Zdena Prouzová 
Ro   Iva Roudná 
St   Jana Stiborová 
Ša   Ladislava Šatková 
Šk   Pavla Škodová 
Šv   Jana Švehlová 
Tch   Dana Teichmanová 
Vá   Hana Vávrová 
Vč   Iveta Votočková 
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