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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: Ing. Irena Davidová 
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 2017-2018 navštěvovalo školu 243 žáků (stav k 30. 9. 2017),  
   resp. 244 žáků (stav k 31. 3. 2018). 
~ Vyučování probíhalo ve 12 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 2017-2018 celkem  
   39 pracovníků – viz příloha č. 1.  
~ Na naplňování vzdělávacích a výchovných cílů se podílelo 30 pedagogů (z toho tři 
   vychovatelky a pět asistentek pedagoga), čtyři paní učitelky byly na mateřské, resp.  
   rodičovské dovolené. 
~ Chod školy dále zabezpečovala hospodářka, školník, dvě uklízečky, vedoucí školní jídelny  
   a čtyři kuchařky. 
~ 7 pedagožek se zabývalo pedagogickou intervencí a speciálně-pedagogickou péčí a jedna logopedií. 
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1. 4. Zařazování dětí 
~ K zápisu do 1. třídy se dostavilo 32 dětí.  
~ K základní vzdělávání k 1. 9. 2018 bylo přijato 21 dětí. 
~ Na základě doporučení PPP a praktických lékařek pro děti a dorost byl začátek povinné   
   školní docházky o jeden rok odložen celkem 11 dětem. 

 
1. 5. Výsledky vzdělávání žáků 
1. 5. 1.  Prospěch a chování 
~ Průměrný prospěch žáků školy v I. pololetí: 1,71 (2016-2017: 1,67) 
~ Průměrný prospěch žáků školy v II. pololetí: 1,73 (2016-2017: 1,69) 
~ S vyznamenáním prospělo v I. pololetí: 90 = 37 % žáků (2016-2017: 107 = 40 %) 
~ S vyznamenáním prospělo v II. pololetí: 96 = 39 % žáků (2016-2017: 103 = 39 %) 
~ Neprospělo v I. pololetí: 18  
~ Neprospělo v II. pololetí: 5 (1 žák s 3 a více nedostatečnými; 4 žáci po opravných zkouškách) 
~ Chování v I. pololetí: 244x „1“, 1x „2“ 
~ Chování v II. pololetí: 236x „1“, 3x „2“, 5x „3“ 
~ Za celý školní rok bylo uděleno 15 ředitelských důtek (2016-2017: 40) 
~ Za celý školní rok bylo uděleno 58 ředitelských pochval (2016-2017: 70) 

 
1. 5. 2.  Výchovné poradenství 
 

1. 5. 2. 1. Výsledky přijímacího řízení vycházejících žáků 
~ Všichni žáci 9. třídy odevzdali přihlášku na SŠ. Všichni žáci 9. tříd přijati v 1. kole přijímacího řízení  
   (naprostá většina na školu uvedenou na 1. místě, tedy preferovanou) - 24 žáků na obory maturitní,    
   15 žáků na obory bez maturity.  
~ Přijímací zkoušku vykonali také dva žáci 5. A. I oni byli úspěšní a nastoupí od září 2018 na MG a SOŠ  
   v Úpici. 
~ Nejvíce žáků, a to 11, bude ve studiu pokračovat na SPŠ v Trutnově. 

~ Zvolené studijní či učební obory vycházejících žáků – viz příloha č. 2 
 

Přehled významných školních a mimoškolních akcí, projektů a exkurzí: 
~ Beseda žáků 9. třídy s pracovnicemi Úřadu práce 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. 
~ Beseda se Sylvou Baudyšovou, studentkou VOŠ a SZŠ Trutnov.  
~ Beseda s Barborou Nyklíčkovou a Leonou Zaňkovou, studentkami OA Trutnov. 
~ Beseda s Filipem Pančíkem a Tomášem Ljubečkem, studenty SPŠ Trutnov. 
~ Návštěva žáků ve firmě Siemens Trutnov. 
~ Návštěva akce „Živá knihovna povolání“ (Trutnov). 
~ Návštěva SPŠ Trutnov, pracoviště Mladé Buky. 
~ Exkurze Auto Škoda Mladá Boleslav. 
~ Zápis do 1. tříd. 
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~ Profesionální orientace – dotazníkové šetření pro žáky 9. třídy spojené s následným rozborem  
   výsledků (spolupráce se školní psycholožkou). 
~ Projekt Královéhradeckého kraje: 4 rodičovské skupiny (volba povolání, žáci se SVP, kyberšikana,  
   setkání rodičů budoucích prvňáčků) + vytvoření výukových materiálů a příruček na téma „Umíme se  
   chovat v kyberprostoru“. 
~ Během roku prováděn ve všech třídách 2. stupně průzkum zájmu žáků o různá povolání (individuální  
   pohovory s žáky 9. i 8. tříd a jejich rodiči). 
~ Vycházejícím žákům zajištěna veškerá dostupná literatura s informacemi o studiu na SŠ a SOU (UN,  
    Atlasy škol Královéhradeckého kraje, CD - Kam na školu? …). 
~ Zorganizována schůzka pro rodiče vycházejících žáků.  
~ Veškeré informace o přijímacím řízení zasílány rodičům též elektronicky. 
~ Vycházejícím žákům se specifickými poruchami učení a chování doporučeno kontrolní vyšetření v PPP  
   Trutnov. 
~ V rámci předmětu „Volba povolání“ byly všem žákům poskytovány přesné informace, jak vyplnit  
   přihlášky (zkouška nanečisto), kdy odeslat, stejné informace dostali i o zápisových lístcích. 
~ Nabídka škol a jejich webových adres. 
~ Proběhly besedy se studenty vybraných SŠ. 
~ Rodičům poskytnut kontakt na Úřad práce Trutnov (profesní orientace). 

 
 

1. 5. 2. 2. Péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování 
 
INKLUDOVANÍ ŽÁCI, ŽÁCI SE SPUCH, SOC. ZNEVÝHODNĚNÍM, ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, ZDRAVOTNÍM 

ZNEVÝHODNĚNÍM, PROBLEMATICKÝM CHOVÁNÍM A ŠKOLNÍM NEPROSPĚCHEM: 
~ Provedena kompletace přehledu žáků (a v průběhu roku několikrát aktualizována). 
~ Průběžně probíhala práce v 12 reedukačních skupinách.  
~ Vypracovány pro žáky s navýšeným normativem individuální vzdělávací plány (pro 19 žáků – nárůst  
   o 8). 
~ Konzultace IVP s rodiči. 
~ Vypracovány a následně vyhodnoceny PLPP (pro 1 žáka). 
~ Vytipovaným žákům nabídnuto doučování (2 skupiny na 1. st. a 1 skupina na druhém), 
~ Zajištěna kontrolní vyšetření v PPP Trutnov a SPC Trutnov a vyšetření pro žáky nově vytipované  
   (celkem 22 žáků – opět nárůst). 
~ V případě několika problémů písemná i telefonická konzultace s PPP a SPC. 
~ Možnost zakoupení učebních pomůcek pro žáky se SPUCH. 
~ Osobní konzultace s rodiči žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. 
~ Zajišťována spolupráce s Mgr. Lenkou Mikeskovou, školní psycholožkou. 
~ Spolupráce s Bc. Hanušovou ze sociálního odboru MěÚ Úpice (v případě nutnosti). 
~ Dohoda s dětskými lékařkami týkající se omlouvání žáků. 
~ Spolupráce s ÚP Trutnov (obtížnější komunikace po odchodu paní Morávkové). 
~ Spolupráce s OSPOD Trutnov (Mgr. Jitka Krausová a pan Bohumil Sokol). 
~ Pěti rodinám zajištěna spolupráce s charitativní organizací Zvonek (hodnotíme kladně). 
 
 

1. 5. 2. 3. Péče o žáky talentované 
~ Vytipování žáků.  
~ Spolupráce s „Cestou talentu“. 
~ Podpora žákyně 8. třídy - zajištěn bezplatný kurz moderátorství v Praze. 
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1. 5. 2. 4. Řešení výchovných problémů 
~ Řešení výchovných a vzdělávacích problémů -  ústní pohovor se žáky (9x). 
~ Řešení výchovných a vzdělávacích problémů - ústní pohovor s rodiči (8x). 
~ Řešení výchovných a vzdělávacích problémů -  výchovná komise bez OSPOD (2x) a výchovná komise  
   s OSPOD (1x). 
~ Spolupráce s OSPOD v případě 6 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 2017-2018 ze strany České školní inspekce nebyly provedeny žádné  
   kontroly. 
 

1. 6. 2.  Sebeevaluace 
 
~ Počin školního roku 2017-2018 (anketa) v kategorii zaměstnanců (17 respondentů):  

1. Medové trhy  
2. Den prevence  
3. Zavedení svačinek o velké přestávce 

 
~ Počin školního roku 2017-2018 (anketa) v kategorii vycházejících žáků (36 respondentů):  

1. Lánská talentmánie 
2. Sportovní setkání škol – pořadatelství, vítězství 
3. Setkání nejlepších sportovců školy 1987-2017 

 
~ Hodnocení plnění priorit školního roku 2017-2018:  

 
VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA ŽÁKŮ 
= Potírání kyberšikany, upozorňování na nebezpečí internetu 
   projekt „Umíme se chovat v kyberprostoru? aneb zdravé klima školy souvisí se zdravými  
   vrstevnickými vztahy“ (dotace z dotačního fondu KHK) naplněn; výstupy: komiksy, videa 
= Doučování dětí ohrožených školním neúspěchem (v rámci Výzvy č. 22) ano 
= Čtenářský klub (v rámci Výzvy č. 22) ano 
= Logopedie (kroužek) ano 

 
VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ 
= Vztahy s cílovou skupinou rodičů předškoláků 
   ~ „Předškoláček“ projekt pro děti s odloženou školní docházkou a pro předškoláky 
   ~ brožurka mapující profilaci a „lákadla“ školy - interaktivní „Průlet úlem“ 
   ~ navíc: kurz první pomoci pro předškoláky v MŠ Úpice, Libňatov, Suchovršice;  
      divadelní představení pro rodiče předškoláků i předškoláky; Okénko do výuky 
= Další servis pro rodiče dětí I. stupně 
    ~ provoz školní družiny během vedlejších prázdnin a ve dnech ředitelského volna ano 
    ~ nabídka svačinek - ano (i pro II. stupeň) 
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= Změna komunikační strategie 
    ~ kromě osvědčených forem vhodným způsobem komunikovat na sociálních sítích - FB, PIN 
    ~ vlastní reportáže - videozáznamy pro reportáže T-JS 
    ~ pravidelné rozhovory s ředitelem školy - Ředitelské okénko 
    ~ přehodnocení struktury a designu školních webových stránek - odročeno 

  
PROSTOROVÉ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 
= Nová omítka v zadní části budovy 
   odročeno na rok 2019 (absence dodavatelů) 
= Dokončení výměny „prehistorického“ osvětlení v těch třídách, kde ještě je 
   letos učebna 1. A (zbývá učebna chemie – ta až při případné dotaci) 
= Vybavení školní dílny 

         podána žádost na rekonstrukci a vybavení (1,4 mil. Kč) – realizace 2019 
= Rekonstrukce prostor II. oddělení školní družiny - 2019? 
= Rozšíření prostor pro školní šatny v místech bývalé kotelny - 2020? 

 
 
 

1. 7. Školní a mimoškolní aktivity,  
         prezentace školy na veřejnosti 
 
~ Jednotlivé aktivity jsou začleněny ve zprávách metodických sekcí – viz níže.  
~ Na veřejnosti (Vánoční strom, Vánoční koncert Městské hudby Úpice, Domov důchodců v Tmavém  
   Dole, vynášení smrtky v Suchovršicích…) se škola prezentuje kulturními vystoupeními dětí (taneční  
   kroužek, školní družina, děti z volitelného předmětu dramatická výchova…), otevřenými akcemi  
  (např. Medové trhy)… 
~ Svou činnost prezentuje též prostřednictvím školního časopisu ÚL, vlastních webových  
   stránek, nově na facebooku a pinterestu, reportážemi v Televizi Účko, resp. internetové Televizi JS  
   (včetně pravidelných čtvrtletních rekapitulací činnosti školy), vlastního elektronického zpravodaje  
   „Informatorium školy lánské“ a Ředitelského okénka. 
~ O aktivitách školy informují též Učitelské noviny, Mladá fronta Dnes, Krkonošský deník,  
   Úpické noviny, Český rozhlas Hradec Králové a Rádio Blaník. 
~ Především pro rodiče předškoláků byla vydána interaktivní brožura „Průlet úlem“. 
 

 

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). 
 
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 (upgrade verzí na 3.4 a 3.5; průběžná aktualizace multimediálního  
   obsahu na titulní stránce; nové využití možností grafických prvků v kurzech a další) 

~ Aktualizace a údržba Moodle  
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~ Archivovány videoreportáže školních akcí v příslušném kurzu Moodle 
~ Koordinátor ICT zpracovával průběžně podklady pro ocenění digitálním odznakem a nově  
   připravené odznaky žákům přiděloval. Pro porovnání: 2016/17: uděleno 63 odznaků; 2017/18:  
   uděleno 129 odznaků. (Odznaky jsou ocenění 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.) 

 

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 
~ Zlepšení „image“ školy, družina probíhala i o prázdninách, zapojily jsme se do projektu  
  „Předškoláček“ a mezi velmi povedené akce patřila vystoupení dětí z „tvořivé dramatiky“ ve  
   školkách a při různých příležitostech. 
~ Částečné zlepšení chování žáků a upevňování hygienických návyků (ale „je to běh na dlouhou trať“).  
~ Podnícení zájmu o čtení, což se podařilo ve čtenářském klubu, který probíhal na podzim a měl  
   dobrý ohlas mezi druháky a třeťáky. Přispěl i ke zlepšení čtenářských dovedností.  
~ Dobře funguje i doučování. 
~ Vyzdvihnout bychom také chtěli některé žáky, kteří se zapojili do moderování (okénko ředitele,  
   zápis žáků do 1. tříd, vítání prvňáčků), ty bychom chtěli do budoucna více využívat. 
~ Oceňována veřejností jsou i různá vystoupení našich mladších žáků: v Domě seniorů v Tmavém  
   Dole, na Vánočním koncertě s Městskou hudbou, Tříkrálový koncert…) 
~ 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 
~ Ceníme si sportovního areálu, děti ho s nadšením využívají, rády si zaběhnou "lánské kolečko". 
~ Tento rok se nám vytvořilo fotbalové družstvo, hrajeme kopanou i s dětmi, které hřiště navštěvují.  
~ Stále více využíváme i posilovací stroje a celkově relaxační areál k pohybovým hrám.  
~ Díky těmto sportovním aktivitám se nám daří rozvíjet lepší vztahy mezi dětmi a jsme tomu rádi,  
   neboť stále ještě převládá tendence nedobrých mezilidských vztahů, a to i vztahů dětí k dospělým  
   osobám.  
~ Úspěšně pokračujeme v projektu "Česko čte dětem", sponzorujeme psí útulek a využíváme široké  
   nabídky zájmových činností. 
~ Naše činnost byla zakončena tradičním letním příměstským táborem. 
 
Přehled významných školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí 
~ netradiční zápis do 1. třídy – „Kamarádi Skřítka Medovníčka“                 
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~ kurz plavání - 1.- 4. třídy                                                               
~ kurz bruslení - 1.- 4. třídy                                                              
~ mikulášská nadílka – ve spolupráci s 9. třídou                       
~ účast na knihovnických lekcích - dohoda s MěK                                 
~ účast na akci „DEN ZDRAVÍ“ 
~ účast na akci „DEN ZEMĚ“ 
~ pomoc při přípravě a organizaci karnevalu                                            
~ Havlovice – Vánoční vystoupení                    
~ Vesmírná víkendovka (spolupráce s dětským parlamentem) 
~ Praktické ukázky zdravotnického kroužku V. Janečkové (První pomoc hrou) 
~ účast na akci „Medové trhy“                                
~ Planeta Země – Brazílie  3. – 5. tř.                        
~ Den prevence – spolupráce s psycholožkou L. Mikeskovou               
~ ukázka výcviku psů – agility 
~ přednáška „Zdravá 5 “         
~ přednáška – Dopravní výchova        
~ branný závod 

 
Projekty 
~ Lesní skřítci 
~ Pohádkovou stezkou 
~ Zvířata pod lupou         
~ Pohádky           

~ DV – bezpečně do školy – 2. tř.        

~ Ovoce a zelenina – 2. tř.         

~ Podzimní tvoření           

~ Vánoční a Velikonoční tvoření       

~ Evropa          

~ Krásy ČR           

~ Praha – hlavní město       

~ Cyklista – Průkaz cyklisty     

~ Hudba kolem nás – 4. tř.     

~ Hudební hrátky      

 
Výstavy 
~ houby, ovoce, zelenina 
 
Kulturní vystoupení 
~ pod Vánočním stromem                                                                         
~ vánoční vystoupení s Městskou hudbou Úpice                                  
~ Tříkrálový koncert Havlovice       
~ Vánoční vystoupení v Domově důchodců – Tmavý Důl  
~ Jarní vystoupení v Domově důchodců – Tmavý Důl  
 
Účast na kulturních vystoupeních: 
~ Adventní koncert ZUŠ A. M. Buxton   
~ Hvězdičky tančí a zpívají – ZUŠ 
~ taneční akademie ZUŠ A. M. Buxton 
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~ vystoupení MŠ a ZŠ Havlovice – Fíkovy Vánoce 
~ hudební program – „Pohádkopísňostroj“     
 
Exkurze 
~ Všestary – 5. tř.                                      
~ Praha       
~ Vánoční exkurze                                           
~ Muzeum Úpice        
~ hvězdárna Úpice     
~ Jívka – Důl Bohumír - Peklo    
 
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   
 
Obeslané soutěže: 
~ Požární ochrana očima dětí (Vv) 
~ 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 
 
 
 

1. 7. 3. Čeština 
 
Čeho si nejvíce ceníme za uplynulý školní rok 
~ Všichni žáci úspěšně zvládli přijímací zkoušky. 
~ Máme zpětnou vazbu od našich bývalých žáků, že co se týká češtiny, nemají na střední škole s tímto  
   předmětem problémy. 
~ Úspěšná „Veřejná obhajoba absolventských prací“ s premiérou v Loutkovém divadle Úpice byla  
   důstojným rozloučením žáků 9. tříd s naší školou. 
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Přehled školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí 
~ Přijímací zkoušky nanečisto pro žáky 8. a letos také 7. třídy (20 žáků). 
~ Vědomostní víceboj. 
~ Exkurze Česká Skalice – muzeum + Barunčina školička. 
~ Literární vycházka po Úpici „Po stopách rodiny Čapků“. 
 
Projekty (celoročně) 
~ Projekt B. Němcová – 6. A  
~ Projekt K. J. Erben – 7. A  
~ Projekt A. Jirásek – 8. A 
~ Projekt K. Čapek – 9. třídy 

(exkurze, beseda v MěK, vycházka, videoprojekce, dramatizace děl, výtvarná část) 
~ Literární projekt „Jak to vidím já“ 
 
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  
   v úpickém loutkovém divadle 
 
Soutěže 
a) vlastní 
~ Mladý Demosthenes – třídní, školní (6.-9. třídy) 
 
b) účast v soutěži jiných pořadatelů 
~ Školní časopis – po vítězství v kole krajském 10. místo v republikovém kole 
~ Olympiáda v českém jazyce – letos pouze školní kolo vzhledem k výsledkům. 
~ Úpice bratří Čapků (školní kolo + odeslání nejlepších prací)  
  - 6.–9. třída + 2. místo Jakuba Astra (volné téma). 
~ Požární ochrana dětí (školní + okresní) - 6.–9. třídy – první tři místa v okresním kole v kategorii 6.-7.  
   třída. a 8.-9. tř. (Nývlt, P. Janečková, Suchánková, Píchová, A. Horák, Horáčková).  
   

   

1. 7. 4. Cizí jazyk 
 
 

1. 7. 4. 1. Angličtina 
 
Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ Děti ve 3. třídě si zvykly na nový režim a některé se v cizím jazyce orientují naprosto bezproblémově.   
~ Nového pojetí Evropského dne jazyků (Británie s Britem II a Domino Theater). 
~ Videa s devátou třídou na téma At a restaurant a shopping. 
~ Kompletace sešitů vycházejících žáků za celou výuku angličtiny na škole. 
~ Plynulý přechod z výuky u „jedné Pitašové“ do výuky u „druhé Pitašové“. 
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Akce 
~ Evropský den jazyků – Británie s Britem II 
~ Británie s Britem – workshop s rodilým mluvčím Nealem na téma Irsko; tato opakovaná akce měla  
   velice dobrý ohlas mezi žáky, a proto byl Neal pozván do školy znovu na příští školní rok s tématem  
   Amerika  
~ Anglické divadlo brněnského spolku Domino Theater 

= pro mladší žáky představení Pipi dlouhá punčocha 
= pro starší žáky představení Jindřich VIII. 

 

1. 7. 4. 2. Němčina 
 

Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ Své snahy o naplnění cílů:  

= 7. třída – cílem je motivovat žáky učit se další cizí jazyk; 
= 8. třída – podporovat zájem o další cizí jazyk; 
= 9. třída – naučit žáky komunikovat v tomto jazyce v jednoduchých každodenních situacích. 

 
Akce 
~ Evropský den jazyků 
 
Soutěže 
~ pouze třídní soutěže:  pexeso, křížovky, osmisměrky, domino, loto… 
 
 

1. 7. 4. 3. Znakový jazyk 
 

Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 

~ spolupráce žáků na společných projektech 
~ samostudia žáků a hledání nových informací a znakové zásoby 
 
Přehled školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí 
~ kroužek; 1. pololetí volitelný předmět 
~ Znakovaná píseň na Vánoční show. 
~ Tábor se znakovým jazykem (Studená Voda u Božanova). 

                                                     
 

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 a u některých žáků zodpovědný přístup   
   k přijímacím zkouškám. 
 
Soutěže 
~ Matematická olympiáda - postup do okresního kola Jan Horák, Marek Langer (oba 6. A) a Ondřej  
   Petera (7. A) – všichni úspěšní řešitelé. 
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~ Pythagoriáda - školní kolo (5. – 9. třída), do okresního kola postoupili Dorota Vojtěchová (5. A)  
   a Ondřej Petera (7. A). 
~ Matematický klokan (2. – 9. třída) 
~ Nejlepší počtář (2. stupeň) - pouze v 1. pololetí 
~ Logická olympiáda: Jan Sláma postoupil do krajského kola 
 

Nabídka pro žáky 
~ volitelný předmět logika 
~ kroužek cvičení z matematiky 
 

1. 7. 5. 2. Finanční gramotnost 

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

 

1. 7. 5. 3. Fyzika 
 

Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ Po celý rok se kladl důraz na propojení výkladu s praxí 
~ Čtyři absolventské práce s fyzikální tematikou (Blackout, Černobyl, Generátor,  
   Historie automobilového průmyslu) 
~ Zájem některých žáků o fyziku – přicházeli s vlastními pokusy a nápady.  
 
Exkurze 
~ Mladá Boleslav - 8. A 
 
Přednášky  
~ Hvězdárna Úpice (meteorologie) - 9. třídy 
~ Energie – budoucnost lidstva – 9. třídy 
 
Soutěže 
~ Fyzikální olympiáda  - žák 9. 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 
~ objednání nových chemikálií 
~ nového volitelného předmětu pro žáky 9. třídy (biologicko-chemický seminář) 
 

1. 7. 5. 5. Přírodopis 
 

Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ zájmu žáků o výuku 
~ zájmu o nový kroužek: přírodovědný kroužek pro žáky 6.-9. ročníku 
~ zapojení do přírodovědného projektu pod SZŠ a VOZŠ 
~ zájmu o sobotní akce na SZŠ a VOZŠ 
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~ nákupu mikroskopických potřeb 
~ aktivity žáků při biologicko-chemickém semináři (pitvy) 
 
 
Přehled významných školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí 
~ nový kroužek: přírodovědný kroužek pro žáky 6.-9. ročníku 
~ zapojení do přírodovědného projektu pod SZŠ a VOZŠ 
~ sobotní akce na SZŠ a VOZŠ 
 
Soutěže 
a) vlastní 
~ Přírodopisná soutěž – Život v lese - školní kolo 
~ Poznávání živočichů – školní kolo 
 
b) účast v soutěžích jiných pořadatelů 
= Poznávání přírodnin - okresní kolo - kategorie C: 16. Tomáš Goder, 22. Karolína Jansová 

 
1. 7. 5. 6. Pracovní činnosti 
 

Čeho si nejvíce ceníme 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) 
 
Akce, projekty 
~ Spolupráce se Zdravou 5. 
~ V rámci volby povolání proběhly besedy (viz 1. 5. 2. 1.) 
~ Obalení knížek na čtenářskou gramotnost. 
 

1. 7. 5. 7. Myslivost 
 
Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ žáky výuka bavila 
~ jeden žák se začal zabývat myslivostí ve volném čase 
 

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  
~ spolupráce s Centrem denních služeb v Úpici (výroba hry Double, pexeso a kostek)  
~ projekt Život dětem – zasláno 800 Kč 
~ „opět“ rychlý výběr příspěvku na další školní rok pro Joela – zasláno 5000 Kč 
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~ přístup žáků 9. ročníku na vzdělávání ostatních žáků v první pomoci a spolupráce s ČČK Trutnov 
~ minikurz „První pomoc hrou“ v okolních MŠ 
 
Přehled významných školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí 
~ projekt Adopce na dálku - charitativní sbírka na Joela; Život dětem 
~ Den Země (duben 2018) 
~ Den prevence (květen 2018) 
~ přednášky z první pomoci 
~ přednáška na téma „Puberta – čas proměn“ - 6. ročník (září 2017 v rámci Dne zdraví) 
~ výukový program Zdravá pětka pro dívky volitelného předmětu Vaření 
 
Soutěže  
~ Soutěž v předlékařské první pomoci – okresní kolo 
                                         - kategorie 3.-5. třída: 1. a 2. místo 
    - kategorie 6.-9. třída:  2. a 3. místo 
~ Zdravotnický víceboj – okrskové kolo  
    - kategorie 6.-9. třída: 1. místo 
~ Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo 
    - kategorie 3.-5. třída:  1. místo 
                                         - kategorie 6.-9. třída:  1. a 2. místo 
~ Soutěž mladých zdravotníků - krajské kolo  
    - kategorie 6.-9. třída: 2. místo (M. Prouzová, D. Šiková, P. Janečková,  
                                                            A. Košnarová, Z. Horáková) 

 
 

1. 7. 6. 2. Zeměpis 
 
Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ 2. místa v okresním kole Zeměpisné olympiády Jakuba Dibelky (úspěšný řešitel) 
~ jeho účasti v krajském kole Zeměpisné olympiády 
~ jeho účasti v celostátním kole „O nejlepší mapu na geografické téma“ (Povodí Úpy) 
 
Přehled významných školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí 
~ „Planeta Země 3000“ – Brazílie (3. - 9. tř.) 
~ Týden zeměpisu  
~ Exkurze do Prahy (9. třídy) 

~ besedy – Kypr (Jana Peterková), Mexiko (Martina Hrabová) 
~ promítání – Malta, Finsko 
 
Soutěže 
~ Zeměpisná olympiáda (6. - 9. tř.) – školní kolo 
~ Zeměpisná olympiáda (6. - 9. tř.) – okresní kolo (2. Jakub Dibelka 7. A, 7. K. Jansová 8. A)  
~ Zeměpisná olympiáda – krajské kolo (12. J. Dibelka) 
~ Astronomická olympiáda (6. - 9. tř.) – školní kolo 
~ Mapa ČR – soutěž dvojic ve skládání puzzle na čas 
~ Vlajky Asie - jednotlivci 
~ celostátní kolo „O nejlepší mapu na geografické téma“ (Povodí Úpy) – Jakub Dibelka (7. A) 
~ Astronomická olympiáda – krajské kolo 
~ Eurorebus – jednotlivci (9. místo: Matěj Píša 9. B) 
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1. 7. 6. 3. Dějepis 
 
Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ nejvíce si vážíme chuti některých žáků učit se a zájmu o dějepis 
~ nových pracovních sešitů pro žáky 
 
Přehled významných školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí 
~ exkurze do koncentračního tábora Osvětim-Březinka 
~ společná exkurze se zeměpisem pro žáky 9. tříd do Prahy 
~ film o Miladě Horákové pro žáky 7.-9. tříd 
 
Soutěže 
~ Dějepisná olympiáda – školní kolo (téma „Československo v letech 1918-1938“)  
~ Dějepisná olympiáda - okresní kolo - kategorie C: 8. Petra Janečková 9. A 
~ Dějepisná olympiáda - krajské kolo (Petra Janečková) 

 
 

1. 7. 7. Estetická výchova 
 

1. 7. 7. 1. Hudební výchova 
 

Čeho si nejvíce ceníme 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 2017: vítání prvňáčků – Lánská hymna 
~ prosinec 2017: návštěva hudební akademie ZUŠ  
~ prosinec 2017: setkání na „čtverci“ – zpěv vánočních koled 
~ prosinec 2017: vánoční vystoupení v Tmavém Dole  
~ leden 2018: hudební program pro žáky 1. a 2. stupně 
~ únor 2018: taneční akademie ZUŠ  
                 

 
1. 7. 7. 2. Výtvarná výchova 
 

Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 

~ spolupráce s Centrem denních služeb v Úpici – výroba her – Double, kostky, pexeso  
~ výzdoby chodby druhého stupně během školního roku pracemi žáků 
~ výzdoby tříd – obrázky žáků na sítích (podzimní, zimní a jarní motivy) 
~ kurzu  „SCRAPPING“ aneb „RECY KOLÁŽE“ (lektorka Jana Remešová, jednodenní kurz) – pro 2. st.  
   a pro dospělé  
~ výrobků pro Medové trhy (andělé, betlémy, věnce, keramika, atd.) 
~ výzdoby chodby na zápis – jarní louka 
~ výtvarné výchovy v přírodě (základy práce s fotografií, fotoklamy, stínohra, mandaly z přírodnin,  
   lidské mandaly) 
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~ výtvarných prací ve školní dílně (Mozaika) 
~ dekorace jeviště Divadla A. Jiráska pro Vánoční koncert Městské hudby Úpice (stromy) 
~ školního pinterestu, medializace výtvarné výchovy na školním facebooku 
 

Přehled významných školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí 

~ Výzdoba sítí ve třídách na 2. stupni  
~ Výzdoba chodby 2. stupně  
~ Výroba her pro Centrum denních služeb v rámci Dne Zdraví 
~ Den prevence (6. A) 
~ Zažehlovací korálky podle IKEA šablon (6. tř, 9. tř.) 
~ Graffiti – jméno (9. tř.) 
~ Kreslená přání (9. tř.) 
~ Puzzle života (8. A) 
~ září – listopad (Prevence – malovaný příběh a komiksy 7. A) 9. ročník scénáře a videa 
~ Vyfoukávaná tuž – strom (9. tř.) 
~ Podzimní dekorace z přírodnin  - růže z listů, listy na větvích, atd. (7. A a 9. tř. ) 
~ 3D kostky (8. A) 
~ Obrázky z toaletních ruliček 
~ Výrobky pro Medové trhy  
~ Malba nohou a ústy (9. tř.) 
~ Zimní motivy (9. tř.) 
~ Výzdoba školy a tříd – Vánoce, Velikonoce, Čarodějnice  
~ Čerti (masky v 9. tř.) 
~ Andělé – malba na sololitové desky (7. A a 9. tř.) 
~ Kabelka přání (7. A) + pálení zlých vzpomínek 
~ Sněžítka (7. A a 9. tř.) 
~ Krajinomalba (8. A) 
~ Vánoční dekorace – světýlka, andělé a betlémy ze špachtlí (7. A, 9. tř.) 
~ Drátkování (6. A) 
~ Výroba dekorací k zápisu  
~ Výzdoba sálu na karneval 
~ Projekt Leonardo da Vinci (9. tř.) 
~ Mona Lisa (8. A) 
~ Lidská postava – anatomie mužské a ženské postavy (7. A) 
~ Oko – kresba tužkou, uhlem a křídou (6. A a 7. A) 
~ Kreslené mandaly (6. A) 
~ Návrhy obalů na CD (8. A) 
~ Autoportrét (6. A a 9. tř.) 
~ Sportovec – Zimní olympijské hry v Pchjongčchangu (9. tř.) 
~ Tvorba s přírodními materiály – mandaly v přírodě (7. A) 
~ Lidské mandaly (7. A) 
~ Kresba uhlem – zátiší (8. A) 
~ Vitráže – kurz pro veřejnost  
~ Práce ve školní dílně – MOZAIKA (9. tř.) 
~ Projekt Božena Němcová (6. A) 
~ Projekt Karel Jaromír Erben (7. A) 
~ Projekt Čapek – Matka, R.U.R., Bílá nemoc (9. tř.) 
~ Projekt Alois Jirásek – portrét (8. A) 
~ Základy práce s fotografií – příroda v okolí školy (7. A) 
~ Stínohra (7. A) 
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~ Fotoklamy (7. A a 9. tř.) 
~ Lidské mandaly (7. A) 
~ Negativy (8. A) 
 

 
1. 7. 8. Tělesná výchova a sport 
 

Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 

~ 1. místa v Grand Prix škol okrsku Úpice žáků II. stupně 
~ zisku Zlatého certifikátu ČOV za zapojení 95 % žáků do Sazka Olympijského víceboje  
   (95 % žáků získá diplom; jsme jediná škola okrsku, která se ho účastní) 
~ vítězství v okresním kole a postupu mladších žáků do krajského kola v Poháru rozhlasu 
~ postupu starších chlapců a dívek do krajského kola v atletickém čtyřboji 
~ 1. místa starších dívek a 3. místa starších chlapců v krajském kole ve šplhu 
~ vítězství ve 3 kategoriích v okrskovém kole Poháru rozhlasu a s tím souvisejícího postupu  
   do okresního kola 
~ vítězství v Zátopkově 10 za nepříznivého počasí a profesionálního přístupu našich závodníků 
~ vzorného chování našich zástupců na jednotlivých soutěžích a přístupu žáků 
~ zorganizování lyžařského výcviku pro 2. stupeň 
= změn v rekordech školy (Lucie Sacherová ve skoku vysokém, Matyáš Vintr v dlouhých  
   bězích a Petra Zelinková v běhu) 
    
Přehled akcí, kterých jsme se zúčastnili 
Září:   Lánské kolečko (š) 
           Skok daleký (š) 
                       Lánská štafeta v rámci Dne zdraví 
                       Akce studentského parlamentu (k) 
                       Malá kopaná (k) 
   Atletický čtyřboj (o), (kr) 
   Oslavy 30. výročí soutěže „O nejlepšího sportovce školy“ 
 
Říjen:              Běh na 60 m a 1000 m (š) 
             Zátopkova desítka (k) 
 
Listopad:   Florbalový slalom (š) 
                 Legerův test (š) 
                 Florbal (k, o) 
                 Běh Dlouhými záhony (o) 
 

Prosinec:   Trojskok (š) 
         Lánské schodiště (š) 
         Basketbal (k) 
   Výstup na Sněžku za jeden den (š) 
 
Leden:    Šplh (š) 
    Člunkový běh (š) 
               LVVZ pro 7. – 8. třídu 
               Vědomostní test 
 
Únor:   Hod basketbalovým míčem (š) 
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             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 (k) 
                Šplh (kraj) 
      Šplh 1. st. (k) 
 
Duben:    Švihadlo (š) 
               Hod míčkem (š) 
               Vybíjená (k) 
   Šplh (o) 
 

Květen:   Střelba na koš (š) 
                Cooperův test (š) 
             Pohár rozhlasu (o, k, kraj) 
      Atletické finále (k) 
      Olympijský víceboj 
   Sportovní setkání škol 
 
Červen:   Atletický čtyřboj (š) 
               Atletický čtyřboj (k) 
               Lánský víceboj 
               Den rekordů 
               Vědomostní test 
 
~ Průběžně probíhaly: 31. ročník soutěže „O nejlepšího sportovce školy“  
                                           17. ročník soutěže Grand Prix 
                                             5. ročník soutěže Olympijský víceboj 
    
Úspěchy 
~ krajské kolo  = Šplh – starší dívky (1. místo), starší chlapci (3. místo) 
                        Lucie Sacherová (1. místo), Soňa Nedomová (2. místo), Diviška Šiková (3. místo) 
             = Pohár rozhlasu – mladší chlapci (4. místo) 
 
~ okresní kolo  = Běh Dlouhými záhony – Kateřina Horáková (1. místo), Matyáš Vintr (1. místo), 
                                                                          Ondřej Souček (2. místo), Martin Spielberger (3. místo) 

               = Úpická laťka – Lucie Sacherová (1. místo), Ondřej Netolický (1. místo),  
 Jaroslav Kábrt (3. místo) 

               = Pohár rozhlasu – mladší chlapci (1. místo), starší dívky (3. místo),  
 starší chlapci (4. místo) 

  = Atletický čtyřboj – starší chlapci (1. místo) a starší dívky (2. místo) 

 
~ okrskové kolo = Zátopkova desítka (1. místo) 
  = Florbal – mladší chlapci (1. místo) 
                = Basketbal – starší chlapci (1. místo) 
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                = Pohár rozhlasu – mladší chlapci, starší dívky a starší chlapci (1. místo) 
  = Atletický čtyřboj – mladší dívky, starší dívky a starší chlapci (1. místo) 
  = Sportovní setkání škol (1. místo) 
 
~ další letošní úspěchy  

= Petra Zelinková - nový rekord v běhu na 600 metrů 
= Lucie Sacherová - nový rekord ve skoku vysokém 
= Matyáš Vintr - nový rekord v běhu na 1000 metrů a 1500 metrů 

 
~ organizace a pořádání závodů 

= Zátopkova desítka 
  = Atletický čtyřboj 
  = Atletické finále 

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

                                                                    = Lánský víceboj 
  = Sportovní setkání škol 
  = Doprovodné soutěže při Setkání nejlepších sportovců školy 1987-2017 
   
~ kroužek = Karate (A. Goldmannová) 
~ povinně volitelný předmět 
  = Míčové hry (Kj) 
 
~ informace o sportovních aktivitách 

= nástěnky ve škole, školní časopis, internetové stránky školy, Úpické noviny,    
   Facebook, Informatorium školy lánské 

  = reportáže v TV Účko    

1. 7. 9. Preventivní program 
 
~ V tomto školním roce jsme se opět snažili udržet ve škole klid a pořádek. To se nám dařilo především  
   díky úzké spolupráci všech pedagogických i nepedagogických pracovníků včetně vedení školy.  
~ Vážíme si toho, že se ve většině případů chováme jako jeden tým, který má společný cíl – dodržování  
   Řádu školy, který platí pro všechny žáky stejně, bez ohledu na to, z jakých poměrů pocházejí. 
~ Těší nás velké množství nasbíraných žolíků za bezproblémové chování. 
~ Využívali jsme pomoc sociálního odboru v Úpici, OSPODu, dětských lékařek a Úřadu práce.  
~ Na škole působil i klub Zvonek, do kterého měli žáci možnost docházet. 
~ Školní metodička prevence se zúčastnila schůzky metodiků s okresní a krajskou metodičkou  
   prevence v Trutnově. 
~ Školní metodička prevence se pravidelně účastní bezpečnostní komise města Úpice.  
 
 
Problémy se týkaly jedinců i třídních kolektivů. Nejčastější se řešily špatné vztahy ve třídě vedoucí ke 
kyberšikaně; dále záškoláctví a nepořádnost. 
 
Při prevenci jsme využívali především těchto forem: 
~ Cílené působení na žáky především třídním učitelem. 
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~ Pohovory se žáky i rodiči. 
~ Diskuse s učiteli, žáky i rodiči (Setkání pedagogů, Rodičovské skupinky, práce se třídou). 
~ Projektové dny (Den zdraví, Evropský den jazyků, Den země, Den prevence…). 
~ Volnočasové aktivity – organizací se zabýval především dětský parlament (viz příloha č. 3), kroužky  
   a školní družina. 
~ Výlety, exkurze, společné akce třídních kolektivů. 
~ Celoroční aktivity (časopis Úl, sportovní akce, třídnické hodiny…). 

 
Akce 

~ Den zdraví 
~ Dny prevence 
~ Projekt „Umíme se chovat v kyberprostoru“ pod vedením Mgr. Lenky Mikeskové 
 
Přednášky  
~ Proběhly především v rámci projektových dnů.  
~ Navíc: 9. AB   Přednášky na téma Trestní zodpovědnost po dosažení 15 let 

1. třída + vaření  Zdravá pětka  
8. A   Pohlavně přenosné nemoci 

 
Programy 
~ Práce se třídou 7. A a 5. A pod vedením paní Mikeskové. 
~ Rodičovské skupinky (Volba povolání, Děti se SPU, ICT, Setkání s rodiči budoucích prvňáčků). 
~ Setkání pedagogů – přednáška Andrey Žilkové na téma Komunikace s problémovými rodiči. 
~ Pod vedením paní učitelky Janečkové proběhl kurz první pomoci pro předškoláky. 
 
Řešené problémy 

 

1. stupeň:  
1. A - řešení dlužných částek a nedostatečné omlouvaní – řešila třídní učitelka 
2. A -  s pomocí OSPODu a soc. odboru v Úpici řešena:  

    1. špatná situace v rodině žáka,  
2. záškoláctví žáka, špatný poměr k práci, krádež knihy 
- pohovor školní psycholožky s rodiči dvou žáků (výchovné problémy, především doma) 

2. B – problémy řešila třídní učitelka s rodiči 
3. A – třída je velice hlučná, sešlo se zde několik jedinců s problémovým chováním; konal se pohovor  
  s rodiči žáka, který svým chováním ohrožoval ostatní  
  spolužáky. 
4. A – pohovor s rodiči žákyně ohledně nepořádnosti a neplnění si svých povinností,  
 výchovná komise s matkou žákyně ohledně neomluvených hodin, špatnému poměru  
 ke školní práci, napadení žáků mimo školu 
4. B – problémové chování některých žáků řešila třídní učitelka 
5. B – OSPOD a soc. odbor Úpice:      1. Kryté záškoláctví žáka. 
      2. Neomluvené absence nově příchozí žákyně. 
    3. Neomluvené absence dvou žákyň. 
    4. Nevhodné chování dvou žákyň vůči spolužákovi  
        (nadávky, natáčení videa). 
     
2. stupeň: 
6. A – nevhodné chování žáků, situace řešena pohovory s rodiči, špatné vztahy ve třídě – řešeno třídní 
učitelkou 
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7. A – špatné vztahy ve třídě, kyberšikana, řešeno MP, VP, školní psycholožkou a třídní učitelkou, 
proběhla práce se třídou, setkání s rodiči; nevhodné chování vůči učitelům; proběhly tři výchovné 
komise za účasti OSPOD; poučení na téma kyberšikana z úst Policie ČR 
8. A – problémové chování mezi žáky řešila třídní učitelka, u jednoho žáka proběhl pohovor za 
přítomnosti matky a pracovnice Zvonku ohledně jeho chování doma, špatnému prospěchu a častým 
absencím 
9. A – bez vážnějších problémů 
9. B – záškoláctví žáka (opakovaný prohřešek), řešeno s matkou a OSPOD Trutnov 
 
 
 

1. 7. 10. Dopravní výchova 
 
~ Hlavní cíle a úkoly pro tento školní rok byly splněny. 
~ Úspěšně jsme se zúčastnili okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů ve Dvoře Králové  
   nad Labem i krajského kola v Rychnově nad Kněžnou. 
 
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. 
~ 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 
                                                                                                                  
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 i v krajském kole Dopravní soutěže mladých cyklistů (4. místo – mladší žactvo) 
~ 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. Témata jsou dobře uchopitelná  
   a názorná, dají se doplnit velkým množstvím obrazového materiálu.  
~ Také si ceníme toho, že jsme se v letošním ročníku Igelitiády všichni k úklidu sešli v jeden den, což  
   bylo naším velkým cílem. 
~ Nadále jsme zapojeni do projektu Les ve škole. Odtud čerpáme nejen materiální podporu, ale také  
   metodiku a velké množství inspirace. 
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Projekty 
~ Den Země a Igelitiáda 
~ Les ve škole 
~ Odpadové hospodářství 
 
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 (ocenění nejaktivnějších žáků za celou školní docházku) 
~ odborné vedení praktikantů (studentů středních škol) 
~ zajištěn chod školní družiny o vedlejších prázdninách a ve dnech ředitelského volna 
~ premiérové zajišťování svačinek pro žáky o velké přestávce 
~ GDPR (školení, implementace, setkání s pověřencem, texty „souhlasů“) 
~ zapojení do projektu Hrdá škola 
 
~ podvaadvacáté (pravidelně od roku 1996) zopakována žádost zřizovateli školy 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 

= v rozpočtu města Úpice peníze na tuto akci vyhrazeny byly, nenašla se však firma, která by  
   rekonstrukci provedla 
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1. 8. Další vzdělávání pedagogických  
         pracovníků 
 
Školský management 
~ Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně (Ks) 
~ Kvalita základního vzdělávání v ČR (Ks) 
~ Společné vzdělávání a ředitel školy (Ks) 
~ Strategické řízení a plánování v území (Ks) 
~ Učitel naživo – příprava budoucích učitelů (Ks) 
~ Revize RVP ZV (Ks) 
 
Výchovné poradenství, kariérové poradenství, inkluze, péče o talenty 
~ Setkání výchovných poradců v PPP Trutnov – 2x (Vč) 
~ Workshop pořádaný agenturou Czechinvest na půdě firmy ABB Trutnov. (Vč) 
~ Seminář výchovných poradců na Úřadu práce (Vč) 
~ Stres a krizové situace, přednášející Mgr. Pavel Komárek - PF UHK (Vč) 
~ Komunikace s problémovými rodiči, přednášející Mgr. Andrea Žilková (všichni učitelé) 
~ Nadané a mimořádně nadané dětí, přednášející Mgr. Ivana Skalková (Vč) 
~ Novinky v legislativě, přednášející Mgr. Ivana Skalková (Vč) 
~ Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného vzdělávání, přednášející Mgr. Lenka Ondráčková Vč) 
~ Fakultativní e-learningové studium pořádané NIDV – přijímacího řízení na SŠ (Vč) 
 
Prevence rizikového chování 
~ Osobnostně sociální rozvoj metodika prevence v Deštném v Orlických horách (Ji) 
~ Krajská konference na téma: Prevence rizikového sexuálního chování (Ji) 
~ První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně, přednášející J. Maléř (Ji) 
 
Informační a komunikační technologie 
~ Zyxel – Security (zabezpečení firemních routerů s vazbou na Active Directory) – Praha (Hr) 
~ Altaro Hyper-V Backup: webináře (Hr) 
~ Kaspersky Lab: webináře, účast na dvou akcích v průběhu roku (Hr) 

 

První stupeň 
~ Když učitel nezpívá (Jn) 

~ Nápadník do hodin českého jazyka (Jn) 

~ Specifické vývojové poruchy učení (Jn) 

~ BOOMWHACKERS (Kc) 

~ Hudební prostředky a zapojení třídy ve výuce Hv (Kc) 

~ Čtenářská gramotnost (Kc) 

~ Nápadník do hodin matematiky (Šk) 

~ Pohybové hry a činnosti (Šk, Fr) 

~ Velikonoční dekorace (Pá) 

~ Práce se dřevem (Ša) 

~ Kouzelné tvoření (Ša) 

~ Tvořivá výtvarná dílna (Fr) 

~ Korálkování (Hr) 

~ Komunikace s rodiči (MS) 
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První pomoc 
~ Školení učitelek první pomoci (Jč)  

 

Hudební výchova 
~ Kurzy bubnování na djembe ve Rtyni v Podkrkonoší (Šv) 
 

Výtvarná výchova 
~ Pinterest, YouTube (Ro) 
 

Pozitivní myšlení v praxi 
~ jako školitelka ŠZ DVPP KHK (Ro) 
 

 
1. 9. Projekty spolufinancované z cizích  
         zdrojů 
 
~ „Umíme se chovat v kyberprostoru? aneb zdravé klima školy souvisí se zdravými vrstevnickými  
    vztahy“  

= reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002786““  
= poskytovatel Královéhradecký kraj  
= projekt ukončen k 31. 7. 2018 

 
~ „Aktivní v padesáti v Královéhradeckém kraji“  

= reg. č. „CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000019““  
= poskytovatel Úřad práce ČR – z ESF OP Zaměstnanost 
= projekt bude ukončen k 31. 10. 2018 

 
~ „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 
= projekt bude ukončen k 31. 12. 2018 

 
 
1. 10. Zapojení školy do rozvojových  
      a mezinárodních programů 
 
~ Škola do rozvojových a mezinárodních programů zapojena není. 
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1. 11. Zapojení školy do dalšího vzdělávání  
     v rámci celoživotního učení 
 
~ Škola uspořádala ve školním roce 2017-2018: 

= kurz práce na počítači pro předškoláky 
= kreativní kurzy pro veřejnost 
= kurz keramiky 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 2017 činil 16.412.299,95 Kč, z toho příspěvek na PNV (UZ 33353) z 
prostředků MŠMT (po konečné úpravě rozpočtu) činil 13.179.688,- Kč. Z rozvojového programu MŠMT 
„Podpora výuky plavání v základních školách v r. 2017“ (UZ 33070) obdržela škola dotaci ve výši 2.100,- 
Kč, z RP MŠMT „Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“ (UZ 33073) po 
konečné úpravě 83.021,- Kč, čerpáno bylo 82.810,20 Kč (vratka dotace činila 210,80 Kč) a z RP MŠMT 
„Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“ (UZ 
33052) 267.403,- Kč.  

Z prostředků EU (Výzva 33063) bylo čerpáno 455.364,75 Kč. Dále získala škola dotaci z Úřadu 
práce ve výši 29.480,- Kč a dotaci z grantových programů KHK na projekt „Umíme se chovat“ 14.000 Kč 
(10.446 Kč bude čerpáno v roce 2018). 

Provozní příspěvek z prostředků Města Úpice (po konečné úpravě rozpočtu) činil 2.391.900 Kč.  
 
Celkové náklady na činnost školy k 31. 12. 2017 činily celkem 17.799.957,57 Kč (z toho hlavní činnost 
17.675.238,79 Kč), výnosy pak 17.809.615,12 Kč (z toho v hlavní činnosti 17.625.775,15 Kč).  
 Hospodářský výsledek představoval zisk ve výši 9.657,55 Kč.  

 

2. 1. 2. Investiční činnost 
 

Základní škola neobdržela v roce 2017 žádnou investiční dotaci. V období od 1. 1. do 31. 12. 2017 nebyl 
pořízen žádný dlouhodobý hmotný majetek. 
 

2. 1. 3. Pracovníci a mzdové prostředky 
 

Limit mzdových prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2017 byl stanoven ve výši 9.498.907,- Kč (z 
toho prostředky na platy 9.368.907,- Kč a OON 130.000,- Kč). Z RP „Zvýšení platů nepedagogických 
pracovníků…“ (UZ 33073) byly poskytnuty mzdové prostředky ve výši 60.890,- Kč (z toho prostředky 
na platy 67.441,- Kč, OON 0,- Kč), z  EU Výzva 33063 byly poskytnuty mzdové prostředky ve výši 
229.633,- Kč (z toho prostředky na platy 177.633,- Kč, OON 52.000,- Kč) a z RP Zvýšení platů 
pracovníků…“ (UZ 33052) byly poskytnuty mzdové prostředky ve výši 196.620,- Kč (z toho prostředky 
na platy 196.620,- Kč, OON 0,- Kč). A z Úřadu práce byly poskytnuty mzdové prostředky ve výši 
22.000,- Kč. Z provozního rozpočtu bylo vyplaceno na OON 75.450,- Kč 
 
Z DČ byly mzdové prostředky vyplaceny ve výši 129.861,- Kč z toho OON 22.554,- Kč.  
Celkový objem mzdových prostředků vyplacených v roce 2017 činil 10.213.391,- Kč. 
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2. 1. 4. Doplňková činnost 
 

Doplňková činnost v roce 2017 byla realizována ve formě pronájmu nebytových prostor a ve formě 
stravování cizích strávníků. Celkové výnosy DČ v roce 2017 činily 668.684,72 Kč, náklady 609.563,53 
Kč. Zisk z DČ činil 59.121,19 Kč. 
 

2. 1. 5. Mimorozpočtové a doplňkové zdroje 
 

V roce 2017 byly základní škole poskytnuty finanční dary ve výši 12.000,- Kč. 
 

2. 1. 6. Finanční fondy 
 

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) 
Stav fondu k 1. 1. 2017 činil 62.030,15 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků 
za rok 2017 činila 199.178,24 Kč, čerpáno z fondu bylo v roce 2017 147.467,93 Kč. Stav fondu k 31. 12. 
2017 činil 113.740,46 Kč. 
 

Investiční fond (IF) 
Stav fondu k 1. 1. 2017 činil 250.522,57 Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 2017 činila 42.123,15 Kč. Stav 
fondu k 31. 12. 2017 činil 292.645,72 Kč. 
 

Rezervní fond z HV (RF) 
Stav fondu k 1. 1. 2017 činil 108.678,06 Kč. Fond nebyl tvořen ani čerpán. Stav fondu k 31. 12. 2017 
činil 108.678,06 Kč. 
 

Rezervní fond z ostatních titulů (RF) 
Stav fondu k 1. 1. 2017 činil 0,- Kč. Fond byl tvořen z finančních darů ve výši 12.000,- Kč a z nedočerpané 
dotace 33063 ve výši 359.748,25 Kč. Čerpáno z fondu bylo ve výši 11.021,- Kč. Stav fondu k 31. 12. 2017 
činil 360.727,25 Kč. 
 

Fond odměn (FO) 
Stav fondu k 1. 1. 2017 činil 70.956,06 Kč. Fond nebyl tvořen ani čerpán. Stav fondu k 31. 12. 2017 činil 
70.956,06 Kč. 

 

2. 1. 7. Odvody do rozpočtu Města Úpice 
 

V roce 2017 nebyl proveden žádný odvod do rozpočtu města. 

 

2. 2. Hodnocení hospodaření  
         s dotacemi ze státního rozpočtu 
V roce 2017 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 2017 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. 30-31)  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 2017 
= 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 2017 
= 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 2017 
= 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 15. října 2018. 
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Výroční zprávě o činnosti  

ZŠ Úpice-Lány 
ve školním roce 2017-2018 
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Příloha č. 1 
Přehled zaměstnanců ZŠ Úpice-Lány 
ve školním roce 2017-2018 
 
~ Pedagogičtí pracovníci (30) 
 

Hana  DĚDKOVÁ  třídní učitelka 2. A 
Daniela  DVOŘÁČKOVÁ  třídní učitelka 1. A 

 Martina FRÝBOVÁ  vychovatelka, asistentka pedagoga 
 Zdeněk   HRABÁNEK  koordinátor ICT, správce sítě, učitel 
 Jana   HRABÁNKOVÁ  vychovatelka, asistentka pedagoga 
 Lucie   HRONOVÁ  asistentka pedagoga 

Jakub   HUČEK   třídní učitel 9. B 
 Vendula  JANEČKOVÁ  třídní učitelka 8. A 
 Bohdana JANOVSKÁ  třídní učitelka 4. B 
 Iveta  JIŘÍČKOVÁ  školní metodik prevence, třídní učitelka 6. A 
 Petr   KALOUSEK  ředitel školy, učitel 
 Martin   KEJZLAR  učitel, v 2. pololetí třídní učitel 9. A 
 Iva   KOCIÁNOVÁ  třídní učitelka 2. B 
 Jiřina  MEIEROVÁ  metodik dopravní výchovy, třídní učitelka 3. A 
 Lenka  MIKESKOVÁ  školní psycholožka 
 Petra  NÝVLTOVÁ  koordinátorka EVVO, rodičovská dovolená 
 Iva   PAVLOVÁ  asistentka pedagoga (2. pololetí) 

Klára  PITAŠOVÁ  třídní učitelka 9. A, v 2. pololetí mateřská dovolená 
 Petra   PITAŠOVÁ  učitelka (2. pololetí) 
 Jana   PIŽLOVÁ  rodičovská dovolená 
 Zdeňka  PROUZOVÁ  třídní učitelka 5. A 
 Iva  ROUDNÁ  třídní učitelka 7. A 
 Marie  SHEARGOLD  asistentka pedagoga 

Jana  STIBOROVÁ  učitelka 
 Ladislava  ŠATKOVÁ  vedoucí vychovatelka, učitelka 
 Pavla   ŠKODOVÁ  asistentka pedagoga, učitelka (v 2. pololetí) 
 Jana  ŠVEHLOVÁ  učitelka, v 2. pololetí mateřská dovolená 
 Dana  TEICHMANOVÁ  zástupkyně ředitele školy, metodik ŠVP, učitelka 
 Hana  VÁVROVÁ  třídní učitelka 4. A 
 Iveta  VOTOČKOVÁ  výchovná poradkyně, koordinátorka inkluze, učitelka 

 
~ Nepedagogičtí pracovníci (9) 
 

 Věra  HEJNOVÁ  uklízečka 
 Iva  HORÁKOVÁ  uklízečka 
 Jaroslava JIRKOVÁ  hlavní kuchařka 
 Alena  KOPECKÁ  kuchařka 
 Stanislav  PÍŠA   školník 
 Růžena   PODROUŽKOVÁ pomocná kuchařka 
 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    1 
  

2.  SPŠ TRUTNOV 
 = maturitní obory     7 

= učební obory        4 
 

 3.  SOŠ A SOU VOLANOVSKÁ - TRUTNOV 
= kuchař-číšník      3 
= cukrář      1 

 

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

 

 5.  MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA - ÚPICE 
= osmileté gymnázium     2   
= veřejnosprávní činnost    3 

 

6.  SŠ GASTRONOMIE A SLUŽEB – NOVÁ PAKA 
= cukrář                     2 

 

7.  JIRÁSKOVO GYMNÁZIUM - NÁCHOD 

= čtyřleté gymnázium     1 
 

8.  SŠ HOTELNICTVÍ A SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ – TEPLICE NAD METUJÍ 
= kuchař-číšník      2 

 

9.  SPŠ  - HRONOV 
= automechanik     2 

 

10.  SŠ ODĚVNÍ A GRAFICKÉHO DESIGNU – LYSÁ NAD LABEM 
= grafický design     1 

 

11.  SPŠ CHEMICKÁ - PARDUBICE  
= aplikovaná chemie     1 

 

12.  VOŠ A SZŠ - TRUTNOV 
= zdravotnický asistent     2 
= zdravotnické lyceum     1 

 

13.  SOŠ A SOU VOCELOVA – HRADEC KRÁLOVÉ 
= ekonomika a podnikání    1 

 

14.  SPŠ STAVEBNÍ – NÁCHOD 
= stavebnictví      2 

 

15.  SŠ VETERINÁRNÍ A ZAHRADNICKÁ -  LANŠKROUN 
= chov koní a jezdectví     1 
= veterinářství      1 
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16.  SZŠ A SOŠ - PODĚBRADY 
= agropodnikání     1 

 

17.  OBCHODNÍ AKADEMIE - NÁCHOD 
= obchodní akademie     1 
 
 

Příloha č. 3 
Zpráva dětského parlamentu  
 

V tomto školním roce pracovalo v dětském parlamentu 33 členů.  
     

Akce 
~ Jako první se uskutečnila oslava 30 let Sportovce školy. 
 

~ Každý rok dětský parlament pomáhal naší škole při Dnu zdraví, Dnu prevence a karnevalu nově  
   uskutečněném v Městském sále. 
 

~ Jako každý rok jsme na začátku školního roku uspořádali Novoškolní diskotéku, aby se naši malí  
    spolužáčci seznámili i s vyššími ročníky. 
 

~ V říjnu jsme uspořádali Kloboukový den, děti si měly přinést své klobouky, aby mohly hledat  
    obrázky různých klobouků schovaných po škole. 
 

~ Halloween se konal bez halloweenské diskotéky. Díky nepříznivému počasí se stezka odvahy konala  
   v prostorách školy. Dorazilo opravdu mnoho rodičů s dětmi, kteří si chtěli prověřit svoji odvahu. 
 

~ Proběhly Medové trhy.  
 

~ Bleší trh a soutěž o nejlepší cukrářský výrobek: samozřejmě jako minulý rok se v ranních hodinách  
   žáci nashromáždili do jídelny a prodávali či kupovali různé věci nebo si mohli přinést vlastní  
   cukrářský výrobek a hlasovat o ten nejlepší. 
 

~ Nejoblíbenější akcí roku se stává Talentmánie, kterou letos zvítězila 9. B, pro všechny žáky je to  
   příjemné vyplnění dne před vánočními prázdninami. Tradičně následovala Vánoční diskotéka. 
 

~ Abychom nezanedbali svátek všech zamilovaných, uspořádali jsme i Srdíčkový den, při kterém se  
   o přestávkách pouštěly zamilované písničky a o velké přestávce se všechny třídy shromáždily na  
   hřišti, kde se vypouštěly lampiony štěstí s přáním. Nakonec dne se rozdávaly valentýnky. V tento den  
   se měli žáci i učitelé obléci do červené, růžové či fialové barvy. 
 

~ Do projektu Hrdá škola jsme se zapojili díky akci Den učitelů. Žáci si mohli vyzkoušet, jaké to je být v  
    roli učitele. 
 

~ Konal se take Čarodějnický rej pro 1. stupeň. Pro děti byla připravena čarodějnická stezka s úkoly. 
 

~ Víkendovka pro 1. stupeň se úspěšně uskutečnila a nesla název “Vesmírná víkendovka”. Všem  
    dětem se nejvíce líbila večerní procházka na Hvězdárnu a poté si svou odvahu vyzkoušely, když  
    prošly přes hřbitov. Všichni si víkendovku velice užili. 
 

~ Aktivní členové dětského parlamentu odjeli na výlet na koupaliště Flošna a poté se vydali do  
    zábavného centra Flyzone v Hradci Králové. 
 

~ Při schůzkách se většinou shodneme. Také velké poděkování patří paní učitelce Jiříčkové a ostatním  
    učitelkám za pomoc při organizování akcí, které se nám vždy vydařily. 

 Za DP: Tereza Staňková, Petra Zelinková, Andrea Košnarová a Diviška Šiková 
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Příloha č. 4 
Fotodokumentační část 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den zdraví 2017 byl okořeněn ukázkami a vyzkoušením si thajského boxu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vítězky Zdravotnického víceboje, vítězky okresního kola Hlídek mladého zdravotníka  
a majitelky stříbrných medailí z krajského kola Hlídek mladého zdravotníka 

(Andrea Košnarová, Zuzana Horáková, Marie Prouzová, Petra Janečková, Diviška Šiková) 
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Kloboukový den (na snímku žáci 1. A) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sedmáci a osmáci absolvovali tradiční lyžařský kurz v Deštném v Orlických horách. 
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Závěr Sportovního setkání škol 2018, které jsme po třech letech pořádali a po šesti vyhráli. 

 
Seznam použitých zkratek 
Bc.   bakalář, bakalářka 
Č   čeština 
ČR   Česká republika 
ČŠI   Česká školní inspekce 
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 
HW   hardware 
ICT, IT   informační a komunikační technologie 
 (k)   okrskové kolo 
KHK   Královéhradecký kraj 
KJH   Království-Jestřebí hory, o. p. s. 
LVVZ   lyžařský výchovně vzdělávací zájezd 
MěK   Městská lidová knihovna 
MěÚ   Městský úřad 
Mgr.   magistr, magistra 
MS   metodické sdružení 
 (o)   okresní kolo 
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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 
PPP TU   Pedagogicko-psychologická poradna v Trutnově 
PRV   prvouka 
ŘŠ   ředitel školy 
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 
SŠ   střední škola 
STCJH   Sportovní a turistické centrum Jestřebích hor 
(š)   školní kolo 
ŠD   školní družina 
ŠVP   školní vzdělávací program 
ŠZ DVPP  školské zařízení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
TV   tělesná výchova 
VkO   výchova k občanství 
VP   výchovná poradkyně 
VV   výtvarná výchova 
ZUŠ   Základní umělecká škola 
 
 
Zkratky příjmení zaměstnanců školy: 
Dě   Hana Dědková 
Dč   Daniela Dvořáčková 
Fr   Martina Frýbová 
Hr   Zdeněk Hrabánek 
Hrá   Jana Hrabánková 
Hč   Jakub Huček 
Jč   Vendula Janečková 
Jn   Bohdana Janovská 
Ji   Iveta Jiříčková 
Ks   Petr Kalousek 
Kc   Iva Kociánová 
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 


