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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, od 1. 8. 2019 Mgr. Jakub Huček 
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 2018-2019 navštěvovalo školu 237 žáků (stav k 30. 9. 2018),  
   resp. 229 žáků (stav k 31. 3. 2019). 
~ Vyučování probíhalo v 11 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 2018-2019 celkem  
   37 pracovníků – viz příloha č. 1.  
~ Na naplňování vzdělávacích a výchovných cílů se podílelo 27 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 pět kuchařek. 
~ 8 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 25 dětí.  
~ K základnímu vzdělávání k 1. 9. 2019 bylo přijato 22 dětí. 
~ Na základě doporučení PPP a praktických lékařek pro děti a dorost byl začátek povinné   
   školní docházky o jeden rok odložen celkem 3 dětem. 

 

1. 5  Výsledky vzdělávání žáků 
1. 5. 1  Prospěch a chování 
~ Průměrný prospěch žáků školy v I. pololetí: 1,63 (2017-2018: 1,71). 
~ Průměrný prospěch žáků školy v II. pololetí: 1,77 (2017-2018: 1,73). 
~ S vyznamenáním prospělo v I. pololetí: 88 = 38 % žáků (2017-2018: 90 = 37 %). 
~ S vyznamenáním prospělo v II. pololetí: 94 = 41 % žáků (2017-2018: 96 = 39 %). 
~ Neprospělo v I. pololetí: 15. 
~ Neprospělo v II. pololetí: 9 (6 žáků s 3 a více nedostatečnými; 3 žáci i po opravné zkoušce). 
~ Chování v I. pololetí: 227x „1“, 1x „2“, 1x „3“. 
~ Chování v II. pololetí: 220x „1“, 3x „2“, 4x „3“. 
~ Za celý školní rok bylo uděleno 32 ředitelských důtek (2016-2017: 40; 2017-2018: 15). 
~ Za celý školní rok bylo uděleno 69 ředitelských pochval (2016-2017: 70; 2017-2018: 58). 

 
1. 5. 2  Výchovné poradenství 
 

1. 5. 2. 1  Výsledky přijímacího řízení vycházejících žáků 
~ Přijímací řízení na střední školy zvládli žáci až na dvě výjimky úspěšně. Z 31 vycházejících žáků odchází  
   21 na maturitní obory, 9 na nematuritní. Jeden žák zůstal bez umístění na střední školu. 
~ Přijímací zkoušku vykonaly také tři žákyně 5. tříd. Od září 2019 budou studovat na MG a SOŠ  
   v Úpici. 
~ Většina žáků byla přijata v 1. kole přijímacího řízení, 1 dívka v 2. kole, 1 chlapec se do dalšího kola již  
   nepřihlásil. 
~ Nejvíce žáků, a to 5, odchází na Střední školu gastronomie, obchodu a služeb Hradec Králové. 
~ Zvolené studijní či učební obory vycházejících žáků – viz příloha č. 2. 

 
Přehled významných školních a mimoškolních akcí, projektů a exkurzí: 
~ Podpora talentovaného žáka. 
~ Beseda žáků 9. třídy s pracovnicemi Úřadu práce Trutnov.  
~ Informativní schůzka s rodiči vycházejících žáků (předány veškeré důležité informace – možnosti  
    studia, přihlášky, zápisové lístky). 
~ Beseda s Petrou Janečkovou, studentkou Jiráskova gymnázia Náchod. 
~ Beseda s Diviškou Šikovou, studentkou VOŠ, SZŠ a OA Trutnov. 
~ Návštěva v Oblastní nemocnici Trutnov (oddělení rehabilitace a následné péče). 
~ Návštěva firmy ZPA Smart Energy a. s. Trutnov. 
~ Návštěva firmy Saar Gummi Červený Kostelec. 
~ Návštěva akce Živá knihovna povolání Trutnov. 
~ Návštěva SPŠ Trutnov, středisko praktického vyučování Mladé Buky. 
~ Zápis do 1. třídy. 
~ Profesní orientace – dotazníkové šetření pro žáky 9. třídy spojené s následným rozborem  
   výsledků (spolupráce se školní psycholožkou). 
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~ Průzkum zájmu – žáci 8. třídy. 
~ Kurz Předškoláček. 
~ Konzultace s pracovnicemi PPP Trutnov na půdě školy (3x) – Vč, Mi + příslušní vyučující. 
~ Konzultace s pracovnicemi SPC pro sluchově postižené Hradec Králové na půdě školy – Vč, Vá, Pv. 
~ Konzultace s Mgr. Hanou Kopistovou, krajskou metodičkou z PPP Hradec Králové – Vč, Ji, Ro, Hn. 
~ 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, SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM, ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, ZDRAVOTNÍM 

ZNEVÝHODNĚNÍM, PROBLEMATICKÝM CHOVÁNÍM, ŠKOLNÍM NEPROSPĚCHEM: 
~ Provedena kompletace přehledu žáků (a v průběhu roku několikrát aktualizována). 
~ Průběžně probíhala práce v 5 skupinách pedagogické intervence a ve 4 skupinách speciálně  
    pedagogické péče. 
~ Vypracovány individuální vzdělávací plány (pro 21 žáků – nárůst o 2). 
~ Konzultace IVP s rodiči. 
~ Vypracován a následně vyhodnocen 1 PLPP. 
~ Vybraným žákům nabídnuto doučování (4 skupiny na 1. st. a 2 skupiny na druhém). 
~ Zajištěna kontrolní vyšetření v PPP Trutnov a SPC Trutnov a vyšetření pro žáky nově vytipované  
   (celkem 17 žáků). 
~ V případě nutnosti 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 (do 31. 12. 2018). 
~ Spolupráce se sociálním odborem MěÚ Úpice. 
~ Dohoda s dětskými lékařkami týkající se omlouvání žáků. 
~ Spolupráce s OSPOD Trutnov. 
~ Dvěma rodinám zajištěna spolupráce s charitativní organizací Zvonek (hodnotíme kladně). 
~ Poprvé vzděláván žák se zrakovým postižením (4. st. podpůrných opatření) a žák, jehož rodným  
   jazykem není čeština, ale ukrajinština. 
 
 

1. 5. 2. 3  Péče o žáky talentované 
~ Vytipování žáků. 
~ Spolupráce s nadací „Cestou talentu“ – podpora Ondřeje Součka, talentovaného atleta. 
 

1. 5. 2. 4  Řešení výchovných problémů 
~ Řešení výchovně vzdělávacích problémů společně s metodikem prevence a školní psycholožkou. 
~ 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 s OSPOD (2x). 
~ Spolupráce s OSPOD v případě 7 žáků. 
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~ Nejčastější problémy: nevhodné chování žáků mezi sebou, neplnění povinností ze strany 
   žáků (domácí příprava, úkoly), nevhodné chování vůči vyučujícím, neplnění povinností ze strany  
   rodičů. 
  

1. 6  Evaluace a sebeevaluace 
 

1. 6. 1   Výsledky inspekce ČŠI 
 
~ Ve školním roce 2018-2019 ze strany České školní inspekce nebyly provedeny žádné  
   kontroly. 
 

1. 6. 2   Sebeevaluace 
 
~ Počin školního roku 2018-2019 (anketa) v kategorii zaměstnanců:  

1. Medové trhy 
2. Videopozdrav Tomáši Fulkovi léčícímu se na onkologii v nemocnici v Praze 
3. Historicky první snímky školy z dronu 

 
~ Počin školního roku 2018-2019 (anketa) v kategorii vycházejících žáků:  

1. Medové trhy 
2. Videopozdrav Tomáši Fulkovi léčícímu se na onkologii v nemocnici v Praze 
3. Lánská talentmánie 

 
~ Dotazníková šetření „Klima školy“ – květen 2019 
– výsledky rodiče  
= jak vidíte, nejvyšší procentuální rozhodný souhlas nacházíme u „prohlášení“:  
 Jsem rád/ráda, že moje dítě chodí do této školy. 
 Učitelé organizují různé akce, které jsou pro žáky zajímavé. 
 Webové stránky této školy jsou přehledné. 
= více než 30 % rodičů spíše nebo rozhodně nesouhlasí s tím, že by stav hygienických zařízení  
   byl vyhovující  
= 11 % rodičů tvrdí, že se jejich děti učitelů bojí 
 
– výsledky žáci II. stupně 
= nejvyšší procentuální rozhodný souhlas nacházíme u „prohlášení“:  
 U učitelů můžu hledat pomoc při řešení problémů spojených s učením. 
= nejvyšší souhlasný podíl odpovědí, tj. součet „rozhodně a spíše souhlasím“ je u:  
 Myslím, že tato škola má ve srovnání s ostatními školami v okolí dobré jméno. 
 Jsem spokojen/a s vybavením naší tělocvičny. 
= takřka 33 % žáků II. stupně má strach z některých spolužáků 
 
– výsledky učitelé 
= nejvyšší procentuální rozhodný souhlas nacházíme u „prohlášení“:  
 Jsem rád/a, že pracuji na této škole. 
= nejvyšší souhlasný podíl odpovědí, tj. součet „rozhodně a spíše souhlasím“, a to 100%, je u:  
 Webové stránky naší školy jsou přehledné. 
 Líbí se mi výzdoba školy. 
 Můj rozvrh hodin mi každoročně vyhovuje. 
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 Myslím, že naše škola má ve srovnání s ostatními školami v okolí dobré jméno. 
 V učebnách, v nichž učím, jsem spokojen/a s didaktickou technikou. 
= největší nespokojenost ze strany učitelů je namířena na úklid a stav hygienických zařízení  
 
Postřehy z hospitací: 
1) žáci méně učitele vnímají  
2) dvojotázky – na jednu z nich žáci neodpovídají… 
3) žáci spoléhají na to, že instrukci zopakujeme…, podruhé, potřetí,… (je to dobře? –  
    Je to přinejmenším k zamyšlení…) 
 
Nejčastější odpovědi vycházejících žáků na tradiční anonymní anketu před odchodem na SŠ: 
1) Co považuješ za největší klad ZŠ Úpice-Lány? 
= sportovní areál, hodně aktivit, veřejná vystoupení, že naše oproti ostatním školám více  
   naučí, možnost vycestovat do zahraničí, přátelský přístup, férové známkování tělocviku 
 
2) Co považuješ za největší zápor ZŠ Úpice-Lány? 
= fasáda, přehnané reakce učitelů, malá tělocvična, nulté hodiny, záchody 
 
3) Kdybys byl/a ředitelem/ředitelkou školy, co bys udělal/a pro moderní rozvoj ZŠ Úpice-Lány  
     při nástupu do funkce jako první? 
=  bufet, automaty na jídlo a pití, zavedení některých užitečnějších předmětů, zvětšení tělocvičny,  
    nová fasáda, úprava tříd, které nebyly dlouho opravovány 

 
 

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, DPS Úpice…) se škola prezentuje kulturními vystoupeními dětí (taneční kroužek, školní  
   družina, děti z volitelného předmětu dramatická výchova…), otevřenými akcemi (např. Medové  
   trhy, dětský karneval)… 
~ Svou činnost prezentuje též prostřednictvím školního časopisu ÚL, vlastních webových  
   stránek, na facebooku, reportážemi v Televizi Účko, resp. internetové Televizi JS (včetně  
   pravidelných čtvrtletních rekapitulací činnosti školy), vlastního elektronického zpravodaje  
   „Informatorium školy lánské“ a na podzim 2018 Ředitelského okénka. 
~ O aktivitách školy informují též Učitelské noviny, Krkonošský deník, Úpické noviny,  
   Český rozhlas Hradec Králové a Rádio Blaník. 
~ Především pro rodiče předškoláků, ale i pro žáky z Havlovic, 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). 
~ Náhrada HDD na všech počítačích školy SSD disky a migrace OS a dat (54 počítačů) a vyčištění  
   počítačových skříní od prachu. 
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Koordinace využití školních prostředků ICT: 
~ Podpora uživatelů při využívání techniky a instalovaného SW. 
~ Udržováno datové úložiště materiálů (VM, DUM). 
~ Aktualizace a údržba Moodle (upgrade verzí na 3.6; průběžná aktualizace multimediálního obsahu  
   na titulní stránce; nové využití možností grafických prvků v kurzech a další). 
~ Archiv videoreportáží školních akcí v příslušném kurzu Moodle (23 nových videí); celkem  
   archiv obsahuje více než 180 videí rozdělených do sedmi posledních roků. 
~ Zpracování podkladů pro ocenění digitálním odznakem a přidělení nově připravených odznaků  
   žákům (celkem za tři roky 350 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 (Tch) 
 
Soutěže 

~ pravidelné měsíční hádanky a soutěže na Moodle (Hr, Ks) - účast 76 žáků 5. – 9. tříd  
~ třídní a mezitřídní průběžně (počítačová grafika a fotosoutěže)  
~ prázdninová soutěž fotografů 
 
 

1. 7. 2   První stupeň 
 
Čeho si nejvíce ceníme 
~ Naším hlavním cílem (i celoškolním) bylo „zpomalit“, tento cíl se nám ale nepodařilo splnit. Zdá se  
   nám, že díky velkému počtu celoškolních akcí nemáme prostor na prvostupňové aktivity. Stejně tak  
   hodně času věnujeme dětem problémovým, sociálně slabým a ohroženým školním neúspěchem  
   a nezbývá již energie na zajímavější, zábavnější formy výuky (i akce mimo vyučování) pro děti  
   průměrné, nadané. Toto bychom do budoucna chtěli změnit. 
~ Další vytyčené cíle jsme splnili jen zčásti:  
 1. stále pracujeme na zlepšení chování žáků – tady kladně hodnotíme především chování  
     našich žáků při společných akcích a výletech; 
 2. paní uč. Janovská se účastnila 2 kurzů „Předškoláčka“; 
 3. nepodařilo se nám rozvíjet všeobecný přehled formou nových soutěží a her, ale v rámci  
    „Klubu logiky a deskových her“ jsme se zaměřili na rozvoj logického myšlení a kladně  
     hodnotíme vysokou účast a zájem dětí na tomto klubu. 
~ Stále pracujeme i na zlepšení fyzické zdatnosti dětí, což se projevilo na soutěžích, kde žáci dosáhli  
    výborných výsledků. 
~ Vyzdvihnout bychom chtěli i hojnou účast rodičů v  pořádaném „Okénku do výuky“, kdy v 1. a 2.  
    třídě bylo plno. 
~ S velkým úspěchem se setkávají vystoupení žáků pro seniory. 
~ Líbí se nám facebookové stránky naší školy, kam někteří z nás také vkládají příspěvky. 
 
~ Také školní družina se snažila naplnit své hlavní výchovné i vzdělávací cíle, z velké části úspěšně. 
    V oddělení jsme zřídili nové relaxační koutky se sedacími vaky, kde si děti rády četly, povídaly a   
    odpočívaly. Pořídili jsme také spoustu sportovního nářadí, od balančních žebříků počínaje, přes  
    tenisové trenažéry až po velký kin-ball konče. Spoustu času jsme věnovali sportovním aktivitám  
    v tělocvičně i na hřišti. 
~ Každý den jsme četli, vypravovali, rozebírali různá témata. Hodnotili, co se nám daří a líbí, zamýšleli  
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    jsme se i nad mnohými našimi nedostatky a zkoušeli navrhovat řešení. 
~ Zájmová činnost všeho druhu se prolínala celoročním děním, opět jsme navštívili psí útulek  
   s množstvím pochoutek pro psy, o prázdninách proběhne příměstský tábor.  
~ Ve dnech ředitelského volna a prázdnin školní družina nabídla provoz, rodiči ale využit nebyl. 
 
Přehled významných školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí 
 

USKUTEČNĚNÉ AKCE 
• netradiční zápis do 1. třídy – „Na návštěvě v ZOO“              MS 
• kurz plavání - 1.- 4. třídy                                                                        MS 
• kurz bruslení - 1.- 4. třídy                                                                      MS 
• mikulášská nadílka – ve spolupráci s 9. třídou                      MS 
• účast na knihovnických lekcích - v MěLK                                 MS 
• účast na akci „Den zdraví“ 
• účast na akci „Den Země“ 
• pomoc při přípravě a organizaci karnevalu                                              MS 
• Havlovice – Vánoční vystoupení                                    MS 
• praktické ukázky zdravotnického kroužku V. Janečkové 

„První pomoc hrou“     Dč, Vá 
• účast na akci „Medové trhy“                                MS 
• Planeta Země – 3. – 5. tř.   Myanmar     Jn, Pá, Me 
• Den prevence        MS 
• přednáška „Cizokrajní plazi“      Fo, Dě 
• přednáška „Domácí zvířata“      MS 
• branný závod        MS 
• ukázka hodiny basketbalu      MS 
• ukázka hodiny fotbalu       MS 
• ukázková hodina „Děti v pohybu“     MS 
• lyžařský výcvik 5. tř.       Vá 
• hudební pořad „Pořád se něco hraje“     MS 
• ukázková hodina chemie pro nejmenší „Zábavná chemie“  Vá, Dč 
• přednáška „Zdravá pětka“      Pá, Dč 
• Abychom byli v obraze – p. Netík, p. Vincenc    MS 

 
AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY: 
Během školního roku jsme naplňovali plán činností: sportovní turnaje, drakiáda, poznáváme bylinky, 
návštěva psího útulku, turnaj v kuželkách, podzimní tvoření, vánoční tvoření, osudy města Úpice, říše 
živočichů, masopust, naše zdraví a spoustu dalších aktivit. Viz celoroční plán. Nestihli jsme batikovat, 
terčíkový závod a talentmánii, z čehož vyplývá, že pro příští školní rok zvolíme reálnější cíle. 
 
PROJEKTY 

• Lesní skřítci        Dč, Vá 
• Piráti         Dč 
• Stopaři         Dč 
• Pohádky        Vá 
• Podzimní tvoření        Dě, Fo 
• Vánoční a Velikonoční tvoření      MS 
• Úpice a okolí        Dě, Fo 
• Evropa         Jn, Me 
• Praha – hlavní město       Pá 
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• Cyklista – Průkaz cyklisty      Dě, Fo, Pá 
• Hudba kolem nás – 5. tř.      Dě  
• Cesta kolem světa       Jn 

 
KULTURNÍ VYSTOUPENÍ 

• Pod vánočním stromem                                                                          Dě 
• Vánoční vystoupení v Domově důchodců     Dě, Dč 
• Jarní vystoupení v Domově důchodců      Dě, Dč, Jn 

 Tmavý Důl, Beránek, Pečovatelský dům 
 
účast na kulturních vystoupeních: 

• Adventní koncert ZUŠ A. M. Buxton     MS   
• taneční akademie ZUŠ A. M. Buxton     MS   
• vystoupení MŠ a ZŠ Havlovice      MS    
• hudební program – „A pořád se něco hraje“    MS                      

    
EXKURZE 

• Všestary – 5. tř.                                         Jn, Me 
• planetárium Hradec Králové      Jn, Me 
• Praha          Pá 
• Vánoční exkurze – „Advent v Ratibořicích“    Vá, Dč 
• Čertovina – Peklo       Fo, Dě 
• Safari po Safari        Pá 
• hvězdárna Úpice       Me 
• Muzeum Úpice + Dřevěnka      Dě, Fo 

 
SOUTĚŽE 

• Dopravní výchova  -  poznávání dopravních značek                                 MS 
• jízda zručnosti, trénink jízdy zručnosti     Me 
• branný závod                                                                                  MS 
• VV   - výtvarné soutěže        MS 
• TV   - dle nabídky 2. stupně a ostatních škol                                           MS 
• soutěž  „Zvířátková olympiáda“ - 1.-4. tř. 
• Olympijský víceboj                                     MS 
• Soutěž „Milionář“- 4.- 5. tř.                                Jn, Me,  Pá 
• Př – poznávání přírodnin                                    Pá 
• Prv – poznávání živočichů a rostlin       MS 

 
Obeslané soutěže: 

• Vv - Požární ochrana očima, Rozesmátý svět,  
• Matematický klokan 
• Průkaz cyklisty 

 

 

1. 7. 3  Čeština 
 
Čeho si nejvíce ceníme za uplynulý školní rok 
~ Všichni žáci úspěšně zvládli přijímací zkoušky. 
~ Pozitivní zpětná vazba od našich bývalých žáků, že v češtině nemají na střední škole problémy. 
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~ Úspěšná veřejná prezentace absolventských prací v Loutkovém divadle v Úpici. Mrzí nás menší  
    účast rodičů. 
~ Vítězství v okresním kole soutěže Požární ochrana očima dětí. 
 

Přehled školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí 
~ Přijímací zkoušky nanečisto pro žáky 8.  třídy (14 žáků).  
~ Exkurze do České Skalice – Muzeum Boženy Němcové.  
~ Cyklistický výlet do Ratibořic – Staré bělidlo a Ludrův mlýn (6. a 7. třída).  
~ Literární vycházka po Úpici – Po stopách rodiny Čapků (9. třída).  
~ Exkurze do Malých Svatoňovic – Muzeum bratří Čapků (9. třída).  
~ Projekt Záložka do knihy spojuje školy – Zapojeni všichni žáci 6.–9. tříd. Žáci pracovali v hodinách  
    češtiny a výtvarné výchovy. Záložky byly odeslány na vybranou slovenskou školu, z té naopak  
    dorazily jejich záložky k nám. Děti byly překvapivě nadšené a  některé navázaly kontakt s kamarády  
    přes sociální sítě. 
 

Celoroční projekty 
~ Projekt Božena Němcová (6. A ). 
~ Projekt Karel Jaromír Erben (7. A). 
~ Projekt Alois Jirásek (8. A). 
~ Projekt Karel Čapek (9. A ). 
 Součástí každého projektu jsou exkurze, besedy v MěK, vycházka po Úpici, videoprojekce,  
 dramatizace děl, výtvarné a písemné  zpracování. 
~ Projekt Jak to vidím já (6.–9. třída). 
~ Absolventské práce:  

~ Témata absolventských prací. 

~ Výběr témat. 

~ Tvorba práce. 

~ Odevzdání absolventské práce v tištěné podobě. 

~ Ústní obhajoba absolventských prací. 

~ Veřejná prezentace nejúspěšnějších absolventských prací, slavnostní  
    vyhlášení výsledků v loutkovém divadle. 

~ Doučování z projektu Šablony II pro žáky 6.–9. tříd. 
 

Soutěže:   
~ Školní časopis – 1. místo v krajském kole a 17. místo v celostátním kole. 
~ Mladý Demosthenes – třídní kola (6.–9. třída).  
~ Olympiáda v českém jazyku – školní kolo (8 žáků) a okresní kolo (2 žáci). 
~ Úpice bratří Čapků – školní kolo + odeslání nejlepších prací (6.–9. třída), letos bez umístění. 
~ Požární ochrana očima dětí – školní + okresní kolo, 1. a 3.  místo v okresním kole v kategorii L2  
   (Vyskočilová, Petera) a 3. místo v kategorii L1 (Kultová). 

1. 7. 4  Cizí jazyk 
 

1. 7. 4. 1  Angličtina 
 
Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ Stihli jsme probrat učivo podle plánu.  
~ Evropský den jazyků (Británie s Britem III - Neil - USA) + úkoly z AJ, NJ, RJ ve třídách. 
~ Hana Teichmanová a její Absolventská práce Austrálie – prezentace. 
~ Poznávací zájezd do Paříže, Versaiiles, Giverny a Disneylandu. 
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~ Třídní výlet 8. A Energylandia. 
 
Přehled významných školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí  
 
Akce:    
~ Evropský den jazyků: Británie s Britem III - workshop s rodilým mluvčím Nealem na téma USA 
 - tato opakovaná akce měla velice dobrý ohlas mezi žáky, a proto byl další rodilý mluvčí,  
 tentokrát z Nového Zélandu, pozván do školy s hudebním pořadem v angličtině i pro příští  
 Evropský den jazyků. 
~ Paříž – poznávací zájezd (nákupy v AJ). 
~ Energylandia – třídní výlet 8. A (je dobré umět cizí řeč, obzvláště když se něco děje…). 
 
                     

1. 7. 4. 2  Němčina 
 
Akce 
~ Evropský den jazyků 
 

Soutěže 
~ pouze třídní soutěže:  pexeso, křížovky, osmisměrky, domino, loto… 
    

Cíle 
~ 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. 
 

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 
~ znakovaná píseň na Vánoční show 
~ tábor se znakovým jazykem (Studená Voda u Božanova) 
~ pravidelné příspěvky do školního časopisu ÚL 

                                                     

1. 7. 5   Přírodní vědy a pracovní činnosti 
 

1. 7. 5. 1  Matematika 
 

Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ Za uplynulý školní rok si vážíme úspěchu Ondřeje Petery v matematických soutěžích.  
~ Vážíme si zájmu o doučování. 
 

Soutěže: 
 ~ Matematická olympiáda - do okresního kola postoupili žáci: Jan Horák (7. A úspěšný řešitel),  
            Marek Langer (7. A), Ondřej Petera (8. A úspěšný řešitel). 
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 ~ Pythagoriáda - do okresního kola postoupili dva žáci: Magdalena Fialová (5. B) a Ondřej Petera 
            (8. A – 2. místo). 
 ~ Matematický Klokan - všichni žáci 2. – 9. tříd. 
 ~ Nejlepší počtář – všichni žáci 2. stupně - pouze v 1. pololetí.  
 

Akce, projekty 
~ Přijímací řízení Cermat – žáci uspěli průměrně.  
~ Žákům 9. třídy nabídnut kroužek cvičení z matematiky.  
~ Především žáci ze 7. třídy využívali doučování financované ze Šablon II (EU). 
~ Žákům 9. třídy byl nabídnut volitelný předmět Logika. 
 
 

1. 7. 5. 2  Finanční gramotnost 

Akce  
~ přednáška Jan Veselý: „Prachy aneb jak se v dnešní době dá pracovat s penězi nebo pro ně“ 
~ hra 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. 
~ Zájem některých žáků o fyziku – přicházeli s vlastními pokusy a nápady. 
~ Úspěch Ondřeje Petery ve Fyzikální olympiádě. 
 
Akce      
přednáška: Energie – budoucnost lidstva (9. A) 
 
Soutěže      
Fyzikální olympiáda  - Ondřej Petera z 8. A zvítězil v okresním kole 
 

1. 7. 5. 4 Chemie 
 

Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ zapojení do projektu na podporu přírodovědných předmětů pod hlavičkou VOZŠ, SZŠ a OA Trutnov. 
 
Projekty 
~ projekt Koroze a její důsledky (9. tř.) 
~ „Veselá chemie“ – program Veroniky Balcarové a studentek Gymnázia Náchod pro 1. a 2. stupeň 

 
1. 7. 5. 5  Přírodopis 
 

Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ zájmu některých žáků o výuku 
~ zájmu o přírodovědný kroužek pro žáky 5.-9. ročníku 
~ zapojení do přírodovědného projektu pod hlavičkou VOZŠ, SZŠ a OA Trutnov 
~ zájmu o sobotní akce na VOZŠ, SZŠ a OA Trutnov 
~ nákupu mikroskopických potřeb 
~ aktivity žáků při biologicko-chemickém semináři (pitva mláděte králíka) 
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Přehled významných školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí 
~ Přírodovědný kroužek pro žáky 5.-9. ročníku 
~ zapojení do přírodovědného projektu pod hlavičkou VOZŠ, SZŠ a OA Trutnov 
~ sobotní akce na SZŠ a VOZŠ 
~ exkurze do „Babiččina údolí“ pro žáky 6. a 7. tříd 
 
Soutěže 
~ Přírodopisná soutěž – „Láska a rozmnožování zvířat“ - školní kolo 
~ Poznávání živočichů – školní kolo 

 
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) 
 
Projekty 
~ Spolupráce se Zdravou 5. 
~ V rámci volby povolání proběhly besedy (viz 1. 5. 2. 1) 
 

1. 7. 5. 7  Myslivost 
 
Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ 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  
~ spolupráce s domovy důchodců =Senior dům Beránek, Dům s pečovatelskou službou na  
   Sychrově v Úpici a na Tmavém dole (2x ročně kulturní vystoupení s předáváním dárečků –  
    Andílci vyrobeni v rámci Dne zdraví) 
~ projekt Život dětem – zasláno 1845 Kč 
~ výběr příspěvku na další školní rok pro Joela – hrazeno ze vstupného na Medových trzích 

~ peněžitý příspěvek pro našeho nemocného žáka (14 600 Kč), videopozdrav, podpisy  
~ přístup bývalých žáků (zdravotníků) na vzdělávání ostatních žáků v první pomoci a  
   spolupráce s ČČK Trutnov 
~ školení v první pomoci pro důchodce 

 
Přehled významných školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí 
~ projekt Adopce na dálku - charitativní sbírka na Joela; Život dětem 
~ Den Země (duben 2019) 
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~ Den prevence (květen 2019) 
~ přednášky z první pomoci pro seniory 
~ přednáška na téma „Puberta – čas proměn“ - 6. ročník (září 2018 v rámci Dne zdraví) 
~ výukový program Zdravá pětka pro dívky volitelného předmětu Vaření 

~ zdravotnické soustředění pro členy zdravotnického kroužku 
 
Soutěže 

= Soutěž v předlékařské první pomoci – okresní kolo 
                                       - kategorie 3.-5. třída:  1. a 3. místo 
   - kategorie 6.-9. třída: 5. místo 
= Zdravotnický víceboj – okrskové kolo  
   - kategorie 6.-9. třída:  3. místo 
                                       - kategorie 1.-5. třída:  2. místo 
= Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo 
   - kategorie 3.-5. třída: 1. místo 
                                       - kategorie 6.-9. třída: 1. místo 
= Soutěž mladých zdravotníků - krajské kolo  
                                       - kategorie 3.-5. třída: 3. místo 
                          - kategorie 6.-9. třída: 6. místo 
 
 

1. 7. 6. 2  Zeměpis 
 
Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ zájmu o Dny zeměpisu 
~ účasti Jana Horáka v krajském kole Zeměpisné olympiády (3. místo v okresním kole, úspěšný řešitel) 
 
Přehled významných školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí 
~ „Planeta Země 3000“ (3. - 9. tř.) 
~ Týden zeměpisu = soutěže; burza map a učebnic; cestovatelské přednášky pro děti i veřejnost  
  – Srí Lanka (Jakub Huček) 
~ Exkurze do Prahy (9. třída) 

 
Soutěže 
~ Zeměpisná olympiáda (6. - 9. tř.) – školní kolo 
~ Zeměpisná olympiáda (6. - 9. tř.) – okresní kolo (3. Jan Horák 7. A, 5. K. Jansová 9. A)  
~ Zeměpisná olympiáda – krajské kolo (12. J. Horák 7. A, úspěšný řešitel) 
~ Astronomická olympiáda (6. - 9. tř.) – školní kolo 
~ Astronomická olympiáda – krajské kolo (kategorie žáci 8. a 9. tříd: 12. Dominika Horáková 9. A,  
   kategorie žáci 6. a 7. tříd: 12. Jan Horák 7. A) 
~ Mapa ČR – soutěž dvojic ve skládání puzzle mapy ČR na čas 
~ Vlajky Evropy - jednotlivci 
 
 

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. 
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Přehled významných školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí 
~ poznávací zájezd do Paříže 
~ společná exkurze se zeměpisem pro žáky 9. tříd do Prahy 
~ film o Janu Palachovi pro žáky 8. a 9. tříd 
 
Soutěže 
~ Dějepisná olympiáda – školní kolo (téma „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako  
   tepny civilizace“) 
~ Dějepisná olympiáda - okresní kolo  
 
 
 

1. 7. 7  Estetická výchova 
 

1. 7. 7. 1  Hudební výchova 
 
Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ projekt Hudba kolem nás 6. – 7. A 
~ oblíbená hudba, interpret – 8. – 9. A 
~ body perkuse – hra na tělo – 2. stupeň 
~ boomwhakery a bubínky v 6. třídě 
~ cupsongs v 6. třídě 
~ hudební film Bohemian Rhapsody v Divadle A. Jiráska v Úpici pro 7. – 9. třídu 
~ hudební pořad The Beatles 3 pro 2. stupeň ZŠ 
~ podpora vystoupení pro domovy důchodců (Tmavý důl, Senior dům Beránek, Pečovatelský dům  
   Sychrov) 
~ podpora vystoupení našich žáků Pod vánočním stromem v Úpici 
~ poznávačky hudebních děl 
~ pohodové hodiny v 6. A, 8. A a 9. A 
 
Přehled školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí 
~ hudba kolem nás, oblíbená hudba a interpret 
~ hudební program pro žáky 2. stupně The Beatles 3 
~ návštěva hudební akademie ZUŠ  
~ zpívání pod vánočním stromem 
~ vánoční vystoupení pro Domov důchodců Tmavý důl, Senior dům Beránek, Pečovatelský dům  
   Sychrov 
~ setkání na „čtverci“ – zpěv vánočních koled 
~ talentmánie – školní soutěž  
~ taneční akademie ZUŠ  
~ jarní vystoupení pro Domov důchodců Tmavý Důl 
~ Just Dance 
~ používání bubínků, boomwhakery 
~ cupsongs 
~ relaxační hudba, mantry, Sollfeggiho frekvence 
~ filmová hudba Hanse Zimmera 
~ hudební testy – filmové, pohádkové, z nauky, interpreti, … 
~ body perkussion – hra na tělo a lavice - QUEEN 
~ film Zrodila se hvězda – 8. a 9. třída 
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~ Hand Pans, 2 Cellos 
~ nácvik písně Sladké mámení s tanečkem na Ukončení devítek 
~ oblíbené písně v češtině i angličtině 
                 

1. 7. 7. 2  Výtvarná výchova 
 

Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 

~ Projekt Namaluj svého Moneta pro 2. stupeň a 5. třídu (malba impresionistického díla – zahrady  
   v Giverny, vyfocení se na místě v zahradě Clauda Moneta), výstup – fotografie dětí, powerpointová  
   prezentace a v plánu je i výstava fotek na 2. stupni. 
~ Projekt Záložka spája školy- ZŠ a MŠ Podolínec – výměna. 
~ Vánoční dárek – Josef Lada. 
~ Fotografování – lidské mandaly, Úpické pohledy – okna, dveře, sochy. 
~ Mozaika z CD. 
~ Gaudího Barcelona, Hitlerovy obrazy, Leonardo a tajemství jeho díla. 
 
Přehled významných školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí 
~ Výroba andílků na Den zdraví pro Senior klub Beránek 
~ Výzdoba tříd – obrázky žáků na sítích (podzimní, zimní a jarní motivy) 
~ Výzdoba 2. stupně 
~ Jméno – příšerka, graffiti, Čínská kaligrafie 
~ Výrobky pro Medové trhy 
~ Vyfoukávaná tuš – strom (podzimní) 
~ Malovaná přání 
~ JOSEF LADA – 6. A – kopie jeho děl (vánoční dárek) 
~ Sněžítka 
~ Masky čertů – 9. třída 
~ Návrhy tetování a kresba na tělo 
~ Vánoční a velikonoční výstava Na Dřevěnce (vánoční – 8.  a 9. třída, velikonoční – 6. třída) 
~ Projekt Namaluj svého Moneta – 2. stupeň (IMPRESIONISMUS a Claude Monet) 
~ Zimní krajina – strom 
~ Zimní motivy – akvarel 
~ Gaudího Barcelona – Sagrada Familia atd. 
~ Hitlerovy obrazy 
~ Mozaika z CD 
~ Anatomie zvířat, stínování 
~ Velikonoce – vajíčka z Pinterestu jako dekorace 
~ Lidská postava – figury v pohybu (manekýni) 
~ Leonardo da Vinci – tajemství jeho tvorby 
~ Versailles – útržky z návštěvy 
~ Jarní motivy - akvarel 
~ Základy fotografování – okna, dveře, sochy Úpice, lidské mandaly 
~ Projekt Záložka spája školy (výměnná akce – záložka do ZŠ a MŠ Podolínec (Ro, Vč) 
 
Soutěže 
Požární ochrana očima dětí – 1. místo v okrese Trutnov Natálie Kociánová z 6. A, postup do kraje 
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1. 7. 8  Tělesná výchova a sport 
 

Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 

~ 1. místa v Grand Prix pro žáky 1. stupně a 2. místa pro žáky 2. stupně, 
~ zapojení 87 % žáků do Sazka Olympijského víceboje (87 % žáků získalo diplom; jsme jediná škola  
    okrsku, která se ho účastní), 
~ 3. místa v okresním kole a 5. místa v krajském kole ve Štafetovém poháru pro žáky 1. stupně, 
~ 1. a 3. místa v okresním kole v atletickém trojboji pro žáky 4.-5. tříd, 
~ 3. místa v krajském kole v atletickém trojboji pro žáky 4.-5. tříd, 
~ 2. místa v okresním kole a postupu mladších žáků do krajského kola v Poháru rozhlasu, 
~ 3. místa v okresním kole starších dívek v Poháru rozhlasu, 
~ 3. místa v okresním kole starších dívek v atletickém čtyřboji, 
~ 8. vítězství v Zátopkově 10 za sebou a týmového ducha našich závodníků, 
~ chuti reprezentovat školu v osobním volnu (vysoká účast našich žáků na Běhu Dlouhými  
   záhony), 
~ 6. místa v republikovém kole v Trutnovském Olfincar půlmaratonu (1. místo mezi ZŠ), 
~ vzorného chování našich zástupců na jednotlivých soutěžích a přístupu žáků, 
~ zorganizování LVVZ pro žáky 1. stupně, 
~ ukázky hodiny basketbalu v podání ligových hráček a trenéra Loko Trutnov, 
~ nového kroužku florbalu, 
~ změn v rekordech školy (David Matějka v Lánském schodišti, Filip Raabe ve skoku dalekém  
   a v běhu na 50 metrů, Yen Nhi Vu Thi v běhu na 50 metrů, Jiří Peterka – Lánské kolečko). 
     
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) 
 
Říjen:              Běh na 60 m a 1000 m (š) 
             Zátopkova desítka (k) 
               Zátopkova pětka (k) 
 
Listopad:   Florbalový slalom (š) 
                   Legerův test (š) 
                  Florbal (k, o) 
                   Běh Dlouhými záhony (o) 
                   Výstup na Sněžku za 1 den (d) 
 
Prosinec:   Člunkový běh (š) 
        Lánské schodiště (š) 
        Basketbal (k) 
                    Halová kopaná (k) 
 
Leden:    Šplh (š) 
    Hod na koš (š) 
                 Vědomostní sportovní test (d) 
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Únor:    Lehy-sedy za minutu (š) 
              Gymnastika (š) 
              Šplh pro 2. stupeň (k) 
 
Březen:   Skok vysoký (š) 
                 Přeskoky přes švihadlo (š) 
     Lánská laťka (š) 
     Úpická laťka (o) 
                 ZBL (o) 
                 Úpická desítka (k) 
     Šplh 1. st. (k) 
 
Duben:    Trojskok (š) 
                 Hod míčkem (š) 
                 Vybíjená (k, o) 
                 Štafetový pohár (o) 
 
Květen:   Střelba na koš (š) 
                 Cooperův test (š) 
                Pohár rozhlasu (k, o) 
     Štafetový pohár (kraj) 
                 Atletický trojboj (o, kraj) 
     Olympijský víceboj  
                 Sportovní setkání škol (k) 
                 Trutnovský Olfincar půlmaraton (republika) 
 
Červen:   Atletický čtyřboj (š) 
                 Kliky (š) 
                 Atletické finále (k) 
                 Atletický čtyřboj (k) 
                 Lánský víceboj 
                 Den rekordů 
                 Vědomostní sportovní test 
 
= Průběžně probíhal: 32. ročník soutěže ,,O nejlepšího sportovce školy“  
                18. ročník soutěž Grand – Prix pro žáky 2. stupně 
                             12. ročník soutěž Grand – Prix pro žáky 1. stupně 
                                       6. ročník soutěže Olympijský víceboj 
                                        Zvířátková olympiáda pro žáky 1. stupně 
   

 
Úspěchy 
~ republikové kolo –  Trutnovský Olfincar půlmaraton (6. místo) 
~ krajské kolo –  Štafetový pohár – 1. stupeň (5. místo) 
   Atletický trojboj (3. místo) – Filip Raabe (2. místo) 
 
~ okresní kolo –  Běh Dlouhými záhony – Ondřej Píša (1. místo), Petra Zelinková (1. místo),  
         Martin Spielberger (2. místo), Jiří Peterka (2. místo), Tibor Uhlíř (3. místo)          
                  Úpická laťka – Ondřej Souček (3. místo), Jiří Bureš (2. místo) 
                  Atletický čtyřboj – starší dívky (3. místo) 
                  Štafetový pohár – 1. stupeň (3. místo) 
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                  Atletický trojboj – 4. - 5. třída (1. a 3. místo) – Filip Raabe (1. místo),  
         Štěpán Smékal (3. místo) 
                  Pohár rozhlasu – mladší chlapci (2. místo), starší dívky (3. místo) 
 

~ okrskové kolo  –  Zátopkova desítka (1. místo) 
                 Florbal – mladší chlapci (1. místo) 
                  Basketbal – starší chlapci (1. místo) 
                  Halová kopaná – 1. stupeň (1. místo) 
                  Šplh – 1. stupeň (1. místo) 
                  Vybíjená – 2.-3. třída, 4.-5. třída – chlapci (1. místo) 
                   Pohár rozhlasu – starší dívky (1. místo) 
                    Atletické finále – chlapci 4.-5. třída (1. místo) 
                 Atletický čtyřboj – starší žákyně a mladší žáci (1. místo) 
 
~ další letošní úspěchy David Matějka – rekord v Lánském schodišti 
                                           Filip Raabe – rekord v běhu na 50 metrů a skoku dalekém 
                                           Yen Nhi Vu Thi – rekord v běhu na 50 metrů 
                                           Jiří Peterka – rekord v běhu na 250 metrů 
 
~ organizace a pořádání závodů 

= Zátopkova desítka 
  = Atletický čtyřboj 
  = Atletické finále 

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

                                                                    = Lánský víceboj 
    
~ kroužek = Florbal (Karel Havlíček) 
~ 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.  
~ Těší nás velké množství nasbíraných žolíků za bezproblémové chování. 
~ Využívali jsme pomoc sociálního odboru v Úpici, OSPODu, dětských lékařek a Úřadu práce.  
~ Zvonek ve škole nepůsobil, docházel do rodin. 
~ Školní metodička prevence se pravidelně účastní bezpečnostní komise města Úpice.  

~ Problémy se týkaly jedinců i třídních kolektivů. Nejčastější se řešily špatné vztahy ve třídě,  
   záškoláctví, neomluvené hodiny a nepořádnost. 
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Při prevenci jsme využívali především těchto forem: 
~ Cílené působení na žáky především třídním učitelem. 
~ Pohovory se žáky i rodiči. 
~ 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…). 
~ Spolupráce s dalšími orgány a institucemi. 

 
 
Akce 
~ Práce se třídou – do tříd docházela v 1. pololetí školní psycholožka. 
~ Den zdraví. 
~ Den prevence. 
~  „Abychom byli v obraze“ – přednáška pro učitele na téma drogová problematika (Lukáš Vincenc)  
    a sebeobrana v krizových situacích (Radek Netík). 
~  „Abyste byli v obraze“ – přednáška pro rodiče na téma drogové problematiky (Lukáš Vincenc). 
~ Kurz první pomoci pro 1. třídu a důchodce pod vedením p. uč. Janečkové. 
~ Dotazníkové šetření „Vnímání kyberkriminality na ZŠ“ – účastnili se ho žáci 2. stupně. Každý žák  
   obdržel při Dnu prevence brožurku se správnými odpověďmi (je trestné, není trestné). Jednotlivé  
   situace s nimi rozebral zástupce Policie ČR. 
 
 
Přednášky  
~ Proběhly především v rámci projektových dnů.  

~ Navíc: 7. A a 8. A  Beseda v knihovně na téma FAKE NEWS 
4. třída + vaření  Zdravá pětka  

 
Řešené problémy 

 
1. stupeň:  
1. A – řešení dlužných částek, nedostatečné omlouvání, nedostatečná hygiena, nepořádnost – řešila  
 třídní učitelka, proběhla výchovná komise za přítomnosti OSPOD (nedostatečná hygiena,  
 špatné podmínky pro domácí přípravu žáka, neplnění si rodičovských povinností); 
2. A – problémy řešeny pouze třídní učitelkou; 
3. A – většinu problémů řešila třídní učitelka, proběhla výchovná komise za přítomnosti OSPOD  
 (nedostatečná hygiena, špatné podmínky pro domácí přípravu žáka, neplnění si rodičovských  
 povinností); 
3. B – problémy řešila třídní učitelka; 
4. A – problémové chování některých žáků, řešila třídní učitelka s rodiči, neomluvené hodiny jedné  
             žákyně, pohovor se žákem ohledně nevhodného chování (již není žákem této školy); 
5. A – nevhodné chování žáků vůči sobě – řešeno pohovorem; ve spolupráci s OSPOD řešena častá  
            absence žákyně, krádež a agresivní chování vůči spolužákům mimo školu; 
5. B – problémové chování několika chlapců – řešila třídní učitelka pohovory s rodiči, jedna žákyně  
            řešena ve spolupráci s OSPOD, za opakované záškoláctví umístěna do výchovného ústavu; 
 
2. stupeň: 
6. A – žák s problémovým chováním se po dohodě s matkou vzdělává doma, nově příchozí žák v péči  
 kurátora, neomluvené hodiny žákyně, jedna žákyně vydírala a šikanovala spolužačku;  
7. A – problémy (především chlapců) řešeny třídní učitelkou pohovory s rodiči; 
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8. A – velice problémová třída ohledně chování, během roku byly posílány dopisy rodičům, třídní  
 učitelka se snažila žákům domlouvat, se dvěma žáky řešeny neomluvené absence, pohovory  
 s dívkami ohledně nevhodného chování k učitelům i spolužákům; 
9. A – řešeny především pozdní příchody a nepořádnost,  řešila třídní učitelka pohovory s rodiči. 
 
 

1. 7. 10 Dopravní výchova 
 

Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 

~ Využívali jsme jízdní kola a překážky v rámci volitelného předmětu dopravní výchova (DV). 
~ Učitelé 1. – 4. tříd využili pracovní sešity pro DV. 
~ Úspěšně jsme se zúčastnili okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů ve Dvoře Králové  
   nad Labem.  
 
Akce 
~ volitelný předmět DV ve 4.  a 6. roč.  (Me) 
~ využívání nástěnných obrazů s dopravní tematikou  (uč.) 
~ využívání videonahrávek s dopravní tematikou  (uč.) 
~ jízdy zručnosti – 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 soutěž  (Me, Jč) 
                                                                                                                  

Soutěže 
~ soutěž v poznávání dopravních značek pro 1. - 5. roč. 
~ školní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů pro 5. – 8. roč.  
~ účast v okresním  kole  Dopravní soutěže mladých cyklistů – I. kategorie 
 (1. místo Natálie Janovská, Dorota Vojtěchová, Pavel Job, Tomáš Zelinka) 
~ účast v okresním  kole  Dopravní soutěže mladých cyklistů – II. kategorie  
 (2. místo Tereza Janečková, Anežka Kultová, Dan Bárta, Martin Tomek) 
 soutěže v jednotlivcích: kategorie dívek -  Anežka Kultová 1. místo   
 

 

 

1. 7. 11  Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
 

Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ Nejvíce si ceníme vyučování volitelných předmětů ekologie a myslivost. Je to sice na nějakou dobu  
   naposledy – na další školní rok pro ně není kapacita – ale i tak jsme rádi, že se s těmito předměty 
   měli žáci možnost setkat. Témata jsou dobře uchopitelná a názorná, dají se doplnit velkým  
   množstvím obrazového materiálu.  
~ 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 
~ 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 

~ 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 
~ 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 
~ zajišťování svačinek pro žáky o velké přestávce 
~ počtyřiadvacáté (pravidelně od roku 1996) zopakována žádost zřizovateli školy o rekonstrukci  
   omítky zadní části školní budovy, poprvé úspěšně 
~ rekonstrukce školních dílen 

 
 

1. 8  Další vzdělávání pedagogických  
         pracovníků 
 
Školský management 
~ 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) 
~ Workshop pro výchovné a kariérní poradce Trutnov – Svaz průmyslu a dopravy + agentura  
   Czechinvest – Vč, Mi 
~ Kariérové dny pořádané ÚP Trutnov (3x) 
~ Kariérový modul pro vzdělávání kariérových poradců (4x) 
 
Prevence rizikového chování 

 ~ Schůzka metodiků s okresní a krajskou metodičkou prevence v Trutnově  
 ~ Šikana a kyberšikana (Tomáš Velička, PPP Ostrava) 
 ~ Aktuální pohled na závislosti (Martin Kaliba) 
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 ~ Poradenský den Trutnov (Michaela Veselá) 
 ~ Seminář pořádající OSPOD Trutnov 

 
Informační a komunikační technologie 
~ Vlastní vzdělávání (správce a metodik IT) - správa serverů a domén Windows – literatura 
~ Správa kamerových systémů Wonderex – konzultace s autory SW a literatura 

 

První stupeň 

~ Finanční gramotnost pro žáky 1. stupně ZŠ (Dě) 

~ Dekorace z foamiranu (HK) – (Pá) 

~ Přání nejen ke Dni matek (Pá) 

~ Matematické aktivity pro 1. stupeň (Dč) 

~ Strategie vedení třídy na 1. stupni (Jn) 

~ Podpora matematické gramotnosti na 1. stupni (Jn) 

~ Objevujeme svět kolem nás (Jn) 

~ Osvojování gramatických jevů v českém jazyce (Me) 

~ Výtvarné inspirace (Me) 

~ Papírový filigrán (Hrá)  

~ Výtvarná technika zentangle (Ša, Vá) 

~ Tvořivá výtvarná dílna (Vá) 

~ Výtvarné náměty pro roční období: jaro – léto (Vá) 

~ Kurz asistenta pedagoga (Ko, Pv) 
 

První pomoc 
~ Školení učitelek první pomoci (Jč)  

Výtvarná výchova 
~ Pinterest, YouTube (Ro) 
 

Pozitivní myšlení v praxi 
~ jako školitelka ŠZ DVPP KHK (Ro) 
 
Tělesná výchova 
~ Náměty do hodin TV pořadatel: FAČR (Kj, Hč) 

 
1. 9  Projekty spolufinancované z cizích  
         zdrojů 
 
~ „Školní dílna ZŠ Úpice-Lány“  

= reg. č. „CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008689“  
= poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – ze strukturálního fondu ERDF 
= projekt bude ukončen k 30. 9. 2019 

 
~ „Šablony II“ 

= reg. č. „CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010370“  
    = výzva č. 63 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
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= financováno z prostředků EU; zahájení 1. 1. 2019 
= projekt bude ukončen k 31. 12. 2020 

 
~ „Úpická laťka 2019“ 

= evidenční číslo: 19SPTU1-0063  
    = dotační program: 19SPT12 Pořádání významných sportovních akcí mládeže 

= financováno z dotačního fondu Královéhradeckého kraje; zahájení 1. 1. 2019 
= projekt bude ukončen k 31. 12. 2019 

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

 
1. 11  Zapojení školy do dalšího vzdělávání  
     v rámci celoživotního učení 
 
~ Škola uspořádala ve školním roce 2018-2019: 

= 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 2018 činil 17.911.929,25 Kč, z toho příspěvek  
z prostředků MŠMT na přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353) po konečné úpravě rozpočtu 
činil 14.913.810,- Kč, dotace z rozvojového programu MŠMT „Podpora výuky plavání“ (UZ 
33070) 21.000,- Kč.  

Z prostředků EU z OPVV (UZ 33063) bylo čerpáno v roce 2018 celkem 359.748,25 Kč, 
dotace z prostředků EU v rámci projektu IROP ve výši 32.186,- Kč. Dále byla poskytnuta 
dotace z prostředků Královéhradeckého kraje (projekt „Umíme se chovat“) ve výši 10.446 Kč.  

Příspěvek na činnost z prostředků Města Úpice (po konečné úpravě rozpočtu) činil 
2.393.594,- Kč (z toho účelová dotace na pořízení software 113.900,- Kč, 41,377,- Kč na krytí 
nezpůsobilých výdajů v rámci projektu IROP a 1.694,- Kč jako spoluúčast v projektu IROP).  

Z Úřadu práce byla poskytnuta dotace ve výši 165.495,- Kč. 
Vůči odpisům majetku na účet 403 byla zúčtována dotace ve výši 15.650,- Kč. 

 
Celkové náklady na činnost školy k 31. 12. 2018 činily celkem 19.715.140,07 Kč (z toho hlavní 
činnost 18.968.327,25 Kč), výnosy pak 20.006.336,12 Kč (z toho v hlavní činnosti 
19.176.474,70 Kč). Hospodářský výsledek představoval zisk ve výši 291.196,05 Kč z toho 
v hlavní činnosti 208.147,45 Kč).  
 
 

 2. 1. 2  Investiční činnost 
 
Základní škola obdržela v roce 2018 investiční dotaci v rámci projektu IROP. V období od 1. 1. 
do 31. 12. 2018 byla realizována investice ve výši 66.100,- Kč (projekt IROP).  
 
 

2. 1. 3      Pracovníci a mzdové prostředky 
 
Limit mzdových prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2018 byl stanoven ve výši 10.792.127,- Kč  
(z toho prostředky na platy 10.717.127,- Kč a OON 75.000,- Kč).  

Z prostředků EU (UZ 33063) byly poskytnuty mzdové prostředky ve výši 220.570,- Kč (z toho 
prostředky na platy 188.670,- Kč, OON 31.900,- Kč).  

Z dotace Úřadu práce byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 120.384,- Kč (z toho 
prostředky na platy 120.384,- Kč, OON 0,- Kč), z ostatních zdrojů byly vyplaceny mzdové prostředky 
ve výši 159.360,- Kč (z toho prostředky na platy 0,- Kč, OON 159.360,- Kč). 
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Z DČ byly mzdové prostředky vyplaceny ve výši 150.313,- Kč (z toho prostředky na platy 
137.398,- Kč, OON 12.915,- Kč).  
 
Celkový objem mzdových prostředků vyplacených v roce 2018 činil 11.442.754,- Kč. 

 

2. 1. 4  Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost) 
 
Doplňková činnost v roce 2018 byla realizována ve formě pronájmu nebytových prostor  
a ve formě stravování cizích strávníků. Celkové výnosy DČ v roce 2018 činily 829.861,42 Kč, 
náklady 746.812,82 Kč. Zisk z DČ činil 83.048,60 Kč. 
 

 2. 1. 5  Mimorozpočtové a doplňkové zdroje 
 
V roce 2018 byly základní škole poskytnuty finanční dary ve výši 5.000,- Kč. 
 

2. 1. 6      Finanční fondy 
 
Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) 
Stav fondu k 1. 1. činil 113.740,46 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových 
prostředků za rok 2018 činila 223.926,76 Kč, čerpáno z fondu bylo v roce 2018 219.985,91 
Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 117.681,31 Kč. 
 
Investiční fond (IF) 
Stav fondu k 1. 1. 292.645,72 Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 2018 činila 31.920,- Kč, dotace 
z projektu IROP 66.100,- Kč.  Čerpáno z fondu bylo 66.100,- Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 
324.565,72 Kč. 
  
Rezervní fond z HV (RF) 
Stav fondu k 1. 1. činil 108.678,06 Kč. Fond byl tvořen přídělem z HV za rok 2017 ve výši 
9.657,55 Kč, čerpáno z fondu bylo 47.000,- Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 71.335,61 Kč. 
 
Rezervní fond z ostatních titulů (RF) 
Stav fondu k 1. 1. činil 360.727,25 Kč. Fond byl tvořen z finančních darů ve výši 5.000,- Kč  
a z nedočerpané dotace EU 33063 ve výši 360.727,25 Kč. Čerpáno z fondu bylo ve výši 
364.748,25 Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 979,- Kč. 
 
Fond odměn (FO) 
Stav fondu k 1. 1. činil 70.956,06 Kč. Fond nebyl tvořen ani čerpán. Stav fondu k 31. 12. činil 
70.956,06 Kč. 
 
 

2. 1. 7. Odvody do rozpočtu Města Úpice 
 
V roce 2018 nebyl proveden žádný odvod do rozpočtu města. 
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2. 2  Hodnocení hospodaření  
         s dotacemi ze státního rozpočtu 
V roce 2018 byly základní škole poskytnuty prostředky na přímé vzdělávání (UZ33353) ve výši 
14.913.810,- Kč a dotace na Podporu výuky plavání (UZ 33070) 21.000,- Kč. Celková výše dotací 
poskytnutých ze státního rozpočtu (mimo dotace z EU) tak v roce 2018 činila 14.934.810,- 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 2018 
= 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 2018 
= 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 2018 
= výsledek kontroly: vše splněno 
 

~ Okresní správa sociálního zabezpečení 
= předmět kontroly: plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění  
   a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku  
   zaměstnanosti 
= výsledek kontroly: drobné nedostatky u zaměstnání malého rozsahu; napraveno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 25. září 2019. 
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Přílohy 

k 
Výroční zprávě o činnosti  

ZŠ Úpice-Lány 
ve školním roce 2018-2019 
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Příloha č. 1 
Přehled zaměstnanců ZŠ Úpice-Lány 
ve školním roce 2018-2019 
 
~ Pedagogičtí pracovníci (27) 
 

Hana  DĚDKOVÁ  třídní učitelka 3. A 
Daniela  DVOŘÁČKOVÁ  třídní učitelka 2. A 
Iva   FOLCOVÁ  třídní učitelka 3. B 

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

Jakub   HUČEK   třídní učitel 6. A 
 Vendula  JANEČKOVÁ  třídní učitelka 9. A 
 Bohdana JANOVSKÁ  třídní učitelka 5. B 
 Iveta  JIŘÍČKOVÁ  školní metodik prevence, třídní učitelka 7. A 
 Petr   KALOUSEK  ředitel školy, učitel 
 Martin   KEJZLAR  učitel 
 Jiřina  MEIEROVÁ  metodik dopravní výchovy, třídní učitelka 5. A 
 Lenka  MIKESKOVÁ  školní psycholožka (do 31. 12. 2018) 
 Petra  NÝVLTOVÁ  koordinátorka EVVO, rodičovská dovolená 
 Iva   PAVLOVÁ  asistentka pedagoga 
 Petra   PITAŠOVÁ  učitelka 
 Jana   PIŽLOVÁ  rodičovská dovolená 
 Zdeňka  PROUZOVÁ  třídní učitelka 4. A 
 Iva  ROUDNÁ  třídní učitelka 8. A 
 Ladislava  ŠATKOVÁ  vedoucí vychovatelka, učitelka 
 Pavla  ŠKODOVÁ  asistentka pedagoga (do 15. 11. 2018) 
 Jana  ŠVEHLOVÁ  rodičovská dovolená 
 Dana  TEICHMANOVÁ  zástupkyně ředitele školy, metodik ŠVP, učitelka 

Klára  TEJKLOVÁ  rodičovská dovolená 
Kateřina  VAŠÍČKOVÁ  asistentka pedagoga 
Hana  VÁVROVÁ  třídní učitelka 1. A 

 Iveta  VOTOČKOVÁ  výchovná poradkyně, koordinátorka inkluze, učitelka 

 
~ Nepedagogičtí pracovníci (10) 
 

 Věra  HEJNOVÁ  uklízečka 
 Iva  HORÁKOVÁ  uklízečka 
 Jaroslava JIRKOVÁ  hlavní kuchařka 
 Kateřina KNÍŽOVÁ  pomocná kuchařka 
 Alena  KOPECKÁ  kuchařka 
 Stanislav  PÍŠA   školník 
 Markéta POUSTKOVÁ  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 2018-2019 
 

        

1. SPŠ  TRUTNOV  
= maturitní obory     3      

2. SŠ PRŮMYSLOVÁ, TEXTILNÍ A POLYGRAFICKÁ HRONOV 
              = mechanik opravář     1  
3. MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA  ÚPICE 
  = osmileté gymnázium     3         

= veřejnoprávní činnost                             1      
= gymnázium čtyřleté     1  

4. STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB NOVÁ PAKA 
= truhlář                                  1  

5.    SŠ GASTRONOMIE, OBCHODU A SLUŽEB HRADEC KRÁLOVÉ 
 = kadeřník      3  

= fotografické služby     1  
= cukrář      1  

6.  SŠ PRÁVNÍ LIBEREC 
= veřejná správa                              1       

7.  SPŠ CHEMICKÁ PARDUBICE  
= aplikovaná chemie                            1          

8.  VOŠ, SZŠ  A OA TRUTNOV 
= praktická sestra     1   
= obchodní akademie     1 

9.  SOŠ A SOU VOCELOVA HRADEC KRÁLOVÉ 
= autotronik                                   1         
= karosář      2  

10.  SPŠ STAVEBNÍ HRADEC KRÁLOVÉ 
= stavebnictví                                 1        

11.  SŠ VETERINÁRNÍ HRADEC KRÁLOVÉ 
= veterinářství       2                         

12.  SPŠ STAVEBNÍ A OA NÁCHOD 
 = zedník      1   
13.  INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SEMILY 

= požární ochrana     1   
14.  BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE MALÉ SVATOŇOVICE 

= bezpečnostně právní činnost    1  
15.  SPŠ, SOŠ, SOU HRADEC KRÁLOVÉ 

= informační služby     2   
16.  SION HIGH SCHOOL 

= předškolní a mimoškolní pedagogika   1   
17.  HOTELOVÁ ŠKOLA HRADEC KRÁLOVÉ 
 = ekonomika podnikání     1   
18.  SOŠ SOCIÁLNÍ, EVANGELICKÉ LYCEUM NÁCHOD 
 = praktická sestra     1  
19.  BEZ UMÍSTĚNÍ NA SŠ     1  
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Příloha č. 3 
Zpráva dětského parlamentu  
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Příloha č. 4 
Fotodokumentační část 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K výročí 100 let samostatnosti našeho státu jsme uspořádali výstavu STO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výtvarná výchova a bubliny 
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Zábavná chemie 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vítěz okresního kola Fyzikální olympiády Ondřej Petera (8. A) 
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Reprezentanti ZŠ Úpice-Lány v Olfin Car půlmaratonu 2019 (6. místo) 

 
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 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 
Fo   Iva Folcová 
Hr   Zdeněk Hrabánek 
Hrá   Jana Hrabánková 
Hn   Lucie Hronová 
Hč   Jakub Huček 
Jč   Vendula Janečková 
Jn   Bohdana Janovská 
Ji   Iveta Jiříčková 
Ko   Ivana Kosáčková 
Ks   Petr Kalousek 
Kj   Martin Kejzlar 
Me   Jiřina Meierová 
Mi   Lenka Mikesková 
Ný   Petra Nývltová 
Pv   Iva Pavlová 
Pp   Petra Pitašová 
Pá   Zdena Prouzová 
Ro   Iva Roudná 
Ša   Ladislava Šatková 
Šv   Jana Švehlová 
Tch   Dana Teichmanová 
Vá   Hana Vávrová 
Vč   Iveta Votočková 
Vš   Kateřina Vašíčková 


