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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. 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 jsou školní družina a školní jídelna. 
~ Ve školním roce 2019–2020 navštěvovalo školu 235 žáků (stav k 30. 9. 2019),  
   resp. 232 žáků (stav k 31. 3. 2020). 
~ 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 2019–2020 celkem  
   38 pracovníků – viz příloha č. 1.  
~ Na naplňování vzdělávacích a výchovných cílů se podílelo 27 pedagogů (z toho tři 
   vychovatelky a čtyři asistentky pedagoga), dvě paní učitelky měly rodičovskou dovolenou. 
~ Chod školy dále zabezpečovala hospodářka, školník, dvě uklízečky, vedoucí školní jídelny  
   a pět kuchařek (z toho dvě pomocné kuchařky placené Úřadem práce). 
~ Poprvé v tomto školním roce byla zřízena pozice školní speciální pedagožky.  
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1. 4  Zařazování dětí 
~ K zápisu do 1. třídy se dostavilo 23 dětí.  
~ K základnímu vzdělávání k 1. 9. 2020 bylo přijato 19 dětí. 
~ Na základě doporučení PPP a praktických lékařek pro děti a dorost byl začátek povinné   
   školní docházky o jeden rok odložen celkem 4 dětem. 

 

1. 5  Výsledky vzdělávání žáků 
1. 5. 1  Prospěch a chování 
~ Průměrný prospěch žáků školy v I. pololetí: 1,79 (2018–2019: 1,63). 
~ Průměrný prospěch žáků školy v II. pololetí: 1,61 (2018–2019: 1,61). 
~ S vyznamenáním prospělo v I. pololetí: 110 = 47,6 % žáků (2018–2019: 88 = 38 %). 
~ S vyznamenáním prospělo v II. pololetí: 115 = 50 % žáků (2018–2019: 94 = 41 %). 
~ Neprospělo v I. pololetí: 10. 
~ Neprospělo v II. pololetí: 9. 
~ Chování v I. pololetí: 221x „1“, 3x „2“, 5x „3“. 
~ Chování v II. pololetí: 228x „1“, 2x „2“. 
~ Za celý školní rok bylo uděleno 23 ředitelských důtek (2016–2017: 40; 2017–2018: 15, 2018–2019: 32). 
~ Za celý školní rok bylo uděleno 27 ředitelských pochval (2016–2017: 70; 2017–2018: 58, 2018–2019: 69). 
~ Ondřeji Peterovi (9. A) bylo uděleno 5 ředitelských pochval (ŘP), což je nejvíce udělených ŘP  
   jednomu žákovi během jednoho školního roku v historii školy. 

 
1. 5. 2  Výchovné poradenství 
 
Čeho si nejvíce vážíme? 
~ Všichni vycházející žáci odevzdali přihlášku na SŠ. 
~ Všichni žáci přijati v 1. kole přijímacího řízení.  
~ Podpora talentovaného žáka. 
~ Výchovné a kariérní poradenství na webu školy. 
 

1. 5. 2. 1  Výsledky přijímacího řízení vycházejících žáků 
~ Přijímací řízení na střední školy zvládlo všech 20 vycházejících žáků úspěšně.  
   12 žáků odchází na maturitní obory, 8 na nematuritní. Všichni byli přijati v 1. kole. 
~ Nejvíce žáků, a to 5, odchází na SPŠ Trutnov. 
~ Přijímací zkoušku (na víceleté gymnázium) vykonali také 3 žáci 5. tříd. Přijat byl pouze 1. 
~ 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 pracovnicí ÚP v konzultačním středisku Trutnov.  
~ Informativní schůzka s rodiči vycházejících žáků (předány veškeré důležité informace – možnosti  
   studia, přihlášky, zápisové lístky). 
~ Beseda s Martinou Mannovou, studentkou SPŠCH Pardubice.  
~ Beseda s Diviškou Šikovou, studentkou VOŠ, SZŠ a OA Trutnov. 
~ Návštěva SPŠ Trutnov, středisko praktického vyučování Mladé Buky. 
~ Návštěva Prezentace škol a zaměstnavatelů regionu Trutnov. 
~ Profesní orientace – dotazníkové šetření pro žáky 9. třídy spojené s následným rozborem výsledků. 
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~ Průzkum zájmu  –  žáci 6.–8. třídy. 
~ Konzultace s pracovnicemi PPP Trutnov na půdě školy (1x) – Vč, Si + příslušní vyučující. 
~ Během roku prováděn ve všech třídách 2. stupně průzkum zájmu žáků o různá povolání  
   (individuální pohovory se žáky 9. i 8. tříd a jejich rodiči). 
~ Vycházejícím žákům zajištěna veškerá dostupná literatura s informacemi o studiu na SŠ a SOU  
   (Učitelské noviny, Atlasy škol Královéhradeckého kraje …). 
~ Zorganizována schůzka pro rodiče vycházejících žáků.  
~ Veškeré informace o přijímacím řízení zasílány rodičům také elektronicky. 
~ Zajištěno vyplnění a tisk přihlášek na SŠ. 
~ V rámci předmětu volba povolání byly všem žákům poskytnuty přesné informace  
   o přihláškách a zápisových lístcích. 
~ Nabídka škol a jejich webových adres. 
~ Besedy se studenty vybraných SŠ. 
~ Rodičům poskytnut kontakt na Úřad práce v Trutnově (profesní orientace). 

 

1. 5. 2. 2  Péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování 
Inkludovaní žáci, žáci se specifickými poruchami učení, sociálním znevýhodněním, zdravotním 
postižením, zdravotním znevýhodněním, problematickým chováním, školním neprospěchem a 
talentovaní žáci 
~ Provedena kompletace přehledu žáků (průběžně aktualizována). 
~ Průběžně probíhala práce v 7 skupinách pedagogické intervence a v 6 skupinách speciálně  
   pedagogické péče. 
~ Vypracovány individuální vzdělávací plány (pro 15 žáků – pokles o 6). 
~ Konzultace IVP s rodiči. 
~ Vyhodnocení IVP s pracovnicemi PPP. 
~ Vypracován a následně vyhodnocen 1 PLPP. 
~ Vybraným žákům nabídnuto doučování (3 skupiny na 1. st. a 3 skupiny na 2. st.). 
~ Zajištěna kontrolní vyšetření v PPP Trutnov a SPC Trutnov a vyšetření pro žáky nově vytipované  
  (celkem 14 žáků – pokles o 3). 
~ 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. Hanou Sirkovou, školní speciální pedagožkou. 
~ Výborná spolupráce se sociálním odborem Městského úřadu v Úpici. 
~ Dohoda s dětskými lékařkami o omlouvání žáků. 
~ Spolupráce s OSPOD Trutnov. 
~ Nadále vzděláván žák s vážným zrakovým postižením (4. stupeň podpůrných opatření)  
   a žák, jehož rodným jazykem není čeština, ale ukrajinština. 
~ Po dobu mimořádných opatření v souvislosti s výskytem nemoci covid-19 zaevidováni „odmlčení“ 
   žáci. Celkem kontaktováno 52 rodičů, v 8 případech podáno hlášení na OSPOD. 
 

1. 5. 2. 3  Péče o žáky talentované 
~ Vytipování žáků. 
~ Podpora Ondřeje Petery, všestranně talentovaného žáka (účast v soutěžích…). 
 

1. 5. 2. 4  Řešení výchovných problémů 
~ Řešení výchovných a vzdělávacích problémů – ústní pohovor se žáky (5x, pokles o 4). 
~ Řešení výchovných a vzdělávacích problémů – ústní pohovor s rodiči (11x, nárůst o 3). 
~ Řešení výchovných a vzdělávacích problémů – výchovná komise s OSPOD (0x, pokles o 2). 
~ Spolupráce s OSPOD v případě 9 žáků (nárůst o 2). 
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~ Nejčastější problémy: nevhodné chování žáků mezi sebou, neplnění povinností ze strany žáků  
   (domácí příprava, úkoly), nevhodné chováni vůči vyučujícím, neplnění povinností ze strany rodičů. 
  

1. 6  Evaluace a sebeevaluace 
 
1. 6. 1   Výsledky inspekce ČŠI 
 
~ Ve školním roce 2019–2020 ze strany České školní inspekce nebyly provedeny žádné  
   kontroly. Pouze formou řízeného rozhovoru ČŠI zjišťovala úroveň dálkové výuky na naší škole.  
 

1. 6. 2   Sebeevaluace 
 
~ Počin školního roku 2019–2020 (anketa) v kategorii zaměstnanců:  

1.  Dálková výuka. 
2.  Rozhodnutí, že dálková výuka všech tříd a předmětů i online vyučování bude probíhat  
 přes školní Moodle. 
3.  Olympijský trénink s Kačkou Kudějovou. 

 
~ Počin školního roku 2019–2020 (anketa) v kategorii vycházejících žáků:  

1.  Dálková výuka. 
2.  3D tisk přípravků na šití ochranných roušek a plastových dílů na ochranné štíty. 
3.–4.  Pět ředitelských pochval během jednoho školního roku - Ondřej Petera. 
3.–4.  Rozhodnutí, že dálková výuka všech tříd a předmětů i online vyučování bude probíhat  
 přes školní Moodle. 

 
Nejčastější odpovědi vycházejících žáků na tradiční anonymní anketu před odchodem na SŠ: 
1) Co považuješ za největší klad ZŠ Úpice-Lány? 
= …že učitelé na této škole umí opravdu něco naučit, že žáka dobře připraví ke studiu, dobrý vztah  
   mezi učiteli a žáky. 
 
2) Co považuješ za největší zápor ZŠ Úpice-Lány? 
= …nic. 
 
3) Kdybys byl/a ředitelem/ředitelkou školy, co bys udělal/a pro moderní rozvoj ZŠ Úpice-Lány  
    při nástupu do funkce jako první? 
= …výměna některých počítačů, dataprojektorů a lavic. 
 

 

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…). 
~ Letní tábor se znakovým jazykem 15.–25. 8. 2020 (Studená Voda u Božanova) 
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~ 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) a vlastního elektronického zpravodaje  
   „Informatorium školy lánské“. 
~ O aktivitách školy informují též Učitelské noviny, Krkonošský deník, Úpické noviny,  
   Český rozhlas Hradec Králové a web MAS Království - Jestřebí hory, o. p. s. 
~ 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 
~ Zajištění funkčnosti IT prostředků školy a dostupnosti (konektivita, data, wifi, kamerový systém,  
   systém pro školní jídelnu).  
~ Náhrada dvou serverů - náhrada 15 let starého IBM serveru - bez finančních nákladů (dar)  
   a migrace operačních systémů a serverových aplikací.  
~ Náhrada síťových prvků management switche (serverovna, PC učebna) - bez finančních nákladů 
   (dar - Farmet).  
 
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 3.8; průběžná aktualizace multimediálního obsahu  
   na titulní stránce; nové využití možností grafických prvků v kurzech a další). 
~ Archivovány videoreportáže školních akcí v příslušném kurzu Moodle (23 nových videí); celkem  
   archiv obsahuje asi 180 videí rozdělených do sedmi posledních roků. 
~ Zpracování podkladů pro ocenění digitálním odznakem. 
 
Činnost spojená se zajištěním vzdálené výuky: 
~ Moodle - kurzy, moduly, nastavení. 
~ Prostředky pro online konference (Big Blue Button; Google Meet). 
~ Upgrade licence Google Apps for Edu (Free Legacy) na G-Suite Edu. 
 
Školní a mimoškolní akce 
~ Počítače pro předškoláky – do března (Tch + paní učitelka z MŠ Jaroslava Říhová). 
 
Soutěže 
~ Pravidelné měsíční hádanky a soutěže na Moodle (Ks, Hr): letos se soutěže zúčastnilo 95 žáků 5.–9.  
   tříd. 
~ Třídní a mezitřídní průběžně (počítačová grafika a fotosoutěže).  
~ Prázdninové fotosoutěže se žáci zúčastňují (vyhodnocena v září 2019) a uskutečnila se  
   o prázdninách 2020 (vyhodnocení na konci září 2020). 
 
 

1. 7. 2   První stupeň 
 
Čeho si nejvíce ceníme 
~ V letošním roce jsme se opět snažili plnit cíle, které jsme si vytyčili na začátku roku a  
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   ani jsme netušili, že některé z nich budeme plnit tak důsledně. Jedním z našich cílů bylo  
   používat zajímavější a zábavnější formy výuky – přešli jsme tedy na výuku online. Ceníme si  
   toho, že jsme to zvládli, že se zapojila většina dětí, že v 1. třídě byla online výuka každý  
   den. Používali jsme nejenom Google Meet, ale i jiné prostředky – WhatsApp, FB, nahrávky  
   na YouTube.  
~ Dalším cílem bylo upevňování a zlepšení hygienických návyků u dětí – zde jsme k tomu  
   přistoupili také zodpovědně – začali jsme nosit roušky a používat dezinfekci. 
~ Dále si ceníme toho, že ačkoliv jsme neorganizovali zápis dětí do školy, přesto se přihlásilo  
   20 dětí, což považujeme za úspěch. 
~ Úspěšně také proběhl kurz „Předškoláček“, stihlo se 9 lekcí a poslední 10. lekce byla již  
   v době koronavirové výjezdní a odměňovací. 
~ V letošním roce kroužek tvořivé dramatiky připravil divadelní představení „Rohatá láska“.  
   Pohádku děti zahrály v loutkovém divadle k MDŽ pro bývalé učitele naší školy. 
~ Oceňována, nejen námi, ale i veřejností, je spolupráce s Městskou hudbou Úpice a  
   spolupráce s domovy pro seniory. 
~ Neplánovaná doba volna byla využita i ke zvelebení chodby do jídelny, ceníme si krásné  
   výmalby včel od paní učitelky Prouzové.  
~ A v neposlední řadě jsme rádi, že jsme tuto dobu přežili ve zdraví, plní optimismu a elánu  
   do další práce. 
 
~ Cíle výchovně-vzdělávací činnosti ve školní družině pro školní rok 2019–2020 byly z velké části  
   naplněny. Zapracovali jsme na vytváření kladného vztahu k přírodě a životnímu prostředí  
    prostřednictvím vycházek, besed, četby i přiložením ruky k dílu při úklidu nejbližšího okolí školy. 
~ Snažili jsme se o vytvoření dobrého kolektivu, v čemž nám napomáhala nabídka rozmanité zájmové  
   činnosti. 
~ Zapojili jsme se do projektů "Sportuj ve škole" a "Celé Česko čte dětem". 
~ Patronát nad psím útulkem máme již devátý rok. 
~ Novinkou tohoto školního roku je navázání osobních vztahů se seniory z pečovatelského domu.  
   Chodili jsme s nimi zpívat, hrát deskové hry, malovat antistresové omalovánky, povídat si. 
~ Další novou záležitostí byl „Projektový den ve ŠD - hrátky s magnetickou stavebnicí“. 
~ Příměstský tábor z důvodu koronaviru neproběhl. 
 
Přehled významných školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí 
 

USKUTEČNĚNÉ AKCE 
 ~ 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 MěK     MS 
 ~ účast na akci „DEN ZDRAVÍ“ 
 ~ účast na akci „DEN ZEMĚ“ 
 ~ pomoc při přípravě a organizaci karnevalu                      MS 
 ~ účast na akci „Medové trhy“                              MS 
 ~ Planeta Země – Kolumbie    3.–5. tř. 
 ~ lyžařský výcvik 5. tř.     Vá, Jč, Vč 
 ~ přednáška „Zdravá pětka“    Jn, Vá 

 
AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 
ZÁŘÍ:    seznámení se navzájem a se školním prostředím, adaptace 
            sportovní odpoledne, turnaj v přehazované 
             beseda o mém prázdninovém cestování 
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ŘÍJEN:    návštěva psího útulku 
                turnaj v kinballu (oddělení) 
                drakiáda 
                návštěva Domu s pečovatelskou službou  
 
LISTOPAD:   turnaj v kuželkách 
                podzimní, barevné tvoření 
                stromy a keře v našich lesích, parcích a zahradách 
  magformers – zábavné odpoledne (využití lektorky – Projektový den ve škole) 
 
PROSINEC:   vánoční tvoření 
                člověk -  naše tělo, zdravý život 
                pohybové hry v tělocvičně 
 
LEDEN:   hry na sněhu a se sněhem 
                beseda – životodárná voda 
                turnaj ve stolních hrách 
                zimní sporty 
 
ÚNOR:    masopust, výroba masek 
                talentmánie 
                beseda - recyklace 
 
BŘEZEN:    dopravní značky 
               beseda – klimatické změny 
               jarní dekorace 
 
PROJEKTY 
1. třída:  Z pohádky do pohádky 
2. třída:  Lapbook – „Čeština druhé třídy“ 
3. třída:  Úpice 
        Tvoření v přírodě 
4. třídy:  Česká republika 
  Příběhy a pověsti našeho kraje 
  Hudba kolem nás 
5. třídy:  Cestujeme po Evropě 
  Vánoční tvoření   

 
 

KULTURNÍ VYSTOUPENÍ 
Pod vánočním stromem                                                                        Dě 
Vánoční vystoupení v Domově důchodců     Dě, Dč 
Tmavý Důl, Beránek       Dě 
 
účast na kulturních vystoupeních 
Tanec v bílém – vystoupení ZUŠ A. M. Buxton    MS   
Taneční akademie ZUŠ A. M. Buxton     MS   
Vystoupení MŠ a ZŠ Havlovice – představení Kačenka a Barbánek Jn, Vá, Dč 
Vánoční kulturní program Havlovice     Dč, Fo, Me, Pá 
Hudební pořad - pan Hrabě      3.–5. tř. 
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EXKURZE 
Planetárium Hradec Králové      Me, Pá 
Praha          Dě, Fo 
 
 
SOUTĚŽE 
DV  - poznávání dopravních značek  4. a 5. tř.   Dě, Fo, Me 
         poznávání dopravních značek - online 2. tř.   Vá   
VV  - výtvarné soutěže       MS 
TV  - dle nabídky 2. stupně a ostatních škol                                           MS 
       - soutěž  „Zvířátková olympiáda“ - 1.–4. tř. 
       - Olympijský víceboj                                    MS 
Př   - poznávání přírodnin - online                              Jč 
Prv - poznávání živočichů a rostlin       Dč 
 
 

1. 7. 3  Čeština 
 
Čeho si nejvíce ceníme za uplynulý školní rok 
~ Všichni žáci úspěšně zvládli přijímací zkoušky. 
~ Zvládli jsme dokončit učivo i v době mimořádného opatření. 
~ Úspěšná Veřejná prezentace absolventských prací v Loutkovém divadle v Úpici.  
~ Ondřej Petera se umístil na 2. místě v okresním kole Olympiády v českém jazyce a postoupil  
   do krajského kola. To se z důvodu vyhlášení nouzového stavu nekonalo. 
~ Zvládnutí on-line výuky v průběhu pandemie. 
~ Zakoupena celá řada čítanek pro výuku literatury 7.–9. třídy. 
~ Po celý školní rok včetně on-line výuky zajištěno vzdělávání žáka s rodným jazykem ukrajinštinou. 
~ Pozitivní zpětná vazba od našich bývalých žáků, že s češtinou nemají na střední škole problémy. 
 

Přehled školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí 
 
Jednorázové projekty: ovlivněno covid-19 
~ 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: prostřednictvím on-line výuky v průběhu covid-19 
~ Projekt Božena Němcová (6. A ). 
~ Projekt Karel Jaromír Erben (7. A). 
~ Projekt Alois Jirásek (8. A). 
~ Projekt Karel Čapek (9. A ). 
 Součástí každého projektu byly on-line videoprojekce, dramatizace děl, výtvarné  
 a písemné zpracování. 
~ Projekt Jak to vidím já (6.–9. třída). Téma letošního roku „nedokončené věty“. 
~ Absolventské práce: 
 Témata absolventských prací. 
 Výběr témat. 
 Tvorba práce. 
 Odevzdání absolventské práce v tištěné podobě. 
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 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 (1 skupina). 
~ Korektura školního časopisu ÚL. 
~ V průběhu on-line výuky využita nabídka Scio k bezplatnému využívání testů pro žáky 2. stupně,  
   výborná příprava na přijímací zkoušky. 
 
Soutěže:   
~ Mladý Demosthenes – třídní kola (6.–9. třída) a školní kolo.  
~ OČJ – školní kolo (13 žáků) a okresní kolo (1 žák). 
~ Požární ochrana očima dětí – školní kolo, do okresního kola odesláno 5 prací, z důvodu covid-19. 
~ Svět očima dítěte – pořadatel MV ČR. Odeslány 2 práce, bez umístění. 
~ Prezentiáda – soutěže prezentačních dovedností na téma „Škola nebo život“ se Nela Čápová  
   a Ondřej Petera zúčastnili krajského kola a postoupili do kola celostátního, které se bude konat  
   v září 2020. 
~ Požární ochrana očima dětí – školní + okresní kolo, 1. a 3.  místo v okresním kole v kategorii L3  
   (Petera, Čápová) a 2. a 3. místo v kategorii L2 (Astr, Peterka). 

 
1. 7. 4  Cizí jazyk 
 

1. 7. 4. 1  Angličtina 
 
Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
(všechny angličtinářky) 
~ Menší skupiny na angličtinu. 
(Pp) 
~ Že jsem se naučila pracovat s Moodlem, udělala jsem na své poměry velký pokrok, a tudíž  
   jsem byla schopna komunikovat se studenty. 
~ Že jsem nepromarnila čas karantény a probrala jsem učivo letošního školního roku. 
~ Že jsem se poučila z online výuky a budu moci tyto poznatky využít i v příštím školním roce. 
(Pž) 
~ Toto období bylo zatěžkávací zkouškou pro žáky, rodiče i učitele. Nejvíce si tak cením  
   přístupu všech ke zvládnutí učiva tohoto školního roku. 
~ Splněný plán. 
(Ro) 
~ Že jsem se proškolila a zvládla práci s Moodlem i online meetingy. 
~ Že jsem si udělala mezinárodní certifikát Learn Moodle a zvládla práci s Moodlem i  
   v angličtině. 
~ Práce některých žáků v distančním vzdělávání. 
~ Splněný plán. 
 
Přehled významných školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí  
 
Akce  
~ Evropský den jazyků: Azzyzah Theatre – The Decoding Mission – divadlo v angličtině,  
   stanoviště s různými jazyky. 
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1. 7. 4. 2  Němčina 
 

Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ 7. ročník: až na malé výjimky splnění všech kapitol tematického plánu za ztížených podmínek  
   zavedených v důsledku vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s šířením nemoci covid-19. 
~ 8. ročník: zapojení téměř všech žáků do distančního vzdělávání. 
~ 9. ročník: přístupu většiny žáků k distančnímu vzdělávání; probrání naplánované gramatiky. 
 

Akce 
~ Evropský den jazyků. 
 

Soutěže 
~ rébusy, pexeso, křížovky, osmisměrky. 
  

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. 
~ 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 
~ Navýšení týdenní dotace hodin. 
~ Zájem žáků o robotiku. 
~ Aktivní a zodpovědný přístup některých žáků v době distanční výuky. 
 

Soutěže 
~ Nejlepší počtář – Ondřej Petera, Martin Tomek, Šimon Souček 
~ Matematická olympiáda – do okresního kola postoupil Ondřej Petera 
~ Pythagoriáda 
 
Akce, projekty 
~ Účast dvou žáků na ROBO Trutnov. 
~ Školení pro učitelé – Chytré hračky.  
~ Přijímací řízení Cermat – žáci uspěli docela dobře. Žákům 9. třídy nabídnut kroužek Cvičení 
   z matematiky a Seminář z matematiky. Žáci ze 6.–8. tříd využívali doučování financované ze Šablon. 
     

1. 7. 5. 2  Finanční gramotnost 
Akce  
~ Přednáška Jan Veselý: „Prachy aneb jak se v dnešní době dá pracovat s penězi nebo pro ně“. 
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1. 7. 5. 3  Fyzika 
 

Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ Úspěch Ondřeje Petery ve Fyzikální olympiádě (1. místo v okresním kole, postup do krajského kola). 
~ Zájem žáků o „Přírodovědný týden“ – odpoledne plné pokusů. 
~ Aktivita žáků v době distanční výuky. 
~ Dokončení úprav kabinetu fyziky. 
 

Akce      
~ Exkurze:  Hvězdárna – meteorologie (9. A). 
 

Soutěže      
~ Fyzikální olympiáda  - Ondřej Petera z 9. A zvítězil v okresním kole. 
 

1. 7. 5. 4 Chemie 
 

Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ Celková rekonstrukce učebny chemie a přírodopisu. 
~ Zapojení do projektu na podporu přírodovědných předmětů pod SZŠ a VOZŠ Trutnov. 
~ Přístup některých žáků 9. třídy k učivu chemie v období mimořádného volna (prohloubení učiva). 
~ Rozšíření kurzů chemie na Moodlu. 
 

Projekty 
~ projekt Koroze a její důsledky (9. tř.). 

 
1. 7. 5. 5  Přírodopis 
 

Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ Zájem některých žáků o výuku. 
~ Zapojení do přírodovědného projektu pod SZŠ a VOZŠ. 
~ Sobotní akce na SZŠ a VOZŠ. 
~ Otevření nového kurzu na Moodlu „Přírodovědné soutěže“. 
~ Zapojení žáků do těchto přírodovědných soutěží. 
~ Pořizování vlastních fotografií rostlin a živočichů do „poznávaček“ na Moodlu v období  
   mimořádného volna.  
~ Založení Sbírky rostlin na Moodlu. 
 

Přehled významných školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí 
~ Kroužek: Přírodovědný kroužek pro žáky 6.-9. ročníku. 
~ Zapojení do přírodovědného projektu pod SZŠ a VOZŠ. 
~ Sobotní akce na SZŠ a VOZŠ. 
~ Pitva kapra při LP v 7. třídě. 
 

Soutěže 
~ Přírodopisná soutěž – „Láska a rozmnožování zvířat“ - školní kolo na Moodlu 
~ Poznávání živočichů – školní kolo na Moodlu 
~ Poznávání rostlin – školní kolo na Moodlu 

 
1. 7. 5. 6  Pracovní činnosti 
 

Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ Dokončení a zprovoznění dílny. 
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Projekty 
~ V rámci volby povolání proběhly besedy (viz 1. 5. 2. 1). 
 
 

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 pořádanými naší školou. 
~ Spolupráce s domovy důchodců (Senior dům Beránek, Dům s pečovatelskou službou na  
   Sychrově v Úpici a na Tmavém Dole (1x ročně kulturní vystoupení s předáváním dárečků). 
~ „Opět“ rychlý výběr příspěvku na další školní rok pro vzdělávání indického chlapce Joela –  
   hrazeno ze vstupného na Medových trzích. 
~ Charitativní běhy v době nouzového stavu (startovné použito pro města postižená koronavirem). 
~ Tanec v rouškách na podporu složek IZS (9. A). 
~ Šití roušek, poskytnutí materiálu na šití roušek, tisk komponentů do ochranných štítů na 3D    
   tiskárně. 
~ Příspěvek na podporu domovů důchodců v rámci charitativního online koncertu. 
 
Přehled významných školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí 
~ Projekt Adopce na dálku - charitativní sbírka na Joela. 
~ Přednášky v rámci Dne zdraví. 
 
Soutěže 
~ Soutěž v předlékařské první pomoci – okresní kolo 
                                       - kategorie 3.–5. třída: 1. a 2. místo 
   - kategorie 6.–9. třída: 4. místo 
 
 
 

1. 7. 6. 2  Zeměpis 
 
Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ Zájmu o Dny zeměpisu. 
~ Úspěchu Doroty Vojtěchové v krajském kole Astronomické olympiády (3. místo). 
 
Přehled významných školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí 
~ „Planeta Země 3000“ – Kolumbie (3. - 9. tř.). 
~ Týden zeměpisu = soutěže; burza map a učebnic; cestovatelské přednášky pro děti i     
   veřejnost „New York – krátká cesta za velkou louži“ (Jakub Huček). 
~ Exkurze do Prahy 3. 3. 2020 (9. třída). 
 
Soutěže 
~ Zeměpisná olympiáda (6. - 9. tř.) – školní kolo. 
~ Astronomická olympiáda (6. - 9. tř.) – školní kolo. 
~ Mapa ČR – soutěž dvojic ve skládání puzzle mapy ČR na čas. 
~ Vlajky států Severní, Střední a Jižní Ameriky – soutěž jednotlivců. 



16 

 

~ účast v soutěžích jiných pořadatelů: 
~ Zeměpisná olympiáda - okresní kolo  
   - kategorie C: 6. Jan Horák (8. A), 7. Ondřej Petera (9. A) 
   - kategorie B: 8. Dorota Vojtěchová (7. A). 
~ Astronomická olympiáda – krajské kolo  
   - kategorie 6. a 7. tříd: 3. Dorota Vojtěchová, 6. Barbora Švehlová (obě 7. A). 
 
 

1. 7. 6. 3  Dějepis 
 
Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ Úspěchu v okresním kole v Dějepisné olympiádě. 
 
Přehled významných školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí 
~ Společná exkurze se zeměpisem pro žáky 9. tříd do Prahy. 
~ Beseda s Janem Urbanem (historik, disident, novinář) pro 9. třídu. 
~ Projekt „Rok 1989“. 
 
Soutěže 
~ Dějepisná olympiáda – školní kolo (téma „Dlouhé století se loučí 1880–1920“). 
~ Dějepisná olympiáda – okresní kolo (Jakub Dibelka – 10. místo, Martin Tomek – 20. místo). 
 
 

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. třídy. 
~ Oblíbená hudba, interpret – 8. A a 9. A. 
~ Vzpomínka na Karla Gotta. 
~ Boomwhakery a bubínky v 6. třídě. 
~ Cupsongs v 6. třídě. 
~ Hudební pořad pan Hrabě – elektronická hudba. 
~ Vystoupení pro domovy důchodců (Tmavý Důl, Senior dům Beránek). 
~ Vylepšení akce Zpívání pod vánočním stromem v Úpici, plakáty pro město. 
~ Podpora vystoupení našich žáků Pod vánočním stromem v Úpici. 
~ Pohádkové Vánoce „na čtverci“. 
~ Podpora divadelního vystoupení pro důchodce z řad pedagogických pracovníků – Loutkové  
   divadlo v Úpici. 
~ „Korona období“ – tanečky v roušce na podporu složek IZS (9. A). 
~ Zakoupené zpěvníky. 
 
Přehled školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí 
~ Hudba kolem nás, oblíbená hudba a interpret. 
~ Den zdraví – RAP báseň 9. A. 
~ Hudební program pro žáky 2. stupně Hrabě – elektronická hudba. 
~ Návštěva hudební akademie ZUŠ. 
~ Zpívání pod vánočním stromem. 
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~ Vánoční vystoupení pro Domov důchodců Tmavý důl, Senior dům Beránek. 
~ Vánoční koncert Městské hudby Úpice, výzdoba divadla. 
~ Setkání na „čtverci“ – pohádkové Vánoce. 
~ Talentmánie – školní soutěž.  
~ Taneční akademie ZUŠ.  
~ Just Dance. 
~ Používání bubínků, boomwhakery. 
~ Cupsongs. 
~ Relaxační hudba, mantry, Sollfeggiho frekvence. 
~ Filmová hudba Hanse Zimmera. 
~ Film Amadaeus – život a dílo Wolfganga Amadea Mozarta. 
~ Nácvik tance na rozloučení s devítkami. 
~ Oblíbené písně v češtině i angličtině. 
                 

1. 7. 7. 2  Výtvarná výchova 
 

Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ Projekt „Záložka spája školy“. 
~ Kubismus a Pablo Picasso 9. A. 
~ Návrh vlastního krytu na mobil 6. AB, 9. A. 
~ Prostorový obraz – ve sklenici 9. A. 
~ Grafika – známé osobnosti. 
~ Netradiční vánoční ozdoby – vlastní fotografie v kouličce. 
 
Přehled významných školních a mimoškolních akcí, projektů, exkurzí 
~ Den zdraví – kostky.  
~ Malovaná přání. 
~ Podzimní dekorace. 
~ Malby – srdce, strom. 
~ Projekt „Záložka spája školy“ (výměnná akce – záložka na slovenskou ZŠ (Ro, Vč). 
~ Masky čertů 9. A. 
~ Výzdoba divadla na Vánoční koncert Městské hudby Úpice (Pá, Ro). 
~ Výzdoba školy – Velikonoce, Vánoce. 
~ Reprodukce v 8. A. 
~ Lapbook 6. A s přehledem výtvarných technik a uměleckých stylů. 
~ Výzdoby pater a čtverce. 
 

 
 
1. 7. 8  Tělesná výchova a sport 
 
Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ První výhra Olympijského tréninku s Kateřinou Kudějovou a jeho realizace. 
~ Druhá výhra „Tréninku s olympionikem“ (termín: září 2020). 
~ Zapojení 88,5 % žáků do Sazka Olympijského víceboje, tzn., že 88,5 % žáků získalo diplom 
    (jsme jediná škola okrsku, která se ho účastní). 
~ 9. vítězství v Zátopkově 10 za sebou a týmový duch našich závodníků. 
~ Vítězství v Zátopkově 5, přístup žáků 1. stupně k závodu, respektování našich pokynů  
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   a týmový duch našich závodníků. 
~ Vítězství mladších dívek v okrsku ve florbalu a 2. místo v okrese. 
~ Chuť reprezentovat školu v osobním volnu (vysoká účast našich žáků v Běhu Dlouhými záhony  
   a v závodu Městské okruhy Úpicí). 
~ Vzorného chování našich zástupců na jednotlivých soutěžích a přístupu žáků. 
~ Zorganizování lyžařských výcviků pro žáky 7. a 8. tříd a pro žáky 5. tříd. 
~ Nový kroužek míčových her. 
~ Nové funkční dresy pro žáky 1. stupně. 
~ Změna v tabulce rekordů školy (Josef Zima - Lánské schodiště). 
     
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) 
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) 
Prosinec:   Člunkový běh (š) 
        Lánské schodiště (š) 
        Basketbal (k) 
                    Halová kopaná (k) 
Leden:     Opičí dráha (š) 
    Hod na koš (š) 
                 Vědomostní sportovní test (d) 
Únor:     Šplh (š) 
               Gymnastika (š) 
               Zimní běžecká liga (o) 
              Šplh pro 1. stupeň (k) 
Březen:   Skok vysoký (š) 
     Lánská laťka (š) 
     Šplh pro 2. stupeň (k) 
                 Úpická desítka (k) 
    
Průběžně probíhal: 33. ročník soutěže „O nejlepšího sportovce školy“ 

                                        19. ročník soutěž Grand Prix pro žáky 2. stupně 
                                        13. ročník soutěž Grand Prix pro žáky 1. stupně 
                                        7. ročník soutěže Sazka Olympijský víceboj 
                                        10. ročník Zvířátkové olympiády pro žáky 1. stupně  

 
     

Úspěchy 
okrsek: Zátopkova desítka (1. místo) 
              Zátopkova pětka (1. místo) 
              Florbal – mladší dívky (1. místo) 
              Basketbal – starší chlapci (1. místo) 
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              Halová kopaná – 1. stupeň (1. místo) 
okres: Běh Dlouhými záhony – Dan Bárta (1. místo), Ondřej Píša a Ondřej Souček (2. místo),  
 Andrea Kubišová, Šimon Souček a Jiří Peterka (3. místo) 
další úspěchy:  Josef Zima – rekord v Lánském schodišti 
 
~ Organizace a pořádání závodů 
  = Zátopkova desítka, šplh pro 1. stupeň, Lánská štafeta, Olympijský víceboj 
 
~ kroužky = Míčové hry (externě pan Petr Jiříček) 
  = Karate a sebeobrana (externě paní Anna Goldmannová) 
  = Sebeobrana Systema (externě pan Radomír Netík) 
 
~ 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 
 
Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ 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.  
~ Problémové situace řešilo školské poradenské pracoviště (ŠPP) ve spolupráci s třídními učiteli  
   v zárodku (problémy se týkaly jedinců). 
~ Úbytek problémů týkajících se kyberšikany či nevhodného chování prostřednictvím sociálních sítí. 
~ Výborná spolupráce se školní speciální pedagožkou. 
~ Plnění priorit školy. 
~ Výborná spolupráce s OSPODem Trutnov a sociálním odborem Městského úřadu v Úpici  
   (záškoláctví, neomluvené hodiny). 
~ Dobrá spolupráce s dětskými lékařkami. 
~ Dobrá spolupráce s Policií ČR i Městskou policií v Úpici. 
~ Dobrá spolupráce s Městským úřadem v Úpici (panem starostou). 
~ Při prevenci jsme využívali především těchto forem: cílené působení na žáky především třídním  
    učitelem; pohovory se žáky i rodiči (mírnější forma, u pohovoru byli většinou rodič, učitel  
    a školní speciální pedagožka); projektové dny (Den zdraví, Evropský den jazyků); volnočasové  
    aktivity – organizací se zabýval především dětský parlament, kroužky a školní družina; exkurze,  
    společné akce třídních kolektivů; celoroční aktivity (časopis Úl, sportovní akce, třídnické hodiny…);  
    spolupráce s dalšími orgány a institucemi. 
 
Přehled významných školních a mimoškolních akcí a projektů 
~ Všesportovní utkání a trojboj v Havlovicích. 
~ Den zdraví – zdravý životní styl, podpora vlastenectví. 
~ Přednáška na téma FAKESCAPE – úniková hra pro 7. - 9. tř. 
~ Seznamovací víkendovka – 6. A. 
~ Strašidelná stezka – spolupráce s RRPŠ. 
~ Zdravá 5 - pro 1. a 2. třídu. 
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~ Dotazníkové šetření „Vnímání bezpečnosti ve městě“ pro PROSTO PRO na žádost města, 
   účastnili se ho žáci 2. stupně. 
~ Tajný výlet za žolíky (až na konci srpna). 
~ Pro školní potřeby objednán film „Abstinent“. 
~ Nedílnou součástí preventivních aktivit je dětský parlament (viz samostatná zpráva – příloha č. 3). 
~ Na podzim 2019 byl sepsán otevřený dopis poslancům ČR ohledně neutěšené situace ve školství.  
   Na půdě školy proběhla schůzka s poslanci PS PČR,  na městském úřadu se konala schůzka  
   se senátorem. 
~ Problémy zdokumentovány v zápisech, ty nahrazují Deník prevence.  
~ V tomto školním roce se nekonala žádná výchovná komise za účasti OSPOD.  
~ OSPOD byl požádán o spolupráci v případě 7 rodin.  
 
Soutěže 
~ Konkurz na školní reportéry TV- JS. 
~ Mezinárodní soutěž v Polsku (Konkurz wiedzy - Nowa Ruda) – vědomostní soutěž o Česku a Polsku,  
   multikulturní zaměření. 
 
Řešené problémy 

 
1. stupeň:  
1. A – Řešení dlužných částek, nedostatečné omlouvání, nedostatečná hygiena, nepořádnost – řešila  
           třídní učitelka, u dvou žáků kontaktován OSPOD. 
2. A – Problémy řešeny pouze třídní učitelkou pohovory s rodiči (nedostatečná příprava do školy). 
3. A – Problém žáka řešen pohovorem s matkou ve škole (nedostatečná příprava, neplnění si  
           rodičovských povinností). 
4. A – Problémové chování žáka řešeno s matkou ve škole (nedostatečná příprava, neomluvené  
           hodiny, časté absence), v době distanční výuky matka reagovala vulgárně – nahlášeno na  
           OSPOD. 
4. B – Podvodné chování žáka řešila třídní učitelka s rodiči. 
5. A – Nevhodné chování řešeno s rodiči, jedna žákyně pod dohledem OSPOD (neomluvené hodiny). 
5. B – Nevhodné chování řešila se žáky třídní učitelka, dvě žákyně řešeny ŠPP ohledně nevhodného  
           chování vůči spolužákovi, následně řešeno s rodiči. 
 
2. stupeň: 
6. A – Žákyně pod dohledem OSPOD (časté, neomluvené absence, špatný prospěch), záškoláctví další  
           žákyně řešeno  s matkou. 
6. B – Žákyně pod dohledem OSPOD (časté absence), vůči této žákyni matka nahlásila nevhodné  
           chování ze strany  spolužáků, řešeno pohovory se žáky a jejich rodiči. Druhá žákyně také pod  
           dohledem OSPOD (nedostatečná příprava, nevhodné chování) – spolupráce s matkou se  
           zlepšila. Nově příchozí žákyně – problémy psychického rázu. Měla být umístěna do internátní  
           školy, bohužel k tomu vzhledem ke „koronaviru“ nedošlo. Dívka dochází na konzultace  
           k odborníkům (sebepoškozování, útěky z domu). Ve škole nepracuje. Úzká spolupráce s otcem.  
           Nevhodné chování skupinky chlapců vůči spolužákovi – řešeno pohovory s žáky a rodiči.  
7. A – Problémy dvou chlapců řešeny přes OSPOD (časté absence, dlužné částky, nedostatečná  
           příprava, nevhodné chování). 
8. A – Problémy řešeny se třemi chlapci (dva z nich jsou „propadlíci“ - špatný prospěch, nevhodné  
           chování, neuznávání autorit). Nezapojili se ani do distanční výuky – dva chlapci nahlášeni na  
           OSPOD. Proběhly i pohovory s matkami. Problémová je i žákyně, která neustále podvádí (přepis  
           známek, mailová korespondence jménem matky, nepravdivé výmluvy…). Vše řešeno s rodiči.  
9. A – Třída se zklidnila. Problém se řešil pouze s jedním žákem, který se nevhodně projevoval  
           o přestávkách a občas měl nevhodné chování i vůči učitelům. Problém řešen s matkou.  
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1. 7. 10 Dopravní výchova 
 
Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ V rámci možností zopakování a prohloubení znalostí z dopravní výchovy (zařazeno do  
     vyučovacích hodin i online výuky) v 1.–5. ročníku, hlavně poznávání dopravních značek. 
 
Akce 
~ Využívání videonahrávek s dopravní tematikou na začátku školního roku. 
~ 21. 1. 2020 výuka 4. A a 4. B s lektorem DV DDM Jednička Dvůr Králové n. L.                                                                              
                                                                                                                  

Soutěže 
~ 3. 6. 2020 soutěž v poznávání dopravních značek pro 4. a 5. třídy. Uspělo 9 žáků, kteří byli  
   odměněni za bezchybné určení zadaných značek. 
~ Další plánované akce a soutěže neproběhly z důvodu vyhlášení mimořádných vládních opatření. 
 

 

1. 7. 11  Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
 
Čeho si nejvíce ceníme v uplynulém školním roce 
~ Velmi si ceníme toho, že je EVVO více či méně zmiňováno téměř ve všech vyučovacích předmětech.  
   Tato skutečnost bude v budoucnu získávat na svém významu, jelikož samostatný předmět, kde  
   bychom tuto problematiku diskutovali, již nemáme.   
~ Ceníme si i toho, že kolegyně a kolegové jdou žákům příkladem, připomenou jim, kam patří plasty,  
   papíry atd. Budeme se snažit, abychom i nadále v žácích podporovali toto ekologické cítění – 
   vzhledem k tomu, že většina sběrových aktivit letos končí, zkusíme vymyslet výukové programy,  
   které by žáky školní docházkou provázely a připomínaly jim, jak je důležité se o své místo na naší  
   planetě se starat.  
~ Nadále jsme zapojeni do projektu Les ve škole. Odtud čerpáme nejen materiální podporu, ale také  
    metodiku a velké množství inspirace. 
 
Projekty 
~ Les ve škole. 
~ Odpadové hospodářství. 
~ (Kvůli COVID-19 se Den Země a Igelitiáda v tomto školním roce neuskutečnily.)  
 
Akce 
~ Sběr starého papíru, bylin, tetrapaků, víček od PET lahví (kromě bylin letos naposledy), tabulky  
   praskaly ve švech . 
~ Příspěvky do místních médií – Úpické noviny, Televize JS, web MAS 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. 
~ Výlet za žolíky (6. – 9. třídy) – posunut na konec srpna. 
~ Slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy (ocenění nejaktivnějších žáků za celou školní docházku). 
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~ Odborné vedení praktikantů ve školní kuchyni. 
~ Zajišťování svačinek pro žáky o velké přestávce. 
~ Dokončena rekonstrukce omítky zadní části školní budovy. 
~ Dokončena rekonstrukce školních dílen, ty zprovozněny a využívány (kromě našich žáků i dětmi  
   MŠ Úpice, ZŠ a MŠ Batňovice a veřejností. 
~ Úprava školního vzdělávacího programu (zařazení nových volitelných předmětů do ŠVP – technické  
   kreslení; navýšení počtu hodin matematiky a češtiny na úkor volitelných předmětů, které jsme  
   nabízeli v předcházející dekádě; přestože od 11. března došlo k mimořádným opatřením ve výuce,  
   dokázali jsme díky online vyučování ŠVP splnit podle plánu). 
~ Setkání s představiteli státu, organizací a médií v návaznosti na zveřejnění Otevřeného dopisu  
   poslancům PS PČR. 
~ Zajištění hygienických podmínek a organizace výuky po návratu dětí do škol. 
~ Členství v pracovní skupině pro rovné příležitosti - MAP Trutnovsko II (Ji). 
~ Členství v bezpečnostním výboru (Ji) a v kulturním a školském výboru Města Úpice (Ks). 
~ Členství v řídicím výboru Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o. p. s. (Hn, Ks) 
~ Členství v Ústřední komisi Zeměpisné olympiády (Ks). 
 
 
 

1. 8  Další vzdělávání pedagogických  
         pracovníků 
 
Školský management 
~ Kvalita základního vzdělávání v ČR.        Ks 
~ Plán potřeb školy.          Hč 
~ Zkušenosti s vedením škol na Nymbursku a na Uherskohradišťsku.    Ks 
~ Bezpečnost a ochrana zdraví.        Hč 
~ Bakaláři (online 4x).         Hč 
 
Výchovné poradenství, kariérové poradenství, inkluze, péče o talenty 
~ Setkání výchovných poradců v PPP Trutnov (2x).     Vč, Si 
~ Kariérové poradenství v rámci projektu Šablony II  
   (třídenní seminář v Lázních Bělohrad).       Vč 
~ Kariérové dny pořádané ÚP Trutnov (2x).      Vč 
~ Modul pro vzdělávání kariérových poradců (3x, PP a SPC KHK, Náchod).  Vč 
~ Výkaznictví žáků s podpůrnými opatřeními v R44 (seminář DVPP Hradec Králové). Vč 
~ Praktická komunikace s rodiči, žáky a kolegy – (seminář DVPP Hradec Králové). Si 
~ Třídní kolektivy s inkludovanými žáky (seminář DVPP Hradec Králové).   Si 
~ Komunikace při problémech vzniklých ve školním prostředí  
   (seminář DVPP Hradec Králové).       Si 
 
Prevence rizikového chování 
~ Poradenské dny (Michaela Veselá), Náchod.       Ji, Ro 
~ Poradenské dny (Michaela Veselá), Hradec Králové.      Ji 
~ Laskaví a efektivní učitelé sobě (Michaela Veselá), konference Praha.    Ji 
 
Informační a komunikační technologie 
~ Interní školení pro kolegy: Jak na Moodle pro začátečníky a pokročilé  
   (nabídnuto 6 kurzů, využity 4).       všichni 
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~ Vlastní vzdělávání (správce a metodik IT) probíhalo ve volném čase mimo  
   vyučování a na vlastní náklady: Správa serverů a domén Windows – praxe  
   při správě jiných organizací; literatura.      Hr 
 
První stupeň 
~ Herní aktivity pro dobré vztahy ve skupině.      Jn 
~ Aktivní učení jako prostředek k dlouhodobému zapamatování učiva.   Jn 
~ Učíme se venku.         Jn 
~ Amos- soubor vzdělávacích materiálů pro 1. třídu.     Jn 
~ Škola hrou aneb proč je baví čeština.       Vá 
~ Řemeslná dílna. Modrotisk a hliněná batika.      Vá 
~ Aktivní učení jako prostředek k dlouhodobému zapamatování.   Vá 
~ Adventní tvoření.         Vá 
~ Hudební výchova hravě.        Dč 
~ Odbourávání stresu pohybem.       Dě, Fo, Hrá 
~ Quiling.          Pá 
~ Kreativní recyklace ve Vv.        Hrá 
~ Inkluze ve školní družině.        Ša 
~ Předcházení agresivitě a šikaně ve školním prostředí.     Hn 
~ Studium pedagogiky k získání kvalifikace Pedagog volného času.   Pv 
~ ABC pro prvňáky.         Pv 
~ Školení „Moodle“.         MS 
 
Matematika 
~ Členství v pracovní skupině Matematická gramotnost MAP Trutnovsko II.   Ji 
 
První pomoc 
~ Doškolovací kurz zdravotníka zotavovacích akcí.      Jč 

Výtvarná výchova 
~ Samostudium pomocí knih, YouTube, DVD, filmů a dokumentů o různých umělcích,  
   Pinterest, Google.         Ro 
~ Řemeslná dílna. Modrotisk a hliněná batika. Adventní tvoření.   Vá 

 
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 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 

= financováno z prostředků EU; zahájení 1. 1. 2019 
= projekt měl být ukončen k 31. 12. 2020, kvůli „korona krizi“ prodloužen do 31. 3. 2021 
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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 2019–2020: 

= kurz práce na počítači pro předškoláky 
= kreativní kurzy pro veřejnost 
= kurz keramiky pro veřejnost 
= kurz práce v dílnách pro děti MŠ Úpice a děti a žáky ZŠ a MŠ Batňovice. 
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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 2019 činil 19.488.963,75 Kč, z toho příspěvek  
z prostředků MŠMT na přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353) po konečné úpravě rozpočtu 
činil 16.136.139,- Kč, dotace z rozvojového programu MŠMT „Podpora výuky plavání“ (UZ 
33070) 21.090,- Kč. Dotace z OPVV (UZ 33076) byla poskytnuta ve výši 249.925,00 Kč, 
čerpáno bylo 249.558,- Kč. Dotace (UZ 33077) byla poskytnuta ve výši 347.653,- Kč, tato 
dotace nebyla čerpána. 

Z prostředků EU z OPVV (UZ 33063) bylo čerpáno v roce 2019 celkem 349.704,75 Kč. 
Dále byla poskytnuta dotace z prostředků Královéhradeckého kraje (projekt „Úpická laťka“) 
ve výši 10.000,- Kč.  

Příspěvek na činnost z prostředků Města Úpice (po konečné úpravě rozpočtu) činil 
2.499.000,- Kč (z toho účelová dotace na pořízení software 119.000,- Kč).  

Z Úřadu práce byla poskytnuta dotace ve výši 223.472,- Kč. 
Celkové náklady na činnost školy k 31. 12. 2019 činily celkem 21.791.825,27 Kč (z toho hlavní 
činnost 20.968.835,68 Kč), výnosy pak 22.068.000,25 Kč (z toho v hlavní činnosti 
21.073.894,65 Kč). Hospodářský výsledek představoval zisk ve výši 279.174,98 Kč z toho 
v hlavní činnosti 17,059,- Kč).  
 

 2. 1. 2  Investiční činnost 
 
Základní škola neobdržela v roce 2019 žádnou investiční dotaci. V období od 1. 1. do 31. 12. 
2019 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek ve výši 152.552,40 Kč. 
 

2. 1. 3  Pracovníci a mzdové prostředky 
 
Limit mzdových prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2019 byl stanoven ve výši 11.676.310,- Kč  
(z toho prostředky na platy 11.576.310,- Kč a OON 100.000,- Kč).  

Z prostředků EU (UZ 33063) byly poskytnuty mzdové prostředky ve výši 164.340,- Kč (z toho 
prostředky na platy 94.290,- Kč, OON 70.050,- Kč). 

Dále prostředky z dotace (UZ 33076) byly poskytnuty prostředky ve výši 183.769,-Kč (z toho 
prostředky na platy 183.769,- Kč, OON 0,- Kč). 

Z dotace Úřadu práce byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 162.008,- Kč (z toho 
prostředky na platy 162.008,- Kč, OON 0,- Kč), z ostatních zdrojů byly vyplaceny mzdové prostředky 
ve výši 141.010,- Kč (z toho prostředky na platy 0,- Kč, OON 141.010,- Kč). 

Z DČ byly mzdové prostředky vyplaceny ve výši 186.916,- Kč (z toho prostředky na platy 
179.869,- Kč, OON 7.047,- Kč).  
 
Celkový objem mzdových prostředků vyplacených v roce 2019 činil 12.514.353,- Kč. 
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2. 1. 4  Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost) 
 
Doplňková činnost v roce 2019 byla realizována ve formě pronájmu nebytových prostor  
a ve formě stravování cizích strávníků. Celkové výnosy DČ v roce 2019 činily 994.105,60 Kč, 
náklady 834.989,62 Kč. Zisk z DČ činil 159.115.98 Kč. 
 

 2. 1. 5  Mimorozpočtové a doplňkové zdroje 
 
V roce 2019 byly základní škole poskytnuty finanční dary ve výši 17615,- Kč. 
 

2. 1. 6  Finanční fondy 
 
Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) 
Stav fondu k 1. 1. činil 117.681,31 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových 
prostředků za rok 2019 činila 245.482,04 Kč, čerpáno z fondu bylo v roce 2019 156.699,68 
Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 206.463,67 Kč. 
 
Investiční fond (IF) 
Stav fondu k 1. 1. 324.565,72 Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 2019 činila 52.754,14,- Kč. 
Čerpáno z fondu bylo 152.552,40,- Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 224.767,46 Kč. 
  
Rezervní fond z HV (RF) 
Stav fondu k 1. 1. činil 71.335,61 Kč. Fond byl tvořen přídělem z HV za rok 2018 ve výši 
262.152,11 Kč, čerpáno z fondu bylo 89.838,80,- Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 243.648,92 Kč. 
 
Rezervní fond z ostatních titulů (RF) 
Stav fondu k 1. 1. činil 979,- Kč. Fond byl tvořen z finančních darů ve výši 17.615,- Kč  
a z nedočerpané dotace EU 33063 ve výši 778.288,25 Kč. Čerpáno z fondu bylo ve výši 
17.615,- Kč. Stav fondu k 31. 12. činil 779.267,25,- Kč. 
 
Fond odměn (FO) 
Stav fondu k 1. 1. činil 70.956,06,- Kč. Fond byl tvořen ze zlepšeného HV 29.043,94 Kč. Stav 
fondu k 31. 12. činil 100.000,- Kč. 
 
 

 2. 1. 7. Odvody do rozpočtu Města Úpice 
 V roce 2019 nebyl proveden žádný odvod do rozpočtu města. 
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2. 2  Hodnocení hospodaření  
         s dotacemi ze státního rozpočtu 
V roce 2019 byly základní škole poskytnuty prostředky na přímé vzdělávání (UZ33353) ve výši 
16.136.139,- Kč a dotace na Podporu výuky plavání (UZ 33070) 21.090,- Kč, dotace na částečné 
vyrovnání rozdílů v odměňování pedagogů (UZ 33076) 249.925,00, vráceno bylo 367,- Kč. Celková 
výše dotací poskytnutých ze státního rozpočtu (mimo dotace z EU) tak v roce 2019 činila 16.407.154,- 
Kč. Poskytnuté prostředky byly čerpány ve výši 16.406.787,- Kč. 
 
Přiložené tabulky: 1. Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti 
(str. 27 a 28)  2. Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem 
 
Příloha č. 1: 
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Příloha č. 2: 
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2. 3  Výsledky kontrol hospodaření 
 

 
~ Kontrolní výbor Města Úpice (Ing. Jiří Vágner) 

= předmět kontroly: kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Města Úpice z I. pololetí 2019 
= výsledek kontroly: vše splněno 
 

~ Kontrolní výbor Města Úpice (Ing. Jiří Vágner) 
= předmět kontroly: kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Města Úpice z II. pololetí 2019 
= výsledek kontroly: vše splněno 
 

~ Finanční výbor Města Úpice (Ing. Viktor Selinger, Jaroslav Jörka) 
= předmět kontroly: posouzení rozpočtu školy z pohledu výše příspěvku zřizovatelem  
   pro případné srovnání s ostatními školami zřizovanými Městem Úpice 
= výsledek kontroly: protokol o výsledku kontroly jsme dosud neobdrželi 

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

……………………………………………………………… 
 
 

 
 
Výroční zpráva o činnosti Základní školy Úpice-Lány  
byla schválena Školskou radou ZŠ Úpice-Lány 7. října 2020. 
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Přílohy 
k 

Výroční zprávě o činnosti  
ZŠ Úpice-Lány 

ve školním roce 2019–2020
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Příloha č. 1 
Přehled zaměstnanců ZŠ Úpice-Lány 
ve školním roce 2019–2020 
 
~ Pedagogičtí pracovníci 
 

Hana  DĚDKOVÁ  třídní učitelka 4. A 
Daniela  DVOŘÁČKOVÁ  třídní učitelka 3. A 
Iva   FOLCOVÁ  třídní učitelka 4. B 

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

Jakub   HUČEK   zástupce ředitele školy, metodik ŠVP, učitel 
 Vendula  JANEČKOVÁ  třídní učitelka 6. B 
 Bohdana JANOVSKÁ  třídní učitelka 1. A 
 Iveta  JIŘÍČKOVÁ  školní metodik prevence, třídní učitelka 8. A 
 Petr   KALOUSEK  ředitel školy, učitel 
 Martin   KEJZLAR  třídní učitel 6. A 
 Jiřina  MEIEROVÁ  metodik dopravní výchovy, třídní učitelka 5. A 
 Petra  NÝVLTOVÁ  koordinátorka EVVO, třídní učitelka 7. A 
 Iva   PAVLOVÁ  asistentka pedagoga 
 Petra   PITAŠOVÁ  učitelka 
 Jana   PIŽLOVÁ  učitelka 
 Zdeňka  PROUZOVÁ  třídní učitelka 5. A 
 Iva  ROUDNÁ  třídní učitelka 9. A 
 Hana   SIRKOVÁ  školní speciální pedagožka 
 Ladislava  ŠATKOVÁ  vedoucí vychovatelka, učitelka 
 Jana  ŠVEHLOVÁ  rodičovská dovolená 
 Dana  TEICHMANOVÁ  učitelka 

Klára  TEJKLOVÁ  rodičovská dovolená 
Kateřina  VAŠÍČKOVÁ  asistentka pedagoga 
Hana  VÁVROVÁ  třídní učitelka 2. A 

 Iveta  VOTOČKOVÁ  výchovná poradkyně, koordinátorka inkluze, učitelka 
 
~ Nepedagogičtí pracovníci  
 

 Věra  HEJNOVÁ  uklízečka 
 Iva  HORÁKOVÁ  uklízečka 
 Jiří   JIRÁNEK  školník (od 1. 7. 2020) 
 Jaroslava JIRKOVÁ  hlavní kuchařka 
 Kateřina KNÍŽOVÁ  pomocná kuchařka (do 31. 12. 2019) 
 Alena  KOPECKÁ  kuchařka 
 Stanislav  PÍŠA   školník (do 30. 6. 2020) 
 Markéta POUSTKOVÁ  pomocná kuchařka (do 31. 12. 2019) 
 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 2019–2020 
 
 

        

1. SPŠ TRUTNOV  
 -        maturitní obory    2 
 -        nematuritní obor   3 
 
2. SPŠ O. WICHTERLEHO HRONOV 
               -      mechanik opravář   1 
               -      návrhářství oděvů   1 
               -      reprodukční grafik   1 
               -      grafický design    1  
  
3. MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ÚPICE 
     -  osmileté gymnázium   1         
 
4. SZŠ A VOŠ, OA TRUTNOV 
 -  praktická sestra                               1  
 
5.    SŠ A VOŠ APLIKOVANÉ KYBERNETIKY HRADEC KRÁLOVÉ 
 -  informační technologie   1  
 
6.  SŠ GASTRONOMIE, OBCHODU A SLUŽEB TRUTNOV 
 -  tesař                             1 
 -  cukrář                             1 
 
7.  SŠ RYBÁŘSKÁ A VODOHOSPODÁŘSKÁ TŘEBOŇ  

-  rybář                            1          
 

8.  SPŠE A VŠO PARDUBICE 
 -  elektromechanik                               1         
 
9.  BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE MALÉ SVATOŇOVICE 
 -  bezpečnostně právní činnost  1  
 
10.  HOTELOVÁ ŠKOLA HRADEC KRÁLOVÉ 
 - ekonomika podnikání   1 
 - hotelnictví a cestovní ruch  1   
   
11.  SOŠ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ, EVANGELICKÁ AKADEMIE NÁCHOD 
 -  praktická sestra    2 
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Příloha č. 3 
Zpráva dětského parlamentu 2019–2020 
 

1. V letošním roce docházelo do dětského parlamentu celkem 38 žáků z druhého stupně. V každé 
třídě byl jeden mluvčí. 
 
2. AKCE: 

 Pomoc členů Dětského parlamentu při školních akcích – Den zdraví, Karneval, Medové trhy, 
vyhlášení soutěží v pololetí. 

 Tradičně jsme započali naše akce Novoškolní diskotékou, při které se kromě tance mohou 
děti zabavit i při soutěžení. 

 Následovala Strašidelná stezka, na které nechyběli čerti, čarodějnice či nemrtví. 
 Na Vánoce uspořádal Dětský parlament tradiční Bleší trhy a soutěž o cukrářský výrobek. 
 Již tradiční Talentmánie, která se koná vždy před Vánoci, nemohla chybět ani tento rok. 

Vítězem se stali Jiří Peterka a Šimon Souček se scénkou Jolanda a Vlastík Plamínek. 
 Rok 2019 byl završen Vánoční diskotékou, na které kromě tančení a soutěží mohli žáci 

zhlédnout i parkourové vystoupení. 
 Během 1. pololetí proběhlo i několik anket: nejusměvavější (Petr Kalousek), nejobětavější 

(Hana Dědková), nejpilnější Láňák (Ondřej Petera), Láňák s nejhezčíma očima (Matěj Mokrý) 
 Po pololetních prázdninách nás čekal Srdíčkový den, v rámci něhož žáci dorazili oblečeni 

v červeném, růžovém a fialovém a mohli zasílat zamilované valentýnky. 
 Další akcí byl Brýlový den, kterého se zúčastnila téměř celá škola – žáci i učitelé dorazili 

v netradičních brýlích – ty nejvtipnější byly odměněny. 
 Kvůli mimořádným opatřením nemohly proběhnout další naplánované akce (Retro den, 

Černý Petr, Den učitelů, Čarodějnický rej, Velikonoční kraslice, Kovbojská víkendovka, 
diskotéka), místo nich proběhla netradiční soutěž Rouškománie, ve které zasílali žáci 
současní i bývalí a rodiče po internetu fotky v netradičních rouškách. 
 

3. Pro plánování, jak uspořádat všechny akce, se dětský parlament schází vždy ve čtvrtek ráno, aby 
probral vše potřebné. Velké díky patří všem aktivním členům, kteří pravidelně docházeli na všechny 
schůzky. Následně i všem učitelům a především paní učitelce Jiříčkové, která všechny akce pomáhá 
plánovat a dohlíží na jejich průběh. 
 
4.  Seznam členů DP na školní rok 2019–2020 

 6. A Matěj Mach, Jana Horáková, Dominika Strachotová, Adriana Venturová, Pavlína Witková,  
               Martina Vachová, Nela Čermáková, Denisa Krůtová, Tereza Kašparová, Natálie Janovská,  
  Jakub Chobotský, Štěpán Astr (nově ve 2. pololetí) 
 6. B Vu Thi Yen Nhi, Tereza Košnarová, Kateřina Jansová, Andrea Kubišová, Patricie Stibbová,  
  Veronika Rusová, Kateřina Jarolímová, Jiří Kopecký, Tomáš Zelinka, Adam Semerák,  
  Robert Szczech, David Mokrý (nově ve 2. pololetí) 

7. A Barbora Švehlová, Dorota Vojtěchová. Kateřina Lencová, Veronika Hejcmanová 
8. A Tereza Janečková, Pavlína Šlechtová, Vendula Menšíková, Adéla Koudelová, Matyáš Horák,  
 Marek Langer 
9. A Ondřej Petera, Martin Tomek, Dan Bárta, Aneta Zákravská, Jakub Dibelka 
 

Za dětský parlament: Ondřej Petera 
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Příloha č. 4 
Fotodokumentační část 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fake news – rozpoznávání falešných zpráv         Olympijský trénink s Kateřinou Kudějovou 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Talentmánie 2019 
 
 
 
 
 
 
Předávání slabikářů 
 
 
 
           Rouškománie 2020 
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Seznam použitých zkratek 
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 
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 
PS PČR   Poslanecká sněmovna  
   Parlamentu České  
   republiky 
ŘŠ   ředitel školy 
SEVER   Středisko ekologické  
   výchovy a etiky Rýchory 
SOJH   Svazek obcí Jestřebí hory 
SOU   střední odborné učiliště 
SPC    Speciální pedagogické  
   centrum  
SPŠ   střední průmyslová škola 
SPŠCH   střední průmyslová škola  
   chemická 
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 
ÚP   Úřad práce 
VkO   výchova k občanství 
VOŠ, SZŠ a OA  Vyšší odborná škola,  
   Střední zdravotnická  
   škola a Obchodní  
   akademie 
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 
Ks   Petr Kalousek 
Kj   Martin Kejzlar 
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