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Úvodní informace o škole
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název:

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Sídlo:

541 02 TRUTNOV 4, Mládežnická 536

IZO:

047 463 783

IČ:

64 20 11 47

DIČ:

CZ 64 20 11 47

Zřizovatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov, IČ: 00 27 83 60

www:

www.zsmltu.cz

e-mail:

mladeznicka@zsmltu.cz

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní škola byla uvedena do provozu 1. 9. 1989. Od 1. 1. 1993 získala právní
subjektivitu (rozpočtová forma) a od 1. 1. 1996 byla škole udělena právní subjektivita
s příspěvkovou formou hospodaření. Součástí školy je školní jídelna, školní družina a školní
klub zabezpečující zájmovou a mimoškolní činnost dětí. Jedná se o sídlištní pavilónovou školu
poskytující i některé nadstandardní služby pro obyvatele města.

VEDENÍ ŠKOLY
Ředitel školy
Zástupce ředitele školy
- pro pedagogickou a výchovnou činnost
- pro řízení
Vedoucí vychovatelka školní družiny
Vedoucí klubu zájmové činnosti
Vedoucí školní kuchyně
Školník
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Mgr. Zdeněk Géc
Ing. Lidmila Kuříková
Mgr. Michal Strnad
paní Gabriela Hofmanová
pan Daniel Kuchař
Bc. Lenka Dvořáková
pan Radomil Váňa
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ŠKOLSKÁ RADA
Školská rada byla zřízena ke dni 10. 8. 2005. V současné době probíhá její čtvrté
funkční období. Zápisy z jednání byly zveřejněny na veřejně přístupném místě.
Členové ŠR:
Zákonní zástupci nezletilých žáků školy
1. paní Šárka Morávková
2. paní Helena Plačková
Zástupci pedagogických pracovníků školy
1. Mgr. Michal Strnad
2. pan Daniel Kuchař
Zástupci zřizovatele
1. Ing. Horynová Hana
2. Mgr. Dušan Rejl
Předsedou školské rady byl zvolen pan Mgr. Dušan Rejl, tajemníkem paní Šárka Morávková.
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Přehled oborů vzdělávání
PŘEHLED OBORŮ
Ve školním roce 2016/2017 škola vyučovala ve všech ročnících v souladu se zápisem
ve školském rejstříku podle oboru vzdělávání 79-01-C/01. V 6. – 9. ročníku mohou být žáci
na základě přijímacího řízení zařazeni do rozšířené výuky informatiky nebo tělesné výchovy
(zaměření na kopanou a florbal).
MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY
Škola disponuje těmito učebnami a prostory

kmenové učebny
I. stupně

interaktivní učebna
- I. stupeň

odborná učebna
fyziky

laboratoř
fyziky

odborná učebna
chemie

laboratoř
chemie
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odborná učebna
přírodopisu

odborná učebna
přírodopisu

kmenové učebny
II. stupně

učebny jazyků

odborná učebna
výtvarné výchovy

odborná učebna
keramiky

odborná učebna
zpracování textilií

odborná učebna
cvičný byt

odborná učebna
ICT 1

odborná učebna
ICT 2

Stranka 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2017/2018

odborná učebna
ZPP – I. stupeň

odborná učebna
Robotiky

Malý konferenční
sál (multimediální
učebna)

Malý konferenční
sál (multimediální
učebna)

Multimediální
učebna – I. stupeň

chodba - II. stupeň

odborná učebna Dílna - kovo

odborná učebna
Dílna - dřevo

velká tělocvična
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dvě malé tělocvičny
I a II
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Přednáškový sál

školní stadion

vstupní hala I. stupeň

vstupní hala II. stupeň

inforecepce

sborovna
II. stupně

Školní klub
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sborovna
I. stupně

odpočinková
místnost
pracovníků

kabinety
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ubytovna

sauna

chodba

chodba

jídelna

výdej stravy

školní knihovna

školní klub I

pracoviště
spec. pedagoga
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Personální zabezpečení činnosti
TŘÍDNÍ UČITELÉ
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B
4.C
5.A
5.B
5.C

První stupeň
Mgr. Strnadová
Mgr. Mihatschová
Mgr. Arnoštová
Mgr. Lammelová
Mgr. Bejrová
Mgr. Krausová
Mgr. Kuželová
Mgr. Pytelová
Mgr. Menzelová
Mgr. Jaklová
Mgr. Wetterlová
Mgr. Pavlová
Ing. Kutová
Mgr. Váňová

OSTATNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY
Funkce
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
vedoucí vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatel
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Jméno
Mgr. Štosek
Mgr. Holá
Mgr. Koňáková
Mgr. Kobrlová
Mgr. Píchová
Mgr. Klomínský
Mgr. Žáková
Mgr. Šíchová
Bc. Horáčková
Mgr. Škodová
Mgr. Kubalíková
Mgr. Knapová
p. Hofmanová
p. Ryšanová
p. Zikmundová
p. Kuchařová Dis.
p. Koubová
Bc. Šembera

6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B

Druhý stupeň
Mgr. Škarytková
Mgr. Štosek
Mgr. Bc. Erben
Mgr. Lustyk
Mgr. Šubrová
Mgr. Tichá
Mgr. Greenford
Mgr. Roza

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2017/2018
vychovatelka
vychovatelka
vychovatel
správce tělocvičen
správce sítě
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
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p. Jehličková
Bc. Kasperová
p. Kuchař
Bc. Šembera
p. Heteš
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Zápis do prvních tříd, přijímací řízení
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
Zápis do prvních tříd proběhl ve dnech 5. 4. a 6. 4. 2018 od 15:00 h do 18:00 h.

Celkem
85

Počet dětí u zápisu
z toho poprvé
z toho
u zápisu
po odkladu PŠD
64
26

Výsledek zápisu
Počet žádostí
Počet
o odklad
zapsaných dětí
15
66

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
Již druhým rokem se konaly plošně jednotné přijímací zkoušky do všech maturitních oborů.
Žáci u nich v polovině dubna a v náhradních termínech v květnu skládali test z matematiky a
češtiny. Přihlásit se mohli na dvě školy, ze dvou termínů zkoušek se jim pak započítal pro obě
školy ten lepší výsledek. Přestože výsledek z těchto zkoušek musí na většině středních škol
tvořit alespoň 60% celkového hodnocení, minimální hranice získaných bodů nutná pro přijetí
není centrálně stanovena, rozhodují o ní sami ředitelé škol. S výjimkou pěti žáků si všichni
vycházející podali v prvním kole dvě přihlášky. Úspěšnost přijetí žáků je vidět v připojených
tabulkách.
Ačkoli je na trhu práce po dobrých řemeslnících poptávka, zájem o studium tradičních
řemesel je v celé republice malý. Ani naši absolventi nejsou výjimkou. Z celkového počtu 57
vycházejících žáků jich měla většina zájem o maturitní obory (79%, z toho 27% o gymnázium),
obory zakončené výučním listem volilo pouze 12 žáků, tj. 21% vycházejících. U maturitních
oborů byl největší zájem o obory na SPŠ Trutnov, dále pak o gymnázium. U učebních oborů
měly dívky zájem o gastronomické obory, mezi chlapci byl největší zájem o obor elektrikář.
Dvě žákyně byly přijaty na obory s talentovou zkouškou.
Na osmileté gymnázium se hlásilo z pátých ročníků 12 žáků, 5 z nich bylo přijato.
Z nižších ročníků nevycházel v tomto školním roce žádný žák.
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA SŠ
A) Víceleté gymnázium:
z 5. ročníku
Gymnázium Trutnov
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B) Střední školy zřizované krajem a církevní střední školy, které jsou ukončeny maturitní
zkouškou, z devátých ročníků přijato:
Gymnázia

9. A
9. B

Konzervatoře a
umělecké školy
1
1

SOŠ – učební
obory
7
5

celkem

7
5

SOŠ s
maturitou
13
18

celkem

2

12

31

12

57

28
29

PŘEHLED STŘEDNÍCH ŠKOL, KAM NAŠI ŽÁCI OD 1. 9. 2016 NASTOUPÍ
A) Studijní obory zakončené maturitou
Střední škola
Gymnázium Trutnov
Gymnázium Dvůr Králové n. L.
Městské gymnázium a SOŠ Úpice
SPŠ Trutnov

Obor

Gymnázium čtyřleté
Gymnázium čtyřleté
Veřejnoprávní činnost
Elektrotechnika
Informační technologie
Strojírenství
Obchodní akademie Trutnov
Obchodní akademie
SŠIS Dvůr Králové n. L.
Hotelnictví
Cestovní ruch
VOŠ zdravotnická a SZŠ Trutnov
Zdravotnický asistent
Zdravotnické lyceum
ČLA Trutnov
Lesnictví
Mechanizace a služby
SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové Bezpečnostně právní činnost
Aplikovaná chemie
Kosmetické služby
UPŠ HNN Hradec Králové
Desing interiéru
SŠ zemědělská a ekologická a SOU Agropodnikání
chladící a klimatizační techniky
Kostelec n. Orlicí
Škola mezinárodních a veřejných
Veřejnoprávní činnost
vztahů, s.r.o., Praha
SŠ uměleckomanažerská , s.r.o.,
Multimediální tvorba
Brno
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Počet žáků
10
2
2
2
8
2
4
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1

1
1
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B) Učební obory
Střední škola
SOŠ a SOU Hradec Králové

Obor

Mechanik opravář motorových
vozidel
SPŠ Trutnov
Elektrikář
Nástrojař
SŠ a ZŠ Sluneční, Hostinné
Provozní služby
SŠ hotelnictví a společenského Kuchař – cukrář
stravování Teplice n. Metují
SOŠ a SOU Trutnov
Kuchař – číšník
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2
5
1
1
1
2
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Výsledky vzdělávání žáků
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Přehled výchovných opatření a klasifikace chování
Druh
1. pololetí
Pochvala ředitele školy
0
Pochvala třídního učitele
6
Napomenutí třídního učitele
25
Důtka třídního učitele
13
Důtka ředitele školy
7
Chování uspokojivé
0
Chování neuspokojivé
0

Druh
Opravné zkoušky
Neprospívající žáci
Žáci hodnoceni slovně
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Ostatní přehledy
1. pololetí
celkem
z toho úspesných
5
0

2. pololetí
2
43
27
23
8
3
3

2. pololetí
2
2
0
0
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Prevence sociálně patologických jevů
VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
Škola poskytovala poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným
zástupcům a pedagogům prostřednictvím školního poradenského pracoviště (ŠPP). Jeho tým
tvoří vedle výchovného poradce (VP) a školního metodika prevence (ŠMP) školní speciální
pedagog. Ke zřízení a financování tohoto pracovního místa škola získala podporu
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání („Šablony pro MŠ a ZŠ I“). Všechny
pracovnice ŠPP splňují kvalifikační předpoklady pro tyto funkce.
Vedle spolupráce s pedagogickými pracovníky školy probíhala spolupráce s dalšími
zařízeními, zejména – Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) Trutnov, Speciálně
pedagogickým centrem (SPC) Trutnov, se Střediskem výchovné péče (SVP) Varianta,
s odborem sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) při Městském úřadu Trutnov a s Policií
ČR.
Standardní činnosti výchovného poradce vycházejí z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky
č. 197/2016 Sb.
1. PORADENSKÉ ČINNOSTI
 Spolupráce při vyhledávání žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní
pozornost, včetně spolupráce na přípravě a kontrole plánu pedagogické podpory
(podpůrná opatření 1. stupně)
V souvislosti s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných, bylo třídními učiteli na I. stupni sestaveno 10 plánů pedagogické
podpory. Kromě třídních učitelů se na jejich sestavení podílel školní speciální pedagog.
Všechny plány byly v daném termínu vyhodnoceny a se zákonnými zástupci byly domluveny
další kroky ve vzdělávání těchto žáků.
 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami včetně spolupráce se školskými
poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro tyto žáky
(podpůrná opatření vyšších stupňů)
Ve školním roce 2017/18 bylo ve škole vzděláváno přibližně 20 žáků s přiznanými
podpůrnými opatřeními. Všichni tito žáci byli vzděláváni formou individuální integrace do
běžné třídy.
V osmi třídách pracovali žáci s pomocí asistenta pedagoga. Individuální vzdělávací plán byl
sestaven 9 žákům, pedagogickou intervenci mělo přiznáno 8 žáků, předmět speciálně
pedagogické péče 2 žáci. Další žáci 1. stupně byli podpořeni individuálně nebo ve skupinkách
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školním speciálním pedagogem. Dvakrát během školního roku vyhodnocovala výchovná
poradkyně a školní speciální pedagog péči o integrované žáky ve spolupráci s pracovníky
PPP, jednou ve spolupráci se SPC. Potěšující je, že se podařila domluvit návštěva těchto
pracovníků přímo ve vyučovacích hodinách.
 Kariérové poradenství
patří k základním okruhům poradenských činností, jimž se výchovný poradce ve škole
věnuje. Poskytuje informace žákům a jejich zákonným zástupcům o možnostech studia
po ukončení základní školy s ohledem na jejich zájmy a studijní výsledky, zprostředkovává
informace ze středních škol, úřadu práce a dalších institucí. Organizuje besedy, přednášky,
exkurze, v případě potřeby zajišťuje tisk přihlášek na střední školy, eviduje a vydává zápisové
lístky, projeví-li zákonný zástupce zájem, pomáhá s odvoláním proti nepřijetí jejich dítěte
ke studiu na střední škole.
V naší škole vyučuje výchovný poradce tematický okruh Svět práce v rámci vyučovacího
předmětu člověk a svět práce v 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku, což je velkou
výhodou.
Pro zákonné zástupce vycházejících žáků proběhla informativní schůzka v září. V říjnu
proběhla ve Společenském centru UFFO Trutnov tradiční prezentace středních škol a
zaměstnavatelů. Výchovný poradce se zúčastnil schůzek a školení pořádaných Pedagogickopsychologickou poradnou či Úřadem práce. O individuální konzultaci v souvislosti s volbou
povolání měli zákonní zástupci minimální zájem.
 Péče o žáky s výukovými problémy
Od letošního školního roku vypracoval školní metodik prevence ve spolupráci
s výchovným poradcem Přílohu č. 6 Minimálního preventivního programu – Strategie
prevence školní neúspěšnosti. Případy žáků se slabým prospěchem dle ní řeší nejprve třídní
učitelé ve spolupráci se žákem, zákonným zástupcem a ostatními vyučujícími. Snaží se
společně najít příčiny výukových obtíží a možnosti nápravy. V případě, že domluvená
opatření nepomohou, a za neúspěchem je nezájem žáka o školní práci, nebo nedůsledná
kontrola ze strany rodičů, sejdou se všichni zúčastnění za přítomnosti člena školního
poradenského pracoviště a ze schůzky je pořízen zápis. Zlepšení stavu nastává zejména
v případě, že žák chce své obtíže řešit, a zároveň má k tomu vytvořené vhodné zázemí.
V ostatních případech se jednání často míjejí účinkem.
 Řešení neomluvené nebo zvýšené absence ve výuce
Absenci žáků ve škole evidují třídní učitelé. V rámci prevence záškoláctví a neprospěchu
z důvodu velké absence vyhodnocují zvýšenou a neomluvenou absenci žáků, a spolupracují
při tom s výchovným poradcem. Velkým problémem je včasné omlouvání absence
zákonnými zástupci, a dále „podezřelé“ absence, které často vedou ke skrytému záškoláctví.
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Z jednání třídních učitelů se zákonnými zástupci je pořízen zápis, ve kterém se stanoví
dohodnutý postup řešení problému a domluví se následná schůzka. Naší snahou je, aby se
na vzniklém problému v co nejvyšší míře podílel žák sám.
Statistika zameškaných hodin je součástí výroční zprávy. V letošním školním roce se
výchovná poradkyně účastnila z důvodů absence jednání se zákonnými zástupci pěti žáků,
většinou opakovaně, další jednání vedli třídní učitelé, a to i v nižších ročnících. Ve dvou
případech proběhla výchovná komise za účasti zástupce OSPOD, na další zvýšené absence
výchovná poradkyně OSPOD upozornila. V jednom případu škola do spolupráce zapojila i
sociálně aktivizační službu ZVONEK pro rodinu (Charita Trutnov). Problémem také zůstávají
pozdní příchody žáků.
 Řešení výchovných problémů
Z důvodů řešení výchovných obtíží (neplnění školních povinností, vulgární vyjadřování,
neuposlechnutí pokynů vyučujících, nevhodné, až drzé chování, agresivní jednání,
ubližování) se výchovná poradkyně účastnila deseti schůzek se zákonnými zástupci, z nichž
s některými proběhla jednání opakovaně. Další jednání vedla s žáky bezprostředně
„po činu“. Na řešení výchovných problémů se vedle výchovného poradce podílel velkou
měrou i školní speciální pedagog. Příčinou problémů je v mnoha případech nedůsledná
výchova a nesprávně nastavený denní režim žáka.
 Poradenství pro rodiče
I v tomto školním roce nabízela výchovná poradkyně zákonným zástupcům, žákům a
kolegům pravidelné konzultační hodiny. Zákonní zástupci nejvíce využívaly osobní
konzultace po předchozí domluvě k řešení výukových a výchovných problémů svých dětí,
osobních problémů dětí v třídním kolektivu nebo s ostatními vrstevníky a též k řešení
nedorozumění v komunikaci s vyučujícími (8x). Rodiče v případě zájmu obdrželi kontakty
na poradenská zařízení. Pokud rodina má zájem spolupracovat, nejčastěji její další kroky
směřují do PPP, SVP VARIANTA či do RIAPSu. Pouze v ojedinělých případech jsou však rodiče
trpěliví a důslední v dodržování nastavených pravidel, což vyvolává pocit marně
vynaloženého úsilí.

2. METODICKÉ A INFORMAČNÍ ČINNOSTI
Jsou prováděny pravidelně a jsou určeny pedagogickým pracovníkům školy, žákům a
jejich zákonným zástupcům. Odborné informace z oblasti kariérového poradenství a péče
o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou předávány na poradách pedagogického
sboru, formou odkazu na webových stránkách školy, popř. při individuálních jednáních.
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Mezi standardní činnosti výchovného poradce patří též
 shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších
poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s nařízením GDPR a zákonem o
ochraně osobních údajů
 vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činností
výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.
3. ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCE V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
-

-

spolupráce se střediskem výchovné péče VARIANTA
spolupráce s kurátory a sociálními pracovnicemi odboru sociálně právní ochrany dětí
spolupráce s PČR – průběžně dle potřeby, v letošním školním roce při řešení
nevhodného jednání žáků vůči dospělému, při nevhodném chování na sociálních
sítích
konzultace a spolupráce s třídními učiteli, žáky a jejich zákonnými zástupci
administrace dotazníků na klima třídy
organizace exkurzí, besed a dalších výchovně vzdělávacích pořadů
podíl na šetření případů rizikového chování (záškoláctví, kouření, alkohol ve škole,
vandalismus)

VYHODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY (PPŠ)
Preventivní program školy pro tento školní rok vycházel z celkové preventivní
strategie školy a navazuje na programy z předcházejících let. V průběhu školního roku byly
plynule plněny jednotlivé úkoly v souladu s prioritami, které jsme si vytyčili, a v souladu se
ŠVP. V rámci PPŠ byl kladen důraz na pozitivní ovlivňování klimatu školy, komunikaci,
kooperaci a zdravý životní styl. Základním předpokladem k jeho účinnosti bylo aktivní
zapojení všech žáků školy (event. rodičů žáků) a pedagogických pracovníků školy (učitelů a
vychovatelů).
V průběhu celého školního roku byly v rámci všeobecné prevence realizovány četné
aktivity vycházející z učebních plánů a zaměřené na zvyšování sebevědomí žáků. Plnění PPŠ
dlouhodobě podporuje výuku komunikativních dovedností, konstruktivních řešení
problémů, schopnosti klást otázky a vyjádřit svůj názor, možností řešení stresových situací,
umění poskytnout si vzájemnou pomoc, schopnosti říci si o pomoc a informace, kam a
na koho se v problémových životních situacích obrátit, dále pak schopnosti vyrovnání se
s neúspěchem, obrany před manipulací a předávání informací.
Na prvním stupni byly velmi kladně hodnoceny následující akce:
1. Etické dílny (Jak se máš?, Jak překonat starosti ve škole, Jak mít pěkný vztah s rodiči,
Tajemství husích stop, Jak správně naložit se svými penězi, Jak se stát dobrým
kamarádem, Moje cesta na svět, Jak se chránit v nebezpečných situacích, Hrajeme si
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

spolu) – souhrnně se dá říci, že ve všech třídách žáci velmi aktivně spolupracovali
s lektorkou a každý si odnesl z programu nějaké nové informace. Přínosem je zpětná
vazba lektorky ve formě zprávy pro třídní učitele.
Týden zdravé výživy–tradičně oblíbená akce, která je spojená s aktivitami,
zařazenými přímo do výuky a doplněná o preventivní programy (DM–Veselé zoubky).
Pyžamový den
Hasík – akce organizovaná HZS v Trutnově se zaměřením na chování v nebezpečných
situacích.
BED - proběhl v režii třídních učitelů.
Periodické preventivní programy školního metodika prevence – probíhají ve 3. – 5.
třídách. Po domluvě ŠMP s vyučujícími 3. tříd byl upraven program „Jsme jací jsme“,
který byl poté hodnocen velmi pozitivně. Program pro 4. třídy „Koheze“ a program
pro 5. třídy „Moderní je nekouřit“ zůstal beze změny a byl také hodnocen kladně.
Den off-line

Na druhém stupni byly kladně hodnoceny tyto akce:
1. Etické dílny (Moc slova, Image nebo charakter, Pohoda a klídek bez tabáčku,
Předsudky) – cílem programu bylo motivovat žáky k žádoucímu chování, sdělovat
pravdu vhodnými slovy. Bylo znát, že některé závěry pro ně nejsou tak jednoduše
přijatelné.
2. Seznam se bezpečně
3. Kyberšikana
4. Energie budoucnosti
5. Koheze – 6. třída
6. Jak se nedostat do dluhové pasti
7. Drogy, závislosti
8. Den off-line
V tomto školním roce došlo ke změně ve složení školního poradenského pracoviště.
Na místo školního speciálního pedagoga nastoupila PaedDr. Zuzana Šmídová, která se
zaměřila na inkluzi a práci s dětmi vyžadujícími podpůrná opatření. Vyučujícím pomáhala
s diagnostikou a s tvorbou plánu pedagogické podpory.
Ve vztazích učitel – žák a v práci se třídou jsou mezi pedagogy určité rozdíly, stále je
co zlepšovat. Pro 15 pedagogických pracovníků proběhlo dvoudenní vzdělávání během
podzimních prázdnin 2017 na téma „Práce se třídou“ z grantu „Klima školy“. Na podobné
téma se zúčastnily vzdělávací akce s názvem Spolu a jinak ve vzdělávání dvě vyučující 1.
stupně.
Podle ohlasů žáků a zúčastněných vyučujících byly některé akce hodnoceny záporně.
Takovou akcí byla dopravní výchova ve 4. třídách. Třídní učitelé měli výhrady k některým
lektorům v DDM Jednička ve Dvoře Králové n. Labem.
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Eurocentrum Hradec Králové nabízelo akce „Vánoce v zemích EU“ a „EU letem
světem“, ale z důvodu špatné spolupráce s organizátory akce neproběhly.
Škola nabídla rodičům a široké veřejnosti besedu na téma „Děti v (ne)bezpečí –
vážně i nevážně o virtuálním světě“. Bohužel se tato akce nesetkala s velkým zájmem,
přestože byla dobře připravena a rodiče byli na akci upozorněni na třídních schůzkách.
Dvoudenní kohezní pobyt 6. tříd žáci hodnotili kladně. V následujícím školním roce
se chceme zaměřit hlavně na pozitivní vazby ve třídě a spolupráci žáků.
Ve třídách 4. C a 5. B bylo využito služeb PPP. Okresní metodička prevence
Mgr. Kaplanová pracovala s třídními kolektivy na zlepšení komunikace a spolupráce mezi
žáky a učiteli.
V rámci své kompetence školní metodička prevence řešila jeden případ nadměrné
absence a neprospěchu žáka 7. A. Ostatní případy rizikového chování řešila výchovná
poradkyně.
Přehled všech realizovaných aktivit specifické a nespecifické prevence školy:
měsíc
ativity
Září
- Vznik a vývoj knihy – projekt 2. B
- Kohezní program (6. A, B)
- Kulturní akce Kouzelník Reno (ŠD)
- S knihou ve škole – školní čtenářský klub (vzdělávací akce PP)
- Cykloturistický kurz (8. A, B)
- Písnička pro draka aneb Jak se vaří pohádka (divadelní představení
pro 1. stupeň)
- Divadlo nekouše! aneb živelný průvodce divadelními žánry
(divadelní představení pro 2. stupeň)
- Šikovné ruce pro hospic – soutěž ŠD
- Hudba školám: Filmové a muzikálové hity (1. – 9. ročník)
Říjen
- Sportovní akce: stolní tenis 6. – 9. třídy; minikopaná (8. – 9. třídy);
Florbal (6. -7. třídy,8. – 9. třídy)
- Návštěva knihovny v HSM – akce ŠD
- Co ukrývá les – akce ŠD
- Etické dílny - Jak správně naložit se svými penězi (5. A, B, C); Jak
překonat starosti ve škole (4. A, B, C); Moc slova (7. A, B)
- Spolu a jinak ve vzdělávání – vzdělávací akce PP
- Práce se třídou – vzdělávací akce PP
- Posezení k začátku školního roku pro PP
- Klokánek – pojekt 6. tříd
- Studium k výkonu specializačních činností – prevence sociálně
patologických jevů) – studium PP
Listopad
- Sportovní akce: florbal 6. – 7. třídy; 8. – 9. třídy; soustředění
Zumba; Čeps Cup florbal 1. – 5. třídy
- Návštěva knihovny HSM – akce ŠD
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Prosinec

-

Leden

Únor

-

Stranka 22

Halloweenská párty v ŠD
Halloween v Chobotnici
Dobrodružná noc v ŠD
Etické dílny - Jak se máš? (1. – 2. třídy)
Trestní odpovědnost mládeže – (9. A, B)
Spolu a jinak v poradenství – vzdělávací akce metodika prevence
Seznam se bezpečně (6. – 9. třídy)
Sex, AIDS a vztahy (9. A, B)
Živá knihovna (9. A, B)
S knihou po škole (2. A, B)
Příběhy bezpráví (9. A, B)
Moje rodina – projektový den (2. A, B)
Místo, kde žijeme – projektový den (5. třídy)
Etické dílny – Jak se stát dobrým kamarádem (3. třídy), Image nebo
charakter (8. třídy); Pohoda a klídek bez tabáčku (6. třídy)
Den otevřených dveří
Mikulášská nadílka (1. – 3. třídy)
Čertoviny ve ŠD
Vánoční setkání 1, oddělení ŠD ve Studnici
Besídka v domově důchodců (Žákovský parlament)
Prevence užívání tabáku, marihuany a alkoholu – vzdělávací akce
PP
Vá-Noční prohlídka zámku Hrádek u Nechanic (KZČ)
Sportovní akce: florbalový turnaj 4. – 5. třídy; soustředění HIP HOP
Vánoční laťka (6. – 9. třídy), futsal (6. – 9. třídy)
Vývoj české rockové hudby (6. – 9. třídy)
Písničkový kolotoč (1. – 4. třídy)
Vánoční večírek Rebels teamu
Vánoční den (1. – 9. třídy)
Vánoční ZOO – 5. třídy
Lyžařský kurz (7. třídy)
Školní družina hledá talent
Energie – budoucnost lidstva
Sportovní akce: Futsal (7. – 9. třídy); florbal 4. – 5 třídy;
Sportovní akce: Krkonošský pohár ve florbalu; Softbalový turnaj
Trutnovská dračice; Halová kopaná 8. – 9. třídy
Etické dílny – Moje cesta na svět (3. třídy)
Rozjezdy pro hvězdy – akce ŠD
Kyberšikana (7. – 9. třídy)
Den off-line (1. – 9. třídy)
A Silly Bear – divadelní představení v AJ (4. – 6. třídy)
Jack and Joe – divadelní představení v AJ (7. – 9. třídy)
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Březen

-

Duben

Květen

Červen
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Hasík – preventivní program hasičského sboru (2. A, B, 6. A, B)
Jak se nedostat do dluhové pasti – přednáška (9. třídy)
Etické dílny – Jak mít pěkný vztah s rodiči (5. třídy), Jak se chránit
v nebezpečných situacích (2. A, B); Tajemství husích stop (4. třídy)
- Návštěva předškoláků z MŠ Čtyřlístek, MŠ Srdíčko – akce ŽP
- Sportovní akce: vybíjená okres (4. – 5. třídy), přehazovaná (6. – 7.
třídy)
- DM Veselé zoubky (1. třídy)
- Rozjezdy pro hvězdy – akce ŠD
- Zvířátka a Petrovští – divadelní představení (1. – 5. třídy)
- Barevný týden (1. – 9. třídy)
- Noc s Andersenem (2. A, B)
- Drogy. Závislosti (9. třídy)
Oslava dne učitelů
- Tajemný svět kouzel a fantazie – výtvarná soutěž KZČ
- Sportovní akce: Halová kopaná (8. – 9. třídy), vybíjená (4. – 5. třídy),
Mc Donalds Cup (1. – 3. třídy), Minikopaná (8. – 9. třídy)
- Etické dílny: Hrajeme si spolu (1. třídy), Předsudky (9. třídy)
- Týden zdraví (1. – 9. třídy)
- Preventivní program „Jsme jací jsme“ (3. třídy)
- Ekomóda – akce ŠD
- Čarodějnický rej – akce ŠD
- Sportovní akce: Velká cena Trutnova v silniční cyklistice (9. třídy);
Mc Donalds Cup (1. – 5. třídy)
- Den Evropy (6. – 9. třídy)
- Školní družina v pohybu
- Děti v (ne)bezpečí – vážně i nevážně o virtuálním světě – akce pro
veřejnost
- Kariérové vzdělávání – workshop pro PP
- Vodácký kurz (9. třídy)
- Preventivní program – Moderní je nekouřit (5. třídy), Koheze (4.
třídy)
- Binec – akce ŠD
- Pyžamový den – akce ŽP
- Místo, kde žijeme – projektový den (2. třídy)
- Slavnostní ocenění nejlepších žáků školy
- Sportovní akce – T-Mobile běh, Olympiáda žáků trutnovských škol
- Pasování na čtenáře (1. třídy)
- Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. tříd
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
PŘEHLED DVPP VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
Jméno, příjmení
41 PP

Vzdělávací akce

Vzdělávací instituce

Specifika hodnocení zakú
v kontextú spolecneho
vzdelavaní

NIDV Hradec Kralove

1. 9.2017

„sabloný“/8 h
SEVER Horní Marsov

ZS Mladeznicka

Jan Roza

Stúdiúm k výkonú
specializovaných cinností - o
koordinator EVVO
ríjen 2017 – ríjen 2018

Hana Váňová

Stúdiúm k výkonú
specializovaných cinností –
prevence socialne patologických
jevú
(1. rocník)

Univerzita Hradec Kralove

Břetislav Klomínský
Věra Menzelová
Jan Roza
Jiří Šembera
Jana Škodová
Lenka Pavlová
Hana Váňová

Workshop „posilúj, protahúj se,
regenerúj“

MFK Trútnov

13. 9. 2017 ZS Mladeznicka
Spolú a jinak ve vzdelavaní

Bez poplatkú
MANSIO v.o.s.

14 PP

12. – 13. 10. 2017
Hotel Stúdanka Rýchnov n/K
Spolú a jinak ve vzdelavaní

Hrazeno z grantú skolý
MANSIO v.o.s.

Ilona Kutová

26. – 27. 10. 2017
ZS Mladeznicka
Spolú a jinak v poradenství

Hrazeno z grantú skolý
MANSIO v.o.s.

Pavel Štosek

7. – 8. 11. 2017
ICT technologie + robotika

Hrazeno z grantú skolý
Erasmús+

26. 11. – 2. 12. 2017
Portúgalsko
Zdeněk Géc
Michal Strnad
Jiří Šembera
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Legislativní novinký ve sk. roce
2017-18
23. 11. 2017 Hradec Kralove
Netradicní a zazitkove hrý v TV
5. 12. 2017 Hradec Kralove

Hrazeno z grantú skolý
NIDV Hradec Kralove
Bez poplatkú
MOUDRÝ OSEL, vzdelavací
agentúra, Boskovice
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Lidmila Kuříková
Ilona Kutová

Prevence
úzívaní
tabakú,
marihúaný a alkoholú (kúrz s elearningem)

Júles a Jim, z.s., Praha

14. 12. 2017 Hradec Kralove

Bez poplatkú/22 h
Seminaria, s.r.o., Praha

Zdeněk Géc
Michal Strnad

Ochrana osobních údajú ve
skolach nove podle GPDR
8. 2. 2018
Praha

Jitka Krausová
Jitka Pytelová
Monika Strnadová
Lidmila Kuříková
Ilona Kutová
Stanislava Šubrová
Michal Strnad

Ucíce úcíme se, aneb jak rozvíjet
sebe i zaký pri výúce
matematiký
10. – 11. 2. 2018

Zuzana Šmídová

Lidmila Kuříková

Lidmila Kuříková

ZS Trútnov, R. Frimla
Resení aktúalních problemú
rízení skolý
MSMT-12568/2017-1-741
6. 3. 2018
Trútnov
Podpúrna opatrení ú zakú
s porúchoú aútistickeho spektra
nebo výbraným psýchickým
onemocnením
7. 3. 2018
Praha
Cinnosti skolý spojene se
zadavaním údajú z Doporúcení
do skolske matriký, vedení
dokúmentace skolý o PO,
financovaní PO
20. 3. 2018
Praha

16 h
SZDVPP KHK

NUV,
skolske
poradenske
zarízení a zarízení pro DVPP –
projekt KIPR
Bez poplatkú
NUV

Bez poplatkú

Výúcovaní a hodnocení zakú
v ramci spolecneho vzdelavaní
4. 4. 2018
Trútnov
Bez poplatkú/8 h

Stranka 25

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2017/2018

Prezentace školy na veřejnosti
Škola se na veřejnosti prezentuje následujícími formami:









školní Zpravodaj (měsíční periodikum)
www stránky školy (www.zsmltu.cz)
Facebook
Den otevřených dveří
články v denním tisku
výstavy
prezentace výsledků činností (výuky, sportu, zájmové činnosti…)
digitální prezentace u hlavního vchodu do školy

Inspekční činnost ČŠI
Skola býla zarazena Ceskoú skolní inspekcí do vzorkú skol, ve kterých probehlo
v listopadú 2017 výberove zjisťovaní výsledkú zakú 9. rocníkú. Sledovanoú oblastí býla
socialní gramotnost, a testovaní probehlo prostrednictvím inspekcního elektronickeho
sýstemú InspIS SET.
Cílem zjisťovaní výsledkú zakú býlo overit mírú dosazení výbraných ocekavaných
výstúpú podle Ramcoveho vzdelavacího programú pro zakladní vzdelavaní. Z výsledkú
testú nebo jeho tematických castí je mozne výcíst dúlezite informace o tom, ktera
z temat zahrnútých v t jsoú zaci schopni resit lepe a ktera húre, a promítnoút pak týto
informace do dalsí výúký. Zaci obdrzeli výsledek sveho testú ihned po jejich úkoncení.
Výsledký meli zaci k dispozici okamzite po úkoncení testú.
V kvetnú 2018 probehla dílcí inspekcní cinnost prímo ve výúcovacích hodinach,
pricemz ze straný CSI nebýlý shledaný zadne vaznejsí nedostatký, naopak býla prace
výúcújících hodnocena velmi pozitivne.

Základní údaje o hospodaření školy
Hospodaření v hlavní i doplňkové činnosti v roce 2017 a v prvním pololetí roku 2018
bylo vyrovnané.
Příspěvek na mzdy byl v roce 2017/2018 poskytnut v plné výši.
Hlavním úkolem v tomto období bylo realizace a dokončení zateplení zbývajících
pavilonů školy a výměna oken a vstupních dveří, což se podařilo. Druhou významnější akcí
v roce 2018 byla celková oprava střechy na objektech (hlavní budova a chatky) v Horním
Bradle.
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V tomto období rovněž probíhaly v rámci údržby tyto větší akce: malování vnitřních
prostor školy, oprava podlahových krytin a dlažby a opravy související s rekonstrukcí školy a
nezahrnutých do projektu. Dále se pokračovalo ve výměně žákovských lavic a židlí.
Přehled hospodaření viz Příloha č. 1.

Projekty, získané dotace a granty
„ŠABLONY ZŠ MLÁDEŽNICKÁ TRUTNOV“
Ve školním roce 2017/2018 probíhala realizace projektu v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), na který jsme získali dotaci ve výši
1 371 402 Kč. Program je zaměřen především na práci s žáky s podpůrnými opatřeními,
rozvoj čtenářské, matematické a informační gramotnosti a další vzdělávání pedagogických
pracovníků.
DRUHÝ ZÁVĚREČNÝ ROK PROJEKTU FRIENDLY ICT AKTIVITY ERASMUS + KA1
Projekt zaměřený na vzdělávání pedagogů na zahraničních kurzech a stážích. O co
v projektu šlo?
Chtěli jsme: podpořit profesní rozvoj
zaměstnanců v oblastech využití moderních
technologií v běžné výuce, zlepšení
jazykových a didaktických kompetencí
učitelů a proškolit klíčové IT zaměstnance
v rozvíjející se oblasti robotiky, algoritmizace
a programování na základních školách.
Podařilo se nám: v oblasti robotiky a
robotického myšlení proškolit klíčové
zaměstnance na práci s výukovými roboty a
robotickými stavebnicemi jako jsou např.
Lego Mindstorms, Arduino, Ozobot, Mboot.
Zvládli jsme základy kódování a programování využitelné na prvním i druhém stupni ZŠ
(Scratch, Tinker,) či modelování 3D objektů a jejich následný tisk. Tyto dovednosti a
vědomosti vedou k zavádění základů robotiky a programování do výuky ve školním roce
2018/19. V roce 2017/18 úspěšně proběhl pro žáky naší školy kroužek Robohrátky a podařilo
se nám úspěšně zažádat o grant z IROP na vytvoření a vybavení nových učeben pro výuku
robotiky a mechatroniky.
Rovněž se nám podařilo se vylepšit využívání technologií v běžné výuce, kde si učitelé
z kurzů dovezli dovednosti především v používáním tabletů a aplikací. Zároveň se naučili
orientovat se v online dostupných zdrojích na internetu a běžně je využívat ve výukových
hodinách.
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Zlepšit jazykové dovednosti účastníků především tím, že se nám podařilo vyslat
jednotlivé učitele na kurzy, kde nebyl jiný účastník z ČR a všichni byli nuceni komunikovat
v angličtině nebo němčině.
Didaktické kompetence učitelů cizích jazyků byly osvěženy a „jazykářky“ si odvážely
z kurzů nové aktivity pro výuku jazyků. V neposlední řadě byli účastníci nadšeni ze setkání
s kolegy z EU, se kterými jsou dosud v kontaktu a plánují pro nový školní rok eTwinningové
projekty.
Seznam kurzů:
Cyklus 1 - Využití technologií se zaměřením na přírodovědné vědy (Finsko)
Cyklus 2 - robotika Lego Mainstorms, algoritmizace a programování (Portugalsko)
Cyklus 3 - kreativní výuka angličtiny na prvním stupni (Velká Británie)
Cyklus 4 - didaktický jazykový kurz s využíváním ICT (Velká Británie)
Cyklus 5 - kreativní výuka v němčině (Německo)
Cyklus 6 - využití moderních technologií ve výuce mimo učebny, outdoor aktivity s tablety a
telefony (Řecko)
Cyklus 7 - robotika - Tvorba scénářů a jejich praktické využití pro výukové hodiny (Velká
Británie)
Cyklus 8 - moderní ICT a volně dostupné webové nástroje při výuce (Portugalsko)
Závěrečná zpráva byla poskytovatelem grantu, Domem zahraničních služeb,
schválena v plném rozsahu.
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Žákovský parlament
AKCE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
„Halloween“ pro žáky I. stupně (30. října 2017)

Besídka pro Domov seniorů Trutnov (19. prosince 2017)

„Teplákový den“ (23. února 2018)
Akce pro předškoláky – pro děti z mateřských školek Čtyřlístek, Srdíčko a Meluzínek
(6. března 2018, 26. března 2018 a 28. března 2018)
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„Den učitelů“

„Pyžamový den“ – akce pro žáky z 1. stupně naší školy (15. června 2018).
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Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími
partnery
Na škole nepůsobí žádná odborová organizace. Škola nespolupracuje s žádnou jinou
odborovou organizací ani s partnerem, který by měl větší význam pro činnost školy.

Další aktivity školy
KLUB ZÁJMOVÉ ČINNOSTI „ELDORÁDO“
Klub zájmové činnosti „Eldorádo“ i v letošním roce poskytoval účastníkům
zájmového vzdělávání (nejmladší děti, žáci, studenti, ostatní zájemci z řad veřejnosti)
naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti.
Vedle pravidelné činnosti a příležitostných aktivit kroužků patří mezi každoroční a již
tradiční akce Klubu „Eldorádo“:
- mikulášská nadílka ve škole na 1. stupni
- mikulášské schůzky a tréninky zájmových kroužků
- florbalové turnaje „Eldorádo Cup“ pro 1. - 3. třídy a 4. - 5. třídy škol okresu Trutnov
V předvánočním čase jsme připravili výtvarnou soutěž s názvem „KOUZELNÝ ČAS
VÁNOC“, které se zúčastnilo třicet šest dětí.
Do světa kouzel, duchů, tajemných hradů a zapomenutých pokladů jsme se vydali
v další výtvarné soutěži „TAJEMNÝ SVĚT KOUZEL A FANTAZIE“, která byla vyhlášena během
roku. Do soutěže se zapojilo celkem 23 dětí. Nejlepší práce byly odměněny a všechny byly
vystaveny na výstavce v přízemí na 1. stupni.
Již tradičně v průběhu celého školního roku probíhala soutěž ve SBĚRU STARÉHO
PAPÍRU – pro jednotlivce i třídní kolektivy. Ti nejlepší byli odměněni a nejúspěšnější třídy
získaly finanční příspěvek na výlet či třídní akci. Letos se podařilo nasbírat celkem 14 435 kg
starého papíru. Pro velký ohlas - jak u dětí, tak i rodičů, budeme v této soutěži pokračovat i
v následujícím školním roce.

Táborová činnost
V letošním roce jsme na naší táborové základně v Horním Bradle uspořádali dva běhy
letních táborů, na kterých se vystřídalo 134 dětí, které tradičně plnily celotáborové hry –
1. běh hru s názvem „Čarodějnice ze země Bradlo-Oz“ a 2. běh hru - „A přece se točí!!!“.
„Kdo si hraje - nezlobí“ byl název příměstského tábora, kterého se ve druhém prázdninovém
týdnu zúčastnilo 19 dětí. 25 mladých rybářů se účastnilo rybářského tábora – pořádaného
opět v Dolcích na začátku prázdnin. Dále se během letních prázdnin již tradičně uskutečnila
sportovní soustředění Rebels Teamu - Hip-hopu, Zumby a rokenrolu v Bílé Třemešné.
V posledním týdnu prázdnin měli v našich tělocvičnách soustředění florbalisté. Také
fotbalisté se na nadcházející sezónu připravovali na svých soustředěních, příměstském
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fotbalovém táboře a při dvoufázových trénincích, fotbalistky začaly s přípravou v půlce
srpna na trénincích na hřišti v HSM v Trutnově.

Akce kroužků
Kromě pravidelné zájmové činnosti kroužků, některé z nich uskutečnily řadu
příležitostných aktivit a víkendových akcí. Účastníci při nich rozvíjeli nejen svůj zájem a
talent, ale získávali nové poznatky, zkušenosti a dovednosti a zároveň se realizovali
v kolektivu ostatních účastníků. Zájmové útvary se účastnily i řady soutěží a vystoupení,
při kterých reprezentovaly nejen Klub „Eldorádo“ a ZŠ Mládežnická, ale i město Trutnov:
Střelecký kroužek - i v letošním roce se naši střelci zúčastnili mnoha soutěží, ve kterých
předvedli velmi pěkné výsledky - již tradiční organizace a účast na střelecké soutěži ve Vrchlabí a v Trutnově – PŘEBOR
KRAJSKÉHO SDRUŽENÍ VRCHLABSKÁ A TRUTNOVSKÁ LIGA – 1., 3. a 5. místo nominace na Český pohár talentované mládeže
- střelecká liga Královéhradeckého a Pardubického kraje
- Grand Prix Nisa, Liberec – 20. místo
- VC Stráže nad Nisou, Liberec – 21. a 22. místo
- GP Rapid Plzeň – 18. a 33. místo
- GP Praha, Plzeň – 15. a 21. místo
- nominace a účast na MČR ve střelbě ze vzduchové pistole – mladší žáci – 5. místo,
člen družstva za královehradecký kraj – 7. místo
- nominace mezi juniory na Český pohár v Plzni ve třech disciplínách: ve střelbě
ze vzduchové pistole a v malorážkových zbraní, ve střelbě z libovolné pistole a
sportovní pistole
Rybářský kroužek
- brigády na rybnících v Pekle a v Dolcích
- příprava a organizace Dětských rybářských závodů v Dolcích ve spolupráci s MO ČRS
Trutnov
- tradiční pořádání letního tábora pro mladé rybáře v Dolcích
Rebels team - dívčí formace The ReBels, ReBelky, Zumba a Hip Hop
- Výsledky závodů:
White cup Radvanice – The ReBels – 1. místo
Brandýs nad Labem - Děti Fitness – ReBelky – 2. místo
Hradec Králové – Děti Fitness – Zumba Andílci – 1. místo, Zumba Baby Girls – 1. místo,
HIP – HOP – Just Dance Kids – 2. místo
Praha, Lucerna – MIA festival Děti fitnes, aneb sportem proti drogám – The ReBels 1. místo, ReBelky - 2. místo
Rtyně v Podkrkonoší – Zumba A – 1. místo, Zumba Baby Girls - 1.místo
Bohemia Tour Jičín – Zumba Andílci – 1. místo, Zumba Baby Girls– 1. místo
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-

MČR Karlovy Vary – The ReBels – 2. místo
Říčany – The ReBels – 2. místo
Dražice Cup - ReBelky - 3. místo
víkendová a prázdninová soustředění
předvánoční akce pro rodiče
„Den rodiny“ Trutnov – prezentace

Drak and roll
Výsledky akrobatického páru kategorie C:
Jarní cena ZŠ Twist Říčany – 6. místo
MČR Karlovy Vary – 5. místo
Softball
- příprava, uspořádání a účast na 37. ročníku mezinárodního halového softballového
turnaje kadetek „Trutnovský drak“ – kadetky SK Trutnov HSM – 1. místo
- příprava, uspořádání a účast softballového turnaje „Trutnovská dračice“ (halový
turnaj dívek do 13 ti let) – žákyně SK Trutnov HSM - 2. místo
- softballová extraliga žákyň – 4. místo (po půlce sezóny)
- softballová extraliga kadetek – 3. místo (po půlce sezóny)
- „Rozhýbejme Trutnov“ – prezentace
- účast v projektu „Little Leauge“ – probíhá výběr na evropskou kvalifikaci – Holandsko
- dvě zástupkyně na ME kadetek v Ostravě – 2. místo
Florbal
Členové našich florbalových oddílů – elévové, starší žáci a junioři se zapojili do svých
soutěží, kde předvedli pěkné výkony.
Velmi dobře si vedli dorostenci, kteří v 1. celostátní lize skončili na 6. místě.
Starší žáci ve Východočeské lize skončili ve 3. výkonnostním koši.
Junioři obsadili 6. místo ve 2. juniorské lize.
Karate
- příprava a organizace zkoušek technické vyspělosti karatistů
- sportovní soustředění
Sporťáček
- „Čertovinky“
- příprava, organizace a účast na závěrečné miniolympiádě
Divadelní kroužek „Sedmikrásky“
- příprava a realizace divadelního představení „Doktorská pohádka“ - pro žáky naší
školy a pro rodiče a veřejnost
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Kopaná
I v letošním roce jsou kroužky vedeny trenéry fotbalového oddílu MFK Trutnov a
členové se zařazují do mládežnických družstev tohoto oddílu.
Vedle řady sehraných zápasů, jak na domácí půdě, tak na hřištích soupeřů, se i
o prázdninách uskutečnila soustředění, příměstský fotbalový tábor a dvoufázové tréninky.
Úspěchy dívčí kopané:
- 2. liga starších žákyň
– 1. místo
- mladší přípravka –
okresní přebor
- 2. místo
- starší přípravka –
účast v celostátním
finále
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
Deset školních měsíců ve všech pěti odděleních školní družiny bylo již tradičně nabito
pestrými činnostmi, aktivitami a společnými akcemi. Aby byly splněny požadavky
psychohygieny, kdy podporujeme zdravý sociální, duševní a tělesný vývoj dětí, střídaly
vychovatelky celou řadu činností. Nechyběl odpočinek (četba, relaxační a odpočinkové hry,
poslech aj.), rekreační a zájmové činnosti. Velký důraz jsme kladly na pohybové aktivity dětí,
ke kterým jsme využívaly tělocvičny, zahradu, stadion, dětská hřiště a lesy v okolí školy.
Nezapomínalo se ani na PNV, kdy si děti zábavnou formou didaktických a smyslových her,
kvízů, osmisměrek, hlavolamů, paměťových her aj. procvičovaly probírané učivo. Čtenářskou
gramotnost jsme podporovaly pravidelnými návštěvami školní knihovny, ale také knihovny
městské v HSM. V rámci pohybových aktivit, mimo jiné, děti cvičily na dětských posilovacích
strojích, hrály stolní tenis, basket, v zrcadlovém sále si užívaly her s padákem a míčky.
Nedílnou a velmi důležitou součástí naší práce s dětmi bylo opět budování a
posilování přátelských vztahů mezi dětmi a mezi dětmi a vychovatelkami. K tomu jsme
ve velké míře využívaly kolektivní hry, při kterých rozvíjíme u dětí empatii, přátelství, důvěru,
toleranci. Posilovaly jsme komunikační dovednosti dětí, opět formou her a rozhovorů.
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Nezapomínaly jsme na talentované děti, které se nebály ukázat před ostatními svá
vystoupení z oblasti zpěvu, tance a dalších dovedností. Připravily jsme pro ně velice
oblíbenou akci „ŠD hledá talent“. V kinosále školy proběhla tři kola. Děti se s námi naučily
využívat různý odpadový materiál (krabičky, ruličky, látky, vlna), přírodniny. Ve všech
odděleních jsme dětem umožnily seznámit se s netradiční výtvarnou technikou Embossingu.
Připravily jsme pro děti neuvěřitelných 16 společných akcí, při kterých se vždy sejdou
děti a vychovatelky z celé družiny. Byly to akce: Kouzelník Reno, Podzimníčci v ŠD, Co ukrývá
les, Halloweenská párty, hra Veslaři, Čertoviny, Vánoční setkání u stromečku, ŠD hledá talent
3 kola, Karneval v Riu, Ekomóda, Barevný týden, Čarodějnický rej, Taneční škola, ŠD
v pohybu, hra Binec, vyhodnocení sběru.
Vychovatelka Hofmanová G. se po třech letech rozloučila se svou „Správnou partou“
rozlučkovou, zahradní párty na České Čtvrti. Za tři roky udělala „Správná parta“ velký kus
práce, nasbírala mnoho smajlíků za kamarádství, Ferdů Mravenců za šikovnost a zručnost a
soviček za chytré hlavičky. Kuchařová L. DiS. se také po třech letech loučila se svými
„Supersmajlíky“ tréninkem s Rangers a spaním pod širákem. Děti z těchto dvou oddělení si
vyzkoušely cvičení na trampolínkách v naší tělocvičně, pod vedením L. Kuchařové, DiS.
IV. oddělení vychovatelky Kuchařové jezdilo do TU na fitness cvičení, dále na cvičení
s Radimem, několikrát navštívilo školní saunu.
L. Kuchařová organizovala celoroční sběr víček, kdy finanční výtěžek šel na pomoc
nemocnému dítěti. Aktivně se zapojila do organizování T-mobile běhu a zapojila naši školu
do celostátní akce „Krabice od bot“, za spolupráce Oblastní charity. Vybrané dárky se
odvezly dětem do nemocnice v Trutnově, ozdravovny Les Království, do Barevných domků
v Hajnici, na Oblastní charitu v Trutnově a do dětského domova ve Dvoře Králové.
Děti z oddělení p. vychovatelky Ryšanové zažívaly po deset měsíců v rámci celoroční
hry „Přátelé z planety X“ velká dobrodružství, kdy absolvovaly vesmírnou cestu raketou
z planety Září až na planetu Červen.
Velmi hezkou tradici zavedla již před mnoha lety vychovatelka L. Zikmundová, a sice
vzájemnou spolupráci a družební setkávání s dětmi ze ŠD ze Studnice. Tato akce nemohla
ani v tomto školním roce chybět. Také se již po několikáté se svým oddělením zúčastnila
krásné akce „Šikovné ruce pro Hospic“. Pravidelně navštěvovala se svým oddělením pobočku
městské knihovny v HSM.
Využili jsme nabídky lyžařské školy „Ski/Snb Academi“. Proběhly opět dva týdenní
kurzy lyžování, tentokrát ve skiareálu Bret. O tuto akci byl ze strany dětí a rodičů opět velký
zájem.
Sběr starého papíru opět probíhal, a to i se závěrečným vyhodnocením nejlepších
sběračů. Všechny děti, které nám starý papír nosily, dostaly drobné dárečky. Velké
poděkování patří jejich rodičům.
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ŠKOLNÍ KLUB „CHOBOTNICE“
Ve školním roce 2017/2018 jsme se
ve školním klubu Chobotnice věnovali
projektu Cesta kolem světa. Během deseti
měsíců se děti dozvěděly zajímavosti
o Novém Zélandu, Spojených státech
amerických, Indii, Švédsku, Finsku,
Španělsku a Velké Británii. Děti si
vyzkoušely indickou hru carrom, švédskou
hru kubb, nebo finskou hru mölkky.
Program byl zaměřen i na zeměpisné
vědomostní kvízy v soutěžních týmech. Všichni cestovatelé obdrželi na začátku školního roku
cestovní lístek, na který za každou splněnou aktivitu získali razítko. Na mapu vyvěšenou
ve školním klubu jsme každý měsíc označili vlajkami procestované země.
V listopadu školní klub pořádal
Halloweenskou strašidelnou noc, kdy děti
v převlecích plnily záludné úkoly ukryté
v Lexikonu kouzel. Dle indicií schovaných
na chodbách luštily hádanky, soutěžily
v pohybových aktivitách a nakonec
ve škole strávily i noc.
Vánoční čas byl samozřejmě
věnován České republice a typickým
tradicím, jako pouštění ručně vyrobených
lodiček z vlašských ořechů, nebo házení
pantoflem. Další akce školního klubu byla
inspirovaná zimními olympijskými hrami
v jihokorejském Pchjongčchangu. V únoru
jsme si na počest této události uspořádali vlastní „chobotnicovou“ olympiádu. Naši sportovci
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si nejprve vlastnoručně vyrobili papírové lyže a pak se utkali v provizorním slalomu, ledním
hokeji a sjezdu. Na vítěze čekal stupínek slávy i čokoládové medaile.
Na závěr školního roku byli nejlepší sběrači razítek odměněni sladkou odměnou a
malým dárkem. Tím jsme slavnostně zakončili celoroční putování kolem celého světa.
PŘEHLED SPORTOVNÍCH VÝSLEDKŮ ŠKOLY
Říjen
 Okrskové kolo ve florbale chlapců, kat. III., ZŠ R. Frimla - 5. místo
 Okrskové kolo ve florbale dívky, kat. III. - 2. místo (postup), kat. IV. - 2. místo (postup),
obě gólmanky vyhlášeny jako nejlepší v turnaji; ZŠ R. Frimla
Listopad
 Florbal - okresní finále kat. III - dívky - Dvůr Králové n/L - 2. místo - bez postupu.
Prosinec
 Futsal dívek - oblastní kolo, Pardubice - 2. místo - postup do republikového finále
Leden
 Republikové finále - futsal dívky, kat. III. - IV., 4. místo, Heřmanův Městec
 ČEZ Cup - florbal dívek, kat. 4. - 5. třída, krajské kolo, Předměřice n L. - 2. místo

Únor
 Krkonošský florbalový pohár (dívky)
a) kategorie 2. - 5. tř. - 1. místo
b) kategorie 6. - 9. tř. - dívky - 2. místo
 Krkonošský florbalový pohár (chlapci)
a) kategorie 4. - 5. tříd - 2. místo
b) kategorie 8. - 9. tříd - 4. místo
 Halová kopaná (chlapci), kat. IV., okrsek - ZŠ Mládežnická - 3. místo
Březen
 Okrskové kolo ve vybíjené
a) Smíšené družstvo 1. místo, postup do okresního kola
 Okresní kolo Halová kopaná kat. IV – 1. místo (postup do krajského finále)
 Přehazovaná dívky – 2. místo (postup do krajského finále)
Duben
 Odznak všestrannosti olympijských vítězů – 2. místo družstvo
 Krajské finále v Přehazované – 3. místo
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Krajské finále v halové kopané kategorie 8. – 9. třída – 3. místo
Krajské finále minikopaná dívek – 1. místo
Okrskové kolo Mc Donald´s cup 4. – 5. třída – 1. místo
Okresní kolo Mc Donald´s cup 1. – 3. třída – 1. místo

Květen
 Štafetový pohár 1. – 5. třída, okresní kolo – 4. místo
 Okresní kolo Mc Donald´s cup 4. – 5. třída – 4. místo
 Kvalifikace na republikové finále dívek 8. – 9. třída – 2. místo
 Krajské kolo OVOV – družstvo 10. místo, individuální umístění
Červen
 Aqúatlon skol – zakýne 4. trídý 3. místo na MCR
 T – mobile olýmpijský beh – celkem 226 bezcú z cele skolý
 Olýmpijske hrý detí Trútnovských skol
Celoroční sportovní projekty
 Olýmpijský víceboj – plnení jednotlivých disciplín v ramci hodin TV
 Odznak vsestrannosti olýmpijských vítezú – plnení disciplín v ramci hodin TV
 Netradicní hodiný TV
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KURZY A SOUSTŘEDĚNÍ
Lyžařský kurz
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Vodácký kurz
Koncem května 2018 vyrazily tradičně deváté třídy na vodácký kurz. Cílem byla řeka
Vltava. Týdenní kurz je pro některé žáky prvním setkáním s vodáctvím, ale i se spaním pod
stanem. Naše výprava si vysloužila obdiv od místních znalců, protože jako jedna z mála skupin
vyrážela na vodu se všemi věcmi. Žáci si na vlastní kůži vyzkoušeli vlastní zodpovědnost. Kdo
si špatně zabalil, riskoval spaní v mokrém spacáku.
Z devátých tříd se vyklubal dobrý tým. Žáci si navzájem pomáhali a bylo na ně
spolehnutí. V neuvěřitelně krásném počasí jsme společně prolezli hrad Rožmberk nebo
krásný Český Krumlov. Vodáci si odvezli domů krásnou vzpomínku na závěr své školní
docházky

Cyklo-turistické soustředění
Letos se osmé třídy zúčastnily sportovního kurzu na kolech v okolí horného bradla
v železných horách. Netradiční byl termín. Žáci odjížděli už ve třetím týdnu školního roku
vstříc očekávanému babímu létu. To se nám sice nepoštěstilo, ale teplotní podmínky nás
aspoň více spojily a cykloturistický kurz jsme si užili jako dobrá parta.

Stranka 41

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2017/2018
Jako vždy na začátku bývá mírná nevraživost mezi třídami, ale po čase stráveném
spolu, v lese, na kole, při hrách a u jídla v teplé, krbem vytopené místnosti, si žáci začali
rozumět a rivalita byla ta tam. Rivalita však byla mezi soutěžními týmy, které dostávaly body
za nejrůznější aktivity. Ať už se jednalo o pohybové hry, výjezdy na kole, úkoly v lese, pomoc
při činnostech v táboře a mnoho dalších včetně morseovky. Žáci se do aktivit zapojili
převážně s nasazením.
Skupiny na kole najezdily přes 140 km. Snad je vyjížďky po lese od kola neodradí.
Navštívili jsme cestou zajímavá místa jako např. lom u Trhové Kamenice, skanzen Veselý
kopec, vysílač Krásné, přehradu Seč nebo starou lípu u Klokočova.
Malou kaňkou na jinak vydařeném kurzu je tendence většiny žáků nechávat za sebou
nepořádek, odpadky odhodit a nechat za sebe uklízet. Pozitivem ale na druhou stranu je, že
spousta dětí si zlepšila svoji fyzickou kondici a den ode dne se na kole cítila lépe.

DALŠÍ AKCE ŠKOLY
První stupeň
1. třídy
- Divadélko pro školy - Písnička pro draka aneb jak se vaří pohádka
- BED- program připravený za spolupráce žáků 1. a 9. tříd
- Projektový den – „Místo, kde žijeme“
- Halloween –spolupráce s 8. A (program připravený žákovským parlamentem školy
„Safari“)
- Etické dílny: „Jak se máš?“
- Výtvarná soutěž /KZČ/: „Kouzelný čas Vánoc“
- Čert a Mikuláš v 1. třídě
- Program připravený žákovským parlamentem školy „ Safari“: „Vánoční přáníčko“
- Celorepubliková sbírka Diakonie „Krabice od bot“
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-

Hudební pořad: „Písničkový kolotoč“
Hudba školám: „Filmové a muzikálové hity“
Vycházka ke krmelci – Pomoc lidí zvířatům v zimě
ZUČ – třídní a školní kolo /recitace, zpěv/
Preventivní program: „Normální je nekouřit „
Den off – line
Program připravený žákovským parlamentem školy „Safari“: „Teplákový den“
Akce Bovys a.s.: Návštěva Bovýska ve 1. třídě
„Barevný týden“
DM – „Veselé zoubky“
Východočeské kvinteto – „Zvířátka a Petrovští“
Týden zdraví - projekt: „Zdravá výživa, zdravý životní styl“
Etické dílny: „Hrajeme si spolu“
Divadelní soubor ZŠ Mládežnická „Sedmikrásky“: „Doktorská pohádka“
Zayferus – Dravci a sovy
Projektový den – „Bez práce nejsou koláče“
Třídní výlet: Hrátky s havlovickým vodníkem, Havlovice
Pyžamový den (Žákovský parlament „Safari“)
Zapojení do soutěže: „Muzeum dinosaurů“
T – MOBILE běh

2. třídy
- Vznik a vývoj knihy
- Divadélko pro školy – „Písnička pro draka aneb jak se vaří pohádka“
- Hudba školám: „Filmové a muzikálové hity“
- Halloween – spolupráce s 8. A (program připravený žákovským parlamentem školy
„Safari“)
- Etické dílny: „Jak se máš?“
- Beseda v knihovně ZŠ: „S knihou po škole“
- Projektový den – „Moje rodina „
- Výtvarná soutěž (KZČ): „Kouzelný čas Vánoc“
- Čert a Mikuláš ve 2. třídě
- Program připravený žákovským parlamentem školy „ Safari“: „Vánoční přáníčko“
- Celorepubliková sbírka Diakonie „Krabice od bot“
- Hudební pořad: „Písničkový kolotoč“
- Třídní jarmark
- ZUČ – třídní a školní kolo (recitace, zpěv)
- Vycházka ke krmelci – Pomoc lidí zvířatům v zimě
- Program připravený žákovským parlamentem školy „Safari“: „Teplákový den“
- Akce Bovys a.s.: Návštěva Bovýska ve 2. třídě
- Prezentace trutnovských škol v Tescu – výtvarné práce na téma: Velikonoce (práce
žáků 2. a 9. tříd)
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Preventivní program: „Hasík“
Etické dílny: „Jak se bránit v nebezpečných situacích“
Barevný týden
Spolupráce s knihovnou ZŠ – „Noc s Andersenem“
Východočeské kvinteto – „Zvířátka a Petrovští“
Výtvarná soutěž: „Tajemný svět kouzel a fantazie“ (KZČ, ZŠ Mládežnická)
Týden zdraví
Projekt: „Zdravá výživa, zdravý životní styl“
Preventivní program: „Normální je nekouřit“
Divadelní soubor ZŠ Mládežnická „Sedmikrásky“ – „Doktorská pohádka“
Krkonošská štafeta – stadion Trutnov
Zayferus – Dravci a sovy
Třídní výlet: Hrátky s havlovickým vodníkem, Havlovice
„Pyžamový den“ (Žákovský parlament „Safari“)
Projektový den: „Místo, kde žijeme“
Zapojení do soutěže: „Muzeum dinosaurů“
T – MOBILE běh

3. třídy
- Štafetový běh
- T – mobile běh
- Fotbal, florbal
- Divadélko pro školy – „Písnička pro draka aneb jak se vaří pohádka“
- Hudba školám – „Filmové a muzikálové hity“
- Písničkový kolotoč
- Východočeské dechové kvinteto – „Zvířátka a Petrovští“
- Divadelní kroužek „Sedmikrásky“ – „Velká doktorská pohádka“
- Projekt „Místo, kde žijeme“
- Projekt „Jsme jací jsme“
- Exkurze „Procházka naším městem“ (muzeum, Galerie Draka, Krakonošovo
náměstí,...)
- Exkurze Horní Maršov Dotek – „Naše zahrada, Vnímání lesa všemi smysly“
- Etické dílny – „Jak jsem přišel na svět“, „Jak se stát dobrým kamarádem“, „Normální
je nekouřit“
- Týden zdraví
- ZUČ – zpěv, recitace
- Výtvarná soutěž – „Kouzelný čas Vánoc“, „Tajemný svět kouzel a fantazie“
- Školní výlet – Sněžka, Havlovice
- Ukázka dravců
- Akce žákovského parlamentu
o Halloween
o Kulturní program pro seniory
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o Pyžamový den
o Teplákový den
o Návštěva MŠ
4. třídy
- Divadélko pro školy – „Písnička pro draka aneb jak se vaří pohádka“
- Hudba školám – filmové a muzikálové hity
- Etické dílny – „Jak překonat starosti ve škole“
- „Písničkový kolotoč“
- Třídní a školní kola v recitační soutěži
- A silly bear – kino Vesmír
- „Zvířátka a Petrovští“
- Etické dílny – „Tajemství husích stop“
- Dopravní hřiště Dvůr Králové nad Labem – dopravní testy a praktická jízda s řešením
dopravních situací
- Zeyferus – ukázky dravců
- Preventivní program – „Práce s třídním kolektivem“
- Projekt – „Městský park“
- Exkurze Praha
- Hornický skanzen – Důl Jan Šverma - Žacléř
5. třídy
- Divadélko pro školy „Písnička pro draka aneb jak se vaří pohádka“
- Hudba školám „Filmové a muzikálové hity“
- „Stezka korunami stromů“ – Jánské Lázně (odměna za sběr papíru)
- přírodovědná exkurze do hvězdárny a planetária v Hradci Králové
- etické dílny „Jak správně naložit se svými penězi“
- účast v krajském kole „Logická olympiáda“ (Hradec Králové)
- projektový den „Místo, kde žijeme“ (Královéhradecká cestovní kancelář)
- vánoční den v ZOO Dvůr králové n. L. (zdobení vánočního stromečku)
- anglické představení v kině Vesmír„A Silly Bear“
- školní kolo v recitaci FUČ
- etické dílny „Jak mít pěkný vztah s rodiči“
- Východočeské dechové kvinteto „Zvířátka a Petrovští“
- preventivní program „Moderní je nekouřit“
- exkurze sklárny Harrachov a výroba vánočních ozdob Poniklá
- vybraní žáci – účast na Štafetovém běhu
- literární exkurze do muzea bratří Čapků v Malých Svatoňovicích (5. A, 5. C)
- ukázka dravců na stadionu školy
- výlet a branně ekologický den v Adršpašských skalách (5. A, 5. C)
- literární exkurze do Ratibořic „Oživlé postavy“
- „Pyžamový den“
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První stupeň
- branně-ekologické dny
- kurzy plavání a bruslení
- Olympijský víceboj
- „Den otevřených dveří“
- zápis do prvních tříd
- třídní výlety
- vánoční besídky tříd
- „Vánoční den“
- slavnostní ocenění nejlepších žáků
- celoroční spolupráce mezi žáky 1. a 9. tříd (uvítání do školy, vánoční zvyky,
velikonoční zvyky a tradice, rozloučení s žáky 9. tříd)
Druhý stupeň – přehled za předmětové komise
Český jazyk:
Olympiáda v českém jazyce - školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho 24
žáků 8. a 9. tříd. Řešili převážně logické úkoly na přirovnání, porovnávání, jednoznačnost
sdělení, výraz tentam a zpracovali slohový úkol na téma „Stalo se minulý týden.“ Nejvyššího
počtu bodů dosáhli dva žáci z 9.A. Oba postoupili do okresního kola.
V okresním kole se z 38 soutěžících naše deváťačka umístila na krásném 4. místě a postoupila
do krajského kola. Druhý deváťák se umístil na 19. – 21. místě.
Recitační soutěž - školní kolo soutěže v recitaci, kterého se zúčastnilo 23 dětí z 2. stupně.
Do okresního kola, které se konalo v Divadýlku Trdýlko v ZUŠ, postoupili vítězové z 1. místa.
Dějepis
Dějepisná olympiáda - školní kolo 47. ročníku dějepisné olympiády. Do okresního kola nebyl
nikdo vyslán.
Dějepisná exkurze pro žáky 6. tříd v rámci projektu „Okno do pravěku“ do archeoparku
ve Všestarech u Hradce Králové.
(Podrobná zpráva s fotkami viz Zpravodaj)

Exkurzi předcházel projektový den „Okno do pravěku“ v rámci dějepisu.
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Cizí jazyky
- Poznávací zájezd do Anglie Cornwall – po stopách krále Artuše
- Školní kolo soutěže v anglickém jazyce
- Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce – 2. místo
- Krajské kolo soutěže v anglickém jazyce – 6. místo
- Divadelní představení v anglickém jazyce
- Představení A Silly Bear pro 4. , 5. a 6. ročník a představení Jack and Joe pro 7., 8. a
9. ročník.
Informační a komunikační technologie
Soutěže zaměřené na informační technologie
Bobřík informatiky
- mezinárodní soutěž podporovaná MŠMT
- zúčastnili se žáci z rozšířené výuky informatiky
- kategorie Benjamin (6.-7. třídy) – 16 účastníků / 3 úspěšní řešitelé
- kategorie Kadet (8.-9. třídy) – 7 účastníků / 4 úspěšní řešitelé
IT-SLOT
- pořadatelem soutěže pro žáky 8.-9. tříd základních škol je Soukromá střední škola
výpočetní techniky v Praze na Proseku, kde probíhá také finále pro 45 nejlepších
účastníků základního (školního) kola
- zúčastnilo se 10 žáků z 8.-9. ročníku / 1 žák se probojoval do finálového kola
z 15. místa (celkem 4012 soutěžících v ČR)
Podpora programování v rámci rozšířené výuky informatiky a volnočasového kroužku
Robohrátky
- nákup 25 Ozobotů, zvýšený zájem o kroužek Robohrátky – 21 žáků, nejen z naší
školy
- účast 2 žáků na Robosoutěži pro ZŠ konané v Praze na elektrotechnické fakultě
ČVUT
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Získán grant na projekt v rámci IROP: „Techtle mechtle s technikou a mechatronikou na ZŠ“
- jedná se o unikátní projekt modernizace školních dílen, jehož cílem je snaha
podporovat popularizaci techniky a technického vzdělávání na základních školách,
kde je možné podchytit a zintenzivnit zájem žáků ZŠ o následné studium technických
a řemeslných oborů; projekt zároveň cílí na mezipředmětové vztahy (matematika,
fyzika, informatika, volba povolání, člověk a svět práce, cizí jazyky)
- realizace proběhne ve školním roce 2018/2019
- celková hodnota projektu je 11 950 478 Kč.
Přírodovědné předměty
- Projekt „Den Evropy“

-

Zeměpisná olympiáda – školní kolo
Celoroční soutěž – „Křížem krážem přírodními vědami 2017/2018“ - od 1. října 2017
do 30. dubna 2018 v přírodovědných předmětech (Ma, Fy, Př, Ze a Ch). Titul
„Přírodovědný expert“ dostaly dvě žákyně 8.A a jedna žákyně 9.A.

-

Školní kolo „Pythagoriády“ – 6. – 8. ročník
Soutěž o největší krystal kuchyňské soli - tato soutěž je určena pro žáky 6. ročníku.
Letos dodalo krystaly celkem 25 žáků.
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Logická olympiáda
o v kategorii A1 (15. – 20. místo v kraji, 373. – 563. v republice),
o v kategorii A (31. – 35. místo v kraji, 712. – 756. místo v republice) a
zároveň se stal krajským semifinalistou. (56. – 58. místo v kraji, 1208. –
12064. místo v republice) a (77. – 81. místo v kraji, 1651. – 1725. místo
v republice),
o v kategorii B (58. – 63. místo v kraji, 1627. – 1694. místo v republice), (87. –
90. místo v kraji, 2144. – 2281. místo v republice) a (337. – 356. místo
v kraji, 7079. – 7452. místo v republice),
o krajské kolo - v kategorii A 26. místo.
Fyzikální odpoledne - letos přišlo rekordních 39 nadšenců, kteří si chtěli poměřit své
znalosti s ostatními vrstevníky. Prováděly se praktické pokusy a vyplňovaly testy
pro každý ročník zvlášť.

Soutěž „Co víš o energetice“ - je to soutěž tříčlenných školních družstev, která
navazuje na besedy o energetice "Energie – budoucnost lidstva". Této soutěže se
účastní školy, ve kterých proběhla beseda. Soutěží se ve vědomostech, fyzické
zdatnosti a psychické odolnosti – vlastnostech, které musí splňovat uchazeč o místo
operátora jaderného reaktoru.
V prvním, korespondenčním, kole soutěžilo 90 týmů středních a základních škol z celé
republiky. Naši školu zastupovaly dva tříčlenné týmy z devátého ročníku. První tým se
umístil na 26. místě, v rámci všech soutěžních týmů. Mezi základními školami to bylo
5. místo. Druhý tým se umístil na 70 místě, v rámci základních škol to bylo 28. místo.
Besed „Energie – budoucnost lidstva“ - proběhla v březnu. Zúčastnili se ji žáci
devátého ročníku. Besedu jsme si
objednali z Agentury Hejl Servis
pro ČEZ. Přednášejícími byli p.
ing. Alžběta Bednářová a p. Tomáš
Hejl. Žákům byl podán globální
pohled na energetiku, byly jim
představeny všechny typy zdrojů
energie a byly jim zodpovězeny
všechny jejich dotazy. Z pohledu žáků
byla tato beseda hodnocena velice
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pozitivně a určitě pro ně byla přínosem. Dozvěděli se nové informace o projektu ITER
a o recyklaci jaderného odpadu. Samozřejmě se jim nejvíce líbila praktická část, kde
si sami mohli vyzkoušet měření radioaktivity. Byli také přednášejícími pochváleni
za pěknou spolupráci a vědomosti.
Přírodovědný klokan – kategorie Kadet (8. a 9. třídy)
Biologická olympiáda kategorie C (8. a 9. třídy) – postup do okresního kola
Biologická olympiáda kategorie D (6. a 7. třídy)

Ostatní akce:
Betlém z přírodních materiálů a textilu
vytvořila děvčata z 8.A pro tradiční výstavu betlémů na Staré Radnici v Trutnově
(Krakonošovo náměstí).

Koheze 6. tříd – v září proběhla koheze tříd 6.A a 6.B zaměřená na spolupráci ve třídě.
Soutěž Fondu ohrožených dětí - v září 2017 se 6. třídy zapojily do soutěže Fondu ohrožených
dětí, v níž byly obrázky na téma „Co jsme zažili o prázdninách“ použity pro prodej
na výstavách a tedy pro získání finančních prostředků pro zajištění péče o děti v zařízení
KLOKÁNEK. Do soutěže jsme poslali 20 prací.
Příběhy bezpráví - v rámci vzdělávacího projektu „Jeden svět na školách“, který připravuje
společnost Člověk v tísni, žáci 9. tříd zhlédli dokumentární film „Dráty, které zabíjely“. Na film
pak navazovala 24. 11. 2017 beseda na téma „Příběhy bezpráví“ se dvěma hosty, s politickou
vězenkyní paní Hanou Truncovou a s dcerou zavražděného vězně, paní Marií Ryšavou. Žáci
se dozvěděli více o československé totalitní minulosti, o tom, jak široký záběr a jak rozličné
podoby měla represe, kterou komunistický režim ovládal vlastní obyvatelstvo.
Projekt Trutnov - v červnu v rámci ČvS 6. třídy zpracovaly projekt Trutnov.
Den otevřených dveří
Třídní výlety
Vánoční den a vánoční besídky tříd
Návštěva domu s pečovatelskou službou
Spolupráce „prvňáčci a deváťáci“
o přivítání prvňáčků ve škole
o předání adventního kalendáře
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předávání pololetního vysvědčení
velikonoční zvyky a tradice
pasování prvňáčků na čtenáře
olympiáda prvních tříd
poslední akce - 1.A se přišla rozloučit s 9.A na slavnostním předávání
vysvědčení v kinosále
Výroba vánočních přání a dárků do Domova důchodců
Pečení vánočního cukroví
Výroba dárků pro prvňáčky
Exkurze
Slavnostní vyhodnocení nejlepších žáků
Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. tříd

POUŽITÉ ZKRATKY
PŠD
SOŠ
SVP
IVP
ŠVP
ŠD
MK
KZČ
FUČ
RIAPS
OSPOD
ICT

… povinná školní docházka
PPP
… pedagogicko-psychologická poradna
… střední odborná škola
SPC
… speciální pedagogické centrum
… speciální vzdělávací potřeby
PČR
… Policie České republiky
… individuální vzdělávací plán
BOZ
… bezpečnost a ochrana zdraví
… školní vzdělávací program
MPP
… minimální preventivní program
… školní družina
ŠK
… školní klub
… mateřský klub
ONIV … ostatní neinvestiční výdaje
… klub zájmové činnosti
ŠŽP
… školní žákovský parlament
… festival umělecké činnosti
… Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb
… Orgán sociálně-právní ochrany dětí
… informační a komunikační technologie

PŘÍLOHY
PŘÍLOHA Č. 1 – VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
PŘÍLOHA Č. 2 – ZPRAVODAJ 1 – 10/2017-2018
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Kontaktní informace
MGR. ZDENĚK GÉC
ŘEDITEL ŠKOLY

ING. LIDMILA KUŘÍKOVÁ
ZÁSTUPCE ŘEDITELE

MGR. MICHAL STRNAD
ZÁSTUPCE ŘEDITELE

Telefon: +420 499 859 952

Telefon: +420 499 859 992

Telefon: +420 499 859 992

E-mailová adresa:

E-mailová adresa:

E-mailová adresa:

zdenek.gec@zsmltu.cz

lidmila.kurikova@zsmltu.cz

michal.strnad@zsmltu.cz

Informace o společnosti
Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536
Mládežnická 536, Česká republika
Telefon:

+420 499 859 951

Fax:

+420 499 859 991

www.zsmltu.cz
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