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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. Mgr. Tomáš Eichler
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 2018/2019 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
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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
2.C
3.A
3.B
4.A
4.B
4.C
5.A
5.B
5.C

První stupeň
Mgr. Krausová
Mgr. Daňková
Mgr. Pytelová
Mgr. Strnadová
Mgr. Mihatschová
Mgr. Arnoštová
Mgr. Lammelová
Mgr. Bejrová
Mgr. Pavlová
Mgr. Kuželová
Mgr. Váňová
Mgr. Menzelová
Mgr. Jaklová
Mgr. Gécová

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

Druhý stupeň
Mgr. Chlumová
Ing. Kutová
Mgr. Knapová
Mgr. Škarytková
Mgr. Štosek
Mgr. Bc. Erben
Mgr. Roza
Mgr. Šubrová
Mgr. Tichá

OSTATNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY
Funkce
učitel

Jméno
Bc. Šembera

učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitel

Mgr. Čermáková
Mgr. Greenford
Mgr. Kobrlová
Bc. Schierová
p. Heteš

učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka

Mgr. Pospíšilová
Mgr. Kasperová
Bc. Horáčková
Mgr. Holá
Mgr. Kubalíková
Mgr. Koňáková
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Funkce
vedoucí
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatel-vedoucí
klubu
vychovatel
vychovatel
vychovatelka
správce tělocvičen
správce sítě

p. Hofmanová
p. Ryšanová
p. Zikmundová
Bc. Dušková
p. Jehličková
p. Kuchař
Bc. Drápal
p. Koubová
p. Gumanová
Bc. Šembera
p. Heteš
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
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Zápis do prvních tříd
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
Zápis do prvních tříd proběhl ve dnech 4. 4. a 5. 4. 2019 od 15:00 h do 18:00 h.

Celkem
66

Počet dětí u zápisu
z toho poprvé
z toho
u zápisu
po odkladu PŠD
50
16

Výsledek zápisu
Počet žádostí
Počet
o odklad
zapsaných dětí
12
51

Poradenské služby školy
V naší škole je zřízeno Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP), které v tomto školním
roce pracovalo ve složení: výchovný poradce (VP), školní speciální pedagog (ŠSP), školní
metodik prevence (ŠMP). Vedle spolupráce s pedagogickými pracovníky školy probíhala
spolupráce s dalšími zařízeními, zejména Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP),
Speciálně pedagogickým centrem (SPC), se Střediskem výchovné péče (SVP) Varianta,
s odborem sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) při Městském úřadu Trutnov a s Policií
ČR.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
Náplň práce výchovného poradce (dále jen VP) je stanovena vyhláškou MŠMT č. 72/2005
Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve
znění vyhlášky č. 197/2016 Sb. Výchovný poradce vykonává zejména činnosti poradenské,
informační a metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci. Služby jsou
určeny jak rodičům, tak žákům i pedagogům. VP má stanoveny konzultační hodiny, většinu
případů však řeší mimo ně.
Účastní se vzdělávacích akcí organizovaných pro výchovné a kariérové poradce.

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
Výchovná poradkyně ve spolupráci se ŠSP konzultuje s vyučujícími a zákonnými zástupci
doporučení pro žáky se SVP, pomáhá se zpracováním a využíváním IVP, při vyhledávání a péči
o žáky nadané a talentované formou účastí v soutěžích.
V září 2018 bylo vypracováno celkem 11 IVP, během školního roku došlo k nárůstu o další 2
IVP na celkových 13. Na jejich tvorbě se podílel třídní učitel, VP nebo ŠSP. Obě pracovnice
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ŠPP konzultují tyto plány s pracovnicemi školských poradenských zařízení 1x ročně přímo
ve škole. Vyučující si IVP průběžně doplňují a vyhodnocují, zvažují metody práce, které jsou
pro žáka přínosné, a sledují jeho posun. Vždy na konci školního roku se konají hodnotící
schůzky za účasti žáka, zákonného zástupce, třídního učitele, popř. zástupce ŠPP. Nejčastější
důvody pro sestavení IVP jsou vývojové poruchy učení a chování, vady řeči vč. těžké, snížená
úroveň kognitivních schopností.
Ve výuce tito žáci využívají speciální pomůcky i výukové programy.
Ročník

Počty IVP

druhý
třetí
čtvrtý
pátý
sedmý
osmý
devátý

Na začátku
školního roku
4
1
1
2
2
1

Přibylo v průběhu
školního roku

1
1

Celkem na konci
školního roku
4
1
1
2
2
2
1

S péčí o žáky se SVP pomáhalo do pololetí 8 asistentů pedagoga (AP), od pololetí 7, poté co
skončila platnost doporučení pro zřízení AP školského poradenského zařízení jednomu
žákovi.
Čtyři asistenti pedagoga pracovali zároveň jako vychovatelé školní družiny. Metodicky byli
asistenti řízeni školním speciálním pedagogem a výchovným poradcem. Část setkání s AP
probíhala pouze za účasti ŠSP, část jich byla otevřená všem zájemcům z řad pedagogů.
V osmi skupinách probíhaly pedagogické intervence pro 10 žáků, 5 žáků docházelo ke ŠSP
na předmět speciálně pedagogické péče.
Na závěr této části zprávy musím konstatovat, že se nám ani v tomto školním roce nepodařilo
vytipovat nadané a talentované žáky a věnovat se jim i jinou formou, než pouze vysíláním
do soutěží.
2. 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 i pedagogickým pracovníkům.
Organizuje besedy, přednášky, exkurze, v případě potřeby zajišťuje tisk přihlášek na střední

Stranka 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2018/2019
školy, eviduje a vydává zápisové lístky, projeví-li zákonný zástupce zájem, pomáhá
s odvoláním proti nepřijetí jejich dítěte ke studiu na střední škole.
Akce zorganizované VP pro vycházející žáky a jejich rodiče v tomto roce
-

Návštěva IPS Úřadu práce spojená s besedou
Návštěva odloučeného pracoviště SPŠ Trutnov pro praktické vyučování v Kalné Vodě
Návštěva VP VOŠ zdravotnické, SZŠ a OA ve třídách
Praktické ukázky studentů BPA, s.r.o., Malé Svatoňovice spojené s přednáškou o trestní
odpovědnosti mládeže
Schůzka VP s rodiči o úskalích a praktických otázkách přijímacího řízení
Individuální konzultace VP

Žákům i jejich rodičům byla určena Prezentace středních škol a zaměstnavatelů, kterou
ve dnech 12. – 13. 10. 2018 pořádala Krajská hospodářská komora v prostorách Uffa, a která
se těší každoročně velké pozornosti.
Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Uchazeči o studium na střední škole ve studijním oboru skládali v dubnu již potřetí státní
přijímací zkoušky z matematiky a češtiny. Přihlásit se mohli v prvním kole opět maximálně
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 dvou žáků si všichni vycházející
podali v prvním kole dvě přihlášky. Úspěšnost přijetí žáků je vidět v připojených tabulkách.
Z celkového počtu 52 vycházejících žáků jich měla převážná většina opět zájem o maturitní
obory (39 žáků, tj. 75 %, z toho 28 % o gymnázium). V letošním školním roce došlo k mírnému
navýšení v počtu zájemců o učební obory. Zvolilo si je 13 žáků, tj. 25 % vycházejících, z toho
4 dívky a 9 chlapců. U maturitních oborů byl největší zájem o gymnázium, dále pak o IT
obory. Dvě žákyně byly přijaty na obor s talentovou zkouškou.
Na osmileté gymnázium se hlásilo z pátých ročníků 18 žáků, 5 z nich bylo přijato.
Z nižšího ročníku vychází v tomto školním roce jeden žák.
Přijetí žáků devátých ročníků na střední školy
Konzervatoře a
Gymnázia
umělecké školy

SOŠ s
maturitou

SOŠ – učební
obory

Celkem

9. A

2

4

13

6

25

9. B

0

9

11

7

27

celkem

2

13

24

13

52
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Přehled středních škol, kam naši žáci nastoupí 1. 9. 2019
Studijní obory zakončené maturitou
Střední škola
Obor
Gymnázium Trutnov
Gymnázium čtyřleté
Gymnázium Dvůr Králové n. Labem Gymnázium čtyřleté
Městské gymnázium a SOŠ Úpice
Veřejnosprávní činnost
VOŠ zdravotnická, SZŠ a Obchodní Praktická sestra
akademie Trutnov
Zdravotnické lyceum
VOŠ zdravotnická a SZŠ Trutnov
Obchodní akademie
SPŠ Trutnov
Elektrotechnika
Elektronické počítačové
systémy
Bezpečnostně právní akademie, Bezpečnostně právní činnost
s.r.o.,
střední
škola,
Malé
Svatoňovice
OA, SOŠ a JŠ s právem státní Ekonomické lyceum
jazykové zkoušky
SOŠ a SOU Hradec Králové, Vocelova Provoz a ekonomika dopravy
SPŠ chemická Pardubice
Bezpečnostně právní činnost

Počet žáků
11
2
2
2
1
3
4
3
2

1
1
2

SŠ vizuální tvorby, s.r.o., Hradec Grafický design
Králové
SŠ gastronomie a služeb Nová Paka Hotelnictví

2

ŠKODA AUTO a.s., SOU strojírenské

1

Mechanik seřizovač

Učební obory
Střední škola
SPŠ Trutnov
SŠ gastronomie
Trutnov

Obor
Počet žáků
Nástrojař
4
a služeb Kuchař - číšník
1
Cukrář
1
Instalatér
1
SOŠ a SOU Mladá Boleslav
Mechanik opravář motorových 1
vozidel
SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Kadeřník
2
Metují
SŠ automobilní Holice
Autoelektrikář
1
SŠ
služeb,
obchodu
a Aranžér
1
gastronomie Hradec Králové
VOŠ a SPŠ Rychnov nad Mechanik opravář motorových 1
Kněžnou
vozidel
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3. Péče o žáky s výukovými, výchovnými a jinými problémy, řešení neomluvené nebo
zvýšené absence ve výuce
Na VP se mohou obrátit žáci, rodiče, popř. pedagogičtí pracovníci s problémy v oblasti
vztahů, školního neúspěchu, prevence neprospěchu, podpory zlepšování studijních
výsledků, v otázce učebních postupů a učebních stylů. Škola poskytuje též pomoc při řešení
složitých životních situací ve spolupráci s dalšími orgány a jejich odborníky. V určitých
případech spolupracujeme se střediskem RIAPS Trutnov, ve vážnějších případech využíváme
služeb odborných lékařů.
Společně s třídními učiteli řeší VP problémové žáky, účastní se jednání s rodiči, svolává a řídí
výchovnou komisi.
Nejčastější problémy řešené ve spolupráci s VP na I. stupni:
- zvýšená absence (většinou „krytá“ rodiči), nechuť chodit do školy
8x
- zapomínání, neplnění zadaných úkolů
10x
- nevhodné chování ke spolužákům, k vyučujícím
7x
- nespokojenost rodičů se zadáváním úkolů
5x
- konfliktní, vzdorovité chování, vulgární vyjadřování, sebepoškozování 5x
V případě jednotlivců se jednalo většinou o opakované jednání. Ve 3 případech byl
při jednání přítomen zástupce OSPOD, v 1 případě požádala o spolupráci PČR.
Nejčastější problémy řešené ve spolupráci s VP na II. stupni:
- zvýšená absence (většinou „krytá“ rodiči), nechuť chodit do školy
- pozdní omlouvání absencí ze strany rodičů
- zapomínání, neplnění zadaných úkolů
- nevhodné chování ke spolužákům, k vyučujícím
- nevhodné používání mobilních telefonů
- problémy ve vztazích se spolužáky
- sebepoškozování
- vandalismus

17x
6x
4x
10x
8x
10x
4x
4x

S některými rodiči probíhala jednání velmi často (v případě jednoho žáka např. 15x), V 6
případech probíhala jednání za účasti zástupce OSPOD, v jednom případu vandalismu (škoda
nad 5 000 Kč) škola předala Policii ČR návrh na trestní stíhání.
Dvě dívky osmé třídy prošly dvouměsíčním pobytem SVP Návrat Hradec Králové, jeden žák
ze stejné třídy byl na základě rozhodnutí soudu umístěn do Dětského domova se školou.
Ani jednání výchovné komise, ani opakovaná jednání s žáky a rodiči nepomohou vyřešit daný
problém, pokud se na jeho řešení nebude aktivně podílet sám žák. Stále narážíme
na neochotu rodičů přiznat chybu ve výchově, začít včas spolupracovat ať už se školou, či
jiným zařízením.
Mezi nejčastější problémy, s kterými se na škole potýkáme, patří stále pozdní příchody,
vulgární až agresivní chování některých žáků, neplnění povinností, nevhodné používání
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mobilních telefonů, na straně rodičů důslednost, nastavení režimu a pravidel a pozdní
omlouvání absencí, občas kritika práce učitele.
4. 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.
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.
5. Vzdělávání VP
Výchovná poradkyně se účastnila vzdělávacích akcí organizovaných pro výchovné a kariérové
poradce Pedagogicko-psychologickou poradnou, Úřadem práce, pravidelně se účastnila
setkání v rámci Centra kolegiální podpory v ZŠ Strž Dvůr Králové a využívala různých zdrojů
k samostudiu.
Školní speciální pedagog:
V tomto školním roce celkem proběhlo:
Individuální speciálně pedagogické intervence
Skupinová setkání
Komplexní speciálně pedagogická vyšetření
Konzultace se zákonnými zástupci

cca

225
33
34
50

Setkání k výukovým a výchovným obtížím žáků:
S žákem
14
S žákem +ZZ
9
S žákem+ ZZ+ pedagogem
3
Konzultace s vyučujícími
58
Konzultace k IVP, PLPP
21
Pozorování ve třídách + následná konzultace s TU
15
Konzultace podpůrných opatření, jednání na jiných odborných pracovištích (SPC, PPP,
OSPOD)
30
Případová konference v SPC
1
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Společné setkání vyučujících a AP
Intervize AP

4
5

K tomu se váží další činnosti, např. vzdělávání (4 dny), zpracovávání dokumentace
probíhajících intervencí, setkání, metodických schůzek, příprava projektových akcí
pro učitele + AP + třídu, vypracování zpráv z vyšetření, zajišťování pomůcek pro speciálně
pedagogickou práci a další.
Školní metodik prevence – vyhodnocení MPP:
Preventivní program školy pro tento školní rok vycházel z celkové preventivní strategie školy
a navazuje na programy z předcházejících let. V průběhu 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, vychovatelek ŠD, pracovníků KZČ,
klubu Chobotnice).
V průběhu celého školního roku byly v rámci všeobecné prevence realizovány četné aktivity
vycházející z učebních plánů a zaměřené na zvyšování sebevědomí žáků, zlepšování vztahů
mezi žáky, žáky a zaměstnanci školy. 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 1. stupni byly velmi kladně hodnoceny následující akce:
1. Etické dílny (Buďme kamarádi, Jak se stát dobrým kamarádem?, Jak se máš?, Jak mít
pěkný vztah s rodiči, Husí stopy, Staleté kořeny, Jak se stalo, že jsem tady, Jak se
chránit v nebezpečných situacích, Hrajeme si 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.
2. Týden zdravé výživy – tradičně oblíbená akce, která je spojená s aktivitami,
zařazenými přímo do výuky a doplněná o preventivní programy (DM – Veselé zoubky,
Nakupování se zdravou pětkou)
3. Pyžamový den – zdařilá akce, na její přípravě se podílely samy děti (připravily
samostatně hudební program)
4. Hasík – akce organizovaná HZS v Trutnově se zaměřením na chování v nebezpečných
situacích, akce byl interaktivní.
5. BED - proběhl v režii třídních učitelů.
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6. Periodické preventivní programy školního metodika prevence – probíhají ve 3. – 5.
třídách. Programy jsou přínosem nejen pro žáky daných ročníků, ale i pro žáky 8. tříd,
kteří se podílejí na jejich realizaci.
7. Den off-line je hodnocen velmi kladně.
8. Výchovný koncert Na vlnách přátelství
9. Barevný týden
10. Školní akademie
11. Prevence šikany se SZŠ pro 4. třídy
12. Pasování na čtenáře v 1. třídách
Na 2. stupni byly kladně hodnoceny tyto akce:
1. Etické dílny (Moc slova, Morální bludiště, Pohoda a klídek bez tabáčku) – cílem
programu bylo motivovat žáky k žádoucímu chování, sdělovat pravdu vhodnými
slovy. Programy etických dílen měly kladný ohlas.
2. Bobřík informatiky
3. Energie budoucnosti
4. Kohezní pobyt – 6. třídy
5. Příběhy bezpráví
6. Trestní odpovědnost mládeže nad 15 let
7. Výchovný koncert Na vlnách přátelství
8. A Plastic Ocean – film o plastových odpadech ve světových oceánech
9. Školní akademie
V tomto školním roce navázalo školní poradenské pracoviště na loňský rok. Školní pedagog
PaedDr. Zuzana Šmídová se opět zaměřila na práci s dětmi vyžadujícími podpůrná opatření.
Vyučujícím pomáhala s diagnostikou, nastavením, realizací podpůrných opatření a
s vypracováním IVP.
Ve vztazích učitel – žák a v práci se třídou jsou určité rozdíly mezi pedagogy, stále je co
zlepšovat, a to zejména v náplni třídnických hodin. Náměty pro třídnické hodiny lze čerpat
z časopisu Třídní učitel, který škola odebírá.
Podle ohlasů žáků a zúčastněných vyučujících byly některé akce hodnoceny záporně.
Na druhém stupni jsme zaznamenali nízkou účast žáků na akcích: Den offline, Barevný týden.
V tomto školním roce proběhla pro rodiče beseda na téma Jste si jisti, co vaše dítě dělá
na tabletu? s npor. Mgr. Klempířovou z oddělení analytiky a kybernetické kriminality
ÚO Trutnov.
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 třídě 5. C bylo využito služeb PPP. Okresní metodička prevence Mgr. Kaplanová pracovala
s třídním kolektivem na zlepšení komunikace a spolupráce mezi žáky a učiteli. Třídní učitel
navázal na její práci třídnickými hodinami, které probíhaly každý týden. Došlo k výraznému
zlepšení vztahů ve třídě.
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V rámci své kompetence školní metodička prevence řešila případ užití elektronické cigarety
žačkami 6. třídy. Zúčastnila se jednání s rodiči dvou žákyň 9. ročníku, které záměrně poničily
majetek školy. V závěru školního roku proběhlo za účasti TU, VP a ŠMP jednání s žákyní 6. A,
která se nevhodně zachovala při plnění úkolů BED a VV. Ostatní případy rizikového chování
řešila výchovná poradkyně.
V červnu 2019 dokončila Mgr. Hana Váňová specializační studium prevence sociálně
patologických jevů. Již v letošním roce paní učitelka spolupracovala na přípravě PPŠ a
realizaci programů prevence na škole.
Přehled všech realizovaných aktivit specifické a nespecifické prevence školy:
měsíc
Září

Říjen

Listopad

Prosinec
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aktivity
Kohezní program (6. A, C)
Cykloturistický kurz (8. A, B)
Šikana - prevence a řešení na ZŠ – akce PP
Co ukrývá les aneb Cesta za podzimním skřítkem – akce ŠD
Sportovní akce: Dětský maraton, 5. třídy;
Svět kolem nás: Kuba – dvě tváře svobody, 7. – 9. třídy
Kouzelník Reno – akce ŠD
Studium k výkonu specializačních činností – prevence sociálně patologických jevů
BED
Kohezní posezení PP
Africká pohádka aneb Podivuhodná dobrodružství doktora Holuba, 1. – 5. třídy
Legenda V + W aneb Příběh Osvobozeného divadla, 6. – 9. třídy
Oslavy 100. výročí vzniku ČSR – Kloboukový den, Prvorepubliková kavárna
Sportovní akce: florbal; 8. – 9. třídy; Čeps Cup florbal 1. – 5. třídy
Halloween v Chobotnici
Příběhy bezpráví (9. A, B)
Místo, kde žijeme – projektový den, Projekt Královehradecká cestovní kancelář (5.
třídy)
Projekt Podzimní kouzla, 1. třídy
Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů
Návštěva knihovny se ŠD
Bobřík informatiky, 5. – 9. třídy
Projekt Místo, kde žijeme, 3. třídy
Soutěž IT-SLOT (soutěž v informatice a logice), 8. - 9. třídy
Strašidelný podzim se ŽP, 1. – 3. třídy
Etické dílny – Staleté kořeny (4. třídy)
Den otevřených dveří
Mikulášská nadílka (1. – 3. třídy)
Čertoviny ve ŠD
Vánoční setkání u stromečku – akce ŠD
Vánoční odpoledne v Chobotnici
Besídka v domově důchodců (Žákovský parlament)
Sportovní akce: florbalové soustředění, Vánoční laťka (6. – 9. třídy),
REBELS – soustředění s přespáním
Vánoční den (1. – 9. třídy)
Etické dílny – Staleté kořeny, 5. třídy
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Leden

Únor

Březen

Duben

-
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Etické dílny – Buďme kamarádi, 2. třídy
Etické dílny – Jak se stát dobrým kamarádem, 3. třídy
Čertovský den – 4. třídy
Dětský čin roku – dva žáci, 5. C
Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů
Vánoce na Hrádku u Nechanic, akce klubu KZČ
Trestní odpovědnost mládeže po dosažení 15 let, 9. třídy
Vánoční posezení PP s bývalými kolegy
Ranní vánoční setkání PP
Zdroje energie, 9. třídy
Sportovní akce: hasičské závody
Školní družina v knihovně
Etické dílny – Hrajeme si spolu, 1. třídy
Etické dílny – Pohoda a klídek bez tabáčku, 6. třídy
Etické dílny – Husí stopy, 4. třídy
Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů
Putování s Yettim, akce ŠD
Výchovný koncert Na vlnách přátelství, 1. – 9. třídy
Sportovní akce: Softbalový turnaj Trutnovská dračice; soustředění florbal; ŠD –
lyžařský kurz
Etické dílny – Morální bludiště, 9. třídy
Etické dílny - Moc slova, 7. třídy
Etické dílny – Jak se stát dobrým kamarádem, 3. třídy
Etické dílny – Jak mít pěkný vztah s rodiči, 5. tířdy
Den off-line (1. – 9. třídy)
Knihovna – akce ŠD
Beseda s RNDr. Miroslavem Kejzlarem – Pevnosti bez legend, 9. třídy
Preventivní program Vrstevnické vztahy, 4. třídy
Hasík – preventivní program hasičského sboru (2. a 6. třídy)
Etické dílny - Jak se máš?, 1. třídy
Etické dílny – Jak se chránit v nebezpečných situacích, 2. třídy
Etické dílny – Jak se stalo, že jsem tady, 3. třídy
A Plastic Ocean – film o dopadu plastového odpadu na světové oceány
Návštěva předškoláků z MŠ Čtyřlístek, MŠ Srdíčko – akce ŽP
Sportovní akce: halová kopaná 8. – 9. třídy; lyžařský kurz 7. třídy; vybíjená okres (4.
– 5. třídy), ČEPS cup – národní finále
DM Veselé zoubky (1. třídy)
Barevný týden (1. – 9. třídy)
Drogy. Závislosti (9. třídy)
Finanční gramotnost s ČS – 4. třídy
Knihovna se ŠD
Ať žijí duchové – pohádka na ledě, 1. a 3. třídy
Preventivní program Jsme, jací jsme, 3. třídy
Oslava Dne učitelů
Sportovní akce: OVOV – 6. – 9. třídy, vybíjená (4. – 5. třídy), Štafetový pohár 1. – 5.
třídy, Rebels soustředění,
Týden zdraví (1. – 9. třídy)
Nakupujeme se Zdravou 5, 4. třídy
Preventivní program – Moderní je nekouřit, 5. třídy
Knihovna se ŠD
Hrabání luk KRNAP, 8. B
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Květen

Červen

-

-

-
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Velikonoční příběh pro zvídavé děti, 1. C
Den Země
Projekt Místo, kde žijeme, 2. třídy
Čarodějnický rej – akce ŠD
Divadelní představení v AJ – Lazy goat, Last wish
Sportovní akce: Velká cena Trutnova v silniční cyklistice (9. třídy); Aquatlon,
Soustředění Rebels team, Mc Donalds Cup (4. – 5. třídy), Pohár rozhlasu (atletika, 8.
– 9. třídy), Atletický trojboj, 4. – 5. třídy; Krajské výběry – kopaná; Vodácký kurz
Knihovna se ŠD
Přednáška v knihovně, 3. třídy
Školní akademie k 30. výročí školy
Oslavy 30. výročí školy
Pirátské odpoledne v ŠD
Finanční gramotnost s Českou spořitelnou (jarmark) – 4. A, B
Židovské město, 9. B
Planeta Země – Kolumbie, 6. – 9. třídy
Školní družina v pohybu
Pyžamový den, 1. – 5. třídy
Výtvarná výstava TESCO
Exkurze do Domu pod jasanem, 1. třídy
Slavnostní ocenění nejlepších žáků školy
Sportovní akce – Rebels team soustředění, Krajský výběr KHK – kopaná dívky,
Atletický trojboj 4. – 5. třídy, T-Mobile olympijský běh 1. – 9. třídy, Olympiáda dětí a
mládeže (kopaná)
Pasování na čtenáře (1. třídy)
Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. tříd
Jižní Anglie – putování za mořem, akce AJ
Výchovný koncert – Pavel Novák, Zvěřinec, 2. a 4. třídy
Den dětí v ŠD
Prevence šikany se SZŠ, 4. – 5. třídy
Metodická návštěva ZŠ logopedické v Choustníkově Hradišti – ŠSP, TU, AP
Projektový den – Bez práce nejsou koláče, 1. třídy
Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů
Družební návštěva ZŠ Studnice – akce ŠD
Hra Náhoda – akce ŠD
Beseda Jste si jisti, co vaše dítě dělá na tabletu? – akce pro veřejnost
Závěrečné posezení PP
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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
7
Napomenutí třídního učitele
16
Důtka třídního učitele
6
Důtka ředitele školy
5
Chování uspokojivé
3
Chování neuspokojivé
0

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

2. pololetí
8
68
24
21
2
2

2. pololetí
1
1
1
0
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
PŘEHLED DVPP VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
Vzdělávací akce Počet
účastníků
Agrese, šikana a proces jejich
36
řešení na základní škole

Pořadatel/místo
NIDV Hradec Králové
ZŠ Mládežnická

Studium k výkonu specializovaných
činností – prevence sociálně
patologických jevů (2. ročník)
Netradiční a zážitkové hry v TV

1

Univerzita Hradec Králové

1

MOUDRÝ OSEL, vzdělávací agentura,
Boskovice

Škola v pohybu

1

Digitální technologie ve výuce

2

Fotbalová asociace ČR
Hradec Králové
KAP rozvoje vzdělávání v KHK
Hradec Králové

Digitální fotografie ve výuce i
volnočasových aktivitách na škole
se Zoner Photo Studiem X
Zástupce ředitele a jeho sociální
role v kolektivu
Alternativní metody ve výuce AJ u
žáků s SPU
Aktuální změny ve školní legislativě

1

ZONER software, a. s. a KHK
Hradec Králové

2

ŠZ DVPP KH
Hradec Králové
ŠZ DVPP KHK
OA Trutnov

1
2

Všichni pedagogičtí pracovníci se průběžně vzdělávali také formou samostudia,
s jehož plánem jsou seznámeni v přípravném týdnu. K dispozici pracovníci mají jednak knihy
a publikace, které škola pravidelně doplňuje, jednak mohou použít vlastní zdroje. Škola
pro potřeby učitelů odebírá též časopisy – Učitelské noviny, Školní poradenství v praxi, Třídní
učitel, odborné časopisy pro vyučující cizích jazyků, humanitních a přírodovědných předmětů
a další.
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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
Ve školním roce 2018/2019 neproběhla ve škole žádná běžná inspekční činnost
ze strany ČŠI.
V červnu 2019 proběhlo ze strany ČŠI šetření stížnosti zákonného zástupce žákyně
6. třídy. Stížnost se týkala tří oblastí:
1. Vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a realizace podpůrných
opatření
2. Komunikace se zákonným zástupcem
3. Zohlednění úrazu žáka při písemném projevu
V prvních dvou bodech posoudila ČŠI stížnost jako nedůvodnou, v třetím bodě jako
důvodnou. Pedagogičtí pracovníci byli informování vedením školy, jak v takovém případě
postupovat, a to i v situaci, kdy žák tvrdí, že psát může.

Základní údaje o hospodaření školy
Hospodaření v hlavní i doplňkové činnosti v roce 2018 a v prvním pololetí roku 2019
bylo vyrovnané.
Příspěvek na mzdy byl v roce 2018/2019 poskytnut v plné výši.
V tomto období 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.
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Projekty, získané dotace a granty
„ŠABLONY I ZŠ MLÁDEŽNICKÁ TRUTNOV“
Ve školním roce 2018/2019 byla ukončena realizace projektu v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), na který jsme získali dotaci ve výši 1 371 402 Kč.
Program byl zaměřen především na práci s žáky s podpůrnými opatřeními, rozvoj čtenářské,
matematické a informační gramotnosti a další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Závěrečná zpráva dosud nebyla schválena.
„ŠABLONY II ZŠ MLÁDEŽNICKÁ TRUTNOV“
Ve školním roce 2018/2019 byla zároveň zahájena realizace druhého projektu v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), na který jsme získali dotaci
ve výši 2 060 699 Kč. Program byl zaměřen především na práci s žáky s podpůrnými
opatřeními, rozvoj čtenářské, matematické a informační gramotnosti a další vzdělávání
pedagogických pracovníků.
„Techtle mechtle s technikou a mechatronikou na ZŠ“
V rámci Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) získala
naše škola grant na projekt „Techtle
mechtle s technikou a mechatronikou
na ZŠ“ s předpokládanými celkovými
náklady 11 950 478 Kč. Jedná se o
unikátní projekt modernizace školních
dílen, jehož cílem je snaha podporovat
popularizaci techniky a technického
vzdělávání na základních školách.
Projekt zároveň posílí mezipředmětové
vztahy (matematika, fyzika, informatika,
volba povolání, člověk a svět práce, cizí
jazyky) a zvýší zájem našich žáků o následné studium technických a řemeslných oborů.
Od ledna probíhají v dílenské části školy bourací a stavební práce. Vedle nově vybavené
klasické univerzální dílny vzniká moderní dílna založená na práci s moderními digitálními
technologiemi. Na projekční studio vybavené počítači, tablety a robotickými systémy bude
navazovat prostor pro 3D tisk, kde si žáci vytisknou navržené modely a prověří jejich
funkčnost a smysluplnost. Ve finále využijí 2.5D software a připraví projekt pro gravírování
na školních frézkách, které proběhne ve strojové části moderní dílny. Žáci si budou mít
možnost vyzkoušet a pochopit propojení moderních technologií s výrobou a budou
motivováni k volbě technických oborů na středních školách.
Naším cílem je podněcovat kreativní myšlení žáků k řešení problémových úloh, vytvářet
návyky pro práci v týmu, rozvíjet komunikační dovednosti a vše potřebné pro jejich
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úspěšnost ve škole i mimo ni. Projekt „Techtle mechtle s technikou a mechatronikou na ZŠ“
všechny tyto požadavky na vzdělávání ve 21. století naplní.
Rádi bychom mimo jiné zvýšili kvalitu vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce
v následujících klíčových kompetencích:
 technické a řemeslné obory,
 práce s digitálními technologiemi,
 přírodní vědy,
 komunikace v cizích jazycích.
V rámci projektu budou realizovány v době letních prázdnin také další aktivity, které zlepší
podmínky ve škole a okolí. Bude řešena bezbariérovost hlavního vchodu do budovy školy, ale
i ve vnitřních prostorách. Dojde k úpravě venkovních prostor, které bezprostředně navazují
na prostory dílen a vznikne nové oddychové, relaxační místo, které bude zároveň sloužit jako
venkovní učebna. Velký posun pak bude pro školu znamenat nadstandardní řešení vnitřní
konektivity.
Všechny tyto změny se již v průběhu příštího školního roku promítnou do výuky.
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Žákovský parlament
AKCE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
Strašidelný podzim - soutěže pro žáky 1. – 3. tříd

Vánoční besídka v Domově pro seniory Trutnov

Předškoláci u nás ve škole - přišly děti z MŠ Čtyřlístek a ve čtvrtek 21. 3. 2019 z MŠ Srdíčko
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Soutěž - Špačkoš
Zapojili jsme se do soutěžní sběrové akce KOH-I-NOORu a Týmu Českého olympijského
výboru, v rámci kterého sbíráme zbytky pastelek a tužek tzv. špačků, ale i pastelek a tužek,
které se stále lámou. Umístili jsme se na krásném 3. místě s 2,65 kg.
Výhra dorazila

Pyžamový den

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.
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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 se koná každoročně a již tradičně
několik akcí Klubu „Eldorádo“:
mikulášská nadílka ve škole na 1. stupni
mikulášské schůzky a tréninky zájmových kroužků
Připravili jsme také výtvarnou soutěž s názvem „Zimní radovánky“, které se zúčastnilo 88
dětí z 1. – 3. tříd a ŠD. Nejlepší práce byly odměněny a 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 14 838 kg starého
papíru. V této soutěži budeme pokračovat i v následujícím školním roce, protože se každým
rokem setkává s velkým ohlasem – jak u dětí, tak i u rodičů.
K 30. výročí založení školy se v květnu konala ŠKOLNÍ AKADEMIE. Při dvou dopoledních a
dvou odpoledních představeních sklidilo 160 účinkujících obrovský potlesk. Žáci 1. – 9. tříd,
děti ze ŠD a zájmových kroužků předvedli dokonale připravená hudební, pohybová a taneční
vystoupení. Nechyběly ani vtipně komentované fyzikální pokusy, ukázky karate, či
vystoupení našeho nového kroužku Minijumping.
K 30. výročí byla také pro děti jak ze školy, tak ze zájmových kroužků i jejich rodiče připravena
soutěž O nejoriginálnější třicítku.
Po úspěchu z roku 2016, kdy se nejlepším mládežnickým sportovním kolektivem města
Trutnova stal oddíl kadetek SK HSM, je další významnou událostí loňského roku získání
dalšího ocenění – Nejlepší mládežnický sportovní kolektiv města Trutnova – oddíl softbalu
SK HSM – tentokrát družstvo žákyň. Družstvo je složené z děvčat do 13 let, která v posledních
letech podávají výborné a vyrovnané výkony.

Táborová činnost
V letošním roce jsme na naší táborové základně
v Horním Bradle uspořádali
letní tábor
s celotáborovou hrou s názvem „Piráti z Bradlabiku“,
kterého se zúčastnilo 64 dětí. První prázdninový
týden patřil již tradičně příměstskému táboru, který
jsme letos pořádali již po patnácté. „Prázdninového
rozjezdu“ se zúčastnilo 19 dětí.
Třicet mladých rybářů se účastnilo rybářského tábora
– pořádaného od 29. 6. do 5. 7. opět v Dolcích.
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Dále se během letních prázdnin již tradičně uskutečnila soustředění Rebels Teamu v Bílé
Třemešné. Od 17. 8. do 23. 8. to bylo 25 dětí Zumby a od 23. 8. do 29. 8. se na další sezónu
připravovalo 25 členů Rokenrolu a Hip hopu. V posledním týdnu prázdnin měli v našich
tělocvičnách soustředění florbalisté. Také fotbalisté se na nadcházející sezónu připravovali
na svých soustředěních – U 15 v Jánských Lázních, U 14 v Havlovicích, U 13 a U 12 na hřišti
v HSM. Fotbalistky začaly s přípravou v půlce srpna na trénincích také 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 – 2., 4. a 6., 8., 10., a 14.
místo - nominace na Český pohár talentované mládeže
- střelecká liga Královéhradeckého a Pardubického kraje – 1., 3., 4., 6., 8. místo
- střelecký maraton TVRĎÁK DUELU – družstvo – 12. místo
- soustředění Dukla Plzeň – závod – 2. místo, 7. a 12. místo
- Přebor Libereckého kraje – 3. místo, 8. místo
- Mistrovství ČR, Plzeň – st. dorostenci – 13. místo, ml. dorostenci – 22. a 29. místo
- IX. Letní olympiáda dětí a mládeže – 11. místo, družstvo (mix) - 6. místo
- postup do finále Kontrolního závodu reprezentace ve střelbě ze vzduchové pistole a
sportovní pistole – 1 člen
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-

postup do finále Českého poháru talentované mládeže ve střelbě ze vzduchové
pistole

Rybářský kroužek
- brigády na rybnících v Pekle a v Dolcích
- příprava a organizace Dětských
rybářských závodů v Pekle ve spolupráci
s MO ČRS Trutnov – výsledky: kategorie
dívky – 2. místo, kategorie začátečníci –
1., 2., a 3. místo, kategorie pokročilí – 1.
a 3. místo
- tradiční pořádání letního tábora
pro mladé rybáře v Dolcích
Rebels team - dívčí formace The ReBels, ReBelky, Zumba - Andílci, Zumbata, Zumbátka,
Zumba Dance, Hip Hop - Hip – Hop Girls a Just dance Kids
Všechny týmy předvádějí skvělé výkony, stejně jako v předešlém roce sbírají výborná
ocenění.
Výsledky závodů:
- Bohemia aerobic tour 2019
- Hradec Králové – Angels – 1. místo, Zumbata – 2. místo, Zumbátka - 3. místo
- Náchod – Zumbata – 1. místo, Andílci – 2. místo, Zumbátka - 3. místo
- Praha, Lucerna – MIA festival Děti fitnes - ReBelky - 1. místo, Zumba Angels – 1. místo,
Zumba Girls – 2. místo, Just Dance Kids – 4. místo
- Rtyně v Podkrkonoší – Zumba Angels – 1. místo, Zumbata – 3. místo, Andílci –
4. místo, Hip – Hop Girls – 1. místo, Just dance Kids – 2. místo, Zumba Girls – 2. místo,
ReBelky 3. místo, Zumba Dance – 4. místo, The Rebels – 1. místo
- víkendová a prázdninová soustředění
- předvánoční akce pro rodiče
- „Den rodiny“ Trutnov – prezentace
Softball
- příprava,
uspořádání
a
účast
na 38. 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 - 1. místo

Stranka 32

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2018/2019
-

softballová extraliga žákyň – 3. místo (po půlce sezóny)
softballová extraliga kadetek – 3. místo (po půlce sezóny)
1 zástupkyně na Mistrovství světa U 12 – Tchaiwan – bronzová medaile
3 zástupkyně na Mistrovství Evropy – Záhřeb – bronzová medaile

Florbal
Členové našich florbalových oddílů – elévové, starší žáci a junioři se zapojili do svých soutěží,
kde předvedli pěkné výkony.
Starší žáci ve Východočeské lize skončili ve 2. výkonnostním koši.
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 „Dvě Maričky“ - pro žáky naší školy,
pro rodiče a veřejnost
Kopaná
I v letošním roce jsou kroužky vedeny trenéry fotbalového oddílu MFK Trutnov a členové se
stávají registrovanými hráči MFK TU.
Vedle řady sehraných zápasů, jak na domácí půdě, tak na hřištích soupeřů, se i
o prázdninách uskutečnila soustředění a přípravné tréninky.
Úspěchy dívčí kopané:
- liga dorostenek – 2. místo
- mladší přípravka – účast v okresním přeboru
- starší přípravka – účast v celostátním finále
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
Ve školní družině se v tomto školním roce
usadili Lvíčata, Loupežníci, Všeználci a
cestovatelé po vlasti české. Děti z 1. A a část
dětí z 1. B vytvořili skvělou partu Lvíčat. Název
pro 1. oddělení to byl opravdu příznačný.
Všechna lvíčata byla velmi hravá, zvídavá,
někdy neposedná, soutěživá, šikovná,
kamarádská. Naplno se vrhala do všech
připravených zájmových i rekreačních
činností i do společných akcí celé ŠD. Také
velmi ráda navštěvovala pravidelně školní
knihovnu. Po celých 10 měsíců byly jejich
aktivity a kamarádství k ostatním lvíčatům
odměňovány korálky, které si pečlivě všichni ukládali do svých doupátek. Po jarních
prázdninách čekalo všechny velké překvapení, a sice jejich herna v novém „kabátě“. Krásně
vymalovaná, s novým nábytkem. V červnu měli všichni možnost ukázat svou kreativitu,
fantazii a šikovnost při výrobě prázdninových triček, která si lvíčata vyrobila za pomoci
šablon s letní prázdninovou tématikou a techniky savování. Byla to hezká tečka za 10 měsíci
v ŠD.
Ve druhém oddělení „řádili“ Loupežníci. Dali se dohromady z 1.C a části 1.B. Loupežníci
nenechali nikoho na pochybách, že si svůj název opravdu zaslouží. Bylo to oddělení plné
neposedných, zážitků a pestrých aktivit
chtivých, šikovných dětí. Skvěle zvládli
organizovat a řídit ostatní děti z celé ŠD na
jednotlivých stanovištích během akce Piráti.
Ani letos nevynechali účast na dvou již
tradičních akcích, a sice Šikovné ruce pro
Hospic v Červeném Kostelci a družební
setkání se ŠD Studnice. Není to sice pro
loupežníky typické, ale ti naši byli zvídaví, a
tak po celý rok konali pravidelné výpravy do
knihovny v HSM. V týdnu, kdy probíhala akce
ŠD barevný týden, si vysloužili velikou
pochvalu a obdiv za své námořnické převleky.
V červnu se organizačně rádi ujali pod
velením své vychovatelky celodružinové hry
Náhoda.
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Děti ze 3. oddělení se ukázaly jako opravdoví
"Všeználci", kteří po dobu 10 měsíců nosili právem
tento název. Paní vychovatelka jim v každém měsíci
připravovala mnoho rébusových záhad, hlavolamů a
křížovek, které řešili a tím si osvojovali a rozšiřovali své
vědomosti. Za splněné úkoly dostávali bodíky v
podobě korálků. Na konci školního roku byli nejlepší
"Všeználci" vyhodnoceni drobnou odměnou. Pro
celou ŠD připravili ke Dni dětí dárek v podobě
vydařené akce na zahradě.
I v letošním roce provázela 5. oddělení celoroční hra,
tentokrát tematicky zaměřená ke 100. výročí založení
Československa s názvem – Máme rádi Česko.
Malí cestovatelé po vlasti české sbírali informace o zajímavých místech a téma hry prolínalo
rekreačními a zájmovými činnostmi. Vrcholem byla vědomostní týmová soutěž. Naši
cestovatelé se ukázali být i nadanými herci. Zdramatizovali pod režií své vychovatelky
hudební pohádku Červená Karkulka. Představení věnovali rodičům třeťáků a dětem z celé
ŠD, jako poděkování a rozloučení se školní družinou. Na školní akademii předvedli za ŠD
scénku ze školních lavic – „Pátá“.
Děti ze 4. oddělení se vždy těšily na společné akce celé ŠD. Při návštěvě kouzelníka Rena
nezmizely, aby se později převlékly za Strašidláky. Potom se nechaly rádi postrašit čerty na
Čertovinách. Po stopách Yetiho se dostaly až ke sletu čarodějnic. Pak sportovaly na akci ŠD
v pohybu, oslavily Den dětí a získaly poklad od Pirátů. Připravily Šipkovanou a kouzelnické
představení pro celou ŠD. Před koncem roku ukázaly, že jsou opravdoví kamarádi, když
připravily krásnou rozlučku svému spolužákovi.
Společných akcí v naší družině bylo 14: Co ukrývá les, Kouzelník Reno, Strašidla v ŠD,
Čertoviny, Vánoční setkání u stromečku s dárky, Putování za Yettim , hra Náhoda, Barevný
týden, Čarodějnický rej, ŠD v pohybu, Den dětí, Diskotéka, Piráti, vyhodnocení sběru s
odměnami.
Za spolupráce s p. Bavorem z lyžařské školy „Ski/Snb Academi“, proběhl opět týdenní kurz
lyžování ve skiareálu Bret. O tuto akci byl ze strany dětí a rodičů tradičně velký zájem. I letos
jsme sbírali starý papír. Všechny děti, které sběr nosily, dostaly drobné dárečky. Velké
poděkování patří jejich rodičům.
Všemi činnostmi, ať už rekreačními, zájmovými nebo odpočinkovými, se ve všech našich
odděleních prolínalo posilování přátelských vztahů mezi dětmi, ale i mezi dětmi a námi,
vychovatelkami, na základě vzájemné empat ie a tolerance. Našim cílem bylo, aby se
všechny děti v naší školní družině cítily bezpečně a spokojeně.
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ŠKOLNÍ KLUB „CHOBOTNICE“
Ve školním roce 2018/2019 jsme se
ve školním klubu Chobotnice věnovali
projektu Superhrdinové. Během deseti
měsíců se děti dozvěděly zajímavosti ze světa
lidských rekordů, informace o superhrdinech
jako je Halk, Superman, Batman, Flash,
Spiderman atd… Děti si vyzkoušely
nejrůznější kvízy o jejich oblíbených
superhrdinech, zkoušely také tvorbu
vlastního komiksu. Program byl zaměřen i na
hry v týmu, ale i na výtvarné aktivity. Na
začátku školního roku si naši superhrdinové
vyrobili knížku, do které sbírali razítka za
aktivity, které byly pro ně připravené. V říjnu naše Česká republika oslavila 100. narozeniny,
a tak jsme jí vytvořili strom přání. 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 typickým tradicím, jako pouštění
lodiček z vlašských ořechů, nebo házení pantoflem. Také jsme si ozdobili perníčky. Před
Vánoci jsme si všichni společně vyrobili krb, který se stal dominantou vánočního klubu. V
lednu a v únoru jsme si klub vyzdobili svými výtvory, které se týkaly našeho celoročního
tématu. V průběhu dalších měsíců jsme shlédli několik filmů. Také se nám podařilo
uskutečnit první chobotnický X-faktor, ve kterém děti předváděly nejrůznější skeče, vtipy,
divadelní scénky ale i zpívaly. Na konci školního roku byli nejlepší sběrači razítek odměněni
sladkou odměnou a malým dárkem.
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PŘEHLED SPORTOVNÍCH VÝSLEDKŮ ŠKOLY
Září:



Cykloturistické soustředění žáků 8. tříd – Horní Bradlo
World marathon challenge 2018 – 1. místo 2:08 hod, celkové umístění 16. místo
v Evropě z 52 škol

Říjen:
 Stolní tenis (okresní finále)


Florbal dívky

– kategorie 6. – 7. třída 3. místo
- kategorie 8. – 9. třída 2. místo
- kategorie 6. – 7. třída 2. místo – postup do OF
- kategorie 8. – 9. třída 1. místo – postup do OF

Listopad:
 Okrskové kolo florbal kategorie chlapci 8. – 9. třída - 4. místo
 Čeps cup dívky 1. – 5. třída 1. místo – postup do krajského finále
 Čeps cup chlapci 1. – 5. třída 2. místo
Prosinec:
 Vánoční laťka kategorie 6. – 7. třída, 8. – 9. třída chlapci, dívky
Leden:
 Čeps cup dívky kategorie 1. – 5. třída 1. místo – postup do národního finále
 Florbal 3+1 smíšené kategorie 4. – 5. třída 2. místo – postup do krajského finále
 Okrskové kolo v přehazované 4. – 5. třída smíšená – 2. místo
Únor:
 Krkonošský pohár 2019 ve florbalu – kategorie 4. – 5. třída – 1. místo
- kategorie 8. – 9. třída chlapci – 5. místo
 Okresní kolo Basketbal – kategorie 8. – 9. třída chlapci – 2. místo
Březen:
 Okresní kolo Přehazovaná – kategorie 6. – 7. třída dívky – 3. místo
 Lyžařský výcvik žáků 7. tříd (Černá hora)
 Krajské finále Florbal 3+1 smíšená kategorie 4. – 5. třída – 6. místo
 Národní finále Florbal Čeps cup dívky kategorie 4. – 5. třída – 2. místo
 Vybíjená smíšená, dívky -1. místo, 2. místo – postup do okresního kola
Duben:
 Odznak všestrannosti 9 postupujících dětí (Jednotlivců)
 Celorepublikové finále Florbal Čeps cup dívky kategorie 4. – 5. třída - 4. místo
 Štafetový běh – 7. místo
 McDonald ‘s cup 4. – 5. třída – 1. místo (Postup do okresního finále)
 McDonald ‘s cup 4. – 5. třída okresní finále – 1. místo (Postup do krajského finále)
Květen:
 Aquathlon – Machová 1. místo, Toman 1. místo, Augusta 3. místo
 Odznak všestrannosti – krajské finále O. Korotvička 3. místo
 McDonald ‘s cup – krajské finále - 4. místo
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 Pohár rozhlasu kat. 8. – 9. třída - 10. místo
 Atletický troj boj kat. 4. – 5. třída - 2. místo, 5. místo
 Atletický trojboj kat. 4. – 5. třída – bez postupu
 Vodácký kurz žáků 9. tříd – Vltava
Červen:
 Modrý volejbal kat. 4. – 5. třída – 6. místo
 T mobile olympijský běh – 270 běžců
Celoroční sportovní projekty:
 Olympijský víceboj – plnění jednotlivých disciplín v rámci hodin TV
 Odznak všestrannosti olympijských vítězů – plnění disciplín v rámci hodin TV
 Netradiční hodiny TV
 Třída v pohybu – spolupráce s FAČR
 Basket do škol – spolupráce s BK Trutnov
KURZY A SOUSTŘEDĚNÍ
Lyžařský kurz
Psala se neděle 17. 3. 2019 a 7.A a B
odjížděly na lyžařský kurz na Černou
horu. Okolo 40 žáků naskládalo
do autobusu spoustu zavazadel. Lyžaři
byli podle zkušeností rozděleni do tří
skupin: začátečníci, pokročilí a
nejlepší. Všichni žáci byli poctivě
poučeni o podmínkách lyžařského
kurzu. Každý den překonávali strmé a
dlouhé sjezdovky např. Hofmanky,
Černou horu, Protěž, Anděl a další…
Všichni řádně využili své síly naplno!
Poklona slabším lyžařům, kteří
na zakončení
lyžařského
dobrodružství zdolali sjezdovky, které pro ně byly na začátku psychicky nezdolatelné. Naštěstí
nikdo na sjezdovkách nespadl tak vážně, abychom museli přivolat horskou záchrannou
službu.
Mimo jiné žáci mají také skvělé zážitky z běžkování. Ti, co ještě nikdy neběžkovali, to zvládali
perfektně.
Na lyžáku se setkali i s chvílemi, které byly nepříjemné a těžké, ale po nějakém čase si na to
zvykli. Moc si to všichni užili. A pro budoucí sedmáky vzkazujeme, že lyžák prostě stojí za to!
Více se poznáte, v těžkých situacích se navzájem podpoříte a pro ty, co z toho mají strach,
tak ať se nebojí, zvládnou to!
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Vodácký kurz
Koncem května 2019 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
Jak již je tradicí na naší škole, žáci osmých tříd se vydávají prozkoumat cyklostezky v okolí
Železných hor a Horního Bradla. Cykloturistický kurz se konal hned na začátku nového
školního roku. Trochu jsme se obávali počasí, ale nakonec jsme se naší největší hrozby bát
nemuseli, poněvadž počasí bylo přímo letní, jak se říká, na objednávku.
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DALŠÍ AKCE ŠKOLY
První stupeň
1. třídy
- Kurz plavání
- Kurz bruslení
- Divadélko pro školy – Africká pohádka aneb Podivuhodná dobrodružství doktora
Holuba
- Koncert Na vlnách přátelství
- Lední revue „ Ať žijí duchové“
- Divadelní kroužek Sedmikrásky – Dvě Maričky
- Školní akademie
- Podzimní kouzla
- Místo, kde žijeme
- Bez práce nejsou koláče
- Exkurze Dům pod Jasanem – tkalcovské muzeum
- Preventivní programy:
o Etické dílny – Hrajeme si spolu, Jak se máš
o DM Veselé zoubky
o Týden zdraví
o Velikonoce pro zvídavé děti (1.C)
o Ukázka výcviku psů (1.A)
- Vánoční den
- FUČ – zpěv
- Výtvarná soutěž – Zimní radovánky
- Školní výlet – ZOO Dvůr Králové nad Labem
- Pasování prvňáčků na čtenáře
- Slavnostní ocenění nejlepších žáků
- Akce žákovského parlamentu:
Strašidelný podzim
Návštěva MŠ
Pyžamový den
- Barevný týden
- BED
2. třídy
- Exkurze – textilní muzeum, Dům pod Jasanem – Voletiny
- Kurz plavání
- BED – Návštěva HZS - Poříčí
- Divadelní představení – Africká pohádka aneb Podivuhodná dobrodružství doktora
Holuba
- Vzdělávací program – Lesnická akademie v Trutnově
- Plavecký výcvik
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Škola v pohybu
Akce parlamentu „Safari“ – Strašidelný podzim
Keramická dílna – předvánoční vyrábění
Etické dílny: „Buďme kamarádi“
Výtvarná soutěž /KZČ/: „Kouzlo Vánoc“
Pečení vánočního cukroví
Čert a Mikuláš ve 2. třídě
Celorepubliková sbírka Špačkokoš
Den otevřených dveří
Vycházka ke krmelci – Pomoc lidí zvířatům v zimě
ZUČ – třídní a školní kolo /recitace, zpěv/
Hudební představení – Na vlnách přátelství
Preventivní program: Normální je nekouřit
Den off – line
Akce Bovys a.s.: Návštěva Bovýska ve 2. třídě
Divadelní představení – Mrazík, Voletiny
Barevný týden
Preventivní program – Hasík
Etické dílny – „Jak se chránit v nebezpečných situacích“
Matematický klokan – kategorie Cvrček
Týden zdraví: Projekt: Zdravá výživa, zdravý životní styl
Divadelní soubor ZŠ Mládežnická „Sedmikrásky“: Dvě Maryčky
Projekt – Místo, kde žijeme
Školní akademie ke 30. výročí založení školy
Fotografování tříd
Pyžamový den – akce školního parlamentu Safari
Třídní výlet: Toulky v Krkonoších ( Černá hora, rašeliniště, Pec pod Sněžkou, Janské
Lázně)
ZOO Dvůr Králové nad Labem – ZOO s lektorem
Branně ekologický den
Ocenění nejlepších žáků
Exkurze do muzea automobilových veteránů
T – MOBILE běh

3. třídy
- Projekt: Místo, kde žijeme - návštěva Trutnova
- Přednáška: V. Grof,prohlídka kulturních památek, Janská kaple, Gablenz
- Plnění disciplín olympijského víceboje
- Kurz bruslení
- Škola pohybu - ukázková hodina tělěsné výchovy
- Branně ekologický den
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Návštěva Galerie draka - Trutnov, prezentace O. Štemberky z MÚ Trutnov
Trutnov - minulost, současnost: prezentace V. Grofa /MÚ Trutnov/
Africká pohádka: Podivuhodná dobrodružství doktor Divadélko pro školy, Hradec
Králové
Tématické vyučování k 100. výročí vzniku samostatného československého státu
Strašidelný podzim /program připravený žákovským parlamentem školy „Safari“/
Projektový den: Místo, kde žijeme
Den otevřených dveří
Špačkoš – program připravený ŽPŠ Safari
Čert a Mikuláš ve 3. třídě
Vánoční den /zvyky a tradice, výroba vánočního svícnu, sváteční oběd/ - spolupráce
s 9. třídou
Vánoční keramická dílna /spolupráce s 9. A/
Výtvarná soutěž: Zimní radovánky /KZČ Eldorádo/
Vyučování s ICT - S 16
Výchovně motivační koncert: Na vlnách přátelství
Škola pohybu - pohybové a zážitkové hry /ukázková hodina tělesné výchovy: Bc.
Šembera
Divadelní představení: Mrazík /Voletiny/
ZUČ – třídní a školní kolo /recitace, zpěv/
Etické dílny: Jak se stát dobrým kamarádem - preventivní program
Vycházka ke krmelci – Pomoc zvířatům v zimě
Den off - line
Kurz plavání
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Matematický Klokan 2019, kategorie Cvrček
Barevný týden
Etické dílny: Jak se stalo, že jsem tady
Normální je nekouřit
Projektový den: Jsme, jací jsme
Pohádka na ledě: Ať žijí duchové
Krasobruslařský klub Dvůr Králové n/Labem
Divadelní představení - divadelní kroužek školy „Sedmikrásky“
Výtvarná soutěž: Bylo, nebylo /KZČ Eldorádo/
Týden zdraví
Preventivní program „Normální je nekouřit“
Projekt: Zdravá výživa, zdravý životní styl
Slavnostní rozloučení s rodiči - divadelní představení
Školní akademie - vystoupení 3. tříd
Výchovně vzdělávací program ve školní knihovně
Pyžamový den /ŽPŠ Safari/
Třídní výlet: ZOO - Dvůr Králové nad Labem
Filmové představení - kinosál ZŠ
Branně ekologický den
Zmrzlinový den - slavnostní rozloučení s žáky 3. tříd, s družinou
T - MOBILE Olympijský běh, školní závod

4. třídy
- Divadelní představení Africká pohádka
- Kloboukový den, oslavy 100. Výročí vzniku ČSR
- Etické dílny „Staleté kořeny“
- Etické dílny „Husí stopy“
- Vánoční dílny
- FUČ, třídní a školní kola v recitaci a ve zpěvu
- Koncert „Na vlnách přátelství“
- Preventivní program „Vrstevnické vztahy“
- Projekt České spořitelny „Abeceda peněz“, 4. A, B
- Zdravá 5 (program o zdravé výživě), akce k Týdnu zdraví
- Týden zdraví – příprava občerstvení
- Exkurze do Prahy
- Anglické představení „Lazy coat“
- Příprava na vystoupení na školní akademii
- Koncert Pavla Nováka
- Výlet Kutná Hora
- T-mobile běh
- Projekt „Trutnovský park“
- „Olympijský víceboj“, „OVOV“
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5. třídy
- Kloboukový den – k oslavám výročí vzniku republiky
- Oslava výročí vzniku republiky – sestavení vlajky v tělocvičně
- Exkurze do Hvězdárny v Hradci Králové
- Etické dílny – Staleté kořeny
- Výstava J. Lady a vánoční trhy
- Den otevřených dveří - tvořivé výtvarné dílny
- Koncert Na vlnách přátelství
- Školní kolo recitační soutěže
- Exkurze do skláren v Harrachově
- Etické dílny – Jak mít hezký vztah s rodiči?
- Matematický klokan
- Týden zdraví
- Nakupování se Zdravou pětkou
- Anglické představení Lazy Goat
- Preventivní program – Moderní je nekouřit
- Pyžamový den – akce Školního parlamentu
- Exkurze – Ratibořice – Oživlé postavy
- Výlet
o 5. A – Havlovice
o 5. B, C – Kuks , bylinková zahrada, přírodní betlém
- T – mobile běh
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.
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Dějepis
- Dějepisná olympiáda - 12. listopadu 2018 se konalo školní kolo 48. ročníku dějepisné
olympiády za účasti 16 žáků 8. a 9. tříd. Do okresního kola 15. 1. 2019 byli vysláni tři
žáci, jeden z nich se umístil na krásném 7. místě, a to z 25 soutěžících.
-

EXKURZE:
o 6. třídy dějepisné exkurze v rámci projektu „Okno do pravěku“
do archeoparku ve Všestarech u Hradce Králové. (Podrobná zpráva s fotkami
byla ve Zpravodaji a na www stránkách školy)
o Exkurzi předcházel projektový den „Okno do pravěku“ v rámci dějepisu
o Židovské muzeum v Praze
o Muzeum zemědělství a lidové kultury v Radči u Úpice
o „Příběh ztraceného hradu“ - Vízmburk v Havlovicích

Člověk ve společnosti
- Etické dílny s programem Pohoda a klídek bez tabáčku
- Etické dílny s programem Moc slova
- Etické dílny s programem Morální bludiště
- Příběhy bezpráví
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V rámci vzdělávacího projektu Jeden svět na školách, který připravuje společnost
Člověk v tísni, žáci 9. tříd zhlédli dokumentární film „Právě se vracím“. Na film pak
navazovala 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.
Projektový den „Pevnosti bez legend“ s RNDr.. Miroslavem Kejzlarem
Projektový den „Trutnov – středověké město, středověcí lidé“ s Mgr. Janou
Nešněrovou, ředitelkou úpického muzea
Projekt Trutnov

Cizí jazyky
- Poznávací zájezd do Anglie Jižní Anglie – putování za mořem
- Školní kolo soutěže v anglickém jazyce
- Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce
- Divadelní představení v anglickém jazyce
- Představení Lazy Goat pro 4., 5. a 6. ročník. Představení Last Wish pro 7., 8. a 9.
ročník.
Informační a komunikační technologie
Soutěže zaměřené na informační technologie
- I v tomto školním roce jsme se zapojili do již tradičních soutěží zaměřených
na informační technologie - Bobřík informatiky a IT-SLOT.
- Bobříka informatiky, mezinárodní soutěže podporované MŠMT, jsme se účastnili
v kategoriích Benjamin (6.-7. třídy) a Kadet (8.-9. třídy) a letos poprvé ho s námi lovili
také páťáci v kategorii Mini. Naši žáci se tak zařadili mezi 79988 soutěžících z 648 škol
v ČR.
A jak se dařilo žákům odpovídat na otázky z oblasti informatického myšlení,
algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti?
o Kategorie Mini - 5. třídy - účastnilo se 64 žáků. Alespoň 120 bodů dosáhlo a
úspěšnými řešiteli se stalo 26 soutěžících, přičemž dvě soutěžící dosáhly
maximálního možného počtu 192 bodů!
o Kategorie Benjamin - 6.-7. třídy - účastnilo se 22 žáků. Alespoň 150 bodů z 240
dosáhli a úspěšnými řešiteli se stali 2 soutěžící.
o Kategorie Kadet - 8.-9. třídy - účastnilo se 20 žáků. Alespoň 150 bodů z 240
dosáhli a úspěšnými řešiteli se stali 2 soutěžící.
- Soutěže IT-SLOT, jejímž pořadatelem je Soukromá střední škola výpočetní techniky
v Praze na Proseku, se zúčastnilo třináct žáků 8. a 9. ročníku a všichni se umístili v
první polovině soutěžního pole, které čítalo 4819 soutěžících ze 192 škol v ČR.
Nejúspěšnější byl žák devátého ročníku na 172. místě.
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Podpora programování a výuky 1:1
V rámci rozšířené výuky informatiky a volnočasového kroužku Robohrátky pokračovala výuka
základů programování s využitím stavebnic Lego Mindstorms Education, Ozobotů, aplikace
Scratch a dalších online aplikací.
Z projektu Šablony II bylo zakoupeno dvakrát 25 tabletů (iPad) k využití ve výuce na 1. stupni.
S podporou ICT techniků si tak děti od 1. do 5. ročníku vyzkoušeli v rámci prakticky všech
vyučovacích předmětů výuku 1:1.
Matematika a Fyzika
Logická olympiáda
- školní kolo
- okresní kolo - kategorie A1 (1. ročník ZŠ)
19. – 20. místo, kategorie A2 (2. ročník ZŠ)
- 6. – 11. místo, kategorie A (3. - 5. ročník
ZŠ) - 4. místo a 23. – 26. místo, kategorie
B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky
víceletých SŠ) - 182. – 196. místo
- krajské kolo - 3. a 6. místo
- republikové kolo - 33. místo

Školní soutěže
- Mandala 2018 - každý rok v šestých třídách zadáváme dětem vytvoření mandaly
na procvičení práce s kružítkem. Zadání je jednoduché narýsujte mandaly pouze
za pomocí kružnic narýsovaných kružítkem.
- Školní soutěž o největší krystal kuchyňské soli 2018 - letos se této soutěže účastnilo
31 žáků.
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Fyzikální odpoledne - zúčastnilo se 35 žáků z 6. – 9. tříd

Pythagoriáda – 6. – 8. ročník – školní kolo
Zeměpis
-

Miniprojekt Vesmír – 6. třídy
Zeměpisná olympiáda – školní kolo 6. – 9.
třídy
Celoroční soutěž - Křížem krážem přírodními
vědami

Přírodopis
-

Biologická olympiáda kategorie C a D – školní a okresní kolo

Výtvarná výchova
Čapkové by byli spokojeni
Kdo by neznal rodáka z východních Čech slavného spisovatele Karla Čapka a jeho dílo. Kniha
Devatero pohádek nás i v tomto roce inspirovala k soutěži. Letošním tématem již 25. ročníku
literární a výtvarné soutěže Úpice bratří Čapků byla jedna z dalších pohádek knihy, a to
Pošťácká pohádka.
Řada žáků se snažila uspět, jejich díla byla hodna obdivu, ale vítězí jen ti nejlepší. V literární
části obsadila naše žákyně v oddílu Poezie 3. místo básní Vánoční hvězdička a v Pošťácké
pohádce zaujala porotu prvotina „Hyperaktivní dědeček“, kterou napsal žák 7. třídy.
I ve výtvarné části soutěže naše škola uspěla velmi pěkně, ve volném tématu získala žákyně
5. třídy dokonce dvě ocenění, a to 1. místo za dílo „Město Trutnov“ a 3. místo za „Pohádkové
strašidlo“. V Pošťácké pohádce svou malbou „Psaníčka“ obsadila žákyně 6. třídy 2. místo
s prácí „Poštovní skřítci“ 3. místo.
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Vyhodnocení soutěže, předání diplomů a cen i přehlídka oceněných prací proběhla
v Městském sále v Úpici.
Další velký úspěch ve výtvarné soutěži
Troufám si tvrdit, že každé malé dítě ví, jak významná a záslužná je práce hasičů. Na naší škole
jsme si jejich obětavé úsilí připomněli ve 45. ročníku celostátní soutěže „Požární ochrana
očima dětí.“
Do výtvarné části soutěže se zapojilo 70 žáků 5. tříd, kteří pracovali volnou technikou. Škoda,
že do okresního kola jsme mohli zaslat pouze tři práce. Porotu soutěže zaujal výtvor žáka
5. třídy a ocenila jej 2. místem s postupem do kola krajského. V tomto dalším kole obsadil
3. místo a postoupil do kola republikového. Výsledky zatím ještě nebyly zveřejněny, takže
doufáme a těšíme se, že uspěje.
Dětský čin roku
Upozornit na hrdinské činy dětí a motivovat je i
dospělé k dobrým skutkům - to je hlavním cílem
celostátního projektu Dětský čin roku, který
odstartoval již počtrnácté. I letos byl obsazen
silnými příběhy dětí v kategoriích – Záchrana
lidského života, Pomoc ostatním, Pomoc starším
lidem, Kolektivní pomoc, Pomoc přírodě, Dobrý
nápad a pomoc na netu.
Dva žáci 5. třídy se umístili na předních místech,
a to na 1. místě a 3. místě. Za svá umístění získali
pro školu finanční dar v celkové výši 20.000 Kč na učební pomůcky.
Ostatní akce:
-

Oslavy 100. výročí ČR
Oslavy 30. výročí školy
Den otevřených dveří
Školní akademie
Den off-line
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
o předávání pololetního vysvědčení
o velikonoční zvyky a tradice
o pasování prvňáčků na čtenáře
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-

o olympiáda prvních tříd
o poslední akce - 1.A se přišla rozloučit s 9.A na slavnostním předávání
vysvědčení v kinosále
Pečení vánočního cukroví
Výroba dárků pro prvňáčky
Exkurze
Slavnostní vyhodnocení nejlepších žáků
Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. tříd

Více informací viz příloha č. 2

POUŽITÉ ZKRATKY
PŠD
SOŠ

… povinná školní docházka
… střední odborná škola
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PPP
SPC

… pedagogicko-psychologická poradna
… speciální pedagogické centrum
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SVP
IVP
ŠVP
ŠD
MK
KZČ
FUČ
RIAPS
OSPOD
ICT

… 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 – 10/2018-2019
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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: +420 499 859 991

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
IČ: 64201147
DIČ: CZ64201147
Telefon:

+420 499 859 951

Datová schránka:

zmjxpg

www.zsmltu.cz
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