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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

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Obsah této zprávy je výrazně ovlivněn opatřeními v souvislosti s COVID-19,
především uzavřením škol v období od 11. 3. 2020 do 30. 6. 2020 a přechodem
na distanční výuku.
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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

Mgr. Zdeněk Géc
Ing. Lidmila Kuříková
Mgr. Michal Strnad
paní Gabriela Hofmanová
pan Daniel Kuchař
Bc. Lenka Dvořáková
pan Radomil Váňa

ŠKOLSKÁ RADA
Školská rada byla zřízena ke dni 10. 8. 2005. V současné době probíhá její páté funkční
období. Zápisy z jednání byly zveřejněny na veřejně přístupném místě.
Členové ŠR:
Zákonní zástupci nezletilých žáků školy
1. paní Helena Plačková
2. paní Jaroslava Briknerová
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 pan Mgr. Michal Strnad.
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Přehled oborů vzdělávání
PŘEHLED OBORŮ
Ve školním roce 2019/2020 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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Pracoviště
spec. pedagoga

Odborná učebna
přírodopisu

Kmenové učebny
II. stupně

Učebny jazyků

Odborná učebna
výtvarné výchovy

Odborná učebna
grafiky

Odborná učebna
zpracování textilií

Odborná učebna cvičný byt

Odborná učebna
ICT 1

Odborná učebna
ICT 2
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Odborná učebna
ICT – I. stupeň

Odborná učebna
robotiky

Malý konferenční
sál (multimediální
učebna)

Malý konferenční
sál (multimediální
učebna)

Multimediální
učebna – I. stupeň

Učebna 3D tisku

Odborná učebna universální dílna

Odborná učebna –
projekční studio

Velká tělocvična
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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

Jídelna

Výdej stravy

Školní knihovna

Školní klub I
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Personalní zabezpečení činnosti
TŘÍDNÍ UČITELÉ
1.A
1.B
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B
5.A
5.B
5.C

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

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

Druhý stupeň
Mgr. Bc. Kunčarová
Mgr. Kasperová
Mgr. Gécová
Mgr. Chlumová
Ing. Kutová
Mgr. Knapová
Mgr. Škarytková
Mgr. Štosek
Mgr. Bc. Erben
Mgr. Roza

OSTATNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY
Funkce
vychovatel-vedoucí
klubu
učitelka,
vychovatelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitelka,
asistent pedagoga
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
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Jméno
p. Kuchař
Bc. Buroňová
Mgr. Greenford
Bc. Švejdová
Bc. Schierová
p. Heteš
Mgr. Pospíšilová
Bc. Dušková
Bc. Horáčková
Mgr. Čermáková
Mgr. Holá
Mgr. Kubalíková
Mgr. Koňáková
Bc. Šembera

Funkce
vedoucí
vychovatelka
vychovatelka
asistentka pedagoga
vychovatelka
učitelka
vychovatelka
asistent pedagoga
vychovatel
vychovatelka,
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga

p. Hofmanová
p. Ryšanová
p. Zikmundová
Mgr. Pichová
p. Jehličková
p. Talábová
Bc. Drápal
p. Raisová
p. Löblová
p. Mohelská
p. Tesařová

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019/2020

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
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Zápis do prvních tříd
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
Zápis do prvních tříd proběhl v období os 1. 4. 2020 do 15. 4. 2020, a to bez osobní
přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Zápis proběhl buď on-line formou nebo
předáním tištěné žádosti.

Celkem
79

Počet dětí u zápisu
z toho poprvé
z toho
u zápisu
po odkladu PŠD
66
13

Výsledek zápisu
Počet žádostí
Počet
o odklad
zapsaných dětí
17
62

Poradenské služby školy
Poradenské služby školy jsou zajišťovány Školním poradenským pracovištěm (dále jen ŠPP),
které pracuje ve složení: výchovný poradce (VP), školní speciální pedagog (ŠSP), školní
metodici prevence (ŠMP).
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 2019 bylo vypracováno celkem 11 IVP, během školního roku došlo k nárůstu o další
1 IVP na celkových 12. Na jejich tvorbě se podílel třídní učitel, VP nebo ŠSP. Plány byly
konzultovány s pracovnicemi PPP přímo ve škole, naplánované návštěvy SPC se vzhledem
k uzavření škol v březnu neuskutečnily, naplánujeme je společně v náhradním termínu
na podzim. Nejčastějšími důvody pro sestavení IVP zůstaly vývojové poruchy učení a chování,
vady řeči vč. těžké, snížená úroveň kognitivních schopností.
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Bližší informace k poskytování speciálně pedagogické péče jsou v následujícím textu. Ve škole
pracovalo 7 asistentů pedagoga, od února přibyl ještě jeden do druhého ročníku.
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 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
Představení práce kosmetičky
Exkurze na pracoviště technika Policie ČR
Exkurze do Elektrárny Poříčí
Schůzka VP s rodiči o úskalích a praktických otázkách přijímacího řízení
Individuální konzultace VP se zákonnými zástupci

Žákům i jejich rodičům byla určena Prezentace středních škol a zaměstnavatelů, kterou
v říjnu opět pořádala Krajská hospodářská komora v prostorách Uffa.
Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Uzavření škol mělo vliv samozřejmě i na přijímací řízení na střední školy. Jednotná přijímací
zkouška se konala v jediném termínu, a sice 8. 6. 2020 pro čtyřleté obory vzdělávání,
9. 6. 2020 pro obory vzdělávání šestiletých a osmiletých gymnázií.
Všichni žáci devátého ročníku měli podané v prvním kole dvě přihlášky. Úspěšnost přijetí žáků
je vidět v připojených tabulkách.
Z celkového počtu 45 vycházejících žáků jich měla převážná většina opět zájem o maturitní
obory (33 žáků, tj. 73,3 %, z toho 21,2 % o gymnázium). Učební obor zvolilo dohromady
12 žáků z obou tříd.
O studium na osmiletém gymnáziu projevilo zájem 5 žáků, všichni byli přijati. Z nižšího
ročníku nevychází v tomto školním roce žádný žák.
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Přijetí žáků devátých ročníků na střední školy
Gymnázia
SOŠ s maturitou SOŠ – učební obory Celkem
9. A
5
13
4
22
9. B
2
13
8
23
Celkem
7
26
12
45
Přehled středních škol, kam naši žáci nastoupí 1. 9. 2020
Studijní obory zakončené maturitou
Střední škola
Gymnázium Trutnov
Gymnázium Dvůr Králové n. L.
Sportovní gymnázium Pardubice
Městské gymnázium a SOŠ Úpice
VOŠ zdravotnická, SZŠ a Obchodní
akademie Trutnov
VOŠ zdravotnická a SZŠ Trutnov
SPŠ Trutnov

SŠIS Dvůr Králové n. L.

Obor
Gymnázium čtyřleté
Gymnázium čtyřleté
Gymnázium se sportovní
přípravou
Veřejnosprávní činnost
Praktická sestra
Zdravotnické lyceum
Obchodní akademie
Elektrotechnika
ICT - Elektronické počítačové
systémy
Bezpečnostně právní činnost
Kosmetické služby
Masér sportovní a rekondiční
Obchodní akademie

OA, SOŠ a JŠ s právem státní
jazykové zkoušky Hradec Králové
OA a Hotelová škola Havlíčkův Brod Hotelnictví
ACADEMIA MERCURII, s.r.o.,
Cestovní ruch
Náchod
SPŠ stavební a OA Náchod
Stavebnictví
Učební obory
Střední škola
SPŠ Trutnov
SŠ gastronomie a služeb
Trutnov
SŠ služeb, obchodu a
gastronomie Hradec Králové
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Obor
Nástrojař
Kuchař - číšník
Cukrář
Kuchař - číšník

Počet
žáků
5
1
1
3
3
2
2
3
5
1
2
1
1
1
1
1

Počet žáků
2
2
2
1
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SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad
Metují
SŠIS Dvůr Králové n. L.

Kadeřník

1

Kadeřník

3

SOŠ a SOU Hradec Králové

Autolakýrník

1

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. Nejčastěji VP
spolupracovala se střediskem výchovné péče Varianta, s pracovníky OSPOD, nezřídka i
s pediatry a klinickými psychology.
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
- zapomínání, neplnění zadaných úkolů
- nevhodné chování ke spolužákům, k vyučujícím
- konfliktní, vzdorovité chování, vulgární vyjadřování
- podezření na krádež
V případě jednotlivců se jednalo většinou o opakované jednání. Záznamy jednání
s OSPODem jsou uloženy u VP.
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
S některými rodiči a jednotlivci probíhala jednání velmi často. Občas musíme rodiče
k návštěvě školy vyzvat úředním dopisem, aby se vůbec dostavili. Stále se snažíme přenést
odpovědnost za jednání na žáka, potažmo na jeho rodiče. Při jednáních se ve většině případů
daří domluvit se na společných krocích, ale k jejich realizaci však bohužel často vůbec
nedojde.
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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, Hospodářskou komorou,
využívala webinářů a online seminářů, zorganizovala seminář pro pedagogické pracovníky FIE (viz přehled DVPP).
Školní speciální pedagog:
V tomto školním roce celkem proběhlo:
Individuální speciálně pedagogické intervence
Komplexní speciálně pedagogická vyšetření
Konzultace se zákonnými zástupci
Setkání k výukovým a výchovným obtížím žáků:
S žákem
S žákem +ZZ
S žákem+ ZZ+ pedagogem
Konzultace s vyučujícími
Konzultace k IVP, PLPP, podkladům pro odborná šetření
Pozorování ve třídách + následná konzultace s TU
Konzultace podpůrných opatření, jednání na jiných
odborných pracovištích (SPC, PPP, OSPOD)
Intervize AP

cca 163 (od září do 11. března)
18 (od září do 11. března)
52
5 (od září do 11. března)
5 (od září do 11. března)
2 (od září do 11. března)
49
26
9 (od září do 11. března)
29
4

Další činnosti:
vzdělávání (2 dny), zpracovávání dokumentace probíhajících intervencí, setkání, metodických
schůzek, příprava projektové akce pro učitele + AP + třídu, vypracování zpráv z vyšetření,
zajišťování, kompletace a výroba pomůcek pro speciálně pedagogickou práci a další.
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Školní metodik prevence – vyhodnocení MPP:
Obě metodičky prevence shromažďovaly veškeré informace a zpětné vazby v průběhu
školního roku, evidovaly výskyt rizikových forem chování u jednotlivých žáků, vedly deník
školního metodika prevence, ve kterém se tyto informace zaznamenávají. Jeho vedení se
opírá o směrnice školy a je v souladu s GDPR. Zároveň obě metodičky spolupracovaly
s dalšími členy školního poradenského pracoviště formou pravidelných schůzek, kde si
předávaly informace a připravovaly úkoly na další období.
Hodnocení PPŠ obsahuje pouze kvantitativní údaje a obecné závěry bez uvedení konkrétních
kauz a jmen žáků, konkrétní údaje obsahují deníky ŠMP. Podrobný výpis všech aktivit
specifické i nespecifické prevence školy obsahují měsíční kalendářní plány (datum, třída,
název akce, místo, odpovědný PP). Všechny aktivity naplánované v PPŠ se podařilo
uskutečnit bez problémů a s dobrým ohlasem.
Přehled všech realizovaných aktivit specifické prevence školy:
 Září:
Kohezní pobyty žáků 6. A, B
Cykloturistický kurz 8. A, B
 Listopad: Bobřík informatiky
Etické dílny (Pohoda, klídek, tabáček - 6. třídy, Jak se stát dobrým kamarádem
– 3. třídy, Buďme kamarádi – 2. třídy)
Soutěž v předlékařské pomoci
Stop marihuaně – přednáška 7. třídy
 Prosinec: Etické dílny (Jsme, jací jsme – 3. třídy, J. A. Komenský – interaktivní dílna – 4.,
6.,7. třídy, Jak se máš? – 1. třídy)
Jsme jací jsme – preventivní program, 3. třídy
 Leden:
Etické dílny (J. A. Komenský – interaktivní dílna – 5. třídy, Na vlně emocí –
8. třídy, Image nebo charakter – 7. třídy, Moc slova – 6. třídy, Život v mediální
džungli – 6. třídy,
Stop marihuaně – přednáška, 8. třídy
 Únor:
Etické dílny (Jak mít pěkný vztah s rodiči – 5. třídy, Přátelé – 6. třídy, Jak
překonat starosti ve škole – 4. třídy)
 Březen: Etické dílny (Jak se stalo, že jsem tady – 3. A, Jak se chránit v nebezpečných
situacích – 2. A,B, Hrajeme si spolu – 1. A, B
Dopravní výchova – přednáška PČR (4. třídy)
Hasík (6. třídy)
Tonda obal na cestách (2. – 9. třídy)
V síti: Za školou (7. – 9. třídy)
Přehled vzdělávacích akcí v rámci DVPP v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů:
 20. 11. 2019
Jak předcházet agresivitě a šikaně ve školním prostředí (4 PP)
 21. 11. 2019
Setkání metodiků prevence v PPP Trutnov (obě metodičky)
 6. 12. 2019
Poradenský den – prevence ve škole (obě metodičky)
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7. 1. 2020
17. 4.
14., 15., 18. 5.

Aktivizační metody ve výuce (2 PP)
Škola v době koronakrize (11 PP)
Tréninkové dny – Společně k bezpečí (6 PP)

Přehled řešených případů metodikem prevence:
24. 9. Ubližování mezi žáky 4. a 5. třídy
26. 9. Kouření na 3. NP, žákyně 6. třídy
26. 9. Opakované ubližování mezi žáky 4. třídy
27. 9. Fyzické napadení žáka 4. třídy žákyněmi 7. třídy
29. 9. Kouření na WC s fotografováním, zveřejnění na Instagramu
30. 9., 3. 10. Nedovolený pohyb po škole v rozporu se školním řádem žákyněmi 7. třídy
1. 10. Schůzka se zákonnými zástupci agresorů 4. třídy
15. 10. Konzultace s TU 6. třídy – řešení neomluvené absence
17. 10. Konzultace s TU – zadání dotazníku B3
18. 10. Řešení problémového chování žáka 7. třídy
18. 10. Konzultace TU – krádeže žáků v obchodě, návrh aktivit na třídnickou hodinu
19. 11., 28. 11. – NNTB (schránka důvěry) – problém se vztahy v 9. B
29. 11. Záchyt kyberšikany, TU doporučen postup dle Preventivního programu školy
10. 12. Jednání se zákonným zástupcem napadeného žáka před školou, doporučeno jednání
s PČR
15. 1. Konzultace s TU 3. C – předány náměty na TH
3. 2. Řešení nevhodného chování žáka 6. třídy k učiteli
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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
8
Napomenutí třídního učitele
19
Důtka třídního učitele
14
Důtka ředitele školy
2
Chování uspokojivé
0
Chování neuspokojivé
0

Druh
Opravné zkoušky
Neprospívající žáci
Žáci hodnoceni slovně
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Ostatní přehledy
1. pololetí
čelkem
z toho úspesnýčh
6
0

2. pololetí
2
22
3
2
0
0
0

2. pololetí
4
4
3
1
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
PŘEHLED DVPP VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
Jméno, příjmení

Vzdělávací akce

Pořadatel

Michal Strnad
Zdeněk Heteš

Kyberšikana a další rizikové jevy na
Internetu
23. 10. 2019
Praha

Akademie CZ.NIC

Dana Dušková
Daniela Buroňová
Simona Jehličková
Daniel Kuchař
Ilona Kutová
Hana Váňová

Jak předcházet agresivitě a šikaně
ve školním prostředí
20. 11. 2019 Hradec Králové

ŠZ DVPP KHK (šablony)

Poradenský den – prevence ve
škole
6. 12. 2019 Hradec Králové
Oblastní workshopy „Aktivizační
metody výuky na ZŠ“
„Práce s nadanými a problémovými
žáky, metoda „líného“ učitele
7. 1. 2020
ZŠ Lánov
Učitel a jeho exkluzivně inkluzivní
žáci
31. 1. 2020
Praha
Biomimicry – příroda jako inspirace
pro lidské činnosti
21. 2. – 26. 2.
Holandsko

KMP

Pavlína Pumprová
Dana Dušková
Zdeněk Géc
Michal Strnad
Ludmila Kuželová
Lenka Pavlová

Vzdělávání žáků s LMP
5. 3. 2020
Trutnov
Ovládněte Zoner Photo Studio X
6. 3. 2020
HK
Nabídka aktivit pro podporu MG
19. 3. 2020
Trutnov

ŠZ DVPP KHK

Aneta Daňková
Monika Jaklová
Anna Kasperová
Lidmila Kuříková
Ludmila Kuželová
Soňa Knapová

Právo ve škole – dílna

Společně k bezpečí

Lidmila Kuříková
Hana Váňová

Lidmila Kuříková

Jan Roza
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NIDV HK

Společně k bezpečí

Středisko ekologické
výchovy a etiky SEVER,
Horní Maršov

ŠZ DVPP KHK
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Jitka Krausová
Ilona Kutová
Věra Menzelová
Michal Strnad
Monika Strnadová
Lidmila Kuříková

Zdeněk Géc
Jitka Krausová
Lenka Pavlová
Monika Strnadová
Věra Menzelová
Hana Váňová
Jiří Šembera

17. 4. 2020
online
Školní a vnitřní řád
13. 5. 2020
online
Já a moje třída III; Jiné dítě –
problémový žák
18. 5. 2020
online
Školní a vnitřní řád
13. 5. 2020
online
Já a moje třída I; Jednotlivec a
skupina
14. 5. 2020
Já a moje třída II; Jak ovlivnit
dynamiku třídy
15. 5. 2020
Výuka TV formou kruhového
tréninku
3. 6. 2020

Společně k bezpečí

Společně k bezpečí
Společně k bezpečí

Společně k bezpečí

ŠZ DVPP KHK

Webináře
Pavlína Pumprová
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Zkušenosti a nápady pro
čtenářskou dílnu na 1. stupni
16. 9. 2019
Tipy a triky na aktivity nejen do
matematiky nejen na začátek
hodiny
17. 9. 2019
Doplňkové materiály do hodin AJ
na ZŠ – nástroje pro jejich rychlou
a snadnou tvorbu
23. 9. 2019
Jak chytře používat známky
25. 9. 2019
Práce s chybou v procesu učení
5. 12. 2019
AP v resortu školství a dopady
novely inkluzivní vyhlášky
20. 11. 2019

Životní vzdělávání, z.s.
Jablonné n. Orlicí

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019/2020
Lidmila Kuříková

Vladěna Kunčarová

Monika Strnadová
Michal Strnad
Zdeněk Heteš

Monika Jaklová
Vladěna Kunčarová
Lidmila Kuříková
Pavlína Tesařová

Tipy a triky na aktivity nejen do
matematiky nejen na začátek
hodiny I a II
17. 9. 2019
15. 10. 2019
Jak se učíme
17. 12. 2019
Obsah a objem jako kritické místo
ve výuce M na ZŠ
8. 4. 2020
Algebraické dlaždice jako cesta
k pochopení úprav algebraických
výrazů
20. 5. 2020
Přechválená generace a selhávání
4. 6. 2020
Hodnocení ve výuce – cesta
k efektivnímu učení žáků
17. 6. 2020
Jak může přírodopis děti bavit
aneb aktivity na výuku přírodopisu
vyzkoušené v praxi
24. 9. 2019
Implementace digitálního
vzdělávání napříč ŠVP
18. 5. 2020
Robotika
20. 5. 2020
STEM ve výuce 25. 5. 2020
BYOD, 1:1
27. 5. 2020
Podpůrná opatření
SPU a výuka matematiky na ZŠ
2. 6. 2020

Prezentace školy na veřejnosti
Škola se na veřejnosti prezentuje následujícími formami:
 školní Zpravodaj (měsíční periodikum)
 www stránky školy (www.zsmltu.cz)
 Facebook
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Životní vzdělávání, z.s.
Jablonné n. Orlicí

NPI Praha

NPI; SYPO

NPI; SYPO

Životní vzdělávání, z.s.

NPI; SYPO
Životní vzdělávání, z.s.
Jablonné n. Orlicí

Životní vzdělávání, z.s.
NPI; SYPO
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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 2019/2020 proběhla ve škole v termínu 1. – 4. 10. 2019 inspekční činnost
zaměřená na zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Dále pak
zjišťování a hodnocení plnění ŠVP a jejich souladu s právními předpisy a RVP.
Kompletní inspekční zpráva je zveřejněna v inforecepci školy a je rovněž k nahlédnutí
na webu ČŠI.

Základní údaje o hospodaření školy
Hospodaření v hlavní i doplňkové činnosti v roce 2019 a v prvním pololetí roku 2020 bylo
vyrovnané. Příspěvek na mzdy byl v roce 2019/2020 poskytnut v plné výši.
V tomto období probíhaly v rámci údržby tyto větší akce:
- malování vnitřních prostor školy
- opravy WC v pavilonu tělocvičen
Pořízené investice:
- objednací terminál na obědy
- datový projektor do kinosálu
- varný kotel do ŠJ
- krouhač zeleniny do ŠJ
- konvektomat do ŠJ
- osobní automobil
Přehled hospodaření viz Příloha č. 1.

Projekty, získané dotace a granty
„ŠABLONY II ZŠ MLÁDEŽNICKÁ TRUTNOV“
Ve školním roce 2019/2020 probíhala realizace druhého projektu v rámci Operačního
programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“, na který jsme získali dotaci ve výši 2 060 699 Kč.
Program je 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“
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V rámci Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP) získala naše škola grant na projekt „Techtle mechtle
s technikou a mechatronikou na ZŠ“. Tento projekt byl
k 31. 3. 2020 úspěšně realizován a celkové náklady projektu
byly 12 884 756 Kč. Z této částky 10 755 430 činila dotace
z IROP a 2 129 326 dotace od zřizovatele.
Kladívko, šroubovák a pilník jako symboly školních dílen? Naše
moderní dílny vypadají úplně jinak. Jsou vybaveny počítači,
tablety, 3D tiskárnami, roboty, interaktivními projektory a
vizualizéry. Čisto je v nich tak, že připomínají spíše laboratoř.
K dispozici nyní máme čtyři učebny. V jedné děti pracují s nářadím. Jsou v ní pracovní stoly a
ponky se svěráky, nadstandardně vybavené a vhodné
pro týmovou práci, ale také zcela nový soustruh nebo
stojanová vrtačka.
Další místnosti jsou zaměřené na robotiku a populární
3D tisk. Pro žáky jsou připraveni miniaturní ozoboti,
okouzlující robot Dash, mBoti, letka malých
programovatelných dronů, stavebnice SAM Labs a Lego
Mindstorms EV3, elektronická platforma Arduino,
pro přírodovědné předměty senzory a čidla Pasco. To
vše je doplněno o nové počítače a iPady, aby bylo kde
roboty naprogramovat a následně rozhýbat. Svůj vlastní
prostor mají 3D skener a 3D tiskárny a také školní frézky,
které jsou umístěny ve strojové části moderní dílny.
Naším cílem je podpořit popularizaci techniky a
technického vzdělávání, podněcovat kreativní myšlení
žáků k řešení problémových úloh, vytvářet návyky
pro práci v týmu, rozvíjet komunikační dovednosti a vše
potřebné pro jejich úspěšnost ve škole i mimo ni. Vzniklo
tady pracoviště, na kterém jsou děti vedeny
k technickému myšlení, ale také k praktičnosti v běžném
životě. Dřív se v dílnách dělaly jednoduché výrobky a algoritmus dílčích postupů byl také
jednoduchý, většinou bez jiných variant řešení. Nyní mají žáci obrovskou škálu možností
variantního řešení, přemýšlení musí probíhat jinak, algoritmy jsou složitější, mohou si také
volit svoji vlastní náročnost. Dílny budou k dispozici žákům od první do deváté třídy.
Maximální využití očekáváme v rámci rozšířené výuky informatiky, ve volitelných předmětech
a v rámci zájmových kroužků.
Projekt dílen za 12,5 milionu korun, který byl realizován i díky velké vstřícnosti zřizovatele –
města Trutnova, umožnil škole vyřešit bezbariérový přístup do budovy, vybudování venkovní
učebny a velkým posunem je také nadstandardní řešení vnitřní konektivity školy.
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Do našich nových dílen lze nahlédnout ve školní fotogalerii:
www.zonerama.com/zsmltu/Album/5975422.
„Projekt DigiTU - DogiTAM“
Od ledna 2020 jsme zapojeni do projektu
spolufinancovaného Evropskou unií „DigiTU –
DigiTAM“. Projekt slouží k šíření příkladů dobré
praxe škol mezi vzorovou školou a zapojenými
školami v oblastech rozvoje digitální
gramotnosti dětí a žáků se zaměřením na STEM,
BYOD, 1:1, robotiku a programování a
implementaci digitálního vzdělávání napříč ŠVP.
V rámci projektu jsme do školy získali 25 iPadů,
20 Ozobotů, 10 stavebnic Lego Boost a Lego
WeDo2, 3D tiskárnu a sadu Pasco senzorium.
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Proběhla první mentorská setkání a čtyři online webináře pro zapojené vyučující. Těšíme se,
že v příštím školním roce doputuje nové vybavení k dětem a bude využito ve výuce.

Žákovský parlament
AKCE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
Rozloučení s podzimem proběhlo 29. 11. 2019
Připravili jsme sedm stanovišť. Spolužáci si vyzkoušeli hod vlašským ořechem do koše, složit
slova z daných písmen, vyluštit křížovku, poznat listy a k nim patřící stromy, složit
rozstříhané obrázky, rozpoznávali ovoce a zeleninu podle chuti a na konec si každá třída
vylovila poklad z bazénku s míčky. Každá třída plnila zadané úkoly, za splnění úkolu dostali
na památku papírový groš.
Vánoční besídka v Domově pro seniory Trutnov – 11. 12. 2019
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Mandala dětem – soutěž pod patronací Žákovského parlamentu – dvě práce byly zařazeny
do Mandelového kalendáře 2021, výtěžek z prodeje jde na charitativní účely
Předškoláci u nás ve škole
Předškoláci ze Čtyřlístku k nám přišli ve středu 19. 2. 2020 a ze Srdíčka v pátek 21. 2. 2020.
Paní učitelky s prvňáčky jim předvedly, co už umí a nechaly je vyzkoušet si školní lavice. Pak
už jsme si je rozdělily na tři skupiny, pro které jsme si připravily různé aktivity v tělocvičnách,
ukázku robotů v nových polytechnických dílnách a skládanky v multimediálce. Návštěvu
předškoláci ukončili v naší školní jídelně, kde jsme jim připravily malé pohoštění.

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.
Od poloviny března bylo i naše zájmové vzdělávání výrazně poznamenáno
opatřeními souvisejícími s pandemií nemoci Covid-19. V tomto období byla zakázána osobní
přítomnost dětí, žáků, studentů,… a tím byla pro školní rok 2019 -20 činnost kroužků a kurzů
ukončena.
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
V roce 75. výročí úmrtí malíře a spisovatele Josefa Čapka jsme připravili výtvarnou
soutěž „O pejskovi a kočičce“, které se zúčastnilo 29 dětí z 1. – 3. tříd. Nejlepší práce byly
odměněny na konci školního roku. Výstavka prací z důvodu nouzového stavu se již
neuskutečnila.
Již tradičně probíhala soutěž ve SBĚRU STARÉHO PAPÍRU – pro jednotlivce i třídní
kolektivy. Letos – i přesto, že soutěž byla ukončena již v březnu - se podařilo nasbírat celkem
8 720 kg starého papíru. Ti nejlepší získali malou odměnu.

Táborová činnost
LT v Horním Bradle, příměstský tábor ani rybářský tábor se vzhledem k mimořádné
situaci v letošním roce neuskutečnily.
Během letních prázdnin se již tradičně uskutečnila soustředění Rebels Teamu v Bílé
Třemešné. Od 15. 8. do 21. 8. to bylo 35 dětí ze Zumby a od 21. 8. do 27. 8. se na další sezónu
připravovalo 15 členů Hip hopu. V posledním týdnu prázdnin měli v našich tělocvičnách
soustředění florbalisté. Také fotbalisté se na nadcházející sezónu připravovali na svých
soustředěních – U 14 docházeli na hřiště v HSM v Trutnově, U 12 strávili druhý týden v srpnu
v Horním Maršově. Fotbalistky začaly s přípravou v srpnu na soustředění na hřišti v HSM
v Trutnově.

Akce kroužků
Kromě pravidelné zájmové činnosti kroužků některé z nich uskutečnily i příležitostné
aktivity a víkendové akce. V letošním roce to však bylo ve velmi omezeném rozsahu,
především co se týče tanečních a sportovních soutěží.
Střelecký kroužek - i v letošním roce se naši střelci zúčastnili mnoha soutěží, ve kterých
předvedli velmi pěkné výsledky:
- „Střelecká liga“, Liberec – 2., 3., a 9. místo
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„Střelecká liga“, Týniště nad Orlicí – 2., 3., 5., 7. místo
„Střelecká liga“, Trutnov – 3., 5., 6., 7., 10. místo
Střelecká soutěž v Sezemicích – 1. místo, 7., 11. a 13. místo
Liberec, Memoriál Emigera – 2. a 13. místo
Velká cena Stráže nad Nisou – 7. místo
Velká cena města Semily – 13. místo
čtyři naši střelci prošli nominačním výběrem na MČR 2020 – vzhledem
k nouzovému stavu bylo Mistrovství ČR zrušeno

Softball
- příprava, uspořádání a účast na 39. 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 let) – žákyně SK Trutnov HSM - 3. místo
- vzhledem k pandemii Covid 19 začala soutěž pro mládežnické týmy až v srpnu –
- kadetky zatím bez prohry – ve své divizi jsou na prvním místě, cílem je MČR
kadetek, s co nejlepším umístěním
- žákyně momentálně na 3. místě v divizi, cílem postup na finálový turnaj MČR – 17.
– 18. 10. Trutnov
- spolupořádání a absolvování semináře „Hry v tréninku dětí“
Karate
- příprava a organizace zkoušek technické vyspělosti karatistů
Paličkování
- spolupořádání Výstava krajky, háčkované paličkované a ukázky dalších druhů krajek
v Městském muzeum Žacléř
Divadelní kroužek „Sedmikrásky“
- příprava divadelního představení „Čert, Káča a beránkové“
Sporťáček
- „Hallowenský Sporťáček“
- „Čertovský Sporťáček“
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.

Stranka 31

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019/2020

Dívčí kopaná
- zapojení mladší přípravky – okresní
soutěže
- starší přípravka – krajské soutěže
- žákyně – první liga mladších žákyň
- některá děvčata hrála v okresních a
krajských výběrech
- naše dlouholetá a zkušená trenérka
Věra Menzelová získala v lednu 2020
ocenění Královehradeckého krajského
fotbalového svazu – trenér mládeže

HIP-HOP

TRAMPOLÍNKY

VÝSTAVA
- háčkované krajky
- paličkování
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ROBOHRÁTKY
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HALLOWEENSKÝ SPORŤÁČEK – SOFTBAL – MLADÍ RYBÁŘI – MIKULÁŠSKÁ NÁVŠTĚVA

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Lvíčatům a Loupežníkům, kteří se
v naší školní družině usadili loni, se u nás tak
líbilo, že zůstali i v tomto školním roce.
Prvňáčci se ve družině rozdělili. Jedna
skupina zažívala velká dobrodružství
v pohádkové říši, ze druhé se stali Šmoulové.
Do jednoho oddělení se každý den
„slétávaly“ sovičky.
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Děti ze 2..A a část dětí ze 2.B utužovaly skvělou partu Lvíčat. Všechna Lvíčata sice o
rok zestárla, ale to jim neubralo na hravosti, zvídavosti, soutěživosti, šikovnosti a
kamarádství. Ba naopak. Naplno se vrhala do všech připravených zájmových i rekreačních
činností i do společných akcí celé ŠD. Ze všeho nejvíce přeci jen měla Lvíčata ráda pohyb, a
tak pravidelně jezdila každý měsíc do fitness Horská na kruhové tréninky. Také návštěvy naší
školní knihovny se staly již samozřejmostí. Lvíčata si půjčovala knihy nejen domů, ale i do své
družiny. Paní vychovatelka jim přečetla spoustu zajímavých, poutavých knih.
V herně, kde se usadili již vloni loupežníci, bylo opět celé měsíce živo. Loupežníci ze
2.C a 3.C byli i tentokrát neposední, zážitků a pestrých aktivit chtiví. Byla to rovněž parta
velmi veselá a tak, inspirovaní televizí, si uskutečnili super akce – Loupežníci mají talent a
Tvoje tvář má známý hlas. Ani zvídavost a chuť po hezkých příbězích je neopustila, a tak
konali pravidelné výpravy do knihovny
v HSM.
Paní vychovatelka dětí z 1.A a
2.B připravila celoroční hru s názvem
„Z pohádky do pohádky“. Jejich oddělení
se proměnilo v pohádkovou říši, ve které
děti žily s pohádkovými bytostmi a zažívaly
spoustu rozmanitých činností, které je
rozvíjely ve všech oblastech a motivovaly k
novým poznatkům a skvělým výkonům.
Také všichni společně plnili různorodé
pohádkové úkoly, záhady a nebyli pozadu
ani v pohybových aktivitách. Nesoutěžili
jako jednotlivci, ale táhli za jeden provaz
jako tým a společně došli až na konec
pohádky. I když letošní hra byla
poznamenaná nečekanou překážkou, děti
vše zvládly a královské korunky s
nasbíranými drahokamy si přeci jen
posadily na své chytré hlavičky.
Další paní vychovatelka proměnila
svou hernu na šmoulí vesničku, do které se
nastěhovali malí modří trpaslíci – Šmoulové se svým taťkou Šmoulou a Šmoulinkou. V jejich
vesničce se jim krásně žilo. Plnili úkoly z celoroční hry Honba za šmoulím pokladem.
Za splněné úkoly dostávali barevné korálky. Ty si vyměňovali za hezké odměny a nálepky
Šmoulů. Nejpilnější sběrači, s nejvyšším počtem nasbíraných korálků, získali plyšového
Šmoulu. Ze šmoulí vesničky se až na chodbu občas linuly vůně z vyráběných dobrůtek, např:
když všichni pekli perníčky nebo vyráběli sněhuláky z voňavých bonbónů Rafaelo. Když se
přiblížil čas rozloučení a všichni měli opustit svou šmoulí vesničku, vydali se společně najít
zakopaný poklad, kde objevili sladké pochoutky. To bylo tedy sladké šmoulí rozloučení!
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Děti ze 3. A, B jakožto nejstarší obyvatelé družiny si přisvojili název Sovičky. Každý
den se rády uchylovaly do svého družinového „lesa“. Nebyl to jen tak obyčejný les. Sovičky
byly šikovné, chytré, zvídavé, měly rády pohyb a tak se stále dělo něco zajímavého. Protože
moc rády četly, pravidelně se slétávaly ve školní knihovně. Ve svém sovím království
společně všichni vařili, pekli, soutěžili, hráli různé pohybové hry, luštili hlavolamy, křížovky a
osmisměrky. Také zpívali své oblíbené písně. No a věřte nevěřte, dokonce si ve svém lese
vystrojili soví svatbu. Po několika měsících společného soužití muselo ale přijít rozloučení.
Sovičky se rozlétly a s sebou si vzaly krásná družinová vysvědčení.
Společných akcí jsme stihli do března uskutečnit sedm: Cesta za podzimním skřítkem,
Kouzelník Reno, Den duchů a strašidel, Čertoviny, Vánoční setkání u stromečku s dárky,
Putování za Yettim, Maškarní karneval. I letos proběhl týdenní kurz lyžování ve skiareálu
Bret. O tuto akci byl ze strany dětí a rodičů tradičně velký zájem.
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ŠKOLNÍ KLUB „CHOBOTNICE“
Ve školním roce 2019/2020 jsme se
ve školním klubu Chobotnice věnovali
projektu Pirátská plavba kolem světa. Během
školního roku se děti dozvěděly to, jak se stát
správným pirátem, co vše správný pirát
potřebuje ke svému životu na moři. V září děti
poznaly své nové lodní kapitány, kteří je
doprovázeli celou jejich plavbou a také
poznaly své nové přátele. V říjnu si posádka lodi vyrobila pirátský deník, do kterého po celou
cestu sbírala razítka za připravené aktivity. V rámci výtvarného programu si mladí piráti
vyrobili svoji vlastní pirátskou loď s vlajkou a papouškem, což se stalo výzdobou školního
klubu. V listopadu proběhla tradiční Halloweenská strašidelná noc, při které 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 věnován typickým tradicím jako pouštění lodiček z vlašských ořechů,
házení pantoflem nebo krájení jablíčka. Děti si pro své rodiče vyrobily i vánoční přáníčko.
V následujících měsících se nám podařilo odhalit tajemství Černé perly, navštívit tajuplný
ostrov Isla de Muerta a najít poklad. Letos nechyběl ani tradiční filmový program, při kterém
jsme shlédli různé filmy s pirátskou tématikou jako například Papoušek a poklad nebo Piráti
z Karibiku. Nejlepší sběrači razítek byli odměněni drobnou odměnou a malým dárečkem.
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PŘEHLED SPORTOVNÍCH VÝSLEDKŮ ŠKOLY
Září:
Cykloturistické soustředění žáků 8. tříd – Horní Bradlo
19. 09. – World marathon challenge 2018 – 5. místo (2:14 h)
Říjen:
22. 10. – Okrskové kolo florbal kategorie dívky 8. – 9. třída - 1. místo
22. 10. – Okrskové kolo florbal kategorie dívky 6. – 7. třída - 1. místo
24. 10. – Okrskové kolo florbal kategorie chlapci 6. – 7. třída - 1. místo
Listopad:
07. 11. – Okrskové kolo florbal kategorie chlapci 8. – 9. třída - 6. místo
12. 11. – Okresní kolo florbal kategorie chlapci 6. – 7. třída - 4. místo
13. 11. – První kolo futsalové ligy chlapci 8. – 9. třída - 3. místo
14. 11. – Okresní kolo florbal kategorie dívky 6. – 7. třída - 1. místo
15. 11. – Okresní kolo florbal kategorie dívky 8. – 9. třída - 1. místo
20. 11. – První kolo futsalové ligy chlapci 6. – 7. třída - 1. místo
21. 11. – Futsalové kolo kategorie 6. – 7. třída dívky – 3. místo
28. 11. – Krajské kolo florbal kategorie dívky 6. – 7. třída – 1. místo
Prosinec:
21. 12. – Vánoční laťka kategorie 6. – 7. třída, 8. – 9. třída chlapci, dívky
Leden:
21. 01. – Republikové finále futsalové ligy dívky 6. – 7. třída – 2. místo
28. 01. – Kvalifikace na RF florbal kategorie dívky 6. – 7. třída – 3. místo
Únor:
20. 2. – Divizní finále ve futsale kategorie 6. – 7. třída chlapci – 4. místo
08. 02. – Okresní kolo basketbal – kategorie 8. – 9. třída chlapci – 2. místo
Březen:
01. 03. – 06. 03. - Lyžařský výcvik žáků 7. tříd (Černá hora)
03. 03. – Okresní kolo basketbal kategorie 6. – 7. třída chlapci – 3. místo
04. 03. – Okresní kolo basketbal kategorie 8. – 9. třída chlapci – 5. – 6. místo
Duben:
15. – 16. 4. – Republikové finále ve florbale kategorie 6. – 7. třída dívky - zrušeno
30. 4. – Odznak všestrannosti - zrušeno
Květen:
24. 5. – 29. 5. – Vodácký kurz žáků 9. tříd – Vltava - zrušeno
Červen:
11. 6. – Modrý volejbal - zrušen
17. 6. – T mobile olympijský běh - zrušen
22. 6. – 24. 6. – Olympiáda dětí - zrušeno
Celoroční sportovní projekty:
Olympijský víceboj – plnění jednotlivých disciplín v rámci hodin TV
Odznak všestrannosti olympijských vítězů – plnění disciplín v rámci hodin TV
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Netradiční hodiny TV
Třída v pohybu – spolupráce s FAČR
Basket do škol – spolupráce s BK Trutnov
DALŠÍ AKCE ŠKOLY
První stupeň
Vzdělávání
- Vyučování s ICT
- „Místo, kde žijeme“ – projektový den
- Etické dílny
o „Jak se máš“
o „Hrajeme si spolu“
o „Buďme kamarádi“
o „Jak se chránit v nebezpečných situacích“
o „Jak jsem přišel na svět“
o „Jak překonat starosti ve škole“
o „J. A. Komenský“
o „Jak mít pěkný vztah s rodiči“
- „Jumping Drums“ – vzdělávací program

-

„Moje rodina“ – projektový den
„Zpráva 5“ – preventivní program
„Hasík“ – preventivní program
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„Tonda obal na cestách“ – program EVVO
„Město Trutnov“ – projektový týden
„Jsme jací jsme“ – projekt (návštěva SpZŠ)
„Štědrý večer nastal“ – exkurze do Muzea Podkrkonoší v Trutnově
„Masopust“ – vzdělávací akce
A bold rabbit – anglické představení
Exkurze do hvězdárny a planetária v Hradci Králové

Kultura
- „Jak vycvičit draka“ – filmové představení k vysvědčení
- „Pohádky ze statku“ – divadlo pro školy
- Adventní zastavení „Vánoční příběh“
- „Nejlepší přítel“ – filmové představení k vysvědčení
- „Bubnování“ – kulturní akce
- „Divadelní učebnice“ – divadelní představení
Soutěže
- FUČ
- „My se čerta nebojíme“ – výtvarná soutěž
- „O pejskovi a kočičce“ – výtvarná soutěž
Sport
-

Olympijský víceboj
Kurz bruslení
Škola pohybu – zážitková hodina TV
Kurz plavání

Ostatní aktivity
- Spolupráce 1. tříd s 9. třídami
o Slavnostní přivítání prvňáčků
o Slavnostní vánoční oběd
- „Rozloučení s podzimem“ – akce žákovského parlamentu „Safari“
- Den otevřených dveří školy
- Čert a Mikuláš v 1. třídách
- Návštěva Bovýska v 1. třídách
- Návštěva mateřských škol v 1. třídách
- Pomoc zvířátkům v zimě – vycházka ke krmelci
- „Den Offline“
- Den dětí – zábavný program
- Ocenění nejlepších žáků
- Vánoční den
- Zvířátka v zimě – návštěva krmelce
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„Krabice od bot“ – charitativní akce
„Vánoční ZOO“

Druhý stupeň – přehled za předmětové komise
Vzdělávání:
- „Okno do pravěku“ – projektové dny
- Etické dílny
o „Pohoda a klídek bez tabáčku“
o „Moc slova“
- „Interaktivní dílna Komenský 2020“
- „Na vlně emocí“
- „Marihuana“ – přednáška
- „V síti“ – preventivní program
- „Příběhy bezpráví“ – v rámci vzdělávacího projektu
„Jeden svět na školách“ (společnost Člověk v tísni)
projekce dokumentárního filmu „Když dráty zabíjely“
+ beseda s hosty (političtí vězni)
- „Fyzikální odpoledne“ – ukázky zajímavých pokusů
- „Vesmír“ – miniprojekt – 6. třídy
- „Sněžka“ – zeměpisná exkurze – 9. třídy
- Podpora programování – výuka základů programování s využitím stavebnic Lego
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„Lov bezobratlých živočichů“ – terénní výuka přírodopisu žáků 6. třídy
Mindstorms Education, Ozobotů a různých aplikací (např. Scratch)
Výuka 1 : 1 – výuka na prvním stupni s využitím iPadů a s podporou ICT techniků

Kultura:
- „A Bold Rabbit“ – divadelní představení v AJ
- „The Onlines“ – divadelní představení v AJ
Soutěže:
- „Olympiáda v Českém jazyce“ – školní a okresní kolo
- „Úpice bratří Čapků“ – literární soutěž
- Recitační soutěž – školní a okresní kolo
- „Dětský čin roku 2019“ – literární soutěž – 1. místo v kategorii „Pomoc n@ netu“
- „Dějepisná olympiáda“ – školní a okresní kolo
- „Olympiáda v Anglickém jazyce“ – školní kolo, okresní kolo
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-

„Zvíře není věc“ – výtvarná soutěž
„Logická olympiáda“ – školní kolo, krajské kolo
„Finanční gramotnost“ – školní kolo, okresní kolo
„Zeměpisná olympiáda“ – školní kolo
„Křížem krážem přírodními vědami“ – školní soutěž
z matematiky
„Pythagoriáda“ – školní kolo
„Bobřík informatiky“ – mezinárodní soutěž v oblasti
ICT – v kategorii 5. tříd 12 soutěžících se stalo
úspěšnými řešiteli, v kategorii 6.-7. tříd 3 soutěžící se
stali úspěšnými řešiteli, v kategorii 8.-9. tříd 3
soutěžící se stali úspěšnými řešiteli
„IT-SLOT“ – soutěž v oblasti ICT pro žáky 8.- 9. tříd

Ostatní akce:
- Kohezní pobyt 6. tříd – adaptační pobyt
- „Světový den laskavosti“ – akce pro seniory
- Vánoční setkání rodičů a žáků
- Sbírka pro zvířecí útulek v Trutnově
- Vánoční akce spojená s přespáním ve škole
- „Den otevřených dveří“
- „Den off-line“
- Vánoční den a vánoční besídky tříd
- Spolupráce „prvňáčci a deváťáci“
- Exkurze
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Více informací viz příloha č. 2
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
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019/2020
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

Stranka 45

