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Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 

škola, Mostek, okres Trutnov ve školním roce 2017 - 2018 

V souladu s §10 - 12 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 15/2004 

Sb., která stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, 

ve znění pozdějších předpisů, předkládám zřizovateli školy a Školské radě výroční zprávu o 

činnosti příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Mostek, okres Trutnov za školní 

rok 2017 - 2018. 

 

1. Základní údaje o škole 

Název školy Základní škola a Mateřská škola, Mostek, okres Trutnov 

Sídlo školy Mostek 202, 544 75 

Identifikátor 

právnické osoby 

650063431 

Zřizovatel školy Obec Mostek, okres Trutnov, 34, 544 75 

Právní forma 

zřizovatele 

Obec, IČO 278157 

Právní forma školy Příspěvková organizace od 1. 1. 2003, IČO 75017415 

Statutární zástupce Mgr. et Mgr. Miroslav Lebeda 

Součásti organizace ZŠ, ŠD, MŠ, ŠJ 

Ostatní sdružení Školní sportovní klub (ŠSK), Sdružení rodičů a přátel školy, Školská 

rada 

Kontakty - ZŠ Tel.: 499691209 - ředitel, 499691313 - zástupce ředitele, 

TMB: 739455257 - vedení školy 

E-mail: zs.mostek@cbox.cz 

Web: skola.mostek.cz 

Datová schránka: cr9aoa, e6xmfjb 

Kontakty - MŠ Tel.: 499691217 

TMB: 733124417 

E-mail: skolkamostek@seznam.cz 

Web: skola.mostek.cz 

Kontakty - ŠJ Tel.: 499691283 

TMB: 734445731 

E-mail: stepa.zemanova@seznam.cz 

Web: skola.mostek.cz 

Kontakty - ŠD TMB: 732764917 

Web: skola.mostek.cz 

 

ZŠ je plně organizovaná se sedmi třídami (málotřídně organizovaná v 1. - 5. tř. a částečně i na  

II. st.) se všemi postupnými ročníky sídlící v budově otevřené v roce 1995. Její areál tvoří 

čtyřpodlažní budova, v níž se nachází sedm kmenových tříd a jedenáct odborných učeben: učebna 

pohybové výchovy, školní dílna, učebna přírodopisu, dvě počítačové učebny, učebna hudební 

mailto:zs.mostek@cbox.cz
mailto:stepa.zemanova@seznam.cz
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výchovy, učebna cizích jazyků, učebna českého jazyka, učebna výtvarné výchovy a dějepisu, školní 

kuchyňka a učebna fyziky a chemie. Součástí budovy je školní družina. Pedagogičtí pracovníci mají 

k dispozici deset kabinetů včetně vychovatelky ŠD. Všechny jsou vybaveny PC, které slouží mj. 

v rámci vnitřního komunikačního systému školy. 

Na každém podlaží je sociální zařízení zvlášť pro dívky, chlapce a pro učitele a místnost pro 

správního zaměstnance, vše se studenou a teplou vodou. V přízemí budovy je navíc součástí 

sociálního zařízení sprcha. Školní budova je bezbariérová, včetně výtahu pro případné imobilní 

žáky, kterým je v případě potřeby k dispozici i speciální hygienická místnost s toaletou. 

Největším a zásadním problémem zůstává absence školní tělocvičny, kterou učebna pohybové 

výchovy nemůže v plném rozsahu nahradit (nelze provádět gymnastiku - hrazda, kruhy, bradla, 

šplh), míčové hry jen velmi omezeně, problematicky se tedy plní Školní vzdělávací program, 

základní osnovní dokument i v oblasti lehké atletiky, např. stále chybí pevné rozběžiště na skok 

daleký v areálu FK Mostek. Ostatní disciplíny jsou realizovány v provizorních podmínkách areálu 

FK Mostek. Určitou náhradu představuje venkovní hřiště s UMT III. generace, které je naší škole 

k dispozici v jejím areálu. 

Problematickým bodem školy jsou stále chybějící skladové prostory (chybí sklep a půda), které jsou 

i nadále provizorně řešeny dřevěnými boudami po stavbařích z devadesátých let minulého století. 

Od 1. 1. 2003 je součástí organizace také škola mateřská se zahradou a školní jídelna, které jsou 

umístěny v budově č. p. 207, otevřené 1. 9. 2003, stojící cca 100 m od budovy základní školy. 

Ředitelem příspěvkové organizace je Mgr. et Mgr. Miroslav Lebeda, kterému po uplynutí 

šestiletého funkčního období k 31. 7. 2018 bylo toto zřizovatelem bez výběrového řízení 

prodlouženo. Jeho zástupce má v gesci zejména správu budov a ekonomiku organizace. Do vedení 

příspěvkové organizace dále patří vedoucí učitelka MŠ a vedoucí ŠJ. 

Již čtvrté volební období stojí v čele tříčlenné Školské rady Mgr. Luděk Janda, jako zástupce 

pedagogických pracovníků. Po jednom zástupci má zřizovatel a zástupce rodičů. 

 

2. Obory vzdělání  

V souladu se zápisem do školského rejstříku je s účinností od 1. 9. 2007 zapsán tento obor vzdělání 

podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcových vzdělávacích programů: 

79-01-C Základní škola 

79-01-C/01 Základní škola 

Denní studium s délkou studia 9 roků 0 měsíců. 
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3. Vykonávané činnosti 

Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení - Základní škola a Mateřská škola 

Mostek, okres Trutnov, vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 

 

IZO Název zařízení Adresa Kapacita 

107588226 Mateřská škola 544 75 Mostek 207 35, od 1. 9. 2016 

117900079 Školní družina 544 75 Mostek 202 50, od 1. 1. 2004 

102906581 Školní jídelna 544 75 Mostek 207 300, od 1. 1. 2004 

102578648 Základní škola 544 75 Mostek 202 200, od 1. 9. 2007 

 

 

4. Učební plány 

 

Ve školním roce 2017 - 18 se ve všech ročnících pracovalo podle vlastního Školního vzdělávacího 

plánu, č. j. ZMM/126-2008/Le, 2. verze platná od 1. 9. 2013. Kromě toho bylo 10 žáků (6 na I.,  

4 na II. stupni ZŠ) vzděláváno podle Individuálního vzdělávacího plánu z důvodu 

diagnostikovaných vývojových poruch učení s 2. a 3. stupněm podpůrných opatření ve školském 

poradenském zařízení PPP Trutnov a SPC Trutnov. Dalším 3 žákům bylo díky diagnostikování 

lehčí formy VPU umožněno zohlednění ve výuce jednotlivých výukových předmětů. Osmi žákům 

bylo diagnostikováno sociální znevýhodnění, proto při vyučování získávali pomoc od asistentky 

pedagoga pro tuto diskvalifikaci po přiznání finančních prostředků z projektu MŠMT ČR na mzdy 

pro asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním pro rok 2017 - 18.  

 

Učební plán ve školním roce 2017-18 

 

Předmět 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Český jazyk 9 10 10 7 7 4 4 4 5 

Ruský jazyk       2 2 2 

Anglický jaz.   3 3 3 3 3 3 3 

Matematika 4 5 5 5 5 4 5 4 4 

Prvouka 2 2 2       

Přírodověda    2 2     

Vlastivěda    2 2     

Chemie        2 2 

Fyzika      2 2 2 2 

Hudební 

výchova 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná v. 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

Tělesná v. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Přírodopis      2 2 1 2 

Zeměpis      2 1 2 1 

Dějepis      2 2 2 2 



6 
 

Výchova k ob.      1 1 1 1 

Informatika       1 2 1 

Seminář ze Z      1   1 

Pracovní čin. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

Sportovní hry      1   1 

Přírodovědná 

praktika 

      1   

Výchova ke 

zdraví 

       1  

Práce na poč.     1     

Celkem 20 22 25 25 26 29 30 31 32 

 

 

5. Stav žactva 

Na začátku školního roku 2017-18 navštěvovalo ZŠ celkem 78 žáků, na konci 77 žáků. 

Třída Celkem Chlapci Dívky  Celkem Chlapci Dívky +/- 

1. 9 4 5  9 4 5  

2. 9 6 3  9 6 3  

3. 9 5 4  9 5 4  

4. 11 6 5  11 6 5  

5. 11 8 3  11 8 3  

I. stup.  49 29 20  49 29 20  

6. 8 7 1  8 7 1  

7. 9 5 4  9 5 4  

8. 4 3 1  4 3 1  

9. 8 7 1  7 6 1 -1 

II. stup.  29 22 7  28 21 7 -1 

ZŠ  78 51 27  77 50 27 -1 

 

Z toho dojíždějících na konci školního roku: 

 

Tř. Bor-ice Bor-ička Horní  

Brusnice 

Dolní 

Brusnice 

Zdobín Cel. % 

1.  1    1 11,1 

2.  2 1 1  4 44,4 

3.  1    1 11,1 

4.  2    2 18,2 

5. 1 1 1 2  5 45,5 

6.  2 1 1  4 50,0 

7.     1 1 11,1 

8.  1   1 2 50,0 

9.  1  1  2 25,0 

Cel:        1 11 3 5 2 22 25,0% 

% 1,3 14,1 3,8 6,4 2,6      
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6. Rámcový popis personálního zabezpečení 

 

Z celkového počtu 10 pedagogických pracovníků, kteří ve školním roce 2017/18 pracovali na ZŠ, 

vlastní sedm z nich magisterské oprávnění, z toho ředitel školy je magistrem dvojnásobným. Ze tří 

zbylých pedagogických pracovníků má jedna učitelka, která vyučovala 22 hodiny, titul Bc. 

neučitelského směru a zároveň již absolvovala čtyři ročníky magisterského učitelského oboru Čj - 

etická výchova na Univerzitě Hradec Králové. Zároveň 4 hodinami působila jako AP. Vychovatelka 

ŠD vystudovala SPgŠ zaměřenou na vychovatelství a je aprobovaná ve svém oboru. 

Pedagogickému úsilí napomáhala jedna učitelka v důchodovém věku, působící 4 hodinami také 

jako AP, která má pedagogické vzdělání středoškolsky zaměřeného vychovatelství a navíc má 

z důvodu dlouhodobé praxe uznanou pedagogickou klasifikaci.   

Přesto, že máme většinu pedagogických pracovníků aprobovaných, nejsme na tak malé ZŠ schopni 

obsáhnout aprobovaně všechny vyučovací předměty. Mezi předměty tzv. neaprobované patří Ch, Př 

a většina výchov na II. stupni ZŠ. Je nutné konstatovat, že vyučujícími těchto předmětů jsou 

kantoři, kteří tento předmět vyučují tolik let, že jej v podstatě považujeme za aprobační. 

Pedagogický sbor je stálý, nefluktuační, nicméně ho čeká v následujících několika letech postupná 

evoluční obměna (průměrný věk učitelů je kolem 55 let). Jeho složení bylo ve školním roce 2017 - 

18 následující: 

    

Poř. 

č. 

Stupeň Pracovní 

zařazení 

Třídnictví Aprobace Praxe 

1. II. Ředitel školy  Nš, D-Pg 39 

2. II. Zástupce ředitele  F-Zt 34 

3. I. Učitelka 1. a 3. Nš-Hv 37 

4. I. Učitelka 2. a 4. Nš-Hv 29 

6. II. Učitelka, 

z důvodu nemoci 

nahrazena 

učitelkou 

6. Rj-D 

M-Z 

33 

5 

7. I., II. Učitelka 7. - 8. Tv-Pg 36 

9. II. Učitelka 9. M-F 34 

10. I. Vychovatelka  SPgŠ 3 

11. I., II. Učitelka, AP bez 

třídnictví 

Studující VŠ 

(Čj-Ev) 

9 

12. I. Učitelka a AP  SPgŠ 39 
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

   
V rámci „Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků“ absolvovali pedagogičtí pracovníci ZŠ 

Mostek v I. a ve II. pololetí několik školení uvedených v tabulkovém přehledu. 

 

I. pololetí 2017-18: 

 

Jméno a příjmení Název školení Pozn. 

Miroslav Lebeda Inspirace pro učitele 2. st. ZŠ - čtenářská 

gramotnost 

Projekt - 

šablony 

II./2.1a 

Olga Poživilová Dtto Dtto 

Dana Haková Pohybové hry a činnosti  

Lenka Lebedová Magisterské studium v oboru Čj-Ev na UHK 7. semestr 

 

II. pololetí 2017-18: 

 

Miroslav Lebeda Fakultativní e-learningové vzdělávání výchovných 

poradců ZŠ k problematice jednotných přijímacích 

zkoušek 

 

Miroslav Lebeda GDPR - nová pravidla pro zpracování a ochranu 

osobních údajů 

 

Jana Fischerová Procesy učení a zrání žáka a jejich vliv na práci 

učitele 

 

Lenka Lebedová Magisterské studium v oboru Čj-Ev na UHK 8. semestr 
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8. Správní zaměstnanci příspěvkové organizace 

Ve školním roce 2017-18 pracovalo na ZŠ Mostek 2,5 správních zaměstnanců, tj. jeden školník 

s celým a tři uklízeči s 50 % úvazkem: 

 

Pořadové 

číslo 

Pracovní zařazení Úvazek Pracovní místo a náplň 

1. školník 1,0 Školnické práce, úklid v 

přízemí 

2. uklízečka 0,5 Úklid v I. podlaží 

3. uklízečka 0,5 Úklid ve II. podlaží 

4. uklízečka (uklízeč) 0,5 Úklid ve III. podlaží 

 

 

Součástí školy je též vlastní školní jídelna, ve které ve školním roce 2017-18 pracovalo 3,0 

přepočteného zaměstnance. Sídlí v objektu mimo budovu ZŠ na adrese Mostek 207, do níž žáci 

přecházejí s pedagogickým dozorem cca 100 m. Denně se vařilo kolem 100 obědů pro děti z MŠ, 

žáky ze ZŠ, pedagogy a správní zaměstnance a 34 přesnídávek a svačin. Strávníci mají možnost 

výběru ze dvou hlavních jídel dvakrát týdně podle spotřebního koše. 

 

Pořadové 

číslo 

Pracovní zařazení Úvazek 

1. Vedoucí školní jídelny,  

kuchařka 

0,5 

0,5 

2. Vedoucí kuchařka, uklízečka 1,0 

3. Pomocná síla 0,25 

 

 

9. Údaje o přijímací řízení 

 

     9.1 Zápis do 1. třídy základní školy 

 

Zápis do první třídy ZŠ se uskutečnil ve dnech 4. - 5. 4. 2018, a zápisem byla pověřena paní 

učitelka Jana Fischerová, které asistovaly žákyně ze 4. třídy a jedna učitelka MŠ. K zápisu se 

dostavilo 14 dětí narozených v období 1. 9. 2011 - 31. 8. 2012. 

Přijato bylo 12 žáků, dva žáci požádali prostřednictvím svých zákonných zástupců o odklad PŠD. 

Do budoucí první třídy tedy nastoupí 11 žáků z Mostku (včetně Souvratě a Zadního M.) a 1 z Lázní 

Bělohrad. 
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     9.2 Přijímací řízení na střední stupeň vzdělání 

 

Školní docházku ukončilo ve školním roce 2017-18 celkem 7 z 9. ročníku a 1 žákyně z 8. ročníku. 

Všichni zvládli bez problémů proces přijímacího řízení a byli přijati na zvolené obory středního 

stupně vzdělání.  

 

Studijní obory -  5 žáků, tj. 62,5 % 

 

Jméno a příjmení Název školy Studijní obor 

Petr B. SPŠCH Pardubice Forenzní technika a expertíza 

Štěpán Č. SŠ právní - Právní akademie Liberec Veřejnosprávní činnost - právní 

činnost se zaměřením na ekonomiku 

sportu 

Jana D. SŠIS Dvůr Králové n. L. Cestovní ruch 

Petr K. SŠIS Dvůr Králové n. L. Bezpečnostně právní činnost 

Šimon Z. SŠIS Dvůr Králové n. L. IT - Kybernetická bezpečnost 

 

Učební obory  - 3 žáci, tj. 37,5 % 

 
Tomáš K. SŠ řemesel a ZŠ Hořice Zemědělské práce 

Pavel N. SOU opravárenské Králíky Opravář zemědělských strojů 

Michaela Č. Zemědělská akademie Hořice - SOU 

Lázně Bělohrad 

Ošetřovatelka 

 

 

 

10. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání žáků 

     10. 1 Oblast výchovy 

 
1. pololetí 2017-18 (78 žáků) 

Druh výchovného opatření Počet žáků Procentuální vyjádření 

Napomenutí třídního učitele 0 0,0 % 

Důtka třídního učitele 0 0,0 % 

Důtka ředitele školy 0 0,0 % 

Snížená známka z chování - 2. stupeň 0 0,0 % 

Snížená známka z chování - 3. stupeň 0 0,0% 

Pochvaly na vysvědčení 2 2,6% 

 

2. pololetí 2017-18 (77 žáků) 

Napomenutí třídního učitele 2 2,6 % 

Důtka třídního učitele 1 1,3 % 

Důtka ředitele školy 0 0,0% 

Snížená známka z chování - 2. stupeň 0 0,0 % 

Snížená známka z chování - 3. stupeň 0 0,0 % 

Pochvaly na vysvědčení 4 5,2 % 

 

 

Pozn.: Ve školním roce 2017-18 byli titulem „Rytíř ctnosti“ oceněni tito žáci: 4. tř. Zuzana 

Bíbová, Ella Jiráková; 5. tř. Eliška Lebedová, Natálie Rudová. 
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Titul „Rytíř věrnosti“ získali: 

a) 0 zameškaných hodin: Jan Novák z 6. tř. a Pavel Novák z 9. tř. (ten zároveň získal „doživotní“ 

ocenění Rytíř věrnosti, neboť toto ocenění získal opakovaně). 

 b) 2 zameškané hodiny: Doubravka Cicáková ze 4. tř. 

 

10. 2 Oblast vzdělání 
 

1. pololetí 2017-18 (78 žáků) 

Sledovaná oblast Počet žáků Procentuální 

vyjádření 

Vyznamenání na vysvědčení 41 52,6 % 

Žáci s nedostatečnou na vysvědčení   2   2,6 % 

 

2. pololetí 2017-18 (77 žáků) 

Vyznamenání na vysvědčení 34 44,2 % 

Žáci s nedostatečnou na vysvědčení  0   0,0 % 

 

 

Výjimky ve vzdělávání: 

a) 10 žáků podle IVP z důvodu těžších forem VPU a kategorie LMP 

b) 3 žáci zohledněni z důvodu mírné formy VPÚ diagnostikované PPP, 
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11. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti - soutěže, olympiády, 

kultury, charita, ocenění apod. 

 

     11.1 Vzdělávací oblast 

 

Druh akce Úroveň Jméno a 

příjmení 

Třída Umístění Počet 

soutěžících 

Garant 

European Day 

of Languages 

Okrsková 

(třídy) 

 8. – 9. 

 

2. 

 

10 

 

Lebedová 

Já už to znám, 

já už to umím 

 

Ml. opravář 

 

Ml. kuchař 

 

 

Ml. řidič 

 

Ml. truhlář 

 

 

mezikrajská  

 

 

P. Novák 

 

D. Pavlíček 

J. Duchková 

 

P. Kozák 

 

M. Víšek 

 

 

 

 

 

9. 

 

8. 

9. 

 

9. 

 

8. 

 

 

 

 

 

6. 

 

10. 

35. 

 

2. 

 

14. 

 

 

372 

 

 

29 

 

50 

50 

 

52 

 

22 

 

 

Lebeda 

Vánoční 

chemický 

turnaj 

krajská Brynda, Novák, 

Zeman 

Čechovič, P. 

Kozák, Pavlíček 

9. 

 

9. 

 

 

10. 

 

16. 

 

 

19 

 

19 

 

 

Haková 

Matematický 

klokan 

okresní F. Novák 

 

2. 

 

1. 

 

 Jandová, 

Janda 

Matematický 

klokan 

krajská F. Novák 2. 8.  Jandová, 

Janda 

Pythagoriáda okresní A. Puhlovská 7. 8. 26 Jandová 

Přijímací 

zkoušky na SŠ 

(všichni se 

hned v 1. kole 

dostali na SŠ) 

krajská  

P. Brynda 

Š. Čechovič 

P. Kozák 

Š. Zeman 

J. Duchková 

 

9. 

9. 

9. 

9. 

9. 

1. škola 

2 z 33 

8 z 93 

1 z 86 

29 z 83 

? 

2. škola 

2 z 29 

 

1 z 50 

4 z 37 

? 

Lebedová, 

Jandová, 

Lebeda 
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11.2 Sportovní oblast 
 

Druh akce Úroveň Jméno a příjmení Třída Umíst. Počet 

soutěž. 

Garant 

Sazka – 

Olympijský 

víceboj 

celostátní  1. - 9.   Haková 

Plavecký 

kurz 

školní  1. - 4.   Fischerová, 

Pacáková 

Turnaj ve 

STIGA hokeji 

dvojic 

školní D. Rydval + F. 

Urban 

6., 7.  1.  Janda 

Vánoční 

turnaj ve 

stolním tenisu 

(tříkolově) 

školní D. Rydval 6. 1. 4 Lebeda, 

Lebedová 

Halový turnaj 

ve florbalu  

okresní Mladší žáci 3. - 5.  6. 10 Haková 

Halový turnaj 

v kopané 

okresní Mladší žáci  6. - 7. 7. 9 Lebeda 

O pohár Čes. 

rozhlasu 

okrsková Mladší a starší žáci    Haková 

Branný 

týdenní kurz 

školní  5. - 9.   Haková, 

Lebedová 

Průkaz 

cyklisty 

školní  5.   Špůrová 
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11.3 Umělecká oblast, charita, ocenění 
 

Druh akce Úroveň Jméno a příjmení Třída Umíst. Počet 

soutěž. 

Garant 

Výstava 

výtvarných 

prací 

školní  1. – 9.   Učitelé II. 

stupně 

Děti malují pro 

„Konto 

Bariéry“ 

celostátní „Osmičková 

výročí“ 

   Haková, 

Jandová 

Sběr víček pro 

postiženého 

chlapce 

školní  1. – 9.   Dle 

uvážení 

TU 

Kytičkový den – 

Český den proti 

rakovině 

celostátní Léčba rakoviny   2 500 Kč Lebeda, 

Lebedová 

Fond Sidus 

(zdravotnictví) 

celostátní  1. - 9.  735 Kč Lebeda, 

Lebedová 

Den Země školní Úklid obce 1. - 9.   Haková 
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11.4 Další aktivity chronologicky 
 

Září 2017 

Druh akce Zúčast. třída 

Zahájení plaveckého výcviku (každé pondělí, dvouhodinová lekce  - 10x) 1. - 4., MŠ 

Podzimní pochodové cvičení 1. - 9. 

Den otevřených dveří a bubenická show  

Ovoce a mléko do škol (1x za týden zdarma) 1. - 9. 

 

Říjen 2017 

Pokračuje plavecký kurz 1. - 4., MŠ 

Průkaz cyklisty 5. 

Sběr starého papíru (cca 12 t) 1. - 9. 

Přírodovědný klokan 8. - 9. 

Veletrh středních škol v Trutnově 8. - 9. 

Přednáška s ukázkami (hadi, ještěři, želvy) 1. - 9. 

Projekt „Jablkový den“ 2. a 4. 

Setkání s bývalými kolegy - důchodci  

 

Listopad 2017 

Pokračuje plavecký kurz 1. - 4., MŠ 

Exkurze Praha - nově otevřené prostory Hradu 5. - 6., 8. - 9. 

Astronomická olympiáda 8. - 9. 

Pečení „Martinských rohlíků“ 1. a 3. 

Prevence 3. a 6. 

Volby do Školské rady  

Testování žáků ČŠI - čtenářská gramotnost 9. 

Exkurze Pardubice - IQlandie 5. - 6. 

Adventní dílny ve D. K. 2. a 4. 

 

Prosinec 2017 

Mikulášská návštěva  1. - 9. 

Divadélko pro děti (Z Devatero pohádek K. Čapka, Fenomén K. Čapek aneb od 

Dášeňky ke zkáze světa) 

1. - 9. 

Bowling D. K. 5. - 9. 

Advent - vystoupení při slavnostním rozsvěcení obecního vánočního stromu 1. a 3. 

Advent - prodej vánočního sortimentu vyrobeného žáky  

Vánoční besídky 1. - 9. 

 

Leden 2018 

Fyzikální olympiáda 9. 

Prevence 3. a 6. 

 

 

Únor 2018 

Týdenní lyžařský kurz 1., MŠ 

Brazílie - vášnivé srdce J. Ameriky, interaktivní pořad 4. - 9. 

Dopravní výchova ve spolupráci s DDM 1. - 5. 

Výtvarná dílna pro předškoláky  

Školní soutěž v malé násobilce 5. - 7. 

 

Březen 2018 

Přírodovědné pokusy pro předškoláky  

Zdravé zoubky 1. 
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Vaříme ve školní kuchyňce pro předškoláky  

Misijní týden zájemci z II. st. 

Sběr starého papíru (cca 7 t) 1. - 9. 

 

Duben 2018 

Fotografování ke „Dni matek“ 1. - 5. 

Zápis do 1. tř.  

Exkurze - Mostek Energo 6. - 7. 

Exkurze - Safari D. K. 5. 

Exkurze - větrná elektrárna Vítězná 6. - 7. 

Prevence 3., 6. 

Exkurze Hradec Králové - městská knihovna, Bílá věž 6. - 7. 

 

Květen 2018 

Den lesů - Vítězná Hájemství 1. - 5. 

Průkaz cyklisty - příprava 4. 

Školní výlet - hrad Kost 2., 4. - 5. 

Exkurze Mladá Boleslav - Škoda auto (muzeum, výroba) 3. - 9. 

Školní výlet - Hradec Králové (Bílá věž, Flošna) 9. 

 

Červen 2018 

Celoškolní fotografování - třídy, skupiny, jednotlivci 1. - 9. 

Týdenní kurz Aj s rodilým mluvčím 6. - 9. 

Školní výlet - Jaroměř, Josefov, Kuks 1. a 3. 

Školní akademie + kroužek gymnastiky 4. - 5. 

Kultura - vystoupení taneční skupiny Angeles group + skupina bojového umění 

s naším žákem ve D. k. 

9. 

Průkaz cyklisty 4. 

Exkurze Liberec – IQlandie, Ještěd 9. 

Školní výlet Prachov 7. - 8. 

Exkurze Jaroměř (Koupaliště) 5. 

Exkurze Hradec Králové (Flošna) 6. 

Třídní akademie (pro žáky dopoledne, pro rodiče odpoledne) 1. a 3. 

Prevence 3., 6. 

Přespání na koupališti 1. - 4. 

Divadélko pro děti  1. - 4. 

Rozloučení se žáky 9. tř. na koupališti 9. 

Jarní PC 1. - 9. 

Slavnostní rozdání vysvědčení vycházejícím žákům v obřadní síni OÚ 8., 9. 

Nultý ročník příměstského tábora 1. - 6. 
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12. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Preventistou oblasti prevence rizikového chování a jednání žáků (sociálně patologické jevy) je 

ředitel školy, který se pravidelně účastní porad s okresní koordinátorkou, a který každoročně 

zpracovává „Minimální preventivní program“, jenž je na konci školního roku v pedagogické radě 

zhodnocen. 

V této oblasti jsou rovněž zpracovány dvě školní směrnice. Jedna se zabývá primární prevencí 

rizikového chování u dětí a žáků ve škole, druhá pak je zaměřena proti šikanování na škole. 

Současně je této problematice věnovaná pozornost i ve Školním řádu, a to po jak stránce zákazové, 

tak po stránce sankční. 

Základem naší preventivní činnosti je zapojení žáků do mimoškolních aktivit (kroužky, školní 

soutěže, školní akce - branný kurz, plavecký výcvik, sportovní den, apod.), které mají sloužit ke 

smysluplnému využití volného času a zároveň žákům ukazují cesty ke zdravému životnímu stylu. 

2x ročně, v I. a II. čtvrtletí, provádí preventista kontrolu zapojenosti žáků do mimoškolních aktivit. 

V prostorách školní budovy ve školním roce 2017-18 nedošlo k žádnému porušení stran používání 

či distribuce návykových látek. Výrazně se zlepšila, v podstatě vymizela, problematika záškoláctví. 

V oblasti prevence sloužila i nástěnka zaměřená zejména proti kouření a antidrogově oproti 

příkladům zdravého životního stylu a smysluplnému využití volného času. 

S o. p. s. PROSTOR PRO jsme podepsali víceletou smlouvu na zajištění realizace Preventivních 

programů SPIRÁLA zaměřených primárně na žáky 3. a 6. ročníku, kterými žáky provedeme po 

dobu čtyř let.  

V oblasti školních kroužků jsme žákům nabídli: 

 

a) kroužky vedené pedagogickými a nepedagogickými pracovníky: 

 

Název kroužku Vedoucí kroužku 

Všeobecně tělovýchovný Pacáková 

Florbal (2x) Haková 

Turisticko-ekologický (TUREK) Haková 

Gymnastika Haková, Lebedoví 

Hra na flétny a na piano (zvlášť pro 

začátečníky a pokročilé) 

Pacáková 

Logopedický Pacáková 

Práce na PC Bez vedení - gestor Janda 

Výtvarné tvoření Fischerová 

Vaření Jandová 
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b) jiné útvary zřízené školou pro žáky 

 

Příprava žáků-studentů na PZ z M Jandová 

Příprava žáků-studentů na PZ z Čj Lebedová 

Náprava žáků s vývojovými poruchami učení Pacáková, Fischerová, Haková, Jandová 

Lebedová 

Doučování pro žáky, kterým hrozí školní 

neúspěch (prosinec - duben) 

Lebeda, Lebedová 

Žákovská knihovna Lebedová 

 

Mezi další školní aktivity patří např. 

školní soutěže (sportovní, vzdělanostní, umělecké, rekreační), plavecký kurz pro I. st., týdenní 

branný kurz pro 6. - 9. roč., lyžařský kurz pro děti z MŠ a žáky 1. tř., kulturní akce (divadlo, 

koncerty), průkaz cyklisty ve 4. - 5. roč., vzdělávací akce (zeměpisné videoprojekce, přednášky o 

plazech, dravcích, odpadovém hospodářství, apod.), školní projekty (Den Země, lidové zvyky, 

sportovní den), tvorba individuálních vzdělávacích plánů, dyslektická asistence, sběr kůry 

citrusových plodů a starého papíru, aktivní účast v akcích Školní mléko a Ovoce do školy, zubní 

prohlídky, charitativní akce, apod. 

 

13. Údaje o výsledcích kontrol a inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2017 - 18 byly v příspěvkové organizaci provedeny tyto kontroly ze strany 

různých kontrolních organizací: 

 

Pořadí Název kontroly Kontrolní orgán Výsledek kontroly 

1. Kontrola podle 

zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční 

kontrole 

Obec Mostek - zřizovatel Nebyly zjištěny žádné chyby a 

nedostatky. 

2. Hygienická kontrola 

ve ŠJ 

KHS Úsek ŠJ v pořádku kromě nerovných 

povrchů dřevěných pracovních desek 

v přípravně syrového masa -

odstraněno neprodleně zakoupením 2 

ks dřevěných pracovních desek o 

tloušťce 3 cm a 2 ks UH desek. 

3. Nemoc. pojištění, 

odvody pojistného, 

důchodové pojištění 

OSSZ Nebyly zjištěny nedostatky. 
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14. Údaje o realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

Ve školním roce 2017 - 18 získala škola finanční prostředky z cizích zdrojů na tyto realizované 

projekty: 

 

1. MŠMT ČR – rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro žáky se 

zdravotním postižením a pro žáky se sociálním znevýhodněním na září-prosinec 2017, 

modul B“ -1 úvazek (60 384,00,-Kč) 

2. MŠMT ČR – rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro žáky se 

zdravotním postižením a pro žáky se sociálním znevýhodněním na leden-srpen 2018, 

modul B“ - 2 úvazek (132 736,00,-Kč)  

3. Projekt „Personální podpora ZŠ a MŠ Mostek, reg. 

CZ.03.3.68/0.0./0.0/16_022/0001849 - 654 786,00-Kč  

4. Projekt „Plavání 2017“ reg. č. PLAV-01-0195/2017 – 16 100,00- Kč 

 

 

15. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání a v rámci celoživotního učení 

Další vzdělávání probíhá po dosažení určitého stupně vzdělání, které může být zaměřeno na 

různorodé spektrum vědomostí, dovedností a kompetencí důležitých pro uplatnění v pracovním, 

občanském i osobním životě. Celoživotní učení je v ideálním pojetí považováno za nepřetržitý 

proces, ve skutečnosti jde spíše o neustálou připravenost člověka učit se než o neustálé studium. 

Vychází se přitom ze zásady, že konkrétní získané kompetence nejsou tak cenné jako schopnost učit 

se. Mluví se tedy spíše o celoživotním učení, nikoliv vzdělávání, aby se tím zdůraznil význam i 

takových učebních aktivit každého jedince, které nemají organizovaný ráz, tzn. samostatného učení 

např. při práci, při pobytu v přírodě, na kulturních akcích apod. 

 

Celoživotní učení tedy zahrnuje: 

Formální vzdělávání, které je realizováno ve vzdělávacích institucích, zpravidla ve školách.  

Ve školním roce 2017/18 absolvovala úspěšně 4. ročník magisterského učitelského studia v oboru 

český jazyk - etická výchova na Univerzitě Hradec Králové p. uč. Bc. Lenka Lebedová. 

V oblasti neformálního vzdělávání, které je zaměřeno na získání vědomostí, dovedností a 

kompetencí, které mohou respondentovi zlepšit jeho společenské i pracovní uplatnění, ale nevede 

k získání stupně vzdělání, pracujeme na naší ZŠ podle „Plánu DVPP“ zvlášť na každé pololetí. 

Konkrétní zapojení jednotlivých pedagogů do DVPP je obsahem kapitoly 7. 
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Oblast informálního učení, které je chápáno jako proces získávání vědomostí, osvojování si 

dovedností a kompetencí z každodenních zkušeností a činností v práci, v rodině, ve volném čase. 

Zahrnuje také sebevzdělávání, kdy učící se nemá možnost ověřit si nabyté znalosti. Na rozdíl od 

formálního a neformálního vzdělávání je neorganizované, zpravidla nesystematické a 

institucionálně nekoordinované. V práci naší školy je tento typ vzdělávání každoročně ukotven a 

podporován v „Plánu práce“ na jednotlivý školní rok v části III. Zvyšování kvalifikace, čl. 1, 

nabádající pedagogické pracovníky ke zvyšování si vlastní kvalifikace osobním studiem 

pedagogických, psychologických či aprobačních časopisů a publikací, formou e-learningu nebo 

zapracování na osobnostním rozvoji jednotlivce, např. individuálním studiem jazyků nebo 

prohloubení znalostí a dovedností při práci s PC či interaktivní tabulí, apod. 

 

16. Základní údaje o hospodaření 

Finacování příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mostek je vícezdrojové. Základní příděl dotací 

poskytuje MŠMT ČR prostřednictvím jednotlivých krajů. K 31. 12. 2016 bylo toto finanční 

vypořádání účelových znaků: 33353 (státní rozpočet), 33052 (zvýšení platů pracovníků RgŠ), 

33457 (AP pro žáky se sociálním znevýhodněním). 

 

Ukazatel Poskytnuto k 31. 12. 

2017 

Vráceno 

v průběhu 

roku 

Použito k 31. 12. 

2017 

Vratka 

dotace při 

finančním 

vypořádání 

 1 2 3 4 = 1-2-3 

Neivestiční dotace celkem 

(ÚZ 33353) 

6 954 979,00 0,00 6 954 979,00 0,00 

z toho     

Přímé náklady na vzděl. 6 422 990,00 0,00 6 422 990,00 0,00 

v tom – platy  4 488 041,00 0,00 4 488 041,00 0,00 

 OON     160 000,00 0,00    160 000,00 0,00 

 Ostatní (pojistné +     

FKSP+ ONIV) 

1 774 949,00 0,00 1 774 949,00 0,00 

Dotace celkem (nein. + in.) 532 019,00 0,00 532 019,00 0,00 

ÚZ 33052 146 460,00 0,00 146 460,00 0,00 

ÚZ 33457 301 904,00 0,00 301 904,00 0,00 

ÚZ 33070   16 100,00 0,00   16 100,00 0,00 

ÚZ 33073   67 525,00 0,00   67 525,00 0,00 

 

Pro kalendářní rok 2018 ke 4. 6., obdržela naše příspěvková organizace tyto závazné ukazatele 

přímých NIV s limitem zaměstnanců 16,38: 

 

Neinvestiční výdaje celkem 6 781 647,00 

Limit objemu na platy 4 731 036,00 

Limit objemu prostředků na OON    190 000,00 

Orientační ukazatele  

Objem zákonných odvodů ze mzdových prostředků 1 673 156,00 
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Příděl do FKSP      94 620,00 

Objem ostatních neinvestičních výdajů (ONIV)     92 835,00 

 

Druhým významným zdrojem finančních prostředků pro činnost příspěvkové organizace je 

provozní účelová dotace z prostředků zřizovatele, která pro rok 2017 činila 1 150 000,00 Kč. 

Nejpodstatnější složku výdajů tvoří energie, z toho elektřina 373 161,00 Kč, plyn 59 730,00 Kč a 

voda 24 510,00 Kč. Další náklady tvoří např. všeobecné služby (115 815,00), telefony (28 821,92). 

Nedočerpané prostředky jsou převáděny do rezervního fondu.  

Dalšími, velmi drobnými zdroji, jsou pronájem učebny pohybové výchovy, sponzorské dary 

nebo úroky. V roce 2017 představovaly tyto zdroje 11 621,48 Kč. Účastí na turnaji ve florbalu 

jsme získali bonus 3 000,00 Kč na nákup sportovního náčiní pro tento sport. Mezi další zdroje 

finančních prostředků PO patří školné za ŠD a MŠ (63 850,00 Kč) a stravné za strávníky ze ZŠ a 

MŠ (516 486,00 Kč), přičemž nákup potravin byl ve výši 516 838,07 Kč se skladovými zásobami 

ve výši 45 588,92 Kč na rok 2017. 

Sponzorské dary jsou spíše v rovině naturální, např. sladkosti od pekárny Klouček a Kloučková při 

vítání prvňáků, papír na výtvarnou výchovu od firmy KRPA PAPER, smlouva na bezplatné služby 

závodního lékaře s MUDr. Ivanem Pařízkem. Mezi finanční příspěvky patří 10 tis korun na činnost 

Turisticko-ekologického kroužku od firmy Mostek Energo. Sami si organizujeme a provádíme sběr 

starého papíru a sušené kůry citrusových plodů, jehož výtěžek zpětně vracíme na žákovské činnosti, 

jako je dopravné na soutěže mimo obec, ceny pro školní soutěže, knihy pro prvňáky, apod. Na tyto 

akce získáváme rovněž peněžité nebo naturální příspěvky od SRPŠ. 

 

17. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Naše škola se zapojuje do rozvojových a mezinárodních programů zpravidla z důvodů finančních, 

protože regresivní vývoj v počtu žactva nutí vedení školy získávat finanční prostředky i po této 

linii. S tím zároveň souvisí i narůstající počet žáků se SVP a ze sociálně znevýhodněného prostředí 

(viz rozvojový program financování asistenta pedagoga). 

Protože naše škola nemá uzavřenou žádnou mezinárodní spolupráci s podobnou školou v zahraničí 

a ani v pedagogickém sboru není kantor, který by se touto problematikou prioritně zabýval a vzal si 

ji za svou, snažíme se alespoň o určitou spolupráci v rámci existujících projektů mezinárodního 

rozměru („Les ve škole“). 

V případě aktivního zájmu třídního kolektivu, je v rámci výuky cizího jazyka např. vydáván 1x 

měsíčně třídní časopis v příslušném jazyce. Podporujeme na II. stupni ZŠ třídní učitele a třídy, které 

v rámci vícedenních školních výletů podnikají výjezdy do saské části SRN (Drážďany, Oybin). 
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V rámci výuky cizích jazyků reflektujeme na nabídky rozšiřujících programů. Např. 

spolupracujeme s Europe Direct Dvůr Králové n. L., zpravidla k Mezinárodnímu dni jazyků. V roce 

2017 byl připraven a proveden projekt týdenní výuky Aj pro 17 žáků II. stupně s rodilým mluvčím 

z Velké Británie;  refundaci nákladů jednotlivých žáků vyjednalo SRPŠ s Mostek Energo, který 

částku 18 700 Kč uhradil. 

 

18. Údaje o spolupráci s dalšími partnery 

Pro plnění úkolů ve vzdělávání a výchově dětí a žáků od 3 - 15 let naše škola zpravidla spolupracuje 

s těmito subjekty a organizacemi: 

➢ zřizovatel školy - Obec Mostek, podporuje rozvoj školy poskytováním přiměřeného 

příspěvku na provoz školy, propaguje školu v místním Zpravodaji, organizuje slavnostní 

rozloučení se žáky 9. třídy, škola vystupuje na obecních ceremoniích (Advent, Den obce, 

vítání občánků), využívání sportovišť zřizovatele (areál koupaliště, UMT) 

➢ MŠ Mostek (MŠ Horní Brusnice), spolupráce při zápisu do 1. třídy, metodická spolupráce 

s učiteli 1. stupně, vzájemné návštěvy a vzájemná kulturní vystoupení s elementárními 

třídami 1. stupně, dny otevřených dveří, vzájemné výlety 

➢ PPP Trutnov, SPC Trutnov vzájemné konzultace, zpravidla u žáků s VPU, při sestavování 

IVP, nově u žáků se sociálním znevýhodněním 

➢ Fotbalový klub Mostek, vzájemné využívání sportovišť 

➢ MěÚ Dvůr Králové n. L., zejména spolupráce s odborem školství (obec III. stupně) a 

s OSPOD - výchovné problémy žáků a jejich rodičů (záškoláctví), podávání zpráv o žákovi 

na žádost 

➢ Policie ČR, při řešení výchovných problémů žáků školy 

➢ Městská knihovna „Slavoj“ Dvůr Králové n. L., pasování žáků 1. třídy na čtenáře, 

exkurze žáků 6. třídy, soutěže, besedy 

➢ Městské kulturní zařízení - Hankův dům, Dvůr Králové n. L. divadelní, hudební a 

taneční vystoupení pro děti a žáky 

➢ Sportovní zařízení města Hořice, plavecký kurz pro děti MŠ a žáky 1. - 5. ročníku ZŠ 

➢ Místní podnikatelé, firmy, exkurze, sponzoring 
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19. Údaje o výchovném poradenství 

Vedoucím Školského poradenského pracoviště je ředitel školy. Do jeho kompetence patří kromě 

kariérového poradenství, školní prevence i výchovné poradenství. Jeho činnost je v podstatě 

rozdělena do 3 základních oblastí: 

a) práce se žáky se SVP, tj. VPU, VPUCH, LMP, žáky nadanými a žáky ze sociálně 

znevýhodněného prostředí 

V přípravném týdnu ve spolupráci s jednotlivými pedagogickými pracovníky připraví seznamy 

žáků s výše uvedenými aspekty a dojde k jejich rozdělení do skupin podle závažnosti postižení. 

S tímto rozdělením jsou seznámeni zákonní zástupci s poučením o možnosti sestavení IVP. Je 

vytvořen i časový lhůtník pro třídní učitele, kteří jsou garanty vytvoření IVP, pokud o to rodič 

požádá a schválí ředitel školy. Před tvorbou IVP může být TU nebo vyučujícím sestaven Plán 

pedagogické podpory. Současně jsou ještě žáci s IVP rozřazeni k DA a vytvořen rozvrh hodin 

nápravných cvičení ve školním roce počínaje měsícem říjnem. 

Výchovný poradce také kontroluje termíny platnosti odborných posudků k integraci žáka a přes 

třídní učitele informuje zákonné zástupce. V průběhu školního roku spolupracuje VP s jednotlivými 

třídními učiteli nad novými návrhy k vyšetření žáka v PPP a také s pracovníky PPP, kteří 2x ročně 

přijíždějí na kontrolu do školy. 

b) volba povolání 

V učebním plánu školy je pro 8. - 9. ročník k dispozici vyučovací předmět pracovní činnosti se 

zaměřením na volbu povolání. Tento předmět právě VP v osobě ředitele školy vyučuje, který pro 

tento předmět vystudoval e-learningový kurz „Kariérové poradenství.“ 

Pro žáky je k dispozici nástěnka s tématikou VP, VP má pro žáky a jejich rodiče konzultační 

hodiny, setkává se s rodiči žáků 8. - 9. třídy 2x ročně k tématickým seminářům o problematice VP 

jejich dětí, připravuje je na vyplnění přihlášky do SŠ a seznamuje je s průběhem přijímacího řízení, 

provádí s nimi exkurze nebo praktické soutěže přímo ve středních školách (Hlušice, Trutnov), 

pomáhá žákům, kteří mají problémy s přijetím na SŠ.  

c) poradenství a řešení výchovných problémů 

V této oblasti poskytuje VP všeobecné poradenství týkající se vzdělávacích a výchovných problémů 

a v případě závažnější přestupků proti školnímu řádu, např. šikana nebo záškoláctví, tuto situaci ve 

spolupráci s třídním učitelem a zákonnými zástupci i žákem řeší. Při tom může využít i spolupráce 

s OSPOD nebo Policií ČR. 

Sleduje zapojenost žáků do mimoškolních aktivit a četnost školních akcí pro žáky, které též sám 

pořádá, zpravidla v oblasti jemu nejbližší, tj. sportu. Dále sleduje seznámení žáků a pedagogických 

pracovníků se školním řádem a s plány prevence. 
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20. Závěry z vlastního hodnocení školy 

K vlastnímu hodnocení školy, které nám pomáhá zpětnovazebnou informací sdělit, co se nám daří a 

naopak, využíváme celou škálu nástrojů, např. hospitace, hodnocení a klasifikace žáků, testování 

žáků, analýza přijímacích řízení, úspěchy ve školních soutěžích, nabídka zájmové činnosti, rozbory 

školních dokumentů, plnění zásadních školních dokumentů, porady, rozhovory či diskuse, ankety, 

vnější evaluace, apod. 

Na práci pedagogických pracovníků, na naplňování ŠVP a plánem hospitací daných cílů dohlíží 

ředitel školy. Ten zaznamenal, že naši pedagogové po stránce odborné, metodické, osobnostní i po 

stránce autoritativní plní velmi dobře své povolání. Se žáky jednají vlídně, korektně a taktně. 

Trochu problém je s pochopením nadřazenosti ŠVP nad časovým a tématickým plánem a učebnicí. 

V každém případě bude potřebné v následujících školních letech zaměřit pozornost na všeobecnou 

gramotnost a smysluplné vyjadřování a ústní projev žactva ve vyučovacích hodinách. 

Ve školním roce 2017/18 jsme se zaměřili na PZ žáků 9. roč. a jejich porovnání s ostatními studenty 

(naši žáci jsou ve všech tabulkách značeni zeleně): 

CELÁ ČR 

UCHAZEČI O 4LETÉ OBORY 

UCHAZEČI O 6LETÁ GYMNÁZIA 

UCHAZEČI O 8LETÁ GYMNÁZIA 

ŠKOLA 

CELKEM 

UCHAZEČI O 4LETÉ OBORY 

  

  

 

ČESKÝ JAZYK 

PŘIHLÁŠENI KONALI 
PRŮMĚRNÉ 
PERCENTIL. 
UMÍSTĚNÍ 

% SKÓR 

CELKEM 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil MAXIMUM 

63069 62014 51,5 62,4 48,0 64,0 76,0 100,0 

5116 5070 51,6 60,3 48,0 62,0 74,0 100,0 

18832 18621 51,4 53,5 40,0 54,0 68,0 100,0 

7 6 - - - - - - 

7 6 62,8 69,0 - - - - 
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MATEMATIKA 

PŘIHLÁŠENI KONALI 
PRŮMĚRNÉ 
PERCENTIL. 
UMÍSTĚNÍ 

% SKÓR 

CELKEM 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil MAXIMUM 

63303 62235 51,5 35,8 20,0 34,0 48,0 100,0 

5120 5073 51,4 46,7 32,0 46,0 60,0 100,0 

18838 18631 51,4 41,7 26,0 40,0 56,0 100,0 

7 6 - - - - - - 

7 6 66,6 46,3 - - - - 

 

Vlastní testování si ve svých vyučovacích předmětech provádějí všichni vyučující. Zástupce ředitele 

již více než 10 let provádí v měsíci červnu testování všech tříd z matematiky, kde kromě znalostí 

porovnává výsledky žáků s jejich hodnocením ze strany vyučujícího. Ředitel školy testuje 

výkonnost žáků 5. třídy z českého jazyka a 1. třídy ze čtení a psaní.  

Velkou radost jsme ve školním roce 2017-18 měli i z řady úspěchů našich žáků v širokém spektru 

soutěží: 

1. místo:  

a) František Novák v celostátní soutěži Matematický klokan vyhrál okres v konkurenci 958 

soutěžících v kategorii 2. tříd, v Královéhradeckém kraji pak byl celkově osmý!!! 

b) Petr Kozák při přijímacích zkouškách na obou přihlášených středních školách s maturitou 

2. místo 

a) žáci 8. - 9. tř. porazili kromě jedné ostatních 10 konkurenčních tříd dvorských škol v soutěži 

European Day of Langueges 

b) Petr Kozák v mezikrajská soutěži Mladý řidič v konkurenci 52 soutěžících 

 

Dále nás potěšilo 6. místo P. Nováka v praktických činnostních soutěžích v rámci akce „Já už to 

znám, já už to umím“ v Hlušicích v oboru Mladý opravář v konkurenci čtyř desítek dalších 

účastníků, 8. místo A. Puhlovské v okresním finále Matematické olympiády mezi 26 konkurenty a 

mladší i starších žáků na halových turnajích ve florbalu. Plníme tím náš cíl, dát prostor našim dětem 

uplatnit se v konkurenci svých vrstevníků a zároveň si porovnat výkonnost našich žáků se žáky 

jiných škol. Zejména nás těší, že ve většině soutěží jsme buď jedinou, nebo jednou z mála 

vesnických škol, která své reprezentanty do soutěží vysílá. 

Jednou z oblastí, kde se nám dlouhodobě nedaří, je širší spolupráce se zákonnými zástupci, jejich 

širší vtažení do chodu školy. Jejich bohatší účast je vždy v akcích pro ně pořádaných, tj. velmi 

oblíbená výstava výtvarných prací nebo různé třídní akademie. Není také problémem získat rodiče 

jako doprovod na třídní výlet, zpravidla na 1. stupni školy. Výrazně se zlepšila docházka na třídní 
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schůzky, která nyní dosahuje více než 85 %. Konzultačních hodin ve školním roce 2017 - 18 bylo 

využilo pomálu. Být přítomen vlastní vyučovací hodině po dohodě s vyučujícím nevyužil nikdo ze 

zákonných zástupců. Tento vztah zákonných zástupců k výchově a vzdělání se potom obloukem 

vrací i v přístupu žactva ke vzdělání, tj. absence přípravy na vyučování, velmi často chybějící 

potřebné pomůcky nebo domácí úkoly a celková lhostejnost ke svým vzdělávacím výsledkům.  

 

21. Činnost školní družiny 

Školní družina měla ve školním roce 2017-18 zřízeno jedno oddělení, do kterého docházelo 30 dětí 

(průběžné odhlašování a přihlašování). Do ŠD jsou přednostně přijímány děti z 1. - 2. třídy a 

postupně se doplňují zájemci ze třídy 3. - 4., kde přednost mají děti dojíždějící.  

Za zájmové vzdělávání se vybírá 50,-Kč měsíčně, a tyto prostředky se následně reinvestují do ŠD 

ve formě nákupů psacího materiálu, nových hraček, které se dávají v prosinci jako dárek pod 

stromeček, či vnitřního vybavení. O ŠD je poměrně veliký zájem, avšak současné prostory původně 

zřízené pro dětského lékaře jsou prostorově nevyhovující. ŠD však může využívat prostory učebny 

pohybové výchovy, učeben počítačových, venkovního hřiště s umělým povrchem nebo zajít do 

blízké přírody, popř. na dětské hřiště v prostoru areálu FK Mostek. 

Ve ŠD pracovala jedna nová vychovatelka Tereza Nerudová, absolventka SPgŠ Nová Paka. Ranní 

činnost je spíše oddechová, herní. Zhruba o půl dvanácté si vychovatelka vyzvedává žáky 1. - 2. 

roč. a odchází s nimi na oběd. Po návratu do ŠD si děti hrají a čekají na starší spolužáky, kteří se učí 

o hodinu déle, až přijdou s dozorem se ŠJ. Mezi 13. a 14. hod. tráví žáci ŠD mimo budovu na 

čerstvém vzduchu (les, hřiště s UMT, dětské hřiště, apod.). Po návratu může následovat společná 

výtvarná činnost, příprava na vyučování, hra, apod. 

V průběhu školního roku kromě obvyklé činnosti byly uspořádáno několik víkendových výšlapů. 

 

Provoz ŠD: 

 

Dny v týdnu Ranní směna Odpolední směna 

pondělí - pátek 6,15 - 7,45 h Po - čt  11,25 - 16,00 h, 

v pátek do 15,30 h 
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22. Činnost mateřské školy  

a) personální obsazení 

 

Pořadové 

číslo 

Funkce Délka praxe Pozn. 

1. Vedoucí učitelka MŠ 30 zástupce ředitele pro 

MŠ 

2. Učitelka 13  

3. Školnice 40 úvazek  0,75% 

4. Pomocná síla   5 úvazek 7,5 h/sudý 

týden 

5. Chůva 3 20 h/týden pro děti 

do 3 let 

 

 

b) další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

1. pololetí 2017-18: 
Jméno a příjmení Název semináře 

Eva Kalfusová Hudební činnosti v jazykové výchově 

Hudebně-taneční hrátky s předškoláky 

 

2. pololetí 2017-18: 
Eva Kalfusová Emoce v MŠ 

Radka Honců Aktivní výtvarné hračky 

 

Mateřská škola sídlí spolu se školní jídelnou v nové budově č. p. 207 otevřené 1. 9. 2003 a to v 

jejím prvním patře. Má zde k dispozici hernu s jídelnou, dále jsou zde kancelář, izolace, šatna, 

umyvárna, záchody, šatna se sprchou a umyvadlem, WC pro učitelky, dva sklady, žehlírna, 

kuchyňka a terasa. Vnitřní vybavení je vyhovující a doplňováno dle možností zřizovatele. 

Zahrada u budovy MŠ je osázena stromky a keři. Na zahradě je jedno větší (3x4 m) pískoviště z 

umělé hmoty, houpačky, skluzavka, dvě pružinová houpadla, domeček, kladina, prolézačka a 

kolotoč. 

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 15.30 hod. Do denního režimu je začleněno stravování. Ranní 

svačina v 8.15 hod. za 9,- Kč, oběd v 11.15 hod. za 18,- Kč a odpolední svačina v 13,45 hod. za 9,-

Kč. 

Školné 200,- Kč platili rodiče za děti s neomezenou docházkou, za děti s omezenou čtyř hodinovou 

docházkou platili 130,- Kč. Od školného byly osvobozeny děti 5. - 6. leté (v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky). 

Ve školním roce 2017/2018 bylo zapsáno 34 dětí.  Z toho 15 chlapců a 19 dívek. Průměrná 

docházka byla 20,13. 
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Pracovnice MŠ - vedoucí učitelka Eva Kalfusová, absolventka SPgŠ v Nové Pace, s týdenním 

úvazkem 27 hodin. Další učitelkou byla Mgr. Bc. Radka Honců, absolventka Pedagogické fakulty 

Ostravské univerzity, obor „ Učitelství pro MŠ „ a Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové 

s týdenním úvazkem 31 hod. a Gabriela Formanová s týdenním úvazkem 7,5 hod. v každém sudém 

týdnu. V tomto školním roce od září 2017 do konce března 2018 pomáhala s dětmi 2 - 3 letými 

chůva Tereza Nerudová a to s týdenním úvazkem 20 hodin. 

 Školnicí, uklizečkou a pradlenou v jedné osobě byla Jiřina Víšková, která neměla úplný úvazek.  

 Pedagogické pracovnice si rozšiřují své vzdělání samostudiem (odborná literatura, časopisy) a v 

rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků účastí na seminářích pořádaných 

pedagogickými centry. 

V pátek 1. 9. začal nový školní rok 2017/2018.Od tohoto školního roku platila povinná předškolní 

docházka pro děti, které dosáhly věku 5 let. Do naší MŠ bylo zapsáno 34 dětí. Z toho 7 dětí 4-5 

letých, 7 dětí 3-4 letých a 7 dětí mladších 3 let do třídy A. Do třídy B bylo zapsáno 13 dětí 5-6 

letých. Dětem mladším 3 let pomáhala dopoledne se sebeobsluhou chůva Tereza Nerudová. Děti se 

rozdělovaly do tříd na řízenou činnost po dopolední svačině tj. od 8.30 do 10.00 hod. Ráno od 6.30 

do 8.30hod. a od 10.00 hod. do 15.30 hod. byly třídy spojené. 

Ve čtvrtek 7. 9. byli rodiče dětí seznámeni s plánovanými akcemi a zejména se změnami 

vyplývajícími z povinné předškolní docházky. Už od 18. 9. jsme vždy v pondělí, společně se ZŠ, 

jezdili až do 20. 11. autobusem na plavání do Hořic. Ve středu 27. 9. přijel do MŠ herec pan Jiří 

Polehňa s pohádkou Tajemství kouzelné knížky. V pátek 29. 9., v den po státním svátku, byla MŠ 

se souhlasem všech rodičů a OÚ uzavřena. První říjnový pátek se děti v MŠ fotografovaly 

s vánočním pozadím „ Adventní čas“ od Phota Brno. 

Barevný podzim nás lákal k vycházkám do lesa a sběru přírodnin. Od tohoto podzimu jsme mohli 

využívat k vycházkám i nově dokončené silnice v obytné zóně a nové stezky pro chodce. Ve středu 

27. 10. jsme se rozjeli do Hankova domu do Dvora Králové na divadlo „ Začarovaný les“ a poté 

jsme navštívili i ZOO. Divadlo se dětem moc líbilo. V MŠ děti realizovaly dramatizaci pohádky  

O Budce a O Veliké řepě. Kvůli velkému množství dětí s vadnou výslovností začala paní učitelka 

Pacáková každé pondělí od 7.00 docházet pracovat s našimi dětmi do MŠ. 

Po ukončeném plaveckém kurzu jsme se v pondělí 27. 11. vydali do Dvora Králové na divadelní 

pořad nazvaný „ Vánoční hvězda“ a pobyt venku jsme strávili v ZOO. 

Celý listopad jsme se s dětmi připravovali na 1. adventní neděli. Nejstarší děti vyráběly svícínky 

určené na prodej a všichni jsme o první adventní neděli, jako sněhuláci, zatančili v obci před 

rozsvícením vánočního stromu. 

Od pondělí 4. 12. jsme si užívali advent plnými doušky. Tři adventní kalendáře nám bezpečně 

říkaly kolik dní je do vánoc. První bonbónový byl určený pro nejstarší děti, které vyhledávaly a 
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odebíraly bonbón s číslem odpovídajícím datu. Druhý balíčkový, byl určený pro ty nejmladší, kteří 

při odebrání určovaly barvu kostičky skryté v balíčku a společně se pak učily hru Pan čáp ztratil 

čepičku. Třetí plamínkový byl určený všem. Ve středu 6. 12. navštívil MŠ hodný Mikuláš s čerty a 

andělem. V pátek 8. 12. se všechny děti podílely na vykrajování perníčků, které nám upekly 

tradičně paní kuchařky ve ŠJ. Říká se, že Lucie noci upije, ale nás navštívily Lucie ze ZŠ s paní 

učitelkou Pacákovou. Vymetly naše duše od všeho zlého a samy se staly prvními diváky naší 

vánoční besídky. Vánoční besídka pro rodiče proběhla odpoledne od 15.30 hod. Děti na ni kromě 

vlastního vystoupení, za asistence rodičů, vystřihovaly dečku a zdobily perníčky.  Pondělí 18. 12. 

jsme v naší MŠ drželi jako Štědrý den. Rozkrajovali jsme jablíčko, pouštěli lodičky a rozbalovali 

dárky. Nové ručníky se dětem líbili, ale nové hračky jsou nové hračky. Škoda jen, že jejich 

životnost je čím dál tím kratší.  

Ošetřování Radky Honců bylo důvodem k tomu, že od pondělí 18.12. až do pátku 22.12. byly děti 

od 14.00 hod. společně s dětmi ze ŠD spojeny v MŠ pod dozorem paní vychovatelky Terezy 

Nerudové. 

V době vánočních prázdnin ZŠ byla MŠ, se souhlasem všech rodičů a OÚ, od soboty 23.12 až do 

konce roku 2017 uzavřena. 

Nový kalendářní rok 2018 jsme zahájili stejně jako ZŠ ve středu 3. ledna. Povídali jsme si o 

vánočních svátcích a charakteristických znacích zimy. Naštěstí bylo alespoň trochu sněhu, a tak 

jsme mohli občas bobovat a hrát si na sněhu. Ve čtvrtek 18. 1. jsme jeli do Dvora Králové na 

koncert Pavla Nováka nazvaný „ O zvířatech“. 

Na základě zjištěného zájmu ze strany rodičů některých dětí jsme se rozhodli objednat naše děti 

společně s dětmi z první třídy ZŠ na lyžařský kurz do Mladých Buků. V pátek 9. února jsme se 

vyřádili v MŠ při karnevalu. Společně jsme tancovali, hráli hry a vzájemně se představovali. 

Maková panenka (Eva Kalfusová) hledala motýla Emanuela, Sněhurka (Tereza Nerudová) zase 

trpaslíky, jen princezna Anna (Radka Honců) nikoho - měla Elzu. S blížícím se termínem 

lyžařského kurzu jsme s obavami sledovali předpovědi počasí. Nejen, že sněhu bylo všude málo, ale 

ani pořádně nemrzlo. Měli jsme však štěstí. Mráz přišel včas, a tak v termínu od 12. 2. do 16. 2. 

byly sjezdovky uměle zasněžené. Výcvik nakonec probíhal na sjezdovce ve středisku Dolní Dvůr 

místo v Mladých Bukách. Setkal se i tak s kladnou odezvou u dětí i jejich rodičů, kteří se v pátek 

16. 2. přijeli na své děti do Dolního Dvora podívat. 

O měsíc později, v březnu od 12. do 16. byly jarní prázdniny a hned po nich jsme se připravovali na 

Velikonoce, které tentokrát vyšly na 2. 4. Rychlý nástup jara lákal všechny ven. Chudáci alergici, 

vše kvetlo téměř najednou. 

V úterý 10. 4. jsme jeli do Dvora Králové do divadla na „Cirkusáckou pohádku“, a po ní jsme se 

procházeli po ZOO. Ve středu 11. 4. do MŠ přijeli zaměstnanci firmy Prima Vizus, aby zde dětem, 
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jejichž rodiče projevili zájem, vyšetřili zrak. Ve čtvrtek 12. 4. jsme navštívili hasičskou zbrojnici. 

Dětem se nejvíc líbilo zkoušení helem, stříkání z proudnice a jízda hasičským autem s panem 

Filipem Formanem. 

Po dobrých zkušenostech z minulého roku jsme se i nyní rozhodli pro Den otevřených dveří, který 

probíhal v naší MŠ 17. a 18. 4. vždy odpoledne od 14.00 do 15.30 hod. Rodiče si zde mimo jiné 

mohli vyzvednou i tiskopisy potřebné k zápisu, který probíhal 2.- 3. 5. odpoledne, od 15.30 do 

16.30 hod. 

Přípravy na besídku pro maminky jsme přerušili ve středu 2. 5., kdy jsme dopoledne jeli autobusem 

na výlet do Kuksu na pohádku Princ Bajaja. Protřelý vypravěč - starý šašek, dokázal pobavit malé i 

velké diváky, ale největším zážitkem byl pro děti živý kůň, na kterém princ jezdil. 

Besídka ke Dni matek, na kterou děti nacvičovaly kromě jiného i tanec na písně z CD Broučci a 

Cestovní, proběhla v úterý 15. 5. Dopoledne tradičně pro ZŠ a odpoledne od 15.30 pro maminky a 

všechny, kteří se přišli podívat. 

V úterý 22. 5. přijel do MŠ herec pan Peřina s pohádkou Čert a Káča, na kterou se přišly podívat i 

děti z 1. třídy ZŠ. Naplánovaný Kloboukový den proběhl za pěkného počasí v pátek 1. 6., kdy jsme 

se i společně fotografovali u budovy ZŠ.  

Ještě před sportovními hrami v MŠ jsme se zúčastnili ve středu 6. 6. sportovních her na stadiónu ve 

Dvoře Králové, které pořádal DDM. Zajímavý byl pro děti určitě hod kladivem, koulí nebo 

štafetový běh. Sportovní hry v naší MŠ probíhaly v týdnu od pondělí 11. 6. do pátku 15. 6., kdy 

nejstarší předškoláci (třída B) obdrželi i diplomy, medaile a odměny z projektu „ Svět nekončí za 

vrátky, cvičíme se zvířátky“. 

Plánovaný výlet vlakem do Borovničky a zpět pěšky jsme uskutečnili za pěkného počasí v úterý 19. 

6. a ve středu 20. 6. jsme se šli podívat do tělocvičny ZŠ na vystoupení 1. a 3. třídy nazvané „Cirkus 

bude“. Ve čtvrtek 21. 6. jsme v 7.30 hod. vyrazili lesem, každý s vlastní svačinou z domu, na 

cvičiště na Zadní Mostek. V úterý 26. 6. jsme shlédli divadlo v tělocvičně ZŠ „ Bajky pana Ezopa“. 

Ve středu 27. 6. jsme se při slavnostních fanfárách rozloučili s předškoláky a konec školního roku 

byl tu. V době letních prázdnin byla MŠ od 16. 7. do 19. 8. uzavřena z důvodu čerpání dovolené. 

  

23. Činnost školní jídelny 

Školní jídelna se nachází v přízemí budovy č. p. 207. K dispozici je školní kuchyně, jídelna, šatna 

pro strávníky se sociálním zařízením, speciální kabinka pro imobilní žáky, sklady potravin, sklep na 

ovoce a zeleninu, kancelář vedoucí, šatna pro personál včetně sociálního zařízení, místnost pro 

uklízečku s výlevkou. 



31 
 

Ve ŠJ se stravují děti MŠ, žáci ZŠ, pedagogičtí pracovníci MŠ a ZŠ a správní zaměstnanci ZŠ, MŠ 

a ŠJ. Celkem se uvaří cca 100 obědů, z toho cca 20 pro dospělé, 34 pro děti z MŠ, zbytek jsou žáci 

ZŠ. Pro děti v MŠ se dopoledne připravuje 34 svačin a odpoledne zhruba stejné množství 

přesnídávek. Vlastní vnitřní vybavení je v souladu s požadavky EU. V kuchyni je k dispozici 

konvektomat pro přípravu jídel, varný kotel, robot, ohřívací výdejní pulty, kotel na ohřev vody, 

myčka, chladničky a mrazící pult. Každoročně je činnost ŠJ kontrolován KHS, a to bez závad. 

Ve ŠJ se připravují 2x týdně dvě hlavní jídla včetně polévky a připravují se dvě svačiny pro děti 

MŠ. Je zde od roku 2004 zaveden systém kritických bodů HACCAP (Hazard analysis critical 

kontrol points), což je analýza nebezpečí narušení zdravotní a hygienické nezávadnosti 

potravinářského výrobku nebo pokrmu a identifikace kritických kontrolních bodů dle vyhlášky č. 

137/2004 Sb. Ve zpracované dokumentaci se pravidelně sledují a zapisují teploty pokrmů a ve 

zvláštním sešitě se evidují zbytky ze ŠJ. 

Ve ŠJ funguje elektronická administrativa umožňující objednávku obědů, jejich odhlášení a také 

platbu. Ve ŠJ je toto personální obsazení: 

 
Pořadové 

číslo 

Funkce Délka praxe Poznámka 

1. Vedoucí ŠJ, samostatná kuchařka 19 2 úvazky po 50% 

2. Hlavní kuchařka 18  

3. Pomocná síla SD pomoc při odběru 

nádobí 1,5 h denně 

 

24. Výroční zpráva o poskytování informací 

Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Mostek, okres Trutnov (dále PO) 

poskytovala v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů informace, které 

souvisely s činností školy základní, mateřské, s činností ŠJ a ŠD. 

a) ústní informace vydané PO 

Ústní informace, které PO poskytovala na požádání osob, organizací nebo sama vydávala, se 

neevidovaly a nepořizoval se o nich žádný písemný záznam. Všechny byly vyřízeny bez námitek 

obou zúčastněných stran. 

b) písemné informace vydané PO 

1. v prostorách PO: 

Ve svých prostorách vydávala PO písemné informace, které se týkaly chodu organizace a byly 

určeny pracovníkům a žákům PO a také rodičovské a jiné veřejnosti - Školní řád, Vnitřní řád ŠD, 

Školní řád MŠ, Řád ŠJ, personální obsazení a rozmístění jednotlivých pracovníků školy, nabídky 

soutěží, informace pro strávníky, informace pro rodiče v MŠ, jídelníček, vyhlášení zápisů, výsledky 

zápisů, apod. 
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2. mimo prostory PO: 

Statutární zástupce PO pravidelně podával informace o činnosti PO ve Zpravodaji obce. Na 

oficiální nástěnce OÚ v obci byly vyvěšeny informace o zápisech do MŠ (květen 18) a do 1. tř. ZŠ 

(duben 18). Další písemné informace určené široké veřejnosti byly k dispozici na nástěnce v centru 

obce, kterou ZŠ přepustil Fotbalový klub Mostek. 

Písemné informace se ve školním roce 2017-18 objevily též na webových stránkách školy, z nichž 

některé jsou zakomponovány i na webových stránkách obce. Součástí webových stránek je od jara 

2016 též školní facebook. Informace o klasifikaci žactva ZŠ mají možnost shlédnout zákonní 

zástupci elektronickým prostřednictvím elektronické žákovské knížky tzv. iŠkoly, od května 2017 

na dmSoftware. Se zákonnými zástupci žáků komunikuje PO také prostřednictvím ŽK, popř. 

formou doporučených dopisů. 

c) písemné informace žádané po PO 

Písemné dotazy (klasické i elektronické) byly ve školním roce 2017-18 podány nesčetněkrát. 

Většinou souvisely s chodem organizace, např. přestupy žáků, seznamy žáků reprezentující školu, 

žádosti o podání zprávy o žácích pro sociální odbor a OSPOD MěÚ ve Dvoře Králové n. L., 

z Pedagogicko-psychologické poradny v Trutnově, SPC Trutnov apod. 

Podobné údaje požadovali i organizátoři školních vlastivědných výletů, exkurzí, plaveckého a 

branného kurzu a dále při sepisování hospodářských smluv, objednávek, apod. 

Největší počet písemných informací bylo podáno v souvislosti s výkaznictvím a financováním 

základního a předškolního vzdělávání, a to od UIV, od KÚ Královéhradeckého kraje - OŠMT, od 

pověřeného úřadu III. stupně, odboru ŠKS. 

Podle příslušného ustavení Spisového a skartačního řádu byly nejzávažnější písemné dokumenty 

evidovány v Podacím deníku. Všechny informace, žádosti a dotazy byly vyřízeny bez námitek 

obou zúčastněných stran. 

 

25. Základní dokumenty 

Činnost základní školy se ve školním roce 2017-18 řídila těmito základními dokumenty: 

 

Školní vzdělávací program 

Koncepce rozvoje školy 

Organizační řád 

Školní řád 

Vnitřní platový předpis 

Kolektivní smlouva 

Pracovní náplň učitele základní školy, ředitele školy, zástupce ředitele školy, 

vychovatele ŠD, asistenta pedagoga pro žáky ze sociálně znevýhodněného 

prostředí, povinnosti třídního učitele, 
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Směrnice pro oběh písemností a účetních dokladů 

Pokyn ředitele školy k ochraně majetku 

Pokyn pro poskytování a účtování cestovních dokladů 

Směrnice FKSP 

Pověření správců kabinetů 

Evidence majetku a odpisový plán 

Směrnice k inventarizaci majetku 

Pracovní řád pro pedagogické pracovníky 

Organizace školního roku 2017-18 

Provozní řád školy a odborných učeben 

Plán práce na školní rok 2017-18 

Měsíční a týdenní plány práce 

Spisový a skartační řád 

Plán environmentální výchovy 

Preventivní program 

Plán vlastivědných výletů a exkurzí 

Časové a tématické plány 

Plány předmětových komisí 

Individuální vzdělávací plány 

BOZP včetně PO 

Vnitřní řád ŠD 

Ochrana člověka za mimořádných situací 

Směrnice k zajištění první pomoci a evidence pracovních a školních úrazů 

Plán ICT 

 

26. Přílohy  

Přehled příloh k výroční zprávě za školní rok 2017-18: 

 

Pořadové 

číslo 

Název dokumentu 

1. Přehled klasifikace žáků ZŠ za I. pololetí školního roku 2017-18 (graf s počtem žáků, 

průměrná absence, průměrný prospěch) 

2. Přehled klasifikace v jednotlivých třídách a u jednotlivých třídních učitelů za I. 

pololetí školního roku 2017-18 

3. Přehled předmětů s průměry v jednotlivých ročnících I. a II. stupně v I. pololetí 

školního roku 2017-18 včetně předmětů volitelných (2 stránky) 

4. Přehled vzdělávacích programů na školní rok 2017-18 

5. Přehled klasifikace jednotlivých tříd za I. pololetí školního roku 2017-18 (9 ks) 

6. Přehled klasifikace žáků ZŠ za II. pololetí školního roku 2017-18 (graf s počtem žáků, 

průměrná absence, průměrný prospěch) 

7. Přehled klasifikace v jednotlivých třídách a u jednotlivých třídních učitelů za II. 

pololetí školního roku 2017-18 

8. Přehled předmětů s průměry v jednotlivých ročnících ve II. pololetí školního roku 

2017-18 včetně předmětů volitelných (2 stránky) 

9. Přehled vzdělávacích programů na II. pololetí školního roku 2017-18 

10. Přehled klasifikace jednotlivých tříd za II. pololetí školního roku 2017-18 (9 ks) 

 

 

S přílohami je možné se seznámit v písemné podobě v ředitelně školy ve svazku č. 11. 
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V Mostku, dne 30. 9. 2018, schváleno Školskou radou  

 

Zpracoval: Mgr. Miroslav Lebeda, ředitel
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