
 

Příloha č. 1 do výroční zprávy – články uveřejněné během 

školního roku 2016/2017 o ZŠ 

První dny nového školního roku 

Už je to tady! Prázdniny skončily a začala škola. Kromě ostřílených žáků usedli do lavic i prvňáčci. Svou 

premiéru si někteří z nich odbyli už i ve školní družině. Na děti čekalo několik novinek – nově vymalovaná 

chodba, na zahradě nám roste kryté sezení, děvčata jistě ocení zrcadla na záchodech. Novinkou jsou také čipy 

ve školní jídelně. Díky „patronům“ z řad druháků a třeťáků vše na jedničku zvládli i naši prvňáčci. A protože 

nám počasí přálo, vyzkoušeli jsme už i skluzavky a hračky na zahradě. Přejeme všem dětem dobrý start v 

novém školním roce a hezké chvíle strávené ve školní družině! 

Paní vychovatelky Hanka, Ilona, Eva a Vlaďka 

Exkurze 8. tříd do Krkonoš 

Ve středu 14. září 2016 se obě osmé třídy vypravily na exkurzi do Krkonoš, tentokrát na nejvyšší horu Česka 

Sněžku. Z Pece pod Sněžkou jsme šli pěšky na Růžovou horu a odtud jsme vystoupali po vysokých schodech 

až na vrchol. Zpět jsme se vraceli nádhernou přírodou Obřího dolu. Výstup na Sněžku byl náročný a odměnou 

byly krásné výhledy do okolí. 

Helena Baculáková, Hana Kuříková 

Workshop pro žáky k výročí K. V. Klíče „Tiskni si sám“  

V týdnu od 5. do 9. září se žáci třetích až devátých tříd zúčastnili workshopu v klášteře s názvem „Tiskni 

sám“. Akce byla organizovaná k výročí patrona ZŠ a významného rodáka Karla Václava Klíče, vynálezce 

hlubotisku. Každý žák si mohl vyzkoušet tisk na ručním tiskařském stroji. Akci pořádalo DDM Hostinné, 

Gymnázium a SOŠ Hostinné a ZŠ Karla Klíče Hostinné ve spolupráci s klášterem. Hlavním sponzorem byla 

firma MODEL.  

Markéta Drefková 

Exkurze 5. tříd do Krkonošského muzea 

Obě zbrusu nové páté třídy se jedna po druhé vydaly hned zkraje září na exkurzi do Krkonošského muzea ve 

Vrchlabí. Místo muzejních chodeb ale překvapení žáci strávili většinu času venku v klášterních zahradách. 

Rázem jsme se ocitli ve středověkých Krkonoších a nebylo snadné v třeskuté vánici a neprostupných hvozdech 

prozkoumávat téměř neobydlenou krajinu. Nejstarší obrazová mapa Krkonoš od Jiříka z Řásné páťákům 

ukázala, co vše se v Krkonoších v 16. století dalo nalézt, aby to poté zvládli ztvárnit živými obrazy. Celý 

program završil příběh o mniších a jejich záhonech a malování vlastnoručních erbů. Vnitřní prostory muzea 

jsme nakonec prošli jen zčásti, takže se příště budeme těšit na prohlídku klášterních expozic. 

Třídní učitelky Michaela Dobiášová a Kateřina Žalská 

 

Podzimní kolo sběrové soutěže ve sběru starého papíru a kartonu o ceny ředitele školy 

se koná od 17. do 24. října 2016 
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Vyhlašujeme tradiční sběrovou soutěž pro žáky a třídní kolektivy základní školy. Hlavní tři ceny – vyhlídkový 

let balonem pro žáka a jeho doprovod a dvě letenky letadlem pro dva žáky se tentokrát losují z žáků, kteří 

donesou nejméně 130 kg! Pěkné ceny obdrží dalších 17 sběračů a tři nejlepší třídy na prvním i druhém stupni.  

 

 

Lístečky s množstvím papíru s podpisem rodičů odevzdávejte třídním učitelům. Kontejner bude přistaven u 

budovy školní družiny a DDM vedle kina od pondělí 17. 10. v 8:00 a odvezen 24. 10. v 15:30. Při naplnění 

bude průběžně odvážen. Do kontejneru lze vozit papír po celý týden včetně víkendu. Pokud bude kontejner 

plný, složte papír vedle a my ho do dalšího kontejneru naskládáme. Menší množství můžete nosit do šaten na 

prvním i druhém stupni ZŠ. Děkujeme všem za pomoc s odvozem papíru. 

Začni sbírat už teď, ať balon a letadlo neodletí bez tebe!  

 
Jaroslav Sogel, ředitel školy 

 

Projekt „72 hodin“ osázení školní zahrady ovocnými stromky 

Žáci Žákovského parlamentu při ZŠ Karla Klíče Hostinné v rámci pracovních činností osázeli školní zahradu 

novými stromky a pomohli k rozšíření zeleně v městě papíru Hostinném. 

Měli souhlas pana ředitele i vlastníka pozemku, kterým je Město Hostinné. 

Zhodnocení projektu 

V pátek 14. října 2016 jsme se v rámci projektu 72 hodin zúčastnili akce „Sázení stromků“. Tato milá událost 

proběhla v odpoledních hodinách na školní zahradě budovy 2. stupně. Do projektu se zapojilo 20 žáků naší 

školy. Počasí nám přálo a podařilo se nám zasadit šest jabloní. Přejeme jabloním, aby z nich vyrostly silné a 

zdravé stromy. Všichni věříme, že se novým stromům bude na naší zahradě dařit. Děti slíbily, že se o ně budou 

starat v hodinách pracovních činností. Za pomoc při sázení děkujeme panu učiteli Mračkovi. 

Hana Kuříková a zástupci žákovského parlamentu 

Vyjádření ředitele školy 

Naši žáci pod vedením koordinátorky Žákovského parlamentu p. uč. Kuříkovou se poprvé zúčastnili 

největšího dobrovolnického projektu v ČR a osázeli školní zahradu novými jabloněmi. Ještě předtím musel 

pan školník Jandura s p. učitelem Mračkem pořezat a vykopat původní ovocné stromy, které buď nerodily, 

nebo na nich bylo ovoce napadené chorobami, nevhodné ke konzumaci. Soutěž byla pod záštitou České rady 

dětí a mládeže, která nám uhradila stromky v hodnotě 1140 Kč a dodala i na každý z nich cedulku. Škola 

zajistila ke každému stromku vodící kůlek a chránítko proti okusu zvěří. Stromky dodal p. Bridzik z místního 

zahradnictví. Tím ale projekt nekončí. V dalších letech se žáci v rámci pěstitelských prací budou o svoje 

stromky starat a věříme, že se brzy dočkáme i prvního ovoce. V revitalizaci školní zahrady chceme v dalších 

letech pokračovat. 

                                                                      

Jaroslav Sogel, ředitel školy 

Výsledky podzimního kola sběrové soutěže ve sběru papíru a kartonu o ceny ředitele 

základní školy – jednotlivci a třídy 

Celkové množství v letošním podzimním kole bylo 12 tun papíru a kartonu, naplnilo se sedm kontejnerů. Loni 

se za stejné období nasbíralo 8 tun. S jarním rekordním sběrem ve výši 14,5 tuny jsme ve škole během 
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letošních šestnácti sběrových dní nasbírali těžko uvěřitelných 26,5 tuny! Je to skoro polovina sběru papíru a 

kartonu ve městě za loňský celý rok.  

Jsme rádi, že naši žáci a jejich rodiče berou sběr papíru a kartonu vážně a v mnoha rodinách se už teď sbírá 

papír na jarní kolo 2017, které vypukne hned po Velikonocích v úterý 18. dubna a potrvá do úterý 25. dubna  

 

2017. Opět budeme ze sběračů, co přinesou aspoň 130 kg, losovat letenky balonem pro žáka a jeho doprovod, 

dvě letenky letadlem a nově i zážitkovou jízdu rychlým sporťákem značky Porsche. Další sběrači obdrží věcné 

ceny a třídy sladkou odměnu. Ve škole třídíme plasty, sklo a použité baterie, sbíráme víčka pro Nikyho a 

Tomáška (loni 23 pytlů!), letos už plníme čtvrtý pytel, sbíráme pomerančovou kůru a byliny. 11. listopadu 

skončil tradiční podzimní sběr kaštanů, kterých každoročně nasbíráme několik metráků. Veškerý výnos ze 

sběrových akcí je použit na nákup cen pro žáky a třídy, nebo převeden podle nasbíraného množství do fondů 

jednotlivých tříd. Desátého listopadu jsme uzavřeli letošní sběrový rok zajímavým školením pro všechny 

ročníky školy, zaměřeným na třídění a recyklaci odpadu s názvem „Tonda Obal na cestách“. Školení nám 

zdarma zajistila firma EKO-KOM a.s. pod vedením p. Dalibora Nigrina. Školení probíhá pod záštitou 

Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Pedagogické fakulty UK a zúčastní se 

ho ročně v ČR více než 180 000 školáků. 

V soutěži jednotlivců bylo toto pořadí: 1. K. Nedvídková (let balonem), 2.  N. Nováková (let letadlem), 

3. K. Kalenská (let letadlem), - první 3 místa se losovala z 55 žáků, kteří přinesli 130 kg a víc, 4.  J. Šitina, 

5. E. Jindřišek, 6.  T. Kraus, 7. E. Dvořáková, 8. A. Trejbal, 9. S. Gallová, 10) J. Gazárek, 11. J. Brzák, 12. D. 

Jánošíková, 13. F. Jiřička, 14. D. Karásek, 15. J. Blažej a V. Polešovská, 17. D. A. Holý, 18. T. Strnadová, 

19. J. Čičák, 20. M. Odrážková, 21. E. Nosková a K. Jelínková - soutěžící na 4. až 22. místě podle množství 

nasbíraného papíru, všichni obdrželi věcné ceny. 

V soutěži tříd na 1. stupni se na prvním místě umístila třída 5.A, druhá byla 3.C a třetí 3.B. Na druhém stupni 

byla první třída 8.A, druhá byla 7.B a třetí 6.A. Počítal se průměr na jednoho žáka z celkového množství sběru, 

odevzdaného všemi žáky z každé třídy. 

 

Jaroslav Sogel, ředitel školy 

Velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad nově u budov základní školy 

Od čtvrtka 15. prosince byly u budov pro 1. a 2. stupeň ZŠ Karla Klíče Hostinné ve spolupráci s MĚÚ Hostinné 

umístěny nové velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad (plasty, papír). Kontejnery jsou k dispozici i pro 

školní jídelnu a rovněž tak pro veřejnost. Žádáme všechny, aby v okolí kontejnerů udržovali pořádek, 

vhazovali to, co do nádob opravdu patří a velké krabice a PET láhve předem sešlapávali. Děkujeme. 

Vedení školy 

 

Úspěch základní školy na 15. ročníku soutěže SŠTŘ Nový Bydžov „Já už to znám, 

umím 2016“ 

            Na páteční ráno 2. prosince 2016 se vybraní a přihlášení žáci osmých a devátých ročníků ZŠ Karla 

Klíče Hostinné opravdu těšili. Zcela jistě to bylo i tím, protože věděli, že tento den ve škole nestráví. Ti 

odvážnější s radostí i obavami očekávali, co jim přinese účast v již 12. ročníku soutěže mladých budoucích 

odborníků, která se konala v prostorách Střední školy technické a řemeslné v Hlušicích u Nového Bydžova. 

Soutěžilo se v mnoha kategoriích – žáci naší školy bohužel obsadili pouze některé z nich. Největší zájem byl 

o účast v odbornosti Mladý kuchař. Přihlásili jsme se ale i do následujících kategorií – Mladý řidič, Mladý 

truhlář, Mladý elektrikář, Mladý cukrář, Mladý automechanik a dokonce i Mladý řezník. 
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            Odjížděli jsme těsně po půl osmé. Přestože docela mrzlo, dorazili jsme všichni včas. Chyběli nám 

pouze dva kamarádi, kteří onemocněli. S mírným zpožděním dorazil i autobus. Cesta ubíhala velmi rychle a 

než jsme se nadáli, dorazili jsme na místo. Tam již na nás čekali pracovníci školy a velmi rychle nás roztřídili  

do jednotlivých kategorií a odvedli do dílen, v nichž jsme absolvovali nejprve teoretickou odbornou část, 

napsali test a pak jsme se již dočkali praktických činností, které nás bavily nejvíce. Cukráři zhotovovali figurky 

z marcipánu, elektrikáři se pokoušeli zapojovat jednoduché obvody, řidiči zkoušeli vyměnit kolo a u řezníků 

se dokonce vyráběly jitrnice. Není divu, že nám čas vymezený k soutěžení velmi rychle utekl. Na závěr jsme 

dostali i výborné občerstvení a pomalu jsme se vydali ke kulturnímu domu, kde se v místním sále mělo odehrát 

slavnostní vyhlášení a předání věcných cen. Všichni jsme tak trošku ve skrytu duše doufali…. 

            Protože účastníků soutěže bylo obrovské množství, někteří z nás jsme museli čekat déle, ale všichni 

jsme se nakonec přeci jen dočkali. Počátek vyhlašování cen nás příliš nepotěšil. Tolik kategorií a žádný 

zástupce naší školy!  Když už jsme téměř nedoufali – probudilo nás v nadšený jásot jméno našeho spolužáka 

– D. Zemana, který se v kategorii Mladý řezník umístil na nádherném 2. místě. V následující kategorii Mladý 

elektrikář jsme se umístili hned dvakrát – O. Čeřovský obsadil krásné 4. místo, L. Barát skončil sedmý. Všem 

gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. Pak už jsme se na jména dalších zástupců naší 

školy těšili marně. Před námi byla již jen cesta domů, kterou začínal dlouhý víkend. 

Sepsala Mgr. Lenka Kudrnová 

Ohlasy žáků 

Líbila se mi atmosféra a přívětivost vyučujících a pořadatelů. Mrzelo mě, že slavnostní vyhlášení provázel 

hluk. 

M. Zemanová, 9.A 

Program se mi velice líbil a byl velmi zajímavý. Líbilo se mi, že jsme si mohli vyzkoušet nové věci a načerpat 

praktické zkušenosti, které budou v dalším životě přínosem a některým z nás pomohou i při výběru středních 

škol. Lidé, kteří pro nás soutěž připravili, byli velmi příjemní a milí. 

Z. Jandová, 9.A 

Po příjezdu nás roztřídili a postupně nám ukazovali, jak měřit, zapojovat a rozeznávat součástky a měřit odpor. 

Bylo to zábavné i poučné. 

L. Barát, 9.A 

Na soutěži se mi velice líbilo. Bylo fajn, že jsem si mohla vyzkoušet několik praktických věcí ke svému 

vybranému budoucímu oboru. 

L. Podolská, 9.A 

Zkoušel jsem obor Mladý řidič. Nejprve jsem se musel poprat s výměnou prasklé žárovky, pak jsem měnil 

kolo. U obojího mi byl měřen čas. Moc se mi nedařilo. Nejvíce mě bavilo samotné ježdění, přestože mi příliš 

nešlo, ale byla to ohromná zábava. Také jsem kontroloval vozidlo před jízdou a trénoval křižovatky. I když 

mi to nešlo a nepatřil jsem mezi nejlepší, nevadí mi to, protože jsem si soutěž užil a líbila se mi. 

P. Havrda, 8.B 



 
Naučil jsem se něco nového, co se mi hodí do života. Byl jsem potěšen, že jsem si mohl zkusit vyrobit jitrničku. 

Poznal jsem nové přátele a prostředí. Chtěl bych poděkovat pořadatelům za krásně strávený den. Potěšilo mě, 

že jsem vyhrál druhé místo. 

D. Zeman, 9.A 

 

Mistři, kteří se nám věnovali, nám uměli nové věci dobře popsat a ukázat. Pomáhali nám a byli v pohodě. 

Obdivuji skvělou organizaci celé soutěže. A také mi moc chutnal chleba, který jsme dostali. 

J. Beran, 9.A 

Program byl velice zajímavý. Dozvěděli jsme se mnoho nových věcí. Poznali jsme mnoho nových lidí, 

pobavili se, popovídali si. Vyhodnocení se nám obzvláště líbilo. Doufáme, že tento projekt bude nadále 

pokračovat a další žáci budou mít možnost se přiučit novým věcem. 

A. Bukajová, 9.A 

Výhra ZŠ Karla Klíče v soutěži: Česko sportuje 

Díky stoprocentnímu zapojení naší školy do soutěže Česko sportuje jsme v celé republice obsadili třetí místo 

a tím získali nárok na 20 000 Kč na sportovní vybavení od firmy Intersport. Vybrali jsme si tedy 9 

stabilizačních podložek (takzvané: „čočky“), dále 20 florbalových hokejek, dvoje florbalové chrániče, 6 setů 

na líný tenis a 10 podkolenek jako kompletace našich dresů. 

Všem žákům a učitelům Tv moc děkujeme za zapojení a zorganizování dětí při hodinách Tv a sportovních 

her. I tento rok se soutěže účastníme a nově zkusíme získat i odznak OVOV (více informací na: 

www.ceskosportuje.cz). 

garant soutěže na ZŠ Jiří Vlček 

 

Doba bronzová v halové kopané na ZŠ Karla Klíče Hostinné 

30. 11. 2016 se u nás v Hostinném konalo okrskové kolo mladších žáků v halové kopané. Soutěž organizovala 

ZŠ Školní Vrchlabí, která zaslouženě celou soutěž vyhrála. Jako jediná dokázala naše kluky porazit. Druhá 

skončila ZŠ a MŠ Rudník, se kterými jsme remizovali. Třetí jsme se umístili my. Bohužel do okresního finále 

postupují jen první dva týmy. Postup nám tedy těsně unikl, ale nevadí. V našem týmu nastoupili skoro samí 

šesťáci, kteří po letošním nabrání zkušeností, mohou nastoupit ve stejné kategorii i příští rok. 

8. 12. 2016 jel do Vrchlabí náš výběr z 3., 4. a 5. tříd na Vánoční turnaj v halové kopané. Naši kluci bojovali 

jako lvi, ale bohužel na lepší než 3. místo to nestačilo. Turnaj vyhrála ZŠ Lánov, druhá se umístila ZŠ a MŠ 

Vrchlabí – Podhůří. Přesto v konkurenci 6 týmů je třetí místo úspěchem a kluci mohou být na sebe hrdí.  

vyučující Tv    M. Dobiášová a J. Vlček 

Velký úspěch žáků ZŠ ve florbale 

Dne 22. a 25. 11. 2016 jsme společně s Českou florbalovou unií organizovali Okresní kolo škol ve florbale 

určenou pro I. stupeň základních škol. Hrálo se v Městské víceúčelové hale a podle pravidel pro tuto věkovou 

kategorii se hrálo na dvou menších hřištích systémem 3 + 1. 
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22. 11. nastoupili naši kluci a po prvním prohraném zápase si naše hra sedla a začalo se nám dařit. Postupně 

se naši borci sehráli a všechny zápasy se nám poté povedlo vyhrát. Semifinále jsme se štěstím uhráli na 

nájezdy, kdy nás hodně podržel brankář a naši střelci zachovali chladnou hlavu. Ve finále jsme soupeři vrátili 

porážku ze skupiny a turnaj nakonec vyhráli. 

 

25. 11. nastoupila naše děvčata opět u nás v Hostinném do svého turnaje. Tentokrát se hrálo systémem každý 

s každým a vítěze určily body ze vzájemných zápasů. Naše holky začaly remízou, ale potom se nadechly k 

velké jízdě turnajem a všechny zápasy vyhrály. V posledním zápase jsme rozhodli v poslední minutě o naší 

výhře a potvrdili jsme vítězství v celém turnaji. 

Všem hráčům a hráčkám gratulujeme a budeme jim držet palce v krajském kole.  

učitelé Tv 

Sněhuláci pro Afriku na ZŠ – jak to všechno dopadlo? 

Dne 1. 2. 2017 probíhala na naší Základní škole Karla klíče Hostinné pod záštitou žákovského parlamentu a 

díky velké pomoci dětí ze školní družiny charitativní akce Sněhuláci pro Afriku. Za příspěvek do 

sněhulákové kasičky dostaly děti krásně nazdobené perníkové sněhuláčky. Akce byla velmi úspěšná. Na obou 

stupních naší školy se podařilo vybrat celkem 4190,- Kč. Děkujeme všem dětem a jejich rodičům za podporu 

dobré věci. 

Hana Jiřičková, garant charitativní sbírky 

Klíč ke společnému vzdělávání“ z výzvy OP VVV 

Základní škole Karla Klíče Hostinné byl 11. ledna 2017 schválen projekt s názvem „Klíč ke společnému 

vzdělávání“ z výzvy OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování-šablony pro MŠ a 

ZŠ I s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003309. Základní škola získá v následujících dvou letech 

z projektu částku 1 163 303 Kč, která bude využita na další vzdělávání pedagogických pracovníků školy, nové 

pracovní pozice, aktivity pro žáky a dovybavení školy pomůckami a IT technikou. 
 

Jaroslav Sogel, ředitel školy 

 

Lyžařský výcvik základní školy 2017 

Dvaasedmdesát žáků z 1. a 2. stupně Základní školy Karla Klíče Hostinné absolvovalo od 9. do 13. ledna 2017 

každoroční lyžařský a snowboardový výcvik ve Vrchlabí v skiareálu na Kněžickém vrchu pod vedením 

instruktorů z lyžařské školy SkiLenka. Přes počáteční mrazy a následnou sněhovou nadílku se lyžák vydařil. 

Panovaly naprosto ideální sněhové podmínky, všichni si výcvik užili a nikdo se letos nezranil. I úplní 

začátečníci se za týden naučili jízdu na vleku, sjíždět obloučky kopec a zastavovat. Letos stejně jako loni bez 

úrazu. Poslední dny se už jezdilo na trojsedačce. V pátek byly tradiční dětské lyžařské i snowboardové závody 

ve slalomu. Chceme poděkovat našim rodičům a dalším rodinným příslušníkům, kteří opět navštívili páteční 

závody. Dětem to udělalo velkou radost a povzbudilo je to k lepším časům. Jen sluníčko se na nás letos 

kabonilo, foukal ostrý vítr a sněžilo. Holt pátek třináctého. Tři nejlepší závodníci v kategorii mladší a starší 

stanuli na stupních vítězů. Oceněni byli i tři snowboarďáci. Všichni dostali medaile, diplomy a drobné ceny. 

Na závěr byla z ostatních dětí panem ředitelem vylosována a oceněna ještě jedna lyžařka. Lyžování a 

sportování je někdy i o štěstí. Pro žáky z 2. stupně připravujeme letos sportovní den na lyžích, snowboardech 

a běžkách. Ale o tom zase příště. Skol! 

http://www.zskkho.cz/?p=7913
http://www.zskkho.cz/?p=6961


 
zapsal Jaroslav Sogel 

 

 

 

Informace ředitele Základní školy Karla Klíče Hostinné k zápisům do 1. tříd na školní 

rok 2017/2018 

Základní škola se při zápisu do prvních tříd řídí novým doporučením ministerstva školství z konce loňského 

roku. Doporučení mimo jiné reaguje na změny školského zákona. Termín zápisu, který se do roku 2016 konal 

od 15. ledna do 15. února, se letos posunul na naší základní škole na pátek 21. a sobotu 22. dubna 2017. 

Zápis rozhodně není přijímací zkouškou. Pokud sami rodiče nepožádají o odklad docházky, musí být dítě 

přijato. 

Nové doporučení zachovává požadavek, aby učitel s dítětem při zápisu hovořil maximálně dvacet minut. Zápis 

je pro posouzení školní zralosti orientační, případná diagnostika se musí odehrávat ve školských poradnách 

(např. PPP a SPC Trutnov). 

Ministerstvo doporučuje rodičům, aby školu předem informovali o případném zdravotním nebo jiném 

znevýhodnění svého potomka. Škola se tak může předem připravit, jakou bude toto dítě při vzdělávání 

potřebovat podporu.  

Letos se zápis týká dětí narozených od 1. září 2010 do 31. srpna 2011 a dětí, které měly loni odklad školní 

docházky. K povinnému základnímu vzdělávání je musejí přihlásit rodiče. Tuto povinnost jim ukládá zákon 

a nedodržení je sankcionováno. 

 

Pokud rodiče o odklad nepožádají, škola musí přijmout jakékoli dítě bez ohledu na jeho schopnosti 

a dovednosti. V případě, že ale dítě nebude zvládat výuku, ředitel základní školy rozhodne o udělení 

dodatečného odkladu a dítě se během prvního pololetí vrátí zpět do mateřské školy. Zde ale může dojít 

k situaci, že místní mateřská škola již bude mít v té době plnou kapacitu a rodiče budou muset vozit dítě do 

jiné školky, kde bude volné místo. Od září totiž platí povinný poslední ročník mateřské školy pro všechny 

děti. Žádáme rodiče, aby vše předem zvážili a zbytečně nezkomplikovali svému dítěti začátek školní 

docházky. 

O odklad školní docházky žádají vždy rodiče. O pozdější nástup do školy kvůli nedostatečné zralosti žádají 

rodiče, kteří musejí do základní školy doložit doporučení školského poradenského zařízení a lékaře nebo 

psychologa. Vyšetření školní zralosti je letos třeba absolvovat ještě před samotným zápisem (ne až po něm!) 

a doporučení je nutno do školy doručit nejdéle do 30. dubna 2017, jinak nebude odklad udělen a dítě musí 

v září nastoupit do 1. třídy. 

Výběr základní školy je na rozhodnutí obou rodičů. Pokud spolu rodiče již nežijí, doporučujeme před 

samotným zápisem, aby si rodič zapisující dítě vyžádal písemný souhlas druhého rodiče. Vyhne se tak 

případnému nesouhlasu a sporu, který může skončit až u soudu, který v případě neshody rodičů rozhodne o 

umístění dítěte do konkrétní školy. 

Veškeré případné dotazy k organizaci zápisu, žádosti o odklad směřujte na: reditel@zskho.cz nebo telefonicky 

na číslo 731 495 035. 

Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel základní školy 

mailto:reditel@zskho.cz


 
 

Jarní kolo sběrové soutěže ve sběru starého papíru a kartonu o ceny ředitele základní 

školy se koná od 18. do 25. dubna 2017 

 
Vyhlašujeme tradiční sběrovou soutěž pro žáky a třídní kolektivy základní školy. Hlavní tři ceny – vyhlídkový 

let balonem pro žáka a jeho doprovod a dvě letenky letadlem pro dva žáky se losují z těch, kteří donesou 

nejméně 130 kg! Pěkné ceny obdrží dalších 17 sběračů v pořadí a tři nejlepší třídy na prvním i druhém stupni. 

Novinkou je tentokráte speciální cena pro vylosovaného žáka z 2. stupně – zážitková jízda rychlým 

sportovním vozem Porsche! Lístečky s množstvím papíru s podpisem rodičů odevzdávejte třídním učitelům. 

Kontejner bude přistaven opět u budovy školní družiny a DDM vedle kina v úterý 18. 4. od 8:00 a odvezen 

25. 4. v 15:30. Při naplnění bude průběžně odvážen. Do kontejneru lze vozit papír po celý týden včetně 

víkendu. Pokud bude kontejner plný, složte papír vedle a my ho do dalšího kontejneru naskládáme. Menší 

množství můžete nosit už teď do šaten na prvním i druhém stupni ZŠ. Děkujeme všem za pomoc s odvozem 

papíru a jeho rovnáním do kontejneru, aby se neodvážel poloprázdný. 

Začni sbírat už teď, ať balon a letadlo neodletí bez tebe! Porsche je už nastartované! 

 
Jaroslav Sogel, ředitel školy 

 

ZÁPIS do 1. tříd Základní školy Karla Klíče Hostinné 

 pro školní rok 2017/2018 se bude konat v budově A pro 1. stupeň Základní školy Karla Klíče Hostinné, 

adresa: Horská 130, 543 71 Hostinné 

                              

 

                         v pátek 21. dubna 2017 

                                   od 14 do 18 hodin  

                          a v sobotu 22. dubna 2017 

                                   od   9 do 11 hodin 

 K zápisu s sebou přineste a přiveďte: 

         - rodný list dítěte 

        - občanský průkaz zákonného zástupce 

        - oblíbenou hračku dítěte 

        - svoje sourozence, rodiče a prarodiče     

Povinně zveřejňované informace: 

- škola otevírá v příštím školním roce max. tři třídy s kapacitou 90 žáků 

- k zápisu přicházejí děti nar. od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a ti, co měli loni odklad 



 
- spádové území školy je Hostinné, Čermná, Horní Olešnice, Klášterská Lhota a Prosečné 

 

- každé dítě obdrží u zápisu svoje registrační číslo 

- k žádosti o odklad školní docházky je nutno doložit doporučení poradenského zařízení a praktického lékaře 

- zákonem stanovené období pro zápisy do 1. tříd je od 1. 4. 2017 do 30. 4. 2017 

Novinky pro budoucí prvňáčky: 

- nově dovybavené učebny na 1. stupni ZŠ 

- školní družina s rozšířenou kapacitou na 120 žáků 

- zrekonstruovaná zahrada s novými hracími prvky u budovy ŠD a DDM 

- nové webové stránky školy s přístupy do elektronické žákovské knížky 

- moderní učebny s interaktivní tabulí, internetem, počítači a tablety 

                                   

                                     

Těšíme se na Vás!                                            Mgr. Jaroslav Sogel 

                                                                                ředitel ZŠ 

 

 

Velikonoční turnaj ve florbalu pro žáky Základní školy se konal ve dnech  

10. - 11. 4. 2017 
V Městské sportovní hale v Hostinném se ve dnech 10. - 11. 4. 2017 konal již V. ročník tradičního 

Velikonočního turnaje ve florbalu, který pořádá Základní škola Karla Klíče Hostinné pro žáky své školy. Dne  

 

10. 4. 2017 si zahrál o pohár II. stupeň, kde o umístění rozhodovaly nejen prodloužené zápasy, ale i nájezdy, 

které rozhodly. Napínavé zápasy sledovali fanoušci v podobě spolužáků a příbuzných, kteří dodávali energii 

svému týmu, kterému fandili. Nakonec po napínavých zápasech se na prvním místě umístila 8.A, na druhém 

místě se překvapivě i nečekaně umístili nováčci na druhém stupni a to třída 6.B a na třetím místě se umístila 

7.A. Dne 11. 4. 2017 si zahrál o pohár I. stupeň, kde byly celkem dvě kategorie – 2. a 3. třídy a 4. a 5. třídy. 

V první kategorii celkové prvenství obhájila z loňska třída 3.C, druhá byla 3.B a třetí byla 3.A. Ve starší 

kategorii si to o vítězství rozdali páťáci. První byla 5.A před 5.B a třetí místo vybojovala 4.A.šem výhercům 

gratulujeme. Nadále se sluší poděkovat všem učitelům a vedení školy za uspořádání této akce a také za ochotu 

v tyto dny. Velké dík patří paní učitelce M. Dobiášové za organizaci dvoudenní akce. 

 

Zapsal a nafotil K. Jenšovský z 8.B 

 

Český den proti rakovině na základní škole 

 
Již 21. ročník Českého dne proti rakovině – Květinového dne proběhne celorepublikově 10. května 2017. 

V Hostinném bude pod záštitou žákovského parlamentu Základní školy Karla Klíče Hostinné. Děti si 

mohou v tento den zakoupit žlutý kvítek měsíčku lékařského za příspěvek 20,- Kč. Výtěžek letošní sbírky 

bude věnován na prevenci, výzkum a léčbu nádorových onemocnění hlavy a krku, ORL nádory. Veřejnost 

si může kvítky zakoupit v infocentru na náměstí. Prodej kvítků je omezen pouze na jeden den. Děkujeme 

všem, kteří přispějí a podpoří dobrou věc!  

 

H. Jiřičková, garant akce 

 



 
Nové webové stránky, nové logo a změny na ZŠ 

 
 

Po březnovém spuštění nového školního evidenčního programu EDOOKIT, který nahradil stávající 

BAKALÁŘE, jsme v dubnu 2017 slavnostně zprovoznili i nové profesionálně zpracované webové stránky a 

nové logo školy. Stránky a grafický návrh loga zpracovala firma wpj s.r.o. z Vrchlabí a desítky hodin na 

korekturách a jejich postupném „naplňování“ tráví po nocích školní „ajťák“ pan učitel Kubík. Ve spolupráci 

s další vrchlabskou firmou T5 pracujeme na zlepšení zabezpečení vnitřních prostor budovy pro 2. stupeň ZŠ 

v ulici B. Němcové. Věříme, že systém čidel u vstupů a na chodbách odradí všechny nenechavce a případné 

nezvané hosty. Na budově pro 1. stupeň ZŠ se s námi pomalu loučí náš 21 let starý výtah. V brzké době bude 

nepříjemná odstávka a nutná oprava ložisek a výměna čepu. O prázdninách potom GO celého výtahu. Školní 

družina se pustila do malování chodeb v přízemí budovy. DDM zase instaluje bezpečnostní sítě na celém 

schodišti budovy. Zahrada se začíná zelenat novou svěže zelenou travičkou, ale ještě měsíc až dva potrvá, než 

se vytvoří stabilní travní koberec pro venkovní hrátky našich nejmenších. O prázdninách chceme ve spolupráci 

s městem kompletně opravit šest dalších učeben na 2. stupni školy a vymalovat barevně chodby a třídy ve 

dvou patrech na 1. stupni ZŠ. V družině zahájíme práce na znovuobnovení sálu pohybové výchovy pro žáky 

ŠD, DDM i místní mateřskou školu. Pan ředitel gymnázia nám navíc slíbil nechat vymalovat i všechny šatny 

na 1. stupni! Vše chceme zrealizovat tak, aby výuka ve škole a aktivity ŠD a DDM nebyly úpravami omezeny. 

Rádi bychom finišovali, aby výuka ve zrekonstruovaných prostorách započala hned první školní den, na který 

letos připadá 4. září 2017. Na „Dva roky prázdnin“ si v Hostinném musíte nechat zajít chuť! 

 

Jaroslav Sogel, ředitel ZŠ Karla Klíče Hostinné 

 

Jarní kolo sběrové soutěže na ZŠ Karla Klíče Hostinné  

 
Základní škola Karla Klíče Hostinné uspořádala jarní kolo sběrové soutěže o ceny ředitele školy. Od 18. do 

25. dubna jsme naplnili šest velkých kontejnerů starým papírem a kartonem. I tentokráte jsme čtyři hlavní 

ceny losovali z žáků, kteří donesli 130 kg a více. Balónem poletí Miroslav Boháček, letadlem Natálie Jindrová 

a Václav Moravec a první jízdu autem Porsche si vylosoval Jakub Čičák. Věcné ceny obdrželi Erik Jindřišek, 

Kateřina Jelínková, Adéla Šoulavá, Veronika Polešovská, Stela Gallová, Jan Blažej, Aleš Trejbal, Tomáš 

Kraus, Jan Mikšovský, Filip Jiřička, Jakub Čičák, Jakub Rejda, Nela Nováková, Matyáš Kosek, Vojtěch 

Gavenda a Hana Bienstocková. 

Mezi třídami byla na prvním stupni vítězná 3.B, druhá 5.A a třetí těsně 3.C. Na druhém stupni vyhrála 7.B, 

druhá byla 6.A a třetí 8.A. Děkujeme všem sběračům a jejich rodinám za pomoc při sběru a odvozu papíru. 

V říjnu 2017 uskutečníme tradiční podzimní kolo. Kdo chce letět, musí začít sbírat už teď, aby měl potřebných 

130 kg do slosování. 

 

Autor: Jaroslav Sogel, ředitel ZŠ 

 

Exkurze 3.A a 4.A do planetária s hvězdárnou a obřího akvária 

   V Hradci Králové leží překrásné planetárium s hvězdárnou. Mají tam promítací místnost, kde promítají 

nádhernou noční oblohu. Na ní je několik tisíc hvězd. Na té obloze nám ukázali Měsíc, souhvězdí a také 

Mléčnou dráhu. Ukázali nám planety a řekli nám o nich velmi zajímavé věci, například, že Jupiter se jmenuje 

po bohovi jménem Zeus, protože ve starověku mu říkali Jupiter. byl totiž obrovský. Planeta Mars se jmenuje 

po bohovi války jménem Áres, protože Mars je červený jako krev. Také nám řekli, že souhvězdí, která jsou 

na Mléčné dráze jsou ve zvěrokruhu. Dále nám ukázali malý modul, kde nám vysvětlili, kdy se Měsíc nachází 

v jaké fázi a jak dlouho trvá, než Měsíc oběhne Zemi a než Země oběhne Slunce. Poté jsme se přemístili k 

velikému dalekohledu do kopule, kde byla velká zima. Vysvětlili nám, že kdybychom pozorovali Slunce 

pouze očima bez ochrany, tak oslepneme. Dozvěděli jsme se, že Slunce není největší hvězda v naší galaxii. 



 
Další zajímavostí bylo, že hvězda Polárka neboli Severka je vždy na jednom místě. Souhvězdí Velké 

medvědice má v sobě souhvězdí Velkého vozu. Exkurze v planetáriu se nám moc líbila a dozvěděli jsme se 

spoustu zajímavých věcí. Překvapením pro nás byla i návštěva obřího akvária. Prohlédli jsme si lebky různých  

 

druhů ryb, pak jsme prošli malým deštným pralesem, v němž je nádrž s živými rybami. To stejné akvárium 

jsme si prohlédli zevnitř díky průchozímu tunelu. Po zhlédnutí dokumentu o deštném pralese jsme vyrazili na 

cestu domů. A to byl konec poučného, hezkého a příjemného dne, kterého se účastnily třídy 3.A a 4.A se 

svými učitelkami. 

Slohová práce D. Jánošíkové z 3.A. 

 

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2016/2017 NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE KARLA 

KLÍČE HOSTINNÉ 

 
   Uplynul další školní rok a je třeba ho zrekapitulovat. V září 2016 se poprvé nalodilo na naše školní lodě 

celkem 54 nových plavčíků do dvou prvních tříd (je to o čtyři více než loni) a tím se naše posádka zvýšila na 

počet 448 (v minulém roce 434). Během roku přibyli další dva žáci a celkovým počtem 450 žáků jsme se 

dostali do kategorie „velká škola“. Během celého školního roku probíhaly dokončovací práce na venkovním 

hřišti pro školní družinu a DDM. Byla to zejména nová zeleň, renovace trávníků, záhonů a vnitřního oplocení. 

Došlo i k dohodě se ZUŠ DDM na rekonstrukci bývalého skladu na sál pohybové výchovy, který budou 

využívat obě zařízení. Rádi bychom ho dali do provozu už na podzim. Na budově pro 1. stupeň vznikla 

z nevyužitého výklenku galerie žákovských úspěchů. Vyřešili jsme dva problémy. Odizolovaly se hlučné 

dveře z tělocvičny gymnázia a naši nejmenší mají konečně důstojné místo na vystavení diplomů, pohárů a 

medailí z různých soutěží. Během letních prázdnin se rozběhl projekt „Barevná škola“. Došlo poprvé 

k barevné výmalbě chodeb a učeben v přízemí a prvním patře. Renovace se dočkal i vestibul z ulice 

Mládežnická. Opravy financoval zřizovatel školy – město. My jsme se podíleli na nátěru kovových zárubní, 

zábradlí a topení v prvních dvou patrech. Věříme, že se naše barevné učebny a chodby budou žákům líbit a 

budou se v nich dobře cítit. Příští prázdniny bychom rádi dokončili výmalbu a nátěry v dalších dvou patrech 

tak, aby každé patro mělo svoji barvu a odlišnou atmosféru. Na budově pro druhý stupeň město vypsalo výzvu 

na kompletní letní rekonstrukci šesti učeben. Ve třídách nezůstalo skoro nic původního. Vysekaly se nové 

rozvody pro elektrorozvody a internet, došlo na nové obklady, umyvadla a baterie. Ve třídách jsou všude nová 

světla, vypínače a zásuvky, zrenovované podlahy s novým PVC, prahy, boční kobercové lišty a barevná 

výmalba. Natřeny byly i kovové zárubně a nastříkáno topení ve třídách. Došlo i na výmalbu přilehlých chodeb 

a dvou vestibulů. Nechali jsme vyměnit zastaralou tabuli v jedné učebně za novou, moderní, pylonovou. 

Vzhledem k ceně, která se blíží k 35 tisícům korun za kus, nejsme schopni měnit ročně více než jednu tabuli. 

V budově je pro návštěvníky, zaměstnance i žáky školy nově infokoutek s dotykovou obrazovkou a nové 

zabezpečovací zařízení s čidly na pohyb. Technické služby se pustily do nátěru dřevěného oplocení školní 

zahrady a nátěrů laviček. Zbývá ještě opravit poškozenou dlažbu před školou. Všechny hlavní opravy a 

rekonstrukční práce se zvládly během letních prázdnin včetně prasklého vnitřního rozvodu vody. Změn doznal 

učitelský sbor, kde přišla jedna nová kvalifikovaná síla na první stupeň za kolegyni, která odešla do zahraničí, 

další dvě pedagožky jsme zajistili za učitelky, které během školního roku nastoupily na mateřskou – 

rodičovskou dovolenou. Hledali a našli jsme i dvě asistentky pedagoga. Máme nové, profesionálně zpracované 

webové stránky školy s novým logem a od března jsme najeli na jiný školní evidenční program EDOOKIT. 

Znamenalo to změnu přístupových údajů pro zákonné zástupce i žáky. Pokračovali jsme v projektové činnosti. 

Po několikaměsíčním schvalování na ministerstvu jsme obdrželi první splátku dotace 700 tisíc na projekt 

s názvem „Klíč ke společnému vzdělávání“. Tento víceletý projekt bude vzdělávat žáky i pedagogy. Zbylou 

částku 467 tisíc máme dostat v příštím školním roce. Rádi bychom z projektu dovybavili školu novými 

pomůckami a technikou. Chceme podpořit matematickou i čtenářskou gramotnost, pomoci slabším žákům ve 

výuce a rozšířit znalosti pedagogů v oblasti společného vzdělávání, které ministerstvo spustilo v rámci 



 
legislativních změn na školách od 1. září 2016. Projekty jsou zajímavé tím, že pomáhají školám po stránce 

finanční, ale neúměrně zatěžují pracovníky školy po administrativní stránce. Jen pro audit z jednoho menšího 

projektu, jsme předkládali celkem šest šanonů s ekonomickými a personálními údaji. V době počítačů a 

elektronických úložišť je nepochopitelné, proč se vše musí několikrát tisknout a archivovat v písemné  

 

podobě… Dalším projektem, kde schvalování Radou vlády ČR bylo obdobně dlouhé je „Projekt selektivní 

primární prevence 2017“, zaměřený na protidrogovou problematiku a klima školních kolektivů. Díky 

spolufinancování Radou vlády ČR, města Hostinné, zákonných zástupců žáků a sběrového fondu školy jsme 

pro žáky třetích až osmých tříd mohli zajistit zajímavé semináře s kvalifikovanými lektory včetně zážitkového 

pobytu pro 25 žáků na chalupě ve Strážném. Po počáteční nedůvěře, se projekt ve škole dobře uchytil a bude 

pokračovat i na podzim. Dobrou zprávou je, že vedení města projekt podpoří i v dalším kalendářním roce 

2018 částkou 50 tisíc korun. Rada města již rozhodla. Pokračovaly projekty „Mléko do škol“ na dotované 

mléčné výrobky a „Ovoce do škol“ na dodávku ovoce a zeleniny zdarma a podporu zdravé výživy. 

Spolupracujeme s firmami Laktea a nově i s Girou. Ta připravila 5. května pro žáky prvního stupně zajímavou 

ochutnávku ovoce a výrobu domácích ovocných koktejlů. Od září budou do projektů nově zařazeni všichni 

žáci školy. Díky legislativním změnám, ještě 14. srpna při psaní tohoto článku přesně nevím, jak bude vše 

celé v praxi fungovat. Ale to je stejné, jako s novelou školského zákona a dvacet let chystaným kariérním 

řádem. Zvykl jsem si na to, že většinu „zaručených“ informací z MŠMT ČR má veřejnost nejprve z médií a 

bulvárního tisku a ředitel školy a učitelé jsou ti poslední, kdo se to oficiálně dozví. Často je to úplně jinak, než 

bylo předem všem avizováno. To ale média nesdělí, protože to už pro ně není zajímavé. Zapojili jsme se i do 

Místního akčního plánu a naši pedagogičtí pracovníci se mohli zdarma účastnit několika školení, pořádaných 

OŠ Vrchlabí (obec III) a Svazkem obcí Horní Labe na vzdělávání asistentů pedagoga, burzu učebnic, novou 

legislativu a řízení škol. Tyto akce měly velmi dobrou úroveň a ušetřily nám v rozpočtu na další vzdělávání 

pedagogů nemalé prostředky. V letošním školním roce jsme pokračovali ve třídění odpadů (papír, plasty, 

baterie), kde jsme v jarním kole nasbírali solidních 12 tun papíru. Úspěšní sběrači a kolektivy byly odměněni 

pěknými cenami, vylosovaní letem balónem a letadlem. Nově i zážitkovou jízdou rychlým autem. Sběrová 

soutěž proběhne zase v říjnu 2017, kdy budeme hlavní ceny znovu losovat na kole štěstí. Díky smlouvě 

s městem a svozovou firmou jsme získali po dvou nových velkoobjemových nádobách na papír a plasty ke 

každé školní budově. Nejsou jen pro nás, ale i pro veřejnost a další školské subjekty. Díky zlepšenému třídění 

odpadů na budově pro druhý stupeň jsme nahradili další velkoobjemový kontejner klasickou popelnicí a 

ušetřili ročně téměř 15 tisíc korun za svoz a odlehčili i životnímu prostředí. Sbírali jsme plastová víčka na 

pomoc nemocnému Nikymu z Jičína a Tomáškovi z Chotěvic. Jeho sbírka na konci března skončila, protože 

si z jejího výnosu pořídili vše, co potřebovali. Pro Nikyho sbíráme a budeme sbírat i nadále. Celkem jsme 

letos nasbírali 17 velkých pytlů víček. Odvoz si zajišťovali rodiče obou chlapců. I přes negativní kampaň 

v některých médiích k baleným vodám byl sběr víček opět rekordní. Zapojili jsme se do několika 

charitativních sbírek na pomoc nemocným a postiženým dětem, jako byly Srdíčkové dny (3800 Kč), Sněhuláci 

pro Afriku (4190 Kč) a Český den proti rakovině (7382 Kč). Všechny sbírky byly dobrovolné, nikoho jsme 

do nich nenutili a nepřesvědčovali. Kdo nechce, nesouhlasí, ten přeci nemusí. I to je výsadou demokracie. Po 

loňských, ne úplně dobrých reakcích některých lidí, jsme u nás letos ve městě nezaznamenali žádnou negativní 

odezvu. Kromě dvou plaveckých výcviků pro druháky a třeťáky, nově v bazénu v Nové Pace, jsme letos opět 

pořádali s lyžařskou školou SkiLenka výcvik pro prvňáky až páťáky ve Vrchlabí na Kněžickém vrchu. Účast 

byla velmi dobrá. Po minulých méně zdařilých zimách, jsme si tentokrát užili dosyta sněhové nadílky a 

mrazivého počasí. V rámci plavání se naši třeťáci zapojili do celorepublikové plavecké soutěže „Plaveme 

s delfínem“, kde v kategorii B1 – velká škola obsadili celkové 6. místo v krajské konkurenci 23 škol, které 

disponují často i vlastním plaveckým zázemím. Pátý ročník oblíbeného vodáku na Vltavě se letos po roční 

pauze opět rozběhl a jelo na něj od 3. do 6. června 14 žáků z 2. stupně a 2 instruktoři. Počasí nám přálo a 

všichni se vrátili v pořádku, opálení a nabití novými zážitky. Jen ceny dopravy, v kempech, půjčovnách, 

obchodech a restauracích za dva roky rapidně stouply (prý kvůli EET?) a hrozí, že si plno dalších zájemců o  

vodák nebude moci výcvik do budoucna dovolit.  Kromě účasti v tradičních soutěžích a olympiádách jsme se 

letos znovu zapojili do celorepublikové soutěže „Česko sportuje“, pořádané Českým olympijským výborem. 

Získali jsme sportovní set v ceně 5 tisíc, poukazy v ceně 2 tisíce a zlatou medaili za účast více než 95 % žáků 

školy! Letos k nám sportovní hlídka přijela již potřetí, hlavním tahákem byl mistr Evropy ve freestyle 



 
motocrossu Petr Pilát „Pilník“. Od Asociace školních sportovních klubů jsme letos formou zápůjčky získali 

gymnastické nářadí v ceně 34 tisíc, které je v městské sportovní hale k dispozici zdarma všem sportujícím 

z města i okolí. Letos jsme znovu slavili úspěchy i v okrskových a okresních kolech olympiád. Byla to pěvecká 

a recitační soutěž (2. místo v okresním kole v kategorii IV zpěv– E. Frühbauerová) a McDonalds Cup, kde  

 

jsme vybojovali první a druhé místo v okrskovém kole a druhé na okrese. Postup na kraj nám utekl jen díky 

neúspěšnému penaltovému rozstřelu. Nevadí, za rok to zkusíme znovu! Naši žáci se podíleli na mezinárodní 

fotografické soutěži „Vyfoť si svoje město“ ve spolupráci partnerských měst Hostinné – Bensheim (SRN). 

Žák J. Jenšovský po úspěchu v místním kole, uspěl i v Bensheimu a jeho fotografie klášterního vstupu získala 

1. místo a byla uveřejněna v knižní fotografické publikaci „Moment mal!“ (Počkej chvilku!), která ve 

spolupráci s místní spořitelnou vyšla v Německu. Jeden výtisk obdrželo město a další máme i v naší škole. 

Kubovi všichni gratulujeme a přejeme dobré světlo. Kontroly se u nás letos zaměřily na ekonomiku, zdravotní 

pojištěnce VZP a požární ochranu. Ve všech hlavních aspektech jsme prošli a drobné závady odstranili 

obratem. Pro žáky šesti ročníků jsme zakoupili srovnávací testy školních dovedností na bázi sciotestů 

KALIBRO z mateřského jazyka, angličtiny, matematiky a všeobecného přehledu, které si mohli zdarma 

vyplnit a jejich rodiče obdrželi výsledky s úrovní vědomostí a se studijními předpoklady svého potomka. Žáci 

devátého ročníku vyplňovali navíc i povinné elektronické testy ČŠI v novém systému INSPIS SET, zaměřené 

na zjištění znalostí vycházejících žáků ZŠ. Všechny tyto testy byly anonymní a zajišťovaly ochranu osobních 

údajů. Pouze vyučující, žák a jeho zákonní zástupci se dozvěděli konkrétní výsledky. K významným dnům 

patřil i dubnový slavnostní zápis do prvních tříd, opět na budově pro první stupeň. Všichni letošní prvňáci byli 

zapsáni (celkem 85 dětí), nikdo se nemusel odvolávat. Těšíme se na tři nové první třídy s počtem 60 nových 

plavčíků. U letošního zápisu bylo uděleno rekordních 25 odkladů povinné školní docházky (loni 21). Obdobná 

situace s velkým počtem odkladů byla i v okolních větších školách (Lánov, Rudník). Situace s narůstajícím 

počtem těchto dětí by se měla začít urychleně řešit na celostátní úrovni. Uvidíme, jestli se pozitivně projeví 

poslední ročník v MŠ, který je od 1. 9. 2017 již povinný… Od září 2017 dojde k další stagnaci počtu žáků na 

prvním stupni, která už trvá třetí rok. Žáci z početných tříd se přesunují na náš druhý stupeň, kde počty 

v šestých až osmých třídách stoupají. Od září ale poklesne počet budoucích deváťáků pod ekonomicky 

přijatelné číslo, takže budeme nuceni spojit dvě bývalé osmé třídy v jednu devítku. Avizovaná změna 

financování regionálního školství vstoupí v platnost až od 1. 1. 2019, s tím, že lze předpokládat změny 

nejdříve od září 2019. I kdyby ji nová vláda po volbách nezměnila, je velkým otazníkem, kam se další, nově 

vzniklé a méně početné třídy ve školách vejdou, jak se bude učit dělená výuka matematiky a hlavně, kdo je 

bude učit, když už nyní je kvalifikovaných pedagogů na trhu práce kritický nedostatek. Stále více se mluví o 

tom, že by mohli učit všichni vysokoškoláci bez pedagogického vzdělání. Stávajícím pedagogům stouply 

reálné platy díky inflaci ve srovnání s celorepublikovým průměrem o cca 3,1 % a situace na trhu práce, kdy 

se zvyšují mzdy v průmyslu i jinde mnohem více než ve školství, nové zájemce o práci ve školách příliš 

nenaláká. Všude slyšíme o větší zodpovědnosti pedagogů a lásce k dětem, ale ta jim rodinný rozpočet 

nezvedne. Máme za sebou první rok společného vzdělávání a kromě nárůstu administrativy je asi největším 

problémem nedostatečný počet a malá kapacita školních poradenských zařízení, která při současném počtu 

zaměstnanců a vybavení nezvládají nápor žáků na kontrolní vyšetření a jsou zavaleni administrativou podle 

nové vyhlášky. K tomu mají jezdit po školách, sledovat žáky přímo v procesu výuky a tam, kde škola 

nedisponuje speciálními pedagogy, zajišťovat i podpůrná opatření. Všichni, kdo se v poradnách letos i loni 

objednávali, zaznamenali prodloužení lhůt, kdy na vyšetření dítěte se čeká několik měsíců a dalších několik 

pak trvá, než papíry dorazí do školy. Takto uplyne většina školního roku. Kapitola sama pro sebe je i akutní 

nedostatek školních psychologů, pedopsychiatrů a dalších odborníků. Financování společného vzdělávání 

(inkluze), není vůbec levnou záležitostí. Z očekávané 1,5 miliardy ročně se náklady dostaly ke čtyřem 

miliardám! Obdobná situace nastane i v roce 2019 se zvýšením počtu tříd ve školách, drahou dělenou výukou 

a očekávaným nárůstem výkonů ve školství, které se musí zaplatit ze státního rozpočtu… Velkým přínosem 

pro školu byla práce našeho žákovského parlamentu. Pravidelně se scházel pod vedením koordinátorky Mgr.  

Kuříkové, letos společně každých 14 dní pro žáky od čtvrté do deváté třídy. Podílel se ve škole na plno 

změnách, spoluorganizoval charitativní sbírky, dětský sportovní den, soutěž v piškvorkách, zápis a již tradiční 

předvánoční jarmark pro veřejnost. Zlepšoval komunikaci mezi všemi ve škole. Za odměnu získal exkurzi do 

iQLANDIE v Liberci, který si všichni účastníci v rámci nových forem výuky a poznání pěkně užili. Děkujeme 



 
všem zákonným zástupcům, zaměstnancům školy i všem spolupracujícím školám, školským zařízením, 

firmám, sponzorům školy a veřejnosti za odvedenou práci podporu a spolupráci s naší školou. Dopravní 

situace i bezpečnost v okolí školních budov se letos opětovně zlepšila. Přispěli k tomu noví městští policisté, 

ale i asistenti prevence kriminality na přechodech u školy a v parku. Díky zabezpečení školních budov se  

 

minimalizovaly ztráty a drobné krádeže. Ale je to hlavně i o osobní odpovědnosti žáků i jejich zákonných 

zástupců. Stále se potýkáme s tím, že žáci nosí do školy drahé věci, nebezpečné předměty, větší finanční 

obnosy, dotykové mobily, tablety a neustále ztrácejí a hledají čipy do jídelny a klíče od bytů i domů. Někteří 

i opakovaně. Nyní započala velká rekonstrukce a dočasné přemístění zastávek nevzhledného autobusového 

nádraží ke školní družině, rekonstrukce střechy gymnázia a trvá i revitalizace Sídliště. Záleží na každém 

zaměstnanci školy, žáku, studentu a jeho rodině, jak se v této době bude do školy a ze školy bezpečně 

dopravovat. V roce 2018 zřejmě započne uzavírka a rekonstrukce mostu přes Čistou s přilehlými 

komunikacemi od autobusového nádraží až k Penny. Je s tím třeba počítat, připravit se na omezený přístup a 

parkování v okolí školy i družiny, dodržovat pravidla silničního provozu, dopravní omezení a pokyny. Není 

přeci nutné dovézt každý den děti až těsně před školu, mají mladé zdravé nohy a ten kousek cesty do školy 

dojdou. Je to dobré i pro jejich zdraví i kondici. Hlavně je potřeba být taky ohleduplný k ostatním lidem i 

pracovníkům stavebních firem. Nadáváním, špatnou náladou a naschvály se nic nevyřeší, ale naopak 

zkomplikuje to život nám i všem ostatním. Kladně hodnotíme i letošní spolupráci s městem Hostinné, naším 

zřizovatelem. Vedení školy se pravidelně setkávalo s paní starostkou i panem místostarostou. Provozní 

záležitosti, dopravní omezení, technické záležitosti, závady či havárie na budovách školy včetně probíhajících 

rekonstrukčních prací se řešily v rámci Odboru majetku MĚÚ, Technických služeb a Městské správy vždy 

operativně a hlavně rychle. Na závěr mám pro vás všechny dobrou zprávu. Přes všechny rekonstrukce, 

komplikace a dopravní omezení v okolí škol i ve městě jsme na začátek školního roku 2017/2018 dobře 

připraveni a naše lodě jsou hezčí, bezpečnější a plavby schopné víc, než kdykoliv předtím! „Dva roky 

prázdnin“ v Hostinném opět nebudou ani náhodou. Dobrý vítr do plachet Vám všem přeje Váš kapitán! 

 

Jaroslav Sogel, ředitel školy 

 

 

 

 

 
 

 

 


