
 
 

Příloha č. 1 do výroční zprávy – články uveřejněné během školního roku 2019/2020 o ZŠ 

 

Slavnostní předávání vysvědčení na ZŠ Karla Klíče Hostinné 

28. června dopoledne jsme rozdali vysvědčení všem našim 46 vycházejícím žákům, ti je převzali při tradiční 

slavnosti ve františkánském klášteru. V letošním roce končily třídy 9.A (23 žáků, 6 žáků s vyznamenáním, 1 

žákyně měla samé jedničky) a 9.B (rovněž 23 žáků, 8 žáků s vyznamenáním, 1 žákyně se samými jedničkami). 

V klášteře panovala příjemná letní prosluněná a slavnostní atmosféra, dorazilo hodně hostů, kamarádů i 

bývalých učitelek našich absolventů. S našimi absolventy se osobně rozloučila a dárky jim předala naše paní 

starostka, za školu pak výchovná poradkyně a ředitel školy. Na závěr si všichni vycházející žáci společně 

zazpívali za hudebního doprovodu p. učitele Dvořáka a bývalé žákyně ZŠ Ivy Nízké. Děkujeme pracovníkům 

kláštera za perfektně připravenou akci a za rok se opět těšíme. Byl to výjimečný ročník a budeme na Vás, naši 

milí žáci dlouho vzpomínat. Prohlédněte si fotografie na www.zskkho.cz a užijte si léto, prázdniny a 

dovolenou. Všem žákům i budoucím studentům přejeme šťastné vykročení do nového školního roku. 

Vedení ZŠ Karla Klíče Hostinné 

Rozloučení žáků 4. ročníku ZŠ se svými třídními učiteli 

Poslední den před rozdáváním vysvědčení jsme s našimi třídami naplánovali rozloučení formou pikniku 

spojeného s opékáním buřtů u houpaček na Mravenčí stezce. Celé dopoledne jsme si všichni velmi užili. 

Opekli jsme si buřty, chléb a také bonbóny Marshmallows. Zazpívali jsme si s kytarou spousty písniček a 

také jsme se slunili na dekách. Skvělou náladu nám kazil pouze smutek z toho, že se musíme příští rok 

rozloučit. V pátém ročníku už obě třídy dostanou nové třídní učitele a oba současní třídní učitelé v září zase 

přivítají do svých tříd nové prvňáčky. Bude se nám všem jistě stýskat, avšak nic v životě netrvá věčně. S 

novými třídami i novými učiteli nás všechny čekají další nové zážitky. 

Mgr. Renáta Jehličková a Mgr. Stanislav Mareček, tř. uč. 4. tříd 

Úřední dny na ZŠ Karla Klíče Hostinné o prázdninách 

Úřední den na základní škole od 1. 7. do 25. 8. 2019 je každé pondělí od 9:00 do 13:00. 

Budova 1.stupně ZŠ - ekonomka p. Jerjeová, tel.: 499 524 110, mobil: 731 150 829 (nevyzvednutá vysvědčení, 

faktury, smlouvy) nebo budova 2.stupně ZŠ - účetní p. Mahelová, tel.: 499 441 759, mobil: 739 438 266. 

Používejte vchod z ulice (zelené dřevěné dveře). Prosklený vchod pro žáky je během prázdnin zavřený! 

Opravy, havárie, rekonstrukční práce - školník p. Tomíček, mobil: 731 495 035 

Přestupy žáků, pedagogická činnost - ředitel Mgr. Sogel, mobil: 731 495 035 

Děkujeme za respektování úředních hodin a přejeme všem žákům, zákonným zástupcům a zaměstnancům 

školy pěknou dovolenou. 

Přípravný týden pro pedagogy je od pondělí 26. srpna do 30. srpna 2019, žáci jdou do školy v pondělí 2. září. 

Opravné zkoušky a přezkoušení jsou od 27. do 29. srpna (každý žák obdržel pozvánku). 

Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel ZŠ 

http://www.zskkho.cz/


 
Exkurze v BPA Malé Svatoňovice 

Dne 25.6.2019 se 7.B a 8.B ZŠ Karla Klíče Hostinné zúčastnily velmi zdařilé, sportovně předváděcí akce, 

která byla pro školy pořádána Bezpečnostně právní akademií v Malých Svatoňovicích. Spolu s dalšími 

školami měli žáci možnost shlédnout ukázky Policie ČR, práci se služebními psy, zátah zásahové jednotky. 

Velmi zajímavý byl průchod okolo překážek s nasazenými "kouzelnými brýlemi", které navozovaly pocit 

špatné koordinace těla v důsledku opilosti či požití omamných látek. Dalším stanovištěm byla zdravověda, 

kde si měli žáci možnost na vlastní kůži vyzkoušet pomoc s provizorním přesunem zraněného kamaráda. To 

bylo legrace:-). Akce dále pokračovala ve školní hale, kde byla připravena další tři stanoviště. Prvním byla 

ukázka bojových sportů, kterou názorně a velmi profesionálně předvedli místní studenti. Někteří žáci a žačky 

využili nabídky a na vlastní kůži si vyzkoušeli nácvik sebeobrany s těmito studenty. Svou zručnost a sílu si 

měli možnost žáci netradičně vyzkoušet na lezecké stěně a na laserové střelnici. 

Moc děkujeme za dobře organizačně připravenou akci hostitelské školy, všichni jsme si to moc užili.  

M. Drefková, asistentka pedagoga z 8.B 

Podzimní kolo sběrové soutěže od 14. do 21. října 2019  

Hlavní cena je let balonem! 

Základní škola Karla Klíče Hostinné ve spolupráci se žákovským parlamentem při ZŠ vyhlašuje od 14. do 21. 

října 2019 podzimní kolo soutěže ve sběru starého papíru a kartonu o ceny ředitele školy. Kontejner na 

starý papír bude přistaven od pondělí 14. 10. v 8:00 u budovy Červené (nyní Žluté) školy (školní družina a 

DDM) a odvezen v pondělí 21. 10. v 16:00 hodin. Po naplnění bude vždy vyměněn za prázdný. V případě, že 

přijedete a bude kontejner plný, složte papír u zdi budovy a my ho do dalšího kontejneru narovnáme za Vás! 

Větší množství papíru lze vozit autem po celý den včetně víkendu přímo do kontejneru, menší potom nosit do 

šaten na budovy pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Lísteček se zváženým množstvím papíru, opatřený podpisem rodičů 

předají žáci svému třídnímu učiteli. Soutěžíme v kategorii jednotlivců i tříd. Třídy soutěží i se svým třídním 

učitelem a asistentkou. Ceny obdrží tři nejlepší kolektivy na 1. a 2. stupni ZŠ a prvních dvacet jednotlivců. 

Kromě sedmnácti pěkných věcných cen (např. knížky, sportovní a jiné vybavení apod.) je hlavní cenou 

v kategorii jednotlivců dárkový poukaz na hodinový vyhlídkový let horkovzdušným balonem pro dvě 

osoby (žák a rodič) v ceně cca 6000,- Kč a dvě žákovské letenky v ceně 5000,- Kč na vyhlídkový let 

letadlem z letiště ve Vrchlabí. První tři ceny se losují ze všech sběračů, kteří přinesli alespoň 100 kg 

papíru a kartonu. 

„Začni sbírat papír už teď, ať balon nebo letadlo neodletí bez tebe!“ 

J. Sogel, ředitel školy 

 

Den otevřených dveří na ZŠ 1. října od 13:00 do 17:00 hodin u příležitosti oslavy 100. 

výročí vzniku české menšinové školy v Hostinném 
 
Slavnostní otevření vernisáže proběhne na budově pro 2. stupeň v ulici B. Němcové 1. 10. od 13:00. 

Zveme všechny zájemce na výstavu prací žáků naší školy spojenou s prohlídkou školy. Čeká nás závěr 

celoškolního projektu "Jak chodili do školy moji pra(pra)rodiče?", který bude zároveň spojen s oslavou stého 

výročí existence české školy v Hostinném. Projektový den proběhne na druhém stupni ZŠ od 7:50 do 12:15 a 

to pod vedením třídních učitelů, poté bude škola od 12:30 do 17:00 otevřena veřejnosti a pozvaným 

hostům.  



 
Ti zmapovali vzpomínky svých nejbližších příbuzných na školní docházku v Hostinném i jinde (část výstavy 

byla do 30. září v místním muzeu v klášteře). Texty, kopie fotografií a vybrané předměty jsou vystaveny v 

přízemí a prvním patře školy.  

Přijďte si všichni prohlédnout nejen výstavu, ale i nově zrekonstruované interiéry naší školy a s trochou 

nostalgie zavzpomínejte na svá školní léta! 

koordinátor Pavel Žalský, učitelé a žáci naší základky 

Zahájení nového školního roku 2019/2020 na základní škole 

Školní rok 2019/2020 na Základní škole Karla Klíče Hostinné začal 2. září 2019 od 7:50, budova školy se 

otevřela v 7:30. V pondělí jsme přivítali mezi 457 žáky školy 49 nových prvňáčků, kteří navštěvují třídy 1.A 

a 1.B. Nové žáčky a jejich rodiče přivítal ředitel školy Jaroslav Sogel, za zřizovatele místostarosta Petr Bartoš, 

který přinesl našim žákům dárečky. Všichni se do školy těšili, i když nervozita zapracovala a tradičně ukáplo 

i pár slziček dětí i dospělých. Teď už mají všichni za sebou první měsíc a na školní režim si zvykli. Pod 

vedením zkušených pedagogů p. uč. Jehličkové a p. učitele Marečka objevují ve škole nové obzory.  

Přejeme nejen prvňákům, ale všem našim žákům, pedagogům i rodičům hezký a klidný školní rok 2019/2020!                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

vedení ZŠ Karla Klíče Hostinné 

 

Sbírka Světluška na ZŠ 
 

V týdnu od 9. do 13. září 2019 proběhla v ZŠ Karla Klíče Hostinné charitativní sbírka ve spolupráci s 

Nadačním fondem Českého rozhlasu, který organizuje 17. ročník celorepublikových sbírkových dní 

Světlušky. Ty jsou součástí dlouhodobého projektu Světluška, jehož cílem je pomáhat dětem a dospělým 

s těžkým zrakovým postižením. Žákovský parlament zajistil na obou stupních školy prodej drobných 

předmětů s logem Světlušky (např. zubní kartáčky, náramky, píšťalky, propisky, hrací karty). Zástupci 

žákovského parlamentu ve spolupráci s koordinátorkou H. Kuříkovou a asistentkami D. Vondrovou a M. 

Drefkovou prodávali dětem i dospělým tyto upomínkové předměty. V den uzavírky Zpravodaje sbírka ještě 

probíhala, podle neoficiálních údajů tvořil předběžný výnos neuvěřitelných 11 000,- Kč! 

 Děkujeme, že jste nám pomohli rozzářit svět nevidomých. Žákovský parlament ZŠ. 

 

Bubny do škol na ZŠ 

V úterý k nám zavítali bubeníci s akcí Bubny do škol. Po úvodní rozcvičce koordinace přišly na řadu 

boomwhackers - barevné plastové trubky o různé délce, "naladěné" na určitý tón. Dokonce jsme si zahráli 

hlavní motiv z Beethovenovy Ódy na radost. 

A nejen že byly boomwhackers pro všechny, ony byly i bubny pro všechny! Takže pak přišel ten největší 

rachot, kdy všech 300 účastníků mlátilo do bubnů. Popsat to moc nejde, to se musí zažít. A ne všem ten 

hukot vyhovoval, jak se můžete přesvědčit ve fotogalerii pod článkem. 

Opět bylo zapotřebí trochu se sehrát a nacvičit např. akcent. No a potom už se všechno blížilo k závěru, kdy 

se hrálo několik minut, a na konec se dokonce i zpívalo. 

https://youtu.be/1f5QJKgRlGY
https://youtu.be/hG08A1nzpJM
https://youtu.be/7vt9aNm1Y6M
https://youtu.be/L4mGZH0uchw


 
Bylo to super, děti si to rozhodně užily, a nejlepší na tom bylo, že nešlo o nějaký koncert či vystoupení, kde 

musíte tiše sedět. Ten koncert jsme si vlastně vyrobili sami a všichni jsme se zapojili. 

Zapsal Z. Kubík 

Divadlo pro 1. stupeň ZŠ 

Pohádka ze staré almary - O princezně, co hledala štěstí, byl název divadelního představení v Národním domě 

Hostinné, kde pro naše prvostupňové žáky vystoupila agentura De Costy. Představení bylo kombinací loutek, 

kreslených postav i dvou dospělých herců - hudebníků i zpěváků. Všichni diváci se skvěle bavili a byli i do 

představení zapojeni. Nejlépe mručel externí herec p. učitel Ulman. Děkujeme p. Vodičkové, která nám 

představení zajednala a pro herce i pedagogy zajistila malé občerstvení. Kdo si chce představení užít, ať zajede 

na hrad Kost, kde herci ve sklepení vystupují. 

Zapsal J. Sogel 

 

Oslava 100. výročí české menšinové školy na ZŠ Karla Klíče v Hostinném 

Děkujeme všem organizátorům i návštěvníkům akce. Myslíme si, že se celá akce (a nejen ta) povedla a mělo 

to svůj smysl. Žáci měli šanci vyzkoušet ve velkém to, co bychom po nich v 21. století měli chtít: kriticky 

přemýšlet, domluvit se ve skupině, aplikovat pravidla češtiny, kreativně si poradit s problémem, prezentovat, 

alespoň krátkodobě plánovat i pracovat s chybou. Škola navíc, myslím, dostala takovou narozeninovou oslavu, 

jakou si zaslouží.  

Skvělá byla i dortová soutěž, na které se nám sešlo celkem 25 dortů. Děkujeme žákům i jejich rodičům, v jak 

velkém počtu se do akce zapojili. Některé dorty byly škoda sníst, jednalo se o umělecká díla. 

Více fotografií z akce i fotokoutku najdete ve fotogalerii školy na www.zskkho.cz. 

Zapsal hlavní organizátor P. Žalský 

Jirka Král do Hostinného! 

V září nejvíc hlasů získala: Základní škola Karla Klíče Hostinné 

V rámci akce „Buď safe online“ jsme soutěžili na internetu v hlasování o návštěvu Jirky Krále. Soutěž 

skončila o půlnoci v pondělí 30. září. Děkujeme všem, kteří klikali za naši školu! Zvítězili jsme s celkovým 

počtem více než 108 000 hlasů o více než 20 000 hlasů před druhým v pořadí, kterým byla ZŠ Meziměstí u 

Náchoda. Jirka spolu s experty z Avastu přijeli 23. října přímo do naší školy. Informace najdete 

v následujícím Zpravodaji. 

Zde je krásná gratulace 2. školy v pořadí - ZŠ Meziměstí u Náchoda 

Krásný vítězný den vám přejeme z Meziměstí, chceme vám všem poděkovat za úžasný souboj díky kterému 

se naši žáci, pedagogové i rodiče semkli a celé dny i noci klikali – nejspíš stejně jako u vás. I přesto všechno 

porazit Goliáše nešlo. Gratulujeme a doufáme, že nás v červnu pozvete do vaší školy na exkurzi. ☺ ☺ ☺  

 

Mějte hezký den. 

Mgr. Lenka Bohanská 

ředitelka školy 

http://www.zskkho.cz/


 
 

Zapsal J. Sogel, ředitel školy 

Buď safe online s Jirkou Králem na ZŠ Karla Klíče Hostinné 

Dlouho a s napětím očekávaná akce proběhla ve středu 23. října v městské sportovní hale a zúčastnilo se jí 

více než 200 žáků naší školy. Bohužel z kapacitních a organizačních důvodů nebylo možno vzít více dětí, 

hlavně těch menších. Kromě přednášky Jirky a Julky se mohli žáci ptát na to, co je zajímalo. Na závěr proběhla 

autogramiáda, selfíčka s Jirkou a společné focení tříd. Akci natáčela i místní kabelová televize a pro 

Krkonošský deník, kde akce rovněž vyšla, pořizoval fotodokumentaci náš bývalý úspěšný žák Jakub 

Jenšovský. Přemýšlíme o tom, koho pozvat příště, aby překonal Jirku. Snad jen Jarda Jágr by to dokázal... Tak 

uvidíme. Vedení školy. 

Den otevřených dveří na ZŠ A SŠ Sluneční Hostinné 

V úterý 12. 11. 2019 se vydaly třídy 2.A, 2.B, 3.A, 3.B a 3.C ze základní školy na exkurzi do sousední školy. 

Děti se seznámily s různými druhy řemesel: zedník, truhlář, knihař a kuchař. Vyzkoušely si pečení štrůdlu a 

zdobení perníčků s následnou konzumací, řezání a hoblování dřeva. Mohli jsme se podívat do vybavených 

učeben pro zedníky, dílen pro truhláře s truhlářskými stroji, knihařské dílny s vystavenými výrobky a do 

kuchyňky, kde se učí vařit a péct. Škola byla krásně vánočně vyzdobena a všichni vyučující i žáci se nám 

vzorně věnovali. Děkujeme za smysluplně strávené dopoledne všem z této školy. Určitě k Vám rádi zase 

někdy zavítáme. Spokojené učitelky a asistentky ze ZŠ. 

Tonda Obal ve škole 

V pondělí 4. 11. nás v ZŠ po několika letech opět navštívili pracovníci firmy EKO-KOM a.s. s bezplatným 

projektem pro školy „Tonda Obal na cestách“. Ve všech třídách jsme si zopakovali, jak třídit odpady, co je to 

sběrný dvůr, recyklace, třídění, směsný, nebezpečný a komunální odpad. Ve videích jsme viděli i novinky a 

zjistili, kam se technologie třídění odpadů za 3 roky v ČR posunula a kam bude asi směřovat v následujících 

letech. Naši žáci v kvízech a otázkách uspěli, neboť tříděním odpadů se na Základní škole Karla Klíče a ve 

městě věnujeme aktivně již roky. Více najdete na www.tonda-obal.cz. 

Třiďte odpad, má to smysl a chráníme tím naše životní prostředí i planetu Zemi! Je to lepší, než jen chodit 

v pátek demonstrovat! (Demonstrují i ti, co jedou každý den ráno i odpoledne SUVéčkem do a ze školy a 

nechají tu parádní uhlíkovou stopu). J. Sogel 

Velký úspěch našich starších žákyň ze ZŠ Karla Klíče Hostinné 

15. listopadu 2019 se účastnila naše děvčata okresního finále ve florbale ve Dvoře Králové nad Labem. Po 

loňské úspěšné sezóně a postupu do turnaje o celorepublikové finále v Liberci jsme tentokrát jeli na turnaj 

s pokorou, protože se vyměnila polovina týmu. Naše děvčata přesto nezklamala a ve finále až po smolné 

prohře na nájezdy obsadila konečné druhé místo. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v krajském finále, které 

se uskuteční u nás v Hostinném 3. prosince 2019. 

3. prosince 2019 jsme společně s AŠSK Trutnov pořádali krajské kolo starších žákyň ve florbale. Naše děvčata 

vstoupila do turnaje remízou proti svému budoucímu finálovému soupeři z Dobrušky. Od té doby jsme 

všechny zápasy vyhráli. Dobrušku se nám po nejlepším výkonu na turnaji podařilo ve finále porazit 3:1, kdy 

jsme skoro celý zápas kontrolovali. Našim děvčatům se přesně po roce podařilo už podruhé postoupit do 

turnaje o republikové finále, který se bude hrát po Novém roce zřejmě zase v Liberci. Našim děvčatům 

gratulujeme, přejeme hodně štěstí v boji o republiku a děkujeme za reprezentaci nejen naší školy, ale i našeho 

města. Vedení školy zajistí našim reprezentantkám za odměnu dopravu vlastním autobusem. 



 
Zapsali: M. Dobiášová a J. Vlček 

 

Stříbrné časy ve florbale na ZŠ Karla Klíče Hostinné 

5. listopadu jsme organizovali okrskový turnaj žákyň. Mladší i starší žákyně shodně obsadily druhé místo a 

vybojovali si postup do okresního finále ve Dvoře Králové nad Labem. Mladší žákyně nás reprezentují 14. 

11. a starší žákyně 15. 11. 

6. listopadu absolvovaly naše žákyně 4. a 5. tříd okresní turnaj Čeps cup. Po velmi dobrém výkonu obsadily 

druhé místo, které bohužel o kousíček nestačilo na postup do krajského finále v Předměřicích nad Labem. 

7. listopadu jsme organizovali okrskový turnaj mladších žáků. Naše výkony stačily na čtvrté místo, které není 

postupové. 

8. listopadu jsme opět organizovali okrskový turnaj starších žáků. Našim borcům se podařilo celý turnaj vyhrát 

a postoupit do okresního finále ve Dvoře Králové nad Labem, které proběhne 13. 11. 

Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy, gratulujeme postupujícím a přejeme hodně štěstí. 

Zapsali: M. Dobiášová a J. Vlček 

Úspěch chlapců ze ZŠ v Čepscupu 2019 

2. prosince 2019 se účastnili čtvrťáci a páťáci ze ZŠ Karla Klíče Hostinné okresního finále ve florbale, který 

se konal ve Dvoře Králové nad Labem. Tento turnaj organizuje přímo Česká florbalová unie. Našim klukům 

se podařilo celý turnaj vyhrát a postoupit do krajského finále, které se odehraje v Předměřicím nad Labem. 

Naši borci tam postoupili i v loňském roce a jako odměnu získají od vedení školy dopravu vlastním 

autobusem. Klukům gratulujeme a držíme palce v dalších bojích. 

Zapsal: J. Vlček 

 

Burza středních škol na ZŠ Karla Klíče Hostinné 

Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 se v prostorách školní budovy C uskutečnil již 12. ročník Burzy středních 

škol, kterému letos bezprostředně předcházelo setkání rodičů žáků 9. ročníku s výchovnou poradkyní, 

zaměřené na předání informací o přijímacím řízení. Opět se k nám sjelo velké množství škol, celkem 18, ze 

širokého i dalekého okolí. Prezentovaly se následující školy:  

     

Střední průmyslová škola Trutnov 

Česká lesnická akademie Trutnov 

Střední škola zahradnická Kopidlno 

Střední škola Lomnice nad Popelkou 

Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Trutnov 

Městské gymnázium a Střední odborná škola Úpice 

Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem 

Střední škola a Základní škola Sluneční Hostinné 

Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka 



 
Bezpečnostně – právní akademie Malé Svatoňovice 

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola Hostinné 

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov 

Integrovaná střední škola Semily 

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Nová Paka 

Zemědělská akademie Hořice 

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho Hronov 

Střední škola gastronomie a služeb Trutnov 

Střední škola pro administrativu EU Praha 

Všem střením školám, které nás navštívily, aby mohly podat informace o budoucím studiu, nejen našim 

vycházejícím žákům, srdečně děkujeme a budeme doufat, že se s nimi setkáme opět příští rok v předadventním 

čase. Rovněž děkujeme firmě Model obaly, a. s. za každoroční finanční podporu této akce. 

             Mgr. Lenka Kudrnová 

Co o Burze SŠ řekli naši deváťáci: 

Akce mi přišla opravdu zajímavá. Překvapilo mě, kolik přijelo škol. Všichni byli velice milí, a to mi přišlo 

hezké. Mnohým deváťákům určitě tato akce pomohla při výběru školy. Karolína N. 

Akce se mi líbila, byla užitečná jak pro mě, tak určitě i pro ostatní návštěvníky.  Pavel K.        

Včerejší Burza škol byla velice užitečná. Lidé za středních škol byli milí a vstřícní. Zjistil jsem všechny 

potřebné a zajímavé informace o škole, kam se budu hlásit. Michal F. 

Akce se mi líbila, protože přijela spousta škol. Lidé byli velice milí a žáci, kteří se dosud nerozmysleli, kam 

půjdou na školu, si určitě něco vybrali, protože výběr byl vážně veliký. Anička G. 

Včerejší Burza se moc povedla. Lidé tu byli moc příjemní a rádi nám zodpověděli každou otázku, kterou 

jsme si vymysleli. A také jsem myslela, že tu bude méně lidí. Káťa K. 

Burza škol se mi hodně líbila. Všichni byli milí a ochotní mi se vším poradit. Pomohla mi s výběrem školy. 

Tereza S. 

Akce byla dobrá. Dozvěděla jsem se toho celkem dost o středních školách. Překvapilo mě, že tady bylo tolik 

lidí. Bavilo mě roznášet občerstvení pro zástupce škol. Zkrátka to bylo fajn. Natálie 

M.                                                                                                 

Pro deváťáky a osmáky to bylo velice důležité při výběru povolání. Myslím si, že dost pomůže se přijít 

podívat už jen pro inspiraci. Dostavili se jak žáci, tak i rodiče, a to v hojném počtu. Jakub Č. 

Burzy škol jsem se zúčastnil už několikrát, letošní pro mě byla ale nejdůležitější. Jedna věc je přečíst si 

informace na internetu, ale slyšet je naživo je přece jen lepší. Za mě má tato akce rozhodně smysl. Vojta P. 

 

 

Nový školní časopis na ZŠ Karla Klíče Hostinné 

12. prosince 2019 se uskuteční 1. setkání redakční rady nového školního časopisu Základní školy Karla Klíče 

Hostinné. Do redakční rady se přihlásilo 17 žáků ZŠ a 4 pedagogové (p. Mejvaldová, Řezníčková, p. Ulman 

a p. Žalský). Šéfredaktor se bude jmenovat až na 1. schůzce. Vše je teprve ve stádiu zrodu, přísně tajné (snad 



 
jen prozradím, že časopis bude asi vycházet nejprve jako občasník, v tištěné i elektronické podobě na webu 

školy, později třeba i pravidelně a ve větším nákladu…). Vše záleží na našich mladých redaktorech, jejich 

zájmu a snaze. Iniciativě se u nás ve škole meze nekladou. 

Zapsal: J. Sogel 

ZŠ Karla Klíče Hostinné nakoupila z projektu nové iPady 

 
Žáci i učitelé ZŠ se po vánočních svátcích dočkali nových dotykových zařízení. Z projektu „Klíč ke 

spolupráci“ škola pořídila 50 zbrusu nových iPadů, tabletů od společnosti Apple. 

Od ledna 2020 je úspěšně ověřujeme ve výuce na obou stupních ZŠ. Tablety jsou dnes již osvědčenou 

vzdělávací pomůckou a ukázalo se, že při správném využití dětem i učitelům usnadňují práci. U Apple byla 

vždy na prvním místě uživatelská přívětivost, jejich úspěch prostě do značné míry stojí na magickém sousloví 

user friendly (uživatelsky přátelský - uzpůsobený uživateli a jeho intuitivnímu chápání, tj. je například 

přehledný, lehce ovladatelný, logický). Naše iPady jsou všechny zařazené pod jednotnou správu, žáci mohou 

používat pouze ty aplikace a ta nastavení, která jim škola dovolí, takže do značné míry odpadá riziko 

rozptýlení hraním her, sledováním videa apod. Učitelé i žáci, kteří si již tablety měli možnost vyzkoušet, se 

shodují na tom, že na rozdíl od některých jiných zařízení, se kterými máme také zkušenost, je vše velmi 

jednoduché, funkční a hlavně svižné. 

Na fotografii jsou žáci 5.B při práci s iPady v hodině literatury. Práce na těchto zařízeních naše žáky 

baví. 

Zapsal Z. Kubík 

 

Za vánoční atmosférou do Drážďan 

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 žáci druhého stupně ZŠ Karla Klíče měli možnost opět po roce navštívit vánoční 

Drážďany. Tuto možnost využilo 36 žáků napříč všemi ročníky druhého stupně a v ranních hodinách spolu 

s pedagogy vyrazili směr Německo. Cesta autobusem utekla a po 4 hodinách jsme byli na místě.  Delší 

procházkou od autobusu jsme došli ke kostelu Panny Marie na náměstí Neumarkt. Památky, které jsou součástí 

Starého města v Drážďanech, jsou mezinárodně známé. Naše kroky směřovaly kolem úchvatné Katedrály 

Nejsvětější Trojice až na Drážďanský Striezelmarkt. Ten je jedním z nejstarších vánočních trhů v Německu a 

každoročně jej navštíví až 2,5 milionu návštěvníků. Každý z nás měl jedinečnou možnost ochutnat něco z 

vyhlášených drážďanských vánočních dobrot a stát se tak součástí té obrovské masy návštěvníků. Je zajímavá 

skutečnost, že se tento trh pravidelně koná v Drážďanech na Altmarktu v době adventu už od roku 1434. Tento 

rok již v pořadí 585.! 

V bezprostřední blízkosti Striezelmarktu se nachází několik dalších trhů, ale i bezpočet moderních obchodů a 

pasáží. A tak čas, který naši žáci měli věnovaný “rozchodu ve skupinách“, mohli po vzájemné domluvě strávit 

po svém. Jedno je jisté. Ať už to byly památky drážďanského Starého města, vánoční trhy nebo moderní 

obchody, každý si na této exkurzi přišel na své. Nechali jsme se všichni příjemně naladit na ty nejkrásnější 

Vánoce. Tak šťastné a veselé všem! Fotografie z letošní exkurze najdete ve fotogalerii základní školy na 

www.zskkho.cz.  

Zapsala asistentka M. Drefková. 

Vánoční koncerty žáků ZŠ 

V kostele Nejsvětější Trojice proběhly ve čtvrtek 19. prosince 2019 celkem tři koncerty pěveckého sboru žáků 

z 1.stupně ZŠ „Klíček“, pod vedením p. uč. Jehličkové a p. uč. Marečka za pěveckého a flétnového doprovodu 

žáků 2.A pod vedením p. uč. Blažkové. Na trubku doprovázel p. uč. Dvořák, na piano p. uč. Jehličková, na 



 
basu p. uč. Mareček a na kytaru p. uč. Blažková. Koncerty byly na motivy vánočních koled, narození Ježíška 

a vánočních svátků. Krásné kostýmy zapůjčila nejen naše školní družina. Dva dopolední koncerty byly pro 

celý první a druhý stupeň ZŠ, podvečerní pak pro rodiče a veřejnost. Děkujeme našim účinkujícím a všem 

jejich pedagogům za snahu a trpělivost při nácviku, který trval několik týdnů, p. faráři za krásná úvodní slova 

a poskytnuté stylové zázemí. V roce 2020 chceme koncert v adventním čase uskutečnit opět a věříme, že si 

na něj tentokráte najde cestu více návštěvníků z řad veřejnosti. 

Zapsal J. Sogel 

Vánoční laťka 2019 na ZŠ Karla Klíče 

19. 12. 2019 jsme organizovali naši tradiční a nejstarší akci – Vánoční laťku. Z řad našich žáků je bohudík o 

akci stále veliký zájem, a proto se utkalo o vítězství 44 závodníků rozdělených do čtyř skupin – starší, mladší 

starší žákyně a starší, mladší žáci. Na naší laťce panovala příjemná, vánoční atmosféra a nenechali jsme se 

rozhodit ani prasknutím laťky. Velice nás potěšila i návštěva našich bývalých žáků, kteří nelenili a okamžitě 

nám pomáhali s organizací soutěže. Musíme letos pochválit i naše šesťáky, kteří se popasovali s novou 

disciplínou opravdu na jedničku. Akce se nám celkem povedla a všichni odcházeli příjemně unaveni a naladěni 

na Vánoce. Absolutním vítězem se stal P. Kovář, který skočil 175 cm. Zapsal J. Vlček 

 Výsledky starší žákyně: 

1. K. Kovářová 

2. N. Švecová 

3. A. Godavcová 

 Mladší žákyně: 

1. L. Drholcová 

2. J. Erbenová 

3. L. Vejvodová 

 Starší žáci: 

1. P. Kovář 

2. T. Pavelec 

3. J. Honc 

Mladší žáci: 

1. J. Černý 

2. A. Teľvák 

3. J. Mrkvička 

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání ve školním roce 

2019/2020 

V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel základní školy, 

jejíž činnost vykonává Základní škola Karla Klíče Hostinné, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod 

přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020, který obsahuje 



 
1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého 

uchazeče 

2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem 

Registrační číslo přidělené uchazeči:    

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 53, 54, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 81. 

Výsledek přijímacího řízení: přijat/a 

Všichni uchazeči, kteří prostřednictvím svých zákonných požádali o přijetí k základnímu vzdělávání 

ve školním roce 2019/2020 byli přijati. 

Jedná se o všechny děti, které byly letos u zápisu, bez ohledu na trvalý pobyt. 

 V Hostinném, dne 2. 5. 2019                   Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel základní školy 

Lyžařský a snowboardový výcvik žáků ZŠ Karla Klíče Hostinné 2020 

První lednový školní týden roku 2020 se 64 žáků 1. stupně ZŠ zúčastnilo lyžařského a snowboardového 

výcviku v lyžařské škole Ski Lenka na Kněžickém vrchu u Vrchlabí. Letošní teplá zima se podepsala na 

kvalitě sněhu i venkovních teplotách, které spíše odpovídaly první polovině měsíce března. I přes všechna 

úskalí naši žáci letošní výcvik všichni odjezdili, a to dokonce bez úrazu. Kritický den byl ve čtvrtek, kdy 

celodenní déšť všechny malé sportovce řádně promočil. V pátek na tradiční závody se počasí konečně 

umoudřilo, nepršelo, a tak si všichni závody pěkně užili. Není podstatné, kdo byl "na bedně", vítězi jsou 

všichni. Co říct na závěr, jsme rádi za dobrou spolupráci s lyžařskou školou, poděkování patří asistentce D. 

Vondrové, která každý den žáky odváděla do šaten a dohlížela, aby všichni všechno měli s sebou a odjeli na 

svah včas. Příští rok počítáme s výcvikem rovněž a popřejeme si lepší počasí a více přírodního sněhu. Skol! 

Zapsal J. Sogel 

Úspěch žáka ZŠ Karla Klíče v okresním kole dějepisné olympiády 

 
V úterý 14. ledna 2020 proběhlo v Trutnově okresní kolo dějepisné olympiády. Žák Aleš Trejbal 

z osmé třídy si vedl skvěle. Skončil v silné konkurenci na třetím místě a nechal za sebou i všechny soutěžící 

studenty víceletých gymnázií. Postoupil do krajského kola a bude tak jako jediný v soutěži reprezentovat naši 

školu i město! Alešovi děkujeme za vzornou reprezentaci základní školy a přejeme mu úspěch i na kraji. Aleše 

do soutěže připravovala, podporovala a doprovázela p. učitelka Lenka Kudrnová.  

Vedení základní školy. 

 

Úspěch našich čtvrťáků a páťáků 

 
6. 3. 2020 organizovala Základní škola Karla Klíče Hostinné společně s AŠSK okresní kolo ve florbale v 

kategorii starších dětí, což odpovídá žákům ve 4. a 5. třídách. Naši kluci celkem bez problémů postoupili ze 

skupiny, a i semifinále kontrolovali od začátku do konce. Ve finále to byla vyrovnaná partie, dostali jsme se 

do vedení, ale pak soupeř se štěstím vyrovnal a strhl hru i výsledek na svou stranu. V závěru jsme soupeře 

mačkali, ale bohužel o gól to nestačilo. 



 
Přesto 2. místo považujeme za velký úspěch, i když jsme loňské vítězství neobhájili. Za reprezentaci naší 

školy i našeho města klukům děkujeme. Školu reprezentovali Maštalíř H., Máslo J., Resl M., Vorel D., 

Svoboda M., Šneberk D., Štěpán E. a Vondra P. 

Zapsal: Jiří Vlček 

 

Sběr papíru jaro 2020? 

Základní škola Karla Klíče Hostinné i v letošním dubnu uspořádá jarní kolo sběrové soutěže - papír. 

Argumenty pro: Soutěž má na naší základní škole poměrně dlouhou tradici, plno žáků i rodičů na ni 

netrpělivě čeká, soutěž je baví a motivuje ke třídění odpadů, těší se i na losování o výhru. Vidíme její smysl v 

aktivnímu přístupu k životnímu prostředí a snaze udělat něco navíc, semknout se ve společné snaze (žáci, 

rodiče, učitelé i veřejnost). Nebudeme se učit zase vyhazovat papír a karton do směsného komunálního 

odpadu, nebo ho dokonce pálit. 

Argumenty proti: Současné výkupní ceny papíru a kartonu v ČR jsou rekordně nízké, dokonce nižší než před 

r. 1989. Za tříděný papír (noviny a časopisy) se nyní platí ve sběrnách 0,50 Kč za kilogram, za karton 0,- Kč 

za kilogram!). Ekonomické hledisko je proti třídění. Jak se bude situace vyvíjet dál, je ve hvězdách. Třeba 

bude jarní kolo soutěže v dubnu 2020 tím posledním... 

Přesto jsme se rozhodli ve spolupráci se Sběrnými surovinami Verdek jarní kolo ke Dni Země uspořádat. 

Sběrna nám zajistí odvoz kontejnerů i odběr vytříděného papíru. Moc jim za to děkujeme! Karton prosím do 

našich kontejnerů v dubnu nedávejte, odvezte ho do modrých kontejnerů u škol a ve městě. Ekonomické 

hledisko přeci nemůže být důležitější než výchovný moment. Jakmile jednou přestaneme odpad třídit, už se k 

tomu nevrátíme. Velkou chybou je, že v našem státě není nyní jediný větší zpracovatel tříděného papírového 

odpadu a ti zahraniční nemají o přebytek papíru, a hlavně kartonu na trhu zájem. Všude je plno nekvalitního 

kůrovcového dřeva, poptávka není ani mimo Evropu. Doprava tak leckdy vyjde dráž nežli vykoupená 

surovina. 

Dobrou zprávou je, že kromě papíru třídíme ve škole stále více hliníkové obaly a plechovky, které se ve 

sběrnách i teď vykupují za poměrně slušnou cenu a škola z nich letos uhradí alespoň část cen pro žáky ve 

sběru papíru. Děkujeme Vám všem, kteří nám je do školy nosíte. Za rok 2019 jsme vytřídili více než 45 kg, 

to je 10 - 12 velkých pytlů hliníku, který by jinak skončil v půdě, ve vodě, na skládkách nebo spalovnách... 

Nenechte se nízkými výkupními cenami odradit a otrávit, děláte to přeci pro sebe, Vaše děti a přírodu. Já 

osobně nikdy třídit nepřestanu. Dělám to už jaksi automaticky, prostě nesnáším kolem sebe nepořádek. A že 

za to nic nedostanu, v tu chvíli neřeším. S úctou k Vám všem, kteří v této době vydržíte třídit i nadále. Zapsal: 

J. Sogel, ředitel školy 

 

Uzavření základní školy od 11. 3. 2020 

OD 11. 3. 2020 AŽ DO ODVOLÁNÍ JE NA ZÁKLADĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA 

ZDRAVOTNICTVÍ PRO ŽÁKY UZAVŘENA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLA KLÍČE HOSTINNÉ, 

ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ JÍDELNA. VÝUKA PROBÍHÁ NA DÁLKU, Z DŮVODU VLÁDNÍHO 

NAŘÍZENÍ JSOU ZRUŠENY PLÁNOVANÉ PONDĚLNÍ KONZULTACE VE ŠKOLE. VEDENÍ ŠKOLY.                                   

INFO: 731 495 035  

Kdy se zase začneme učit, kdy bude zápis do 1. tříd Základní školy Karla Klíče? 

 



 
V minulém Zpravodaji jsme avizovali pozvánku k slavnostnímu zápisu do 1. tříd ZŠ, plánovaný na pátek 3. 

dubna od 14:00 do 18:00 hodin, na který jsme se všichni připravovali. To jsme bohužel netušili, jaký obrat 

nastane v České republice vzhledem k pandemii koronaviru, uzavření škol ze dne na den, následnému 

vládnímu omezení akcí a zákazu shromažďování nad 30 osob. Zrušena musela být beseda v MŠ pro rodiče, 

všechny plánované kulturní a sportovní akce, projekty školy, návštěvy budoucích prvňáčků v ZŠ, kde si od 

11. 3. všichni zvykáme na nekontaktní distanční výuku (na dálku). Ani zápis nelze za této situace zajistit 

v podobě, na jaký jste byli léta zvyklí a všichni jste se na něj těšili. Nyní hledáme cesty, kdy a jakou cestou 

zápis uskutečnit. Je na ministerstvu školství, jak celou situaci termínově vyřeší a zápisy případně posune. Ve 

hře je i varianta bezkontaktního elektronického zápisu. 

Vzhledem k tomu, že článek píšu 13. 3. a situace se mění každým dnem (zatím spíše k horšímu), bez věštecké 

koule neumím odhadnout budoucí tok dějin. Mohu jen všechny požádat o velkou trpělivost, nepanikaření a 

sledování webových stránek základní školy a města Hostinné. 

Učit se zase budeme i zápis proběhne, škola nám nespadla, paní učitelky se na nové prvňáčky těší a máme pro 

ně dostatečnou kapacitu. 

Přeji Vám všem pevné zdraví, silné nervy a těším se při zápisu a obnovené výuce brzy na viděnou. 

Zapsal: Jaroslav Sogel, ředitel prázdné Základní školy Karla Klíče Hostinné 

 

Kdy bude zápis do 1. tříd Základní školy Karla Klíče? 

 
V minulém Zpravodaji jsme avizovali pozvánku k slavnostnímu zápisu do 1. tříd ZŠ, plánovaný na pátek 3. 

dubna od 14:00 do 18:00 hodin, na který jsme se všichni připravovali. To jsme bohužel netušili, jaký obrat 

nastane v České republice vzhledem k pandemii koronaviru, uzavření škol ze dne na den, následnému 

vládnímu omezení akcí a zákazu shromažďování nad 30 osob. Zrušena musela být beseda v MŠ pro rodiče, 

všechny plánované kulturní a sportovní akce, projekty školy, návštěvy budoucích prvňáčků v ZŠ, kde si od 

11. 3. všichni zvykáme na nekontaktní distanční výuku (na dálku).  

Zápis do 1. tříd proběhne v pátek 3. 4. 2020 pouze elektronicky. Platí i pro ty rodiče, kteří budou letos 

žádat o odklad.  Odešlete nám poštou, nebo E-mailem tiskopisy, které jsme Vám poslali poštou. 

Děkujeme za vstřícnost a dodržování mimořádných zdravotních opatření. Více informací na 

reditel.zskkho.cz a tel.: 731495035. 

Chci všechny požádat o velkou trpělivost, nepanikaření a sledování webových stránek základní školy a města 

Hostinné. 

Učit se zase budeme i zápis letos proběhne, škola nám nespadla, paní učitelky se na nové prvňáčky těší a 

máme pro ně dostatečnou kapacitu. O přijetí nebo odkladu budete informováni rovněž elektronicky, nebo 

telefonem. 

Přeji Vám všem pevné zdraví, silné nervy a těším se při obnovené výuce brzy na viděnou. 

Zapsal: Jaroslav Sogel, ředitel prázdné Základní školy Karla Klíče Hostinné 

Seznam přijatých uchazečů do 1. tříd 

Základní škola Karla Klíče Hostinné 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání ve školním roce 

2020/2021 

V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel základní školy, 

jejíž činnost vykonává Základní škola Karla Klíče Hostinné, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod 

přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021, který obsahuje: 

1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého 

uchazeče 

2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem 



 
1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého 

uchazeče 

Registrační číslo přidělené uchazeči    Výsledek přijímacího řízení 

  

1 přijat 

2 přijat 

3 přijat 

4 přijat 

5 přijat 

7 přijat 

10 přijat 

11 přijat 

12 přijat 

13 přijat 

14 přijat 

15 přijat 

16 přijat 

17 přijat 

18 přijat 

19 přijat 

20 přijat 

21 přijat 

23 přijat 

24 přijat 

25 přijat 

26 přijat 

27 přijat 

28 přijat 

29 přijat 

32 přijat 

33 přijat 

34 přijat 

35 přijat 

36 přijat 

40 přijat 

42 přijat 

43 přijat 

44 přijat 

45 přijat 

46 přijat 

48 přijat 

50 přijat 

52 přijat 

53 přijat 

54 přijat 

55 přijat 

59 přijat 

61 přijat 

69 přijat 

75 přijat 

 



 
 

INFORMACE K POSTUPNÉMU OTEVÍRÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 
Od 11. 5. do 4. 6. - dobrovolná výuka pro žáky devátých ročníků ZŠ, koná se každé pondělí a čtvrtek. 

Příprava na přijímací zkoušky z předmětů Čj a M, vždy 4 vyučovací hodiny. 

 

Od 25. 5. do 29. 6. - dobrovolná výuka pro přihlášené žáky 1. - 5. tříd ZŠ. Každý školní den, po 4 vyučovacích 

hodinách (do 11:25 hod.). Výuka profilových předmětů. Po obědě možnost volnočasových aktivit pro dětské 

skupiny místo školní družiny v ŠD, zahradě ŠD, v lese a v ZŠ (do 15:30 hod.).  

Rodiče přihlášených žáků nemohou již od 25. 5. pobírat ošetřovné! 

 

Od 1. 6. do 26. 6. - dobrovolné konzultace pro žáky 6. - 8. tříd ZŠ. Možnost práce i v malých skupinách. 

Konzultace se budou konat jen jednou týdně, na základě domluvy s vyučujícími z 2. stupně ZŠ (nejedná se 

o klasickou výuku). 6. třídy – každé úterý, 7. třídy – každou středu, 8. třídy – každý pátek. Rodiče si u 

těchto žáků mohou ponechat ošetřování! 

 

25. 6. od 15:00 hod. – schůzka pro rodiče budoucích 1. tříd ve vestibulu 1. stupně ZŠ, Horská 130, Hostinné. 

Informace k budoucímu školnímu roku.  

 

30. 6.  Předávání vysvědčení za 2. pololetí školního r. 2019/2020. Pro žáky 9. tříd se uskuteční od 9:00 hod 

slavnostní předání v klášteře. Bližší podmínky budou sděleny během června. 

 

Školní družina – ranní družina nebude otevřena, odpoledne aktivity pro dětské skupiny (omezený počet) 

podle předem stanovených kritérií pro přihlášené žáky. Od 11:30 do 15:30. 

 

Školní jídelna gymnázia – v omezeném provozu pouze pro žáky docházející do školy na výuku (1. stupeň) 

nebo konzultace (2. stupeň), jídla je nutno předem objednat, vstup po skupinách. U každého stolu sedí jen 

jeden strávník. Povinnost dodržování rozestupů, hygieny! 

 

Žáci neúčastnící se výuky ve škole, žáci 9. tříd po 4. 6. – pokračují doma do 29. 6. v distanční výuce! 

 

Pro rodiče a žáky: První den při příchodu do ZŠ donést vyplněné čestné prohlášení o neexistenci virového 

infekčního onemocnění (na webu zskkho.cz), jinak nemohou být žáci do školy vpuštěni. Povinnost nosit 

roušky, udržovat rozestupy před školou, na chodbách i WC, nenavštěvovat se v rámci skupin, dodržovat přísná 

hygienická pravidla (zejména častá dezinfekce rukou) a dopravní omezení v okolí školy. Tato nařízení platí 

až do odvolání nebo zmírnění hygienických opatření. 

Všechny školní akce, výlety, exkurze i plánované ředitelské volno jsou do 29. 6. zrušeny!  

Děkujeme všem za respektování hygienických nařízení, dospělým za nevstupování do budov školy a školní 

družiny, trpělivost i vzájemnou ohleduplnost v tomto těžkém období. Lepší měsíce teprve přijdou, jmenují se 

červenec a srpen. Doufejme, že od září 2020 se již situace ve školách a výuka vrátí ke stavu před 11. 3. 2020. 

 

V Hostinném 15. 5. 2020                                              Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel školy 

Sběr víček v základní škole končí! 

Tento týden si tatínek Nikyho odvezl ze školy 15,5 pytlů víček. Akce "Víčko pro Nikyho" končí. Důvodem 

je velmi nízká výkupní cena víček, díky níž už akce nemá smysl. Niky Vám všem děkuje za přízeň a podporu, 

kterou jste mu po několik let projevovali. Svědčí o tom i desítky pytlů víček, které jste pro něho i Tomáška z 

Chotěvic ve škole i ve městě každý rok nasbírali. Pokud bychom našli dítě, které by naši pomoc potřebovalo 

a mělo zajištěný odvoz víček, sběr víček rádi na škole znovu zavedeme. A kam s víčky teď? Do žlutého 

kontejneru na tříděný odpad (plasty). Vedení školy. 



 
Koordinátorka ŽP na ZŠ Karla Klíče Hostinné je nominována na Zlatou korunu 

Královéhradeckého kraje 

 
Koordinátorka žákovského parlamentu při ZŠ Karla Klíče Hostinné, hlavní spoluorganizátorka projektových 

dní: Projekt 72 hodin, Dětský den v Hostinném, Sportovní den pro žáky ZŠ Sluneční Hostinné, Květinový 

den, Kola pro Afriku, Víčko pro Nikyho, Mléko a my, Vánoční jarmark a den otevřených dveří, paní učitelka 

Hana Kuříková je letos nominována v 5. ročníku soutěže dobrovolníků v rámci našeho kraje. Jmenovaná 

pracuje na škole od r. 1997 v pozici učitelky na 2. stupni ZŠ. Stála při zrodu žákovského parlamentu, posléze 

ho zaregistrovala do CEDU (Centrum pro demokracii). Každoročně zajišťuje na škole i městě charitativní 

sbírky proti rakovině, na podporu afrických dětí a dětí s postižením. Se svými žáky navštěvuje především 

památky, rozhledny, turistické a naučné stezky. Je příznivcem zdravého životního stylu, ve volném čase se 

věnuje zejména sportu, lyžování, cyklistice a turistice. Paní učitelce držíme v soutěži palce. Žáci ze ŽP ZŠ 

Karla Klíče Hostinné 

Poděkování ředitele ZŠ za podporu v konkurzním řízení 

Děkuji tímto všem, kteří mě podporovali ve snaze obhájit pozici ředitele Základní školy Karla Klíče Hostinné. 

Zřizovatel školy konkurz na post ředitele vyhlásil v souladu s platnými právními předpisy dne 3. 3. 2020. 

Konkurzní řízeni proběhlo 28. 5. 2020, já jsem se v něm umístil na 1. místě. Následně jsem byl radou města 

jmenován 9. 6. do nového šestiletého funkčního období, které začíná 1. 8. 2020. Myslím si, že je dobře, že 

konkurz proběhl, protože každý vedoucí pracovník, tedy i já musí po určité době skládat účty ze svého 

předchozího působení a svůj post obhajovat před konkurenty. Na ZŠ působím ve funkci ředitele školy od 31. 

8. 2011. Mým dlouhodobým cílem je moderní, sebevědomá otevřená základní škola pro všechny v Hostinném 

i okolí, kde se všichni cítí dobře. Těším se na další práci ve škole a na nový normální školní rok po letošním 

nešťastném koronavirovém. Chci dál pokračovat a rozvíjet to, co se mi daří a zlepšovat se tam, kde mám 

rezervy.  

S úctou a poděkováním. Jaroslav Sogel, staronový ředitel ZŠ 

Výuka na dálku (koronavýuka) na ZŠ Karla Klíče Hostinné 

 
Od 11. března, kdy jsou žáci z důvodu vládního nařízení doma a budovy ZŠ jsou uzavřeny, probíhá v naší 

základní škole distanční výuka (výuka na dálku), vtipně nazvaná jako koronavýuka. Každý pedagog volí svoje 

metody a formy práce. Nejvíce využíváme školní intranet Edookit, takže vzájemná komunikace se daří. 

Jednotliví pedagogové používají navíc další systémy, např. Teams v rámci balíčku Office 365, Moodle, 

sociální sítě, telefonní linky a videopřenosy (kanály na YouTube) a videokonference Jitsi. Každý učitel 

disponuje školním notebookem, je možnost používat též iPady a tablety na platformě Windows. Digitální 

znalosti jsme průběžně budovali již před uzavřením škol, takže žáci mají k dispozici školní účty Office365 

včetně mailu a dále mají přístup ke školnímu intranetu Edookit, který podporuje distanční výuku např. 

prostřednictvím modulů na domácí úkoly, materiály, kvízy apod. Hned po uzavření škol se začalo objevovat 

množství seznamů doporučených platforem pro výuku, mnohé z nich si naši učitelé vyzkoušeli a mnohé také 

pravidelně používají. Např. na školním Facebooku jsou vidět některé výstupy, kdy ti osvícenější učitelé 

s radostí využívají toho, co mají žáci doma k dispozici a využívají distanční výuku k budování zodpovědnosti 

a některých poněkud opomíjených kompetencí. Velkou inspirací je Minecraft Education, zatím jej ale 

využívají jen ti opravdu digitálně nejzdatnější z nás (opět viz Facebook). Komunikujeme prostřednictvím 

nejrůznějších kanálů, opět jmenujme Edookit, Facebook a telefony. Převážně si vyměňujeme zkušenosti a ty, 

které se osvědčily, vzájemně převádíme do vlastních praxí. Probíhá i skupinová, mezipředmětová výuka. 

K vzájemné komunikaci mezi pedagogy slouží videokonference v systému Teams, kam se nám všem podařilo 

hned napoprvé vstoupit a spolu i aktivně komunikovat. 



 
Pro zákonné zástupce jsme v březnu vytvořili první dotazník, který nám vyplnila necelá stovka respondentů. 

V dubnu chystáme druhý, který by byl zaměřen i na plánovanou květnovou a červnovou výuku v dětských 

skupinách, která má na 1. stupni ZŠ vypuknout od 25. 5. 2020. 

V dubnu probíhají poprvé na dálku i zápisy do 1. tříd ZŠ. I když jsou vedeny v elektronické podobě, musíme 

pochválit zákonné zástupce budoucích prvňáčků, kteří nám do 15. 4. doručili více než polovinu zápisových i 

odkladových tiskopisů. 

Všechno zlé je k něčemu dobré. Během „školní odstávky“ nám stavební firma dokončila na budově pro 2. 

stupeň ZŠ dva nové kabinety pro učitele a jeden pro asistentky pedagoga. Získali jsme tak důstojné pracovní 

zázemí pro devět pedagogických pracovníků školy. 

Ve škole máme úřední hodiny každé pondělí a středu od 8:00 do 12:00. Hned u vchodu je umístěna dezinfekce 

a papírové utěrky. Všichni návštěvníci vstupují do budov ZŠ zodpovědně v rouškách. Rouškou jsme vybavili 

i našeho jmenovce školy Karla Klíče – viz. foto (je přeci jen už v požehnaném věku a patří do rizikové skupiny 

z hlediska možné nákazy C-19). Chceme, aby se nenakazil a dlouho nám ve škole vydržel. 

Na co se ale všichni těšíme nejvíc? Až tahle blbá koronadoba skončí a my se zase ve škole budeme moci 

všichni normálně učit! 

Zapsal: Jaroslav Sogel, ředitel prázdné ZŠ Karla Klíče Hostinné 

 

ÚŘEDNÍ DNY NA ZŠ KARLA KLÍČE HOSTINNÉ O PRÁZDNINÁCH 

Úřední den na základní škole od 1. 7. do 24. 8. 2020 je každé pondělí od 9:00 do 13:00 hod. Budova 1.stupně 

ZŠ - ekonomka p. Jerjeová, tel.: 499 524 110, mobil: 731 150 829 (nevyzvednutá vysvědčení, faktury, 

smlouvy) nebo budova 2. stupně ZŠ- účetní p. Mahelová, tel.: 499 441 759. Pište na zskkho@zskkho.cz. 

Používejte vchod z ulice (zelené dřevěné dveře). Prosklený vchod pro žáky je během prázdnin zavřený! 

Opravy, havárie, rekonstrukční práce- školník p. Tomíček, mobil: 731 495 035 Přestupy žáků, pedagogická 

činnost- ředitel Mgr. Sogel, mobil: 731 495 035, E-mail: sogelj@zskkho.cz Děkujeme za respektování 

úředních hodin a přejeme všem žákům, zákonným zástupcům a zaměstnancům školy pěknou dovolenou. 

Přípravný týden pro pedagogy je od úterý 25. srpna do 31. srpna 2020, žáci jdou poprvé do školy v úterý 1. 

září. Výuka začíná v 8:00 hod. Opravné zkoušky se letos nekonají, všichni žáci postoupili. Jaroslav Sogel, 

ředitel ZŠ 

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍNA ZŠ 30. 6. 2020 

V úterý 30. 6. převzali naši vycházející žáci 9. tříd na slavnostním předávání v klášteře svoje závěrečná 

vysvědčení. Předávání se zúčastnili jejich rodinní příslušníci, zástupci zřizovatele školy – paní starostka 

Sahánková a pan místostarosta Bartoš, současní i bývalí pedagogové a milí hosté. Projevy a zdravice přednesli 

paní starostka, ředitel školy a zástupci z řad vycházejících žáků. Absolventi obdrželi dárky od města Hostinné, 

základní školy i našeho sponzora, místního zlatnictví. Na závěr se s námi naši absolventi rozloučili společnou 

písní. Přejeme všem hodně úspěchů v dalším studiu! Vedení školy 

Více fotografií z povedené akce najdete na www.zskkho.cz ve fotogalerii. 

ZMĚNY V ZAČÁTCÍCH HODIN OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/21 

Změny v začátcích hodin od školního roku 2020/21 

  

Vážení kolegové, milé kolegyně, drazí žáci a jejich zákonní zástupci, 

po zralé úvaze jsme se rozhodli od 1. 9. 2020 upravit začátky hodin následujícím způsobem: 

mailto:sogelj@zskkho.cz


 
 1. h. …  8:00 –  8:45 

2. h. …  8:55 –   9:40 

3. h. … 10:00 – 10:45 

4. h. … 10:55 – 11:40 

5. h. … 11:50 – 12:35 

6. h. … 12:45 – 13:30 

7. h. … 13:35 – 14:20 

8. h. … 14:25 – 15:10 

Věříme, že změny zpříjemní pobyt našich žáků i vyučujících ve škole, konce hodin by dle našeho názoru 

neměly nijak zásadně narušovat ani dopravu ze školy, kontrolovali jsme stávající jízdní řády autobusů a 

vlaků. Naopak o 10 minut posunutý začátek ranní výuky usnadní některým dojíždějícím dopravu do školy. 

  

S pozdravem za vedení školy Zdeněk Kubík, zástupce ředitele. 

 


