
 
 
Školní rok 2018/2019 
 
     Ve škole pracuje tým pracovníků (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní 
učitelé, školní psycholog, školní speciální pedagog, vedení školy), které se snaží každodenním 
působením předcházet nežádoucím jevům.  Náznaky rizikového chování byly vždy vyřešeny 
a již v začátku podchyceny a preventivně dlouhodobě sledovány. Jednalo se o dva konflikty.  
      Nadále funguje školské poradenské zařízení, kde je k dispozici výchovný poradce (VP), 
školní metodik prevence (ŠMP), školní speciální pedagog a školní psycholog). ŠMP a VP se 
zúčastnili školení v oblasti šikany a mimořádně nadaných dětí. 
     Škola nadále rozvíjí velmi dobrou atmosféru vzájemné důvěry mezi žáky a pracovníky 
školy. Žáci vědí, na koho se mají obrátit a požádat o pomoc. Zároveň máme na paměti nutnost 
spolupráce s rodiči žáků, neboť jen s jejich pomocí může být naše snažení úspěšné. 
     V boji proti rizikovému chování považujeme za zásadní vyplňovat volný čas žáků. Během 
přestávek mohou trávit svůj čas v prostorách školní knihovny a učebny PC. Zde se mohou 
připravovat na vyučování, vyhledávat informace či zhotovovat podklady pro domácí úkoly.  
      Od ledna 2018 funguje školní psycholog, který se zaměřil na prevence na prvním i 
druhém stupni s tématy vztahy v kolektivu, šikany a vandalismu. Nabízí nejen programy pro 
žáky naší základní školy, ale také konzultace pro rodiče.  
       Ke konci školního roku nás navštívily dívky z Vyšší odborné školy zdravotní v Trutnově 
a pro žáky devátých tříd a jedné osmé třídy uspořádaly besedu s ukázkou a proškolením 
v první pomoci. 
Žáci mohou využívat širokou nabídku školních i mimoškolních aktivit, např. 
Exkurze 
Projektové dny 
Kulturní akce 
Sportovní akce 
Školní olympiády 
Dopravní soutěže 
Kroužky pořádané ve spolupráci se ZUŠ 
Turistické vycházky s brannými prvky 
Školní výlety 
Dobrovolní hasiči Hostinné 
Spolupracujeme: 
Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov 
Policie ČR 
Městská policie Hostinné 
AŠSK 
SVP Hostinné 
SVP Trutnov 
PPP Trutnov 
RIAPS Trutnov – besedy pro druhý stupeň o fungování organizace, nebezpečí závislostí a jak 
se mají zachovat při nálezu injekční stříkačky. 
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