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Základní údaje o škole
Název školy
Adresa školy
IČ
Zřizovatel
Zařazení do sítě škol
Právní forma
Ředitel
REDIZO
Součásti školy
Telefon

E-mail
www stránky
Ekonomičtí
pracovníci
Hlavní činnost školy

Základní škola Karla Klíče Hostinné
Hostinné, Horská 130
434 62 448
Město Hostinné
1. 1. 2006
Příspěvková organizace
Mgr. Jaroslav Sogel
600101908
Základní škola
Školní družina
Ředitel - 499 524 109, 731 495 035
Základní škola - budova A - 499 524 110, 731 150 829
- budova C - 499 441 759, 739 438 266
Školní družina - budova B - 499 524 137, 734 570 192
zskkho@seznam.cz

http://zskkho.cz
Alena Jerjeová - ekonomka
Hana Mahelová - mzdová účetní
Organizace je základní škola se školní družinou. Její činnost
je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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Organizační struktura

1.
2.
MS
PK

4

Školník

Domovnice

Uklízečky
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Preventista = Školní metodik prevence
Vých. poradce = výchovný poradce
ICT kordin. = ICT koordinátor
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Základní škola Karla Klíče Hostinné
Charakteristika školy
Základní škola Karla Klíče Hostinné je právním subjektem, příspěvkovou organizací je od
roku 1998. Zřizovatelem je obec. Základní škola Karla Klíče je plně organizovaná základní škola
s prvním i druhým stupněm. Její součástí je i školní družina.
K 30. září 2015 školu navštěvovalo 440 žáků, kteří se učili v 20 třídách, z toho bylo 13 tříd
na prvním stupni a 7 tříd na druhém stupni. Oproti loňskému školnímu roku se počet tříd nezměnil.
Počet žáků na prvním stupni se snížil z loňských 304 žáků na 295. To je o 9 žáků méně než
v loňském školním roce. Stoupl ale počet žáků na druhém stupni o 19 žáků na 145 žáků. Pozitivní
je, že stoupl celkový počet žáků na škole o 10 žáků na 440 žáků. Je to nejvíce za posledních 10 let.
Od 1. října 2015 navštěvovalo školní družinu 120 žáků. Je to o 6 více nežli vloni. S celkovým
nárůstem počtu žáků školy a školní družiny došlo i k mírnému zvýšení prostředků na platy
pedagogů a nepedagogických pracovníků, které jsou škole přidělovány v rámci normativů ze
státního rozpočtu jako jeden celek.
Jednotlivé ročníky jsou rozmístěny do tří budov následovně:

Budova A – Zde se vzdělávají žáci 1. – 5. tříd, v přízemí této budovy se nachází ředitelství
školy, v 1. patře pak kancelář ekonomky školy, působí zde výchovná poradkyně pro 1. –
4. ročník a výchovný poradce pro 5. ročník. Tato budova má jako jediná bezbariérový
přístup.

Budova B – V této budově sídlí čtyři oddělení školní družiny a druhým rokem i Dům dětí a
mládeže.

Budova C – V této budově se vzdělávají žáci 6. – 9. ročníku, působí zde výchovný poradce pro
5. – 9. ročník a kancelář zde má mzdová účetní.
Rozložení výuky a provozu školní družiny je podle kapacity třech školních budov. Znamená
to i vyšší provozní náklady včetně nákladů na energie, opravy a služby, které hradí zřizovatel školy.
V letošním školním roce jsme byli nuceni opět využívat učebnu hudební výchovy jako kmenovou
učebnu pro třídu 2.C. Kapacita budovy A byla naplněna 13 kmenovými třídami a volná byla pouze
počítačová učebna. V příštím školním roce by se neměl počet žáků, kteří nastupují do 1. tříd
zvyšovat a plánujeme otevřít pouze dvě první třídy.
K tomu, aby pedagogičtí pracovníci lépe kooperovali, jsou nejen společné porady všech
pedagogických pracovníků, ale také společná školení v rámci DVPP pro všechny učitele i
vychovatelky ve škole i mimo školu. Totéž platí i o školeních BOZP, PO a společných kulturně –
sportovních akcích pořádaných zaměstnavatelem pro pedagogické i nepedagogické pracovníky.
Škola nemá žádnou vlastní tělocvičnu a od 2. června 2013 ani sál pohybové výchovy pro
žáky školní družiny. K výuce tělesné výchovy a sportovních her využívá dva dny v týdnu sportovní
zařízení Gymnázia a SOŠ Hostinné a dále má denně k dispozici moderní městskou sportovní halu
a městské víceúčelové sportovní hřiště.
Školní družina využívá pro pobyt dětí rekreační část školní zahrady v klidné části města,
která sousedí s budovou B. Na této zahradě byly během prázdnin instalovány nové hrací prvky
místo těch, které jsme museli zrušit po povodni z důvodu napadení houbou i dřevokazným
hmyzem. Z původního vybavení zůstalo jen pískoviště a jako provizorní sklad na hračky jsme
pořídili plechový zahradní sklad. Zřizovatelem vypsal zakázku na revitalizaci zahrady, nového
krytého posezení pro žáky ŠD a DDM se skladem, oplocením a venkovním hřištěm, která se
rozběhla během hlavních prázdnin a měla by být do září 2016 dokončena.
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Přes specifické podmínky, které přináší uspořádání školních budov, se škola snaží předat
žákům maximum a v mnoha případech i nadstandard ve výchovně vzdělávacím procesu:
- individuální práce se žáky s vývojovými poruchami, se žáky se zdravotním postižením a
žáky z odlišného prostředí - v případě potřeby jim je zpracováván individuální nebo
osobní plán,
- zvýšená péče o žáky, kteří přestoupí z jiných škol a žáky - cizince, aby si zvládli bez
stresu doplnit učivo,
- péče o žáky nadané a mimořádně nadané,
- logopedická péče – určená převážně žákům 1. ročníku,
- budova A – bezbariérový přístup,
– kompletní pokrytí internetem ve všech místnostech
- budova B – bezbariérové WC a zadní rampa,
– kompletní pokrytí internetem ve všech místnostech
- 2 nadstandardně vybavené počítačové učebny na budovách A i C, 2 počítačové kiosky
na budově A i C, postupné vybavování školy novými pomůckami zejména ze
školních projektů se zvláštním důrazem na moderní audiovizuální a projekční
techniku,
- využívání 8 interaktivních tabulí na budovách A i C,
- nová sada 20 odolných tabletů pro učitele i žáky ZŠ,
- nová sada 20 elektronických čteček knih,
- čtvrtletně pořádané výtvarné dílničky pro žáky školy,
- žákovský parlament v 2. - 9. třídách, jako podpora demokratického učení
- lyžařský a snowboardový kurz pro žáky 1. - 5. ročníku,
- lyžařský a snowboardový kurz pro žáky 2. stupně,
- vlastní školní sportovní soutěže pro žáky 1. a 2. stupně,
- zájmové kroužky organizované školou pro žáky 1. a 2. stupně,
- vodácký kurz pro žáky 2. stupně,
- zahraniční exkurze pro žáky 2. stupně ,
- bloky primární prevence pro žáky 1. – 9. ročníku,
- dny celoškolního projektového vyučování i další projektová výuka žáků
ZŠ je spádovou školou. Téměř jednu třetinu žáků tvoří žáci dojíždějící ze spádových obcí,
a to často i žáci prvního stupně, přestože v obci, kde bydlí, je škola zřízena. Zákonní zástupci
využívají možnosti svobodné volby školy pro své dítě.
Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo první třídy 50 žáků ve dvou prvních třídách.
Naším cílem je zajistit co nejplynulejší vstup do základní školy pro žáky s nutností vysoké
individuální péče včetně péče logopedické a využití třech asistentek pedagoga. Z projektu jsme
začali financovat další asistentku pro žáky z odlišného prostředí. Tento nadstandard je zákonnými
zástupci pozitivně vnímán. Pokud nedojde v příštím školním roce ke snížení počtu žáků v 1. až 3.
třídách, nebude důvod k jejich spojení.
Škola věnuje velkou pozornost dětem s vývojovými poruchami učení a chování. Všichni
integrovaní žáci mají zpracován individuální nebo osobní plán, nově se připravují plány
pedagogické podpory. Základní škola nemá vlastního psychologa, avšak úzce spolupracuje
s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Trutnově a v Náchodě a také se Speciálním
pedagogickým centrem v Trutnově i Hradci Králové. Škola si je vědoma důležitosti správné
výslovnosti hlásek zvláště v počátku školní docházky, a proto zajišťuje též logopedickou péči
dvěma logopedickými pracovnicemi převážně pro žáky prvních ročníků.
Zvláštní péči škola věnuje také žákům zdravotně oslabeným a těm, kteří se v průběhu
školního roku přistěhovali a absolvovali výuku podle jiných vzdělávacích programů. Aby mohli bez
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stresu dohnat učivo a účastnit se další výuky, byl jim vypracován osobní plán, který jim pomohl
překlenout složité období, případně jsou jim poskytovány konzultace nad rámec běžné výuky.
Vedení školy má snahu zajistit stoprocentní kvalifikovanost pedagogického sboru, a proto
věnuje velkou pozornost získávání nových kvalitních pedagogů pro další školní rok s dostatečným
předstihem a podporuje učitele, kteří si vzdělání doplňují či rozšiřují. Důležitým faktorem je i
postupná obměna pedagogického sboru a jeho vhodné doplnění o nové kolegy.
Škola nevlastní žádné vlastní stravovací zařízení, žáci i zaměstnanci školy se stravují
v jídelně Gymnázia a SOŠ Hostinné. Jídelna zajišťuje kvalitní výběr ze třech chodů pokrmů včetně
polévky, šesti druhů nápojů, ovoce a zeleninových salátů. Žáci z 1. stupně využívají na nákup svačin
školní bufet gymnázia a žáci 2. stupně jídelní a nápojový automat na budově C. I když dosud neplatí
vyhláška o požadavcích na potraviny, snažíme se, aby v něm nebyly kolové a energetické nápoje,
chipsy a slané brambůrky. Škola pak zajišťuje z projektů jednou týdně ovoce a zeleninu zdarma
pro všechny žáky a nově i učitelky z 1. stupně a každodenně pak prodej dotovaného mléka a
mléčných výrobků.
Zřizovací listinou má škola od 1. ledna 2008 povolenou doplňkovou činnost ve formě
pronájmu učeben. V letošním školním roce nevyužívala žádná škola ani školské zařízení prostory
školy. Po skončení výuky probíhaly v učebnách kroužky pro naše žáky a již zmiňované výtvarné
dílničky. Ve škole se pravidelně scházel i žákovský parlament.
Město Hostinné jako zřizovatel se snažil podle svých finančních možností vyhovět
požadavkům školy. Z rozpočtu města jsou hrazeny provozní výdaje školy – platby za energie,
drobné opravy, spotřební materiál, služby. Ve spolupráci s městem probíhá i údržba jednotlivých
budov.
Na budově A se během letních prázdnin vyměnily podlahové krytiny v deseti místnostech
pro pedagogy včetně ředitelny, knihovny a místnosti pro ekonomku. Odstraněny byly nezdravé
zátěžové koberce a nahrazeny zdravotně nezávadným PVC. Provedla se rovněž barevná výmalba
a nátěry zárubní. Vymalováno bylo i sociální zázemí pro zaměstnance, opraveny sokly ve
vchodových vestibulech. Mimo žákovských šaten (pronájem od gymnázia) je celá budova nově
vymalovaná. Nainstalovány byly nové vstupní panely se zvonky a videotelefony. Vše hradil
zřizovatel. Škola uhradila ze svého rozpočtu výměnu poškozených stropních podhledů za nové,
nové čalounění židlí pro všechny pedagogy. Na žákovských WC byla v rámci úspor místo
klasických vypínačů instalována pohybová čidla.
U budovy B došlo během hlavních prázdnin k rekonstrukci zahrady a školního hřiště.
Vzniklo kryté posezení se skladem, dokončilo se oplocení s vjezdovou bránou, chodníky ze
zámkové dlažby a záhony pro družinu. Nainstalovány byly rovněž vstupní panely se zvonky a
videotelefony. Vše hradil zřizovatel. Vše hradil zřizovatel školy. Družina si vymalovala chodbu
barevně. Již předtím v březnu došlo k výměně dožilého nábytku za nový včetně hracích domečků
a cvičných kuchyněk a dokoupily se dva hrací koberce a zrcadla na WC. Družina má jako první ze
školních budov kompletně obměněný veškerý nábytek, který je navíc barevně sladěný po
jednotlivých odděleních.
Pokračovaly úpravy budovy C v ul. Boženy Němcové. Během jarních prázdnin proběhla
barevná výmalba další kmenové učebny, byly v ní vyměněny vypínače a zásuvky, podlahové a boční
lišty, internetové rozvody umístěny pod omítky, instalovány nové žaluzie v této učebně i
počítačovém koutku. Byla vyměněna poškozená a špatně fungující světla na chodbách a
v některých učebnách a na nových WC i čidla místo vypínačů. V informační obrazovce byl
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nainstalován výkonnější počítač a nový software EDUinfo, který je propojen se školním
programem Bakaláři. Na chodbách se vyměnily poslední původní nástěnky pro volbu povolání a
byla rozšířena i galerie žákovských prací. Tyto menší opravy a dovybavení jsme hradili z rozpočtu
na provoz. Zřizovatel uhradil nové vstupní panely se zvonky a videotelefony.

Ve školním roce 2015/2016 se základní škola zaměřila především na tyto
úkoly:

- ověřování upraveného školního vzdělávacího programu (ŠVP) „Vzdělání – klíč k životu“ ve všech
ročnících školy a upraveného ŠVP školní družiny „Všichni za jednoho, jeden za všechny“,
- výuka druhého povinného cizího jazyka (němčiny) v osmém a nově i v devátém ročníku,
- vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené
 na prevenci sociálně patologických jevů, krizové situace ve školním
prostředí a agresivitu
 vzdělávání dvou pedagogických pracovníků v oblasti metodiky
pracovních činností
 na změny školské legislativy, zejména Společné vzdělávání od 1. 9. 2016
 na anglický jazyk, český jazyk, matematiku, ICT a etickou výchovu
- pokračování v utváření pedagogického sboru, doplnění kvalifikovanými pedagogy,
- vzájemnou spolupráci a kooperaci všech pedagogických pracovníků,
- od 1. 9. 2014 funguje druhým rokem vedle klasických třídních knih i elektronická verze včetně
dálkových přístupů pro všechny žáky školy a jejich zákonné zástupce
- při výchově a vzdělávání snaha o jednotné a důsledné působení na žáky, výchova žáků, aby si
vážili stávajících hodnot a nepoškozovali nově zrekonstruované prostředí školy a zapůjčené
pomůcky,
- kladení důrazu na oblast projektové a grantové činnosti,
- spolupráci s okolními školami i školskými poradenskými zařízeními
- spolupráci s Krkonošským národním parkem
- zvláštní pozornost byla věnována estetickému prostředí ve všech třech budovách, zejména na
budově A i C,
- věnování mimořádné pozornosti sociálnímu klimatu školy,
- rozvíjení dobré spolupráce se ZUŠ DDM, Gymnáziem a SOŠ Hostinné, mateřskými školami,
Výchovným ústavem v Hostinném, Junákem, městským muzeem, místní knihovnou, informačním
centrem MĚÚ a dalšími organizacemi a spolky ve městě,
- počítačové učebny používat nejen k výuce informatiky, ale i k výuce a prohloubení znalostí
v jiných předmětech,
- oživení a zefektivnění výuky na prvním a druhém stupni za pomoci interaktivních tabulí,
- používání 780 vlastních didaktických učebních materiálů ve výuce,
- využití interaktivních tabulí v rámci zápisu do ZŠ, dní otevřených dveří a projektových dní.

Školská rada

Školská rada byla ustanovena dne 15. 12. 2005 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Rada se
nyní skládá z 9 členů – 3 zástupců pedagogického sboru, 3 zástupců zřizovatele a 3 zástupců rodičů.
Ve školním roce 2015/2016 se školská rada scházela v tomto složení:
předseda:
Renata Pírková
zástupce rodičů
členové:
Kateřina Šitinová
zástupce zřizovatele
Petra Půlpánová
zástupce zřizovatele
Petr Kesner
zástupce zřizovatele
Eva Vacková
zástupce pedagogického sboru
Zdeněk Kubík
zástupce pedagogického sboru
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Simona Jiroušková
Aleš Nízký

zástupce pedagogického sboru
zástupce rodičů

Ke dni 29. 8. 2016 odstoupila z funkcí člena školské rady Simona Jiroušková, která
ukončila pracovní poměr. Funkci předsedkyně školské rady vykonávala p. Renata Pírková.
Školská rada se v průběhu školního roku sešla třikrát a její členové schválili nebo projednali
tyto dokumenty:

15. 10. 2015


Informace ředitele o dění ve škole, příspěvky ze schránek důvěry, schválení Výroční zprávy
2014/2015, stav čerpání energií na všech budovách školy, rozpočet školy na rok 2016.
Projekty školy, jazykový pobyt v Anglii. Seznámení členů s přehledem závad, oprav a úprav
na budovách školy, který byl zpracován ředitelem školy pro vedení města.

14. 1. 2016


Informace ředitele o dění ve škole, údržba školních budov, projekty školy – stav, závěrečné
monitorovací zprávy. Informace o čerpání rozpočtu za rok 2015, výhled na roky 2016 až
2018.

9. 5. 2016


Informace ředitele o dění ve škole, plánované opravy školních budov o hlavních
prázdninách. Školní družina – navýšení kapacity a měsíčního poplatku za pobyt. Testování
Kalibro, změny ŠVP k 1. 9. 2016.
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Přehled počtu žáků ve třídách k 31. 3. 2016
třída

tř. učitel

počet žáků

chlapců

I.A
I.B

Stará Lenka
Karbulová Ivana

25
25

II.A
II.B
II.C

Jiroušková Simona
Švehlová Radka
Šneberková Magdalena

25
24
24

III.A
III.B
III.C

Jehličková Renáta
Zákoucká Iva
Dvořáková Soňa

19
21
16

IV.A
IV.B
IV.C

Eisová Ludmila
Haasová Milada
Vondrová Blanka

21
21
18

V.A
V.B

Bobovský Marek
Lukešová Renata

28
28

VI.A
VI.B

Petrželová Eva
Mraček Miloš

23
24

VII.A Krátká Alena
VII.B Baculáková Helena

17
17

VIII.A Dvořák Lubor

27

IX.A
IX.A

16
15

A
C

Kuříková Hana
Dobiášová Michaela

dívek
13
11
24
7
14
11
32
10
6
10
26
12
11
11
34
16
18
34
9
9
18
8
9
17
12
12
10
6
16

celkem ročník
12
14
26
18
10
13
41
9
15
6
30
9
10
7
26
12
10
22
14
15
29
9
8
17
15
15
6
9
15

50

73

56

60
56
47
34
27
31

1. – 5. ročník - 13 tříd
6. - 9. ročník - 7 tříd

-

295 žáků
139 žáků

150
76

1. – 9. ročník - 20 tříd

-

434 žáků

226 chlapců 208 dívek

4 oddělení -

120 žáků

Školní družina

-

10

55 chlapců

145
63

65 dívek

Základní škola Karla Klíče Hostinné
Přehled oborů vzdělávání
Výuka v Základní škole Karla Klíče Hostinné probíhala ve školním roce 2015/2016 následovně:
- ŠVP Vzdělání – klíč k životu, č. j. D – 7 – 2012, č. j. D – 4 – 2013, 1. až 9. ročníky
Do vzdělávacího programu jsou začleněny tyto součásti:
- volba povolání,
- průběžný minimální preventivní program, jehož cílem je pozitivní naladění
klimatu školy a minimalizace kázeňských problémů,
- projekt Ochrana člověka za mimořádných situací,
- na doporučení MŠMT účast v projektu Zdravé zuby,
Environmentální výchova

Tvorba učebních dokumentů:
Po schválení školskou radou a 25. června 2007 pedagogickou radou vstoupil v platnost
školní vzdělávací program s názvem Vzdělání – klíč k životu. Jeho ověřování v praxi začalo
školním rokem 2007/2008. V letošním školním roce jsme vyučovali podle ŠVP ve všech devíti
ročnících základní školy. Tím ale práce na tvorbě školního vzdělávacího programu neskončila,
pouze se přesunula do jiné roviny. Jako živý dokument byl ŠVP kromě ověřování v praxi dále
doplňován zejména o druhý povinný cizí jazyk v devátém ročníku a upravován tak, aby odpovídal
změnám RVP k 1. 9. 2013.
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Učební plán pro školní rok 2015/2016
Vzdělávací programy:

ŠVP – „Vzdělání – klíč k životu“:
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. a 9. ročník
Pozn.: Součástí učebních plánů jsou celkové přehledy učebních plánů pro příslušné ročníky.

ŠVP – „Vzdělání – klíč k životu“ - 1. až 5. ročník
Vzdělávací oblast

1. roč.

Vzdělávací obor

min.
Jazyk a jazyková komunikace
Matematika a její aplikace

Český jazyk a lit.

2. roč.

disp. min.

8

1

3. roč.

disp. min.

8

1

Cizí jazyk

4. roč.

disp. min.

disp. min.

2

1

7
3

Matematika

3

1

4

2

5. roč.

4

6
3

1

5

1

4
1

Prvouka

2

2

1

3

Informační a informační technologie Informatika

Člověk a jeho svět

disp. dotace

6

2

41
9

1

26
1
6

Přírodověda

1

1

2

4

Vlastivěda

1

1

2

4

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

7

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

5

24

2 104+14

Umění a kultura

Průřezová témata
Celková časová dotace

18

2
20

19
22

Poznámky:

1. stupeň

4. ročník -

1. pololetí: 2 h přírodověda + 1 h vlastivěda
2. pololetí: 1 h přírodověda + 2 h vlastivěda

12

3

21
24

3

22
26

4

26

118
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ŠVP – „Vzdělání – klíč k životu“ - 6. až 9. ročník
6. roč.

7. roč.

8. roč.

Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor

4
3

1

3
3

1

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a lit.
Anglický jazyk
Německý jazyk (2. cizí j.)

4
3

Matematika a její aplikace

Matematika

3

1

4

1

4

Informační a komunikační technologie

Informatika

Člověk a společnost

Dějepis
Výchova k občanství

Člověk a příroda

Fyzika
Chemie
Přírodopis
Biologie člověka
Zeměpis

9. roč.

min. disp. min. disp. min. disp. min. disp. dotace

1
1
1

Umění a kultura

Hudební výchova
Výtvarná výchova

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví
Tělesná výchova

1
1
2
1
2

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1
1

1
2
1
2

2
1
2
1

1
1

5
28

Poznámky:
2. stupeň - volitelné předměty:
7. ročník -

1 hodina - Sportovní hry (2 skupiny)

8. ročník -

1 hodina - Sportovní hry (2 skupiny)

9. ročník -

1 hodina za 14 dní - Cvičení z českého jazyka (2 skupiny)
1 hodina za 14 dní - Cvičení z matematiky (2 skupiny)

1

1

2
1
2
1
2
1

23

1

3
4
1
2
1
2
2
1

2
1
1
1

1
1
1

2

2

1

1
1
4

26
30

1
7

25
32

18
12
6
18

1

Volitelné předměty

13

1

3

2

Celková časová dotace

4
3

24
32

3
8
4
8
4
5
2
7
4
6
2
8

1

4

1
8

3
98+24
122
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Přehled pracovníků školy
Ve školním roce 2015/2016 bylo v ZŠ zaměstnáno 34 pedagogických pracovníků:
27 učitelů, 3 asistenti a 4 vychovatelky. Vedle výše uvedených pracovníků škola zaměstnávala 8
nepedagogických (správních) zaměstnanců.

Učitelé - stav v průběhu školního roku
pedagog

zkratka

aprobace

funkce

Mgr. Baculáková Helena
Mgr. Bobovský Marek
Dobiášová Michaela
Drefková Markéta
Ing. Dvořák Lubor

Ba
Bo
Dm
Df
Dv

Čj, Ov
D, Z
studující

Dvořáková Beata
Mgr. Dvořáková Soňa
Mgr. Eisová Ludmila
Mgr. Haasová Milada
Mgr. Jehličková Renáta
Mgr. Jiroušková Simona
Mgr. Karbulová Ivana
Mgr. Kollerová Jindřiška
Mgr. Krátká Alena
Mgr. Kubečková Kateřina
Mgr. Kubík Zdeněk
Mgr. Kudrnová Lenka
Mgr. Kuříková Hana
Kuříková Markéta DiS.
Mgr. Mareš Jaroslav
Mraček Miloš
Mgr. Petrželová Eva
Mgr. Sogel Jaroslav
Mgr. Stará Lenka

Dr
Do
Es
Hm
Jh
Js
Kb
Kl
Kt
Kk
Kz
Kd
Ku
Kř
Ma
Mr
Pt
So
St

Mgr. Švehlová Radka
Mgr. Šneberková Magdaléna
Varníčková Hana
Vlček Jiří
Mgr. Vondrová Blanka
Mgr. Zákoucká Iva

Šv
Šb
Vr
Vl
Vo
Zá

tř. uč. VII.B
tř. uč. V.A
tř. uč. IX.B
asistent ped.
vých. por. pro 2. st.,
tř. uč. VIII.A
asistent ped.
tř. uč. III.C
tř. uč. IV.A
tř. uč. IV.B
tř. uč. III.A
tř. uč. II.A
tř. uč. I.B
uč. 2. st.
tř. uč. VII.A
učitelka 2. st.
zástupce ředitele
vých. por. pro 2. st.
tř. uč. IX.A
asistent ped.
uč. 2. st.
tř. uč. V.B
preven., tř. uč. VI.A
ředitel školy
vých. por. pro 1. st.,
tř. uč. I.A
tř. uč. II. B.
tř. uč. II. C
uč. 1. st.
uč. 2. st.
tř. uč. IV. C
tř. uč. III. B

3.stupeň

spec. pedagog
1. stupeň
1.stupeň
1.stupeň
1.st., spec. pedagog
1.st., spec. pedagog
Z, Tv
Čj
D, 3.stupeň
M, Ov
D
M, F
vzděl. dosp.
M, Pč
spec. pedagog
1. stupeň
1.stupeň
Aj, spec. pedagog
spec. pedagog
1. stupeň
studující
1. stupeň
1. stupeň
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Vychovatelky školní družiny - stav v průběhu školního roku
vychovatelka

zkratka

kvalifikace

Blažková Ilona
Mgr. Jiřičková Hana
Rážová Vladimíra
Vacková Eva

Bl
Ji
Rž
Vc

vychovatelství
CH, Bi
vychovatelství
vychovatelství

ved. vych.

Správní zaměstnanci - stav v průběhu školního roku
Pracovník

pracovní zařazení

pracoviště

Bartůňková Monika
Ing. Jandura Jindřich
Jerjeová Alena
Jerjeová Dagmar
Lejdarová Mária
Mahelová Hana
Malínská Soňa
Podolská Simona

uklízečka
školník, topič
ekonom školy
uklízečka
uklízečka
mzdová účetní
domovnice, uklízečka
uklízečka

budova C
budova A, C
budova A
budova A
budova C
budova C
budova B
budova A

Zástupy za nemocné učitele nám pomáhali zajistit zejména důchodci a bývalí kolegové,
kterým tímto děkujeme. Bez jejich pomoci by škola obtížně plnila osnovy a navíc nám pomohli
ušetřit i část mzdových prostředků. Vypomáhaly nám hlavně: Mgr. Marie Čepelková, Eva
Pecháčková a Mgr. Eva Vaisová.
Jednou týdně docházela na nápravu řeči do budovy B externí pracovnice Mgr. Dagmar
Festová, logopedická asistentka.

Vedení Základní školy Karla Klíče Hostinné
Ředitel školy Mgr. Jaroslav Sogel byl ve funkci pátý školní rok, stejně tak i jeho zástupce Mgr.
Zdeněk Kubík. Vedení školy pokračovalo v dlouhodobém procesu vytváření otevřené základní
školy s pozitivním vedením pro všechny, stabilizaci a průběžném doplňování stávajícího
pedagogického sboru ve škole vhodnými pedagogy tak, aby byla zajištěna plná kvalifikovanost
k výuce. Snahou bylo i zkvalitnit komunikaci se zřizovatelem, zákonnými zástupci žáků, školskou
radou i školskou komisí, zjednodušit komplikovanou výuku vázanou na dvě školní budovy, budovu
školní družiny a domu dětí a mládeže s nutností převodů žáků a přesunů pedagogů a vychovatelek
ŠD při zajištění výuky a to zejména při suplování. Postupně a cíleně zlepšovat pracovní prostředí
nejen pro žáky, ale hlavně pro zaměstnance školy na budovách školní družiny a budovy pro 2.
stupeň. Snažilo se zajistit výuku tak, aby byla co nejplynulejší s důrazem na maximální bezpečnost
pro žáky i zaměstnance školy vzhledem ke komplikované dopravní situaci u budovy A i ve městě.
Prohlubovalo spolupráci s dalšími školskými subjekty ve městě a okolí, zejména se ZUŠ a DDM,
mateřskými školami, Gymnáziem a SOŠ Hostinné, SOU a praktickou školou v Hostinném,
Výchovným ústavem pro mládež a okolními školami ve spádových i nespádových obcích. Ve městě
začaly pracovat nové komise, složené z občanů města. Vedení školy začalo úzce spolupracovat
zejména s komisí školskou, kam byl jmenován zástupce ředitele a komisí prevence kriminality, kam
docházel ředitel školy. Podařilo se vylepšit zázemí pro pedagogy na obou stupních školy i školní
družiny. ŠVP byl postupně doplňován a aktualizován na základě změn rámcového vzdělávacího
programu, novelizace Školského zákona a Vyhlášky o společném vzdělávání a kompletně převeden
do elektronické podoby. Pokračovalo se v plnění rozpracovaných projektů a škole se podařil z větší
části uskutečnit partnerský projekt s názvem „Učíme digitálně“, který byl ukončen závěrečnou
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monitorovací zprávou v září 2015. U tohoto projektu pracoval ve funkci koordinátora ředitel školy.
V odborných záležitostech se neobešel bez pomoci ekonomky, účetní a školního správce IT.
Vedení školy rozpracovalo a uskutečnilo další dva projekty na základě ministerských výzev č. 56 a
57 s názvy „Klíč k podpoře výuky jazyků a Klíč pro technické předměty“, přihlásilo školu do
rozvojového programu na asistenci pro žáky sociálně znevýhodněné a připravilo se i na novou
výzvu MŠMT zaměřenou na podporu společného vzdělávání a další zkvalitnění výuky, který se má
rozběhnout v dalším školním roce. Název chystaného projektu je „Klíč ke společnému
vzdělávání“. Ve spolupráci s p. Grohmanovou z o.p.s. Společně k bezpečí připravovalo zapojení
školy do projektu zaměřeného na dlouhodobý program selektivní primární prevence pro základní
školy za podpory Rady vlády pro koordinaci protidrogové problematiky. Musela se rovněž řešit
zajištění provozu a bezpečnosti školní družiny během celkové rekonstrukce školní zahrady u
Červené školy (nyní ŠD a DDM) a etapě vnitřní rekonstrukce prostor budovy A pro první stupeň
během hlavních letních prázdnin v r. 2016. Komplikací při provozu ŠD byla ve školním roce
2015/2016 ztráta sálu pohybové výchovy a nedokončená zahrada u objektu.

Metodické sdružení a předmětové komise
Předmětové komise a metodické sdružení se přizpůsobují vzdělávacím oblastem školního
vzdělávacího programu.
Metodické sdružení pro 1. – 5. ročník ………… vedoucí: R. Jehličková
Předmětové komise:
Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk,
konverzace z angličtiny)
vedoucí: H. Baculáková
vyuč.: L. Dvořák, A. Krátká, R. Śvehlová, H. Kuříková, E. Petrželová, J. Vlček
Matematika a informační a komunikační technologie (matematika, technické kreslení,
informatika)
vedoucí: H. Kuříková
vyučující: M. Bobovský, L. Dvořák, Z. Kubík, M. Mraček, E. Petrželová, J. Vlček
Člověk a společnost (dějepis, občanská výchova, pracovní činnosti)
vedoucí: J. Mareš
vyuč.: M. Bobovský, L. Dvořák, K. Kubečková, L. Kudrnová, J. Kollerová, J. Mareš, M. Mraček,
J. Vlček
Člověk a příroda (fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis, přírodovědná praktika)
vedoucí: M. Mraček
vyučující: M. Bobovský , M. Dobiášová, L. Dvořák, J. Kollerová, H. Kuříková, E. Petrželová
Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova)
vedoucí: J. Kollerová
vyučující: L. Dvořák, K. Kubečková, L. Kudrnová, J. Mareš
Člověk a zdraví (tělesná výchova, sportovní hry, výchova ke zdraví, zdravověda)
vedoucí: J. Vlček
vyučující: M. Bobovský, M. Dobiášová, L. Kudrnová, J. Kollerová, J. Mareš, E. Petrželová

16

Základní škola Karla Klíče Hostinné
Do jednotlivých komisí jsou zařazeni učitelé vyučující danému předmětu.
Základní škola měla dobře zajištěnou péči o děti s vývojovými poruchami učení a
chování (SPUCH). Jako dyslektický/logopedický asistent pracovali:
Mgr. Baculáková Helena
Mgr. Eisová Ludmila
Mgr. Dvořáková Soňa
Mgr. Kuříková Hana (M)
Mgr. Haasová Milada
Mgr. Petrželová Eva (M)
Mgr. Karbulová Ivana
Mgr. Stará Lenka
Většina z výše uvedených dyslektických asistentů se dětem věnovala i mimo vyučování a prováděla
s nimi reedukaci (nápravu).

17

Základní škola Karla Klíče Hostinné
Údaje o zápisu a následném přijetí do školy
Zápis dětí do prvního ročníku Základní školy Karla Klíče v Hostinném pro školní rok
2015/2016 se konal v pátek 22. ledna 2016 od 14 do 18 hodin a v sobotu 23. ledna 2016 od 9 do
11 hodin dopoledne podruhé na budově A pro 1. stupeň. Zákonní zástupci s dětmi přišli ve větším
počtu první den zápisu. Stejně jako minulý rok jsme využili vlastní reklamní banner s informacemi
o zápisu na zábradlí před školní budovou pro 1. stupeň. Děti nebyly ve škole poprvé, v rámci dobré
spolupráce s mateřskými školami navštívily školu a svoje budoucí spolužáky v prvních třídách již
v prosinci a v lednu. Ředitel a výchovná poradkyně navštívili i informativní schůzku v MŠ Hostinné
pro rodiče budoucích prvňáčků a ředitel i MŠ Prosečné.
Informace týkající se zápisu byly opět zveřejněny v dostatečném časovém předstihu ve
Zpravodaji, na webových stránkách školy a města, dále písemným upozorněním, které bylo
vyvěšeno na všech budovách základní školy, na jednotlivých pracovištích Mateřské školy v
Hostinném i Prosečném. Kromě toho byla tato informace též zaslána na okolní obecní úřady,
jejichž žáci byli zařazeni do spádovosti naší školy a obecní úřady z okolních nespádových obcí,
odkud k nám děti k zápisu docházejí. Všechny děti z MŠ Hostinné a Prosečné, které měly jít
k zápisu, obdržely předem pozvánky, které vytvořil zástupce ředitele a u samotného zápisu pak i
krásné dárky, které vyrobily vychovatelky se žáky naší školní družiny. Škola letos připravila dárkové
balíčky s omalovánkami, obrázky školy, samolepkami a dalšími drobnostmi a tašky s reklamními
předměty od spolupracujících firem a subjektů.
Zápis probíhal po oba dva dny v prvním patře budovy A pro 1. stupeň a zúčastnili se jej
všichni učitelé z prvního stupně a vychovatelky školní družiny. Hlavní organizátorkou zápisu byla
paní učitelka L. Eisová se žáky IV.A a V.B. Po celou dobu zápisu byl přítomen ředitel školy J. Sogel.
Budoucí žáci byli letos přivítání od starších spolužáků, kteří se přestrojili do masek pohádkových
postav a provázeli děti i dospělé po celé budově. Čekání na zápis a nervozitu pomáhala dětem
rozptýlit herna s interaktivní tabulí pod vedením paní vychovatelky H. Jiřičkové a asistentek
pedagoga, Aby se budoucí prvňáčci i jejich rodiče mohli se školou seznámit, byly v rámci zápisu
připraveny i dny otevřených dveří na budově A, kde opět čekali v roli průvodců naši žáci a bylo
připraveno i menší občerstvení, které nám zajistila základní škola a jídelna místního gymnázia. Ještě
v průběhu zápisu byli rodiče informováni o nutnosti přidělení registračních čísel, způsobu
zveřejnění výsledků zápisu, možnostech odkladu, změnách s tím spojených a dalších
podrobnostech.
K zápisu se dostavilo …………….……… 74 dětí (42 chlapců, 32 dívek)
z toho ………………………………16 dětí po odkladu (11 chlapců, 5 dívek)
celkem nastoupilo do 1. tříd ….…… 54 žáků (28 chlapců, 26 dívek)
Z 74 dětí, které se dostavily k zápisu, je:
57 dětí trvale bydlících v Hostinném, 17 dětí trvale bydlící mimo obec Hostinné
6 dětí…………………… Prosečné
2 děti ……………………Dolní Olešnice
2 děti ……………………Čermná
2 děti ……………………Rudník
1 dítě ……………………Klášterská Lhota
1 dítě ……………………Dolní Kalná
1 dítě ……………………Čistá u Horek
1 dítě…………………….Praha 2
1 dítě…………………….Horní Staré Buky
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Ředitelům škol, do jejichž kompetence tito žáci spádově patří, bylo zasláno v souladu se
školským zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění, oznámení o přijetí do Základní školy Karla
Klíče v Hostinném.
O odklad povinné školní docházky mohli rodiče požádat do 31. května. Učinili tak rodiče
20 zapsaných dětí (loni 16) a všem ředitel školy vyhověl.
Budoucí prvňáčci byli rozděleni do dvou prvních tříd, celkem jich ve školním roce
2016/2017 nastoupilo 54 (o 4 více než v loňském školním roce), z toho 18 s bydlištěm mimo
Hostinné (loni 14). Na 15. června 2016 byla svolána schůzka rodičů, kde se zákonní zástupci
dozvěděli informace důležité pro vstup žáků do školy, jména budoucích třídních učitelek, seznam
pomůcek a finanční náklady s tím spojené. Aby se zajistila větší individuální péče, mají první třídy
v týdnu vždy dvě dělené vyučovací hodiny (matematika a český jazyk), kterých se účastní pouze
polovina žáků. Dohled nad druhou polovinou zajistí vychovatelky školní družiny.
Rozdělení dětí bylo podle více kritérií:
- podle toho, do které do mateřské školy dítě chodilo (nepřerušit stávající vazby),
- podle doporučení při konzultacích v MŠ,
- podle zdravotního stavu a diagnostiky vývoj. poruch učení a chování (zprávy SPC a PPP),
- podle přání zákonných zástupců u zápisu,
- podle počtu dětí s odklady v budoucí třídě,
- podle bydliště a kamarádů ve třídě,
- podle počtu chlapců a dívek v nové třídě,
Určitou komplikací letos bylo to, že počty zapsaných žáků po řízení o odkladech umožňovaly
naplnit pouze dvě první třídy. Nešlo tak vždy vyhovět všem, ale můžeme říci, že v drtivé většině
byli s rozmístěním dětí zákonní zástupci spokojení.
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016
1. 9. 2015 - zahájení vyučování
28. 9. 2015 - státní svátek
28. 10. 2015 - státní svátek
29. 10. a 30. 10. 2015 - podzimní prázdniny
17. 11. 2015 - státní svátek
23. 12. 2015 až 3. 1. 2016 - vánoční prázdniny
4. 1. 2016 - zahájení výuky v roce 2016
22. a 23. 1. 2016 - zápis do 1. tříd
28. 1. 2016 - konec 1. pololetí, vydávání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí
29. 1. 2016 - pololetní prázdniny
22. 2. až 28. 2. 2016 - jarní prázdniny
24. a 25. 3. 2016 - velikonoční prázdniny
28. 3. 2016 - velikonoční pondělí (svátek)
15. 6. 2016 - schůzka rodičů budoucích prvňáčků
30. 6. 2016 - konec 2. pololetí, vydávání vysvědčení za 2. pololetí
Fotografování třídních kolektivů …………… 11. května 2016

Porady

Pedagogická rada se scházela následovně:
úvodní porada: 28. srpna 2015
klasifikační a jiné porady:
18. listopadu 2015, 20. ledna 2016,
24. března 2016, 13. dubna 2016,
22. června 2016
Projednání provozních záležitostí řešil ředitel školy s nepedagogickými pracovníky operativně.
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Lyžařský a snowboardový výcvik Ve školním roce 2015/2016 jsme zorganizovali opět

s pomocí lyžařské školy paní Barešové také lyžařský a snowboardový kurz pro celý první stupeň
naší školy v termínu od 4. do 8. ledna 2016. Celkem se ho zúčastnilo sedmdesát žáků. Je to o deset
žáků méně, než vloni. Jedním z důvodů byly špatné sněhové podmínky a dalším loňská vysoká
účast, kdy hodně žáků bylo již na výcviku opakovaně. Pro špatný průběh zimy a nedostatek
přírodního sněhu se jezdilo většinou na umělém. V pořádání těchto kurzů chceme pokračovat i
nadále. Změna lyžařské školy i areálu byla žáky i zákonnými zástupci hodnocena kladně. Areál
nabízí lepší podmínky pro pokročilejší lyžaře, kterých máme v kurzech čím dál víc. Výhodou byla
i nízká cena výcviku a doprava kvalitními autobusy. Komplikovanější naopak bylo, že si rodiče
museli před výcvikem zajet do půjčovny do Vrchlabí pro vybavení. Vyvážila to ale výhoda, že si od
prvního dne všichni žáci hned zalyžovali, bez ztráty času v půjčovně při zkoušení bot, lyží a helem.
Po loňských nedorozuměních, která se týkala oblékání a obouvání žáků rodiči v šatnách a převodů
k autobusům, proběhl letošní výcvik mnohem klidněji a plynuleji.
Lyžařský pobytový výcvik na druhém stupni se neuskutečnil jednak díky špatným sněhovým
podmínkám, ale hlavně kvůli nezájmu žáků. Pro dva přihlášené žáky pobytový výcvik nelze
realizovat a to ani ve spolupráci s jinou školou. Proto jsme se rozhodli nabídnout na druhém stupni
výcvik bez ubytování, s denním dojížděním do areálu, který byl ve stejném termínu a cenové relaci
jako výcvik pro 1. stupeň. Žádní žáci ale o tento typ výcviku neměli zájem.

Plavání druhých a třetích tříd se uskutečnilo v plaveckém bazénu v Trutnově jako každoročně

v jarních měsících. Základní škola hradí v obou ročnících ze svého rozpočtu náklady plavecké
školy spojené s výukou plavání u všech zúčastněných žáků. Pro některé ze zákonných zástupců
byl problém uhradit 400 – 450 Kč za dopravu autobusem. Vydávali jsme jim proto potvrzení pro
zaměstnavatele, pojišťovnu či sociální odbor MĚÚ. Základní škola letos neorganizovala plavání
žáků prvních tříd. Důvodem byl menší zájem zákonných zástupců a horší ekonomická situace
některých rodin, které si uhrazení výcviku včetně dopravy nemohly dovolit.

Vodácký kurz osmých a devátých ročníků se měl uskutečnit v týdnu od 5. do 10. června 2016
na Vltavě v okolí Českého Krumlova. Přihlásilo se celkem 21 žáků. Z důvodu nemoci vyučujícího
byl přesunut na 11. až 16. června 2016. Bohužel z důvodu zdravotního kolapsu učitele Jiřího Vlčka
byl v sobotu 11. června bez náhrady zrušen. Všem zákonným zástupcům byly během hlavních
prázdnin vráceny peníze. Je nám to líto, ale nedalo se už nic dělat. V příštím školním roce
s vodákem opět počítáme a přednost dostanou neuspokojení zájemci z loňska.

Vzdělávání cizinců a žáků na zahraničních školách
Ve školním roce 2015/2016 se ve škole nevzdělával žádný cizinec mimo oblast EU. Díky
zkušenostem a projektům, uskutečněným v minulých letech máme na škole pedagogy, kteří jsou
schopni se žáky – cizinci úspěšně pracovat. Dva žáci si plní povinnou školní docházku na
zahraniční škole (jeden žák ve Finsku a jedna žákyně v Rakousku).

Žáci s vývojovými poruchami učení a chování, logopedická péče

K 31. 3. 2016 se v Základní škole Karla Klíče Hostinné vzdělávalo 52 žáků s vývojovými
poruchami učení a chování (je to o pět žáků méně než loni), z tohoto počtu 13 žáků mělo
vypracovaný individuální nebo osobní plán (je to o dva žáky méně než loni). Z 52 žáků
s vývojovými poruchami učení a chování mělo 8 žáků diagnostikováno zdravotní postižení, 34
vývojové poruchy učení, 8 poruchy chování a 2 žáci autismus. Dalším žákům byl individuální plán
sestavován průběžně vždy po obdržení posudku z PPP nebo SPC v Trutnově, s nimiž škola nejvíce
spolupracuje. V případě potřeby se vzniklé problémy řešily ve spolupráci s poradnou bez
zbytečných odkladů, většinou ihned.
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Pracovníci Pedagogicko-psychologické poradny v Trutnově žáky šetřili na svém pracovišti
a jednou i přímo ve škole, dále poskytovali konzultace k právě šetřeným žákům, navštívili školu,
kde osobně společně s učiteli řešili problémy žáků se SPUCH.
Výchovní poradci vypracovali seznam žáků se SPUCH, který průběžně aktualizovali, a žáky
přidělili dyslektickým asistentkám k reedukaci. Do reedukační nápravy byli zařazeni všichni žáci
s individuálním vzdělávacím plánem. Do reedukační nápravy byli zařazeni všichni žáci
s individuálním vzdělávacím plánem.

Přijímací zkoušky, ukončení povinné školní docházky

V letošním školním roce si žáci podávali dvě přihlášky na střední školy a odevzdávali
zápisový list na vybranou školu.
Ve školním roce 2015/2016 ukončilo povinnou školní docházku v devátém ročníku 31
žáků ze dvou devátých tříd, jeden žák vyšel ze sedmého ročníku. Se všemi jsme se slavnostně
rozloučili ve františkánském klášteře v Hostinném. Škola zajistila pro všechny vycházející žáky
slavnostní pamětní desky. Za školu se s žáky rozloučili výchovný poradce L. Dvořák a L.
Kudrnová, třídní učitelé H. Kuříková a M. Dobiášová, ředitel J. Sogel, zástupce ředitele Z. Kubík,
učitelé M. Bobovský, E. Petrželová. Za zřizovatele pronesla proslov k žákům paní starostka města
Ing. D. Sahánková. Přítomen byl i místostarosta Mgr. P. Kesner. Jsme rádi, že se s našimi
vycházejícími žáky přišlo rozloučit celé vedení radnice. Sponzor školy L. Jirušová dala dvěma
žákům stříbrné řetízky a přívěsky a škola ocenila další dva žáky věcnými cenami. Žáci podarovali
svoje učitele květinami a drobnými dárky, jako poděkování za všechno, co pro ně v uplynulých
letech udělali. Nejvíce všechny překvapili vtipnou glosou, ve které zhodnotili devět let povinné
školní docházky. Akce se i díky slunečnému počasí zúčastnili ve velkém počtu příbuzní a kamarádi
vycházejících žáků a veřejnost. Pro kabelovou televizi Hostinné natočila video slečna Dufková,
fotogalerii vytvořil zase pan učitel Kubík. Byl to pro všechny nezapomenutelný den, na který budou
všichni zúčastnění ještě dlouho vzpomínat.
Výsledek přijímacího řízení:
Na víceleté gymnázium do Hostinného pro školní rok 2016/2017 bylo přijato dvanáct žáků
pátého ročníku. Celkem se jedná o 21,43 % žáků pátých tříd. Je to o 1,79 % více než v loňském
roce.
Na střední školy bylo pro následující školní rok přijato dvacet žáků z devátých tříd. Na
učební obory bylo přijato jedenáct žáků z devátých tříd a jeden žák ze sedmé třídy.

Opravné a komisionální zkoušky, opakování ročníku

Opravné zkoušky se konaly ve dnech 29. a 30. srpna 2016. Bylo u nich celkem devět žáků,
tři z prvního a šest z druhého stupně. Zaznamenali jsme mírný nárůst oproti loňskému roku, kdy
se počet opravných zkoušek zvýšil o dvě, po jedné na každém stupni. Z prvního stupně se k nim
dostavili tři žáci. Všichni neuspěli a budou v dalším školním roce opakovat daný ročník. Jedna
nadaná žákyně absolvovala komisionální přezkoušení na doporučení poradenského zařízení a byla
v daném předmětu přeřazena do vyššího ročníku. Z šesti žáků druhého stupně, kteří byli přizváni
k opravným zkouškám, se jich dostavilo pět a pouze jeden bude opakovat sedmý ročník. Stejný
ročník ale opakuje i žák, který se k opravným zkouškám vůbec nedostavil. Čtyři žáci z druhého
stupně u opravných zkoušek uspěli a postupují do vyššího ročníku. Celkem bude v novém školním
roce opakovat ročník sedm žáků z celé školy, což je o jednoho méně než loni. Dva žáci (po jednom
na každém stupni) měli více nedostatečných známek. Jeden žák z prvního stupně se na základě
konzultací zákonného zástupce se školou opravných zkoušek nezúčastnil.
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Výchovná komise

Výchovná komise se scházela dle potřeby v sestavě: třídní učitel, výchovný poradce, ředitel,
zákonný zástupce, sociální pracovník, popř. příslušný vyučující. Řešily se převážně problémy
výchovné a vzdělávací, některé i opakovaně. V drtivé většině případů měly výchovné komise
pozitivní dopad na zlepšení výsledků ve vzdělávání i chování projednávaných žáků. U některých
krátkodobě, u jiných i střednědobě. Oproti loňskému roku byl zaznamenán mírný nárůst v počtu
těchto komisí, konalo se jich za celý školní rok patnáct, z toho u třech žáků byla komise opakovaně.
Výchovné problémy se začínají přesouvat z druhého stupně na první a objevují se v čím dál tím
větší míře u mladších věkových skupin.

Testování žáků 3., 5. 7. a 9. tříd ZŠ
Škola byla zapojena do celorepublikového pilotního ověřování čtenářské gramotnosti
žáků 4. ročníků PIRLS, pořádaného dvěma inspektory ČŠI dne 6. dubna 2016 v třídách 4.B a 4.C.
Výsledky jednotlivých testů, ani souhrnné výsledky školy zatím nedorazily.
Pro naše žáky 3., 5. 7. a 9. tříd jsme zakoupili písemné srovnávací testy KALIBRO, které
se skládaly z těchto oblastí: matematika, český jazyk, anglický jazyk a společenskovědní základ.
Výsledky testů jsme předali všem zákonným zástupcům testovaných žáků na třídních schůzkách či
individuálních konzultacích. Škola obdržela výsledky a srovnání v grafech s celorepublikovým
průměrem, ze kterého jsme vybočili v sedmých a devátých třídách směrem nahoru v českém a
anglickém jazyce, směrem dolů pak v devátém v matematice.
Jak je z výsledků vidět, naši žáci se pohybují v úrovni celorepublikových výsledků nebo i nad nimi.
Vyučující a ředitel vypracovávali pro KALIBRO i evaluační dotazníky. V příštím školním roce
chceme v testování žáků pokračovat.
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Projekty a granty
1) Projektová činnost

Projektová činnost ve školním roce 2015/2016 probíhala v rámci výuky na obou stupních
ZŠ. Byla ještě bohatší, než v minulém školním roce. 20. dubna se uskutečnila projektová výuka
v rámci oslav Dne Země, jehož se zúčastnili žáci 4. a 5. tříd. Byla zaměřena na téma životní
prostředí, ekologie, třídění odpadů, poznávání rostlin a živočichů, práci městské policie a
KRNAPU. Ve spolupráci s Gymnáziem a SOŠ Hostinné zastoupenou Mgr. Maternovou se potřetí
uskutečnil společný projektový den obou škol pro naše žáky. Žáci procházeli po celé dopoledne
jednotlivá stanoviště v lese, na loukách, mravenčí stezce i škole a plnili zajímavé úkoly. Na závěr i
sami celou akci a kvalitu jednotlivých stanovišť hodnotili. Příští rok bychom chtěli v úspěšné
spolupráci pokračovat. Na závěr týdne bylo vyhlášení výsledků sběrové soutěže, kdy žáci za pomocí
zákonných zástupců nasbírali a dovezli do školy celkem 14 000 kg papíru a kartonu (loni 5 000 kg).
Škola naplnila šest a půl velkých kontejnerů na papír.

2) Grantová činnost
a) Učíme digitálně (název projektu)
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0026
Doba realizace projektu: 1. 10. 2014 až 1. 7. 2015
(prodloužen na základě dodatku do 8. 9. 2015).
Smlouva o partnerství byla uzavřena 26. 8. 2014 a 8. 9. 2014.
Schválená dotace: 628.000,- Kč
Partnerský projekt podal ředitel školy Mgr. Jaroslav Sogel, který v projektu zastával funkci
školního koordinátora.
Do tohoto projektu se zapojila Základní škola Karla Klíče 1. října 2014 jako partner s finančním
příspěvkem společnosti Pontech s.r.o. V tomto školním roce se 20 pedagogů školy seznámilo
zejména s novými dotykovými zařízeními – tablety, vzdělávalo se na pěti seminářích v oblasti ICT,
proběhly lekce koučinku, mentoringu, podpora pedagogů formou asistence, práce na
www.stránkách, chatu a rovněž i e-lerning. Škola z projektu získala sadu odolných tabletů v ceně
300.000,- Kč. Projekt byl úspěšně zrealizován. Odeslána závěrečná monitorovací zprávou, projekt
skončil 8. září 2015.
b) Dlouhodobý program protidrogové prevence pro základní školy (pracovní název

projektu)

Podán: 17. 7. 2016
Doba realizace projektu: 1. 1. 2017 až 31. 12. 2017
Projekt podává organizace Společně k bezpečí prostřednictvím Mgr. Martiny Grohmanové
Typ prevence: selektivní primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na ZŠ
(selektivní primární prevence se zaměřuje na práci s rizikovou skupinou)
Cíl projektu: dlouhodobá selektivní primární prevence rizikového chování zaměřená na prevenci
užívání návykových látek, dlouhodobá komplexní péče, vedení dětí k odpovědnosti za vlastní
chování a způsob života v míře přiměřené jejich věku. Dlouhodobost v tom smyslu, že naším
záměrem je, aby projekt měl návaznost a pokračoval i v dalších letech. Jestliže bychom u Rady
vlády nyní uspěli, žádost bychom podávali i v dalších letech. Tím bychom ošetřili hlavní cílovou
skupinu ve vztahu k možnému rizikovému chování. Každé dítě by za dobu své školní docházky
prošlo 36 hodinami přímé práce s VŠ vzdělaným pedagogem v oblasti sociálně patologických jevů.
Vybraní rizikoví jedinci by měli navýšený počet hodin v rámci výjezdu mimo školu, každý o 22,5
vyučovací hodiny přímé práce.
Projekt je budován pod záštitou Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
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c) Klíč k podpoře výuky jazyků (název projektu)
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.1679
Podán: 28. 4. 2015
Schválen: 20. 7. 2015
Vyhlašovatel: MŠMT
Doba realizace projektu: 1. 7. 2015 až 31. 12. 2015
Schválená dotace: 822.902,- Kč
Projekt podal ředitel školy Mgr. Jaroslav Sogel, který v projektu zastává funkci školního
koordinátora.
Cíl projektu: Podpora kutikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a
školských zařízeních.
Projekt byl zrealizován ve školním roce 2015/2016. Součástí byly Čtenářské dílny ke zkvalitnění
čtenářství a čtenářské gramotnosti pro žáky 2. - 9. tříd, dále Stínování pro pedagoga matematiky na
škole v Londýně, Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt v jižní Anglii s výukou v jazykové škole
pro 40 žáků a 4 pedagogy v rámci doprovodu. Kromě nezapomenutelných zážitků našich žáků a
pedagogů jsme v rámci projektu získali více než osm set knih do knihovny a studovny na první a
druhý stupeň a sadu elektronických čteček knih. Projekt byl úspěšně zrealizován. 27. ledna 2016
byla odeslána závěrečná monitorovací zpráva, která byla na MŠMT 21. března 2016 schválena.
d) Klíč pro technické předměty (název projektu)
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/57.0793
Podán: 27. 7. 2015
Schválen: 17. 9. 2015
Vyhlašovatel: MŠMT
Doba realizace projektu: 1. 9. 2015 až 31. 12. 2015
Schválená dotace: 220.850,- Kč
Projekt podal ředitel školy Mgr. Jaroslav Sogel
Koordinátor projektu: Mgr. Zdeněk Kubík
Cíl projektu: Podpora kutikulární reformy a technického vzdělávání, výuky cizích jazyků a v cizích
jazycích ve školách a školských zařízeních.
Projekt byl realizován ve školním roce 2015/2016. Součástí byl rozvoj technických dovedností
žáků na druhém stupni základní školy formou vytváření žákovských výrobků. Díky projektu jsme
získali nové vybavení do našich školních dílen (nástroje, materiál). Dále Rozvoj profesních
dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků ZŠ. Zde byli
proškoleni dva učitelé z druhého stupně a získali jsme i metodické materiály. 28. ledna 2016 byla
odeslána závěrečná monitorovací zpráva, která byla na MŠMT 7. března 2016 schválena.
e) Ovoce do škol, Školní mléko
Tyto projekty zajišťovala ekonomka A. Jerjeová, uklízečka D. Jerjeová a učitelé prvních až pátých
tříd.
Všichni žáci prvního stupně a třídní učitelky dostávali jednou týdně zdarma čerstvé ovoce i
zeleninu, mohli si zakoupit za zvýhodněné ceny mléko (ochucené i neochucené) a mléčné výrobky.
Oba projekty mají na škole již svoji delší tradici a jsou žáky i jejich zákonnými zástupci pravidelně
vyhledávány.
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f) Charitativní sbírky, knižní klub Fragment, Albatros (další projekty, které ve škole
probíhaly)
Tyto projekty zajišťovala učitelka z prvního stupně ZŠ Mgr. L. Stará, vedoucí vychovatelka ŠD
Mgr. H. Jiřičková a koordinátorky ŽP Mgr. H. Kuříková a M. Šneberková a ekonomka Alena
Jerjeová. Jednalo se celkem o pět projektů. Tři byly určeny na podporu nemocných dětí, dva na
podporu čtenářské gramotnosti žáků. Účast žáků a vybrané částky v charitativních projektech
předčily loňský školní rok. Škola obdržela děkovné dopisy a byla zveřejněna na webových stránkách
projektů s fotografií mezi dárci.
V rámci nabídky knižního klubu Fragment a Albatros byly žákům prvního stupně nabízeny knížky
za zvýhodněné ceny bez poštovních poplatků. Tento projekt je důležitý nejen v rámci podpory
čtenářské gramotnosti žáků, ale i jednou z mála možností zakoupit si knihu v městě Hostinném,
kde již čtvrtým rokem nefunguje žádný kamenný knižní obchod s výjimkou antikvariátu, který ale
funguje pouze prostřednictvím e-shopu s poplatky navíc.
g) Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1.-

3. třídách ZŠ (název projektu)

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/14.0137
Realizuje: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
Do tohoto projektu se zapojily třetí třídy. Škola po celý rok ověřovala ve výuce anglického jazyka
multimediální materiály, sady interaktivních pomůcek a pracovních listů.
h) Moje olympiáda, Sazka olympijský víceboj
Přihlášku školy do soutěžních celorepublikových projektů podal učitel p. Jiří Vlček
Do projektů Českého olympijského výboru pod záštitou MŠMT se přihlásily všechny třídy školy
s vyučujícími tělesné výchovy a sportovních her.
Cílem obou projektů je zapojit zábavnou soutěžní formou do sportovních aktivit co nejvíce žáků i
studentů. Naše škola vybojovala v soutěži Sazka olympijského víceboje 3. místo v celorepublikové
soutěži škol s počtem 301 až 450 žáků a získala dárkový poukaz na nákup sportovního vybavení
v ceně 20 000,- Kč, dále dva sportovní sety, každý v hodnotě 5000,- Kč. Sety obsahovaly 12
oboustranných dresů, 6 basketbalových míčů, 6 volejbalových míčů, 4 florbalové míčky a pro žáky
z prvního stupně i sportovní deníky.
Dvakrát zavítala do města Hostinné i olympijská hlídka s kajakářem J. Prskavcem, olympionikem
P. Svojanovským a lyžařem K. Žalčíkem. Vzhledem k úspěšnému zapojení 100% žáků jsme
obdrželi zlatý certifikát, certifikát garanta a v příštím školním roce k nám potřetí zavítá olympijská
hlídka.
Další školní rok chceme pokračovat v tomto zajímavém projektu.
ch) Čistá obec, čisté město, čistý kraj
Přihlášku do projektu podal ředitel školy Mgr. Jaroslav Sogel
Do projektu se zapojily všichni naši žáci včetně zaměstnanců. Na každé budově funguje
koordinátor, který má na starosti třídění a odvoz tříděného odpadu do barevných kontejnerů ve
městě. V rámci projektu jsme v prosinci 2014 do školy získali zdarma šestnáct nádob na tříděný
odpad (papír, plasty). Od ledna 2014 výrazně pokleslo množství směsného komunálního odpadu
v kontejnerech a popelnicích školy. Od září 2013 jsme díky třídění odpadů místo velkoobjemového
kontejneru před budovou Červené školy objednali plastovou popelnici a tím snížili roční platby
školy za odvoz odpadů.
Od září 2014 máme ve škole i nádoby na sběr použitých elektrobaterií a monočlánků.
V minulém školním roce jsme v rámci sběrové soutěže „Chyť si tablet“ získali do školy jeden
tablet.
Další školní rok chceme pokračovat i v tomto zajímavém projektu.
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i) Bezpečná základní škola Hostinné (název projektu)
Podán: 23. 3. 2015
Neschválen
Vyhlašovatel: MŠMT
Doba realizace projektu: školní rok 2014/2015
Schválená dotace: 0,- Kč
Projekt podal ředitel školy Mgr. Jaroslav Sogel
Cíl projektu: Zlepšení bezpečnosti při vstupech do všech tří školních budov. Zamezení vstupu do
školy a školní družiny nežádoucím osobám.
V důsledku velmi omezených prostředků na tento projekt, byla poskytnuta dotace MŠMT
v Královéhradeckém kraji pouze třem školám. Zřizovatel základní školy – Město Hostinné se
rozhodlo projekt převzít a zafinancovalo ho z vlastních prostředků.
U vstupních dveří do všech školních budov tak fungují nově videokamery propojené
s videotelefony do ředitelny, dvou místností zástupce ředitele, dvou sboroven, kanceláře ekonomky
i kanceláře účetní a do všech čtyř oddělení školní družiny. Podstatně tím vzrostlo zabezpečení
školních budov proti vniknutí nezvaných návštěvníků
Projekt byl realizován na podzim 2015.
j) Klíč ke společnému vzdělávání (název projektu)
Podán: 29. 6. 2016
Dosud neschválen
Vyhlašovatel: MŠMT
Doba realizace projektu: školní rok 2016/2017, 2018/2019
Dotace: 200 000,- Kč + 2200,- Kč za každého žáka školy dle statistiky
Projekt podal ředitel školy Mgr. Jaroslav Sogel

27

Základní škola Karla Klíče Hostinné
Prevence sociálně patologických jevů na
prvním a druhém stupni ZŠ
1. Volnočasové aktivity
A) Knihovna na budově C, která fungovala jako studovna s dohledem.
Žáci zde mohou psát úkoly a referáty, připravovat se na odpolední vyučování, ale i jen setrvat
v knihovně a přečíst si nějakou oblíbenou knihu, kterou si budou moci půjčit a odnést domů.
Knihovna byla v letošním školním roce doplněna o nové publikace. Škola z projektu a vlastních
prostředků zakoupila sadu 30 elektronických čteček knih s připojením k internetu.
B) Knihovna na budově A, která funguje jako knihovna pro žáky 1. - 5. ročníku ZŠ. Knihovna
byla v letošním školním roce z projektu doplněna o nové publikace. Knihovnu má na starosti p.
uč. Zákoucká.
D) Počítačový koutek na budově C– k dispozici je pro žáky 8 nových počítačů s internetem,
které žáci využívají nejen k výuce, ale i v průběhu velké přestávky a přestávky před odpoledním
vyučováním, kde škola plní zákonnou povinnost zajistit pro žáky bezpečné prostředí. Závadné
stránky a přístupy na sociální sítě jsou žákům blokovány. V tomto školním roce byly všechny židle
nově očalouněny a stávající záclony a závěsy nahrazeny barevnými žaluziemi.

2. Besedy na téma kriminalita mládeže, drogy, nedrogové závislosti
Spolupráce u těchto besed byla zejména s Policií ČR, Pedagogicko – psychologickou
poradnou Trutnov, Vyšší odbornou školou Trutnov, Lékařskou fakultou v Hradci Králové a
Hasičským záchranným sborem.
Témata plynule navazují na učivo a zejména na preventivní program školy, který se tímto
problémem také zabývá.
Témata: požární prevence, první pomoc, uvědomování si trestní odpovědnosti, kriminalita
mládeže, HIV/AIDS, výchova ke zdraví, infekční choroby a jejich rizika, drogy a jiné návykové
látky.

Přínos pro region, měřitelné vyhodnocení:
V našem městě i regionu se setkáváme s nejrůznějšími problémy, které se týkají i našich
žáků. Projekty by měly pomoci našim dětem, ale i spoluobčanům zvládnout tyto problémy a najít
ideální řešení trávení volného času při čekání na odpolední vyučování a hlavně dětem vysvětlit
nejrůznější pojmy spojené s kriminalitou.
Snažíme se žákům pomoci zvládnout náročnost přestupu na druhý stupeň ZŠ nebo jim
naopak usnadnit odchod z páté a deváté třídy na střední školy a na odborná učiliště.
Souhrn besed, které jim nabízíme a množství materiálů, které se jim dostane do rukou, by
jim toto rozhodování a uvědomění se mělo ulehčit. Po ukončení projektů by se měl i reálně snížit
počet problémů s dětmi.
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Práce výchovných poradců
1. Integrace žáků s IVP
Ve školním roce 2015/2016 na naší škole evidováno k 31. březnu 2016 celkem 52 žáků
s postižením, z toho v první až páté třídě 26 žáků se zvýšeným normativem a v 6. – 9. třídě 19 žáků
se zvýšeným normativem. Jejich počet se v průběhu roku měnil. Třinácti žákům školy byly
vypracovány třídními učiteli (dále TU) a výchovnými poradci (dále VP) v měsíci září individuální
vzdělávací plány (šesti na prvním a sedmi na druhém stupni) a ve třech případech i osobní plán.
Protože byl na tyto žáky čerpán navýšený normativ finančních prostředků, měli právo a povinnost
docházet na reedukaci. Reedukace se konala 1x týdně. Naše škola poskytovala na druhém stupni
nejen individuální reedukaci v českém jazyce, ale také v matematice.
Na prvním stupni reedukovaly: Mgr. Soňa Dvořáková, Mgr. Milada Haasová, Mgr. Ivana
Karbulová, Mgr. Eva Petrželová a Mgr. Lenka Stará.
Český jazyk na druhém stupni reedukovala: Mgr. Helena Baculáková. Matematice se
věnovaly Mgr. Hana Kuříková a Mgr. Eva Petrželová. Činnost reedukačních asistentek byla
výchovnými poradci průběžně prověřována. Nebyly shledány žádné nedostatky.
I v tomto školním roce jsme posílili logopedickou asistenci. Zde se kromě Mgr. Festové
našim žákům věnovala i Mgr. Soňa Dvořáková. Důvodem byl velký počet žáků s vadami řeči.
Žáků s menším znevýhodněním na naši školu docházelo celkem 84 (31 na prvním a 53 na
druhém stupni). Pro tyto žáky a jejich rodiče byl pro jednotlivé diagnostikované poruchy
vypracován hromadný individuální vzdělávací plán (dále IVP), podle něhož jim jsou v souladu s
diagnózou z pedagogicko-psychologické poradny (dále PPP) nebo speciálně pedagogického centra
(SPC) poskytovány patřičné úlevy. Nejrozšířenějšími deficity v uplynulém školním roce na naší
škole byly dysgrafie, byly řešeny přímo se žáky v rámci vyučovacích hodin. Rozhovory se žáky vedli
vedle třídních učitelů i všichni vyučující problematických předmětů. Pokud se situace nezlepšila,
řešili celou situaci výchovní poradci ve spolupráci se školním preventistou.
Pokud tento zásah nepomohl, byli třídními učiteli telefonicky kontaktováni rodiče.
Několikrát v průběhu školního roku tito žáci obdrželi sdělení pro rodiče, zápisem do ŽK, o
nedostatečném prospěchu.
2. Prevence a řešení sociálně patologických jevů
Ve spolupráci se školní metodikem prevence (dále ŠMP), Bc. E. Petrželovou, byly
uskutečněny následující preventivní akce a přednášky:






prevence kriminality mládeže - první i druhý stupeň
- trestní zodpovědnost pro 5. ročník
- šikana, trestní zodpovědnost dětí a dospělých pro 7. ročník
prevence předčasného sexuálního života a promiskuity -VOŠ Trutnov- pohlavně
přenosné choroby +HIV, rakovina děložního čípku
nedrogové závislosti – pořádané PPP Trutnov
sanitka rychlé záchranné služby, ukázka vybavení, nácvik první pomoci na
figuríně
besedy s preventistou - šikana (podněty ze strany dětí, informace ze schránek
důvěry)
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3. Péče o žáky s problémovým chováním
V průběhu školního roku bylo v péči VP celkem 14 žáků s problémovým chováním, což je
o 4 více, než v minulém školním roce. Na prvním stupni to bylo 5 žáků a na druhém 9 žáků). Na
pravidelných sezeních byla vždy předkládána žákovská knížka, vysvětlovány jednotlivé prohřešky i
důvody proč k nim došlo. Často byli do tohoto procesu zapojeni i zákonní zástupci. Aktivně jsme
pracovali na snížení počtu prohřešků a poznámek. Ve školním roce 2015/2016 se mírně snížil
výskyt problematického chování na druhém stupni naší školy. Zjistili jsme, že se přesouvá postupně
na 1. stupeň, kde jsme zaznamenali určitý nárůst. Občas se vyskytovaly menší prohřešky, o kterých
jsme informovali rodiče zápisem do ŽK či telefonicky. V případě osobního jednání s rodiči byl o
něm vždy vytvořen zápis. V průběhu školního roku se na škole uskutečnilo celkem čtrnáct
výchovných komisí. Žáci, kteří v nich již dříve absolvovali pobyt, byli průběžně sledováni a
kontrolováni, jejich chování ve škole odpovídalo po celý školní rok normě.
4. Kariérové poradenství
V září 2015 byl opět proveden průzkum u vycházejících žáků, který se týkal další profesní
orientace. S volbami bylo nadále pracováno formou konzultací. V měsíci listopadu se v rámci
třídních schůzek uskutečnila schůzka s rodiči vycházejících žáků. Rodiče byli informováni o
průběhu přijímacího řízení. Několik z nich přišlo konzultovat výběr vzdělávací cesty s výchovným
poradcem (osobní návštěvou, telefonicky či v rámci třídních schůzek). Výběr budoucí školy
konzultovali i žáci.
27. listopadu jsme uspořádali osmý ročník burzy SŠ a učilišť. Na burze se prezentovalo
celkem 18 středních škol a odborných učilišť (je to stejně jako loni). O průběhu jsme informovali
článkem do Zpravodaje a na webu školy. Tento ročník byl, co se týká počtu zúčastněných škol třetí
nejúspěšnější.
V průběhu měsíce ledna a února shromáždili VP potřebné informace a vyhotovili přihlášky
ke studiu i druhopisy výstupních hodnocení a zápisové lístky. Všichni naši žáci byli přijati v prvním
nebo druhém kole přijímacího řízení.
5. Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky
7. dubna 2016 proběhl v naší škole seminář věnovaný spolupráci asistenta pedagoga a
vyučujících s názvem „Cesta ke kvalitě“. Díky velmi kvalitní lektorce, která dlouho
pracovala na speciálních a praktických školách a ve vyloučené lokalitě, jsme získali nový
náhled na spolupráci pedagogů ve třídě i na škole. Byli jsme seznámeni i s riziky a častými
chybami, kterých se pedagogové i zákonní zástupci žáků s postižením dopouštějí. Na závěr
proběhla bouřlivá diskuse k ožehavému tématu Společného vzdělávání, vyplývajícím
z nové legislativy od 1. září 2016.
6. Předávání informací a jednání se zákonnými zástupci
Jednání s rodiči probíhalo jednak prostřednictvím třídních schůzek, jednak jednáním
v konzultačních nebo odpoledních hodinách. Pro informování zákonných zástupců VP často volili
také telefonický kontakt.
Rodiče se také zastavovali v konzultačních hodinách, bez předchozího pozvání školou.
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7. Spolupráce s TU, ŠMP
Při řešení problematického chování či neprospěchu mezi sebou spolupracovali TU, VP a
vyučující problematických předmětů. Pokud se objevily problémy v chování, byl do týmu přizván
i ŠMP.
8. Spolupráce s dalšími orgány a institucemi
I ve školním roce 2015/2016 oba VP nejčastěji spolupracovali s OSPODy - jak ve Vrchlabí,
tak i v Trutnově. Nově i ve Dvoře Králové nad Labem. Kontakt s Vrchlabím byl daleko
intenzivnější, protože dle místa bydliště téměř všechny naše problémové děti spadají do
kompetence právě OSPODu ve Vrchlabí.
Nejčetnější byl kontakt telefonický - obvykle jednou až dvakrát týdně. Pokud došlo
k závažné školní události, postup byl konzultován i častěji. Na prvním stupni probíhala spolupráce
zejména s PPP a SPC v Trutnově, SPC v Hradci Králové, logopedickou asistentkou Mgr. Festovou,
místní MŠ, MŠ Prosečné a ZUŠ Hostinné. Byly uskutečněny celkem tři hospitace MŠ v prvních
třídách, konzultace s MŠ před zápisem i po zápisu. Výchovná poradkyně L. Stará společně
s ředitelem J. Sogelem konzultovali budoucí prvňáky přímo s jejich učitelkami v MŠ.
Dále pokračovala i naše spolupráce obou výchovných poradců s RIAPSem v Trutnově a
nově i Výchovným ústavem pro mládež v Hostinném a nově zřízeným Střediskem výchovné péče,
které sídlí v Národním domě.

31

Základní škola Karla Klíče Hostinné
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků (DVPP)
Pedagogičtí pracovníci mají dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, §
24, v platném znění, povinnost obnovovat, upevňovat a doplňovat kvalifikaci. V souladu
s potřebami školy ředitel školy zpracovává plán DVPP. Ve školním roce 2015/2016 byla většina
rozpočtu na DVPP již do konce roku 2015 vyčerpána. Jednotlivé semináře Tvořivé školy
absolvovaly Mgr. A. Krátká, Mgr. R. Švehlová, Mgr. M. Šneberková, Mgr. H. Jiřičková, Mgr. S.
Dvořáková, Mgr. B. Vondrová a Mgr. L. Eisová. Mgr. S. Dvořáková a Mgr. Z. Kubík absolvovali
několikadenní školení během hlavních prázdnin, které bylo zaměřeno na moderní výuku
matematiky metodou prof. Hejného. Od května do srpna 2016 jsme většinu financí čerpali za
školení spojená s novelami zákonů od 1. září 2016 a Společným vzděláváním. Účastnili se ředitel
Mgr. J. Sogel, obě výchovné poradkyně Mgr. L. Stará a Mgr. L. Kudrnová. Ing. L. Dvořák
absolvoval školení pro koordinátory ŠVP. Všechny tři asistentky pedagoga mají již odpovídající
vzdělávání pro asistentky pedagoga. Tím byla celá částka prakticky vyčerpána a další školení pro
pedagogy byla financována ze školních projektů, nebo jsme využívali i školení zdarma, nabízených
škole a hrazených jinými organizacemi či sdruženími.
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na
veřejnosti
Základní škola se chce úspěšně prezentovat na veřejnosti. Velmi dobrých výsledků dosahují
žáci ve sportovních a výtvarných a soutěžích, pravidelně se účastní na Festivalu umělecké činnosti
(FUČ) přehlídky recitátorů a soutěže ve zpěvu. I zde se naši žáci prezentují na okresních
přehlídkách, kam postoupili přes okrskové kolo, které pořádala naše základní škola. Hodně našich
žáků se i dále zabývá zájmovou mimoškolní činností v místní ZUŠ DDM, a to zejména v tanečním
a hudebním oboru.
O dění ve škole se snažíme rodiče informovat několika způsoby. O aktivitách školy, zvláště
o zajímavých akcích, informujeme veřejnost prostřednictvím kabelové televize a webových stránek
města. Škola stále více využívá webových stránek školy: www.zskkho.cz, kde mohou návštěvníci
zhlédnout fotografie s doprovodnými články z jednotlivých akcí, nově i informační obrazovky na
2. stupni ZŠ.
Velký ohlas u rodičů i mezi veřejností mají články uveřejněné ve Zpravodaji města
Hostinné, které aktuálně každý měsíc informují o dění ve škole, ale i články o projektech školy.
Texty bývají doplněny fotografiemi. O našem úspěšném tažení v rámci sportovních projektů ČOV
a MŠMT informoval veřejnost i Krkonošský deník a MF Dnes. Při účasti Olympijské hlídky natáčel
naše žáky kameraman ČOV.
Ve školním roce stále více pedagogů využívalo k prezentaci aktivit školy na veřejnosti
nové verze webových stránek školy. Pedagogové již sami pod svými přístupovými hesly vkládají na
web články, fotografie a videa. Žáci, veřejnost i pedagogové mají možnost vkládat komentáře
k článkům. Webové stránky byly administrátorem ve školním roce 2015/2016 dále upravovány a
rozšiřovány zejména o elektronickou žákovskou knížku a elektronickou třídní knihu. Obě aplikace
jsou v tomto školním roce používány již podruhé.
.
Fotodokumentace soutěží, olympiád, kulturních a sportovních akcí, exkurzí, vycházek
a výletů je v příloze této výroční zprávy.
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Hodnocení činnosti školy v r. 2015/2016
Základní škola Karla Klíče Hostinné prošla ve školním roce 2015/2016 těmito
personálními změnami. Jedná se zejména o novou učitelku pro 1. stupeň Mgr. M. Šneberkovou,
která převzala třídu po Mgr. D. Břeňové, která odešla na mateřskou dovolenou. Z mateřské
dovolené se vrátila Mgr. R. Lukešová a převzala třídnictví v 5.B. Odešla učitelka z 2. stupně Mgr.
I. Fišerová. V průběhu školního roku odešel Mgr. J. Mareš, kterého vystřídala Mgr. et. Mgr. K.
Kubečková - Žalská, která od května převzala úvazek po H. Varníčkové. V květnu se vrátila
z rodičovské dovolené Mgr. L. Kudrnová jako vyučující na 2. stupni a výchovná poradkyně. Na
místo vedoucí vychovatelky školní družiny byla jmenována Mgr. H. Jiřičková a jako asistentka pro
žáky sociálně znevýhodněné nastoupila M. Drefková. Opět jsme museli zajistit kvalifikovanou
náhradu za dlouhodobě nemocnou H. Varníčkovou. Staly se jí E. Vaisová a E. Pecháčková, později
Mgr. Kubečková- Žalská.
Školní vzdělávací program „Vzdělání – klíč k životu“ byl pátým rokem ověřován ve všech
ročnících školy. Vzhledem ke změnám Rámcového vzdělávacího programu (dále jen RVP) k 1. 9.
2013, jsme na druhém stupni zařadili druhý povinný cizí jazyk místo volitelného jazyka do učiva 8.
ročníku. Jako volitelný předmět v 9. ročníku byla nově Cvičení z matematiky a Cvičení z českého
jazyka.
S ohledem na vysoký počet žáků prvních až třetích tříd a velký počet zájemců o pobyt ve
školní družině (dále jen ŠD), byla kapacita čtvrtého oddělení 30 žáků. Od září 2015 škola opět
zaměstnala dva asistenty pedagoga k žákům se SVP jednoho k žákům sociálně znevýhodněným.
Dva působili na prvním stupni ZŠ, jeden na druhém stupni ZŠ.
Ředitel školy byl zván od září 2015 na všechna zasedání školské rady, která působila v počtu
devíti členů. Pravidelně se jich zúčastňoval. Docházel i na jednání školské komise a komise
prevence kriminality při MĚÚ Hostinné. Účastnil se i jednání zastupitelstva, kde inicioval vymezení
školského obvodu. Začal docházet na jednání Místní akční skupiny při Svazku obcí Horní Labe.
V tomto školním roce došlo k mírnému zlepšení finanční situace v kapitole ostatních
neinvestičních výdajů (dále jen ONIV). Dokoupili jsme další učebnice a pomůcky a obměnili
učebnice zastaralé. Dále jsme uhradili povinné pomůcky pro žáky 1. tříd a reedukační pomůcky pro
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP). Zakoupené učebnice posílily fond
školních učebnic. Během druhého pololetí se počet žáků ve škole zvýšil o deset. ONIVy se ale
během školního roku nemění. Pro všechny nové žáky jsme museli dokoupit učebnice a pomůcky.
Díky snížení počtu suplovaných vyučovacích hodin a slučování devátých tříd při nízkém
počtu žáků ve druhém pololetí jsme udrželi rozpočet přímých výdajů na vzdělávání tak, že jsme u
všech pedagogických pracovníků školy mohli zachovat platové stupně podle stupnice včetně
platových postupů. Je to úspěch i důležitý motivační nástroj pro práci nejen zkušených pedagogů
školy, ale i při přijímání nových pedagogických pracovníků školy.
V rámci sbírek a charitativní činnosti jsme se zapojili do šesti projektů. Byla to sbírka fondu
Sidus na vybavení dětských zdravotnických zařízení novými přístroji, celoroční sběrová akce
plastových víček s názvem Víčko pro Nikyho a Tomáška z Chotěvic na financování zahraničního
léčebného pobytu, léků, asistence a kompenzačních pomůcek pro dva postižené chlapce - Nikolase
z Jičína a Tomáška z Chotěvic. Dále jsme realizovali prodej předmětů s logem o. s. Život dětem,
kde byl výtěžek věnován rovněž na pomoc handicapovaným dětem a Sněhuláci pro Afriku, což je
sbírka na rozvoj školství v afrických zemích. Naši žáci se opět ve velkém počtu zapojili do
Tříkrálové sbírky ve městě a v květnu 2016 i do sbírky Ligy proti rakovině s názvem Květinový
den.
Druhým rokem na škole působil Žákovský parlament. Pracovalo v něm pod vedením dvou
koordinátorek Mgr. M. Šneberkové a Mgr. H. Kuříkové celkem 34 zvolených žáků (20 na prvním
a 14 na druhém stupni ZŠ). Žáci zrealizovali vánoční jarmark, sbírku na podporu afrických dětí,
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dětský den pro žáky 1. stupně a na závěr se vydali na exkurzi do zábavního parku Mirakulum u
Milovic.
Největším úspěchem minulého školního roku bylo umístění školy na 3. místě v celostátním
kole sportovní soutěže škol v rámci ČR, pořádané Českým olympijským výborem za podpory
ministerstva školství s názvem Česko sportuje. Obdrželi jsme dárkový poukaz na nákup
sportovního vybavení v ceně 20 000,- Kč. Soutěž bude pokračovat i v dalších letech. Za odměnu
jsme dále získali třetí návštěvu Olympijské hlídky v naší škole a městě, která má dorazit v říjnu
2016. Velmi si vážíme podpory zákonných zástupců při svozu sběru, který každoročně pořádáme
a snažíme se motivovat žáky hodnotnými cenami. Naši žáci již opakovaně dostávají dvě vysvědčení.
Ke klasickému je i sportovní. Získali jsme další Čestný certifikát ČOV, diplomy, tři sportovní sety,
každý v ceně 5000,- Kč na tělesnou výchovu, sportovní hry a kroužky. Rozšířili jsme obě stálé
školní galerie výtvarných prací žáků. Je to galerie 1.- 5. tříd ve vestibulu a atriu na budově pro 1.
stupeň ZŠ a galerie pro žáky 6. – 9. tříd na chodbách budovy druhého stupně ZŠ, které si žáci
vyzdobili svými pracemi v rámci oslav roku patrona naší školy K. V. Klíče v Hostinném. Třetí
galerie vzniká na chodbě budovy ŠD a DDM.
Pro hodnocení školy byly použity tyto dokumenty: 2 zprávy výchovných poradců školy,
hodnocení efektivity uplatňovaných preventivních programů, evaluace školní družiny, vnitřní řád
ŠD, ŠVP školy – Vzdělání klíč k životu, dotazník OP VVV, zápisy ze školské rady, zápisy z jednání
rady a zastupitelstva města, zápisy z komisí města, dokumentace Místní akční skupiny při Svazku
obcí Horní Labe, projekty na rekonstrukci ZŠ, výroční zprávy za školní roky 2013/2014,
2014/2015, dokumentace a monitorovací zprávy k projektům ZŠ „Klíč k profesnímu rozvoji
pedagogů“ a „Učíme digitálně“, „Bezpečná základní škola Hostinné“, „Klíč k podpoře výuky
jazyků“, „Klíč pro technické předměty“, zápisy z pedagogických porad a metodických sdružení
školy, zápisy z BOZP a PO, dokumentace ze zápisu, články v tisku, fotodokumentace ČOV,
statistické údaje ve výkazech školy a další školní dokumentace.
Články otištěné ve Zpravodaji města o činnosti školy ve školním roce 2015/2016 naleznete
v přílohách této výroční zprávy.
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti
provedené Českou školní inspekcí a dalšími
kontrolními orgány
KONTROLNÍ ČINNOST
Kontrolní činnost probíhala pravidelně na několika úrovních.:
1. Čerpání školského i městského rozpočtu
2. Hospitační činnost
3. Kontrola vyplňování pedagogické dokumentace
4. BOZP
5. Revize
Ad 1. Ředitel školy měsíčně kontroluje stav čerpání rozpočtu školského i městského.
Podklady mu pravidelně předkládají:
ekonomka školy Alena Jerjeová – přehled čerpání rozpočtu města
mzdová účetní a personalistka Hana Mahelová – přehled čerpání školského
rozpočtu
Ad 2. Hospitační činnost prováděl ředitel Mgr. Jaroslav Sogel a zástupce ředitele Mgr. Zdeněk
Kubík dle plánu hospitační činnosti, i když ne vždy se jim podařilo dodržet přesný
harmonogram. Hospitační činnost u třech vychovatelek prováděla vedoucí školní družiny
Mgr. Hana Jiřičková a ředitel školy. Důraz je kladen též na vzájemnou hospitační činnost
mezi učiteli, zvláště třídních učitelů ve svých třídách.
Ad 3. Třídní knihy a výkazy se zkontrolovaly k 15. 9., k 1. 2. a k 29. 6.
Katalogové listy a elektronická dokumentace – k 15. 9., ke 1. 2., 29. 6.
Kromě těchto termínů kontroloval zástupce ředitele třídní knihy pravidelně nejméně
jednou za dva měsíce v průběhu celého školního roku.
Pro elektronický sběr dat byly zkontrolovány údaje v matrice v programu Bakaláři
k 30. září 2015 a 30. březnu 2016.
Ad 4. Kontrola pracoviště z hlediska BOZP proběhla ve všech třech budovách v měsíci březnu
2016 – bez závad.
Další kontrolu pracoviště z hlediska BOZP provedla Alena Prchlíková, bezpečnostní
technik, aktualizovala dokumenty BOZP a proškolila všechny stávající i nové zaměstnance
školy v rámci cyklického školení BOZP, které se uskutečnilo v úvodu školního roku.
Školení asistentek pedagoga po nástupu do zaměstnání provedl ředitel školy.
Škola má vypracovaný vnitřní kontrolní systém v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.
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Přehled kontrol
uskutečněných ve školním roce 2015/2016
datum

druh kontroly

předmět kontroly

26. 9. 2015

následná

Audit projektu Učíme digitálně, reg. č.
CZ.1.07/1.3.00/51.0026

namátková

Dodržování,
plnění
povinností
stanovených
přímo
použitelnými
předpisy Evropských společenství, zák. č.
258/200 Sb., vyhláškou č. 410/2005 Sb.
a vyhláškou č. 343/2009 Sb.

12. 6. 2016

kontrolu provedl
Inter-Consult, spol.
s r.o.
Krajská hygienická
stanice
Královéhradeckého
kraje se sídlem
v Hradci Králové

Audit projektu prověřil účetnictví, výkazy a evidenci pracovní doby jednotlivých pedagogů a
nepedagogů, kteří se na projektu podíleli. Auditorka neměla k dodaným materiálům žádné
výhrady.
Kontrola ze strany hygienické stanice škole vytkla nedokončený plot u budovy Školní 321 (nyní
ŠD a DDM) a podlahové krytiny v některých učebnách na budově v ul. B. Němcové 411 (2.
stupeň ZŠ). Do konce školního roku 2015/2016 bylo již oplocení dokončeno a ve spolupráci
s vedením města a odborem majetku se připravily podklady na kompletní rekonstrukci učeben
s nevyhovujícími podlahovými krytinami, která je naplánována o hlavních prázdninách na konci
školního roku 2016/2017.
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Hospodaření školy ve školním roce 2015/2016

Předkládá:

rozpočet zřizovatele
rozpočet ŠÚ

– Alena Jerjeová
– Hana Mahelová

Základní škola Karla Klíče Hostinné, dále jen ZŠ, jako příspěvková organizace, jejíž zřizovatel
je obec, je financována ze dvou zdrojů:
a) Neinvestiční dotace se poskytuje v souladu se zákonem č. 564/1990 Sb., viz zpráva paní
Mahelové.
b) Příspěvek na provoz poskytuje zřizovatel.
c) Příspěvek na provoz poskytuje zřizovatel.
Oba zdroje financování se vyúčtovávají vždy k 31. 12. příslušného kalendářního roku.
Z toho vyplývá, že rozpočty se nekryjí se školním rokem.
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Čerpání rozpočtu leden – prosinec 2015
položka

rozpočet

čerpání

zůstatek

Celkem

15 363 606

15 363 606

0

ÚZ 33353

14 817 200

14 817 200

0

Celkem

14 406 800

14 403 060,55

52130
52140
52430
52440
52730

Hrubé mzdy
OON
Zdravotní poj.
Sociální poj.
FKSP

ONIV celkem
52131 Náhr.za nemoc
Učebnice a učební pom.

10 651
20
960
2 667
106

900
000
471
929
500

10 651
20
960
2 664
106

410 400
43 800

50170 OOPP

0
0
344
3 685
- 289,55

414 139,45

- 3 739,45

274 853,26

50151 Učebnice
50152 Učební pomůcky
(Uč. pom.–ŠD)
(Uč. pom.–SPUCH)
(l.ročníky)
51873 Plavecký výcvik

900
000
127
244
789,55

27 111

239 100

3 739,45

16 689
- 35 753,26

94 798
180 055,26
177
976
10 000
60 000

44 600

2 000

15 400
2 000

52542 Zákonné poj.

44 000

47 383,19

DVPP

21 500

20 192

51236 Cestovné
51876 Školení

- 3 383,19
1 308

3 872
16 320

ÚZ 33052
Celkem

414 820

414 820

0

52130
52430
52440
52730

307
27
76
3

307
27
76
3

655
655
818
073

0
0
0
0

Hrubé mzdy
Zdravotní poj.
Sociální poj.
FKSP

274
655
818
073

ÚZ 33457
Celkem

57 095

57 095

0

52130
52430
52440
52730

42 292
3 807
10 573
423

42 292
3 807
10 273
423

0
0
0
0

Hrubé mzdy
Zdravotní poj.
Sociální poj.
FKSP

ÚZ 33061
Celkem

74 491

74 491

0

52130
52430
52440
52730

55 178
4 966
13 795
552

55 178
4 966
13 795
552

0
0
0
0

Hrubé mzdy
Zdravotní poj.
Sociální poj.
FKSP
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Čerpání rozpočtu leden – srpen 2016
položka

rozpočet

čerpání

zůstatek

Celkem

16 368 424

10 178 355,67

6 190 068,33

ÚZ 33353

16 179 200

9 916 214,67

6 262 985,33

Celkem

15 761 800

9 676 447,63

6 085 352,37

11 612
20
1 046
2 908
174

7 139 067

4 473
20
403
1 122
66

52130
52140
52430
52440
52730

Hrubé mzdy
OON
Zdravotní poj.
Sociální poj.
FKSP

ONIV celkem
52131 Náhr.za nemoc
Učebnice a učební pom.

500
000
925
175
200

643 548
1 785 934
107 898,63

417 400

239 767,04

46 000

54 092

248 400

97 155,96

50151 Učebnice
50152 Učební pomůcky
51873 Plavecký výcvik
50170 OOPP

177 632,96
-8 092
151 244,04

97 155,96
50 000

48 200

2 000

1 800
2 000

52542 Zákonné poj.

49 000

22 839,08

DVPP

22 000

17 480

51236 Cestovné
51876 Školení
ÚZ 33025
50152 Učební pomůcky

433
000
377
241
301,37

26 160,92
4 520

4 015
13 465
68 900

68 900

0

ÚZ 33457
Celkem
52130
52430
52440
52730

120 324
Hrubé mzdy
Zdravotní poj.
Sociální poj.
FKSP

88
7
22
1

800
992
200
332

40

193 241

-72 917

142
12
35
2

-53 813
-4 843
-13 455
-806

613
835
655
138

Základní škola Karla Klíče Hostinné
Příspěvek na rok 2016
výdaje v tis. Kč
účet 501 - Spotřeba materiálu

2015
500

2016
500

300

300

1 400
120
20
10
500
400
400
1 300
3 350
250

1 400
120
20
10
500
400
400
1 300
3 350
250

Služby
služby
Na provoz družiny od zřizovatele:

10
260

10
260

260

Příspěvek rodičů na chod družiny

120

120

120

380
3 610
3 730

380
3 610
3 730

v tom: 558 - majetek
účet 502 - Energie
účet 511 - Opravy a udržování
účet 512 - Cestovné
účet 513 - Náklady na reprezentaci
účet 518 - Služby a práce
- Městská hala
- Režijní náklady na obědy
518 - Celkem
Na provoz školy
Družina:
energie

Družina - celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz celkem
Příspěvek PO - celkem

41

schváleno

500
300
1100
120
20
10
500
400
400
1300
3050
250
10

380
3310
3430

Základní škola Karla Klíče Hostinné
Rezervní fond k 30. 9. 2015 činí 203 123,99 Kč
a fond odměn 130 316,02 Kč.
Náklady na spotřebu materiálu pro práci a potřeby žáků v družině
hradíme z příspěvků od rodičů, které plánujeme ve výši 120 000,--Kč.
Školní družina má 4 oddělení se 120 žáky.
V Hostinném 27. 10. 2015
Mgr. Jaroslav Sogel
ředitel školy
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Na rok 2016 schválilo zastupitelstvo města 14. 12. 2015 závazné
ukazatele k příspěvku na rok 2016
Energie
Materiál a služby
Družina

1 100 000,-2 070 000,-260 000,--

Celkem

3 430 000,--

K 31. 8. 2016 bylo vyčerpáno:
Energie
Materiál a služby
Družina

794 906,68
1 171 052,72
108 903,62

Celkem

2 074 863,02

Ani jeden závazný ukazatel nebyl k 31. 8. 2016 překročen.
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Město Hostinné – zřizovatel
Hospodaření za rok 2016
č. účtu
škola
501
502
511
512
513
518
51804301
51807701
51807711
558
č. účtu
družina
501
502
511
518
558

název účtu
spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
pronájem MěSH
režijní náklady na obědyzaměstnanci
režijní náklady na obědy-žáci
DDHM
celkem
název účtu
spotřeba materiálu
spotřeba energie
oprava a udržování
ostatní služby
Majetek
celkem
celkem

rozpočet

čerpání k 31. 8.
2016

200 000,00
1 100 000,00
120 000,00
20 000,00
10 000,00
500 000,00
400 000,00

123 537,45
794 906,68
166 652,30
13 117,00
8 281,00
290 862,52
207 114,00

50 000,00

24 399,00

350 000,00
300 000,00
3 050 000,00

235 120,00
31 730,75
1 895 720,70
čerpání k 31. 8.
2016

rozpočet
120 000,00
200 000,00
10 000,00
30 000,00
20 000,00
380 000,00
3 430 000,00
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70 238,70
80 636,43
4 695,60
12 611,59
10 960,00
179 142,32
2 074 863,02

Základní škola Karla Klíče Hostinné
Hospodaření školní družiny
Příspěvky rodičů na školní družinu jsou stanoveny na základě zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon, § 123 odst. 4 vnitřním předpisem č. 2/2005 ve výši 100,- Kč za žáka na měsíc na
neurčito a jsou používány na spotřební materiál používaný při práci s dětmi nebo dětí.
Zřizovatel přispívá na chod školní družiny částkou 260 000,- Kč. Z toho jsou hrazeny:
energie, opravy a udržování, cestovné mimo DVPP, služby a některé drobné nákupy spotřebního
materiálu, které nejsou hrazeny z příspěvků rodičů – např. předplatné časopisu Mateřídouška,
publikace do knihovny apod.

Čerpání rozpočtu - družina - k 31. 8. 2016
účet

rozpočet
celkem

zůstatek

srpen

vysvětlivky

náklady
501

120 000,00

10 463,00

49 761,30

materiál
Materiál z
příspěvků

v tom
650

120 000,00

8 394,00

88 534,00

502

200 000,00

4 128,00

119 363,57

511

10 000,00

0,00

5 304,40

518

30 000,00

1 392,66

17 388,41

558

20 000,00

0,00

9 040,00

celkem

380 000,00

15 983,66

200 857,68

celkem vyčerpáno
výnosy

energie
opravy
služby
majetek

179 142,32

rozpočet

602

120 000,00

0,00

672

260 000,00

0,00

celkem

380 000,00

0,00

celkem přijato

hospodářský výsledek

příspěvky
dotace
0,00
48 600,00 zbývá přijm.
48 600,00

331 400,00

152 257,68
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Čerpat do
31. 12. 2016

Základní škola Karla Klíče Hostinné
Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne

…………………………………
podpis ředitele školy

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne

…………………………………
podpis předsedy školské rady
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Základní škola Karla Klíče Hostinné
OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2014/2015 NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE KARLA
KLÍČE HOSTINNÉ
Uplynul nám další školní rok a je potřeba ho zhodnotit. V září 2014 se poprvé nalodilo na naše školní lodě
rekordních 74 nových plavčíků do třech prvních tříd a tím se naše posádka zvýšila o 12 plavčíků na celkových 430.
Ten během roku narostl dokonce na 435.
Během podzimu 2014 se za provozu dokončila na Července velká rekonstrukce, která byla spojená s výměnou
oken za plastová, zateplením fasády, novými sociálkami a úpravou vnitřních prostor pro DDM Hostinné. Ten by
měl od příštího školního roku sídlit v budově společně s naší školní družinou. V lednu jsme vybavili šatnu novými
šatními skříňkami pro žáky a koupili i nové skříně na sportovní vybavení na ven a na hračky. Žáci ŠD a
vychovatelky se pustili do výzdoby nových prostor vlastními pracemi. Během července byly vyměněny všechny
dveře v družině a v srpnu započaly i úpravy venkovních prostor instalací nových hracích prvků za ty, které byly
zničeny zubem času a hlavně povodní v r. 2013. Hřiště včetně oplocení se bude rekonstruovat ještě celý následující
rok. Na budově pro 1. stupeň jsme nechali opravit všechny žaluzie ve třídách a vyměnili aspoň ty nejstarší. Hodně
oprav bylo i na budově pro druhý stupeň. Vyměnily se poškozené boční vchodové dveře, učebna 6.B se jako první
vymalovala barevně a dočkala se i nových žaluzií. Od července do srpna pak proběhla rekonstrukce dalších prostor
– jedné kmenové třídy, dvou odborných učeben včetně jejich kabinetů, třech sboroven pro učitele a kabinetu
výchovného poradce. Vyměnily se elektrorozvody, světla, vypínače a zásuvky, rozvody internetu se schovaly pod
omítky, položily se nové podlahy včetně PVC. Učebny mají nová umyvadla s keramickými obklady, nově opravené
omítky včetně barevné malby, nátěry topení včetně zárubní. Místo látkových závěsů jsou všude barevné žaluzie.
Do sboroven jsme koupili učitelům zbrusu nový nábytek s kuchyňskými kouty a instalovali vnitřní rolety na
všechna okna. Vše se stihlo včas, aby nový školní rok mohl začít 1. září. Kromě stavební firmy, která ukončila
práce před termínem, nám hodně pomohla i Městský správa Hostinné a Město Hostinné, které poslalo své
pracovníky na vyklízení a stěhování nábytku. I když už máme za sebou čtyři velké etapy rekonstrukčních prací,
podařilo se nám je ve spolupráci se zřizovatelem vždy naplánovat i uskutečnit tak, že jsme nemuseli omezovat ani
zkracovat výuku jako v jiných okolních školách.
Minimálních změn doznal učitelský sbor, kde přišla jedna nová kvalifikovaná síla na první stupeň. Úspěšně jsme
po celý školní rok nově používali elektronické třídní knihy a elektronické žákovské knížky vedle stávajících
papírových. Velká část rodičů si po počátečních problémech s hesly a kódy s nimi navykla pracovat a komunikace
mezi školou a jejími klienty doznala zlepšení. Ještě více žáků než rodičů se pravidelně přihlašovalo prostřednictvím
svých žákovských účtů a přístupů. Někteří to dokonce učili doma svoje rodiče! V novém školním roce chceme
v případě zájmu pro rodiče uspořádat zdarma kurzy práce s počítačem a internetem se zaměřením na školní
programy.
Pokračovali jsme i v projektové činnosti. V rámci projektu Učíme digitálně jsme získali sadu 20 nových odolných
tabletů, na kterých se učili pracovat vybraní pedagogové a od nového školního roku i naši žáci. Z dalších dvou
výzev MŠMT chceme pořídit zahraniční jazykové pobyty pro žáky i učitele, vybavit knihami školní knihovny a
dokoupit technické vybavení našich školních dílen. Na škole po celý rok pracovaly dvě asistentky pedagoga a
v jejich práci chceme pokračovat i letos s využitím grantu MŠMT. Věnovali jsme se dvěma projekty prevenci
patologických jevů, jedním prevenci zubního kazu a dentální hygieně u žáků, spolupráci s hasiči v projektu Hasík
a charitativním projektům. Letos to byl opět sběr a třídění odpadů (papír, plasty, baterie). Sbírali jsme plastová
víčka na pomoc postiženému Nikymu z Jičína a starý papír a karton, z jehož výtěžku jsme kromě pěkných cen pro
sběrače nově koupili čtyřem nejlepším vyhlídkové lety nad Krkonoše a preventivní program pro třídy na
odhalování patologických jevů. Zapojili jsme se do čtyř charitativních sbírek na pomoc nemocným a postiženým
dětem.
Kromě dvou plaveckých výcviků pro menší, jsme letos opět pořádali s lyžařskou školou výcvik pro prvňáky až
páťáky ve Vrchlabí na Kněžickém vrchu rozšířený i pro žáky sedmých a osmých tříd. Účast byla ještě větší než
loni. Čtvrtý ročník vodáku na Vltavě byl tentokrát dokončen podle plánu a všem se moc líbil. Mimo účasti
v tradičních soutěžích a olympiádách jsme se letos znovu zapojili do celorepublikové soutěže Česko sportuje,
pořádané Českým olympijským výborem. Celkem dvakrát nás za odměnu navštívila Olympijská hlídka a mohli
jsme si zasportovat se známými českými současnými i bývalými reprezentanty. Panu učiteli Vlčkovi se podařilo
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získat zdarma pro žáky od pořadatelů vstupenky na MS v ledním hokeji 2015, kam jsme v květnu vyrazili. Byl to
pro všechny nezapomenutelný zážitek! Pro menší děti jsme ve spolupráci s DDM uspořádali v parku dopravní
výchovu spojenou s ukázkou práce psovodů a dvě soutěže na poznávání přírodnin a živočichů. Letos jsme slavili
velké úspěchy i v okrskových a okresních kolech olympiád. Byl to matematický klokan, Pythagoriáda, pěvecká a
recitační soutěž, soutěž Bezpečný internet a dokonce i celostátní kolo matematické soutěže Abaku v Praze.
Kontroly se u nás letos zaměřily dvakrát na ekonomiku a jednou na mzdovou oblast. Kromě drobností
v některých smlouvách jsme ve všem prošli.
K významným dnům patří i slavnostní zápis do prvních tříd, opět na Horské. Kromě tradiční výzdoby a dárečků
od dětí z naší družiny to byly hlavně průvodci s kostýmy pohádkových bytostí a dětské divadlo s opravdovými
kulisami. Všichni byli zapsáni, nikdo se nemusel odvolávat ke krajskému úřadu a už se moc těšíme na dvě nové
první třídy s počtem 50 plavčíků. Od září máme stejný počet dvaceti tříd jako loni a naše vlajková loď Horská
bude mít opět 13 tříd s více než 310 plavčíky.
Na druhém stupni došlo k poklesu počtu žáků v budoucích osmých třídách. Vzhledem k tomu jsme se rozhodli
od září 2015 osmé třídu spojit do jedné. Dalším je i aspekt finanční. Nemůžeme si dovolit dlouhodobě financovat
dvě osmé třídy s nízkým počtem žáků. Doufáme, že celou situaci jejich rodiče pochopí. Jako kompenzaci získají
žáci největší učebnu a dělené hodiny matematiky a jazyků. V devátých třídách budou nově do rozvrhů přidány
hodiny na procvičování z matematiky a češtiny jako kvalitní příprava pro všechny k přijímacím zkouškám na
střední školy.
Velkým pozitivem v loňském roce byla práce nového žákovského parlamentu. Pravidelně se scházel pod
vedením koordinátorek, vymyslel ve škole plno zlepšení a předvánoční jarmark pro veřejnost. Pomohl i výrazně
zlepšit komunikaci mezi učiteli, kapitánem a plavčíky. Za odměnu získal výlet do Prahy s návštěvou skutečné
Poslanecké sněmovny ČR.
Dopravní situace ve městě se bohužel letos příliš nezlepšila. Mostní provizorium zůstalo, ale po posledních
úpravách v roce 2015 se jeho hlučnost částečně snížila. Část řidičů jezdí nově kolem parku, aby se vyhnuli mostu
a ne zrovna malou rychlostí. Kolony popojíždějících aut a nebezpečný přechod pro chodce v zatáčce u školy
nezmizely a asi ještě dlouho nezmizí. Ani situace v ulici Školní po rekonstrukci není příliš dobrá. Díky novému
povrchu ji hodně řidičů začalo využívat jako zkratku z/do Rudníku a to často v obou směrech! Řešením by byla
instalace zpomalovacích retardérů a větší dohled policie včetně městské. Některá města na nebezpečných místech
využívají jako dopravní/pořádkovou službu proškolené osoby z řad nezaměstnaných řidičů. Nešlo by to i v našem
městě? Jedná se tu o bezpečnost dětí a nemůžeme čekat, až se něco stane.
V dalším roce plánujeme kromě dokončení nového školního hřiště u Červenky a vnitřní rekonstrukce dalších
učeben na Boženě i projekt „Barevná škola“, v rámci něhož bychom chtěli nově barevně vymalovat všechny třídy
na 1. stupni.
Na závěr jedna dobrá zpráva. Kromě probíhajících prací na zahradě u Červenky jsou všechny naše lodě opět
plně plavbyschopné. Proto velím jako kapitán: „ Do školního roku 2015/2016 plnou parou vpřed!“ Dva roky
prázdnin v Hostinném letos zase nebudou.
Váš kapitán

Škola začala!
Na Základní škole Karla Klíče začal nový školní rok 2015-2016. Nastoupilo do něj celkem 442 žáků, kteří
navštěvují dvacet tříd. Je to o 11 žáků více nežli loni. Do prvních tříd usedlo 50 nových prvňáků. Přejeme všem
jen samé dobré známky, hodné učitele a tolerantní rodiče.
vedení ZŠ

Školní sportovní kroužky na ZŠ Karla Klíče začínají
Již ode dneška 15. 9. začínají naše školní kroužky. Pokud se rozhodnete k nám přijít kdykoli, není to žádný
problém a to i bez přihlášky. Vedoucími jsou staří známí Michaela Dobiášová a Jiří Vlček.
Kinball:
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začínáme 15. 9. 2015 od 14.00 do 15.00 h v tělocvičně gymnázia.
Míčovky:
začínáme 16. 9. 2015 od 13.00 do 14.00 h v tělocvičně gymnázia. Družináře si vyzvedneme.
Florbal:
začínáme 16. 9. 2015 od 14.00 do 15.00 h v tělocvičně gymnázia.
Už se na Vás moc těšíme, pořádně si zasportujeme a hezky si to užijeme :-).
Jiří Vlček

Burza škol a den otevřených dveří na budově pro 2. stupeň v ulici B. Němcové
Srdečně zveme všechny žáky vyšších ročníků a jejich rodiče na tradiční burzu středních škol, která se tentokrát
koná ve čtvrtek 26. listopadu od 17 do 18 hodin na budově C v ulici B. Němcové 411. Přijďte se rovněž podívat
na další nově zrekonstruované prostory naší školní budovy.
Ing. Lubor Dvořák, výchovný poradce ZŠ

Výsledky podzimního kola soutěže ZŠ ve sběru papíru o let letadlem
Základní škola Karla Klíče uskutečnila od 21. do 30. září 2015 další sběrovou akci pro všechny žáky ZŠ. Sbíral se
opět starý papír. Kontejner byl umístěn u budovy školní družiny. Soutěžily třídy, ale hlavně jednotlivci. Nejlepšími
sběrači na škole byli: V. Moravec 730 kg, J. Jenšovský 670 kg a J. Blažej 558 kg. Na prvním stupni byly nejlepší
třídy 3.C, 2.A a 2.B. Z druhého stupně pak třídy 7.B, 6.A a 9.A. Nejlepších deset sběračů i tříd získalo diplomy,
psací potřeby, stolní deskové hry a sladkosti. Tři nejlepší jednotlivci pak letenku na vyhlídkový let letadlem nad
Krkonoše! Celkem jsme tentokrát nasbírali 8580 kg papíru a naplnili celkem čtyři a půl kontejneru!
Děkujeme všem zapojeným žákům za snahu a jejich zákonným zástupcům za pomoc s odvozem.
Učitelům, panu školníkovi a domovnici za evidenci a svoz papíru ze všech školních budov. Příští kolo se
uskuteční už od 23. do 30. listopadu 2015. Opět soutěžíme o let letadlem! Sbírej papír už teď, letadlo
nečeká, ať neodletí bez tebe!

Kamery a videotelefony u vstupních dveří ZŠ a ŠD
V listopadu byly z financí zřizovatele naší školy na všech třech školních budovách postupně instalovány u vnitřních
vchodových dveří nové zvonkové panely. Jsou s videokamerou, která je propojena videotelefonem do kanceláře,
sborovny a ředitelny. Kamera pouze snímá a monitoruje návštěvníky školy, nepořizuje záznam! Nové zařízení
zvyšuje bezpečnost a komfort nás všech ve škole, především našich žáků. Na budově pro 1. stupeň ZŠ lze nově
vstupovat do budovy i z vestibulu gymnázia u žákovských šaten, na budově pro 2. stupeň oběma
předními vchody. U zvonků jsou i pravidla pro vstup do ZŠ a ŠD. Děkuji vám všem za jejich dodržování.
J. Sogel, ředitel školy
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Čtyřicet žáků a čtyři pedagogové ZŠ Karla Klíče navštívili Anglii
Pondělí: Odjezd se uskutečnil v pondělí 9. 11. s 45 minutovým zpožděním, které bylo zkomplikováno částečnou
uzavírkou ul. B. Němcové. Autobus vyjel z Hostinného po naložení všech zavazadel v 14:54. K odjezdu dorazili
všichni vybraní žáci. Úterý: V úterý ráno kolem 7:30 jsme projeli Belgií a blížíme se ke Calais na celní kontrolu a
pak následuje trajekt. Šťastně jsme dorazili do Ramsgate, následovala prohlídka městečka, poté už měli naši žáci
první dvě hodiny výuky v anglické škole, doprovázející pedagogové zaslouženou siestu s pravou anglickou kávou
nebo čajem. Po 16. hodině následovalo ubytování v hostitelských rodinách (téměř všichni po dvou) a odpočinek,
večeře. Vše v klidu anglickém. Středa: Žáci i učitelé strávili první noc v hostitelských rodinách a měli i první jídla
– večeři a snídani v anglickém stylu. Nikdo si nestěžoval na nedostatek jídla, ani na kvalitu ubytování. Žáci jsou
nadšení z výuky v anglické škole, která dopoledne pokračuje dalšími hodinami. Máme štěstí na příjemné rodiny i
kantory. Čtvrtek: Po další noci v anglické rodině nastoupili všichni naši žáci na poslední den s výukou v anglické
škole. Odpoledne návštěva památníku a prohlídka letounů Spitfire a Hurricane. Dospělí byli pozváni na čaj o páté.
Utíká to neuvěřitelně, zítra je už všemi toužebně očekávaný celodenní výlet do Londýna, kde půjdeme mimo jiné
na London Eye a další den už následuje odjezd domů. Předpověď počasí na zbytek pobytu je příznivá. Pátek: Po
snídani jsme odjeli na celodenní výlet do osmiapůlmilionového Londýna nad Temží. Kromě již avizovaného
London Eye jsme mimo jiné zvládli prohlídku Natural History Muzea a dalších pamětihodností, kam jsme se
vydali dlouhou pěší túrou. I přes pěkné počasí to bylo hodně vyčerpávající pro všechny děti i dospělé. Vezeme si
z Londýna plno zážitků, ale i materiálů na výuku angličtiny a zeměpisu. Poslední noc budeme asi spát hodně tvrdě.
Sobota: Po poslední noci v rodinách vyrážíme v 9:00 z Ramsgate směr Hostinné. Jsme v plném počtu. Jedinou
dosud zaznamenanou ztrátou jsou jedny učitelské brýle… Už se našly, konec poplachu! V 10:00 jsme dorazili k
Channel Tunnelu (Eurotunel). Odjezd vlaku do Francie bude v 11:50. V 13:30 opouštíme tunel. V 13:48 frčíme
po dálnici do Belgie, bez jakékoliv pasové či jiné kontroly. V Belgii hygienická pauza. Cesta jde nad očekávání!
Neděle: Všichni jsme se v pořádku 15. 11. kolem 5.45 vrátili do Hostinného! Díky všem doprovázejícím
učitelům, průvodkyni p. Böhmové a řidičům CK Valaška za profesionálně zvládnutou práci v nelehké situaci, která
byla vyvolána pátečním masakrem v Paříži.
Na závěr ještě pár postřehů z Anglie:
Kdybych měl vyjádřit pár slovy anglickou kulturu: slušnost, uctivost, klid, vyrovnanost, což najdeme i v jiných
zemích. Angličané ale mají navíc, pro mnoho lidí nepochopitelný, pozitivní zájem o druhého. (Pozdrav „How are
you?“ – Jak se máš? – není jen formální, ale často opravdový.) A nejen to, mají zájem o prosperitu toho druhého,
který se ocitl v jejich blízkosti, stal se tedy jejich bližním. Je jim vlastní skutečnost, že jsou-li zdrojem radosti
druhého, mají profit i oni sami. Toto se děje bez vypočítavosti, zcela přirozeně. Třiasedmdesátiletá paní, u které
jsem bydlel doslova „řvala“ často smíchy. Velmi rádi si Angličané dělají legraci sami ze sebe – anglický humor.
Bohatě snídají – anglická snídaně – i bohatě večeří. Práce pro ně není nutné zlo, ale život, který si užívají a žijí.
Bezpochyby v tom tkví úspěch sociální i hospodářský. Největším zážitkem, alespoň pro mne, bylo pozvání – nás
učitelů – od majitelky školy k ní domů na čaj. Možná již osmdesátiletá dáma si zapamatovala při představování
naše křestní jména a všech osm nás jimi oslovovala. (V Anglii, Austrálii apod. se nehraje na tituly a konverzace je
nenásilná a přátelská protože i např. u návštěvy lékaře si s ním pacient tyká a oslovují se křestními jmény.) Provedla
nás po zahradě, u čaje jsme pohovořili o vážných i příjemných věcech. Přesto, že jsme tam strávili asi hodinu a
půl, měl jsem pocit týdenního pobytu. Přesto, že paní domu byla v pracovním, protože odběhla od sklizně vinné
révy, byla to Dáma s velkým „D“. Po zbytek života budu mít z tohoto setkání příklad, jakým způsobem rozdávat
klid. Angličané mají v krvi skutečnost, že klidu dojde jedině ten, kdo ho působí.
Zapsal: Lubor Dvořák

Články žáků na téma Vánoční jarmark na ZŠ
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Dne 17. prosince 2015 se konal 2. ročník Vánočního jarmarku. Konání jarmarku se uskutečnilo na prvním i na
druhém stupni. Žáci vyráběli výrobky už od října a někteří už i dříve v rámci výtvarné výchovy a pracovních
činnostech. Vyráběli například perníčky, svícny a mnoho dalších nádherných výrobků.
Nastal očekávaný den, kdy na jarmark začali chodit rodiče, tetičky, babičky, bývalí žáci i široká veřejnost. Hosté si
kupovali a také prohlíželi výrobky. Pro hosty bylo také připravené občerstvení. Myslím si, že se jarmark vydařil.
Děkujeme, že jste nás navštívili a doufám, že nás navštívíte i příští rok.
J. Jenšovský 7.B
Na Vánočním jarmarku se zúčastnil celý vyšší stupeň Základní školy Karla Klíče v Hostinném. Mohli jste nás
navštívit, zakoupit si výrobky žáků, poslechnout koledy. K občerstvení se podávali jednohubky, cukroví a k pití
byl čaj a kafe. Doufám, že jste si užili jarmark jako my.
D. Grim 9. A
Dne 17. prosince se uskutečnil 2. ročník Vánočního jarmarku. Jarmark probíhal na obou budovách školy. Třída
7.A. si pro Nás připravila vystoupení v podobě zpěvu. Přišli se na nás podívat rodiče, prarodiče, tetičky,
strýčkové i kolemjdoucí. Prodávali se hlavně výrobky s vánoční tématikou. Jarmark byl brán i jako "Den
otevřených dveří", tím pádem se mohli lidé podívat do tříd. Myslím, že lidé byli spokojeni a nějakou maličkost si
odnesli.
T. Šimková 6.A
Dne 17. prosince 2015 se konal Vánoční jarmark. Vyrábělo se mnoho výrobků např. z papíru, z keramiky i ze
skla. Vydělané peníze za vánoční výrobky se ponechají na jakékoli exkurze a výlety. Navštívilo nás mnoho
blízkých přátel i lidé z úřadu a kabelová televize. Myslím si, že to byl dobrý ročník a že to snad bude i další rok.
K. Kvasničková 9.B

Lyžařský výcvik 2016
Sedmdesát našich žáků z 1. stupně absolvovalo od 4. do 8. ledna 2016 lyžařský a snowboardový výcvik ve Vrchlabí
v skiareálu na Kněžickém vrchu pod vedením instruktorů z lyžařské školy SkiLenka. Přes počáteční mrazy, kdy
bylo až -9C, se lyžák vydařil. Měli jsme ideální sněhové podmínky, všichni si výcvik užili a nikdo se letos nezranil.
I úplná „dřeva“ se za týden naučila sjíždět kopec a zastavovat. Poslední dny už dokonce jezdila na 3-sedačce! V
pátek byly tradiční dětské lyžařské i snowboardové závody ve slalomu. Chceme poděkovat našim rodičům a dalším
rodinným příslušníkům, kteří v hojném počtu (největší ze všech škol) navštívili páteční závody. Dětem to udělalo
velkou radost, nakoplo je to k superrychlým časům a vysvitlo nám k tomu i sluníčko. Těšíme se zase za rok na
další lyžák. Skol!
Plno krásných fotografií vašich dětí najdete ve fotogalerii školy na Rajčeti.
J. Sogel

Zápis do 1. tříd ZŠ Karla Klíče Hostinné ve dnech 22. a 23. ledna 2016
V pátek 22. ledna a v sobotu 23. ledna 2016 se uskutečnil zápis do 1. tříd ZŠ Karla Klíče Hostinné spojený se
Dnem otevřených dveří na 1. stupni. Na děti a jejich doprovody čekala slavnostně vyzdobená škola, starší spolužáci
jako průvodci v maskách pohádkových postav a herna s interaktivní tabulí. Po úspěšném absolvování zápisu
dostali všichni za snahu odměnu. Letos to byly LEGO tašky s drobnými dárky od sponzorů, omalovánky s
obrázkem naší školy a pro každého i pěkný výrobek od žáků a vychovatelek ze školní družiny. V pátek jsme
zapisovali ve třech třídách na osmi stanovištích, v sobotu ve dvou třídách na pěti stanovištích. Celkem se k zápisu
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dostavilo letos 74 dětí. Z toho po odkladu přišlo šestnáct dětí. O odkladu letos uvažuje devatenáct zákonných
zástupců. Sedmnáct dětí bylo s bydlištěm mimo Hostinné, osm dětí bylo z obcí, kde mají základní školu. Seznam
přijatých dětí s registračními čísly byl zveřejněn 3. února 2016.
Perličky ze zápisu: Dítě se ptá p. učitelky „Tak jste mne dneska vzali? A dostanu na to nějaký papír?“ Odpověď:
„Zeptej se pana ředitele, kdy si s maminkou můžeš do školy pro rozhodnutí o přijetí přijít.“ Rozhodnutí o přijetí
jsou od 3. února připravena pro zájemce v ředitelně ZŠ. O odklad školní docházky je potřeba požádat do 31.
května 2016 a dodat dvě doporučující vyjádření (poradenské zařízení, dětský lékař nebo specialista). Informační
schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční 15. června 2016 od 15:00 hod. v budově 1. stupně ZŠ.
Fotografie ze zápisu najdete ve fotogalerii školy na Rajčeti. Ze zápisu bylo pořízeno i video, které je k zhlédnutí
na KT Hostinné a webu ZŠ wwww.zskkho.cz.
Jaroslav Sogel, ředitel ZŠ

Novodobý sportovní den na ZŠ Karla Klíče Hostinné - „Pusťte nás do vašich škol“
V pátek 5. února se v městské sportovní hale uskutečnil projektový den se sportovní tématikou s názvem
„Pusťte nás do vašich škol“, který naší škole připravila organizace Ulice dětem o.p.s. Pod vedením sportovce a
moderátora Daniela Lacka přijeli i další sportovní a taneční instruktoři (TAZ, AB, Lenka, DEJW), kteří pro naše
žáky uskutečnili dvě představení, každé o délce 1,5 hodiny. Ukázali nejen sportovní a taneční aktivity ve stylu
street, ale hovořili s našimi žáky i na téma prevence závislostí, zdravého životního stylu, omezení závislosti na
mobilních telefonech i tabletech a smysluplném využití volného času formou sportovních i jiných aktivit. Velmi
dobré bylo, že zapojili všechny naše žáky do plnění sportovních disciplín. Žáci si sami vybrali toho instruktora a
příslušnou aktivitu, která je zaujala. Ti, co nemohli ten den cvičit, vytvářeli výtvarné práce. Na závěr akce se
uskutečnila velká autogramiáda. Akce měla velký úspěch a už teď je jasné, že s organizací Ulice dětem navážeme
další spolupráci. Sportovní instruktoři po akci navštívili školní jídelnu a prohlédli si i budovu 1. stupně ZŠ. Plno
fotografií z plnění sportovních a tanečních disciplín najdete ve fotogalerii školy na Rajčeti na webu školy:
www.zskkho.cz.
Jaroslav Sogel, ředitel ZŠ

Jarní kolo sběrové soutěže ke Dni Země – hlavní cena je let balonem!
Základní škola Karla Klíče Hostinné ve spolupráci se žákovským parlamentem při ZŠ vyhlašuje od 18. do 22.
dubna 2016 jarní kolo soutěže ve sběru starého papíru a kartonu o ceny ředitele školy. Kontejner na starý papír
bude přistaven od pondělí 18. 4. v 8:00 u budovy Červené (nyní Žluté) školy a odvezen v pátek 22. 4. v 15:30
hodin. Po naplnění bude vždy vyměněn za prázdný. Větší množství papíru lze vozit autem 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. Ceny obdrží tři nejlepší kolektivy na 1. a 2. stupni ZŠ a prvních dvacet jednotlivců. Kromě
devatenácti pěkných cen je hlavní cenou v kategorii jednotlivců tentokrát dárkový poukaz na hodinový vyhlídkový
let horkovzdušným balonem. „Začni sbírat papír už teď, ať balon neodletí bez tebe!“
Autor: Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel ZŠ

Střípky ze školní družiny:
Hrajeme si v novém
Po návratu z jarních prázdnin čekalo na děti ve školní družině milé překvapení. Starý nábytek, který přežil
několikeré stěhování, pamatoval ještě bývalou budovu školní družiny a neminuly ho ani povodně, definitivně
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dosloužil. Jeho nový nástupce je krásně barevný a dětem se nová družina líbí. V průběhu prvního
poprázdninového týdne do všech oddělení navíc přibyly další přírůstky – obchůdky a kuchyňky. Teď už zbývá je
jen dovybavit nádobíčkem, hračkovými potravinami a zbožím. Pokud máte doma nějaké nevyužité a zachovalé
dětské nádobíčko, vybavení kuchyňky a obchůdku, imitace potravin, apod. a chtěli byste je družině věnovat,
uděláte dětem určitě velikou radost.

Velký dík všem, kteří umějí udělat druhým radost
V dnešní době není úplně samozřejmé udělat druhým nezištně radost. O to větší dík si všichni, kdo to dokáží,
zaslouží. Jsme moc rádi, že mezi rodiči, prarodiči a přáteli ve školní družině takové dobré duše máme. Díky nim
mohly například Barborky před Vánoci rozdávat dětem ovoce, dostali jsme míče na družinovou zahradu nebo
třeba vybavení na různé tematické hry. Hitem loňského roku byla ve školní družině hra na doktora. Všímavé a
ochotné maminky vybavily „naši ordinaci“ gumovými rukavicemi, lékárničkami a dalším zdravotnickým
materiálem. Velkou radost udělaly i obvazy a lékařské čepičky, které nám daroval pan Záruba. Tento týden jsme
dostali další krásný dárek od paní Vlasty Kalenské, která napletla a naháčkovala do naší družiny nádherné loutkové
panáčky a panenky. Všechny Vaše dárky vždy rozzáří oči dětí a udělají velikou radost. A my Vám všem, kteří umíte
radost rozdávat, moc a moc děkujeme!

Družinový karneval
Po jarních prázdninách propuklo ve školní družině karnevalové veselí. Letošní blátivá zima příliš nepřeje pobytu
na zahradě ani v parku a děti se těšily, až se konečně vyběhají a vyřádí. Po přehlídce masek ze všech oddělení nastal
taneční rej, který střídaly různé hry. Že si dokáží tanec a hry užít a pořádně se „odvázat“ dokázaly nejen děti, ale i
paní vychovatelky. Přesvědčit se můžete ve fotogalerii na rajčeti. Mnohokrát děkujeme DDM, hlavně paní Lucce
Nedvídkové za spolupráci a zajištění hudební produkce. Děkujeme také všem rodičům za spolupráci a pomoc při
přípravě masek a nápaditých kostýmů pro děti.

Výprava za zvířátky
Před jarními prázdninami přijala školní družina pozvání k návštěvě zvířátek, které chovají v místním výchovném
ústavu. Děti se na zvířátka moc těšily a také se na návštěvu řádně nachystaly a přinesly tašky plné sušeného pečiva,
jablíček a také mrkve. Zvířátka děti okouzlila. Ovečky jedly od dětí z ruky, prasátka vesele pobíhala po ohradě a
rochnila se v blátě a králíci spokojeně chroupali donesenou mrkvičku. Pro mnohé děti bylo takové blízké setkání
s hospodářskými zvířaty zcela novým zážitkem. Děkujeme za pozvání a také za velmi poutavé povídání. Za
zvířátky se budeme rádi vracet.
Autor: Mgr. Hana Jiřičková, vedoucí vychovatelka

Okresní kolo soutěže v recitaci
V pondělí 14. 3. 2016 se žáci 1. stupně naší školy zúčastnili okresního kola soutěže v recitaci „Dětská scéna“ v
Trutnově. Jako každoročně se přehlídka konala v „Divadélku Trdýlku“ při ZUŠ. Dvě dívky a dva chlapci – B.
Antošová (2.C), Z. Brádlerová (3.A), Š. P. Hampl (4.A) a V. Sixta (5.B) soutěžili v recitaci s ostatními žáky okresu.
Laťka byla opět nasazena vysoko. Kromě básniček zazněly poutavé texty. Atmosféra byla napjatá a porota
posuzovala přísně. I přesto naši žáci upoutali svým výkonem a čestné uznání získali: V. Sixta, B. Antošová a Z.
Brádlerová. Všem blahopřejeme.
V úterý 15. 3. se pak konalo také okresní kolo soutěže pro II. stupeň.
Svou účastí přispěly i Kateřina Jelínková, Diana Šťastná, Eliška Dvořáková a Andrea Lapková. Přes velmi vysokou
úroveň soutěžících dokázaly poutavě přednést své vybrané texty a zaslouží si tím čestné uznání.
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Za dobrou reprezentaci školy děkujeme.

Beata Dvořáková

Okresní kolo soutěže ve zpěvu
Rok se s rokem sešel, a tak se i letos konala soutěž ve zpěvu. Školní kolo proběhlo 17. 2. 2016 a zúčastnilo se ho
celkem 34 našich žáků ve 4 kategoriích. Porota složená z učitelek hudební výchovy na naší škole vybrala jednoho
nejlepšího z každé kategorie, který dostal za úkol reprezentovat naši základní školu v okresním kole soutěže, jako
každoročně konané v Trutnovské ZUŠ.
V úterý 22. 3. 2016 se tedy tři žáci vydali za doprovodu pí uč. Renáty Jehličkové na cestu do Trutnova, kde
nakonec V. Sixta z V.B získal s písní David a Goliáš krásné 3. místo v kategorii II. (žáci 4. a 5.ročníku). N.
Václavíková z I.B a B. Kvíčalová ze III.A se sice na prvních třech stupních ve svých kategoriích neumístily, ale
obě zpívaly také velmi pěkně, a tak i ony naši školu dobře reprezentovaly.
V posledních letech se naší škole ve zpěvu zkrátka daří. Každým rokem si přivážíme nejméně jeden diplom.
Je jen škoda, že v kategorii III. (žáci 6. a 7. ročníku) nás letos nemohla pro nemoc reprezentovat E.
Frühbauerová ze VII.A, která vloni ve své kategorii v Trutnově zvítězila, a dostala tak za odměnu účast v soutěži
Česko zpívá. Středisko volného času v Trutnově, které je pořadatelem soutěže, za ni zaplatilo účastnický poplatek
a pomohlo jí i s nahráním písně pro porotu.
Jak je vidět, tady v Hostinném nám vyrůstají nadějní zpěváci, o kterých ještě možná uslyšíme.
Mgr. Renáta Jehličková

Oznámení zákonným zástupcům žáků budoucích 1. tříd
Upozorňujeme všechny zákonné zástupce žáků budoucích 1. tříd, kteří zahajují školní docházku 1. září
2016, že k žádosti o odklad povinné školní docházky na školní rok 2016/2017 musí dodat tyto dvě přílohy:
doporučení poradenského zařízení (pedagogicko -psychologická poradna nebo speciálně - pedagogické centrum)
a doporučení odborného lékaře (dětský lékař, alergolog, neurolog, psycholog…). Termín dodání požadovaných
dokumentů do ředitelny Základní školy Karla Klíče Hostinné je do 31. května 2016.
Vzhledem k vyššímu počtu žádostí a urychlení řízení je třeba se předem objednat na tel: 731 495 035
nebo e-mail: sogelj@zskkho.cz.
Děkuji všem za spolupráci.
Mgr. Jaroslav Sogel
ředitel školy

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků pro školní rok 2015/2016
Schůzka se uskuteční ve středu 15. června od 15:00 hodin v budově pro první stupeň, Horská 130,
naproti autobusovému nádraží. Informace: seznámení s budoucími třídními učiteli 1. tříd a výchovnou poradkyní,
rozdělení žáků do tříd, informace o školním stravování a školní družině, co má umět a znát budoucí prvňáček,
nákup pomůcek, učebnic a sešitů.

Slavnostní předávání závěrečných vysvědčení vycházejícím žákům
Ve čtvrtek 30. června od 9:00 hodin proběhne v areálu Františkánského kláštera v Hostinném slavnostní
předávání závěrečných vysvědčení našim vycházejícím žákům. U příležitosti ukončení této důležité životní etapy
zveme všechny jejich rodiče, sourozence, příbuzné, ale i kamarády a kamarádky. Pozvání platí rovněž i pro širokou
veřejnost města Hostinné. Letos opět ve velkém stylu! Nenechte si oslavu ujít.
Jaroslav Sogel, ředitel školy
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Výsledky jarního kola sběrové soutěže – jednotlivci
Základní škola Karla Klíče uskutečnila od 18. do 25. dubna 2016 jarní kolo sběrové soutěže pro všechny žáky ZŠ.
Sbíral se starý papír a karton. Kontejner byl umístěn u budovy školní družiny. Soutěžily třídy včetně třídních učitelů
a rovněž tak i jednotlivci. Tento sběr byl rekordní, nasbíralo se 6,5 kontejneru a celkem 14 tun papíru!
Nejlepších 20 sběračů školy: 1. F. Jiřička (1.A) 1623 kg, 2. S. Gallová (3.B) 1529 kg, 3. V. Moravec (2.A) 1344
kg, 4. Š. Tomanica (3.B) 923 kg, 5. E. Jindřišek (3.C) 761 kg, 6. V. Sixta (5.B) 605 kg, 7. M. Nedvídková (6.B) 400
kg, 8. V. Polešovská (4.B) 370 kg, 9. J. Novotný (5.B) 368,5 kg, 10. J. Blažej (2.B) 367 kg, 11. V. Polanský (5.A)
355 kg, 12. D. Karásek (2.C) 341 kg, 13. T. Hylmarová (3.B) 278 kg, 14. J. Brzák (4.A) 242 kg, 15. T. Donátová
(7.A) 235 kg, 16. M. Blažek (4.C) 230 kg, 17. T. Birtusová (9.B) 216,6 kg, 18. A. Trejbal (4.C) 212 kg, 19. a 20. M.
Drholec (3.C) a L. Drholcová (2.A) oba 200 kg. Nejlepší tři žáci získali diplomy. První v pořadí hlavní cenu hodinový let horkovzdušným balonem. Druhý a třetí letenky na vyhlídkový let letadlem nad Krkonoše, dalších
sedmnáct žáků pak pěkné věcné ceny. V hodnocení tříd byla na 1. stupni nejlepší 3.B, druhá 3.C a třetí 1.A. Na
druhém stupni byla první 9.B, druhá 6.B a třetí 7.A. Na podzim 2016 si úspěšnou soutěž ve sběru papíru
zopakujeme. O tři nejlepší ceny (lety balonem a letadlem) se bude tentokrát losovat mezi těmi žáky, kteří přinesou
nejméně 150 kg papíru. Děkujeme všem pilným sběračům za snahu a jejich zákonným zástupcům za pomoc při
odvozu papíru.
Jaroslav Sogel, ředitel školy

Velký sportovní úspěch naší školy!
Dne 28. června převzala naše Základní škola Karla Klíče Hostinné v Praze z rukou Martina Doktora a dalších
členů ČOV poukaz na nákup sportovního zboží ve výši 20 000 Kč. Skončili jsme na třetím místě v celorepublikové
soutěži Sazka olympijského víceboje v nejnabitější kategorii škol od 301 do 450 žáků. Je to vynikající úspěch našich
tělocvikářů a všech žáků zapojených v soutěži. Základní škola, reprezentující město Hostinné se již pátým rokem
soutěže zúčastňuje a získali jsme celkem čtyři sportovní sety, každý za 5 000 Kč, vyhráli cestu do olympijské
vesnice Soči – Letná, naše video se sportovní tématikou bylo na prvním místě v ČR a dvakrát nás už navštívila ve
škole olympijská hlídka a proběhl trénink našich žáků se sportovcem. Na podzim 2016 máme velkou šanci
vybojovat třetí návštěvu olympijské hlídky v Hostinném! Ačkoliv se nehonosíme názvem sportovní škola, pro
propagaci sportu na úrovni regionu a kraje jsme udělali víc, než ti, kteří se názvem sportovní škola jen chlubí. Mám
vyřídit všem našim žákům a učitelům slova uznání od Martina Doktora, našeho dvojnásobného olympijského
vítěze v rychlostní kanoistice z LOH v Atlantě 1996, který v současné době vykonává funkci sportovního ředitele
ČOV a zanedlouho zamíří s našimi sportovci do Ria.

Slavnostní předávání vysvědčení 2016
Ve čtvrtek 30. června se od 9:00 hodin dopoledne v areálu františkánského kláštera předávala závěrečná vysvědčení
vycházejícím žákům Základní školy Karla Klíče Hostinné. Letos končila třída 9.A pod vedením p. uč. Hany
Kuříkové a 9.B s p. uč. Michaelou Dobiášovou. Krásné slunečné počasí a hojná návštěva veřejnosti dotvořily
skvělou atmosféru loučení s našimi deváťáky. Se žáky se za základní školu rozloučili ředitel školy Jaroslav Sogel a
končící výchovný poradce Lubor Dvořák. Za město Hostinné přednesla závěrečný projev starostka města Dagmar
Sahánková. Za každou z tříd se potom se školou rozloučili vtipnými glosami odcházející žáci. Přejeme všem našim
vycházejícím žákům plno úspěchů v dalším působení na středních školách a učilištích, která si k dalšímu studiu
vybrali.
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Sanitka rychlé záchranné služby s ukázkami první pomoci v ZŠ Karla Klíče Hostinné
Ve čtvrtek 23. června proběhla v rámci prevence základní školy organizovaná přednáška a ukázku sanitky rychlé
záchranné služby s kompletním vybavením v areálu naší základní školy v Hostinném. Pan Vojtěch Polák ze
záchranné služby Jičín uskutečnil zcela zdarma pro 20 tříd naší ZŠ (cca 380 žáků) od 8:15 do 13.30 sérii přednášek.
Přednášel venku v 30-ti stupních, bez přestávky! Po zaslouženém obědě ve školní jídelně ještě vyrazil zachránit
zkolabovaného řidiče PPL v lokalitě Hostinné – Antoníček.

Atletický sedmiboj žáků 2. stupně ZŠ dne 24. června 2016
V pátek 24. června se na víceúčelovém sportovním hřišti v Hostinném uskutečnil již tradiční atletický sedmiboj
pro žáky z 2. stupně naší základní školy. Organizaci měla letos místo nemocného p. uč. Vlčka na starosti p. učitelka
Michaela Dobiášová a pomáhali ji ostatní vyučující z 2. stupně. Ve vražedném horku, kdy teploty ve stínu
překročily 30 stupňů Celsia a na sluníčku čtyřicítku, jsme zvládli za dopoledne všechny disciplíny, mimo delších
běhů, na které jsme se přesunuli raději do městské sportovní haly. Nejlepší závodníci obdrželi od ředitelství školy
diplomy, medaile a ceny. Více najdete ve fotogalerii školy na Rajčeti.

Návštěva Žákovského parlamentu ZŠ v Parku Mirakulum v Milovicích
V pátek 17. června navštívilo 36 zástupců Žákovského parlamentu společně se svými koordinátorkami zábavný
Park Mirakulum v Milovicích u Prahy. Výlet měli za odměnu za celoroční práci v Žákovském parlamentu naší ZŠ.
Škola všem uhradila dopravu autobusem a vstup do Parku. Vyzkoušeli si podzemní a nadzemní bludiště, hrad se
skluzavkami, les her, minizoo, tvůrčí dílničky, lesní naučnou stezku, obří houpačky a velkou trampolínu. Velmi
dobrý oběd byl zajištěn v místní restauraci U hodin. I přes počáteční nepřízeň počasí jsme se na závěr dočkali
sluníčka. Výlet se vydařil a Park Mirakulum můžeme všem vřele doporučit na školní výlety a rodinné poznávací
akce. Příští rok se určitě zase vydáme někam za krásami naší vlasti. Fotografie z akce najdete ve fotogalerii školy
na Rajčeti.

Informace školní družiny na školní rok 2016/2017
Informujeme všechny zákonné zástupce a žáky školy, že od září 2016 dojde k prodloužení doby provozu ŠD do
16:30 hodin. Školní družina bude mít otevřeno v pracovní dny od 6:15 do 16:30. Zároveň se zvýší měsíční poplatek
za pobyt žáka ve školní družině ze 100 Kč na 120 Kč. Poplatek odsouhlasila na základě podkladů vedení školy
Rada města dne 13. 7. 2016.
Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel školy

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2014/2015 NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE KARLA
KLÍČE HOSTINNÉ
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Uplynul nám další školní rok a je potřeba ho zhodnotit. V září 2014 se poprvé nalodilo na naše školní lodě
rekordních 74 nových plavčíků do třech prvních tříd a tím se naše posádka zvýšila o 12 plavčíků na celkových 430.
Ten během roku narostl dokonce na 435.
Během podzimu 2014 se za provozu dokončila na Července velká rekonstrukce, která byla spojená s výměnou
oken za plastová, zateplením fasády, novými sociálkami a úpravou vnitřních prostor pro DDM Hostinné. Ten by
měl od příštího školního roku sídlit v budově společně s naší školní družinou. V lednu jsme vybavili šatnu novými
šatními skříňkami pro žáky a koupili i nové skříně na sportovní vybavení na ven a na hračky. Žáci ŠD a
vychovatelky se pustili do výzdoby nových prostor vlastními pracemi. Během července byly vyměněny všechny
dveře v družině a v srpnu započaly i úpravy venkovních prostor instalací nových hracích prvků za ty, které byly
zničeny zubem času a hlavně povodní v r. 2013. Hřiště včetně oplocení se bude rekonstruovat ještě celý následující
rok. Na budově pro 1. stupeň jsme nechali opravit všechny žaluzie ve třídách a vyměnili aspoň ty nejstarší. Hodně
oprav bylo i na budově pro druhý stupeň. Vyměnily se poškozené boční vchodové dveře, učebna 6.B se jako první
vymalovala barevně a dočkala se i nových žaluzií. Od července do srpna pak proběhla rekonstrukce dalších prostor
– jedné kmenové třídy, dvou odborných učeben včetně jejich kabinetů, třech sboroven pro učitele a kabinetu
výchovného poradce. Vyměnily se elektrorozvody, světla, vypínače a zásuvky, rozvody internetu se schovaly pod
omítky, položily se nové podlahy včetně PVC. Učebny mají nová umyvadla s keramickými obklady, nově opravené
omítky včetně barevné malby, nátěry topení včetně zárubní. Místo látkových závěsů jsou všude barevné žaluzie.
Do sboroven jsme koupili učitelům zbrusu nový nábytek s kuchyňskými kouty a instalovali vnitřní rolety na
všechna okna. Vše se stihlo včas, aby nový školní rok mohl začít 1. září. Kromě stavební firmy, která ukončila
práce před termínem, nám hodně pomohla i Městský správa Hostinné a Město Hostinné, které poslalo své
pracovníky na vyklízení a stěhování nábytku. I když už máme za sebou čtyři velké etapy rekonstrukčních prací,
podařilo se nám je ve spolupráci se zřizovatelem vždy naplánovat i uskutečnit tak, že jsme nemuseli omezovat ani
zkracovat výuku jako v jiných okolních školách.
Minimálních změn doznal učitelský sbor, kde přišla jedna nová kvalifikovaná síla na první stupeň. Úspěšně jsme
po celý školní rok nově používali elektronické třídní knihy a elektronické žákovské knížky vedle stávajících
papírových. Velká část rodičů si po počátečních problémech s hesly a kódy s nimi navykla pracovat a komunikace
mezi školou a jejími klienty doznala zlepšení. Ještě více žáků než rodičů se pravidelně přihlašovalo prostřednictvím
svých žákovských účtů a přístupů. Někteří to dokonce učili doma svoje rodiče! V novém školním roce chceme
v případě zájmu pro rodiče uspořádat zdarma kurzy práce s počítačem a internetem se zaměřením na školní
programy.
Pokračovali jsme i v projektové činnosti. V rámci projektu Učíme digitálně jsme získali sadu 20 nových odolných
tabletů, na kterých se učili pracovat vybraní pedagogové a od nového školního roku i naši žáci. Z dalších dvou
výzev MŠMT chceme pořídit zahraniční jazykové pobyty pro žáky i učitele, vybavit knihami školní knihovny a
dokoupit technické vybavení našich školních dílen. Na škole po celý rok pracovaly dvě asistentky pedagoga a
v jejich práci chceme pokračovat i letos s využitím grantu MŠMT. Věnovali jsme se dvěma projekty prevenci
patologických jevů, jedním prevenci zubního kazu a dentální hygieně u žáků, spolupráci s hasiči v projektu Hasík
a charitativním projektům. Letos to byl opět sběr a třídění odpadů (papír, plasty, baterie). Sbírali jsme plastová
víčka na pomoc postiženému Nikymu z Jičína a starý papír a karton, z jehož výtěžku jsme kromě pěkných cen pro
sběrače nově koupili čtyřem nejlepším vyhlídkové lety nad Krkonoše a preventivní program pro třídy na
odhalování patologických jevů. Zapojili jsme se do čtyř charitativních sbírek na pomoc nemocným a postiženým
dětem.
Kromě dvou plaveckých výcviků pro menší, jsme letos opět pořádali s lyžařskou školou výcvik pro prvňáky až
páťáky ve Vrchlabí na Kněžickém vrchu rozšířený i pro žáky sedmých a osmých tříd. Účast byla ještě větší než
loni. Čtvrtý ročník vodáku na Vltavě byl tentokrát dokončen podle plánu a všem se moc líbil. Mimo účasti
v tradičních soutěžích a olympiádách jsme se letos znovu zapojili do celorepublikové soutěže Česko sportuje,
pořádané Českým olympijským výborem. Celkem dvakrát nás za odměnu navštívila Olympijská hlídka a mohli
jsme si zasportovat se známými českými současnými i bývalými reprezentanty. Panu učiteli Vlčkovi se podařilo
získat zdarma pro žáky od pořadatelů vstupenky na MS v ledním hokeji 2015, kam jsme v květnu vyrazili. Byl to
pro všechny nezapomenutelný zážitek! Pro menší děti jsme ve spolupráci s DDM uspořádali v parku dopravní
výchovu spojenou s ukázkou práce psovodů a dvě soutěže na poznávání přírodnin a živočichů. Letos jsme slavili
velké úspěchy i v okrskových a okresních kolech olympiád. Byl to matematický klokan, Pythagoriáda, pěvecká a
recitační soutěž, soutěž Bezpečný internet a dokonce i celostátní kolo matematické soutěže Abaku v Praze.
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Kontroly se u nás letos zaměřily dvakrát na ekonomiku a jednou na mzdovou oblast. Kromě drobností
v některých smlouvách jsme ve všem prošli.
K významným dnům patří i slavnostní zápis do prvních tříd, opět na Horské. Kromě tradiční výzdoby a dárečků
od dětí z naší družiny to byly hlavně průvodci s kostýmy pohádkových bytostí a dětské divadlo s opravdovými
kulisami. Všichni byli zapsáni, nikdo se nemusel odvolávat ke krajskému úřadu a už se moc těšíme na dvě nové
první třídy s počtem 50 plavčíků. Od září máme stejný počet dvaceti tříd jako loni a naše vlajková loď Horská
bude mít opět 13 tříd s více než 310 plavčíky.
Na druhém stupni došlo k poklesu počtu žáků v budoucích osmých třídách. Vzhledem k tomu jsme se rozhodli
od září 2015 osmé třídu spojit do jedné. Dalším je i aspekt finanční. Nemůžeme si dovolit dlouhodobě financovat
dvě osmé třídy s nízkým počtem žáků. Doufáme, že celou situaci jejich rodiče pochopí. Jako kompenzaci získají
žáci největší učebnu a dělené hodiny matematiky a jazyků. V devátých třídách budou nově do rozvrhů přidány
hodiny na procvičování z matematiky a češtiny jako kvalitní příprava pro všechny k přijímacím zkouškám na
střední školy.
Velkým pozitivem v loňském roce byla práce nového žákovského parlamentu. Pravidelně se scházel pod
vedením koordinátorek, vymyslel ve škole plno zlepšení a předvánoční jarmark pro veřejnost. Pomohl i výrazně
zlepšit komunikaci mezi učiteli, kapitánem a plavčíky. Za odměnu získal výlet do Prahy s návštěvou skutečné
Poslanecké sněmovny ČR.
Dopravní situace ve městě se bohužel letos příliš nezlepšila. Mostní provizorium zůstalo, ale po posledních
úpravách v roce 2015 se jeho hlučnost částečně snížila. Část řidičů jezdí nově kolem parku, aby se vyhnuli mostu
a ne zrovna malou rychlostí. Kolony popojíždějících aut a nebezpečný přechod pro chodce v zatáčce u školy
nezmizely a asi ještě dlouho nezmizí. Ani situace v ulici Školní po rekonstrukci není příliš dobrá. Díky novému
povrchu ji hodně řidičů začalo využívat jako zkratku z/do Rudníku a to často v obou směrech! Řešením by byla
instalace zpomalovacích retardérů a větší dohled policie včetně městské. Některá města na nebezpečných místech
využívají jako dopravní/pořádkovou službu proškolené osoby z řad nezaměstnaných řidičů. Nešlo by to i v našem
městě? Jedná se tu o bezpečnost dětí a nemůžeme čekat, až se něco stane.
V dalším roce plánujeme kromě dokončení nového školního hřiště u Červenky a vnitřní rekonstrukce dalších
učeben na Boženě i projekt „Barevná škola“, v rámci něhož bychom chtěli nově barevně vymalovat všechny třídy
na 1. stupni.
Na závěr jedna dobrá zpráva. Kromě probíhajících prací na zahradě u Červenky jsou všechny naše lodě opět
plně plavbyschopné. Proto velím jako kapitán: „ Do školního roku 2015/2016 plnou parou vpřed!“ Dva roky
prázdnin v Hostinném letos zase nebudou.
Váš kapitán

Škola začala!
Na Základní škole Karla Klíče začal nový školní rok 2015-2016. Nastoupilo do něj celkem 442 žáků, kteří
navštěvují dvacet tříd. Je to o 11 žáků více nežli loni. Do prvních tříd usedlo 50 nových prvňáků. Přejeme všem
jen samé dobré známky, hodné učitele a tolerantní rodiče.
vedení ZŠ

Školní sportovní kroužky na ZŠ Karla Klíče začínají
Již ode dneška 15. 9. začínají naše školní kroužky. Pokud se rozhodnete k nám přijít kdykoli, není to žádný
problém a to i bez přihlášky. Vedoucími jsou staří známí Michaela Dobiášová a Jiří Vlček.
Kinball:
začínáme 15. 9. 2015 od 14.00 do 15.00 h v tělocvičně gymnázia.
Míčovky:
začínáme 16. 9. 2015 od 13.00 do 14.00 h v tělocvičně gymnázia. Družináře si vyzvedneme.
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Florbal:
začínáme 16. 9. 2015 od 14.00 do 15.00 h v tělocvičně gymnázia.
Už se na Vás moc těšíme, pořádně si zasportujeme a hezky si to užijeme :-).
Jiří Vlček

Burza škol a den otevřených dveří na budově pro 2. stupeň v ulici B. Němcové
Srdečně zveme všechny žáky vyšších ročníků a jejich rodiče na tradiční burzu středních škol, která se tentokrát
koná ve čtvrtek 26. listopadu od 17 do 18 hodin na budově C v ulici B. Němcové 411. Přijďte se rovněž podívat
na další nově zrekonstruované prostory naší školní budovy.
Ing. Lubor Dvořák, výchovný poradce ZŠ

Výsledky podzimního kola soutěže ZŠ ve sběru papíru o let letadlem
Základní škola Karla Klíče uskutečnila od 21. do 30. září 2015 další sběrovou akci pro všechny žáky ZŠ. Sbíral se
opět starý papír. Kontejner byl umístěn u budovy školní družiny. Soutěžily třídy, ale hlavně jednotlivci. Nejlepšími
sběrači na škole byli: V. Moravec 730 kg, J. Jenšovský 670 kg a J. Blažej 558 kg. Na prvním stupni byly nejlepší
třídy 3.C, 2.A a 2.B. Z druhého stupně pak třídy 7.B, 6.A a 9.A. Nejlepších deset sběračů i tříd získalo diplomy,
psací potřeby, stolní deskové hry a sladkosti. Tři nejlepší jednotlivci pak letenku na vyhlídkový let letadlem nad
Krkonoše! Celkem jsme tentokrát nasbírali 8580 kg papíru a naplnili celkem čtyři a půl kontejneru!
Děkujeme všem zapojeným žákům za snahu a jejich zákonným zástupcům za pomoc s odvozem.
Učitelům, panu školníkovi a domovnici za evidenci a svoz papíru ze všech školních budov. Příští kolo se
uskuteční už od 23. do 30. listopadu 2015. Opět soutěžíme o let letadlem! Sbírej papír už teď, letadlo
nečeká, ať neodletí bez tebe!

Kamery a videotelefony u vstupních dveří ZŠ a ŠD
V listopadu byly z financí zřizovatele naší školy na všech třech školních budovách postupně instalovány u vnitřních
vchodových dveří nové zvonkové panely. Jsou s videokamerou, která je propojena videotelefonem do kanceláře,
sborovny a ředitelny. Kamera pouze snímá a monitoruje návštěvníky školy, nepořizuje záznam! Nové zařízení
zvyšuje bezpečnost a komfort nás všech ve škole, především našich žáků. Na budově pro 1. stupeň ZŠ lze nově
vstupovat do budovy i z vestibulu gymnázia u žákovských šaten, na budově pro 2. stupeň oběma
předními vchody. U zvonků jsou i pravidla pro vstup do ZŠ a ŠD. Děkuji vám všem za jejich dodržování.
J. Sogel, ředitel školy

Čtyřicet žáků a čtyři pedagogové ZŠ Karla Klíče navštívili Anglii
Pondělí: Odjezd se uskutečnil v pondělí 9. 11. s 45 minutovým zpožděním, které bylo zkomplikováno částečnou
uzavírkou ul. B. Němcové. Autobus vyjel z Hostinného po naložení všech zavazadel v 14:54. K odjezdu dorazili
všichni vybraní žáci. Úterý: V úterý ráno kolem 7:30 jsme projeli Belgií a blížíme se ke Calais na celní kontrolu a
pak následuje trajekt. Šťastně jsme dorazili do Ramsgate, následovala prohlídka městečka, poté už měli naši žáci
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první dvě hodiny výuky v anglické škole, doprovázející pedagogové zaslouženou siestu s pravou anglickou kávou
nebo čajem. Po 16. hodině následovalo ubytování v hostitelských rodinách (téměř všichni po dvou) a odpočinek,
večeře. Vše v klidu anglickém. Středa: Žáci i učitelé strávili první noc v hostitelských rodinách a měli i první jídla
– večeři a snídani v anglickém stylu. Nikdo si nestěžoval na nedostatek jídla, ani na kvalitu ubytování. Žáci jsou
nadšení z výuky v anglické škole, která dopoledne pokračuje dalšími hodinami. Máme štěstí na příjemné rodiny i
kantory. Čtvrtek: Po další noci v anglické rodině nastoupili všichni naši žáci na poslední den s výukou v anglické
škole. Odpoledne návštěva památníku a prohlídka letounů Spitfire a Hurricane. Dospělí byli pozváni na čaj o páté.
Utíká to neuvěřitelně, zítra je už všemi toužebně očekávaný celodenní výlet do Londýna, kde půjdeme mimo jiné
na London Eye a další den už následuje odjezd domů. Předpověď počasí na zbytek pobytu je příznivá. Pátek: Po
snídani jsme odjeli na celodenní výlet do osmiapůlmilionového Londýna nad Temží. Kromě již avizovaného
London Eye jsme mimo jiné zvládli prohlídku Natural History Muzea a dalších pamětihodností, kam jsme se
vydali dlouhou pěší túrou. I přes pěkné počasí to bylo hodně vyčerpávající pro všechny děti i dospělé. Vezeme si
z Londýna plno zážitků, ale i materiálů na výuku angličtiny a zeměpisu. Poslední noc budeme asi spát hodně tvrdě.
Sobota: Po poslední noci v rodinách vyrážíme v 9:00 z Ramsgate směr Hostinné. Jsme v plném počtu. Jedinou
dosud zaznamenanou ztrátou jsou jedny učitelské brýle… Už se našly, konec poplachu! V 10:00 jsme dorazili k
Channel Tunnelu (Eurotunel). Odjezd vlaku do Francie bude v 11:50. V 13:30 opouštíme tunel. V 13:48 frčíme
po dálnici do Belgie, bez jakékoliv pasové či jiné kontroly. V Belgii hygienická pauza. Cesta jde nad očekávání!
Neděle: Všichni jsme se v pořádku 15. 11. kolem 5.45 vrátili do Hostinného! Díky všem doprovázejícím
učitelům, průvodkyni p. Böhmové a řidičům CK Valaška za profesionálně zvládnutou práci v nelehké situaci, která
byla vyvolána pátečním masakrem v Paříži.
Na závěr ještě pár postřehů z Anglie:
Kdybych měl vyjádřit pár slovy anglickou kulturu: slušnost, uctivost, klid, vyrovnanost, což najdeme i v jiných
zemích. Angličané ale mají navíc, pro mnoho lidí nepochopitelný, pozitivní zájem o druhého. (Pozdrav „How are
you?“ – Jak se máš? – není jen formální, ale často opravdový.) A nejen to, mají zájem o prosperitu toho druhého,
který se ocitl v jejich blízkosti, stal se tedy jejich bližním. Je jim vlastní skutečnost, že jsou-li zdrojem radosti
druhého, mají profit i oni sami. Toto se děje bez vypočítavosti, zcela přirozeně. Třiasedmdesátiletá paní, u které
jsem bydlel doslova „řvala“ často smíchy. Velmi rádi si Angličané dělají legraci sami ze sebe – anglický humor.
Bohatě snídají – anglická snídaně – i bohatě večeří. Práce pro ně není nutné zlo, ale život, který si užívají a žijí.
Bezpochyby v tom tkví úspěch sociální i hospodářský. Největším zážitkem, alespoň pro mne, bylo pozvání – nás
učitelů – od majitelky školy k ní domů na čaj. Možná již osmdesátiletá dáma si zapamatovala při představování
naše křestní jména a všech osm nás jimi oslovovala. (V Anglii, Austrálii apod. se nehraje na tituly a konverzace je
nenásilná a přátelská protože i např. u návštěvy lékaře si s ním pacient tyká a oslovují se křestními jmény.) Provedla
nás po zahradě, u čaje jsme pohovořili o vážných i příjemných věcech. Přesto, že jsme tam strávili asi hodinu a
půl, měl jsem pocit týdenního pobytu. Přesto, že paní domu byla v pracovním, protože odběhla od sklizně vinné
révy, byla to Dáma s velkým „D“. Po zbytek života budu mít z tohoto setkání příklad, jakým způsobem rozdávat
klid. Angličané mají v krvi skutečnost, že klidu dojde jedině ten, kdo ho působí.
Zapsal: Lubor Dvořák

Články žáků na téma Vánoční jarmark na ZŠ
Dne 17. prosince 2015 se konal 2. ročník Vánočního jarmarku. Konání jarmarku se uskutečnilo na prvním i na
druhém stupni. Žáci vyráběli výrobky už od října a někteří už i dříve v rámci výtvarné výchovy a pracovních
činnostech. Vyráběli například perníčky, svícny a mnoho dalších nádherných výrobků.
Nastal očekávaný den, kdy na jarmark začali chodit rodiče, tetičky, babičky, bývalí žáci i široká veřejnost. Hosté si
kupovali a také prohlíželi výrobky. Pro hosty bylo také připravené občerstvení. Myslím si, že se jarmark vydařil.
Děkujeme, že jste nás navštívili a doufám, že nás navštívíte i příští rok.
J. Jenšovský 7.B
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Na Vánočním jarmarku se zúčastnil celý vyšší stupeň Základní školy Karla Klíče v Hostinném. Mohli jste nás
navštívit, zakoupit si výrobky žáků, poslechnout koledy. K občerstvení se podávali jednohubky, cukroví a k pití
byl čaj a kafe. Doufám, že jste si užili jarmark jako my.
D. Grim 9. A
Dne 17. prosince se uskutečnil 2. ročník Vánočního jarmarku. Jarmark probíhal na obou budovách školy. Třída
7.A. si pro Nás připravila vystoupení v podobě zpěvu. Přišli se na nás podívat rodiče, prarodiče, tetičky,
strýčkové i kolemjdoucí. Prodávali se hlavně výrobky s vánoční tématikou. Jarmark byl brán i jako "Den
otevřených dveří", tím pádem se mohli lidé podívat do tříd. Myslím, že lidé byli spokojeni a nějakou maličkost si
odnesli.
T. Šimková 6.A
Dne 17. prosince 2015 se konal Vánoční jarmark. Vyrábělo se mnoho výrobků např. z papíru, z keramiky i ze
skla. Vydělané peníze za vánoční výrobky se ponechají na jakékoli exkurze a výlety. Navštívilo nás mnoho
blízkých přátel i lidé z úřadu a kabelová televize. Myslím si, že to byl dobrý ročník a že to snad bude i další rok.
K. Kvasničková 9.B

Lyžařský výcvik 2016
Sedmdesát našich žáků z 1. stupně absolvovalo od 4. do 8. ledna 2016 lyžařský a snowboardový výcvik ve Vrchlabí
v skiareálu na Kněžickém vrchu pod vedením instruktorů z lyžařské školy SkiLenka. Přes počáteční mrazy, kdy
bylo až -9C, se lyžák vydařil. Měli jsme ideální sněhové podmínky, všichni si výcvik užili a nikdo se letos nezranil.
I úplná „dřeva“ se za týden naučila sjíždět kopec a zastavovat. Poslední dny už dokonce jezdila na 3-sedačce! V
pátek byly tradiční dětské lyžařské i snowboardové závody ve slalomu. Chceme poděkovat našim rodičům a dalším
rodinným příslušníkům, kteří v hojném počtu (největší ze všech škol) navštívili páteční závody. Dětem to udělalo
velkou radost, nakoplo je to k superrychlým časům a vysvitlo nám k tomu i sluníčko. Těšíme se zase za rok na
další lyžák. Skol!
Plno krásných fotografií vašich dětí najdete ve fotogalerii školy na Rajčeti.
J. Sogel

Zápis do 1. tříd ZŠ Karla Klíče Hostinné ve dnech 22. a 23. ledna 2016
V pátek 22. ledna a v sobotu 23. ledna 2016 se uskutečnil zápis do 1. tříd ZŠ Karla Klíče Hostinné spojený se
Dnem otevřených dveří na 1. stupni. Na děti a jejich doprovody čekala slavnostně vyzdobená škola, starší spolužáci
jako průvodci v maskách pohádkových postav a herna s interaktivní tabulí. Po úspěšném absolvování zápisu
dostali všichni za snahu odměnu. Letos to byly LEGO tašky s drobnými dárky od sponzorů, omalovánky s
obrázkem naší školy a pro každého i pěkný výrobek od žáků a vychovatelek ze školní družiny. V pátek jsme
zapisovali ve třech třídách na osmi stanovištích, v sobotu ve dvou třídách na pěti stanovištích. Celkem se k zápisu
dostavilo letos 74 dětí. Z toho po odkladu přišlo šestnáct dětí. O odkladu letos uvažuje devatenáct zákonných
zástupců. Sedmnáct dětí bylo s bydlištěm mimo Hostinné, osm dětí bylo z obcí, kde mají základní školu. Seznam
přijatých dětí s registračními čísly byl zveřejněn 3. února 2016.
Perličky ze zápisu: Dítě se ptá p. učitelky „Tak jste mne dneska vzali? A dostanu na to nějaký papír?“ Odpověď:
„Zeptej se pana ředitele, kdy si s maminkou můžeš do školy pro rozhodnutí o přijetí přijít.“ Rozhodnutí o přijetí
jsou od 3. února připravena pro zájemce v ředitelně ZŠ. O odklad školní docházky je potřeba požádat do 31.
května 2016 a dodat dvě doporučující vyjádření (poradenské zařízení, dětský lékař nebo specialista). Informační
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schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční 15. června 2016 od 15:00 hod. v budově 1. stupně ZŠ.
Fotografie ze zápisu najdete ve fotogalerii školy na Rajčeti. Ze zápisu bylo pořízeno i video, které je k zhlédnutí
na KT Hostinné a webu ZŠ wwww.zskkho.cz.
Jaroslav Sogel, ředitel ZŠ

Novodobý sportovní den na ZŠ Karla Klíče Hostinné - „Pusťte nás do vašich škol“
V pátek 5. února se v městské sportovní hale uskutečnil projektový den se sportovní tématikou s názvem
„Pusťte nás do vašich škol“, který naší škole připravila organizace Ulice dětem o.p.s. Pod vedením sportovce a
moderátora Daniela Lacka přijeli i další sportovní a taneční instruktoři (TAZ, AB, Lenka, DEJW), kteří pro naše
žáky uskutečnili dvě představení, každé o délce 1,5 hodiny. Ukázali nejen sportovní a taneční aktivity ve stylu
street, ale hovořili s našimi žáky i na téma prevence závislostí, zdravého životního stylu, omezení závislosti na
mobilních telefonech i tabletech a smysluplném využití volného času formou sportovních i jiných aktivit. Velmi
dobré bylo, že zapojili všechny naše žáky do plnění sportovních disciplín. Žáci si sami vybrali toho instruktora a
příslušnou aktivitu, která je zaujala. Ti, co nemohli ten den cvičit, vytvářeli výtvarné práce. Na závěr akce se
uskutečnila velká autogramiáda. Akce měla velký úspěch a už teď je jasné, že s organizací Ulice dětem navážeme
další spolupráci. Sportovní instruktoři po akci navštívili školní jídelnu a prohlédli si i budovu 1. stupně ZŠ. Plno
fotografií z plnění sportovních a tanečních disciplín najdete ve fotogalerii školy na Rajčeti na webu školy:
www.zskkho.cz.
Jaroslav Sogel, ředitel ZŠ

Jarní kolo sběrové soutěže ke Dni Země – hlavní cena je let balonem!
Základní škola Karla Klíče Hostinné ve spolupráci se žákovským parlamentem při ZŠ vyhlašuje od 18. do 22.
dubna 2016 jarní kolo soutěže ve sběru starého papíru a kartonu o ceny ředitele školy. Kontejner na starý papír
bude přistaven od pondělí 18. 4. v 8:00 u budovy Červené (nyní Žluté) školy a odvezen v pátek 22. 4. v 15:30
hodin. Po naplnění bude vždy vyměněn za prázdný. Větší množství papíru lze vozit autem 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. Ceny obdrží tři nejlepší kolektivy na 1. a 2. stupni ZŠ a prvních dvacet jednotlivců. Kromě
devatenácti pěkných cen je hlavní cenou v kategorii jednotlivců tentokrát dárkový poukaz na hodinový vyhlídkový
let horkovzdušným balonem. „Začni sbírat papír už teď, ať balon neodletí bez tebe!“
Autor: Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel ZŠ

Střípky ze školní družiny:
Hrajeme si v novém
Po návratu z jarních prázdnin čekalo na děti ve školní družině milé překvapení. Starý nábytek, který přežil
několikeré stěhování, pamatoval ještě bývalou budovu školní družiny a neminuly ho ani povodně, definitivně
dosloužil. Jeho nový nástupce je krásně barevný a dětem se nová družina líbí. V průběhu prvního
poprázdninového týdne do všech oddělení navíc přibyly další přírůstky – obchůdky a kuchyňky. Teď už zbývá je
jen dovybavit nádobíčkem, hračkovými potravinami a zbožím. Pokud máte doma nějaké nevyužité a zachovalé
dětské nádobíčko, vybavení kuchyňky a obchůdku, imitace potravin, apod. a chtěli byste je družině věnovat,
uděláte dětem určitě velikou radost.
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Velký dík všem, kteří umějí udělat druhým radost
V dnešní době není úplně samozřejmé udělat druhým nezištně radost. O to větší dík si všichni, kdo to dokáží,
zaslouží. Jsme moc rádi, že mezi rodiči, prarodiči a přáteli ve školní družině takové dobré duše máme. Díky nim
mohly například Barborky před Vánoci rozdávat dětem ovoce, dostali jsme míče na družinovou zahradu nebo
třeba vybavení na různé tematické hry. Hitem loňského roku byla ve školní družině hra na doktora. Všímavé a
ochotné maminky vybavily „naši ordinaci“ gumovými rukavicemi, lékárničkami a dalším zdravotnickým
materiálem. Velkou radost udělaly i obvazy a lékařské čepičky, které nám daroval pan Záruba. Tento týden jsme
dostali další krásný dárek od paní Vlasty Kalenské, která napletla a naháčkovala do naší družiny nádherné loutkové
panáčky a panenky. Všechny Vaše dárky vždy rozzáří oči dětí a udělají velikou radost. A my Vám všem, kteří umíte
radost rozdávat, moc a moc děkujeme!

Družinový karneval
Po jarních prázdninách propuklo ve školní družině karnevalové veselí. Letošní blátivá zima příliš nepřeje pobytu
na zahradě ani v parku a děti se těšily, až se konečně vyběhají a vyřádí. Po přehlídce masek ze všech oddělení nastal
taneční rej, který střídaly různé hry. Že si dokáží tanec a hry užít a pořádně se „odvázat“ dokázaly nejen děti, ale i
paní vychovatelky. Přesvědčit se můžete ve fotogalerii na rajčeti. Mnohokrát děkujeme DDM, hlavně paní Lucce
Nedvídkové za spolupráci a zajištění hudební produkce. Děkujeme také všem rodičům za spolupráci a pomoc při
přípravě masek a nápaditých kostýmů pro děti.

Výprava za zvířátky
Před jarními prázdninami přijala školní družina pozvání k návštěvě zvířátek, které chovají v místním výchovném
ústavu. Děti se na zvířátka moc těšily a také se na návštěvu řádně nachystaly a přinesly tašky plné sušeného pečiva,
jablíček a také mrkve. Zvířátka děti okouzlila. Ovečky jedly od dětí z ruky, prasátka vesele pobíhala po ohradě a
rochnila se v blátě a králíci spokojeně chroupali donesenou mrkvičku. Pro mnohé děti bylo takové blízké setkání
s hospodářskými zvířaty zcela novým zážitkem. Děkujeme za pozvání a také za velmi poutavé povídání. Za
zvířátky se budeme rádi vracet.
Autor: Mgr. Hana Jiřičková, vedoucí vychovatelka

Okresní kolo soutěže v recitaci
V pondělí 14. 3. 2016 se žáci 1. stupně naší školy zúčastnili okresního kola soutěže v recitaci „Dětská scéna“ v
Trutnově. Jako každoročně se přehlídka konala v „Divadélku Trdýlku“ při ZUŠ. Dvě dívky a dva chlapci – B.
Antošová (2.C), Z. Brádlerová (3.A), Š. P. Hampl (4.A) a V. Sixta (5.B) soutěžili v recitaci s ostatními žáky okresu.
Laťka byla opět nasazena vysoko. Kromě básniček zazněly poutavé texty. Atmosféra byla napjatá a porota
posuzovala přísně. I přesto naši žáci upoutali svým výkonem a čestné uznání získali: V. Sixta, B. Antošová a Z.
Brádlerová. Všem blahopřejeme.
V úterý 15. 3. se pak konalo také okresní kolo soutěže pro II. stupeň.
Svou účastí přispěly i Kateřina Jelínková, Diana Šťastná, Eliška Dvořáková a Andrea Lapková. Přes velmi vysokou
úroveň soutěžících dokázaly poutavě přednést své vybrané texty a zaslouží si tím čestné uznání.
Za dobrou reprezentaci školy děkujeme.

Beata Dvořáková

Okresní kolo soutěže ve zpěvu
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Rok se s rokem sešel, a tak se i letos konala soutěž ve zpěvu. Školní kolo proběhlo 17. 2. 2016 a zúčastnilo se ho
celkem 34 našich žáků ve 4 kategoriích. Porota složená z učitelek hudební výchovy na naší škole vybrala jednoho
nejlepšího z každé kategorie, který dostal za úkol reprezentovat naši základní školu v okresním kole soutěže, jako
každoročně konané v Trutnovské ZUŠ.
V úterý 22. 3. 2016 se tedy tři žáci vydali za doprovodu pí uč. Renáty Jehličkové na cestu do Trutnova, kde
nakonec V. Sixta z V.B získal s písní David a Goliáš krásné 3. místo v kategorii II. (žáci 4. a 5.ročníku). N.
Václavíková z I.B a B. Kvíčalová ze III.A se sice na prvních třech stupních ve svých kategoriích neumístily, ale
obě zpívaly také velmi pěkně, a tak i ony naši školu dobře reprezentovaly.
V posledních letech se naší škole ve zpěvu zkrátka daří. Každým rokem si přivážíme nejméně jeden diplom.
Je jen škoda, že v kategorii III. (žáci 6. a 7. ročníku) nás letos nemohla pro nemoc reprezentovat E.
Frühbauerová ze VII.A, která vloni ve své kategorii v Trutnově zvítězila, a dostala tak za odměnu účast v soutěži
Česko zpívá. Středisko volného času v Trutnově, které je pořadatelem soutěže, za ni zaplatilo účastnický poplatek
a pomohlo jí i s nahráním písně pro porotu.
Jak je vidět, tady v Hostinném nám vyrůstají nadějní zpěváci, o kterých ještě možná uslyšíme.
Mgr. Renáta Jehličková

Oznámení zákonným zástupcům žáků budoucích 1. tříd
Upozorňujeme všechny zákonné zástupce žáků budoucích 1. tříd, kteří zahajují školní docházku 1. září
2016, že k žádosti o odklad povinné školní docházky na školní rok 2016/2017 musí dodat tyto dvě přílohy:
doporučení poradenského zařízení (pedagogicko -psychologická poradna nebo speciálně - pedagogické centrum)
a doporučení odborného lékaře (dětský lékař, alergolog, neurolog, psycholog…). Termín dodání požadovaných
dokumentů do ředitelny Základní školy Karla Klíče Hostinné je do 31. května 2016.
Vzhledem k vyššímu počtu žádostí a urychlení řízení je třeba se předem objednat na tel: 731 495 035
nebo e-mail: sogelj@zskkho.cz.
Děkuji všem za spolupráci.
Mgr. Jaroslav Sogel
ředitel školy

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků pro školní rok 2015/2016
Schůzka se uskuteční ve středu 15. června od 15:00 hodin v budově pro první stupeň, Horská 130,
naproti autobusovému nádraží. Informace: seznámení s budoucími třídními učiteli 1. tříd a výchovnou poradkyní,
rozdělení žáků do tříd, informace o školním stravování a školní družině, co má umět a znát budoucí prvňáček,
nákup pomůcek, učebnic a sešitů.

Slavnostní předávání závěrečných vysvědčení vycházejícím žákům
Ve čtvrtek 30. června od 9:00 hodin proběhne v areálu Františkánského kláštera v Hostinném slavnostní
předávání závěrečných vysvědčení našim vycházejícím žákům. U příležitosti ukončení této důležité životní etapy
zveme všechny jejich rodiče, sourozence, příbuzné, ale i kamarády a kamarádky. Pozvání platí rovněž i pro širokou
veřejnost města Hostinné. Letos opět ve velkém stylu! Nenechte si oslavu ujít.
Jaroslav Sogel, ředitel školy

Výsledky jarního kola sběrové soutěže – jednotlivci
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Základní škola Karla Klíče uskutečnila od 18. do 25. dubna 2016 jarní kolo sběrové soutěže pro všechny žáky ZŠ.
Sbíral se starý papír a karton. Kontejner byl umístěn u budovy školní družiny. Soutěžily třídy včetně třídních učitelů
a rovněž tak i jednotlivci. Tento sběr byl rekordní, nasbíralo se 6,5 kontejneru a celkem 14 tun papíru!
Nejlepších 20 sběračů školy: 1. F. Jiřička (1.A) 1623 kg, 2. S. Gallová (3.B) 1529 kg, 3. V. Moravec (2.A) 1344
kg, 4. Š. Tomanica (3.B) 923 kg, 5. E. Jindřišek (3.C) 761 kg, 6. V. Sixta (5.B) 605 kg, 7. M. Nedvídková (6.B) 400
kg, 8. V. Polešovská (4.B) 370 kg, 9. J. Novotný (5.B) 368,5 kg, 10. J. Blažej (2.B) 367 kg, 11. V. Polanský (5.A)
355 kg, 12. D. Karásek (2.C) 341 kg, 13. T. Hylmarová (3.B) 278 kg, 14. J. Brzák (4.A) 242 kg, 15. T. Donátová
(7.A) 235 kg, 16. M. Blažek (4.C) 230 kg, 17. T. Birtusová (9.B) 216,6 kg, 18. A. Trejbal (4.C) 212 kg, 19. a 20. M.
Drholec (3.C) a L. Drholcová (2.A) oba 200 kg. Nejlepší tři žáci získali diplomy. První v pořadí hlavní cenu hodinový let horkovzdušným balonem. Druhý a třetí letenky na vyhlídkový let letadlem nad Krkonoše, dalších
sedmnáct žáků pak pěkné věcné ceny. V hodnocení tříd byla na 1. stupni nejlepší 3.B, druhá 3.C a třetí 1.A. Na
druhém stupni byla první 9.B, druhá 6.B a třetí 7.A. Na podzim 2016 si úspěšnou soutěž ve sběru papíru
zopakujeme. O tři nejlepší ceny (lety balonem a letadlem) se bude tentokrát losovat mezi těmi žáky, kteří přinesou
nejméně 150 kg papíru. Děkujeme všem pilným sběračům za snahu a jejich zákonným zástupcům za pomoc při
odvozu papíru.
Jaroslav Sogel, ředitel školy

Velký sportovní úspěch naší školy!
Dne 28. června převzala naše Základní škola Karla Klíče Hostinné v Praze z rukou Martina Doktora a dalších
členů ČOV poukaz na nákup sportovního zboží ve výši 20 000 Kč. Skončili jsme na třetím místě v celorepublikové
soutěži Sazka olympijského víceboje v nejnabitější kategorii škol od 301 do 450 žáků. Je to vynikající úspěch našich
tělocvikářů a všech žáků zapojených v soutěži. Základní škola, reprezentující město Hostinné se již pátým rokem
soutěže zúčastňuje a získali jsme celkem čtyři sportovní sety, každý za 5 000 Kč, vyhráli cestu do olympijské
vesnice Soči – Letná, naše video se sportovní tématikou bylo na prvním místě v ČR a dvakrát nás už navštívila ve
škole olympijská hlídka a proběhl trénink našich žáků se sportovcem. Na podzim 2016 máme velkou šanci
vybojovat třetí návštěvu olympijské hlídky v Hostinném! Ačkoliv se nehonosíme názvem sportovní škola, pro
propagaci sportu na úrovni regionu a kraje jsme udělali víc, než ti, kteří se názvem sportovní škola jen chlubí. Mám
vyřídit všem našim žákům a učitelům slova uznání od Martina Doktora, našeho dvojnásobného olympijského
vítěze v rychlostní kanoistice z LOH v Atlantě 1996, který v současné době vykonává funkci sportovního ředitele
ČOV a zanedlouho zamíří s našimi sportovci do Ria.

Slavnostní předávání vysvědčení 2016
Ve čtvrtek 30. června se od 9:00 hodin dopoledne v areálu františkánského kláštera předávala závěrečná vysvědčení
vycházejícím žákům Základní školy Karla Klíče Hostinné. Letos končila třída 9.A pod vedením p. uč. Hany
Kuříkové a 9.B s p. uč. Michaelou Dobiášovou. Krásné slunečné počasí a hojná návštěva veřejnosti dotvořily
skvělou atmosféru loučení s našimi deváťáky. Se žáky se za základní školu rozloučili ředitel školy Jaroslav Sogel a
končící výchovný poradce Lubor Dvořák. Za město Hostinné přednesla závěrečný projev starostka města Dagmar
Sahánková. Za každou z tříd se potom se školou rozloučili vtipnými glosami odcházející žáci. Přejeme všem našim
vycházejícím žákům plno úspěchů v dalším působení na středních školách a učilištích, která si k dalšímu studiu
vybrali.

Sanitka rychlé záchranné služby s ukázkami první pomoci v ZŠ Karla Klíče Hostinné
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Ve čtvrtek 23. června proběhla v rámci prevence základní školy organizovaná přednáška a ukázku sanitky rychlé
záchranné služby s kompletním vybavením v areálu naší základní školy v Hostinném. Pan Vojtěch Polák ze
záchranné služby Jičín uskutečnil zcela zdarma pro 20 tříd naší ZŠ (cca 380 žáků) od 8:15 do 13.30 sérii přednášek.
Přednášel venku v 30-ti stupních, bez přestávky! Po zaslouženém obědě ve školní jídelně ještě vyrazil zachránit
zkolabovaného řidiče PPL v lokalitě Hostinné – Antoníček.

Atletický sedmiboj žáků 2. stupně ZŠ dne 24. června 2016
V pátek 24. června se na víceúčelovém sportovním hřišti v Hostinném uskutečnil již tradiční atletický sedmiboj
pro žáky z 2. stupně naší základní školy. Organizaci měla letos místo nemocného p. uč. Vlčka na starosti p. učitelka
Michaela Dobiášová a pomáhali ji ostatní vyučující z 2. stupně. Ve vražedném horku, kdy teploty ve stínu
překročily 30 stupňů Celsia a na sluníčku čtyřicítku, jsme zvládli za dopoledne všechny disciplíny, mimo delších
běhů, na které jsme se přesunuli raději do městské sportovní haly. Nejlepší závodníci obdrželi od ředitelství školy
diplomy, medaile a ceny. Více najdete ve fotogalerii školy na Rajčeti.

Návštěva Žákovského parlamentu ZŠ v Parku Mirakulum v Milovicích
V pátek 17. června navštívilo 36 zástupců Žákovského parlamentu společně se svými koordinátorkami zábavný
Park Mirakulum v Milovicích u Prahy. Výlet měli za odměnu za celoroční práci v Žákovském parlamentu naší ZŠ.
Škola všem uhradila dopravu autobusem a vstup do Parku. Vyzkoušeli si podzemní a nadzemní bludiště, hrad se
skluzavkami, les her, minizoo, tvůrčí dílničky, lesní naučnou stezku, obří houpačky a velkou trampolínu. Velmi
dobrý oběd byl zajištěn v místní restauraci U hodin. I přes počáteční nepřízeň počasí jsme se na závěr dočkali
sluníčka. Výlet se vydařil a Park Mirakulum můžeme všem vřele doporučit na školní výlety a rodinné poznávací
akce. Příští rok se určitě zase vydáme někam za krásami naší vlasti. Fotografie z akce najdete ve fotogalerii školy
na Rajčeti.

Informace školní družiny na školní rok 2016/2017
Informujeme všechny zákonné zástupce a žáky školy, že od září 2016 dojde k prodloužení doby provozu ŠD do
16:30 hodin. Školní družina bude mít otevřeno v pracovní dny od 6:15 do 16:30. Zároveň se zvýší měsíční poplatek
za pobyt žáka ve školní družině ze 100 Kč na 120 Kč. Poplatek odsouhlasila na základě podkladů vedení školy
Rada města dne 13. 7. 2016.
Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel školy
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Třída 1.A

Třída 1.B
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Sportovní den s TJ TATRAN Hostinné
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Jazykový pobyt v pro 40 žáků ZŠ v jižní Anglii
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Exkurze v IQ parku v Liberci
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Mikulášská nadílka na 1. stupni ZŠ

Projekt ESF na vybavení školních dílen
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Jednání Žákovského parlamentu ZŠ Karla Klíče Hostinné

Vánoční jarmark 2015
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Vánoční laťka 2015

Vedení školy na bowlingovém turnaji pro současné i bývalé zaměstnance ZŠ
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Lyžařský výcvik 2016 na Kněžickém vrchu

Zápis do 1. tříd
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Turnaj v Kin-Ballu

Školní velikonoční turnaj ve florbale
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Základní škola Karla Klíče Hostinné

Exkurze 4. tříd za památkami našeho hlavního města

Vystoupení dívčího saxofonového kvarteta Saxy Baby v rámci výuky hudební výchovy
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Základní škola Karla Klíče Hostinné

Pedagogický sbor 2015/2016

Dopravní výchova ve spolupráci s DDM Hostinné
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Základní škola Karla Klíče Hostinné

Výtvarná soutěž s firmou MODEL Obaly Hostinné

Hudební vystoupení ZUŠ Hostinné
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Základní škola Karla Klíče Hostinné

Žákovský parlament na výjezdním zasedání v parku Mirakulum

Kurs první pomoci – sanitka RZS
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Základní škola Karla Klíče Hostinné

Atletický víceboj pro žáky 6. -9. tříd

Část z našich 31 vycházejících žáků
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