
 
 

Příloha č. 1 do výroční zprávy – články uveřejněné během školního roku 2017/2018 o ZŠ 

 

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2016/2017 NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE KARLA 

KLÍČE HOSTINNÉ 

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

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

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

dostali do kategorie „velká škola“. 

    Během celého školního roku probíhaly dokončovací práce na venkovním hřišti pro školní družinu a DDM. 

Byla to zejména nová zeleň, renovace trávníků, záhonů a vnitřního oplocení. Došlo i k dohodě se ZUŠ DDM 

na rekonstrukci bývalého skladu na sál pohybové výchovy, který budou využívat obě zařízení. Rádi bychom 

ho dali do provozu už na podzim. Na budově pro 1. stupeň vznikla z nevyužitého výklenku galerie žákovských 

úspěchů. Vyřešili jsme dva problémy. Odizolovaly se hlučné dveře z tělocvičny gymnázia a naši nejmenší 

mají konečně důstojné místo na vystavení diplomů, pohárů a medailí z různých soutěží. Během letních 

prázdnin se rozběhl projekt „Barevná škola“. Došlo poprvé k barevné výmalbě chodeb a učeben v přízemí a 

prvním patře. Renovace se dočkal i vestibul z ulice Mládežnická. Opravy financoval zřizovatel školy – město. 

My jsme se podíleli na nátěru kovových zárubní, zábradlí a topení v prvních dvou patrech. Věříme, že se naše 

barevné učebny a chodby budou žákům líbit a budou se v nich dobře cítit. Příští prázdniny bychom rádi 

dokončili výmalbu a nátěry v dalších dvou patrech tak, aby každé patro mělo svoji barvu a odlišnou atmosféru. 

Na budově pro druhý stupeň město vypsalo výzvu na kompletní letní rekonstrukci šesti učeben. Ve třídách 

nezůstalo skoro nic původního. Vysekaly se nové rozvody pro elektrorozvody a internet, došlo na nové 

obklady, umyvadla a baterie. Ve třídách jsou všude nová světla, vypínače a zásuvky, zrenovované podlahy 

s novým PVC, prahy, boční kobercové lišty a barevná výmalba. Natřeny byly i kovové zárubně a nastříkáno 

topení ve třídách. Došlo i na výmalbu přilehlých chodeb a dvou vestibulů. Nechali jsme vyměnit zastaralou 

tabuli v jedné učebně za novou, moderní, pylonovou. Vzhledem k ceně, která se blíží k 35 tisícům korun za 

kus, nejsme schopni měnit ročně více než jednu tabuli. V budově je pro návštěvníky, zaměstnance i žáky školy 

nově infokoutek s dotykovou obrazovkou a nové zabezpečovací zařízení s čidly na pohyb. Technické služby 

se pustily do nátěru dřevěného oplocení školní zahrady a nátěrů laviček. Zbývá ještě opravit poškozenou 

dlažbu před školou. Všechny hlavní opravy a rekonstrukční práce se zvládly během letních prázdnin včetně 

prasklého vnitřního rozvodu vody.   

   Změn doznal učitelský sbor, kde přišla jedna nová kvalifikovaná síla na první stupeň za kolegyni, která 

odešla do zahraničí, další dvě pedagožky jsme zajistili za učitelky, které během školního roku nastoupily na 

mateřskou – rodičovskou dovolenou. Hledali a našli jsme i dvě asistentky pedagoga. Máme nové, 

profesionálně zpracované webové stránky školy s novým logem a od března jsme najeli na jiný školní 

evidenční program EDOOKIT. Znamenalo to změnu přístupových údajů pro zákonné zástupce i žáky.  

   Pokračovali jsme v projektové činnosti. Po několikaměsíčním schvalování na ministerstvu jsme obdrželi 

první splátku dotace 700 tisíc na projekt s názvem „Klíč ke společnému vzdělávání“. Tento víceletý projekt 

bude vzdělávat žáky i pedagogy. Zbylou částku 467 tisíc máme dostat v příštím školním roce. Rádi bychom 

z projektu dovybavili školu novými pomůckami a technikou. Chceme podpořit matematickou i čtenářskou 

gramotnost, pomoci slabším žákům ve výuce a rozšířit znalosti pedagogů v oblasti společného vzdělávání, 

které ministerstvo spustilo v rámci legislativních změn na školách od 1. září 2016. Projekty jsou zajímavé tím, 

že pomáhají školám po stránce finanční, ale neúměrně zatěžují pracovníky školy po administrativní stránce. 

Jen pro audit z jednoho menšího projektu, jsme předkládali celkem šest šanonů s ekonomickými a 

personálními údaji. V době počítačů a elektronických úložišť je nepochopitelné, proč se vše musí několikrát 

tisknout a archivovat v písemné podobě… Dalším projektem, kde schvalování Radou vlády ČR bylo obdobně 

dlouhé je „Projekt selektivní primární prevence 2017“, zaměřený na protidrogovou problematiku a klima 

školních kolektivů. Díky spolufinancování Radou vlády ČR, města Hostinné, zákonných zástupců žáků a 

sběrového fondu školy jsme pro žáky třetích až osmých tříd mohli zajistit zajímavé semináře 

s kvalifikovanými lektory včetně zážitkového pobytu pro 25 žáků na chalupě ve Strážném. Po počáteční 

nedůvěře, se projekt ve škole dobře uchytil a bude pokračovat i na podzim. Dobrou zprávou je, že vedení 



 
města projekt podpoří i v dalším kalendářním roce 2018 částkou 50 tisíc korun. Rada města již rozhodla. 

Pokračovaly projekty „Mléko do škol“ na dotované mléčné výrobky a „Ovoce do škol“ na dodávku ovoce a 

zeleniny zdarma a podporu zdravé výživy. Spolupracujeme s firmami Laktea a nově i s Girou. Ta připravila 

5. května pro žáky prvního stupně zajímavou ochutnávku ovoce a výrobu domácích ovocných koktejlů. Od 

září budou do projektů nově zařazeni všichni žáci školy. Díky legislativním změnám, ještě 14. srpna při psaní 

tohoto článku přesně nevím, jak bude vše celé v praxi fungovat. Ale to je stejné, jako s novelou školského 

zákona a dvacet let chystaným kariérním řádem. Zvykl jsem si na to, že většinu „zaručených“ informací 

z MŠMT ČR má veřejnost nejprve z médií a bulvárního tisku a ředitel školy a učitelé jsou ti poslední, kdo se 

to oficiálně dozví. Často je to úplně jinak, než bylo předem všem avizováno. To ale média nesdělí, protože to 

už pro ně není zajímavé. Zapojili jsme se i do Místního akčního plánu a naši pedagogičtí pracovníci se mohli 

zdarma účastnit několika školení, pořádaných OŠ Vrchlabí (obec III) a Svazkem obcí Horní Labe na 

vzdělávání asistentů pedagoga, burzu učebnic, novou legislativu a řízení škol. Tyto akce měly velmi dobrou 

úroveň a ušetřily nám v rozpočtu na další vzdělávání pedagogů nemalé prostředky. 

V letošním školním roce jsme pokračovali ve třídění odpadů (papír, plasty, baterie), kde jsme v jarním kole 

nasbírali solidních 12 tun papíru. Úspěšní sběrači a kolektivy byly odměněni pěknými cenami, vylosovaní 

letem balónem a letadlem. Nově i zážitkovou jízdou rychlým autem. Sběrová soutěž proběhne zase v říjnu 

2017, kdy budeme hlavní ceny znovu losovat na kole štěstí. Díky smlouvě s městem a svozovou firmou jsme 

získali po dvou nových velkoobjemových nádobách na papír a plasty ke každé školní budově. Nejsou jen pro 

nás, ale i pro veřejnost a další školské subjekty. Díky zlepšenému třídění odpadů na budově pro druhý stupeň 

jsme nahradili další velkoobjemový kontejner klasickou popelnicí a ušetřili ročně téměř 15 tisíc korun za svoz 

a odlehčili i životnímu prostředí. Sbírali jsme plastová víčka na pomoc nemocnému Nikymu z Jičína a 

Tomáškovi z Chotěvic. Jeho sbírka na konci března skončila, protože si z jejího výnosu pořídili vše, co 

potřebovali. Pro Nikyho sbíráme a budeme sbírat i nadále. Celkem jsme letos nasbírali 17 velkých pytlů víček. 

Odvoz si zajišťovali rodiče obou chlapců. I přes negativní kampaň v některých médiích k baleným vodám byl 

sběr víček opět rekordní. Zapojili jsme se do několika charitativních sbírek na pomoc nemocným a postiženým 

dětem, jako byly Srdíčkové dny (3800 Kč), Sněhuláci pro Afriku (4190 Kč) a Český den proti rakovině (7382 

Kč). Všechny sbírky byly dobrovolné, nikoho jsme do nich nenutili a nepřesvědčovali. Kdo nechce, 

nesouhlasí, ten přeci nemusí. I to je výsadou demokracie. Po loňských, ne úplně dobrých reakcích některých 

lidí, jsme u nás letos ve městě nezaznamenali žádnou negativní odezvu.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

neúspěšnému penaltovému rozstřelu. Nevadí, za rok to zkusíme znovu! 

    Naši žáci se podíleli na mezinárodní fotografické soutěži „Vyfoť si svoje město“ ve spolupráci partnerských 

měst Hostinné – Bensheim (SRN). Žák J. Jenšovský po úspěchu v místním kole, uspěl i v Bensheimu a jeho 

fotografie klášterního vstupu získala 1. místo a byla uveřejněna v knižní fotografické publikaci „Moment 



 
mal!“ (Počkej chvilku!), která ve spolupráci s místní spořitelnou vyšla v Německu. Jeden výtisk obdrželo 

město a další máme i v naší škole. Kubovi všichni gratulujeme a přejeme dobré světlo. 

   Kontroly se u nás letos zaměřily na ekonomiku, zdravotní pojištěnce VZP a požární ochranu. Ve všech 

hlavních aspektech jsme prošli a drobné závady odstranili obratem. Pro žáky šesti ročníků jsme zakoupili 

srovnávací testy školních dovedností na bázi sciotestů KALIBRO z mateřského jazyka, angličtiny, 

matematiky a všeobecného přehledu, které si mohli zdarma vyplnit a jejich rodiče obdrželi výsledky s úrovní 

vědomostí a se studijními předpoklady svého potomka. Žáci devátého ročníku vyplňovali navíc i povinné 

elektronické testy ČŠI v novém systému INSPIS SET, zaměřené na zjištění znalostí vycházejících žáků ZŠ. 

Všechny tyto testy byly anonymní a zajišťovaly ochranu osobních údajů. Pouze vyučující, žák a jeho zákonní 

zástupci se dozvěděli konkrétní výsledky. 

   K významným dnům patřil i dubnový slavnostní zápis do prvních tříd, opět na budově pro první stupeň. 

Všichni letošní prvňáci byli zapsáni (celkem 85 dětí), nikdo se nemusel odvolávat. Těšíme se na tři nové první 

třídy s počtem 60 nových plavčíků. U letošního zápisu bylo uděleno rekordních 25 odkladů povinné školní 

docházky (loni 21). Obdobná situace s velkým počtem odkladů byla i v okolních větších školách (Lánov, 

Rudník). Situace s narůstajícím počtem těchto dětí by se měla začít urychleně řešit na celostátní úrovni. 

Uvidíme, jestli se pozitivně projeví poslední ročník v MŠ, který je od 1. 9. 2017 již povinný… Od září 2017 

dojde k další stagnaci počtu žáků na prvním stupni, která už trvá třetí rok. Žáci z početných tříd se přesunují 

na náš druhý stupeň, kde počty v šestých až osmých třídách stoupají. Od září ale poklesne počet budoucích 

deváťáků pod ekonomicky přijatelné číslo, takže budeme nuceni spojit dvě bývalé osmé třídy v jednu devítku. 

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

předpokládat změny nejdříve od září 2019. I kdyby ji nová vláda po volbách nezměnila, je velkým otazníkem, 

kam se další, nově vzniklé a méně početné třídy ve školách vejdou, jak se bude učit dělená výuka matematiky 

a hlavně, kdo je bude učit, když už nyní je kvalifikovaných pedagogů na trhu práce kritický nedostatek. Stále 

více se mluví o tom, že by mohli učit všichni vysokoškoláci bez pedagogického vzdělání. Stávajícím 

pedagogům stouply reálné platy díky inflaci ve srovnání s celorepublikovým průměrem o cca 3,1 % a situace 

na trhu práce, kdy se zvyšují mzdy v průmyslu i jinde mnohem více než ve školství, nové zájemce o práci ve 

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

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

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

současném počtu zaměstnanců a vybavení nezvládají nápor žáků na kontrolní vyšetření a jsou zavaleni 

administrativou podle nové vyhlášky. K tomu mají jezdit po školách, sledovat žáky přímo v procesu výuky a 

tam, kde škola nedisponuje speciálními pedagogy, zajišťovat i podpůrná opatření. Všichni, kdo se v poradnách 

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

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

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

vzdělávání (inkluze), není vůbec levnou záležitostí. Z očekávané 1,5 miliardy ročně se náklady dostaly k 4 

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

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

   Velkým přínosem pro školu byla práce našeho žákovského parlamentu. Pravidelně se scházel pod vedením 

koordinátorky Mgr. Kuříkové, letos společně každých 14 dní pro žáky od čtvrté do deváté třídy. Podílel se ve 

škole na plno změnách, spoluorganizoval charitativní sbírky, dětský sportovní den, soutěž v piškvorkách, 

zápis a již tradiční předvánoční jarmark pro veřejnost. Zlepšoval komunikaci mezi všemi ve škole. Za odměnu 

získal exkurzi do iQLANDIE v Liberci, který si všichni účastníci v rámci nových forem výuky a poznání 

pěkně užili. Děkujeme všem zákonným zástupcům, zaměstnancům školy i všem spolupracujícím školám, 

školským zařízením, firmám, sponzorům školy a veřejnosti za odvedenou práci podporu a spolupráci s naší 

školou. 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

zkomplikuje to život nám i všem ostatním.  

   Kladně hodnotíme i letošní spolupráci s městem Hostinné, naším zřizovatelem. Vedení školy se pravidelně 

setkávalo s paní starostkou i panem místostarostou. Provozní záležitosti, dopravní omezení, technické 

záležitosti, závady či havárie na budovách školy včetně probíhajících rekonstrukčních prací se řešily v rámci 

Odboru majetku MĚÚ, Technických služeb a Městské správy vždy operativně a hlavně rychle. 

   Na závěr mám pro vás všechny dobrou zprávu. Přes všechny rekonstrukce, komplikace a dopravní omezení 

v okolí škol i ve městě jsme na začátek školního roku 2017/2018 dobře připraveni a naše lodě jsou hezčí, 

bezpečnější a plavby schopné víc, než kdykoliv předtím! „Dva roky prázdnin“ v Hostinném opět nebudou ani 

náhodou. Dobrý vítr do plachet Vám všem přeje Váš kapitán! 

                                                                                                                                 Jaroslav Sogel, ředitel školy 

První třídy Základní školy Karla Klíče 13. září v Krkonošském deníku 

Ve středu 13. září vyšly v Krkonošském deníku barevné fotografie našich třech prvních tříd s jejich třídními 

učitelkami v nové rubrice "Moje první školní tablo". Seriál s názvem "Naši prvňáci" vychází každou středu 

až do konce ledna 2018. Naše škola měla tu čest zahájit nový projekt jako první! Věříme, že se Vám fotografie 

líbily. Všichni rodiče prvňáků předem obdrželi informační kartičky, kdy své dítě v Deníku uvidí. 

Fotografování nebylo poslední. V pátek navštívil naši školu pan fotograf a vyfotil všech 60 nových žáků ZŠ 

v lavicích. Slavnostní fotky doplní rodinná alba v Hostinném a okolí a budou krásnou památkou na zahájení 

školní docházky. Teď už zbývá jen popřát všem žákům hodně úspěchů a radosti ze školních výsledků! Více 

na: http://krkonossky.denik.cz/nasiprvnaci/nasi-prvnaci-ze-zs-karla-klice-a-zs-nachodska-20170913.html 

                                                                                                                                                J. Sogel, ředitel ZŠ 

Den s antikou 

 
V pátek 8. září se vybraní žáci 7. až 9. ročníků zúčastnili v místním františkánském klášteře „Dne s antikou“. 

Již dopředu jsme se těšili, co vše si z dovedností tehdy žijících lidí na vlastní kůži ozkoušíme. Nejprve jsme 

navštívili expozici antického umění a vyslechli si velice zajímavou přednášku pana V. Urbana o jednotlivých 

vystavených dílech, okořeněnou zajímavými historickými fakty a vtipy. Také nás čekala jedna perlička – 

vizualizace polychromovaného štítu athénského Parthenónu. Po krátké přestávce jsme se konečně dočkali 

jednotlivých praktických stanovišť. Navštívili jsme věštírnu v Delfách, zjistili jsme, jak se napíše naše jméno 

ve starověké Etruštině, naučili se dobovou hru, která nám však příliš nešla. Ozkoušeli jsme si také chitón či 

jiný šat, chlapci si zahráli na gladiátory. Skládali jsme výjevy z antických amfor či jsme vyráběli olejové 

lampičky. Ať jsme zkoušeli cokoli, dvě hodiny, které byly návštěvě antického období vyhrazeny, utekly jako 

voda. Akce se nám moc líbila, rádi bychom touto formou navštívili i jiná období historie. 

  

                                                                               Zapsala: Mgr. Lenka Kudrnová, nafotila Markéta Drefková 

  



 
Podzimní kolo sběrové soutěže O ceny ředitele Základní školy Karla Klíče - hlavní cena 

je let balonem! 

Základní škola Karla Klíče Hostinné ve spolupráci se žákovským parlamentem při ZŠ vyhlašuje od 16. do 23. 

října 2017 podzimní kolo soutěže ve sběru starého papíru a kartonu O ceny ředitele školy. Kontejner na 

starý papír bude přistaven od pondělí 16. 10 v 8:00 u budovy Červené školy (školní družina a DDM) a odvezen 

v pondělí 23. 10. v 16:00 hodin. Po naplnění bude vždy vyměněn za prázdný. Větší množství papíru lze vozit 

autem po celý den včetně víkendu přímo do kontejneru, menší potom nosit do šaten na budovy pro 1. a 2. 

stupeň ZŠ. Pokud bude kontejner plný, složte prosím papír vedle a my ho při dalším závozu kontejneru 

naskládáme dovnitř. Děkujeme. Lísteček se zváženým množstvím papíru, opatřený podpisem rodičů předají 

žáci svému třídnímu učiteli, jinak nebudou do soutěže zařazeni. Soutěžíme poctivě, v duchu Fair play 

v kategorii jednotlivců i tříd. Třídy i se svým třídním učitelem. Ceny obdrží tři nejlepší kolektivy na 1. a 2. 

stupni ZŠ a prvních dvacet jednotlivců. Kromě sedmnácti pěkných věcných cen je hlavní cenou v kategorii 

jednotlivců dárkový poukaz na hodinový vyhlídkový let horkovzdušným balonem a dvě letenky na vyhlídkový 

let letadlem nad Krkonošemi. Tři hlavní ceny se vylosují ze všech žáků školy, kteří přinesou nejméně 100 

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

                                                                                                                                                J. Sogel, ředitel ZŠ 

 

Projekt 72 hodin na ZŠ 

Největší dobrovolnický projekt v ČR s názvem "72 hodin" se letos koná od 12. do 14. října 2017. Ve třech 

dnech školy, spolky a sdružení realizují svoje vlastní projekty. Naše základní škola si po loňském sázení 

ovocných stromků u budovy pro 2. stupeň ZŠ opět po roce podala svůj projekt s názvem "Sportujeme v jednom 

městě". Žáci z našeho Žákovského parlamentu se sami rozhodli uspořádat sportovní dopoledne pro svoje 

vrstevníky ze ZŠ Sluneční Hostinné. Připravili několik sportovních disciplín a oblečeni ve slušivých 

sportovních tričkách s logem projektu očekávali pod vedením p. uč. H. Kuříkové a asistentky M. Drefkové 

žáky ze ZŠ Sluneční. Po slavnostním uvítání se rozběhly na připravených stanovištích různé sportovní i 

zábavné disciplíny, zaměřené na zručnost, rychlost, postřeh, míčové a jiné sporty. Největším lákadlem byla 

lezecká stěna pod odborným vedením p. Cepka. Tělocvičnu nám ochotně zapůjčilo místní gymnázium, za což 

mu děkujeme. Smyslem akce nebyly tentokráte výborné sportovní výkony a honba za body a časy, ale snaha 

se spolu poznat a hezky si spolu sportovně "zařádit", což se povedlo. Vítězi byli tentokráte všichni zúčastnění. 

Sportující žáci ze Sluneční dostali za snahu a sportovní zápolení diplomy a drobné ceny. Nejvíce pozitivní na 

akci vidím to, že naši žáci nemysleli jen na sebe, ale snažili se udělat hezký den pro svoje vrstevníky a 

kamarády, kteří třeba neměli v životě zatím tolik štěstí jako oni. Více fotografií najdete ve fotogalerii školy 

na www.zskkho.cz a webu projektu www.72hodin.cz.  

                                                                                                                   S hrdostí na naše žáky zapsal J. Sogel 

 

Okrskové turnaje ve florbalu 2017 – mladší a starší žáci 

 
Rok se s rokem sešel a nás čekala tradiční organizace okrskových kol ve florbale. 1. turnaj byl určen pro starší 

žáky a konal se 10. října v Městské sportovní hale. Za účasti 4 týmů (Gymnázium a SOŠ Hostinné, ZŠ Školní 

Vrchlabí, ZŠ nám. Míru Vrchlabí a nás) se hrálo systémem každý s každým. Zápasy to byly opravdu vydařené, 

protože všechny týmy chtěly hrát florbal a vyvarovaly se extempore. Nakonec suverénně vyhrála ZŠ Školní 

Vrchlabí a společně s námi (2. místo) postupuje do okresního finále ve Dvoře Králové nad Labem. 

11. října měli turnaj mladší žáci. Sešli jsme se ve stejné sestavě týmů a je zajímavé, že výsledné umístění 

dopadlo stejně jako u starších žáků. Velký rozdíl byl v dominanci týmů, protože v této kategorii mohl porazit 



 
každý každého a výsledná umístění byla opravdu těsná. Přesto si postup do okresního finále vybojovala opět 

ZŠ Školní Vrchlabí a my. 

Všem borcům na okresu držíme palce a 13. 10. se těšíme na turnaj dívek, který máte možnost vidět u nás 

v Hostinném.                                     

                                                                                                 Zapsal Jiří Vlček, učitel Tv a organizátor turnajů 

 

Jakub Jenšovský po ocenění v krajském kole postoupil do finále Zlatého oříšku! 

V krajském kole soutěže talentovaných dětí do 15 let - Zlatý oříšek 2017 se v konkurenci 15 nejlepších dětí a 

kolektivů kraje neztratil náš žák Jakub Jenšovský. I když nakonec Zlatý oříšek nezískal, obdržel ceny sponzorů 

za postup do krajského kola a v závěrečném finále získal čestnou Cenu města Dvůr Králové nad Labem, které 

bylo hlavním organizátorem a v osmičlenné porotě mělo největší zastoupení. Gratulujeme! Kuba má stále 

šanci být nominován i do finále soutěže, které se letos koná v Brně. Držíme ti Kubo pěsti!  

Kubova story má ale další pokračování! Žák deváté třídy Základní školy Karla Klíče Hostinné Jakub 

Jenšovský byl nominován do finále celostátního kola Zlatého oříšku 2017, kam postupuje 30 

nejtalentovanějších dětí z celé České republiky, které vybrala komise složená z odborníků různých 

oborů. 

A nyní o průběhu soutěže -  nyní přijedou zástupci Zlatého oříšku včetně fotografa a kameramana do 

Hostinného, aby natočili Kubův medailonek a videovizitku. Následně zasedne odborná komise, která vybere 

10 vítězů (do konce listopadu). Každý člen komise dostane 10 hlasů, které rozdělí mezi nominované po 

jednom hlase. Deset dětí s největším počtem hlasů získá v závěru televizního finále v ČT Zlatý oříšek.  Ve 

výběrové komisi jsou jednak zástupci ministerstev kultury, školství, médií, sponzorů a dalších institucí.  

Více o soutěži na - http://www.zlatyorisek.cz/ceskarepublika/stranky/?s=o-soutezi. 

                                                                                                                                      Jaroslav Sogel, ředitel ZŠ  

Vyhráli jsme velkou ledničku! 

Žáci 4. - 9. tříd Základní školy Karla Klíče Hostinné se zapojili do celorepublikové soutěže s firmou LAKTEA 

a názvem "Mléko a my". Odborná porota zařadila náš projekt s názvem "Mléko a my v Hostinném" na krásné 

6. místo! Kromě hrnečků a dárkových balíčků s mléčnými produkty pro zapojené žáky a pedagogy jsme 

vyhráli jako všichni v TOP 10 do školy hlavní cenu: velkou ledničku Zanussi. Nahradí starou ledničku ve 

školní kuchyňce a bude sloužit k uchovávání mléčných produktů, které každé dva týdny všichni žáci bezplatně 

dostávají a také zakoupených surovin na vaření v naší školní kuchyňce. Velké poděkování patří koordinátorům 

projektu pí. učitelce Mejvaldové (za 2. stupeň), p. učiteli Ulmanovi (za 1. stupeň), p. uč. Kuříkové (za 

Žákovský parlament), ale i všem třídním učitelům, asistentkám a zapojeným žákům za jejich bezva nápady a 

projevenou kreativitu. Fotografie z projektového dne najdete na nových nástěnkách ve spojovací chodbě v 

přízemí budovy pro 2. stupeň ZŠ a fotogalerii u článku o projektu "Mléko a my v Hostinném" na webu naší 

školy. Jsme zase vidět. Hurá!  

                                                                                      Z postřehů žáků a koordinátorů projektu zapsal J, Sogel 

 

  

http://www.zlatyorisek.cz/ceskarepublika/stranky/?s=o-soutezi


 
Lyžařský a snowboardový výcvik ZŠ Hostinné 2018 

Od 8. 1. do 12. 1. 2018 proběhl lyžařský a snowboardový výcvik pro žáky ZŠ Karla Klíče Hostinné. Výcvik 

pořádala lyžařská škola SkiLenka p. Barešové na Kněžickém vrchu, skiareál Kebrlák u Vrchlabí. Letos se 

výcviku účastnilo rekordních 81 dětí, převážně z 1. - 5. tříd. Odjezd autobusu s lyžaři a snowboarďáky byl 

každý den v 12:50, návrat po 16:00. ZŠ vyšla účastníkům výcviku vstříc (informace na webu a 

v elektronických ŽK, zkrácené rozvrhy a odvody dětí ze tříd, týden bez domácích úkolů, šatna vyhrazená 

pouze pro lyžaře, posílené dohledy ve vestibulu školy, odpoledne otevřená škola, vestibul a šatny od 15:45 do 

odchodu posledního lyžaře). Poslední den výcviku v pátek 12. 1. se konaly tradiční lyžařské závody. Přišlo se 

na ně podívat hodně rodičů a rodinných příslušníků i kamarádů našich žáků. Gratulujeme všem, kteří v ne 

příliš ideálních podmínkách lyžák absolvovali, letos bez úrazů. Fotky najdete na www.zskkho.cz a  

http://hartanet.rajce.idnes.cz/Lyzarska_skola_SkiLenka_Vrchlabi/.  

Za rok na lyžáku na viděnou. Skol! 

                                                                                                                           Zapsal J. Sogel, nafotil Z. Kubík 

Školní poradenské pracoviště 

 

Personální obsazení: PhDr., Mgr. Luboš Toman – školní psycholog 

    Mgr. Eva Petrželová – speciální pedagog pro 6. - 9. ročník, ŠMP 

                                               Mgr. Magdalena Šneberková – spec. pedagog pro 1. -4.ročník 

    Mgr. Lenka Kudrnová – výchovný a kariérový poradce 

    Mgr. Lenka Tichá – výchovný poradce 

                                               Markéta Kuříková DiS. – školní asistent 

Nabízené služby: 
• preventivní programy  krátkodobé i dlouhodobé 

zaměřené na vztahy, agresivitu, šikanu a kyberšikanu, domácí 

násilí, stres a emoce, závislosti (alkohol, drogy apod.), 

nesnášenlivost a xenofobii, záškoláctví, rizikové sporty, 

prevenci úrazu aj. 

• konzultace s rodiči    při vzdělávacích či výchovných obtížích žáka 

• kariérové poradenství 

• individuální práce se žákem i se třídou 

• diagnostika školních tříd (např. SORAD) a následná práce s kolektivem 

• individuální konzultace  při zájmu rodičů i rodinná 

• diagnostika    orientačně školní zralost, poruchy učení 

• práce s pedagogickým sborem 

• krizová intervence 

• organizace a účast na výchovných komisích, případových konferencích 

• poradenství učitelům (problémoví žáci, nadaní žáci, žáci z odlišného prostředí) 

• logopedické poradenství a služby 

Jak se objednat? 

na školních telefonních číslech 499 441 759, 739 438 266 – budova C (Mgr. Lenka Kudrnová, E-mail 

kudrnoval@zskkho.cz, konzultační hodiny v úterý 11.30 – 12. 15 hod., ve čtvrtek 8.45 – 9.30 hod ), 

499 524 110 – budova A (Mgr. Lenku Tichou E-mail tichal@zskkho.cz , konzultační hodiny v úterý 

13.45 – 14.30, v pátek 10.40 – 11.25 hod.), kontaktovat přímo PhDr. Mgr. Luboše Tomana – tel. 

775 222 047, E-mail metodik.toman@seznam.cz 

http://www.zskkho.cz/
http://hartanet.rajce.idnes.cz/Lyzarska_skola_SkiLenka_Vrchlabi/
mailto:kudrnoval@zskkho.cz
mailto:tichal@zskkho.cz
mailto:metodik.toman@seznam.cz


 
Návštěva partnerského města a školy v Bensheimu (SRN, Hesensko) 

   Vedení Základní školy Karla Klíče Hostinné navštívilo od 19. do 22. dubna 2018 poprvé partnerské město 

Bensheim. V rámci bohatého programu, mělo možnost prohlédnout si i místní školu. Školství v Německu je 

v některých atributech jiné než naše. Škola má na rozdíl od našich dvou stupňů celkem tři stupně. Výuka 

probíhá od pondělí do pátku. Žáci jsou v těchto dnech ve škole od 8:00 do 17:00. Odpoledne mají kroužky. 

Areál školy je obklopen velkou zahradou, kde se žáci o přestávkách mezi výukovými bloky mohou volně 

pohybovat, dokonce bez dohledu pedagogů! Je tu dostatek zeleně, rybníček, hřiště, lanové centrum a 

horolezecká stěna. Úrazy prý nemají, tedy spíše je neřeší. Ve třídách se sedí i zády k oknům, na stejně 

vysokých plastových židličkách, někteří dokonce i na obrácených přepravkách od limonád. Stolky jsou stejně 

vysoké, viděli jsme psát i na stolku, kde nohy nahrazovaly zmínění bedny a desku dvě fošny, každá jinak 

dlouhá! Šatny jsme hledali marně, místo nich mají botníky v některých třídách, kde si dávají propocené boty 

a celý den pak vše dýchají. Bundy pak na chodby věší na věšáčky. Všechny třídy se zamykají, v budově je 

hodně chodeb, vestibulů a schodišť. Výtah jsme nenašli. Škola má krásné odborné učebny (cvičná kuchyň 

s vestavěnými spotřebiči, chemická a fyzikální laboratoř včetně digestoří, vzduchotechniky a bezpečnostních 

plexiskel, cykloučebnu, učebnu se cvičnou horolezeckou stěnou, divadelní sál s patrovou knihovnou, školní 

družinu, školní bufet s venkovní zahrádkou aj.). V době, kdy se v Evropě tolik apeluje na bezpečnost, byla 

škola volně přístupná, po deseti minutách volného pohybu nás nikdo nezastavil. Během velké přestávky, kdy 

byli všichni žáci venku, byla venkovní branka do ulice dokořán, plot kolem byl vysoký asi 90 cm. Po gongu, 

který oznámil konec přestávky, většina žáků zůstávala i nadále venku. 

Co se výuky týče, v nižších třídách neměli žáci sešity, ale používali nakopírované pracovní listy, které si po 

vyplnění dávali do kancelářských desek do svého portfolia. Ve vyšších třídách už to byly klasické sešity a 

učebnice. Výuka se nezdála příliš organizovaná, každý pracoval na nějakém tématu, komu se nechtělo být ve 

třídě, šel si lehnout s knížkou či sešitem na chodbu či do vestibulu, sousedícího s učebnou. Počty žáků ve 

třídách se pohybovaly od 18 do 25 žáků. Žáci nám přišli v pohodě, naše přítomnost je vůbec nerozhodila. 

Nijak na nás nereagovali. Na hodně žácích bylo vidět, že to nejsou klasičtí Němci ale cizinci. Dle sdělení 

zástupkyně, jich byly cca 3 třídy, které po zvládnutí jazyka začleňují do klasických tříd v počtu 4 -5 žáků (ale 

i více) do každé třídy.     

   Vnitřní prostory školy byly vymalovány na bílo, pouze dole byl omyvatelný sokl. Všechny dveře byly 

protipožární, okna hliníková s vnitřními i centrálním zámkem a venkovními žaluziemi na elektromotory. 

Výzdoba vestibulů a chodeb nástěnkami byla jen u menších dětí, u větších všechny nástěnky zely 

prázdnotou… Možná, že se už chystali na letní malování. Na litinových radiátorech byla nahoře přišroubována 

prkna, aby měli žáci/učitelé kde sedět. Celkový estetický dojem z vnitřních prostor školy byl pro nás 

rozporuplný. Venku před školou bylo parkoviště pro pedagogy, s vyhrazenými parkovacími místy pro vedení 

školy a management. To bychom mohli zavést i u nás. Celkový dojem z prohlídky školy i města byl pro nás 

zážitkem. Naše škola v Hostinném je ale hezčí, veselá, barevná, přesto, že nemá takové vnitřní vybavení a 

velikou školní zahradu. 

                                                                                                                                                      Zapsal J. Sogel 

 

Jarní kolo sběrové soutěže na ZŠ Karla Klíče Hostinné  

 
Základní škola Karla Klíče Hostinné uspořádala jarní kolo sběrové soutěže o ceny ředitele školy. Od 16. do 

25. dubna jsme naplnili šest velkých kontejnerů starým papírem a kartonem. Zklamáním byly letošní nízké 

výkupní ceny papíru, které oproti podzimu 2017 klesly o více než jednu třetinu. Přitom papírny jedou naplno...  

Tentokráte jsme tři hlavní ceny losovali z žáků, kteří donesli 100 kg a více. Na základě losování z 54 žáků, 

kteří donesli 100 a více kg papíru, poletí balonem A. Grofová + doprovod, letadlem A. Donátová a D. 

Jánošíková. Věcné ceny (cyklovybavení, knížky, dárkové kupony do Aquaparku Špindlerův Mlýn, sladkosti 

a tužky), obdrželi E. Jindřišek, D. A. Holý, F. Jiřička, P. Chuťka, T. Kraus, D. a J. Máslovi, J. Blažej, A. 



 
Nejedlová, A. Vlček, A. Jankovičová, V. Havlová, M. Kosek, M. Boháček, D. Raitr, J. Bydžovský a J. 

Jenšovský. 

Mezi třídami byla na prvním stupni vítězná 5.A, druhá 2.A a třetí 4.A. Na druhém stupni vyhrála 6.A, 

druhá byla 7.B a třetí 8.A. Děkujeme všem sběračům, třídním učitelům a rodičům rodinám za pomoc při 

sběru, odvozu papíru a evidenci. V říjnu 2018 uskutečníme tradiční podzimní kolo. Kdo chce letět, musí 

začít sbírat už teď, aby měl potřebných 100 kg do slosování. 

                                                                                                                          Autor: Jaroslav Sogel, ředitel ZŠ 

 
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ         

VYCHÁZEJÍCÍM ŽÁKŮM ZŠ KARLA KLÍČE HOSTINNÉ 

 
V pátek 29. června 2017 od 9 hodin na rajském dvoře františkánského kláštera v Hostinném. 

 

Srdečně zveme všechny rodiče, rodinné příslušníky a kamarády našich vycházejících žáků! 

 

 

 

                                                           Mgr. Jaroslav Sogel,  

                                                                     ředitel ZŠ 

 

Slavnostní předání vysvědčení vycházejícím žákům ZŠ Karla Klíče Hostinné  

Dne 29. června 2018 jsme se slavnostně rozloučili s vycházejícími žáky na nádvoří františkánského kláštera. 

Promluvili ředitel školy Jaroslav Sogel, starostka města Dagmar Sahánková, třídní učitelka 9. třídy Helena 

Baculáková a svěží a vtipný projev pronesli zástupci žáků Jakub Jenšovský s Monikou Šmídovou. Z letošních 

28 vycházejících žáků měli čtyři vyznamenání a jeden žák dokonce samé jedničky! Všichni byli přijati 

k dalšímu středoškolskému studiu. Našim absolventům přejeme hodně štěstí a úspěchů v dalším studiu. 

                                                                                                                             Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel ZŠ 

 

Výlet 3.A a 3.B do Pěnčína 

V úterý 26. 6. 2018 obě třídy vyrazily autobusem směr Pěnčín. Hned po příjezdu se děti nasvačily a poté se 

již pustily do vlastnoruční výroby šperků v tamní dílničce. Stále ještě se tam vyrábějí krásné skleněné korálky, 

přestože již byli nuceni jejich výrobu značně omezit, jak nám vysvětlila průvodkyně při prohlídce továrny. 

Na farmě je také k vidění spousta hospodářských zvířat, která v běžním životě děti již nemají většinou šanci 

poznat. Kromě koz, kterých chovají v Pěnčíně nejvíc, jsou tu k vidění i krávy, prasata, ovce a dokonce i lamy 

alpaky. Všechna zvířata si děti mohly i pohladit. 

Nakonec se ještě obě třídy vystřídaly v projížďce vyhlídkovým silničním vláčkem po okoli a výlet byl završen 

skvělým společným obědem v podobě kuřecí polévky a řízku s bramborovými hranolky. Výlet se podle 

vyjádření dětí vydařil. I počasí bylo k výletu ten den jako stvořené. Takže zase za rok!  

                                                                                                                              Zapsala R. Jehličková, TU 3.B 

 



 
Úřední dny na ZŠ Karla Klíče Hostinné o prázdninách 

Úřední den na základní škole od 1. 7. do 26. 8. 2018 je každé pondělí od 8:00 do 13:00. 

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

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

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

Opravy, havárie, rekonstrukční práce - školník p. Tomíček, mobil: 731 150 834 

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

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

školy pěknou dovolenou. 

Přípravný týden pro pedagogy je od pondělí 27. srpna do 31. srpna 2018, žáci jdou do školy v pondělí 3. září. 

Opravné zkoušky jsou 28. a 29. srpna, dodatečné přezkoušení 30. srpna.  

                                                                                                                             Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel ZŠ 

 

Babiččino údolí (7.B) 
 

Dne 27.6. 2018 vyrazila třída 7.B na školní výlet do Babiččina údolí. První zastávka byla v Areálu Barunčiny 

školy, kde se žáci dozvěděli nejen o školních létech nejvýznamnější české autorky, ale mohli si prohlédnou i 

rekonstrukci dobové školní třídy a srovnat tehdejší výuku s tou dnešní. Dále třída pokračovala údolím po 

stezce, prohlédla si zámek kněžny Zaháňské a přilehlý park, sousoší Babičky s vnoučaty, Staré bělidlo a mlýn. 

Cílem cesty byl splav, kde podle Boženy Němcové zpívávala divoká Viktorka. Z výletu se žáci vrátili sice 

unaveni, ale plni zážitků z cesty a radosti z blížících se pololetních prázdnin.  

 

                                                                                                          Za krásné rozloučení děkuje TU Blažejová. 

 

 

7.A a 8.B na výletě v Prachovských skalách 

Třídy 7.A a 8.B vyrazily v úterý společně do Prachovských skal. Celou exkurzí nás provázelo hezké počasí, 

díky kterému si žáci výlet užili. Absolvovali jsme společně nejdelší okruh (po zelené turistické značce), díky 

kterému jsme mohli navštívit větší množství vyhlídek ve skalním městě. Výlet jsme samozřejmě proložili i 

oblíbeným utrácením kapesného za suvenýry a nezbytné "zdravé" pochutiny v místních obchodech. Celý výlet 

se vydařil a budeme se těšit v příštím roce na další místa, která společně navštívíme... 

P. S. 7.A ještě za odměnu absolvovala předposlední den školy výlet do místní cukrárny, kde jsme ochutnali 

místní dobroty. 

                                                                                            Miloš Mraček, Markéta Drefková, Marek Bobovský 

 

 



 
Školní výlet na Malou Skálu 

V úterý 26. června 2018 jsme vyrazili s třídou 6.B na školní výlet na Malou Skálu. Cesta vlakem nám uběhla 

celkem rychle. Po vystoupení z vlaku nás čekal strmý výstup. Nejdříve jsme vyšplhali na vysokou skálu pod 

Pantheonem, odkud byl nádherný výhled do údolí řeky Jizery. Následovala prohlídka pozůstatků po 

středověkém hradu Vranov. Poté jsme zdolali Vranovský hřeben a došli ke zřícenině hradu Frýdštejn. Po 

příkrých schodech jsme vystoupali do jeho vysoké věže, na jejímž ochoze byl pěkný výhled. Po ukončení 

prohlídky hradu jsme se vydali zpět na Malou Skálu. Výlet jsme zakončili dobrým jídlem v Boučkově statku. 

Celou dobu nám přálo počasí, tak můžeme říci, že se výlet vydařil. 

Zapsala TU 6.B H. Kuříková 
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