
ŠKOLSKÁ RADA 16. 3. 2017:  

Schránky důvěry:  

Od minulého jednání školské rady 10. 12. 2016 – do 10. 3. 2017 nebyly ve schránce důvěry 

včetně elektronické schránky žádné zprávy.  

Závady, opravy a nové vybavení na budovách: 

Budova A – Došlo k výměně starých skříněk za nové ve všech dvanácti kmenových učebnách. 

Každé patro má jinou barvu dvířek, ale stejný typ a velikost. Máme dva nové velkoobjemové 

kontejnery na papír a plasty. Během zimy došlo k poškození dláždění nádvoří, zábradlí a 

střechy přístřešku pro kola. Zbývá opravit přístřešek pro kola. V roce 2017 bude nutná nová 

inspekční zpráva výtahu, zatím nejsou odstraněny závady z minulé. Investice činí cca 150 000,-

Kč, řešíme s odborem majetku MĚÚ. 

Budova B – Instalovány nové textilní nástěnky u vchodu a ve sborovně. Plánujeme obnovit sál 

pohybové výchovy v přízemí budovy, který by využívala ŠD i DDM. Vzhledem k rezignaci 

ředitele DDM se zkomplikovala další plánovaná jednání. Během zimy začaly odpadávat ze 

střechy části živičné krytiny – zatím cca 5 kusů. Bude se řešit s odborem majetku MĚÚ. 

Budova C – V přízemí byl zprovozněn nový dotykový informační kiosek EDUINFO. V šesti 

učebnách byly nahrazeny závěsy žaluziemi, došlo k instalaci bočních ochranných lišt stěn 

v učebně jazyků a hudebně, bylo provedeno čištění žlabů a svodů. Máme dva nové 

velkoobjemové kontejnery na papír a plasty. Díky třídění odpadů jsme od března vyměnili 

velkoobjemový kontejner na směsný odpad za klasickou popelnici. Roční úspora činí téměř 

15 000,-Kč. V rámci revitalizace Sídliště došlo k vykácení všech stromů před budovou školy. 

Je zadána oprava a výměna poškozených dlaždic před školou, nový odvod dešťové vody ze 

střechy dílen do kanalizace. Kompletní vnitřní rekonstrukce šesti učeben proběhne od 26. 6. do 

25. 8. 2017 (podlahy, rozvody elektro, lišty, omítky, barevná výmalba, nátěry, umyvadla, 

baterie a obklady). Jednáme s městem o obnově nátěru odpadkových košů, laviček a oplocení 

u školní budovy. 

 

Akce školy a ve škole od 16. 12. 2016 do 10. 3. 2017:  

Zahraniční exkurze Drážďany, adventní trhy – 20. 12. 

Exkurze Poniklá, výrobna vánočních ozdob, třídy 3.A, 4.B – 21. 12. 

Vánoční laťka, sportovní soutěž pro žáky 2. stupně, městská hala – 22. 12. 

Školení EDOOKIT, nový školní program, všichni pedagogové – 4. 1. 2017 

Lyžařský a sn. výcvik pro žáky ZŠ, lyž. škola Skilenka – od 9. 1 do 13. 1., celkem 72 žáků 

Divadlo UFFO Trutnov, třídy 2.A, 2.B – 16. 1. 



Divadlo UFFO Trutnov, balet, třídy 3.A, 4.B – 17. 1. 

Matematická olympiáda, okres. kolo Trutnov, kat. Z5 – 24. 1., 1. a 6. místo v okresním kole 

Školení pro pedagogy školy, matem. gramotnost, projekt „Klíč ke spol. vzdělávání“ – 3. 2.  

Plavecký výcvik 2. a 3. tříd, bazén Nová Paka – od 9. 2. do 27. 4. 

Turnaj v halové kopané, městská hala Hostinné – 2. a 3. 3. 

Karneval ŠD v Národním domě Hostinné – 3. 3. 

Lyžařský a snowboard. výcvik o jarních prázdninách, lyž. Škola SkiLenka – od 6. 3. do 10. 3. 

– pro malý zájem se neuskutečnil (přihlásili se 3 žáci z 448 žáků školy). 

 

Akce školy a ve škole od 13. 3. 2017 do 30. 6. 2017: 

 

Exkurze osmých tříd v muzeu v Jilemnici – 16. 3. 

Turnaj v přehazované pro 6. ročníky, městská hala Hostinné – 16. 3. 

Turnaj ve vybíjené pro 5. ročníky, městská hala Hostinné – 17. 3. 

Matematický klokan, matematická soutěž na ZŠ – 17. 3. 

Okresní kolo soutěže ve zpěvu a recitaci, ZUŠ Trutnov – 21. a 22. 3. 

Piškvorkový turnaj pro žáky ZŠ, budova 2. stupně – 22. 3. 

Beseda v MŠ Hostinné k zápisu do 1. tříd – 22. 3. 

Exkurze k volbě povolání, osmé třídy, OÚ a SŠ Nová Paka – 23. 3. 

Konzultace k podpůrným opatřením s PPP TU, seminář pro pedagogy – 5. 4. 

Školení pro pedagogy školy, matem. gramotnost, projekt „Klíč ke spol. vzdělávání“ – 13. 4.  

Jarní kolo sběrové soutěže o ceny, papír, karton – 18. 4. – 25. 4.  

Besídka v klubu důchodců, žáci a vychovatelky ŠD – 19. 4. 

Pedagogická rada, klasifikace, chování ve 3. čtvrtletí – 19. 4. 

Den Země, žáci 4. tříd, spolupráce s Gymnáziem a SOŠ Hostinné – 20. 4. 

Zápis do 1. tříd ZŠ, pátek, sobota – 21. a 22. 4. 

Třídní schůzky na 1. a 2. stupni ZŠ, konzultační – 26. 4. 

Školení pro školský management, ředitel školy, financuje MAP – 27. a 28. 4. 

Vodácký výcvik – květen, červen 

Ochutnávka ovoce pro žáky z 1. stupně, GIRA – 5. 5. 

Květinový den, charitativní sbírka, organizuje ŽP – 10. 5. 

Focení tříd a pedagogického sboru – 19. 5. 

Exkurze ŽP - červen 

Zasedání školské rady, ředitelna ZŠ – 15. 6. 



Exkurze zámek Častolovice, třídy 3.B a 3.C – 16. 6. 

Běh Za zdravé Hostinné, sportovní akce s TJ TATRAN Hostinné – 23. 6. 

Sportovní den pro žáky 2. stupně, atletický víceboj, víceúčelové hřiště Hostinné – 26. 6. 

Zahájení vnitřní rekonstrukce šesti učeben na 2. stupni – od 26. 6. do 25. 8. 

Školní výlety 1. – 9. tříd – 27. - 29. 6. 

Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky, klášter - GAU Hostinné – 30. 6. 

Předávání vysvědčení za školní rok 2016/2017, konec školního roku – 30. 6. 

 

Prezentace školy:  

Nové webové stránky a vícebarevné logo školy, elektronické ŽK, reklamní předměty. Vitrína 

před školou, infocentrum města, články ve Zpravodaji města Hostinné, Krkonošském deníku, 

školním časopisu SŠTŘ Nový Bydžov, informace a videa na webových stránkách školy, města 

a kabelové televizi Hostinné. Projekty OPVK na MŠMT, MAP a MAS. Projekt z OP VVV. 

 

Projekty školy:  

Charitativní projekt - Víčko pro Nikyho a pro Tomáška z Chotěvic (sběr plastových víček na 

pomoc vážně nemocným chlapcům z Jičína a Chotěvic). Odvezlo se 5 pytlů, další tři připraveny 

k odvozu - cca 160 kg. Pokračuje se po celý zbytek školního roku 2016/2017. Sbírka pro 

Tomáška v březnu 2017 skončila, sbíráme pro Nikyho. 

Česko sportuje – sportovní celorepubliková soutěž, pořádaná ČOV. Získali jsme další sportovní 

set za 5.000,-Kč. Od AŠSK potom formou dlouhodobé výpůjčky sadu gymnastického nářadí 

za 34 199,-Kč, které je k dispozici pro všechny sportující v městské sportovní hale Hostinné. 

Žákovský parlament – v rámci podpory demokratického učení pracuje na škole třetím rokem 

žákovský parlament. Zapojeni žáci 4. až 9. tříd. Letos se parlament schází společně. Zrealizoval 

se vánoční jarmark, projekt „72 hodin“ na výsadbu ovocných stromků, charitativní sbírka 

Sněhuláci pro Afriku s výnosem 4190,-Kč, soutěž tříd ve třídění odpadů, chystá se Květinový 

den, soutěž v piškvorkách a skládání hlavolamů, exkurze ŽP do závodu Škoda - Auto Mladá 

Boleslav a muzea značky Škoda. 

Projekt na třídění odpadů, Čistá obec, čisté město, čistý kraj – třídíme ve všech budovách papír, 

plasty, sklo, použité monočlánky a PC techniku. Proběhlo devět sběrových týdnů, v říjnu 2016 

byl poslední. Desátý proběhne v dubnu 2017. Uzavřeli jsme novou smlouvu s městem a získali 

ke školním budovám čtyři nové velkoobjemové kontejnery. Dva na plasty a dva na papír. 

Během pěti let jsme nahradili dva velkoobjemové kontejnery na směsný odpad dvěma 

popelnicemi. Celkově jsme tak ušetřili na poplatcích v rozpočtu zřizovatele téměř 70 000,-Kč. 



Projekt Asistenti pro žáky sociálně znevýhodněné – MŠMT nám schválilo 4. etapu financování 

od 1. 3. 2017 do 31. 8. 2017 a poslalo na ni škole peníze prostřednictvím kraje. Ve škole pracují 

další tři asistenti pedagoga pro žáky s poruchami učení a chování. Od 1. 3. 2017 zaměstnáme 

čtvrtého asistenta. 

 

Projekty a projektové dny: 

Započali jsme nový projekt „Klíč ke společnému vzdělávání“ na podporu pedagogů, žáků i 

zákonných zástupců v dalších letech. Projekt nám byl schválen, nyní čekáme na první zálohu 

ve výši cca 700 00,-Kč. Celkově bychom měli obdržet 1 167 303,-Kč. Projekt probíhá do září 

2018. 

Den Země, ve spolupráci s Gymnáziem a SOŠ Hostinné – 20. 4. 2017   

Sportovní den, ve spolupráci s TJ TATRAN Hostinné, běh Za zdravé Hostinné – 23. 6. 2017  

Velikonoční turnaj ve florbalu pro 1. a 2. stupeň – duben 

Atletický sedmiboj, sportovní den pro žáky 2. stupně ZŠ – 26. 6. 2017  

Preventivní program pro žáky ZŠ, ve spol. „Společně k bezpečí“ – duben až červen 2017 

 

Plnění rozpočtu, kontroly: 

Rozpočet za rok 2016 na provoz od zřizovatele byl přečerpán o 95 870,-Kč. Žádáme zřizovatele 

o pokrytí ztráty z rezervního fondu školy, kde je v současné době částka převyšující 200 000,-

Kč. Na rok 2017 byl rozpočet zřizovatelem snížen o 400 000,-Kč v položce služby (nehradíme 

již pronájem městské sportovní haly). V současné době čekáme na návrh rozpočtu krajského 

úřadu na platy pedagogů a nepedagogů. Zatím jsme obdrželi zálohu na leden a únor 2017. Dne 

8. 3. proběhla pravidelná roční kontrola PO a BOZP, kterou provádí smluvní technik p. 

Prchlíková. Dne 15. 3. se uskuteční po třech letech tematická kontrola PO HZS Trutnov pro 

budovu Horská 130, kontrolu provede p. Jirásková. V březnu ještě kontrola z VZP Trutnov, 

dokumentace od r. 2012. 

Plánované změny na rok 2017: 

V rámci MAP a MAS se pokusit čerpat peníze z operačních programů (bezbariérovost škol a 

školských zařízení, modernizace odborných učeben a zlepšení jejich vybavení, zateplení budov, 

zkvalitnění výuky). Ze stávajícího školního programu Bakaláři jsme od února 2017 přešli na 

nový systém EDOOKIT. Od března již fungují i rodičovské a žákovské přístupy. Chystáme 

nové školní webové stránky na profesionální bázi, nové vícebarevné logo školy, vylepšení 

stávajícího informačního systému pro žáky a zaměstnance školy. Dotazníky a srovnávací testy 

školních znalostí Kalibro z M, Čj a Aj začali postupně v roce 2017 vyplňovat žáci v celkem 



pěti ročnících školy. Ve spolupráci s Českou školní inspekcí proběhne v květnu 2017 povinné 

elektronické testování úrovně znalostí žáků 5. a 9. ročníků ZŠ v systému INSPIS SET. Ve 

školní družině chceme zprovoznit sál pohybové výchovy, který by sloužil společně pro ŠD i 

DDM. Maximálně se snažíme využít dispozice městské sportovní haly a víceúčelového hřiště 

v hodinách Tv, sportovních her a školní družiny. Zredukovali jsme od února počet hodin Tv 

v prostorách místního gymnázia. V rámci projektů „Ovoce do škol“ a „Školní mléko“, chceme 

od září rozšířit dodávky ovoce a zeleniny i pro žáky druhého stupně. 

 

Zápis do 1. tříd na školní rok 2017/2018: 

V termínech pátek 21. 4. od 14.00 hod. do 18.00 hod. a sobota 22. 4. od 9.00 hod. do 11.00 hod. 

Plánujeme otevřít dvě první třídy s počtem do max. šedesáti žáků, při vyšším počtu pak lze 

otevřít tři třídy. Zápis proběhne podle nově schválené školské legislativy, v květnu na něj 

naváže zápis v MŠ. Tiskopisy a informace k zápisu zveřejníme na webu školy, vitríně školy a 

Zpravodaji. U školy bude opět informační banner. 22. března se uskuteční v MŠ plánovaná 

schůzka pro rodiče budoucích prvňáků, všem rodičům rozdáme obálky s tiskopisy a 

registračními čísly. Školu kromě ředitele zastupuje výchovná poradkyně p. uč. Tichá. Přednost 

při zápisu do 1. třídy mají děti s trvalým pobytem v nově ustanoveném školském spádovém 

obvodu ZŠ Karla Klíče Hostinné (území obcí Hostinné, Prosečné, Čermná, Horní Olešnice, 

Klášterská Lhota) – viz. OZV 2/2016 MĚÚ. 

 

 Mgr. Sogel Jaroslav, ředitel školy 


