
ŠKOLSKÁ RADA 15. 6. 2017:  

 

Schránky důvěry:  

Od minulého jednání školské rady 16. 3. 2017 – do 9. 6. 2017 byla ve schránce důvěry jedna 

zpráva, která byla následně řešena výchovnou poradkyní školy. 

  

Závady, opravy a nové vybavení na budovách: 

Budova A – město vypsalo poptávku na barevnou výmalbu chodeb v přízemí a 1. patře a 

výmalbu v šesti učebnách, bude proveden i nátěr vnitřních dřevěných dveří u vchodu pro 

návštěvy. Realizace – červenec 2017. Malířské práce provede Mgr. Hrubý za 114 776,- Kč a 

kobercové pásy T. Turek za 15 000,- Kč. Výtah byl opraven z rozpočtu školy (velká oprava 

bude následovat až za dva roky). Vyměněny neprůchozí komponenty počítačové sítě na budově. 

Nový web a logo školy, nový evidenční program EDOOKIT místo BAKALÁŘŮ od března 

2017. Nová vitrína (galerie) žákovských úspěchů v 1. patře budovy pro 1. stupeň ZŠ. 

Budova B – Zřizovatel odsouhlasil obnovu sálu pohybové výchovy v přízemí budovy, který by 

využívala ŠD i DDM. Do začátku nového školního roku bychom chtěli, aby byl zprovozněn. 

Zahrada – travnatá část není stále k dispozici. Předpokládáme její využití od září 2017. S novou 

ředitelkou DDM máme naplánováno jednání o úspornějším provozu budovy (energie). 

Vyměněny neprůchozí komponenty počítačové sítě na budově. 

Budova C – V přízemí a 1. patře proběhne rekonstrukce šesti učeben. Realizace od 26. 6. 2017 

do 25. 8. 2017. Zřizovatel vypsal výběrové řízení, vítězem je Pavel Bořek ze Dvora Králové, 

částka 844 000,- Kč. V jedné z učeben bude instalována nová pylonová tabule místo stávající 

špatně fungující (z rozpočtu školy). Jednáme s městem o obnově nátěru odpadkových košů, 

laviček a oplocení u školní budovy – návrh pracovníci VPP. Vyměněny neprůchozí 

komponenty počítačové sítě na budově. 

 

Akce školy a ve škole od 11. 3. 2017 do 15. 6. 2017:  

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

Soutěž pro žáky 3. tříd „Plaveme s delfínem“ – 6. místo v kraji v konkurenci 23 velkých škol, 

kat. B, 1. ročník celorepublikové plavecké soutěže 

Družinový karneval pro žáky ŠD v Národním domě – 13. 3. 

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., 2. místo v okrese (zpěv), 

kategorie IV. 

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. 

Hrabání krkonošských luk, 8.B a 5.B – 12. 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., celkem 12 tun 

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. 

Návštěvy předškoláků z MŠ Hostinné v ZŠ – 18. a 19. 4. 

Zápis do 1. tříd ZŠ, pátek, sobota – 21. a 22. 4., do 3 prvních tříd nastoupí 60 žáků 

Mc´Donald´s cup, fotbalový turnaj chlapců – 24. a 25. 4, 11. 5 - 1. a 2. místo v okrskovém 

kole, 2. místo v okrese 

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

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

Účast vycházejících žáků 9.A na majálesu Gymnázia a SOŠ Hostinné – 28. 4. 

Návštěva místní knihovny, 1.A, 1.B – 1. 5. 

Exkurze planetárium H.K. 3.A, 4.A – 5. 5. 

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

Soutěž „Vyfoť si svoje město“ – 1. místo v mezinárodní fotografické soutěži Hostinné – 

Bensheim 

Květinový den, charitativní sbírka, organizuje ŽP – 10. 5., ve škole vybráno 7382,- Kč 

Plavba lodí Arnošt z Pardubic, vlastivědná exkurze 2.- 4. tříd – 17. 5. 

Dopravní výchova ve spolupráci s DDM – 17. a 18. 5. 

Focení tříd a pedagogického sboru – 19. 5. 

Zážitkový pobyt Strážné pro 25 žáků z 2. stupně v rámci prevence – 25. a 26. 5. 

Přednáška VOŠ Trutnov Poruchy příjmu potravy pro žáky 5. tříd – 29. 5. 

Dva koncerty ZUŠ Hostinné „Vůně dálek“ pro 1. stupeň ZŠ – 30. a 31. 5. 

Vystoupení ŠD na baletu ZUŠ „Svět“ ve Dvoře Králové n. L. – 31. 5. 

Exkurze 8. tříd, Česká skalice, Ratibořice – 1. 6. 



Dětský den pro žáky 1. -3. tříd, organizoval ŽP při ZŠ – 2. 6. 

Vodácký výcvik od 3. do 8. 6., zúčastnilo se 14 žáků z 2. stupně, 2 instruktoři 

Sazka olympijský víceboj, dárkové kupony pro školu v hodnotě 2000 Kč – 7. 6. 

Konzultace PPP TU ve škole – 8. 6. 

Tři taneční vystoupení baletu ZUŠ a ŠD „Svět“ pro 1. stupeň ZŠ – 9. 6. 

PIEROT, nabídka zábavného učení a čtení na prázdniny pro 1. stupeň - 13. 6. 

Schůzka rodičů budoucích 1. tříd – 14. 6.  

Zasedání školské rady, ředitelna ZŠ – 15. 6. 

 

 

Akce školy a ve škole od 16. 6. 2017 do 30. 6. 2017:  

Exkurze ŽP IQlandie Liberec – 16. 6. 

Zasedání školské rady, ředitelna ZŠ – 15. 6. 

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

Pedagogická rada, chování a prospěch žáků ve IV. čtvrtletí  – 21. 6.  

Školní výlet Tongo H.K. pro 1.A, 1.B – 22. 6. 

Školní výlety 5.A, 5.B – 23. 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 ostatních 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 - EDOOKIT, reklamní 

předměty školy (tužky, minibaterky). Vitrína před školou, infocentrum města, články ve 

Zpravodaji města Hostinné, Krkonošském deníku, školním časopisu SŠTŘ Nový Bydžov, 

Týdeníku 5+2, informace a videa na webových stránkách školy, města a kabelové televizi 

Hostinné. Projekty OPVK na MŠMT, MAP a MAS. Projekt z OP VVV „Klíč ke společnému 

vzdělávání“. 

  



Projekty školy:  

Charitativní projekt - Víčko pro Nikyho (sběr plastových víček na pomoc vážně nemocného 

chlapce z Jičína). Odvezlo se 12 pytlů, dalších 6 připraveno k odvozu (loni celkem 18 pytlů) - 

cca 240 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 kupony na 

nákup vybavení za 2.000,- Kč. Od AŠSK potom formou dlouhodobé výpůjčky sadu 

gymnastického nářadí za 34 199,-Kč, které se využívá 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 (12 tun), Barevný 

týden na ZŠ od 24. – 28. dubna, Květinový den s výnosem ve škole 7382,- Kč, ve městě 904,- 

Kč, soutěž v piškvorkách a skládání hlavolamů, exkurze ŽP do IQlandie v Liberci. 

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

plasty, sklo, použité monočlánky a PC techniku. Proběhlo deset sběrových týdnů, v dubnu 2017 

byl zatím poslední s výnosem 12 tun a příspěvkem 24 000,- Kč (polovina na prevenci, polovina 

na ceny pro žáky). 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 

čtyři asistenti pedagoga pro žáky s poruchami učení a chování a jedna asistentka pro žáky 

z odlišného prostředí.  

 

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, obdrželi jsme zálohu ve výši 

700 000,- Kč. Celkově bychom měli obdržet 1 167 303,- Kč. Projekt probíhá do února 2019. 

Další projekty: Ovoce do škol, Školní mléko (budou rozšířeny na 2. stupeň ZŠ) 

Velikonoční turnaj ve florbalu pro 1. a 2. stupeň – 10. a 11. 4. 

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  

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

Preventivní program pro žáky ZŠ, ve spol. „Společně k bezpečí“ – od 3. 4. do 4. 12. 2017 

 

Plnění rozpočtu, kontroly: 

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

pokrytí ztráty z rezervního fondu školy, kde byla 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). Při sledování závazných ukazatelů rozpočtu je už nyní jasné, že nám 

nepostačí částka na energie. V současné době je avizováno navýšení platů nepedagogů o cca 

10% (rozvojový program do konce r. 2017). Rozpočet na platy jsme obdrželi v březnu 2017, 

Věstník zatím nevyšel. Čekáme rovněž na schválení kariérního řádu a legislativních změn s ním 

spojených. Pokud se vše nestihne do konce června 2017, škole to částečně zkomplikuje její 

situaci. Dne 8. 3. proběhla pravidelná roční kontrola PO a BOZP, kterou provádí smluvní 

technik p. Prchlíková. Dne 15. 3. se uskutečnila po třech letech tematická kontrola PO HZS 

Trutnov pro budovu Horská 130, kontrolu provedla p. Jirásková. Výsledek – bez závad. 

V březnu byla ještě kontrola z VZP Trutnov, dokumentace od r. 2012 – bez závad. V dubnu 

potom tematická kontrola ČŠI – dodržování nové legislativy při zápisech – bez připomínek. 

V červnu bude roční ekonomická kontrola firmy DATAXA. 

 

Plánované změny na rok 2017: 

V rámci MAP a MAS se chceme ve spolupráci se zřizovatelem pokusit v dalších letech 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. Spuštěny byly nové školní webové 

stránky na profesionální bázi, nové vícebarevné logo školy, došlo k vylepšení stávajícího 

informačního systému pro žáky a zaměstnance školy. Nyní postupně měníme tiskopisy školy. 

Dotazníky a srovnávací testy školních znalostí KALIBRO z M, Čj a Aj začali postupně v roce 

2017 vyplňovat žáci v celkem šeti ročnících školy. Ve spolupráci s Českou školní inspekcí 

proběhlo v květnu 2017 povinné elektronické testování úrovně znalostí žáků 9. ročníku ZŠ 

v systému INSPIS SET. Ve školní družině chceme co nejdříve zprovoznit sál pohybové 

výchovy a venkovní travnatou plochu, aby mohly sloužit společně pro ŠD i DDM. Maximálně 

se snažíme využít dispozice městské sportovní haly a víceúčelového hřiště v hodinách Tv, 



sportovních her a pro školní družinu. 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. Chystáme další dva školní 

projekty, z nichž jeden je na podporu výuky plavání. 

  

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

Proběhl v termínech 21. 4. a 22. 4. Plánujeme otevřít tři první třídy, počet zapsaných žáků je 

letos šedesát (druhý nejvyšší počet za posledních 6 let). Zápis proběhl podle nově schválené 

školské legislativy, v květnu na něj navázal zápis v MŠ. Tiskopisy a informace k zápisu byly 

zveřejněny na webu školy, vitríně školy a Zpravodaji. U školy byl opět informační banner. 22. 

března se uskutečnila v MŠ plánovaná schůzka pro rodiče budoucích prvňáků, všem rodičům 

byly rozdány obálky s tiskopisy a registračními čísly. Školu kromě ředitele zastupovala 

výchovná poradkyně p. uč. Tichá. Přednost při zápisu do 1. třídy měly děti trvale bydlící v nově 

ustanoveném školském spádovém obvodu ZŠ Karla Klíče Hostinné (území obcí Hostinné, 

Prosečné, Čermná, Horní Olešnice, Klášterská Lhota) – viz. OZV 2/2016 MĚÚ. U zápisu bylo 

celkem 85 dětí, z toho je letos 25 udělených odkladů školní docházky (loni 21). Čtyři děti jsou 

z nespádových obcí. Z nich byly zapsány dvě a dvě mají odklad.  

Na víceletá gymnázia odchází z 5. tříd 12 žáků, 1 žák na konzervatoř do Prahy, 17 vycházejících 

žáků míří na maturitní obory, 14 na učňovské obory a 1 do pracovního procesu. V příštím 

školním roce přibyde jedna první třída, z důvodu snížení počtu žáků dojde od září 2017 ke 

spojení letošních osmých tříd v jednu devátou třídu. Celkový počet žáků školy by se ze 

stávajících 450 žáků mohl zvýšit až na 465 žáků. Na prvním stupni bude celkem 12 tříd a na 

druhém 7 tříd. 

Školní rok 2017/2018 začíná oficiálně až od pondělí 4. září, provoz školní družiny je přerušen 

do 3. září. Rodiče nových prvňáků si budou muset 1. září zajistit pro svoje děti hlídání, protože 

předškolní rok těmto dětem v MŠ končí 31. 8. 2017. 

 

 Mgr. Sogel Jaroslav, ředitel školy 


