
ŠKOLSKÁ RADA 24. 10. 2019:  

Schránky důvěry:  

Od minulého jednání školské rady nebyly ve schránce důvěry ani elektronické schránce žádné 

zprávy či podněty od žáků ZŠ, ŠD, ani zákonných zástupců. 

Revize, závady, opravy a nové vybavení na budovách: 

Budovy A, B, C. Budova A pro 1. stupeň – došlo k výměně zadních vchodových dveří, 

výměně prasklého skla okna do ulice, třech nefunkčních čidel na pisoárech, nátěru zábradlí 

před školou, opravě multifunkční kopírky. Budova B pro ŠD a DDM – oprava (reklamace) 

podlahové krytiny na schodišti, výměně nefunkčního panelu zvonku pro ŠD, instalaci nových 

jističů, nátěru dřevěného vnitřního oplocení, venkovních setů a hracích prvků ŠD. Budova C 

pro 2. stupeň ZŠ – kompletní rekonstrukce učebny chemie na kmenovou učebnu, výmalba 

chodeb, vestibulů, schodišť a nátěry vnitřních dveří, plotových sloupků, kovových konstrukcí, 

části dřevěného plotu, laviček před školou. Ve špatném stavu je nadále venkovní dlažba na 

nádvoří před školou, během září byla rozkopána TS Hostinné (oprava rozvodů venkovního 

osvětlení), dosud neuvedena do původního stavu. Zřizovatel plánuje rekonstrukci střechy a 

zateplení budovy, zbudování venkovní učebny. 

Akce školy a ve škole od 1. 9. do 24. 10. 2019:  

Slavnostní zahájení školního roku, focení momentek – 2. 9. 

Živé představení DDM Červená Karkulka pro 1. třídy v parku – 6. 9. 

Dopravní výchova pro všechny žáky ŠD - jízdy, zajistil DDM – 9. - 12. 9. 

Sbírkové dny Světlušky na ZŠ, pomoc nevidomým, organizoval ŽP – 9. – 13. 9., 11024,- Kč! 

Focení prvňáků v lavicích, společná fota – 12. 9. 

Volby a následné schůzky žákovského parlamentu – 1x za týden 

Preventivní programy pro vybrané žáky z 1. a 2. stupně – průběžně 

Projekt „Technika“ – úvodní seminář na MŠMT v Praze – 16. 9. 

Návštěva muzea v Trutnově, 2.A – 19. 9. 

Listování se Šmodrchou, MAP Vrchlabí, 4. - 5. třídy, Střelnice Vrchlabí – 19. 9. 

Dokumentární film Irán, zahalená krása, kino Vesmír Trutnov, žáci 2. st. – 20. 9.  

Fotbalový trénink na TJ TATRAN Hostinné – 24. 9. 

Stmelovací exkurze 1. tříd, Tongo H. K., 1.A, 1.B – 27. 9. 

„Buď safe online“– hlasovací soutěž o návštěvu Jirky Krále – 23. 9. – 30. 9., 1. místo v kraji! 

Oslavy 100. výročí menšinové školy, projektový den na 2. stupni ZŠ – 1. 10. 

Vernisáž výstavy žák. prací ke 100. výročí, Den otevřených dveří, dortová soutěž – 1. 10 

Družinové dílničky pro rodiče a děti v ŠD – 4. 10. 



Setkání pracovních skupin MAP Vrchlabí, beseda se senátorem Růžičkou, ZŠ Lánov – 9. 10. 

Podzimní sběrový týden na ZŠ, soutěž o ceny – 14. – 21. 10. 

Divadlo pro žáky 1. stupně, Národní dům – 14. 10. 

Setkání ředitelů ZŠ na ZŠ Lánov – 16. 10. 

Návštěva delegace ŽP na setkání stud. Parlamentů středních škol – 18. 10. 

PPP Trutnov ZŠ, konzultace, náslechy na matematice, „Metoda Hejného“ – 18. 10. 

Workshop MAP, Vrchlabí, strategické plánování – 21. 10. 

Jirka Král v Hostinném, odměna pro žáky 4. - 9. tříd za vítězství v soutěži – 23. 10. 

Podzimní tvořivé dílničky pro žáky ZŠ v DDM – 24. 10. 

Plánované akce školy a ve škole od 25. 10. do 31. 12. 2019:  

Podzimní prázdniny – 29. a 30. 10. 

Ředitelské volno pro žáky ZŠ a ŠD – 31. 10 a 1. 11. 

Celostátní konference ŠD – 1. 11. a 2. 11. 

„Tonda Obal na cestách“, bezplatný program pro ZŠ o třídění odpadů – 4. 11. 

Florbalové turnaje v městské hale, okrsek, okres, pořádá naše ZŠ – 5. - 8. 11. 

Sférické kino v ŠD, program pro žák ŠD – 5. 11. 

Dějepisná olympiáda, školní kolo na naší ZŠ – 6. 11. 

Pedagogická rada za 1. čtvrtletí – 13. 11. 

Babylon Liberec, exkurze žáků ZŠ, IQ Landie a Babylon Liberec – 18. 11. 

Konzultační třídní schůzky – 20. 11. 

Burza středních škol na naší ZŠ, 2. stupeň – 21. 11. 

Beseda s Martinem Zachem na ZŠ, prevence – 25. 11. 

Beseda s odborníkem pro rodiče a veřejnost, Klima škol, třídy – 4. 12. 

Mikuláš a čerti na 1. stupni ZŠ s DDM – 5. 12. 

Koncert ZUŠ pro ZŠ v ND „Vánoční skladby z celého světa“ - 10. 12. 

Vystoupení ŠD v klubu důchodců – 11. 12. 

Vánoční jarmark a besídky tříd, Den otevřených dveří na 1. a 2. stupni ZŠ – 18. 12. 

Vánoční koncert školního sboru „Klíček“ v kostele – 19. 12. 

Vánoční prázdniny – od 21. 12. 2019 do 5. 1. 2020 

Prezentace školy, účast školy na projektech:  

Prezentace ve Zpravodaji, Krkonošském deníku, MF Dnes a dalších periodikách. 

Prezentace v kabelové televizi Hostinné. 

Dny otevřených dveří. 

Kvalitní a pravidelně aktualizované webové stránky školy. 



Elektronická ŽK, systém EDOOKIT. 

Dvě elektronické obrazovky, po jedné v každé školní budově. 

Burza škol za účasti 20 středních škol v prostorách ZŠ, natáčení pro KT Hostinné 

Tříkrálová sbírka za účasti žáků - koledníků ze ZŠ, celkový výnos 66 622 Kč 

Den Země ve spolupráci s Krkonošským gymnáziem – dne 25. 4., účastnily se dvě čtvrté 

třídy s 51 žáky 

Výtvarné dílničky pro rodiče a žáky ŠD – pravidelná čtvrtletní setkávání v ŠD, zaměřená na 

tvorbu výrobků se zimní, jarní, velikonoční tematikou. Ministerstvo školství vyhodnotilo jako 

příklad dobré praxe. 

Vznik české menšinové školy v Hostinném – 1. 10. 2019 jsme slavili 100 let od vzniku. 

Proběhl projektový den a spolupracovali jsme na výstavě s místním muzeem. 

Projekty školy:  

Projekt „Klíč ke spolupráci“ je pokračováním předcházejícího evropského projektu. Schválen 

byl 26. 3. 2019 v celkové výši dotace 1 464 370,- Kč. Největší položkou v rozpočtu jsou 

šablony na využití ICT ve vzdělávání ve výši 640 000,- Kč. Projekt probíhá od 1. 2. 2019 

do 31. 1. 2021. Opět naplňujeme šablony. 

„Ovoce do škol, Školní mléko“ (jsou rozšířeny na celou ZŠ), dodávky mléka a ovoce jsou 

bezplatně pro všechny žáky 1x za 14 dní. V březnu proběhly Ochutnávkové koše, kdy žáci 

dostali celý sortiment mléčných výrobků a tropického ovoce, vytvářeli zdravé snídaně a 

svačinky. 

„Sportuj ve škole“ – od ledna 2019 ve školní družině, jedná se o rozvoj pohybových aktivit a 

hodinu Tv pro žáky navíc. 

Basketbalový trénink na ZŠ - hodiny basketbalu s prvoligovými hráčkami z Trutnova. 

Česko sportuje – sportovní celorepubliková soutěž, pořádaná ČOV, pod hlavičkou MŠMT. V 

městské sportovní hale proběhl 14. 2. 2019 sportovní den pro žáky 1. stupně ZŠ včetně 

metodiky pro učitele. Pokračujeme i v letošním školním roce. 

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

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

Zrealizoval se projekt „Sněhuláci pro Afriku“ na podporu žáků z Afriky a vybralo se celkem 

5 300 Kč, za které byla zajištěna přeprava bicyklů do Afriky (Kola pro Afriku). ŽP dále 

spoluorganizoval Vánoční jarmark a den otevřených dveří na obou budovách ZŠ, Soutěž o 

nejhezčí vánoční stromeček, charitativní sbírky „Život dětem“ (dosud 5000 Kč), „Krabice od 

bot“, Český den boje proti rakovině (7489 Kč), Dětský den pro 1. - 3. třídy (31. 5.) a 

charitativní sbírku pro psí útulek v Trutnově ve spolupráci se studentským parlamentem 



Krkonošského gymnázia (do 7. 6.). V letošním školním roce to byla sbírka pro Světlušku 

s rekordním výnosem 11024 Kč. 

Místní akční plány (MAP) - proškolil se zdarma ředitel a cca 50 % pedagogických pracovníků 

v oblastech prevence, šikany, diagnostiky, komunikace s agresivními rodiči, inkluze, práce 

asistentů pedagoga. Realizovali jsme listování, besedu se spisovatelem Michalem 

Vieweghem. 

Bezpečná škola – po zabezpečení budovy 1. a 2. stupně ZŠ se letos chystáme zabezpečit i 

poslední budovu - školní družinu. 

Barevná škola – během posledních pěti let máme kromě třech odborných učeben na 2. stupni 

už celou školu i školní družinu barevnou. 

Třídění odpadů na ZŠ - Od společnosti Eko-Kom jsme bezplatně získali další nádoby na 

třídění odpadu a na všech třech budovách třídíme papír, plasty, železo, baterie a monočlánky, 

hliníkové obaly a plechovky. Od září do června 2019 jsme nasbírali a odevzdali 40 kg 

baterií a monočlánků, 61,5 kg hliníkových víček a plechovek a 10 kg železa. 

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

chlapce z Jičína). Odvezlo se od srpna 2018 do června 2019 třicet pytlů víček. Akce trvá i 

celý školní rok 2019/2020.  

Místní akční skupina (MAS) Krkonoše – příprava projektu venkovní učebny, která by měla 

vzniknout na pozemku u budovy pro 2. stupeň ZŠ, B. Němcové 411. Financováno z IROPU. 

Podání na podzim 2019. 

Projekt primární prevence na ZŠ – ve spolupráci se školním psychologem Mgr. Tomanem a 

školním poradenským pracovištěm naší školy. Financováno z projektů „Klíč ke společnému 

vzdělávání a Klíč ke spolupráci“. 

NNTB (nenech to být) – projekt na řešení šikany a nevhodného chování v rámci prevence, 

naše škola je zapojena, odkazy jsou na webu. 

Plnění rozpočtu, kontroly: 

Rozpočet za rok 2018 jsme ukončili s kladným hospodářským výsledkem ve výši 35 828,88 

Kč, díky dobrému hospodaření v oblasti energií. Zisk bude vložen na rezervní fond školy. 

Rozpočet za rok 2019 na provoz od zřizovatele je zatím čerpán rovnoměrně mimo energií. 

Sledujeme a snažíme se všemožně dodržet všechny tři závazné ukazatele rozpočtu.  

V říjnu 2018 se na ZŠ uskutečnila tematická kontrola ČŠI, zaměřená na výuku angličtiny na 

1. stupni ZŠ. Výsledek: Nebyl vytvořen písemný zápis, ředitel školy byl informován ústně. 

Závady ani vážná pochybení nebyla shledána. 

V březnu 2019 proběhla pravidelná roční kontrola BOZP a PO. Výsledek: Bez závad. 



Plánované změny na rok 2020: 

Chystáme se na nový model financování regionálního školství, metodikou stanovení 

hodnotami PHmax. Model je uzákoněn od 1. 1. 2020. Od září 2019 máme přechodné 

financování škol formou rozvojového programu prostřednictvím KÚ.  

V rámci MAP a MAS se chceme ve spolupráci se zřizovatelem pokusit čerpat finanční 

prostředky z operačních programů, např. IROP (venkovní učebna, bezbariérovost škol a 

školských zařízení, zateplení budov, zkvalitnění výuky). Dotazníky a srovnávací testy 

školních znalostí KALIBRO z M, Čj a společenskovědního základu objednáváme v roce 2020 

u společnosti SCIO. 

Objednat novou IT techniku z projektu v hodnotě 640000 Kč. Dokončit zabezpečení poslední 

budovy – školní družiny.  Vybudovat či zrekonstruovat tři kabinety, dva pro učitele a jeden 

pro asistentky na budově pro 2. stupeň ZŠ. V rámci úspor energií instalovat pohybová čidla 

v šatnách a nové zářivky v přírodopisu na 2. stupni ZŠ. 

Zápis do 1. tříd a chystané změny na školní rok 2019/2020: 

Proběhne 3. 4. 2020. Otevřeny budou dvě první třídy. V tomto školním roce chceme 

z důvodu klesajících počtů dětí u zápisu (slabé ročníky) uskutečnit zápis pouze v jeden den 

(v pátek), tak jak to již nyní funguje na všech okolních velkých základních školách. 

Z osmých a devátých tříd odešlo studovat na střední školy celkem 48 žáků. Od září 2019 

vzděláváme 2 dívky – cizinky (z Francie) a 2 dívky ze Slovenska. Jedna žákyně 4. ročníku od 

září 2019 studuje v Anglii. Celkový počet žáků školy je nyní 459 žáků (loni 471). Na 

prvním stupni je celkem 11 tříd (loni 10 tříd, úbytek o 1 třídu a 26 žáků) a na druhém 9 tříd 

(loni 8 tříd, nárůst o 1 třídu a 14 žáků). Od září 2019 odešlo studovat na víceleté gymnázium 

18 žáků z letošních 5. tříd. (11 bylo přijato v 1. kole, 7 na odvolání a 14 nepřijato). Je to 

celkem 24,32 % (loni 23,33 %), nárůst o 0,99%. 

I když po několika letech došlo ke snížení celkového počtu žáků školy, pozitivní je, že více 

žáků k nám do školy letos přišlo, než odešlo na jiné ZŠ (o 5 více). 

GDPR: Aktualizovali jsme směrnici, dodatky a odstavce do směrnic a dokumentů školy, 

aktualizovali jsme školní web, jednáme s pověřencem, zpracovateli, uzavíráme smluvní 

ujednání, mapujeme naši organizační strukturu, analyzujeme, vyhodnocujeme rizika, 

konkrétní dokumenty a jejich změny projednáme přímo na radě.  

 

V Hostinném 19. 10. 2019                                                   Mgr. Sogel Jaroslav, ředitel školy 


