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Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 

škola, Mostek, okres Trutnov ve školním roce 2018 - 2019 

V souladu s §10 - 12 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 15/2004 

Sb., která stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, 

ve znění pozdějších předpisů, předkládám zřizovateli školy a Školské radě výroční zprávu  

o činnosti příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Mostek, okres Trutnov za 

školní rok 2018 - 2019. 

 

1. Základní údaje o škole 

Název školy Základní škola a Mateřská škola, Mostek, okres Trutnov 

Sídlo školy Mostek 202, 544 75 

Identifikátor 

právnické osoby 

650063431 

Zřizovatel školy Obec Mostek, okres Trutnov, 34, 544 75 

Právní forma 

zřizovatele 

Obec, IČO 278157 

Právní forma školy Příspěvková organizace od 1. 1. 2003, IČO 75017415 

Statutární zástupce Mgr. et Mgr. Miroslav Lebeda 

Součásti organizace ZŠ, ŠD, MŠ, ŠJ 

Ostatní sdružení Školní sportovní klub (ŠSK), Sdružení rodičů a přátel školy, Školská 

rada 

Kontakty - ZŠ Tel.: 499691209 - ředitel, 499691313 - zástupce ředitele, 

TMB: 739455257 - vedení školy 

E-mail: zs.mostek@cbox.cz 

Web: https://skolamostek.cz 

Datová schránka: cr9aoa, e6xmfjb 

Kontakty - MŠ Tel.: 499691217 

TMB: 733124417 

E-mail: skolkamostek@seznam.cz 

Web: https://skolamostek.cz 

Kontakty - ŠJ Tel.: 499691283 

TMB: 734445731 

E-mail: stepa.zemanova@seznam.cz 

Web: https://skolamostek.cz 

Kontakty - ŠD TMB: 732764917 

Web: https://skolamostek.cz 

 

ZŠ je plně organizovaná se sedmi třídami (málotřídně organizovaná v 1. - 5. tř. a částečně i na  

II. st.) se všemi postupnými ročníky sídlící v budově otevřené v roce 1995. Její areál tvoří 

čtyřpodlažní budova, v níž se nachází sedm kmenových tříd a jedenáct odborných učeben: učebna 

pohybové výchovy, školní dílna, učebna přírodopisu, dvě počítačové učebny, učebna hudební 

mailto:zs.mostek@cbox.cz
mailto:stepa.zemanova@seznam.cz
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výchovy, učebna cizích jazyků, učebna českého jazyka, učebna výtvarné výchovy a dějepisu, školní 

kuchyňka a učebna fyziky a chemie. Součástí budovy je školní družina. Pedagogičtí pracovníci mají 

k dispozici deset kabinetů včetně vychovatelky ŠD. Všechny jsou vybaveny PC, které slouží mj. 

v rámci vnitřního komunikačního systému školy. 

Na každém podlaží je sociální zařízení zvlášť pro dívky, chlapce a pro učitele a místnost pro 

správního zaměstnance, vše se studenou a teplou vodou. V přízemí budovy je navíc součástí 

sociálního zařízení sprcha. Školní budova je bezbariérová, včetně výtahu pro případné imobilní 

žáky, kterým je v případě potřeby k dispozici i speciální hygienická místnost s toaletou. 

Největším a zásadním problémem zůstává absence školní tělocvičny, kterou učebna pohybové 

výchovy nemůže v plném rozsahu nahradit (nelze provádět gymnastiku - kruhy, bradla, šplh), 

míčové hry jen velmi omezeně, problematicky se tedy plní Školní vzdělávací program, základní 

osnovní dokument i v oblasti lehké atletiky, např. stále chybí pevné rozběžiště na skok daleký 

v areálu FK Mostek. Ostatní disciplíny jsou realizovány v provizorních podmínkách areálu FK 

Mostek. Určitou náhradu představuje venkovní hřiště s UMT III. generace, které je naší škole 

k dispozici v jejím areálu. 

Problematickým bodem školy jsou stále chybějící skladové prostory (chybí sklep a půda), které jsou 

i nadále provizorně řešeny dřevěnými boudami po stavbařích z devadesátých let minulého století. 

Od 1. 1. 2003 je součástí organizace také škola mateřská se zahradou a školní jídelna, které jsou 

umístěny v budově č. p. 207, otevřené 1. 9. 2003, stojící cca 100 m od budovy základní školy. 

Ředitelem příspěvkové organizace je Mgr. et Mgr. Miroslav Lebeda, který k 31. 7. 2019 na funkci 

abdikoval. Jeho zástupce má v gesci zejména správu budov a ekonomiku organizace. Do vedení 

příspěvkové organizace dále patří vedoucí učitelka MŠ a vedoucí ŠJ. 

Již čtvrté volební období stojí v čele tříčlenné Školské rady Mgr. Luděk Janda, jako zástupce 

pedagogických pracovníků. Po jednom zástupci má zřizovatel a zástupce rodičů. 

 

2. Obory vzdělání  

V souladu se zápisem do školského rejstříku je s účinností od 1. 9. 2007 zapsán tento obor vzdělání 

podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcových vzdělávacích programů: 

79-01-C Základní škola 

79-01-C/01 Základní škola 

Denní studium s délkou studia 9 roků 0 měsíců. 
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3. Vykonávané činnosti 

Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení - Základní škola a Mateřská škola 

Mostek, okres Trutnov, vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 

 

IZO Název zařízení Adresa Kapacita 

107588226 Mateřská škola 544 75 Mostek 207 35, od 1. 9. 2016 

117900079 Školní družina 544 75 Mostek 202 50, od 1. 1. 2004 

102906581 Školní jídelna 544 75 Mostek 207 300, od 1. 1. 2004 

102578648 Základní škola 544 75 Mostek 202 200, od 1. 9. 2007 

 

 

4. Učební plány 

 

Ve školním roce 2018 - 19 se ve všech ročnících pracovalo podle vlastního Školního vzdělávacího 

plánu, č. j. ZMM/126-2008/Le, 2. verze platná od 1. 9. 2013. Kromě toho bylo 9 žáků (3 na I.,  

6 na II. stupni ZŠ) vzděláváno podle Individuálního vzdělávacího plánu z důvodu 

diagnostikovaných vývojových poruch učení s 2. a 3. stupněm podpůrných opatření ve školském 

poradenském zařízení PPP Trutnov a SPC Trutnov. Dalším 12 žákům bylo díky diagnostikování 

lehčí formy VPU umožněno zohlednění ve výuce jednotlivých výukových předmětů. 13 žáků 

docházelo na nápravná cvičení a 5 žáků po dobu 5 měsíců bylo zařazeno do doučování pro žáky 

ohrožené školním neúspěchem (viz projekt Šablony II.). 

 

Učební plán ve školním roce 2018-19 

 

Předmět 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Český jazyk 9 10 10 7 7 4 4 4 5 

Ruský jazyk       2 2 2 

Anglický jaz.   3 3 3 3 3 3 3 

Matematika 4 5 5 5 5 4 5 4 4 

Prvouka 2 2 2       

Přírodověda    2 2     

Vlastivěda    2 2     

Chemie        2 2 

Fyzika      2 2 2 2 

Hudební 

výchova 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná v. 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

Tělesná v. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Přírodopis      2 2 1 2 

Zeměpis      2 1 2 1 

Dějepis      2 2 2 2 

Výchova k ob.      1 1 1 1 

Informatika       1 2 1 
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Seminář ze Z      1   1 

Pracovní čin. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

Sportovní hry      1   1 

Přírodovědná 

praktika 

      1   

Výchova ke 

zdraví 

       1  

Práce na poč.     1     

Celkem 20 22 25 25 26 29 30 31 32 

 

 

5. Stav žactva 

Na začátku školního roku 2018-19 navštěvovalo ZŠ celkem 81 žáků, na konci 83 žáků. 

Třída Celkem Chlapci Dívky  Celkem Chlapci Dívky +/- 

1. 12 4 8  12 4 8  

2. 9 4 5  8 4 4 -1 

3. 9 6 3  9 6 3  

4. 9 5 4  10 5 5 +1 

5. 11 6 5  12 7 5 +1 

I. stup.  50 25 25  51 26 25 +1 

6. 11 8 3  11 8 3  

7. 8 7 1  9 8 1 +1 

8. 9 5 4  9 5 4  

9. 3 3 0  3 3 0  

II. stup.  31 23 8  32 24 8 +1 

ZŠ  81 48 33  83 50 33 +2 

 

 

Z toho dojíždějících na konci školního roku: 

 
Tř. Bor-

ice 

Bor-ička Horní 

Brusnice 

Dolní 

Brusnice 

Zdobín/ 

Slemeno 

Lázně 

Bělohrad 

Bílá 

Třemešná 

Celkový 

počet ze 

třídy 

% 

1.      Hakenová  1/12 8,3% 

2.  V. Rydval      1/8 12,5% 

3.  Čedík, 

Valentová 

F. Novák Kozáková    4/9 44,4% 

4.  M. 

Rydval 

     1/10 10% 

5.  J. Novák, 

Pikl 

    Rutar 3/12 25% 

6. Páv Valenta Rudová Kozák, 

Kracík 

   5/11 45,5% 

7.  Ja. 

Novák, D. 

Rydval 

Hampl Kracíková /Klejšmíd   5/9 55,5% 

8.     Mátyásová/   1/9 11,1% 

9.     Štěpán/   1/3 33,3% 

ZŠ 1 9 3 4 2/1 1 1 22/83 26,5% 
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6. Rámcový popis personálního zabezpečení 

 

Z celkového počtu 11 pedagogických pracovníků, kteří ve školním roce 2018/19 pracovali na ZŠ, 

vlastní devět z nich magisterské oprávnění, z toho ředitel školy je magistrem dvojnásobným. Ze 

dvou zbylých pedagogických pracovníků - vychovatelka ŠD absolvovala jednoroční studium 

vychovatelství na UHK a je aprobovaná ve svém oboru. Pedagogickému úsilí napomáhala jedna 

učitelka v důchodovém věku, působící jako AP, která má pedagogické vzdělání středoškolsky 

zaměřeného vychovatelství a navíc má z důvodu dlouhodobé praxe uznanou pedagogickou 

klasifikaci.   

Přesto, že máme většinu pedagogických pracovníků aprobovaných, nejsme na tak malé ZŠ schopni 

obsáhnout aprobovaně všechny vyučovací předměty. Mezi předměty tzv. neaprobované patří Ch, Př 

a většina výchov na II. stupni ZŠ. Je nutné konstatovat, že vyučujícími těchto předmětů jsou 

kantoři, kteří tento předmět vyučují tolik let, že jej v podstatě považujeme za aprobační. 

Pedagogický sbor je stálý, nefluktuační, nicméně ho čeká v následujících několika letech postupná 

evoluční obměna (průměrný věk učitelů je kolem 55 let). Jeho složení bylo ve školním roce 2018 - 

19 následující: 

    

Poř. 

č. 

Stupeň Pracovní 

zařazení 

Třídnictví Aprobace Praxe 

1. II. Ředitel školy  Nš, D-Pg 40 

2. II. Zástupce ředitele  F-Zt 35 

3. I. Učitelka 1. a 3. Nš-Hv 30 

4. I. Učitelka 2. a 4. Nš-Hv 38 

5. I. a II. Učitelka 5. M-Z 6 

6. II. a I. Učitelka 6. M-F 35 

7. II. a I. Učitelka 7. Čj-Etv 10 

8. II. a I. Učitelka 8. - 9. Tv-Pg 37 

9. I. AP  D-Rj 35 

10. I. Vychovatelka  UHK - vych. 1 

11. I.  AP  SPgŠ 40 
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

   
V rámci „Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků“ absolvovali pedagogičtí pracovníci ZŠ 

Mostek v I. a ve II. pololetí několik školení uvedených v tabulkovém přehledu. 

 

I. pololetí 2018-19: 

 

Jméno a příjmení Název školení Pozn. 

Dana Haková Fenomén florbal  

Luděk Janda Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných 

předmětů a matematiky – PISA 2015 

 

Jana Fischerová Co je to místně zakotvené učení? MAS 

Lenka Fikejzová 9. semestr magisterského studia UHK 

Gabriela Formanová 1. semestr - vychovatelství UHK 

 

II. pololetí 2018-19: 

 

Luděk Janda Vyhláška č. 50/1978 Sb., §11, o odborné 

způsobilosti v elektrotechnice 

 

Dagmar Jandová Matematika a výtvarná výchova  

Dana Hakenová Netradiční pomůcky v hodinách Čj a M  

Lenka Fikejzová 10. semestr magisterského studia Úspěšně 

ukončeno 

Gabriela Formanová 2. semestr - vychovatelství Dtto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

8. Správní zaměstnanci příspěvkové organizace 

Ve školním roce 2018-19 pracovalo na ZŠ Mostek 2,5 správních zaměstnanců, tj. jeden školník 

s celým, a tři uklízeči s 35 % úvazkem: 

 

Pořadové 

číslo 

Pracovní zařazení Úvazek Pracovní místo a náplň 

1. školník 1,0 Školnické práce, úklid v 

přízemí 

2. uklízečka 0,5 Úklid v I. podlaží 

3. uklízečka 0,5 Úklid ve II. podlaží 

4. uklízečka (uklízeč) 0,5 Úklid ve III. podlaží 

 

 

Součástí školy je též vlastní školní jídelna, ve které ve školním roce 2018-19 pracovalo 2,0 

přepočteného zaměstnance. Sídlí v objektu mimo budovu ZŠ na adrese Mostek 207, do níž žáci 

přecházejí s pedagogickým dozorem cca 100 m. Denně se vařilo kolem 100 obědů pro děti z MŠ, 

žáky ze ZŠ, pedagogy a správní zaměstnance a 28 přesnídávek a svačin. Strávníci mají možnost 

výběru ze dvou hlavních jídel dvakrát týdně podle spotřebního koše. 

 

Pořadové 

číslo 

Pracovní zařazení Úvazek 

1. Vedoucí školní jídelny,  

kuchařka 

0,5 

0,5 

2. Vedoucí kuchařka, uklízečka 1,0 

3. Pomocná síla 0,25 

 

 

9. Údaje o přijímací řízení 

 

     9.1 Zápis do 1. třídy základní školy 

 

Zápis do první třídy ZŠ se uskutečnil ve dnech 9. - 10. 4. 2019, a zápisem byla pověřena paní 

učitelka Zuzana Pacáková, které asistovala jedna učitelka MŠ a jedna učitelka ZŠ. Administrativní 

část provedl ředitel školy. K zápisu se dostavilo 15 dětí narozených v období 1. 9. 2012 - 31. 8. 

2013. 

Přijato bylo všech 15 žáků, dva žáci požádali prostřednictvím svých zákonných zástupců o odklad 

PŠD. Do budoucí první třídy tedy nastoupí 12 žáků z Mostku (včetně Souvratě a Zadního Mostku), 

2 z Borovničky a 1 z Borovnice. 
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     9.2 Přijímací řízení na střední stupeň vzdělání 

 

Školní docházku ukončili ve školním roce 2018-19 celkem 3 žáci z 9. ročníku a 1 žák z 8. ročníku. 

Tři zvládli bez problémů proces přijímacího řízení a byli přijati na zvolené obory středního stupně 

vzdělání. Jeden žák z důvodu trvale nedobrého zdravotního stavu po autonehodě zůstane v domácí 

péči. 

 

Studijní obory -  1 žák, tj. 25 % 

 
Jméno a příjmení Název školy Studijní obor 

Dominik P. SŠIS Dvůr Králové n. L. Kybernetická bezpečnost 

 

Učební obory  - 2 žáci, tj. 75 % 

 
Marek V. SPŠ, SOŠ a SOU, Hradební, Hradec 

Králové 

Obráběč kovů 

Filip U. SŠ a ZŠ Sluneční, Hostinné Zednické práce 

 

 

 

10. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání žáků 

     10. 1 Oblast výchovy 

 
1. pololetí 2018-19 (84 žáků) 

Druh výchovného opatření Počet žáků Procentuální vyjádření 

Napomenutí třídního učitele 1 1,2 % 

Důtka třídního učitele 3 3,6 % 

Důtka ředitele školy 0 0,0 % 

Snížená známka z chování - 2. stupeň 0 0,0 % 

Snížená známka z chování - 3. stupeň 0 0,0% 

Pochvaly na vysvědčení 0 0,0% 

 

2. pololetí 2018-19 (83 žáků) 

Napomenutí třídního učitele 3 3,6 % 

Důtka třídního učitele 1 1,2 % 

Důtka ředitele školy 0 0,0% 

Snížená známka z chování - 2. stupeň 0 0,0 % 

Snížená známka z chování - 3. stupeň 0 0,0 % 

Pochvaly na vysvědčení 3 3,6 % 

 

 

Pozn.: Ve školním roce 2018-19 byli titul „Rytíř věrnosti“ oceněni: 

1. tř. Nguyen Minh Anh, 2. tř. Jana Pavlíčková, 3. tř. Vít Špetla, 4. tř. Michael Pavlíček, 5. tř. Ella 

Jiráková, Josef Novák, 7. tř. Lukáš Brynda, Jan Novák, Ondřej Robek, 8. tř. Eliška Karlová 
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10. 2 Oblast vzdělání 
 

1. pololetí 2018-19 (84 žáků) 

Sledovaná oblast Počet žáků Procentuální 

vyjádření 

Vyznamenání na vysvědčení 39 46,4 % 

Žáci s nedostatečnou na vysvědčení   1   1,2 % 

 

2. pololetí 2018-19 (83 žáků) 

Vyznamenání na vysvědčení 32 38,6 % 

Žáci s nedostatečnou na vysvědčení  0   0,0 % 

 

 

Výjimky ve vzdělávání: 

a) 9 žáků podle IVP z důvodu těžších forem VPU (2. nebo 3. stupeň PO – diagnostikováno PPP či 

SPC) a kategorie LMP 

b) 7 žáků zohledněno z důvodu 2. stupně PO (diagnostikováno PPP) 
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11. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti - soutěže, olympiády, 

kultury, charita, ocenění apod. 

 

     11.1 Vzdělávací oblast 

 

Druh akce Úroveň Jméno a 

příjmení 

Třída Umístění Počet 

soutěžících 

Garant 

European 

Day of 

Languages 

Okrsková 

(třídy) 

 8. 

(Karlová, 

Puhlovská, 

Mátyásová, 

Ikri) 

 

8. – 9. 

(Rychtera, 

Klimeš, 

Drtina, 

Víšek, 

Pavlíček) 

1. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

35 

 

Fikejzová 

 

 

 

 

 

Fikejzová 

Já už to 

znám, já už to 

umím 

 

Ml. opravář 

 

 

Ml. kuchař 

 

 

 

Ml. řidič 

 

Ml. truhlář 

 

Ml. myslivec 

 

 

Ml. rybář 

mezikrajská  

 

 

 

F. Urban 

P. Ikri 

 

D. Pavlíček 

D. Drtina 

M. Rychtera 

 

M. Víšek 

 

V. Klimeš 

 

E. Karlová 

A. Puhlovská 

 

L. Mátyásová 

 

 

 

 

8. 

8. 

 

9. 

8. 

8. 

 

9. 

 

8. 

 

8. 

8. 

 

8. 

 

 

 

 

20. 

28. 

 

19. 

42. 

44. 

 

27. 

 

9. 

 

11. 

14. 

 

22. 

404 

 

 

 

39 

39 

 

57 

57 

57 

 

54 

 

13 

 

21 

21 

 

22 

Lebeda 

Olympiáda 

z českého 

jazyka 

okresní E. Karlová 8. 6. 15 Fikejzová 

Matematický 

klokan 

okresní F. Novák 

 

3. 

 
1. 

 

stovky Jandová, 

Janda 

Matematický 

klokan 

krajská F. Novák 3. 4. - 5. tisíce Jandová, 

Janda 

Pythagoriáda okresní P. Pikl 

A. Puhlovská 

5. 

8. 
1. 

8. 

21 

21 

Jandová 
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11.2 Sportovní oblast 
 

Druh akce Úroveň Jméno a příjmení Třída Umíst. Počet 

soutěž. 

Garant 

Sazka – 

Olympijský 

víceboj 

celostátní  1. - 9.   Haková 

Plavecký 

kurz 

školní  1. - 4.   Fischerová, 

Pacáková 

Turnaj ve 

florbalu 

okrskový 6. Albrecht, 

Bezouška, Kozák, 

Valenta 

7. Hampl, Rydval, 

Šrámek, Novák, 

Brynda L., Robek 

6. - 7. 2. 6 Haková 

Turnaj ve 

florbalu 

okresní dtto 6. - 7. 5. 8 Haková 

Turnaj ve 

STIGA hokeji 

dvojic 

školní O. Robek + Jan 

Novák 

 7.  1.  Janda 

Halový turnaj 

ve florbalu  

okresní Mladší žáci 3. - 5.  9. 12 Haková 

Závody v 

lukostřelbě 

školní M. Rydval 4. 1. 10 Hakenová 

Průkaz 

cyklisty 

školní  5.   Hakenová 
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11.3 Umělecká oblast, charita, ocenění 
 

Druh akce Úroveň Jméno a 

příjmení 

Třída Umíst. Počet 

soutěž. 

Garant 

Výstava 

výtvarných 

prací 

školní  1. – 9.   Učitelé I. a 

II. stupně 

Kytičkový den – 

Český den proti 

rakovině 

celostátní Léčba rakoviny   2 500 Kč Lebeda, 

Fikejzová 

Fond Sidus 

(zdravotnictví) 

celostátní  1. - 9.  610 Kč Lebeda, 

Fikejzová 

Den Země školní Úklid obce 1. – 9.   Haková 

Zlatá tužka celostátní E. Karlová 8. Čestné 

uznání 

- poezie 

 Fikejzová 

Před 

kamerou…Za 

kamerou…Zvíře 

může stát 

celostátní E. Karlová 

D. Drtina 

8. 

8. 
2. 

3. 

Kategorie 

14 a starší - 

malba, 

kresba 

Jandová 
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11.4 Další aktivity chronologicky 
 

Září 2018 

Druh akce Zúčast. třída 

Zahájení plaveckého výcviku (každé pondělí, dvouhodinová lekce  - 10x) 1. - 4., MŠ 

Podzimní pochodové cvičení 1. - 9. 

Vystoupení na Dni obce 1. a 3. 

Ovoce a mléko do škol (1x za týden zdarma) 1. - 9. 

Průkaz cyklisty – trénink na dopravním hřišti 5. 

„Škola v pohybu“ – akce FAČR  1. a 3. 

Den jazyků 8. - 9. 

Průkaz cyklisty 5. 

Vystoupení při vítání občánků  

 

Říjen 2018 

Pokračuje plavecký kurz 1. - 4., MŠ 

Sběr starého papíru (cca 12 t) 1. - 9. 

Přírodovědný klokan 8. - 9. 

Turnaj ve florbalu - okrsek, ml. žáci 6. - 7. 

Divadélko pro školy – „Pohádky z našeho statku“ 1. - 4., MŠ 

- „Divadelní učebnice aneb České divadlo 20. st.“ 5. - 9. 

 

Listopad 2018 

Pokračuje plavecký kurz 1. - 4., MŠ 

Preventivní aktivity 4. a 7. 

Turnaj ve florbalu – okresní finále, ml. žáci 6. - 7. 

Exkurze Volba povolání – středisko praktického výcviku SP3 Trutnov (Mladé 

Buky) 

8. - 9. 

Kulturně etické představení „Ten trapas nepřežiju, aneb ten řízek nezvedej“ (D. K.) 6. - 9. 

Bruslení (D. K.) dtto 

Setkání ředitele s bývalými kolegyněmi  

Astronomická olympiáda – školní kolo 8. - 9. 

Exkurze – Př poznávačka (DDM D. K.) 5. 

Turnaj ve STIGA hokeji 7. - 8. 

Soutěž v praktických dovednostech „Já už to znám, já už to umím“ - Hlušice 8. - 9. 

Veřejná vystoupení – advent (Borovnička, Mostek) MŠ, 2., 4. - 6. 

Prodejní stánek na rozsvěcení vánočního stromu v Mostku  

 

Prosinec 2018 

Mikulášská návštěva  1. - 9. 

Preventivní aktivity 4. 

Exkurze Praha – Václavské a Staroměstské nám. včetně orloje, Síň slávy čs. hokeje, 

MS ve florbalu Kanada - Japonsko 

6. - 9. 

Exkurze Univerzita H. K. – „Čertoviny“ 5. - 8. 

Exkurze H. K. - FlyZone 7. 

Slavení sv. Lucie – pochod obcí 2. - 4. 

Vánoční besídky 1. - 9. 

 

Leden 2019 

Turnaj ve florbalu nejmladšího žactva - Hostinné 3. - 5. 

Divadelní představení „Bílý tesák“ (D. K.), poté bruslení 6. - 9. 

Školní kolo Olympiády z M 6. - 8. 

Okresní finále Olympiády z Čj 8. 
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Únor 2019 

Týdenní lyžařský kurz 1., MŠ 

Myanmar – dobrodružná cesta po barmské říši (D. K.) 4. - 9. 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 1. - 4. 

 

Březen 2019 

Zdravé zoubky 1. 

Preventivní aktivity 4. a 7. 

„Škola v pohybu“ – akce FAČR 1. a 3. 

1. aktivita pro předškoláky – „výtvarná dílna“  

Projektový den – matematické kompetence, iniciativa a podnikání MŠ, ŠD 

2. aktivita pro předškoláky – „malý badatel“  

Divadelní představení – „Řekl bych vtip…“ (D. K.) 6. - 9. 

3. aktivita pro předškoláky – „mladý kuchař“  

Výtvarná soutěž DDM D. K. 7. - 9 

Matematický klokan – školní kolo 2. - 9. 

 

Duben 2019 

4. aktivita pro předškoláky – „mladý technik“  

Pythagoriáda – školní kolo 5. - 8. 

Závody v lukostřelbě – školní kolo 4. - 7. 

Zápis do 1. tř.  

Den Země 1. - 9. 

Matematický klokan – okresní kolo 2. - 9. 

Divadélko pro školy – „Poklad kapitána Baltazara“ MŠ, 1. - 4. 

- „Romantismus není jen romantika“ 5. - 9. 

Výstava výtvarných prací 1. - 9. 

 

Květen 2019 

Den lesů - Vítězná Hájemství 1. - 5., MŠ 

Zápis do MŠ – 8 dětí  

„Zlatá tužka“ – kategorie poezie 8. 

Fotografování ke Dni matek 1. - 5. 

„Kytičkový den“ – Den boje proti rakovině 1. - 9. 

Celotýdenní kurz Aj (5 x 6 hod.) s rodilým mluvčím 6. - 9. 

Sběr starého papíru (9 t) 1. - 9. 

 

Červen 2019 

Celoškolní fotografování - třídy, skupiny, jednotlivci 1. - 9. 

Preventivní aktivity 4. a 7. 

Školní výlet - Praha 1. - 4. 

Školní výlet - Rýchory 6. 

Pythagoriáda – okresní finále 5., 8. 

Sportovní den 1. - 9. 

Třídní akademie + kroužek gymnastiky 1. a 3. 

Školní výlet – Malá Skála 8. - 9. 

Školní výlet - Liberec 6. 

Školní výlet – Pařez – Prachovské skály - Jinolice 5. 

Školní výlet - Kralicko 7. 

Exkurze D. K. (Angeles Dances Group + ZOO) 1. a 3., 6. 

Třídní akademie 2. a 4. 

Exkurze Pecka 2. a 4. 

Jarní PC 1. - 9. 
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12. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Preventistou v oblasti prevence rizikového chování a jednání žáků (sociálně patologické jevy) je 

ředitel školy, který se pravidelně účastní porad s okresní koordinátorkou, a který každoročně 

zpracovává „Minimální preventivní program“, jenž je na konci školního roku v pedagogické radě 

zhodnocen. 

V této oblasti jsou rovněž zpracovány dvě školní směrnice. Jedna se zabývá primární prevencí 

rizikového chování u dětí a žáků ve škole, druhá pak je zaměřena proti šikanování na škole. 

Současně je této problematice věnovaná pozornost i ve Školním řádu, a to po jak stránce zákazové, 

tak po stránce sankční. 

Základem naší preventivní činnosti je zapojení žáků do mimoškolních aktivit (kroužky, školní 

soutěže, školní akce - branný kurz, plavecký výcvik, sportovní den, apod.), které mají sloužit ke 

smysluplnému využití volného času a zároveň žákům ukazují cesty ke zdravému životnímu stylu. 

2x ročně, v I. a II. čtvrtletí, provádí preventista kontrolu zapojenosti žáků do mimoškolních aktivit. 

V prostorách školní budovy ve školním roce 2018-19 nedošlo k žádnému porušení stran používání 

či distribuce návykových látek. Výrazně se zlepšila, v podstatě vymizela, problematika záškoláctví. 

V oblasti prevence sloužila i nástěnka zaměřená zejména proti kouření a antidrogově oproti 

příkladům zdravého životního stylu a smysluplnému využití volného času. 

S o. p. s. PROSTOR PRO jsme podepsali víceletou smlouvu na zajištění realizace Preventivních 

programů SPIRÁLA zaměřených primárně na žáky 4. a 7. ročníku, kterými žáky provedeme  

po dobu čtyř let.  

V oblasti školních kroužků jsme žákům nabídli: 

 

a) kroužky vedené pedagogickými a nepedagogickými pracovníky: 

 

Název kroužku Vedoucí kroužku 

Všeobecně tělovýchovný Pacáková 

Florbal (2x) Haková 

Turisticko-ekologický (TUREK) Haková 

Gymnastika Haková, Hakenová, Fikejzová 

Hra na flétny a na piano (zvlášť pro 

začátečníky a pokročilé) 

Pacáková 

Logopedický Pacáková 

Práce na PC Bez vedení - gestor Janda 

Výtvarné tvoření Fischerová 

Vaření Jandová 

Lukostřelba Hakenová 

Cvičení rodičů s předškolními dětmi Hakenová 
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b) jiné útvary zřízené školou pro žáky 

 

Příprava žáků-studentů na PZ z M Jandová 

Příprava žáků-studentů na PZ z Čj Fikejzová 

Náprava žáků s vývojovými poruchami učení Pacáková, Fischerová, Haková, Jandová, 

Fikejzová 

Doučování pro žáky, kterým hrozí školní 

neúspěch (prosinec - duben) 

Lebeda, Fikejzová 

Žákovská knihovna Fikejzová 

 

Mezi další školní aktivity patří např. 

školní soutěže (sportovní, vzdělanostní, umělecké, rekreační), plavecký kurz pro I. st., týdenní 

branný kurz pro 6. - 9. roč., lyžařský kurz pro děti z MŠ a žáky 1. tř., kulturní akce (divadlo, 

koncerty), průkaz cyklisty ve 4. - 5. roč., vzdělávací akce (zeměpisné videoprojekce, přednášky  

o plazech, dravcích, odpadovém hospodářství, apod.), školní projekty (Den Země, lidové zvyky, 

sportovní den), tvorba individuálních vzdělávacích plánů, dyslektická asistence, sběr kůry 

citrusových plodů a starého papíru, aktivní účast v akcích Školní mléko a Ovoce do školy, zubní 

prohlídky, charitativní akce, apod. 

 

13. Údaje o výsledcích kontrol a inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2018 - 19 byly v příspěvkové organizaci provedeny tyto kontroly ze strany 

různých kontrolních organizací: 

 

Pořadí Název kontroly Kontrolní orgán Výsledek kontroly 

1. Kontrola dle zákona 

č. 255/2012 Sb., o 

kontrole ve ŠJ 

Krajská veterinární správa 

Státní veterinární správy 

pro Královéhradecký kraj 

Bez závad 

2. Kontrola podle 

zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční 

kontrole 

Obec Mostek Bez chyb a nedostatků. 
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14. Údaje o realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

Ve školním roce 2018 - 19 získala škola finanční prostředky z cizích zdrojů na tyto realizované 

projekty: 

 

1. Projekt „Personální podpora ZŠ a MŠ Mostek, Šablony II reg. 

CZ.02.3.68/0.0./0.0/18_063/0009213 – 999 194,00-Kč  

2. Projekt „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018“ reg. č. MSMT-

10011/2018-1 – 25 080,00- Kč 

 

 

15. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání a v rámci celoživotního učení 

Další vzdělávání probíhá po dosažení určitého stupně vzdělání, které může být zaměřeno na 

různorodé spektrum vědomostí, dovedností a kompetencí důležitých pro uplatnění v pracovním, 

občanském i osobním životě. Celoživotní učení je v ideálním pojetí považováno za nepřetržitý 

proces, ve skutečnosti jde spíše o neustálou připravenost člověka učit se než o neustálé studium. 

Vychází se přitom ze zásady, že konkrétní získané kompetence nejsou tak cenné jako schopnost učit 

se. Mluví se tedy spíše o celoživotním učení, nikoliv vzdělávání, aby se tím zdůraznil význam  

i takových učebních aktivit každého jedince, které nemají organizovaný ráz, tzn. samostatného 

učení např. při práci, při pobytu v přírodě, na kulturních akcích apod. 

 

Celoživotní učení tedy zahrnuje: 

Formální vzdělávání, které je realizováno ve vzdělávacích institucích, zpravidla ve školách.  

Ve školním roce 2018/19 absolvovala úspěšně 5. ročník magisterského učitelského studia v oboru 

český jazyk - etická výchova na Univerzitě Hradec Králové pí. uč. Bc. Lenka Lebedová  

a jednoroční studium vychovatelství na UHK pí. vych. Gabriela Formanová. 

V oblasti neformálního vzdělávání, které je zaměřeno na získání vědomostí, dovedností  

a kompetencí, které mohou respondentovi zlepšit jeho společenské i pracovní uplatnění, ale nevede 

k získání stupně vzdělání, pracujeme na naší ZŠ podle „Plánu DVPP“ zvlášť na každé pololetí. 

Konkrétní zapojení jednotlivých pedagogů do DVPP je obsahem kapitoly 7. 

Oblast informálního učení, které je chápáno jako proces získávání vědomostí, osvojování si 

dovedností a kompetencí z každodenních zkušeností a činností v práci, v rodině, ve volném čase. 

Zahrnuje také sebevzdělávání, kdy učící se nemá možnost ověřit si nabyté znalosti. Na rozdíl od 

formálního a neformálního vzdělávání je neorganizované, zpravidla nesystematické  

a institucionálně nekoordinované. V práci naší školy je tento typ vzdělávání každoročně ukotven 
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 a podporován v „Plánu práce“ na jednotlivý školní rok v části III. Zvyšování kvalifikace, čl. 1, 

nabádající pedagogické pracovníky ke zvyšování si vlastní kvalifikace osobním studiem 

pedagogických, psychologických či aprobačních časopisů a publikací, formou e-learningu nebo 

zapracování na osobnostním rozvoji jednotlivce, např. individuálním studiem jazyků nebo 

prohloubení znalostí a dovedností při práci s PC či interaktivní tabulí, apod. 

 

16. Základní údaje o hospodaření 

Financování příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mostek je vícezdrojové. Základní příděl dotací 

poskytuje MŠMT ČR prostřednictvím jednotlivých krajů. K 31. 12. 2018 bylo toto finanční 

vypořádání účelových znaků: 33353 (státní rozpočet), 33052 (zvýšení platů pracovníků RgŠ), 

33457 (AP pro žáky se sociálním znevýhodněním). 

 

Ukazatel Poskytnuto k 31. 12. 

2018 

Vráceno 

v průběhu 

roku 

Použito k 31. 12. 

2018 

Vratka 

dotace při 

finančním 

vypořádání 

 1 2 3 4 = 1-2-3 

Neivestiční dotace celkem 

(ÚZ 33353) 

7 171 600 ,00 0,00 7 171 600,00 0,00 

z toho     

Přímé náklady na vzděl. 7 013 784,00 0,00 7 013 784,00 0,00 

v tom – platy  4 932 610,00 0,00 4 932 610,00 0,00 

 OON     155 000,00 0,00    155 000,00 0,00 

 Ostatní (pojistné +     

FKSP+ ONIV) 

1 926 174,00 0,00 1 774 949,00 0,00 

Dotace celkem (nein. + in.)       157 816,00 0,00 157 816,00 0,00 

ÚZ 33052 0,00 0,00 0,00 0,00 

ÚZ 33457     132 736,00 0,00 132 736,00 0,00 

ÚZ 33070       25 080,00 0,00   25 080,00 0,00 

ÚZ 33073   0,00 0,00   0,00 0,00 

 

Pro kalendářní rok 2019 ke 4. 6., obdržela naše příspěvková organizace tyto závazné ukazatele 

přímých NIV s limitem zaměstnanců 17,73: 

 

Neinvestiční výdaje celkem 8 242 230,00 

Limit objemu na platy 5 827 648,00 

Limit objemu prostředků na OON   165 800,00 

Orientační ukazatele  

Objem zákonných odvodů ze mzdových prostředků 2 037 772,0 

Příděl do FKSP     116 553,00 

Objem ostatních neinvestičních výdajů (ONIV)      94 457,00 

 

Druhým významným zdrojem finančních prostředků pro činnost příspěvkové organizace je 

provozní účelová dotace z prostředků zřizovatele, která pro rok 2018 činila 1 150 000,00 Kč. 
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Nejpodstatnější složku výdajů tvoří energie, z toho elektřina 378 262,00 Kč, plyn 56 250,00 Kč a 

voda 24 720,00 Kč. Další náklady tvoří např. všeobecné služby (124 578,82), telefony (27 896,75). 

Nedočerpané prostředky jsou převáděny do rezervního fondu.  

Dalšími, velmi drobnými zdroji, jsou pronájem učebny pohybové výchovy, sponzorské dary 

nebo úroky. V roce 2018 představovaly tyto zdroje 3 400,00 Kč. Mezi další zdroje finančních 

prostředků PO patří školné za ŠD a MŠ (528 820,00 Kč) a stravné za strávníky ze ZŠ a MŠ (549 

005,00 Kč), přičemž nákup potravin byl ve výši 534 908,02 Kč.  

Sponzorské dary jsou spíše v rovině naturální, např. sladkosti od pekárny Klouček a Kloučková při 

vítání prvňáků, smlouva na bezplatné služby závodního lékaře s MUDr. Ivanem Pařízkem. Mezi 

finanční příspěvky patří 10 tis korun na činnost Turisticko-ekologického kroužku od firmy Mostek 

Energo. Sami si organizujeme a provádíme sběr starého papíru a sušené kůry citrusových plodů, 

jehož výtěžek zpětně vracíme na žákovské činnosti, jako je dopravné na soutěže mimo obec, ceny 

pro školní soutěže, knihy pro prvňáky, apod. Na tyto akce získáváme rovněž peněžité nebo 

naturální příspěvky od SRPŠ. 

 

17. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Naše škola se zapojuje do rozvojových a mezinárodních programů. 

Protože naše škola nemá uzavřenou žádnou mezinárodní spolupráci s podobnou školou v zahraničí 

a ani v pedagogickém sboru není kantor, který by se touto problematikou prioritně zabýval a vzal si 

ji za svou, snažíme se alespoň o určitou spolupráci v rámci existujících projektů mezinárodního 

rozměru („Les ve škole“). 

V roce 2019 byl připraven a proveden projekt týdenní výuky Aj pro II. stupně s rodilým mluvčím. 

Školní týmy se účastní „Evropského dne jazyků“ v DDM Jednička ve DKnL. 

 

 

18. Údaje o spolupráci s dalšími partnery 

Pro plnění úkolů ve vzdělávání a výchově dětí a žáků od 3 - 15 let naše škola zpravidla spolupracuje 

s těmito subjekty a organizacemi: 

 zřizovatel školy - Obec Mostek, podporuje rozvoj školy poskytováním přiměřeného 

příspěvku na provoz školy, propaguje školu v místním Zpravodaji, organizuje slavnostní 

rozloučení se žáky 9. třídy, škola vystupuje na obecních ceremoniích (Advent, Den obce, 

vítání občánků), využívání sportovišť zřizovatele (areál koupaliště, UMT) 

 PPP Trutnov, SPC Trutnov vzájemné konzultace, zpravidla u žáků s VPU, při sestavování 

IVP, nově u žáků se sociálním znevýhodněním 
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 Fotbalový klub Mostek, vzájemné využívání sportovišť 

 MěÚ Dvůr Králové n. L., zejména spolupráce s odborem školství (obec III. stupně)  

a s OSPOD - výchovné problémy žáků a jejich rodičů (záškoláctví), podávání zpráv  

o žákovi na žádost 

 Policie ČR, při řešení výchovných problémů žáků školy 

 Městská knihovna „Slavoj“ Dvůr Králové n. L., pasování žáků 1. třídy na čtenáře, 

exkurze žáků 6. třídy, soutěže, besedy 

 Městské kulturní zařízení - Hankův dům, Dvůr Králové n. L. divadelní, hudební 

a taneční vystoupení pro děti a žáky 

 Sportovní zařízení města Hořice, plavecký kurz pro děti MŠ a žáky 1. - 5. ročníku ZŠ 

 Místní podnikatelé, firmy, exkurze, sponzoring 

 DDM Jednička DKnL 

 

 

 

 

19. Údaje o výchovném poradenství 

Vedoucím Školského poradenského pracoviště je ředitel školy. Do jeho kompetence patří kromě 

kariérového poradenství, školní prevence i výchovné poradenství. Jeho činnost je v podstatě 

rozdělena do 3 základních oblastí: 

a) práce se žáky se SVP, tj. VPU, VPUCH, LMP, žáky nadanými a žáky ze sociálně 

znevýhodněného prostředí 

V přípravném týdnu ve spolupráci s jednotlivými pedagogickými pracovníky připraví seznamy 

žáků s výše uvedenými aspekty a dojde k jejich rozdělení do skupin podle závažnosti postižení. 

S tímto rozdělením jsou seznámeni zákonní zástupci s poučením o možnosti sestavení IVP. Je 

vytvořen i časový lhůtník pro třídní učitele, kteří jsou garanty vytvoření IVP, pokud o to rodič 

požádá a schválí ředitel školy. Před tvorbou IVP může být TU nebo vyučujícím sestaven Plán 

pedagogické podpory. Současně jsou ještě žáci s IVP rozřazeni k DA a vytvořen rozvrh hodin 

nápravných cvičení ve školním roce počínaje měsícem říjnem. 

Výchovný poradce také kontroluje termíny platnosti odborných posudků k integraci žáka a přes 

třídní učitele informuje zákonné zástupce. V průběhu školního roku spolupracuje VP s jednotlivými 

třídními učiteli nad novými návrhy k vyšetření žáka v PPP a také s pracovníky PPP, kteří 2x ročně 

přijíždějí na kontrolu do školy. 

b) volba povolání 
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V učebním plánu školy je pro 8. - 9. ročník k dispozici vyučovací předmět pracovní činnosti se 

zaměřením na volbu povolání. Tento předmět právě VP v osobě ředitele školy vyučuje, který pro 

tento předmět vystudoval e-learningový kurz „Kariérové poradenství.“ 

Pro žáky je k dispozici nástěnka s tématikou VP, VP má pro žáky a jejich rodiče konzultační 

hodiny, setkává se s rodiči žáků 8. - 9. třídy 2x ročně k tematickým seminářům o problematice VP 

jejich dětí, připravuje je na vyplnění přihlášky do SŠ a seznamuje je s průběhem přijímacího řízení, 

provádí s nimi exkurze nebo praktické soutěže přímo ve středních školách (Hlušice, Trutnov), 

pomáhá žákům, kteří mají problémy s přijetím na SŠ.  

c) poradenství a řešení výchovných problémů 

V této oblasti poskytuje VP všeobecné poradenství týkající se vzdělávacích a výchovných problémů 

a v případě závažnější přestupků proti školnímu řádu, např. šikana nebo záškoláctví, tuto situaci ve 

spolupráci s třídním učitelem a zákonnými zástupci i žákem řeší. Při tom může využít i spolupráce 

s OSPOD nebo Policií ČR. 

Sleduje zapojenost žáků do mimoškolních aktivit a četnost školních akcí pro žáky, které též sám 

pořádá, zpravidla v oblasti jemu nejbližší, tj. sportu. Dále sleduje seznámení žáků a pedagogických 

pracovníků se školním řádem a s plány prevence. 

20. Závěry z vlastního hodnocení školy 

K vlastnímu hodnocení školy, které nám pomáhá zpětnovazebnou informací sdělit, co se nám daří  

a naopak, využíváme celou škálu nástrojů, např. hospitace, hodnocení a klasifikace žáků, testování 

žáků, analýza přijímacích řízení, úspěchy ve školních soutěžích, nabídka zájmové činnosti, rozbory 

školních dokumentů, plnění zásadních školních dokumentů, porady, rozhovory či diskuse, ankety, 

vnější evaluace, apod. 

Na práci pedagogických pracovníků, na naplňování ŠVP a plánem hospitací daných cílů dohlíží 

ředitel školy. Ten zaznamenal, že naši pedagogové po stránce odborné, metodické, osobnostní i po 

stránce autoritativní plní velmi dobře své povolání. Se žáky jednají vlídně, korektně a taktně. 

Trochu problém je s pochopením nadřazenosti ŠVP nad časovým a tematickým plánem a učebnicí. 

V každém případě bude potřebné v následujících školních letech zaměřit pozornost na všeobecnou 

gramotnost a smysluplné vyjadřování a ústní projev žactva ve vyučovacích hodinách. 

Vlastní testování si ve svých vyučovacích předmětech provádějí všichni vyučující. Zástupce ředitele 

již více než 10 let provádí v měsíci červnu testování všech tříd z matematiky, kde kromě znalostí 

porovnává výsledky žáků s jejich hodnocením ze strany vyučujícího. Ředitel školy testuje 

výkonnost žáků 5. třídy z českého jazyka a 1. třídy ze čtení a psaní.  

Velkou radost jsme ve školním roce 2018-19 měli i z řady úspěchů našich žáků v širokém spektru 

soutěží: 
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1. místo:  

a) František Novák v celostátní soutěži Matematický klokan vyhrál okres v kategorii 3. tříd, 

v Královéhradeckém kraji pak byl celkově 4. - 5.!!! 

b) Pavel Pikl zvítězil v okresním finále Pythagoriády v kategorii 5. tříd  

c) Tým žáků 8. roč. zvítězil v konkurenci 26 kolektivů na Dni jazyků ve Dvoře Králové 

2. místo 

a) mladší žáci v halovém florbalu a poprvé v historii školy postoupili do okresního finále 

b) Eliška Karlová ve výtvarné soutěži 

3. místo 

a) tým žáků 8. – 9. roč. v konkurenci 35 kolektivů na Dni jazyků ve Dvoře Králové 

b) Dominik Drtina ve výtvarné soutěži 

Čestné uznání 

a) Eliška Karlová v celostátní literární soutěži „Zlatá tužka“ 

 

Dále nás potěšilo 6. místo E. Karlové v okresním finále Olympiády z Čj, 8. místo A. Puhlovské 

v okresním finále Matematické olympiády nebo založení netradičního kroužku lukostřelby. Plníme 

tím náš cíl, dát prostor našim dětem uplatnit se v konkurenci svých vrstevníků a zároveň si porovnat 

výkonnost našich žáků se žáky jiných škol. Zejména nás těší, že ve většině soutěží jsme buď 

jedinou, nebo jednou z mála vesnických škol, která své reprezentanty do soutěží vysílá. 

Jednou z oblastí, kde se nám dlouhodobě nedaří, je širší spolupráce se zákonnými zástupci, jejich 

širší vtažení do chodu školy. Jejich bohatší účast je vždy v akcích pro ně pořádaných, tj. velmi 

oblíbená výstava výtvarných prací nebo různé třídní akademie. Není také problémem získat rodiče 

jako doprovod na třídní výlet, zpravidla na 1. stupni školy. Výrazně se zlepšila docházka na třídní 

schůzky, která nyní dosahuje více než 85 %. Konzultačních hodin ve školním roce 2018 - 19 bylo 

využilo pomálu. Být přítomen vlastní vyučovací hodině po dohodě s vyučujícím nevyužil nikdo ze 

zákonných zástupců. Tento vztah zákonných zástupců k výchově a vzdělání se potom obloukem 

vrací i v přístupu žactva ke vzdělání, tj. absence přípravy na vyučování, velmi často chybějící 

potřebné pomůcky nebo domácí úkoly a celková lhostejnost ke svým vzdělávacím výsledkům.  

 

21. Činnost školní družiny 

Školní družina měla ve školním roce 2018-19 zřízeno jedno oddělení, do kterého docházelo 30 dětí 

(průběžné odhlašování a přihlašování). Do ŠD jsou přednostně přijímány děti z 1. - 2. třídy  

a postupně se doplňují zájemci ze třídy 3. - 4., kde přednost mají děti dojíždějící.  
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Za zájmové vzdělávání se vybírá 50,-Kč měsíčně, a tyto prostředky se následně reinvestují do ŠD 

ve formě nákupů psacího materiálu, nových hraček, které se dávají v prosinci jako dárek pod 

stromeček, či vnitřního vybavení. O ŠD je poměrně veliký zájem, avšak současné prostory původně 

zřízené pro dětského lékaře jsou prostorově nevyhovující. ŠD však může využívat prostory učebny 

pohybové výchovy, učeben počítačových, venkovního hřiště s umělým povrchem nebo zajít do 

blízké přírody, popř. na dětské hřiště v prostoru areálu FK Mostek. 

Ve ŠD pracovala nově jedna vychovatelka Gabriela Formanová, která si ve šk. roce 2018/19 

jednoročním studiem na UHK dodělala potřebné vzdělání. Ranní činnost je spíše oddechová, herní. 

Zhruba o půl dvanácté si vychovatelka vyzvedává žáky 1. - 2. roč. a odchází s nimi na oběd. Po 

návratu do ŠD si děti hrají a čekají na starší spolužáky, kteří se učí o hodinu déle, až přijdou 

s dozorem se ŠJ. Mezi 13. a 14. hod. tráví žáci ŠD mimo budovu na čerstvém vzduchu (les, hřiště 

s UMT, dětské hřiště, apod.). Po návratu může následovat společná výtvarná činnost, příprava na 

vyučování, hra, apod. V odpolední části na cca 1,20 h vypomáhala školní asistentka. 

Provoz ŠD: 

 

Dny v týdnu Ranní směna Odpolední směna 

pondělí - pátek 6,15 - 7,45 h Po - pá  11,25 - 15,30 h, ve 

čtvrtek  do 16,00 h 

 

22. Činnost mateřské školy  

a) personální obsazení 

 

Pořadové 

číslo 

Funkce Délka praxe Pozn. 

1. Vedoucí učitelka MŠ 31 zástupce ředitele pro 

MŠ 

2. Učitelka  14 Z důvodu nástupu na 

MD nahrazena jinou 

učitelkou 

3. Školnice 1 úvazek  0,75% 

4. Školní asistent 1 úvazek 4 h/den 

5. Asistent pedagoga 40 20 h/týden pro dítě 

s vysokým stupněm 

PO 

 

 

b) další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

1. pololetí 2018-19: 
Jméno a příjmení Název semináře 

Eva Kalfusová Hodnocení a sebehodnocení dětí v MŠ 

 

2. pololetí 2018-19: 
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Eva Kalfusová Moderní metody a přístupy v práci s dětmi v MŠ 

 Neobyčejné třídy mateřské školy 

 Efektivní komunikace v mateřských školách 
Olga Škrabánková 

Kloudová 
Neobyčejné třídy mateřské školy 

 

Mateřská škola sídlí spolu se školní jídelnou v nové budově č. p. 207 otevřené 1. 9.2003 a to v jejím 

prvním patře. Má zde k dispozici hernu s jídelnou, dále jsou zde kancelář, izolace, šatna, umyvárna, 

záchody, šatna se sprchou a umyvadlem, WC pro učitelky, dva sklady, žehlírna, kuchyňka a terasa. 

Vnitřní vybavení je vyhovující a doplňováno dle možností zřizovatele /OÚ Mostek /. 

Zahrada u budovy MŠ je osázena stromky a keři. Na zahradě je jedno větší / 3x4 m / pískoviště  

z umělé hmoty, které bylo v tomto školním roce doplněno o nastavitelné zastínění. Dále jsou zde 

houpačky, skluzavka, dvě pružinová houpadla, domeček, kladina, prolézačka a kolotoč. Podél 

chodníku do MŠ byly v tomto školním roce vysázeny túje. 

Provoz mateřské školy je od 6.00 do 15.30 hod. Do denního režimu je začleněno stravování. Ranní 

svačina v 8.15 hod. za 9,- Kč, oběd v 11.00 hod. za 18,- Kč a odpolední svačina v 13,45 hod. za 9,-

Kč. 

Školné 200,- Kč platili rodiče za děti s neomezenou docházkou, za děti s omezenou čtyř hodinovou 

docházkou platili 130,- Kč. Od školného byly osvobozeny děti 5. – 6. leté / v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky /. 

Ve školním roce 2018/2019 bylo zapsáno 29 dětí.  Z toho 13 chlapců a 16 dívek (1 dívka 

s individuálním vzděláváním). Průměrná docházka byla 18,65. 

Pracovnice MŠ – vedoucí učitelka Eva Kalfusová, absolventka SPgŠ v Nové Pace s týdenním 

úvazkem 27 hodin. Další učitelkou byla Mgr. Bc. Radka Honců, absolventka Pedagogické fakulty 

Ostravské univerzity a Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové s týdenním úvazkem 31 

hod. a to až do 7. 1. 2019, kdy odešla na mateřskou dovolenou. Na její místo nastoupila učitelka 

Olga Škrabánková Kloudová, která od září do prosince 2018 pracovala v naší MŠ jako asistentka 

pedagoga dítěte s vysokým stupněm podpůrných opatření. S ní od ledna pracovala AP paní učitelka 

Hana Harcubová. 

Pedagogické pracovnice si rozšiřují své vzdělání samostudiem / odborná literatura, časopisy / a v 

rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků účastí na seminářích pořádaných 

pedagogickými centry. 

    Eva Kalfusová: 

 Hodnocení a sebehodnocení dětí v MŠ 23. 10. 2018 

 Neobyčejné třídy mateřské školy 16. 4. 2019 

 Moderní metody a přístupy v práci s dětmi v MŠ 5. 6. 2019 
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 Efektivní komunikace v mateřských školách 11. 6. 2019 

    Olga Škrabánková Kloudová: 

 Neobyčejné třídy mateřské školy 8. 4. 2019 

V tomto školním roce pomáhala s dětmi školní asistentka Martina Robková s týdenním úvazkem 20 

hodin. Školnicí, uklízečkou a pradlenou v jedné osobě byla Jiřina Albrechtová.  

 

V pondělí 3. 9. 2018 jsme zahájili nový školní rok 2018/2019. Do mateřské školy bylo zapsáno 29 

dětí. Z toho jedno 6-7 leté s individuálním vzděláváním, 7 nejstarších dětí 5-6 letých, 8 dětí 4-5 

letých, 5 dětí 3-4 letých a 8 dětí 2-3 letých. Na úterý 4. 9. 2019 jsme sezvali rodiče na třídní 

schůzku, kde se dozvěděli kromě jiného i o personálním obsazení MŠ. Vedoucí učitelka Eva 

Kalfusová, učitelka Mgr. Radka Honců (do odchodu na mateřskou dovolenou tj. přibližně do konce 

prosince), pedagogická asistentka Martina Robková, AP Olga Škrabánková Kloudová, školnice 

Jiřina Albrechtová. Po odchodu Radky Honců na mateřskou dovolenou nastoupila na místo učitelky 

Olga Škrabánková Kloudová a na místo AP Hana Harcubová. 

Od pondělí 10. 9. až do 19. 11. 2018 jsme vždy v pondělí jezdili se ZŠ autobusem na plavání do 

bazénu v Hořicích. Od pátku 21. 9. probíhala každý pátek vždy od 7.00 hod. prevence a náprava 

řeči dětí s p. uč. Zuzanou Pacákovou. 

Krásný a teplý podzim nás zlákal k výletu do ZOO. Objednali jsme si autobus a ve středu 10. 10. 18 

jsme jej uskutečnili. Ve čtvrtek 25. 10. 18 jsme se šli podívat do tělocvičny ZŠ na divadlo „Pohádky 

ze statku“. 

S příchodem listopadu jsme se začali připravovat na adventní vystoupení. Rozhodli jsme se pro 

cvičení se zlatými ponpony na písně Rolničky a Vánoce, vánoce přicházejí. Vložená krátká báseň 

„Těšíme se na vánoce“ přesně vystihovala myšlenky dětí. V pondělí 19. 11. 18 děti obdržely mokrá 

vysvědčení a tím pro ně 9. lekcí skončil plavecký kurz. V úterý 27. 11. 18 jsme využili autobus, 

kterým jela ZŠ na 10. lekci plavání, a prošli jsme se po sochařském parku v Hořicích. Ve čtvrtek 

29. 11. 18 jsme navštívili Hankův dům ve Dvoře Králové. Po divadelní pohádce „ Rumcajs“ jsme 

se nechali převézt do ZOO, kde jsme strávili pobyt venku. V pátek 30. 11. 18 se děti fotografovaly 

v MŠ od firmy Phot0 Brno s pozadím „ Vánoční pokojíček“. V sobotu 1. 12. 18 jsme se zúčastnili 

zahájení adventu v Borovničce, kde jsme vystoupili v místním kostele v 17.30 hod. a v neděli 2. 12. 

18 jsme zatančili pod postaveným altánem, jež nás chránil před lijákem, před rozsvícením 

vánočního stromu v obci v 16.30 hod. 

S příchodem adventu zůstala doma paní učitelka Honců. Nejprve s ošetřováním a poté při čerpání 

řádné dovolené. I tak jsme si od pondělí 3. 12. užívali advent plnými doušky. Po zapálení  

1. adventní svíčky na našem adventním věnci jsme si postupně vyzdobili školku. Každý den jsme si  
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 „rozsvěcovali“ plamínkem další svíčku. Odvazovali balíček z vánočního stromečku a v nich 

nacházeli barevné geometrické tvary. Rozdělávali vánoční krabičku, s číslem odpovídajícím datu 

daného dne, a čekali na odhalení ukrytého jména „ šťastlivce“, který si domů odnášel vánoční 

krabičku s bonbónem. V duchu tradice k nám 6. 12. 18 zavítal pozvaný Mikuláš s andělem  

i s nezvanými čerty. 

   Na středu 12. 12. 18 jsme od 9.30 hod. připravili vánoční vystoupení pro děti 1. - 4. třídy ZŠ  

a odpoledne od 15.30 pro rodiče, kteří na setkání přinesli i cukroví pro sebe a děti. Zdobení 

perníčků tentokrát předcházelo ještě jejich získání, a to na jednotlivých stanovištích za splněné 

úkoly. Za zvonění na zvonky zvonek, za ulovení kapra kapr, za zdobení vánočního stromku stromek 

a za stavbu komínu z dřevěných kostek domek. Bylo to tu veselé. Ve čtvrtek 13. 12. 18 nás 

navštívily Lucie s p. uč. Pacákovou, a po té se děti těšily na štědrý den v MŠ, na který jsme tradičně 

chystali svíčky. V pondělí 17. 12. 18 byl tu. Rozkrajovali jsme jablíčka, pouštěli lodičky a 

rozbalovali dárky. Nových hraček bylo dost. 

   V úterý 18. 12. 18 děti přinesly do MŠ dobroty pro lesní zvířátka a společně s myslivci MS 

Bradlo jsme šli do lesa zdobit stromečky. V pátek 21. 12. 18 nám ráno ještě přišly zazpívat koledy 

děti z 2. a 4. třídy ZŠ s p. uč. Pacákovou a od soboty 22. 12. 18 po dobu vánočních prázdnin ZŠ 

byla MŠ uzavřena. 

Nový kalendářní rok 2019 jsme zahájili stejně jako ZŠ ve čtvrtek 3. ledna. Povídali jsme si  

o vánočních svátcích a charakteristických znacích zimy. Ve školce děti vyráběly sněhuláky z papíru 

a modelíny, a venku bobovaly na školní zahradě, jak jen to šlo. Ve středu 30. 1.19 jsme se s panem 

Čechem a panem Heřmanem, myslivci z MS Bradlo, vydali do lesa sledovat a určovat stopy zvěře  

a pozorovat stopování mysliveckého psa. Dětí přišlo bohužel málo díky chřipkové epidemii, která 

vypukla od pondělí 28. 1. 19, a zastavila se díky jarním prázdninám. Letos jsme je měli jako první 

hned po pololetních prázdninách od 4. 2. do 8. 2. 19. Po jarních prázdninách od pondělí 11. 2. do 

pátku 15. 2. děti starší 4 let jezdily společně s dětmi z 1. třídy na lyžařský kurz. Tentokrát do Nové 

Paky. 

Naše masopustní radovánky vyvrcholily při karnevalu v úterý 5. 3. 19. Babička (Olga), roztančená 

havajanka (Eva), rozdováděný šašek (Martina) a usměvavý sněhulák (Jiřinka) si to s dětmi pořádně 

užili. 

I v tomto školním roce jsme se přihlásili s nejstaršími dětmi do projektu „Cvičíme se zvířátky“. Ke 

splnění některých úkolů jsme využili i tělocvičnu v ZŠ. S přicházejícím jarem jsme se zaměřili na 

dopravu a bezpečné chování dětí - účastníků silničního provozu. Trénovali jsme na hřišti s umělým 

povrchem i jízdu na čtyřkolkách a nových koloběžkách.  
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Jarní fotografování od Photo Brno s pozadím „ Hravá modrá“ se uskutečnilo v pondělí 25. 3. 19. Na 

jaře navštívil MŠ i lektor se „stavebními“ projekty Stavitel města (19. 3.), a Stavitel mostů (21. 5.) 

při nichž děti počítaly, spolupracovaly, vymýšlely a stavěly z lega. 

Ve čtvrtek 28. 3. 19 jsme jeli autobusem do Dvora Králové do divadla na hudební pohádku  

„ Hrátky na pohádky“ a do ZOO. Ta byla inspirací a motivací zároveň na vystoupení pro maminky, 

na které jsme se postupně připravovali od března. 

Po předchozí domluvě s panem Filipem Formanem jsme se vydali v pátek 29. 3. 19 na návštěvu 

Hasičské zbrojnice v Mostku. Již tradičně zdařilá akce splnila všechna přání dětí včetně jízdy 

hasičským autem. 

Dnem otevřených dveří se stal 16.a 17. duben odpoledne od 14,00 do 15,30 hod. Rodiče si zde 

mimo jiné mohli vyzvednout tiskopisy potřebné k zápisu, který probíhal 2.a 3. 5. 19 odpoledne od 

15,30 do 16,30 hod. 

V pondělí 6. 5. 19 jsme si zpívali: „ Dneska jedem do ZOO“ a jeli jsme autobusem do Dvora 

Králové do divadla na pohádku „ Medová královna“ v podání hradeckého divadla Drak a po té hurá 

do ZOO zatančit před gorilami tanec Gorila. 

Na Den lesů jsme se moc těšili, a tak i přes nepřízeň počasí jsme se rozjeli do areálu Hájemství. 

Nejsme přece z cukru a máme pláštěnky a holínky. Bohužel, však pršelo a pršelo, a tak jsme se 

vrátili dříve - akorát k obědu. 

V úterý 14. 5. 19 se konala besídka ke Dni matek. Dopoledne přišly pozvané děti z 1. - 4. třídy ZŠ 

a odpoledne v 15.30 maminky. 

Ve středu 22. 5. 19 přijelo do MŠ Maňáskové divadlo Štenberk s pohádkami O zajíčkovi, lišce  

a kohoutovi, O Šípkové Růžence a O pejskovi a kočičce.  

V týdnu od 27. do 31. 5. 19 probíhaly v MŠ sportovní hry. Za účast v disciplínách kutálení míče na 

kuželky, kop do brány, běh na čas, skok do výšky, překážková dráha, hod do dálky, skok do dálky, 

štafetový běh a hod do koše byly děti na závěr odměněny diplomy a medailemi. 

Oslavy MDD jsme zahájili v pondělí 3. 6. 19 v kloboucích při „ Kloboukovém dnu“. V úterý 4. 6. 

19 jsme po společném vyfotografování u ZŠ pokračovali v oslavách různými soutěžemi na školní 

zahradě a ve středu 5. 6. 19 zahrál dětem herec pan Peřina v MŠ pohádku „ O skřítkovi a víle“. 

V úterý 11. 6. 19 jsme se šli podívat do tělocvičny ZŠ na vystoupení gymnastického kroužku,  

a žáků z 1.a 3. třídy. Ve středu 12. 6. 19 jsme jeli vlakem do Borovničky a lesem jsme se pěšky 

vrátili. Cestou jsme si ukázali i cíl našeho příštího výletu - Černou horu. Rozjeli jsme se k ní v úterý 

18. 6. 19 objednaným autobusem do Jánských Lázní a odtud lanovkou na Černou horu. Svačina, 

vycházka k vysílači a k hotelu Černá bouda, pozorování Sněžky i sněhu na Studniční hoře, stavění 

z jiných molitanových kostek a balanční chůze po napnutých popruzích. Prostě tolik zážitků, že se 

dětem ani nechtělo vracet domů. 
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Ve čtvrtek 20. 6. 19 jsme přijali pozvání paní učitelky Pacákové a v tělocvičně jsme zhlédli 

vystoupení jejich dětí z 2. a 4. třídy ZŠ. 

V úterý 25. 6. 19 jsme se s batůžky vydali opět na delší vycházku. Tentokrát po Souvrati neboť 

letos 5 dětí z naší MŠ zde bydlí, a tak alespoň někteří mohly ukázat svým kamarádům svůj dům. 

Ve čtvrtek 27. 6. 19 jsme se v 10.30 hod. oficiálně slavnostně rozloučili s předškoláky, kteří od září 

nastoupí do 1. třídy ZŠ a konec školního roku byl tady. V době letních prázdnin byla MŠ od 11. 7. 

do 18. 8. 19 uzavřena z důvodu čerpání dovolené. 

 

23. Činnost školní jídelny 

Školní jídelna se nachází v přízemí budovy č. p. 207. K dispozici je školní kuchyně, jídelna, šatna 

pro strávníky se sociálním zařízením, speciální kabinka pro imobilní žáky, sklady potravin, sklep na 

ovoce a zeleninu, kancelář vedoucí, šatna pro personál včetně sociálního zařízení, místnost pro 

uklízečku s výlevkou. 

Ve ŠJ se stravují děti MŠ, žáci ZŠ, pedagogičtí pracovníci MŠ a ZŠ a správní zaměstnanci ZŠ, MŠ 

a ŠJ. Celkem se uvaří cca 100-110 obědů, z toho cca 20 pro dospělé, 28 pro děti z MŠ, zbytek jsou 

žáci ZŠ. Pro děti v MŠ se dopoledne připravuje 28 svačin a odpoledne zhruba stejné množství 

přesnídávek. Vlastní vnitřní vybavení je v souladu s požadavky EU. V kuchyni je k dispozici 

konvektomat pro přípravu jídel, varný kotel, robot, ohřívací výdejní pulty, kotel na ohřev vody, 

myčka, chladničky a mrazící pult. Každoročně je činnost ŠJ kontrolován KHS, a to bez závad. 

Ve ŠJ se připravují 2x týdně dvě hlavní jídla včetně polévky a připravují se dvě svačiny pro děti 

MŠ. Je zde od roku 2004 zaveden systém kritických bodů HACCAP (Hazard analysis critical 

kontrol points), což je analýza nebezpečí narušení zdravotní a hygienické nezávadnosti 

potravinářského výrobku nebo pokrmu a identifikace kritických kontrolních bodů dle vyhlášky  

č. 137/2004 Sb. Ve zpracované dokumentaci se pravidelně sledují a zapisují teploty pokrmů a ve 

zvláštním sešitě se evidují zbytky ze ŠJ. 

Ve ŠJ funguje elektronická administrativa umožňující objednávku obědů, jejich odhlášení a také 

platbu. Ve ŠJ je toto personální obsazení: 

 
Pořadové 

číslo 

Funkce Délka praxe Poznámka 

1. Vedoucí ŠJ, samostatná kuchařka 20 2 úvazky po 50% 

2. Hlavní kuchařka 19  

3. Pomocná síla SD pomoc při odběru 

nádobí 1,5 h denně 

 

24. Výroční zpráva o poskytování informací 
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Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Mostek, okres Trutnov (dále PO) 

poskytovala v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů informace, které 

souvisely s činností školy základní, mateřské, s činností ŠJ a ŠD. 

a) ústní informace vydané PO 

Ústní informace, které PO poskytovala na požádání osob, organizací nebo sama vydávala, se 

neevidovaly a nepořizoval se o nich žádný písemný záznam. Všechny byly vyřízeny bez námitek 

obou zúčastněných stran. 

b) písemné informace vydané PO 

1. v prostorách PO: 

Ve svých prostorách vydávala PO písemné informace, které se týkaly chodu organizace a byly 

určeny pracovníkům a žákům PO a také rodičovské a jiné veřejnosti - Školní řád, Vnitřní řád ŠD, 

Školní řád MŠ, Řád ŠJ, personální obsazení a rozmístění jednotlivých pracovníků školy, nabídky 

soutěží, informace pro strávníky, informace pro rodiče v MŠ, jídelníček, vyhlášení zápisů, výsledky 

zápisů, apod. 

2. mimo prostory PO: 

Statutární zástupce PO pravidelně podával informace o činnosti PO ve Zpravodaji obce. Na 

oficiální nástěnce OÚ v obci byly vyvěšeny informace o zápisech do MŠ (květen 19) a do 1. tř. ZŠ 

(duben 19). Další písemné informace určené široké veřejnosti byly k dispozici na nástěnce v centru 

obce, kterou ZŠ přepustil Fotbalový klub Mostek. 

Písemné informace se ve školním roce 2018-19 objevily též na webových stránkách školy, z nichž 

některé jsou zakomponovány i na webových stránkách obce. Součástí webových stránek je od jara 

2016 též školní facebook. Informace o klasifikaci žactva ZŠ mají možnost shlédnout zákonní 

zástupci elektronickým prostřednictvím elektronické žákovské knížky tzv. dmSoftware Se 

zákonnými zástupci žáků komunikuje PO také prostřednictvím ŽK, popř. formou doporučených 

dopisů. 

c) písemné informace žádané po PO 

Písemné dotazy (klasické i elektronické) byly ve školním roce 2018-19 podány nesčetněkrát. 

Většinou souvisely s chodem organizace, např. přestupy žáků, seznamy žáků reprezentující školu, 

žádosti o podání zprávy o žácích pro sociální odbor a OSPOD MěÚ ve Dvoře Králové n. L., 

z Pedagogicko-psychologické poradny v Trutnově, SPC Trutnov apod. 

Podobné údaje požadovali i organizátoři školních vlastivědných výletů, exkurzí, plaveckého a 

branného kurzu a dále při sepisování hospodářských smluv, objednávek, apod. 

Největší počet písemných informací bylo podáno v souvislosti s výkaznictvím a financováním 

základního a předškolního vzdělávání, a to od UIV, od KÚ Královéhradeckého kraje - OŠMT, od 

pověřeného úřadu III. stupně, odboru ŠKS. 
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Podle příslušného ustavení Spisového a skartačního řádu byly nejzávažnější písemné dokumenty 

evidovány v Podacím deníku. Všechny informace, žádosti a dotazy byly vyřízeny bez námitek 

obou zúčastněných stran. 

 

25. Základní dokument9 

Činnost základní školy se ve školním roce 2018-19 řídila těmito základními dokumenty: 

 

Školní vzdělávací program 

Koncepce rozvoje školy 

Organizační řád 

Školní řád 

Vnitřní platový předpis 

Kolektivní smlouva 

Pracovní náplň učitele základní školy, ředitele školy, zástupce ředitele školy, 

vychovatele ŠD, asistenta pedagoga pro žáky ze sociálně znevýhodněného 

prostředí, povinnosti třídního učitele, 

Směrnice pro oběh písemností a účetních dokladů 

Pokyn ředitele školy k ochraně majetku 

Pokyn pro poskytování a účtování cestovních dokladů 

Směrnice FKSP 

Pověření správců kabinetů 

Evidence majetku a odpisový plán 

Směrnice k inventarizaci majetku 

Pracovní řád pro pedagogické pracovníky 

Organizace školního roku 2018-19 

Provozní řád školy a odborných učeben 

Plán práce na školní rok 2018-19 

Měsíční a týdenní plány práce 

Spisový a skartační řád 

Plán environmentální výchovy 

Preventivní program 

Plán vlastivědných výletů a exkurzí 

Časové a tematické plány 

Plány předmětových komisí 

Individuální vzdělávací plány 

BOZP včetně PO 

Vnitřní řád ŠD 

Ochrana člověka za mimořádných situací 

Směrnice k zajištění první pomoci a evidence pracovních a školních úrazů 

Plán ICT 

 

26. Přílohy  

Přehled příloh k výroční zprávě za školní rok 2018-19: 

 

Pořadové 

číslo 

Název dokumentu 
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1. Přehled klasifikace školy za I. pololetí školního roku 2018-19  

2. Klasifikace a docházka žáků třídy v I. pololetí šk. roku 2018/19 (v jednotlivých 

třídách a u jednotlivých třídních učitelů za I. pololetí školního roku 2018-19) 

3. Přehled klasifikace a absence školy ve II. pololetí šk. roku 2018/19 (za celou školu) 

4. Přehled klasifikace a absence školy ve II. pololetí šk. roku 2018/19 (II. stupeň) 

5. Přehled klasifikace a absence školy ve II. pololetí šk. roku 2018/19 (I. stupeň) 

6. Klasifikace a docházka žáků třídy ve II. pololetí šk. roku 2018/19 (v jednotlivých 

třídách a u jednotlivých třídních učitelů za II. pololetí školního roku 2018/19) 

 

 

S přílohami je možné se seznámit v písemné podobě v ředitelně školy ve svazku č. 11. 

 

 

 

 

V Mostku, dne 30. 9. 2019, schváleno Školskou radou  

 

Zpracoval: Mgr. Miroslav Lebeda, ředitel



34 
 

 


