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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 - 2013 
 
1. Základní údaje o škole 
1.1. Škola 
název školy Základní škola 
adresa školy Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138 
právní forma příspěvková organizace 
IČO 750 161 92 
IZO 650 064 411, 102 254 486 
vedení školy ředitel: Mgr. Hana Benešová 
kontakt tel.:      491 463 141, 723 360 723 

e-mail: benesova@zsck.cz 
 www skolalhota.cz 
1. 2. Zřizovatel 
název zřizovatele Město Červený Kostelec 
adresa zřizovatele Náměstí T. G. Masaryka 120, Červený 

Kostelec 
kontakt tel.: 491 467 548 (pan starosta) 
1.3. Součásti školy 

Základní škola kapacita 120 žáků         IZO: 102 254 486 
Školní družina kapacita 25 žáků           IZO: 117 400 335 
Školní jídelna - výdejna kapacita 94 stravování  IZO: 108 024 075 
 
1.4. Základní údaje o součástech školy 
Součást školy Počet 

tříd/oddělení 
Počet žáků Počet žáků na 

třídu - průměr 
Počet žáků na 
pedagoga - průměr 

ZŠ 5 80 16,00 16,00 
ŠD 1 25 25 25 
ŠJ-výdejna 2 70 35 35 
Komentář: Školní jídelnu – výdejnu – navštěvuje denně různý počet žáků, nikdy není počet 
vyšší než počet míst k sedění. 
 
1.5. Materiálně-technické podmínky školy 
Učebny pro jednotlivé třídy 5 (učebny) 
Odborné pracovny 1 (učebna výpočetní techniky) 
Odpočinkový areál, zahrada, hřiště parčík za školou, školní zahrádka  
Sportovní zařízení tělocvična (není v majetku města) 
Dílny a pozemky školní zahrádka na výuku pracovních činností 
Žákovský nábytek  Ve všech pěti učebnách je nový výškově 

stavitelný nábytek. Ve školní jídelně v hlavní 
místnosti nové židle (barevné plastové). 

Vybavení učebními pomůckami, 
hračkami, sportovním nářadím, apod. 

Učební pomůcky jsou kupovány průběžně, 
hračky do školní družiny se pořizují každoročně 
před vánočními svátky dle finančních možností, 
sportovní náčiní se kupuje dle potřeby a také dle 
finančních možností. 

 



 
Vybavení školy audiovizuální a 
výpočetní technikou 

Škola má zařízenou učebnu výpočetní techniky, 
dokupuje školní výukové programy. Počet PC je 
15 ks, v budoucnu bude vedení školy uvažovat o 
zvýšení počtu PC v této učebně. V 5. třídě je 
instalována interaktivní tabule Eno, zakoupeno 5 
notebooků pro paní učitelky, dva fotoaparáty pro 
potřeby školy, televize v každé třídě (EU PeS) 

Investiční rozvoj rozhoduje Město Červený Kostelec 
Komentář: Rozvoj školy nejen v oblasti PC je závislý na výši finančních prostředků. 
 
1.6. Údaje o školské radě 
Datum zřízení/ nové volby po 3 letech listopad 2005/2008, 2008/2011, 2011/2014 
Počet členů školské rady 6 
Kontakt petru@mestock.cz 

petr.svoboda@philips.com 
renatajakubikova@seznam.cz 
vendy.frankova@seznam.cz 
richard.bergmann@mestock.cz 
helenahorackova@centrum.cz 

Komentář: Školská rada se schází 2x do roka, v září a v červnu, schvaluje dokumenty školy, 
projednává případné návrhy a podněty z řad rodičů či jiné veřejnosti. Bez dotazů a 
připomínek.  
 
2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací program  
 
Ve všech třídách se učí podle nového vzdělávacího programu s č. j. 222/2007 už od školního 
roku 2007/2008, v červnu 2013 byl celý ŠVP aktualizovaný dle pokynů MŠMT a v platnost 
vstoupí od 1. 9. 2013.  
.  
    Škola má zpracovaný Školní vzdělávací program i pro školní družinu s názvem „Školní 
družina Slunečnice“. Je evidovaný pod stejným číslem jednacím. 
 
Výuka ve všech ročnících probíhala včetně programů Ochrana člověka za mimořádných 
situací, Zdravý životní styl a Zdravé zuby. 
 
Na škole je zpracován Minimální preventivní program, metodikem prevence je paní 
učitelka R. Jakubíková.  Pravidelně kontroluje schránku důvěry, odpovídá dětem na případné 
dotazy, řeší případné problémy, pořádá setkání s rodiči a radí jim, jak zvládat dnešní stresové 
a rizikové situace či rizikové chování dětí. 
     Ve 3. až 5. ročníku se vyučovalo anglickému jazyku. 
 Zájmová činnost se minimalizovala, protože žáci docházejí do jiných institucí (ZUŠ, Háčko, 
Déčko, Sportovní kluby, Skaut, aj.), kde mají bohatší nabídku dle svých zájmů.  
Učební plán v jednotlivých ročnících byl tento: 
                     I. třída                21 hodin 
                    II. třída                22 hodin 
                   III. třída                24 hodin 
                   IV. třída                25 hodin 
                    V. třída                26 hodin 
                  Celkem                118 hodin 



 
Jako nepovinný předmět se na škole vyučovalo římsko-katolické náboženství ve 2 odděleních 
2 hodiny týdně. Výuky se účastnilo 21 žáků.  Náboženství vyučovala vyškolená katechetka 
Božena Špuláková.  
třída počet 

dětí 
1. 5 
2. 3 
3. 5 
4. 4 
5. 4 
 
  Individuální logopedickou péči žákům 1. ročníku a reedukaci vývojových poruch v učení 
vykonávala p. učitelka Mgr. H. Kábrtová. Měla v péči 1 žáka z 5. ročníku. 
 
3. Přehled pracovníků školy 
Na škole pracovalo 5 třídních učitelek na plný úvazek: 
 
učitelka -   -  úvazek 15 hod. týdně 0,681 
učitelka -   -  t. č. na rodičovské dovolené 
učitelka-   -  úvazek 2 hod. týdně, tj. 0,09 
1 vychovatelka ŠD -    -  úvazek 0,83 
1 školník -   -  úvazek 0,5 
1 uklízečka ZŠ  -   -  úvazek 1,0 
1 uklízečka ŠD a ŠJ-  -  úvazek 0,4 
1 pracovnice provozu ŠJ ve výdejně -úvazek 0,5 
1 katechetka -    -          2 hod. týdně 
1 účetní  -    -  úvazek 0,45 
 
Z 8 učitelek jsou zde 4 kvalifikované, 4 nekvalifikované.  
1 paní učitelka pracovala pouze na úvazek – 15 hodin týdně.  
1 p. uč. t. č. na RD začala od 1. 9. 2005 studovat dálkově VŠ pedagogickou se zaměřením na 
1. stupeň. Ukončila studium k 14. červnu 2011.  
Do VŠ studia se pro tento obor pustila i další p. uč. I v letošním roce pokračuje ve studiu. 
P. školník pravidelně prováděl údržbářské práce a opravy dle potřeby, pečoval o travnaté 
plochy na školní zahrádce a v blízkosti školy. Jeho pracovní poměr byl ukončen k 30. červnu 
2013 – podle pracovní smlouvy. 
P. uklízečka zajišťuje úklid celé původní školní budovy vč. přístavby s tělocvičnou, zajišťuje 
agendu a distribuci školního mléka včetně rozšířené nabídky o jogurty a smetánky, a zajišťuje 
agendu a distribuci Ovoce do škol. P. uklízečka pečuje také o pokojové květiny v budově 
školy.  
ŠJ: p. uklízečka + výdej obědů: pracuje ve školní jídelně a družině a zajišťuje celý její chod a 
úklid. Vydává obědy, které k nám dovážejí ze ŠJ v Červeném Kostelci, pracuje jako 
pracovnice provozu naší školní jídelny.  
 
 
3.1. Základní údaje o pracovnících školy 
Počet pracovníků celkem 12 
Počet učitelů ZŠ   7 
Počet vychovatelů ŠD  1 



Počet správních zaměstnanců ZŠ-vč.účetní  3  
Počet správních zaměstnanců ŠD a ŠJ  1 
 
3.2. Údaje o pedagogických pracovnících 
funkce úvazek   roků praxe stupeň vzdělání  aprobace 
1 ředitelka ZŠ 1,00 nad 25 VŠ 1. – 5. roč. 
1 učitelka ZŠ 1,00 nad 15 VŠ 1. – 5. roč. 
1 učitelka ZŠ 1,00 nad 15 SŠ - 
1 učitelka ZŠ 1,00 nad  8 VŠ-Ing.-studuje VŠ 

pedagogickou  
v Liberci 

- 

1 učitelka ZŠ 1,00 nad  7 SŠ - 
1 učitelka ZŠ  0,681 nad 13 VŠ 1. – 5. roč. 
1 učitelka ZŠ MD nad 1 VŠ 1. – 5. roč. 
1  vychovatelka  0,83 nad 25 SŠ vych. ŠD 
 
3.4. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby - ženy 
Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let  v 

důchodovém 
věku 

celkem 

1 2 5 - - 8 
 
3.5. Údaje o nepedagogických pracovnících 
funkce úvazek 
1 školník  0,5 
1 uklízečka ZŠ 1,00 
1 pracovnice provozu ŠJ a uklízečka ŠJ a ŠD 0,5 a 0,4 
 
 
 
 
4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 
4.1. Zápis k povinné školní docházce 
počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do l. třídy ve šk. roce 
2012/2013 

z toho počet dětí 
starších 6 let (nástup 
po odkladu) 

1 18 5 
Komentář: 
Zápis do l. ročníku se konal 18. ledna 2013. Bylo zapsáno 19 dětí, z toho byly v průběhu 
května dvě děti navrženy na odklad povinné školní docházky o jeden rok na základě 
rozhodnutí PPP v Náchodě a odborného lékaře, ředitele školy a po dohodě s rodiči. Jedna 
žákyně přejde od září do ZŠ ve Stárkově. Jedna žákyně byla přihlášena ze Rtyně v P. V září 
2013 tedy nastoupí do l. ročníku ve Lhotě 18 žáků. 
 
 
4.2. Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia 
gymnázium  
zřizované krajem (Náchod, Trutnov) 
gymnázium 
zřizované městem (Úpice) 

z 5. ročníku podali 4 žáci přihlášku na 
gymnázium, jedna žákyně uspěla u zkoušek 
(Náchod), druhý žák byl přijat bez zkoušek 
(Úpice) a dvě žákyně se nedostaly na 



gymnázium, úspěšnost 50 %..  

   28. června 2013 opustilo naši školu z 5. ročníku celkem 12 žáků. 
 
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků  
 
Přehled o prospěchu žáků na konci školního roku 2012/2013: počty žáků jsou ke dni 28. 6. 2013,  

Třída počet žáků Prospělo Prospělo 
s vyznamenáním 

Neprospělo Žáci s 
dostatečnou 

Nehodnoceno 
- příp. jiné 
hodnocení 

1. 18 18 16 - - - 
2. 14 14 12 - - - 
3. 18 18   11 - - - 
4. 18 18  10 - 2 - 
5. 12 12   7 - 2 - 

Celk. 80 80 56 - 4 - 
 
  Přehled o chování žáků na konci školního roku 2012/2013:  
Třída počet žáků pochvaly napomenutíTU důtky TU důtky ŘŠ 2 z chování 

1. 18 - 1 - - - 
2. 14 - - - - - 
3. 18 - 1 - - - 

4. 18 - 1 - 3 - 
5. 12 - 1 - - 1 

Celk. 80 - 4 - 3 1 
 
5.2. Údaje o zameškaných hodinách 
Třída počet omluvených hodin –  

1. pololetí/1 žák 
počet omluvených hodin –  
2. pololetí/1 žák 

 
1. třída  628/34,9  hod. na 1 žáka 705/39,2  hod. na 1 žáka 
2. třída 378/24,0  hod. na 1 žáka 332/23,7  hod. na 1 žáka 
3. třída 254/14,1 hod. na 1 žáka 941/52,3  hod. na 1 žáka 
4. třída 615/34,2 hod. na 1 žáka 762/42,3  hod. na 1 žáka 
5. třída    218/18,2   hod. na 1 žáka 470/39,2  hod. na 1 žáka 
Celkem 2093/26,2  hod. na 1 žáka 2310/28,9  hod. na 1 žáka 
Žádný žák neměl neomluvenou absenci. 
    
5.3. Údaje o integrovaných žácích ve šk. roce 2012/2013: 
Integrovaní žáci 
s vývojovými potřebami 
učení  

Ročník 1. 
Ročník 3. 
Ročník 4. 
Ročník 5. 

Počet žáků: 1 
Počet žáků: 3 
Počet žáků: 1 
Počet žáků: 3 

žáci s poruchami chování Ročník: 3. Počet žáků: 2  
Komentář: Žáci jsou v péči dyslektické asistentky, jsou pro ně zpracovány Individuální 
vzdělávací plány. 1 žák je zařazen mezi integrované žáky na základě žádosti rodičů a na 
základě výsledků zprávy z PPP v Náchodě, kde byl vyšetřen. Ostatní byli zařazeni až těsně 
před koncem školního roku. 



 
6. Přehledné údaje o vzdělávání učitelů ve šk. roce 2012/2013: 
Kdo název akce kdy Kč 
J. Friedová Nápady pro nejmenší 31. 10. 2012 550,- Kč 
J. Friedová VV a floristická dílna 7. 11. 2012 500,- Kč 
J. Friedová Barevné razničkování 18. 3. 2013 400,- Kč 
J. Česenková Ukázkové hodiny v Hradci Králové 12. 3. 2013 zdarma 

V. Frańková Finanční gramotnost na ZŠ 10. 4. 2013 zdarma 
V. Frańková Finanční gramotnost v praxi 6. 5. 2013 zdarma 
H. Benešová Aktualizace ŠVP Trutnov 25. 4. 2013 500,- Kč 
H. Benešová Nové změny v legislativě – P. Zeman 10. 1. 2013 500,- Kč 
Komentář: Počet zájemců o DVPP se snížil, protože se snížila možnost úhrady ze státního rozpočtu v důsledku 
snížení částky na ONIVy. 
 
          
7. Hospitační činnost ředitelky školy ve šk. roce 2012/2013 
 
Číslo 
hospitace 

datum hospitace ročník, příp. obsah, vyučující 

1. 14. 9. 2012 připravenost žáků na vyučování 
2. 21. 9. 2012 kontrola třídní dokumentace pedagogů 
3. 29. 10. 2012 výtvarná výchova v 1. třídě  
4. 30. 10. 2012 školní družina – zapojení dětí do činnosti  
5. 31. 10. 2012  čtení 2. třída  
6. 1. 11. 2012  přírodověda ve 4. třídě 
7. 5. 11. 2012 český jazyk ve 3. třídě 
8. 7. 11. 2012 hudební výchova ve 4. třídě 
9. 9. 11. 2012 sebehodnocení žáků 4. třída 
10. 12. 11. 2012 angličtina v 5. třídě,  
11. 14. 1. 2013 čj. a mat. v 1. třídě, předškoláci 
12. 31. 1. 2013 kontrola třídní dokumentace pedagogů 
13. 12. 4. 2013 zadávání online testů 3. třída,  
14. 29. 4. 2013 výsledky testování žáků 3. třídy – zhodnocení 
15. 23. 5. 2013 pracovní činnosti 5. třída 
16. 23. 5. 2013 školní družina, pobyt dětí venku 
17. 23. 5. 2013 kontrola třídní dokumentace pedagogů 
 
Komentář: 
Všechny zápisy z hospitací jsou založeny u ředitelky školy.  
 
 
 
8. Hodnocení školy 

Letos na škole proběhlo druhé celostátní celoplošné testování žáků 5. ročníků. 
Organizoaval je ČŠI. Testy proběhly přes počítačovou síť v počítačové učebně, každý z 
žáků obdržel heslo na každý předmět jiné, se kterým mohl po skončení testů z domova 
zjistit své dílčí výsledky. Testovala se matematika, český jazyk a anglický jazyk. 
Procentuální průměrná úspěšnost žáků naší školy: 
Čeština:                75,56 % 
Matematika:         65,19 % 
Angličtina:           81,78 % 



 
9. Školní a mimoškolní aktivity, prezentace školy na veřejnosti 
    Aktivity pro žáky, s žáky, pro rodiče, pro ostatní…ve šk. roce 2012/2013 
 
Plán školy – školní rok 2012-2013: 

Pokračuje program školní mléko a ovoce do škol, sběr železa a papíru, pomer. a citr. kůry,  
Co se uskutečnilo od začátku do konce školního roku:  

datum Akce, které se uskutečnily ve školním roce 2012/2013: 
10. 9. Planeta Země 4. – 5. třída 
14. 9. T2 – výstava Dějiny ČK – výstavní síň na MěÚ 
25. 9. T5 – výstava Dějiny ČK 
25. 9. společné SRPDŠ 
27. 9. T3 – výstava a exkurze na MěÚ – u pana místostarosty 
27. 9. T4 – výstava Dějiny ČK k 650. výročí ČK 
28. 9. státní sv. T5 – žáci zájemci o výlet do Potůčků 
1.10. Instalace televizí do čtyř tříd a do PC učebny 
1.10. T3 – exkurze kostel a vycházka po ČK – k 650. výročí ČK 
10. 10. T3 – exkurze do firmy B. Kafky na Koubovce – zlacení relikvií 
12. 10. T1 – T5 pro zájemce Drakiáda – pořádala Rada rodičů 
17. 10. T3 – knihovna – autorské čtení Kapřík Metlík 
18. 10. T1 – exkurze do zahradnictví 
19. 10. T4 – knihovnické minimum 
19. 10. T2 – výstava papoušků v M. Svatoňovicích 
23. 10. T1 – T5 Ukázka výcviku psů – Koukolová Jaroměř 
30. 10. T3 – Jak se žilo v ČK – výstava na MěÚ k 650. výročí ČK 
2. 11. T1 – T5 zájemci o vánoční focení  
6.11. T1 – T5 dopravní pohádka Jak Honza přešel na červenou 
6.11. SRPDŠ ve třídách 
8.11. Exkurze T5 do EPO Trutnov – Poříčí  
22. 11. 2012 ZOO Dvůr Králové n. L. -  výuková exkurze - 2., 4., 5. třída 
29. 11.  T2 – Náchod – vánoční výstava 
04. 12. rodiče vyráběli balíčky pro děti na Mikuláše 
05. 12.  návštěva čerta a Mikuláše u nás ve škole 
06. 12. T2 – Rtyně v P. – vánoční taneční vystoupení taneční školy Bonifác 
06. 12.  T5 – zpívání v Hospici (zajišťuje J. Česenková) 
07. 12. 
11. 12. 

T2 – výstava Vánoce s anděly na MěÚ 
T3 – vánoční výstava v Č. K. na MěÚ 

09. 12. neděle zpívání naší školy u vánočního stromu v ČK, 2. adventní neděle 
14. 12.    T2 – vánoční tvoření – za pomoci rodičů – vánoční koule ze stuhy 
20. 12. T2 – vánoční výstava v M. Svatoňovicích 
21. 12. Zpívání na schodech pro všechny ze školy + pro pozvané hosty 
22. 12. – 2. 1 vánoční prázdniny 
10. 01. T2 v knihovně – knihovnické minimum 
14. 01. předškoláci z MŠ u nás na návštěvě v 1. třídě 
18. 01.  zápis do 1. třídy 
23. 01. T1 – T5 návštěva divadla – P. Kožíšek (kouzelník) 
23. 01 T1 – T5 výstava Magická Praha 
28. 1. pedagogická rada 
31. 1.  vydáno pololetní vysvědčení – výpis 
1.2. jednodenní pololetní prázdniny 
8. 2. 
14. 2. 

školní karneval  1. – 5. třída 
výstava na MěÚ – 2. třída 

18. 2. knihovnické minimum – absolvovala 5. třída 
20. 2. kino – 3D, účast 1. – 5. třída 
22. 2. Divadlo VeTři – preventivní program (Internetová kriminalita, šikana mezi spolužáky, 

chování k pedagogům) – hradí SRPŠ, 1. – 5. třída 
26. 2. školní kolo recitační soutěže v T5 – organizuje  p. uč. Kábrtová, 2. – 5. třída 



1.3. Divadlo JKT – Hody hody doprovody – velikonoční zvyky, 1. – 5. třída 
4. – 8. 3. jarní prázdniny  
18. 3. Výstava Putování jarem, 2. třída  
20. 3. Okresní kolo recitační soutěže v Náchodě – doprovod J. Friedová 
22. 3. Matematický klokan, 2. – 5. třída  
25. 3. Autorské čtení – Anna Birke Semeráková – Moudré pohádky 

vesmírných skřítků (zdejší rodačka) 
1. – 5. třída 

26. – 27. 3. Čteníčko (starší žáci čtou mladším), 1. – 5. třída 
27. 3. Pomoc Charitě – sběr ošacení pro potřebné 
27. 3. Výstava velikonoční – MěÚ, T1 
28. – 29. 3. velikonoční prázdniny 
5. 4. 1. generálka na vystoupení v ČK – 650 let ČK (org. Jitka Česenková) 

vybrané děti 
8. 4. 2. generálka 
10. 4. 1. vystoupení pro školy, 1. – 5. třída 
11. 4. 2. vystoupení pro školy + večerní vystoupení pro rodiče 
15. 4. pedagogická rada 
16. 4.  SRPŠ 
duben měsíc bezpečnosti + Den Země – J. Česenková - průběžně 
18. 4. ukončení plavecké výuky pro tento školní rok, 3. a 4. třída 
18. 4. Exkurze v Ptačím světě – Jaroměř, Josefovské louky (J. Česenková), 5. třída 
8. – 19. 4. SCIO testy Stonožka – organizuje J. Vítová – online, 3. třída 
22. 4. Výstava na MěÚ, 1. třída 
23. 4. Exkurze do Zahradnictví v rámci pracovních činností, 2. třída 
24. 4. Den otevřených dveří, 1. – 5. třída 
2.5. Domek B. Němcové. – otevření souborem Hadářek: nepříznivé počasí – nekonalo se  
9. 5.  Poznávací výlet do Prahy, 4. třída – V. Fraňková 
15. 5. 
13.5. – 7. 6. 
23. 5. 

výlet do Adršpachu, 3. třída       
celoplošné testování žáků 5. třídy – ČŠI: M, ČJ, AJ, 5. třída 
Bambiriáda v Náchodě, 2. třída 

28. 5. Jarní zpívání v Hospici, 4. třída pod vedením J. Česenkové 
29. 5. Exkurze na záchranku do Náchoda, 3. třída s J. Vítovou 
31. 5. 
6.6. 
7.6. 
10.6. 
12. 6. 

Focení tříd na konec školního roku – Hurdálek (kromě 3. třídy) 
Ukázka včelstva (rodina Holasova ze Slatiny n. Ú), 1.a 2.třída 
Divadlo JKT – Harmoniky, 1.,2. a 4. třída 
Dopravní hřiště Běloves – výuka cyklistů, 4.třída 
Výlet do Ratibořic (oživlé postavy)+Rýzmburk (ukázka výcviku psů), 3. třída 

13.6.  Výlet do Ostré, Slatiňan a Chlebů (ZOO), 2. a 4. třída 
14. – 15. 6. výlet do okolí řeky Úpy, Havlovice, Mstětín s přespáním, 5.třída 
17. 6. pedagogická rada 
18. 6. taneční mozaika, 1., 2. a 3. třída 
19. 6. focení 3. třídy a personálu 
do 21.6. uzavřít absenci 
24. 6. pondělí výběr učebnic, tisk vysvědčení 

točení učebnic, výlet náboženství a 5. třída 

25. 6. úterý 
26. 6. středa 
 

cyklo Packa – až dá vědět, jinak vyhodnocení sběrové soutěže?, případně vycházka do okolí, 
pobyt za školou 
úklid ve třídách, odnesení všech pomůcek kam patří, vycházka 

27. 6. čtvrtek rozlučkové odpoledne pro žáky a rodiče 5. třídy 
vydání vysvědčení, BOZP pro děti 

28. 6. pátek  vydání vysvědčení 

Komentář: 
     V tomto školním roce, jako ve všech ostatních, byla věnována pozornost úrovni vědomostí 
a dovedností žáků, zajištění kvalitních učebních textů, využívání stávajících učebních 
pomůcek, výuce cizích jazyků, dopravní výchově, tvořivosti učitelů, jejich účasti na dalším 



vzdělávání, péči o pěkný vzhled tříd a celé školy, počítačové gramotnosti žáků i pedagogů, 
základům zdravého životního stylu, slušnému chování žáků, aj. 
     Během školního roku se uskutečnilo 5 pedagogických porad a 1 provozní porada. Zápisy z 
porad jsou vedeny a založeny. Pedagogické rady se zabývaly prospěchem a chováním žáků, 
způsobem nápravy chování žáků, řešily se problémy integrovaných dětí, ředitelka 
informovala pedagogický sbor o průběhu a výsledcích  hospitací  od  září 2012 do  června 
2013,   plánem činnosti školy,  průběžným čerpáním finančních  prostředků nejen na DVPP a 
stav jeho čerpání, s důležitými aktuálními informacemi, včetně nových zákonů a vyhlášek. 
   Byla řešena problematika BOZP, požární ochrany, pracovního řádu, režimu školy, 
úrazovosti a zlepšování pracovního prostředí, prověrka  BOZP a PO, byl proveden plán 
dovolených, aj. aktuální úkoly. 
    Během jarních měsíců jsme věnovali pozornost dopravní problematice, v průběhu celého 
školního roku protidrogové problematice, programu OČMS (Ochrana člověka za 
mimořádných situací), Zdravý životní styl a Zdravé zuby. 
   I v letošním školním roce žáci 3. a 4. ročníku absolvovali 20 hodinový cyklus plavecké 
výuky v rámci osnov tělesné výchovy. Zúčastnilo se ho 36 žáků.  
   Pro zkvalitnění výuky jsme využívali počítačovou učebnu s Internetem, dále tzv. 
knihovnické minimum absolvované všemi ročníky naší školy v Městské knihovně v 
Červeném Kostelci. Všechny děti se rády zapojily do pěkně připravených programů s 
naučnou tematikou. Společným cílem knihovny a školy je zvýšení zájmu o půjčování knih už 
i formou výběru dle seznamu v počítači. 
    Do rámce plnění osnov je začleněno téma Ochrana člověka za mimořádných situací 
v souvislosti s nepříznivými povětrnostními podmínkami v naší republice (deště, větry).  
Jednotlivá témata byla zařazována do hodin prvouky, přírodovědy, vlastivědy a slohu dle 
vypracovaného tématického plánu. Zdravý životní styl jsme propagovali nejen ve vyučování, 
ale také pobytem na čerstvém vzduchu o velkých přestávkách. Pobývali jsme za pěkného 
počasí v parčíku za školou k tomuto účelu vybudovanému. V rámci pitného režimu máme 
zavedené státem dotované školní mléko, jehož nabídku jsme už v loňském školním roce 
obohatili o jogurty, v čemž pokračujeme i nadále. Nabídku jsme dětem rozšířili i o Program 
Ovoce do škol. Jednou za 14 dní škola obdržela vitamíny (ovoce – zeleninu různého druhu) 
pro všechny žáky naší školy zdarma. 
   Jako každým rokem, tak i letos žáci vyšších ročníků naší školy a pod vedením svých 
učitelek vyráběli dárky a přání k Vánocům, Velikonocům a ke Dni matek pro starší a 
nemocné spoluobčany žijící v pečovatelském domě a v Hospici. 
Veškerou výuku p. učitelky zpestřovaly  prvoučnými, přírodovědnými a vlastivědnými 
vycházkami a exkurzemi za poznáváním krás naší přírody a pamětihodností v našem okolí. 
Žákům poskytujeme vědomosti, znalosti a informace ze všech možných zajímavých pramenů. 
 Od samého jara sbírají žáci naší školy bylinky. Letos v důsledku vlhkého a studeného jara 
bylo naplněno pouze 9 pytlů, naplných hlavně pomerančovou a citronovou kůrou. Byly 
odvezeny na konci školního roku zpracovatelské firmě. 
I nadále probíhá dlouhodobá sběrová akce (papír, železo) ve spolupráci s firmou ze sběrných 
surovin v Č. Kostelci P+P, od které škola získává každoročně sponzorský dar. 
 
 
10. Spolupráce  
 10.1. Spolupráce s Radou rodičů   
Akce: Drakiáda, Mikulášská nadílka, Kuličkiáda, Honba za pokladem. 
      Spolupráce s Radou rodičů v rámci SRPŠ je výborná. Rodiče organizují pro děti během 
školního roku několik akcí. Jsou to akce pravidelně se opakující, protože jsou mezi dětmi 
velmi oblíbené.  



   SRPŠ zajistilo tentokrát pouze drobné odměny žákům oceněným na konci školního roku za 
sběr bylin, dále odměny pro žáky družiny, aj. Všem členům rady rodičů škola moc děkuje za 
pomoc a ochotu při spolupráci. 
     Během školního roku se konalo l společné SRPŠ a 2 rodičovské schůzky v jednotlivých 
třídách. Před každou rodičovskou schůzkou se konala schůzka Rady rodičů, aby se otázky zde 
projednávané dostaly na vědomí rodičům do všech tříd. Na třídních schůzkách se konaly 
individuální pohovory třídních učitelů s rodiči žáků. Připomínky k chodu školy nebyly. 
V Radě rodičů pro tento školní rok pracovaly tyto maminky a tatínek: 
zástupce pro 5. třídu..........paní Nováková 
zástupce pro 4. třídu……..paní Kaválková 
zástupce pro 3. třídu……..paní Peterová 
zástupce pro 2. třídu …….paní Rousková 
zástupce pro 1. třídu …….pan Mudroch 
a i nadále zde pracuje jako pokladní paní Jiřina Zachovská 
 
10.2. Spolupráce s MěÚ 
   Spolupráce s Městským úřadem v Č. Kostelci je oboustranně dobrá. Z rozpočtu MěÚ pro 
naši školu byly vyčleněny peníze na broušení a lakování parket v 2. a 4. třídě, a na opravu 
schodů u vstupních dveří (výměna byla provedena v době jarních prázdnin v březnu 2013). 
 MěÚ vždy dobře poradí a vyjde vstříc, a tím mu chci vyjádřit poděkování. 
  Mzdové finančnictví probíhá z KÚ Hradec Králové přímo na účet školy. 
 
11. Mimoškolní aktivity 
 11.1. Minimální preventivní program  
 Považujeme za důležité nabídnout žákům program, kterým by vhodně vyplnili volný čas. 
Nedílnou součástí je tzv. Minimální preventivní program, jehož cílem je vhodně doporučit a 
zabezpečit dětem v co možná největším rozsahu volnočasové aktivity (předáváme nabídky 
z Háčka, Déčka, ZUŠ, sportovní oddíly z našeho města, apod.) 
   Už 15. rok funguje na škole schránka důvěry na vhazování dotazů žáků. Rovněž jsme 
vytvořili knihovnu s tituly a propagačními materiály k dané problematice. Na třídních 
schůzkách pokaždé rodičům zdůrazňujeme, aby si všímali, jak, kde a s kým jejich děti tráví 
volný čas. 
 
 11.2. Možnosti volnočasových aktivit žáků 
Žáci naší školy navštěvovali TJ Sokol Lhota (od října 2012 dle rozpisu od vedoucího TJ 
Sokol), docházeli do zájmových útvarů v Červeném Kostelci, jako je např. fotbalový oddíl či 
Skaut, nejnovější aktivitou je účast v hasičském kroužku ve Lhotě. Hojně a rádi navštěvovali 
knihovnu, kde využívali její služby a nabídky. Také docházeli do keramického oddělení ZUŠ 
v budově ŠD, či ZUŠ v Červeném Kostelci.  
 
 
 
 11.3. Zájmové kroužky na škole  
 Ve škole od října do června 2013 fungoval kroužek tělovýchovný pod vedením paní 
vychovatelky  – a to v rámci školní družiny.  
  
 
 11.4. Další aktivity  
Jako každé jaro, i letos byla ve škole vyhlášena bylinářská soutěž. Ale v důsledku chladného a 
mokrého jara nebylo možné bylinky sbírat a sušit. 



   Firma Sběrné suroviny (p. Plíštil) v Č. Kostelci nabídla škole sponzorský dar, a to na 
základě sbírání sběrových lístečků. Takže se průběžně ve škole sbírají lístečky s odevzdaným 
sběrem a na konci školního roku 2012-2013  škola získá z každého kg sběru dvacetihaléř. 
Letošní výše sponzorského daru činí 7 000,- Kč. 
Zhodnocení nejlepších sběračů druhotných surovin bylo provedeno i na konci školního roku a 
nejlepší sběrači byli odměněni sladkou odměnou z firmy Pekárna Geisler. Myslíme si, že i to 
je dobrý základ pro výchovu našich dětí a dobré využití jejich volného času. Děkujeme 
Geislerům za sponzorsky darovaná linecká kolečka. 
    Hodně žáků naší školy docházelo do ZUŠ a do keramického kroužku, umístěného v budově 
školní družiny. Musíme také pochválit aktivity hasičského kroužku, který už sklízí dílčí 
úspěchy.  
   Všechny výše uvedené volnočasové aktivity jsou dlouhodobé a účinné. 
 
12. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
Inspekční činnost v letošním školním roce neproběhla. 
 
Další kontroly: 
 
Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností 
plátce pojistného – konaná 30. 1. 2013. 
Závěr: Kontrolou nebyly shledány nedostatky. 
 
 
13. Základní údaje o hospodaření školy (leden až červen 2013) Tabulka čerpání 
rozpočtu z MěÚ a z KÚ KHK k 30. červnu 2013   
 
viz tabulky jako přílohy 
 
14. Příloha 
Fotodokumentace  
 
    Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě, která se uskutečnila 30. srpna 2013. 
Začátkem září 2013 byla předána členům školské rady v elektronické podobě k prostudování 
a následnému schválení a předání MěÚ. 
    Všichni zúčastnění se zněním Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2012/2013 
souhlasí. 
Výroční zpráva je vyhotovena: 
1x pro městský úřad v Červeném Kostelci 
1x pro ZŠ v Červeném Kostelci, Lhotě k založení 
1x pro ZŠ v Červeném Kostelci, Lhotě k vyvěšení pro rodiče 
 
Výroční zprávu zpracovala:    Mgr. Hana Benešová, 
       ředitelka školy 
 
V Červeném Kostelci, Lhotě, dne 27. července 2013  




