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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017 - 2018 

 

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 ţáků         IZO: 102 254 486 

Školní druţina kapacita 30 ţáků           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 16 

ŠD 1 30 30 30 

ŠJ-výdejna 3 72 24 24 

Komentář: Školní jídelnu – výdejnu – navštěvuje denně různý počet ţáků, nikdy není počet 

vyšší neţ 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 

-cvičná kuchyňka v budově školní jídelny a 

druţiny 

Ţákovský nábytek  Ve všech pěti učebnách je nový výškově 

stavitelný nábytek. Ve školní jídelně v hlavní 

místnosti nové ţidle (barevné plastové). 

Vybavení učebními pomůckami, 

hračkami, sportovním nářadím, apod. 

Učební pomůcky jsou kupovány průběţně, 

hračky do školní druţiny se pořizují kaţdoročně 

před vánočními svátky dle finančních moţností, 

mailto:benesova@zsck.cz
http://www.skolalhota.cz/
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sportovní náčiní se kupuje dle potřeby a také dle 

finančních moţností, příp. ze sponzorských darů 

 

 

Vybavení školy audiovizuální a 

výpočetní technikou 

Škola má zařízenou učebnu výpočetní techniky, 

dokupuje školní výukové programy. Počet PC je 

19 ks, paní učitelky vyuţívají školní notebooky. 

V 5. třídě je instalována interaktivní tabule s 

ozvučením, jsou zakoupeny dva fotoaparáty pro 

potřeby školy, televize v kaţdé třídě (EU PES), 

vč. počítačové učebny. 

Investiční rozvoj rozhoduje Město Červený Kostelec 

 

1.6. Údaje o školské radě 

Datum zřízení/ nové volby po 3 letech listopad 2005/2008, 2008/2011, 2011/2014, 

2014/2017 

Počet členů školské rady 6 

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. V letošním školním roce 

se školská rada vyjadřovala ke všeobecně nízkým počtům ţáků ve školách a mateřských 

školách a k nepříznivému demografickému vývoji ve spádové oblasti Lhota, a také 

k připravovanému konkursnímu řízení. 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací program  

 

Ve všech třídách se učí podle nového vzdělávacího programu s č. j. 222/2007 uţ od školního 

roku 2007/2008, v červnu 2013 byl celý ŠVP aktualizovaný dle pokynů MŠMT a v platnost 

vstoupil od 1. 9. 2013. Další aktualizace proběhla v roce 2015 a v  r.2017. 

.  

    Škola má zpracovaný Školní vzdělávací program i pro školní druţinu s názvem „Školní 

druţina Slunečnice“. Je evidovaný pod stejným číslem jednacím. 

 

Výuka ve všech ročnících probíhala včetně programů Ochrana člověka za mimořádných 

situací, Zdravý životní styl a také program Dopravní výchova. 

 

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 napravuje spolu s ostatními pedagogy na škole rizikové chování dětí. 

     Ve 3. aţ 5. ročníku se vyučovalo anglickému jazyku. 

 Zájmová činnost se minimalizovala, protoţe ţáci 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                20 hodin 
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                    II. třída                22 hodin 

                   III. třída                24 hodin 

                   IV. třída                26 hodin 

                    V. třída                26 hodin 

                  Celkem                118 hodin 

 

Jako nepovinný předmět se na škole vyučovalo římsko-katolické náboţenství ve 2 odděleních 

po jedné hodině týdně. Výuky se účastnilo 19 ţáků.  Náboţenství vyučovaly vyškolené 

katechetky Boţena Špuláková a Marie Matysková. 
třída počet 

dětí 

1. 5 

2. 3 

3. 6 

4. 1 

5. 4 

 

  Individuální reedukaci vývojových poruch v učení vykonávala p. učitelka Mgr. H. Kábrtová. 

Měla v péči 4 ţáky. 

 

3. Přehled pracovníků školy 
Na škole pracovalo 5 třídních učitelek na plný úvazek: 

5 učitelek   - úvazek 5,0 

1 učitelka    -  úvazek 11 hod. týdně 0,5 

1 vychovatelka ŠD     -  úvazek 0,9 

2 asistentky pedagoga  - úvazek 1,0 

1 školník    -  úvazek 0,5 

1 uklízečka ZŠ    -  úvazek 1,0 

1 uklízečka ŠD a ŠJ  -  úvazek 0,4375 

1 pracovnice provozu ŠJ-výdejna      úvazek 0,5625 

2 katechetky – na dohodu -           2 hod. týdně 

1 účetní  -    -  úvazek 0,45 

 

Z 6 učitelek je zde 5 kvalifikovaných, 1 nekvalifikovaná (studuje VŠ spec.pg.pro 1. st., 

prozatím titul Bc.). Dvě katechetky také splňují vzdělání. 

P. školník pravidelně provádí údrţbářské práce a opravy dle potřeby na úvazek 0,5. Pečoval o 

travnaté plochy na školní zahrádce a o úklid v blízkosti školy.  

P. uklízečka pro ZŠ má pracovní úvazek 1,00 a zajišťuje úklid celé původní školní budovy 

s půdou, sklepem a tělocvičnou, vč. přístavby, zajišťuje agendu a distribuci školního mléka, a 

zajišťuje agendu a distribuci Ovoce do škol. P. uklízečka pečuje také o pokojové květiny v 

budově školy.  

Ve školní jídelně pracuje paní uklízečka a pracovnice provozu v jedné osobě: zajišťuje celý 

její chod a úklid.  

 

 

 

 

3.1. Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 14 

Počet učitelů ZŠ (bez katechetek)  6 
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Počet vychovatelů ŠD  

+ asistentka pedagoga v jedené osobě 

 1 

 

asistentka pedagoga  1 

Počet správních zaměstnanců ZŠ-vč. účetní  3  

Počet správních zaměstnanců ŠD a ŠJ  1 

Počet katechetek  2 

 

3.2. Údaje o pedagogických pracovnících 

      funkce úvazek   roků praxe stupeň 

vzdělání  

aprobace 

1 ředitelka ZŠ 1,00 nad 35 VŠ        HB 1. – 5. roč.,                              Mgr. 

1 učitelka ZŠ 1,00 nad 20 VŠ        HK 1. – 5. roč.,spec.pg.,                    Mgr. 

1 učitelka ZŠ 1,00 nad 25 VŠ         RJ Studuje VŠ, 7/18 dokončila    Mgr. 

1 učitelka ZŠ 1,00 nad 15 VŠ        JV 1.-5. roč.. Ing.,                         Mgr. 

1 učitelka ZŠ 0,5 nad 10 VŠ        LK 1.-5. ročník, Aj,                           Mgr. 

1 učitelka ZŠ  1,00 nad 20 VŠ        JČ 1. – 5. roč.,                              Mgr. 

2 asistentka pg 0,5+0,5 nad 15 SŠ     IŠ,TK SŠ 

1  vychovatelka  0,9 nad 25 SŠ         IŠ vychovatelství ŠD, SŠ 

 

3.4. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby – ženy (bez katechetek) 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let  celkem 

1 (TK) 1 (JV) 4 (JČ, RJ, HK, LK,IŠ) 1 (HB) 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 

v jedné osobě 

0,4375 a 0,5625 

 

 

 

 

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 

2017/2018 

z toho počet dětí starších 6 let (nástup po 

odkladu) 

1 20 3 

Komentář: 

Další zápis do l. ročníku se konal 6. dubna 2018. Bylo zapsáno 26 dětí, z toho bylo 6 dětí 

navrţených na odklad povinné školní docházky o jeden rok na základě rozhodnutí PPP 

v Náchodě a odborného lékaře, ředitele školy a po dohodě s rodiči. V září 2018 tedy 

pravděpodobně nastoupí do l. ročníku ve Lhotě 20 ţáků. 
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4.2. Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia 

gymnázium  

zřizované krajem (Náchod, Trutnov, Úpice) 

 

z 5. ročníku podali 4 ţáci přihlášku na 

gymnázium, 3 ţáci byli přijati  

 

   29. června 2018 opustilo naši školu z 5. ročníku celkem 20 ţáků. 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků  

 

Přehled o prospěchu ţáků na konci školního roku 2017/2018: *počty žáků jsou ke dni 30. 6. 2018 

Třída počet ţáků Prospělo Prospělo 

s vyznamenáním 

Neprospělo Ţáci s 

dostatečnou 

Nehodnoceno 

- příp. jiné 

hodnocení 

1. 14 1 13 - - - 

2. 13 2 11 - - - 

3. 19 4   15 - 1 - 

4. 14 7  7 - 2 - 

5. 20 11   9 - 4 - 
Celkem 80 25 55 - 7 - 

 

  Přehled o chování ţáků na konci školního roku 2017/2018: *počty žáků jsou ke dni 29. 6. 2018 

Třída počet ţáků pochvaly Napomenutí TU důtky TU důtky ŘŠ 2 z 

chování 

1. 14 - - - - - 

2. 13 - - - - - 

3. 19 - - - - - 

4. 14 - - - - - 

5. 20 - - - - 2 
Celkem 80 - - - - 2 

 

5.2. Údaje o zameškaných hodinách 

Třída počet omluvených hodin –  

1. pololetí/1 ţák 

počet omluvených hodin –  

2. pololetí/1 ţák 

 

1. třída 215/15,35  hod. na 1 ţáka 376/26,85  hod. na 1 ţáka 

2. třída 239/18,38  hod. na 1 ţáka 541/41,61  hod. na 1 ţáka 

3. třída       576/30,31   hod. na 1 ţáka 1127/59,31  hod. na 1 ţáka 

4. třída 605/46,53  hod. na 1 ţáka 610/43,57  hod. na 1 ţáka 

5. třída    588/29,40  hod. na 1 ţáka 1029/51,45  hod. na 1 ţáka 

Celkem     2223/27,78 hod. na 1 žáka 3683/46,03 hod. na 1 žáka 

Ţádný ţák neměl neomluvenou absenci. 
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5.3. Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2017/2018: 

Integrovaní ţáci 

s vývojovými potřebami 

učení, vady řeči těţké, autisté 

Ročník 1. 

Ročník 2. 

Ročník 3. 

Ročník 4. 

Ročník 5. 

Počet ţáků: 1  

Počet ţáků: 1 

Počet ţáků: 2 

Počet ţáků: 2 

Počet ţáků: 2 

ţáci s poruchami chování Ročník: 1 

Ročník: 2. 

Ročník: 3 

Ročník: 4. 

Ročník: 5. 

Počet ţáků: 0 

Počet ţáků: 0 

Počet ţáků: 2 

Počet ţáků: 1 

Počet ţáků: 0 

Komentář: Pro 4 ţáky, kteří jsou v péči dyslektické asistentky, jsou zpracovány Individuální 

vzdělávací plány.  

Mimořádně nadaný ţák  

Ročník: 4 1 (matematika) 

 

 

 

6. Přehledné údaje o vzdělávání učitelů ve školním roce 2017/2018: 

Kdo název akce kdy Kč 
JČ Ekoabeceda 8. 11. 2017 zdarma 

HK Inkluze Dvůr Králové n. L. 24. 11. 2017 zdarma 

RJ Setkání metodiků prevence PPP 27. 11. 2017 zdarma 

RJ Setkání výchovných poradků  PPP 30. 11. 2017 200,- 

JČ 

IŠ 

Tandem Jenčkovi – hudební výchova 24. 1. 2018 500,- 

500,- 

 

 

 

 

          

7. Hospitační činnost ředitelky školy ve školním roce 2017/2018: 

 

Číslo 

hospitace 

datum hospitace ročník, příp. obsah, vyučující 

1 25. září 2017 připravenost ţáků na vyučování 
2 30. září 2017 kontrola třídní dokumentace pedagogů 
3 16. října 2017 LK, angličtina 3. třída 
4 17. října 2017 RJ, český jazyk 4. třída 
5 17. října 2017 HK+TK prvouka 1. třída 
6 19. října 2017 LK, český jazyk 3. třída 
7 19. října 2017 JV+AP IŠ, hudební vých. 2. třída 
8 18. října 2017 JČ, exkurze EPO Trutnov 3, 5. třída 
9 20. října 2017 JČ, vlastivěda 5. třída 
10 29. listopadu 2017 LK, angličtina 3. třída 
11 29. listopadu 2017 LK, angličtina 5. třída 
12 11. prosince 2017 LK český jazyk 3. třída 
13 31. ledna 2018 Kontrola třídní dokumentace ve všech třídách 
14 20. dubna 2018 Kontrola třídní dokumentace ve všech třídách 
15 29. června 2018 Kontrola třídní dokumentace ve všech třídách 
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8. Hodnocení školy 

Letos na škole neproběhlo ţádné celostátní výběrové testování ţáků 5. ročníků.  

 

 

9. Školní a mimoškolní aktivity, prezentace školy na veřejnosti 

    Aktivity pro žáky, s žáky, pro rodiče, pro ostatní aj. ve školním roce 2017/2018 

 

Plán školy – školní rok 2017-2018: 
Pokračuje program školní mléko a ovoce do škol, sběr železa a papíru, pomerančové a citronové kůry,  
Co se uskutečnilo od začátku aţ do konce školního roku: 

 

11. 9. 2017 beseda s rodinou pana K. o ţivotě na Srí Lance pro celou školu 

13. 9. 2017 začíná se rozhodovat o tom, jak bude vypadat dětské hřiště pro ZŠ 

14. 9. 2017 kontrola BOZP a PO osobou k tomu způsobilou a smluvní 

18. 9. 2017 zahájena výuka náboţenství 

26. 9. 2017 společné rodičovské sdruţení 

29. 9. 2017 vyhlášen ředitelkou jeden den ředitelského volna 

3.10. 2017 druţstvo 4 páťáků v Náchodě na dopravní soutěţi, 3. místo 

4. 10. 2017 masáţe pro zaměstnance školy 

6. 10. 2017  2. třída – Galerie výtvarného umění Náchod 

11. 10. 2017 se sešla nová školská rada 

od 11. 10. 2017 dlouhodobá nemoc pana školníka H., zastupuje T. V. 

13. 10. 2017 Drakiáda – pořádají rodiče ţáků 

16. 10. 2017 pedagogové dohadují vizi cvičné kuchyňky v budově druţiny 

18. 10. 2017 5. třída – exkurze do Elektrárny Poříčí 

18. 10. 2017 1.a2. třída – Česká Skalice Jak krtek ke kalhotkám přišel 

od 25. 10. 2017 ve stavu nemocných VŘ, zástup p. H 

26. a 27. 10. 2017 podzimní prázdniny 

1.11. 2017 Divadlo JKTyla – Doktorská pohádka, 1. – 5. třída 

3.11. 2017 Prostor PRO – pro 4. a 5. třídu – minimalizace krizového jednání ţ. 

7. 11. 2017 Mykolog pro všechny naše ţáky – beseda s panem J. Malým 

8. 11. 2017 návštěva pracovnic z PPP Náchod – o inkluzi 

10. 11. 2017 Návštěva knihovny – 2. třída 

20. 11. 2017 pedagogická rada 

29. 11. 2017 Prostor Pro – program uţ jen pro 4. třídu-rizikové chování ţáků 

30. 11. 2017 první bruslení prvňáčků v Náchodské kryté hale 

30. 11. 2017 zámek Karlova koruna do Chlumce n. C. – vánoce v jiných zemích, 

5. třída a ZŠ Olešnice, cestou zpět HK –hasičský záchr.sbor-exkurze 

1.12. 2017 1. třída Hradec Králové – Program Hradecké filharmonie 

4. 12. 2017 Sešlost několika rodičů k přípravě mikulášských balíčků pro děti 

5. 12. 2017 Mikuláš, čert a andělé z 5. třídy po celé škole rozdávají dárky 

6. 12. 2017 masáţe pro zaměstnance školy zde 

6. 12. 2017 2. třída exkurze v Domku A. Jiráska v Hronově – výstava betlémů 

7. 12. 2017 2. třída vánoční výstava v Domku B. Němcové v ČK 

7. 12. 2017 5. třída návštěva chrámu v ČK – o varhanech s p. H. 
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7. 12. 2017  zaměstnanci N.M.n.M.-vánoční výstava – zajistila J.Č. 

8. 12. 2017 1. třída peče cukroví, celá škola voní vanilkou a skořicí 

8. 12. 2018 zahájena inventarizace školního majetku 

12. 12. 2017 5. třída a J. Č. – zpívají v Hospici všem pro radost 

12. 12. 2017 2. třída a J.Vítová  recitují a zpívají v Pečovatelském domě 

13. 12. 2017 1. – 5. třída vánoční koncert v Divadle JKTyla 

15. 12. 2017 1.zpívání na schodech s J. Č. pro milé pozvané hosty 

18. 12. 2017 J. Č. hospitalizována 

v průběhu prosince instalování skříní cvičné kuchyňky v budově ŠD 2. patro 

22. 12. 2017 2. zpívání na schodech s I. Š. + vánoční besídky ve třídách 

11. 1. 2018 ProstorPro – další schůzka se 4. třídou – minim. rizikového chování 

23. 1. 2018 Pedagogická rada 

25. 1. 2018 5. třída – Knihovna ČK – program ke zvýšení čtenářské gramotnosti 

26. 1. 2018 3., 5. třída a ZŠ Olešnice – Hradecká filharmonie – hudební program 

30. 1. 2018 Tradiční školní karneval pro ţáky školy 

31. 1. 2018 Vydány pololetní výpisy z vysvědčení  

1.2. 2018 Divadlo J.K.Tyla – pohádka O kohoutu, kocouru a kose-Olešnice 

2.2. 2018 jednodenní pololetní prázdniny 

6. 2. 2018 v 1. třídě návštěva dětí z MŠ Studánka 

8. 2. 2018 Další pokračování ProstoruPro ve 4. třídě – eliminace rizik 

12. 2. 2018 příprava na zamykání skříní ve sborovně a u účetní – kvůli GDPR 

15. 2. 2018 Den otevřených dveří dopoledne i odpoledne 

20. 2. 2018 Firma F. dovezla kuchyňské nádobí, aj.vybavení do kuchyně 

21. 2. 2018 4. a 5. třída - program Parkourista J. Dohnal 

23. 2. 2018 Školní kolo recitační soutěţe – vybrání tří nejlepších do okres.kola 

od 26. 2. 2018 ředitelka H. B. v dlouhodobé prac. neschopnosti-operace 

26. 2. -2.3. 2018  týdenní jarní prázdniny 

6. 3. 2018 beseda s J. Malým tentokrát o zvířatech 

březen 2018 nácvik písniček a básniček na jarní jarmark, výrobky k prodeji 

20. 3. 2018 Divadlo J.K.Tyla –program Majda pro 1. – 2. třídu 

27. 3. 2018 Program pí Kotrčové –Tradice, truhlice, čepice – zvyky a tradice 

27. 3. 2018 Velikonoční jarmark – pro veřejnost 

29. a 30. 3. 2018 Velikonoční volno pro děti 

2.4. 2018 Velikonoční pondělí – volno 

6. 4. 2018 konkurz na místo zdejší ředitelky – nikdo nevybrán 

6. 4. 2018 zápis nových prvňáčků (26 ţáků) 

10. 4. 2018 2. třída – exkurze ve lhotecké hasičárně 

19. 4. 2018 Návštěva dětí z MŠ Větrník v naší 1. třídě 

20. 4. 2018 1. třída – návštěva knihovny v ČK – program pro čtenáře 

25. 4. 2018 Divadlo J.K.Tyla – koncert ZUŠ, 1. – 5. třída 

30. 4. 2018 ředitelka vyhlásila jeden den ředitelského volna 

2.-11. 5. 2018 Oslava Dne Země, programy ve třídách, úklid Lhoty 

14. 5. 2018 3. – 5. třída Divadlo J.K. Tyla – Ikaros – hraje divadlo DRAK 

15. 5. 2018 3. a 5. třída – školní poznávací výlet Poděbrady a Šestajovice 

16. 5. 2018 1. a 2. třída – školní exkurze do záchranné stanice Jaroměř 

24. 5. 2018 1. a 2. třída – školní poznávací výlet do Wenetu Otovice 

25. 5. 2018 2. třída – školní poznávací výlet do Častolovic 

25. 5. 2018 2. kolo konkurzu na místo zdejší ředitelky – vybrána R. J. 
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1. 6. 2018 5. třída – výstava výtv.prací v ČK na počest B. Němcové 180.výr. 

6. 6. 2018 2. třída – školní poznávací výlet do Barunčiny školy v Č. Skalici 

7. 6. 2018 3. a 5. třída – školní exkurze Harrachov, Muml. vodopád 

14. 6. 2018 Divadlo J.K.Tyla – taneční mozaika, 1. – 5. třída 

15. 6. 2018 1. a 3. třída – poznávací výlet do N. M. n. M. –korunovační klenoty 

20. 6. 2018 5. třída – poznávací výlet na Bohdašín (váálečné události) 

21. 6. 2018 1. a 2. třída – Hrajeme si hlavou v Hr.Kr., Tongo 

21. 6. 2018 5. třída – poznávací výlet na Odolov – Báňská záchranná sluţba 

26. 6. 2018 5. třída – exkurze Batist Medical a Camellus (bylinky, sirupy) 

27. 6. 2018 5. třída – exkurze do firmy LUKO 

28. 6. 2018 rozlučka s 5. třídou za školou 

29. 6. 2018 vydáno vysvědčení 

 
 

Komentář: 

     V tomto školním roce, jako ve všech ostatních, byla věnována pozornost úrovni vědomostí 

a dovedností ţáků, zajištění kvalitních učebních textů, vyuţívání 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 ţáků i pedagogů, 

základům zdravého ţivotního stylu, slušnému chování ţáků, boji proti šikaně, aj. 

     Během školního roku se uskutečnilo 5 pedagogických porad a 1 provozní porada. Zápisy z 

porad jsou vedeny a zaloţeny. Pedagogické rady se zabývaly prospěchem a chováním ţáků, 

způsobem nápravy chování ţáků, řešily se problémy integrovaných dětí, ředitelka seznámila 

všechny s plánem činnosti školy, průběţným čerpáním finančních prostředků nejen na DVPP 

a stav jeho čerpání, s důleţitými aktuálními informacemi, včetně nových zákonů a vyhlášek, t. 

č. hlavně o inkluzivním vzdělávání. 

   Byla řešena problematika BOZP, poţární ochrany, pracovního řádu, reţimu školy, 

úrazovosti a zlepšování pracovního prostředí, prověrka  BOZP a PO, byl proveden plán 

dovolených, aj. aktuální úkoly. 

    Během jarních měsíců jsme věnovali pozornost nejen chování ţáků, 

ale v průběhu celého školního roku také protidrogové problematice, programu OČMS 

(Ochrana člověka za mimořádných situací). 

   I v letošním školním roce ţáci 3. a 4. ročníku absolvovali 20 hodinový cyklus plavecké 

výuky v rámci osnov tělesné výchovy. Zúčastnilo se ho 33 ţáků. Ţáci 1. ročníku absolvovali 

kurz bruslení. 

   Pro zkvalitnění výuky jsme vyuţívali počítačovou učebnu s Internetem a výukovými 

programy, 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. 

    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 ţivotní styl jsme propagovali nejen ve vyučování, 

ale také pobytem na čerstvém vzduchu o velkých přestávkách. Pobývali jsme za pěkného 

počasí na travnaté ploše za školou k tomuto účelu vybudované s vyuţitím lanové pyramidy, 

lanového parkuru a dvojhrazdy. V rámci pitného reţimu máme zavedené státem dotované 

školní mléko. Pokračujeme i s programem Ovoce a zelenina do škol. Vţdy jednou za 14 dní 

škola obdrţela vitamíny (ovoce – zeleninu či pití různého druhu) pro všechny ţáky naší školy 
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zdarma. Vyuţili jsme i doprovodné akce s ochutnávkou neznámých či méně známých druhů 

ovoce, či ochutnávku mléčných produktů. Zúčastnilo se všech 80 ţáků. 

   Jako kaţdým rokem, tak i letos ţáci vyšších ročníků naší školy a pod vedením svých 

učitelek vyráběli dárky a přání k Vánocům a Velikonocům a pro starší a nemocné 

spoluobčany ţijící 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, či 

do výrobních hal a dílen. 

Ţákům poskytujeme vědomosti, znalosti a informace ze všech moţných zajímavých pramenů. 

 Od samého jara sbírají ţáci naší školy bylinky a pomerančovou kůru. Byly odvezeny na 

konci školního roku zpracovatelskou firmou do Slatiňan. 

I nadále probíhá dlouhodobá sběrová akce (papír, ţelezo) ve spolupráci s firmou ze sběrných 

surovin v Č. Kostelci P+P, od které škola získává kaţdoročně sponzorský dar. 

 

10. Spolupráce  

 10.1. Spolupráce s rodiči   
Akce: Drakiáda, Mikulášská nadílka, Kuličkiáda, Honba za pokladem. 

      Spolupráce s rodiči v rámci SRPŠ je výborná. Rodiče organizují pro děti během školního 

roku několik akcí. Jsou to akce pravidelně se opakující, protoţe jsou mezi dětmi 

velmi oblíbené. Je to uţ tradiční Drakiáda, Kuličkiáda, Mikulášská nadílka a Honba za 

pokladem.  

   SRPŠ zajistilo odměny ţákům oceněným na konci školního roku za sběr bylin, dále odměny 

pro ţáky druţiny, a sladkost za sběr druhotných surovin. 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 kaţdou 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 ţáků. Připomínky k chodu školy nebyly. 

V Radě rodičů pro tento školní rok pracovaly tyto maminky a tatínek: 

zástupce pro 5. třídu..........paní Geislerová 

zástupce pro 4. třídu……..pan Macháček 

zástupce pro 3. třídu……..paní Rousková 

zástupce pro 2. třídu …….paní Řezníčková 

zástupce pro 1. třídu …….paní Hejdová 

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 výmalbu WC v původní budově školy, na opravu 

parketové podlahy v herně školní druţiny a na rozšíření stávající městské knihovny v naší 

škole pro účely rozvoje čtenářské gramotnosti u ţáků. Započala se rekonstrukce dětského 

hřiště ve Lhotě (18. 6. 2018). 

 MěÚ vždy dobře poradí a škole 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  
 Povaţujeme za důleţité nabídnout ţákům program, kterým by vhodně vyplnili volný čas. 

Nedílnou součástí je tzv. Minimální preventivní program, jehoţ cílem je vhodně doporučit a 
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zabezpečit dětem v co moţná největším rozsahu volnočasové aktivity (předáváme nabídky 

z Háčka, Déčka, ZUŠ, sportovní oddíly z našeho města, apod.) 

   Uţ 20. rok funguje na škole schránka důvěry na vhazování dotazů ţáků. Rovněţ jsme 

vytvořili knihovnu s tituly a propagačními materiály k dané problematice. Na třídních 

schůzkách pokaţdé rodičům zdůrazňujeme, aby si všímali, jak, kde a s kým jejich děti tráví 

volný čas. Pro zlepšení školního a třídního klimatu byly pozvány pracovnice ProstoruPro 

z Hradce Králové, aby rozklíčovaly a děti nasměrovaly na zdravější chování v rámci třídních 

kolektivů, letos hlavně ve 4. třídě. 

 

 11.2. Možnosti volnočasových aktivit žáků 

Ţáci naší školy navštěvovali TJ Sokol Lhota (od října 2017 dle rozpisu od vedoucího TJ 

Sokol), docházeli do zájmových útvarů v Červeném Kostelci, jako je např. fotbalový oddíl či 

Skaut, Kadet, tenis, či tanečky zumba, případně maţoretky.  Hojně a rádi ţáci navštěvovali 

knihovnu, kde vyuţívali její sluţby a nabídky. Také docházeli do ZUŠ v Červeném Kostelci.  

 

 

 11.3. Zájmové kroužky na škole  
 Ve škole od října 2017 fungoval v rámci školní druţiny tělovýchovný krouţek pod vedením 

paní vychovatelky. Děti navštěvovaly s paní vychovatelkou buď tělocvičnu, nebo dětský 

koutek, případně chodily na jiné plochy vhodné k pobytu dětí. Další aktivitou paní 

vychovatelky byla výuka hra na flétnu. Paní vychovatelka zaslouţí velkou pochvalu za 

kreativitu a zaujetí dětí. 

  

 11.4. Další aktivity  
Jako kaţdé jaro, i letos byla ve škole vyhlášena bylinářská soutěţ. V červnu si firma ze 

Slatiňan odvezla několik pytlů pomerančové kůry a bylin. 

   Firma Sběrné suroviny v Č. Kostelci nabídla škole sponzorský dar, a to na základě sbírání 

sběrových lístečků. Takţe se průběţně ve škole sbírají lístečky s odevzdaným sběrem a na 

konci školního roku škola získá z kaţdého kg sběru dvacetihaléř. Letošní výše sponzorského 

daru činí 6 000 Kč. Ty byly a budou vyuţity na odměny pro ţáky či částečnou úhradu 

výletových autobusů. 

   Zhodnocení nejlepších sběračů druhotných surovin bylo provedeno i na konci školního roku 

a nejlepší sběrači byli odměněni sladkou odměnou. Myslíme si, ţe i to je dobrý základ pro 

výchovu našich dětí a dobré vyuţití jejich volného času.  

    Hodně ţáků naší školy docházelo do ZUŠ. 

   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 se neuskutečnila.  

 

Další kontroly: 

 

1. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR provedla dne 7. 3. 2018 kontrolu povinnosti 

placení pojistného. Kontroloval: Ing. Ivo Lorenc ve spolupráci se mzdovou účetní 

paní Šárkou Špetlovou z MěÚ. 

2.  Předmětem kontroly bylo: 

a) dodrţování oznamovací povinnosti 
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b) stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného 

c) dodrţování termínů splatnosti pojistného 

d) dodrţování ostatních povinností plátců pojistného 

e) zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech 

Zjištění: 

Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční 

nedostatky. 

 

2. Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) 

zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole v termínu 31. 1. 2018. Kontrolu vedla 

interní auditorka Ivana Dolanská ve spolupráci s ekonomickou účetní paní Blankou 

Hrubou ve škole. 

Závěr a opatření: Účetnictví organizace je vedeno přehledně. Organizace hospodaří 

v souladu se schváleným rozpočtem. 

 

 

 

 

13. Základní údaje o hospodaření školy (leden až červen 2018) Tabulka čerpání 

rozpočtu z MěÚ a z KÚ KHK k 30. červnu 2018   

1 – státní rozpočet (str. 14) 

2 – městský rozpočet (str. 15) 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva je vyhotovena: 

1x pro městský úřad v Červeném Kostelci 

1x pro ZŠ v Červeném Kostelci, Lhotě k zaloţení 

1x pro ZŠ v Červeném Kostelci, Lhotě k vyvěšení pro rodiče 

 

 

 

 

 

Výroční zprávu zpracovala:    Mgr. Hana Benešová 

        

 

 

 

V Červeném Kostelci, Lhotě, dne 29. září 2018 
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