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Výroční zpráva školy
za školní rok
2015/2016

Výroční zpráva o činnosti školy
Charakteristika školy
Jedná se o školu se všemi devíti ročníky.
Ve školním roce 2015/2016 se celkem 294 žáků vyučovalo v rámci 14 tříd.
Škola dále zahrnuje:
a) školní družinu
 tři oddělení (90 žáků)
b) školní klub (99 žáků)
 11 zájmových útvarů (214 dětí)
c) školní jídelnu
 plánovaná kapacita: 450 obědů

Přehled učebních plánů
ŠVP Blahováček pro žáky 1. – 9 . ročníku

Údaje o pracovnících školy
Celkem: 33 (z toho 28 žen)
z toho: 24 pedagogických pracovníků
(z toho 3 vychovatelky, 3 asistenti pedagoga)
1 hospodářka
4 správní zaměstnanci
4 zaměstnanců ve školní jídelně
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI:
titul, jméno a příjmení

funkce, vzdělání, aprobace, praxe

Mgr. Martin Zakouřil

ředitel
Přírodovědecká fakulta MU v Brně,
zeměpis + matematika,
22 let

Mgr. Martin Dytrych

statutární zástupce,
Přírodovědecká fakulta UK v Praze,
zeměpis + matematika,
25 let

Mgr. Petra Báčová

výchovný poradce, učitelka na II. stupni,
Pedagogická fakulta v Hradci Králové,
český jazyk + občanská výchova,
29 let

Ing. Jaromír Beránek

metodik ICT, učitel na II. stupni,
VŠ zemědělská v Praze,
doplňující studium na získání pedagogické
způsobilosti
22 let

Mgr. Jana Hájková

učitelka na I. stupni,
Pedagogická fakulta v Hradci Králové
učitelství pro I. stupeň základní školy
11 let

Mgr. Renata Kafková, Ph.D.

učitelka na II. stupni
Filozofická fakulta v Ostravě
německý jazyk + dějepis,
9 let

Václav Král

učitel na II. stupni,
Pedagogická fakulta v Hradci Králové,
dílenské předměty + odborný výcvik,
Fakulta tělesné výchovy a sportu, trenérská škola,
nad 32 let

Mgr. Daniela Mikešová

učitelka na I. stupni
Pedagogická fakulta UK v Praze
učitelství pro školy s mládeží vyžadující zvláštní péči,
30 let

PaedDr. Věra Nývltová

učitelka na II. stupni
Pedagogická fakulta v Hradci Králové
fyzika + chemie
32 let

Mgr. Šárka Kratochvílová

učitelka na II. stupni
Pedagogická fakulta v Liberci
český jazyk + občanská výchova
10 let

Mgr. Blanka Pavlásková

Hana Plašilová, DiS

učitelka na I. stupni,
Pedagogická fakulta v Hradci Králové,
učitelství pro I. stupeň základní školy,
nad 32 let
učitelka na I. stupni
Pedagogická fakulta v Hradci Králové (studuje)
učitelství pro I. stupeň základní školy
11 let

Mgr. Eva Prouzová

učitelka na I. stupni,
Pedagogická fakulta v Hradci Králové,
učitelství pro I. stupeň základní školy,
nad 32 let

Mgr. Veronika Prouzová

učitelka na I. stupni,
Pedagogická fakulta MU v Brně,
učitelství pro I. stupeň základní školy,
5 let

Ing. Jitka Pulkrábková

učitelka na II. stupni
Vysoká škola chemicko-technologická Pardubice
Doplňující pedagogické studium Univerzita Pardubice
23 let

Mgr. Eliška Pulkrabová

učitelka na I. stupni
Pedagogická fakulta v Plzni
učitelství pro I. stupeň základní školy
2 roky

Mgr. Radka Řeháková

učitelka na I. stupni,
Pedagogická fakulta v Hradci Králové,
učitelství pro I. stupeň základní školy,
25 let

Mgr. Silvie Žďárská

učitelka na I. a II. stupni,
Pedagogická fakulta v Liberci,
učitelství pro I. stupeň základní školy,
Certificate in Englisch (University of Cambridge)
17 let

Asistenti pedagoga:

Světla Holmanová
Radka Štěpánská
Mgr. Jarmila Špůrová

Na škole pracovaly čtyři dyslektické asistentky a dvě logopedické asistentky.
Školní družina:
Věra Páslerová
Eva Jansová
Veronika Kulhavá Páslerová
Školní klub:
Martina Šrollová

vedoucí vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka

vedoucí

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI:
Hospodářka:
Martina Šrollová
Jídelna:
Pavlína Blehová
Jana Voleská
Alena Gumbírová
Jaroslava Lednová

vedoucí školní jídelny
vedoucí kuchařka
kuchařka
kuchařka

Správní zaměstnanci:
Josef Nedvěd
Zdeňka Blažková
Jarmila Kociánová
Lenka Vítová

vedoucí, údržbář
uklízečka
uklízečka
uklízečka

Prostorové, technické a hygienické vybavení školy
Vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Výuka probíhá ve 14 kmenových učebnách
(z toho 2 učebny se využívají pro výuku výtvarné výchovy a chemie s fyzikou) a 8
odborných učebnách (přírodopisu, 2 počítačové učebny, knihovna, chemicko –
fyzikální laboratoř, učebna s notebooky a interaktivní tabulí, dílna na pracovní činnosti
a šicí dílna). Tři oddělení školní družiny mají k dispozici dvě vzájemně propojené
velké místnosti a další větší místnost na stejném patře. "Základnou" školního klubu je
počítačová učebna, která je zároveň vybavena televizí s videem, kazetovým
magnetofonem s CD přehrávačem, šipkami a stolní fotbalovou hrou. Jednotlivá
oddělení školního klubu dále využívají vhodné prostory ZŠ (tělocvična, knihovna,
atd.). Součástí školy jsou dvě tělocvičny (včetně místnosti na stolní tenis) a školní
kuchyň s jídelnou. Pro sport je u školy k dispozici prostor pro vrh koulí a doskočiště
pro skok daleký.

Materiální vybavení školy
Díky evropským projektům vybavila škola v posledních letech počítači 3 počítačové
učebny (z toho 1 učebnu notebooky). Současně mají učitelé k dispozici i notebook a
tablet. Z projektových peněz byl po celé budově instalován bezdrátový internet, tj.
WIFI (v loňském roce byl pak z jiných projektových peněz ještě posílen) a několik
interaktivních tabulí. V loňském i letošním roce jsme nakoupili vždy 2 školní tabule s
interaktivními dataprojektory a v tomto trendy chceme pokračovat i v dalších letech.
Ve většině zbývajících učeben je televize s videem nebo DVD přehrávačem (vzhledem
k postupnému zakupování interaktivních dataprojektoru, jejich využití bude klesat).
Každý vyučující, který ve výuce využívá kazety nebo CD ROM, má k dispozici
moderní kazetový magnetofon s CD přehrávačem. Existence 3 počítačových učeben
(s připojením na internet) umožňuje v každém předmětu využívat ve výuce počítače.
Počítač s připojením na internet mají učitelé k dispozici i v každém kabinetě.
Vzhledem ke stáří těchto počítačů jsme v letošním roce s finanční podporou Města
Úpice zakoupili do kabinetů nové počítače. Pro potřeby pedagogů je ve sborovně
multifunkční barevná kopírka, která zároveň funguje jako síťově připojená tiskárna.
Na škole jsou dále k dispozici dvě velké černobílé laserové kopírky a několik menších
laserových tiskáren, z toho dvě barevné. Pro potřeby výuky v obou počítačových
učebnách slouží dva datavideoprojektory. Žáci i učitelé mají k dispozici rychle se
rozšiřující školní knihovnu, kde jsou pro jejich potřebu k dispozici 2 počítače
s přístupem na internet. Každoročně škola nakupuje také dle finančních možností nové
učební pomůcky – nástěnné mapy, knižní pomůcky, obrazové materiály, modely, atd.

Údaje o přijímacím řízení
Celkem ukončilo základní vzdělávání 24 žáků (z toho 19 žáků z 9.ročníku, 3 žáci
z 8.ročníku a 2 žáci ze 7.ročníku). 54% žáků bylo přijato na studijní obory středních
škol ( z toho 2 žáci na SŠ technického zaměření, 2 žáci na gymnázium a 9 žáků na
ostatní SŠ) a zbylí žáci na obory SOU. 7 žáků (18% žáků pátých tříd ) bylo přijato na
studium víceletého gymnázia.

Údaje o zápisu do 1. tříd
K zápisu do 1. tříd přišlo celkem 61 žáků. Do 1. třídy bylo přijato 50 žáků (z toho 9
dětí s odkladem z předchozího roku) a 11 žákům byl dán odklad.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Na škole realizujeme Minimální preventivní program. Je vytvořen Krizový plán školy.
Preventistou je PaedDr. Věra Nývltová.

Pro žáky je k dispozici:
 nástěnka k aktuálním problémům
 schránka na dotazy žáků
 individuální konzultace dle dohody:
2. stupeň:
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník -

program, který se zabývá bojem proti alkoholu
program o kyberšikaně
program na téma denní režim a nebezpečí anorexie a bulimie
beseda „Agrese v životě“
program, který se zabývá bojem proti drogám
přednáška o AIDS (8. + 9.třída)
přednáška na téma „AIDS“

Každoročně škola pořádá 3 - 4 denní Preventivní kurz

Výsledky vzdělávání žáků
Chování:
2. stupeň
3. stupeň

I. pololetí
5 (1,7 %)
3 (1,0 %)

Omluvené absence:
I. pololetí: 10 271
II. pololetí: 16 123

II. pololetí
12 (4,1 %)
5 (1,7 %)
(průměr na jednoho žáka: 35,66)
(průměr na jednoho žáka: 55,03)

Neomluvené absence:
I. pololetí: 34
(průměr na jednoho žáka: 0,12)
II. pololetí: 8
(průměr na jednoho žáka: 0,03)

Prospěch na konci školního roku
Třída

Počet žáků

Vyznamenání

Prospělo

Neprospělo

I.A
I.B
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
V.A
V.B
VI.A
VII.A
VIII.A
IX.A

19
19
27
24
21
21
24
19
17
22
21
18
19
19

18
18
20
20
14
14
15
12
6
11
3
5
4
6

1
1
4
4
7
5
9
7
10
11
15
10
12
13

0
0
3
0
0
2
0
0
1
0
3
3
3
0

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Žáci s vývojovými poruchami učení jsou integrováni v běžných třídách. Žáci s těžšími
poruchami učení mají individuální vzdělávací plány. Tyto plány jsou vypracovány
třídním učitelem ve spolupráci s ostatními vyučujícími, Pedagogicko – psychologickou
poradnou Trutnov a rodiči. Žákům se zvýšeným normativem je v dostatečné míře
věnována individuální péče i mimo výuku. Na základě diagnostikace jsou všem žákům
s vývojovou poruchou učení, či jiným zdravotním postižením, poskytovány úlevy dle
vyučovaného předmětu, druhu poruchy a její závažnosti. Některým žákům jsou pro
výuku podle potřeby poskytovány různé kompenzační pomůcky. Našim nejmladším
žákům, kteří mají problémy s výslovností, je věnována pravidelná logopedická péče.
Od dubna 2013 na škole působí také několik asistentů pedagoga, kteří se věnují žákům
se sociálním znevýhodněním.

Vzdělávání pedagogických zaměstnanců
Ve školním roce 2015/2016 se pedagogové v rámci DVPP přihlásili na 15
vzdělávacích akcí z různých oblastí výuky. Zaměřeny byly převážně na výuku jazyků
a práce s dětmi.

Údaje o největších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Vítání prvňáčků (1.9.2015)
Kurz pro zlepšení vztahů ve třídě 5.A (9.9. – 11.9.2015)
Drakiáda (2.10.2015)
Florbalová víkendovka (10. – 11.10.2015)
„Strašidláci z dýní“ – tvořivá dílna s rodiči (21.10.2015)
Bramborová víkendovka 2.A (23. – 24.10.2015)
DISCO PARTY (27.10.2015)
Beseda se spisovatelkou Hanou Hindrákovou (6.11.2015)
Víkendovka „Circle of silence“ (6. – 7.11.2015)
Projekt „Cesta do pravěku“ (12.11.2015)
Bramborová víkendovka 2.B (13. – 14.11.2015)
Sportovní víkendovka (14. – 15.11.2015)
Bruslařské odpoledne (25. a 26.11.2015)
Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou (27.11.2015)
Karneval „S čerty nejsou žerty“ (28.11.2015)
Andělský den (5.12.2015)
Vánoční tvořeníčko – tvořivá dílna s rodiči (9.12.2015)
BLAHOVKA CUP (12.12.2015)
Koncert školního sborečku v loutkovém divadle (17.12.2015)
Okénko do výuky (22.1.2016)
Školička nanečisto (23.1.2016)
Program pro nejlepší žáky (3.2.2016)
Zápis do 1.ročníku – „Do školy s večerníčkem“ (4.2.2016)
Víkendovka „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ (6. – 7.2.2016)
ZADY cup – florbalový turnaj (13.2.2016)
Bruslařské odpoledne (17. a 18.2.2016)
DISCO PARTY (19.2.2016)
Blahovecké hry (1.3.2016)
Mistrovství Úpice v SUDOKU (9.3.1016)
Úpická laťka (12.3.2016)
Velikonoční tvořeníčko (22.3.2016)
Den ve středověkém městě (6.4.2016)
Pohádková víkendovka 2.B (8. – 9.4.2016)
Pohádková víkendovka 2.A (29. – 30.4.2016)
Lampiónový průvod s čarodějnickým rejem (30.4.2016)
Výtvarná soutěž „Rozesmátý svět“ (vyhodnocení 11.5.2016)
Rozlučková ťapací víkendovka – 2.třídy (20. – 21.5.2016)
Dětský den pro děti z mateřských škol (26.5.2016)
Dětský den pro žáky I. – IV. ročníku (27.5.2016)
Ekologický kurz (1. – 3.6.2016)
Letní koncertík školního sborečku v loutkovém divadle (9.6.2016)
Zájezd pro nejlepší žáky školy – Fajnpark Chlumec n.C., Kutná Hora (24.6.2016)

Slavnostní předávání ocenění za celoroční soutěže (29.6.2016)
Slavnostní rozloučení s devátými ročníky (29.6.2016)
Prázdninový tábor školní družiny (11. – 15.7.2016, Janské Lázně)
Během školního roku připravujeme pro žáky mnoho projektových dnů, organizujeme
velké množství různých besed, jednodenních exkurzí a nespočet sportovních a
vědomostních soutěží

Vydávání školního časopisu „ Trhlej svět “ a školní kroniky
Školní televize BLAHOVKA TV
Celoroční florbalová liga chlapců i dívek, fotbalová liga chlapců
Celoroční soutěž v šipkách a ve stolním fotbalu
Celoroční soutěže – sportovec a sportovkyně školy, nejlepší žák ve vědomostních
soutěžích, nejlepší žák školy, nejlepší sběrači odpadových surovin
Činnost školního klubu, školní knihovny a zájmových kroužků.
Účast v mnoha vědomostních i sportovních soutěžích na úrovni okrsku či okresu.
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE






















Zátopkova štafeta
Zátopkova "5" (2. místo v okrsku)
Malá kopaná – mladší žáci (3. místo v okrsku)
Malá kopaná – starší žáci (3.místo v okrsku)
Běh Dlouhými Záhony (Michal Černý – 3.místo)
Florbal – mladší žáci (2. místo v okrsku)
Florbal – starší žáci
Florbal – mladší žákyně (2. místo v okrsku)
Florbal – starší žákyně (3. místo v okrsku)
Halová kopaná – 1.stupeň (1.místo v okrsku)
Basketbal – starší chlapci
Basketbal – starší dívky (2. místo v okrsku)
Šplh (2.místo v okrsku, 4 individuálních vítězství)
Šplh – 1.stupeň (1. místo v okrsku; 6 individuálních vítězství)
Úpická laťka (Nikola Winklerová – 4.místo)
Vybíjená – smíšená družstvo 2. – 3. tříd (1. místo v okrsku)
Vybíjená – starší žáci
(2. místo v okrsku)
Vybíjená – starší žákyně (2. místo v okrsku)
Vybíjená – mladší žáci (1.místo v okrsku, 2. místo v okresu!)
Vybíjená – mladší žákyně (2. místo v okrsku)
Pohár rozhlasu (starší žáci – 2.místo, mladší žákyně – 3.místo, 2 individuální
vítězství: Daniel Malínský – běh na 60 m, Eva Krouželová – hod míčkem)
 Atletické finále (1. – 3. třídy) – chlapci (1. místo v okrsku; vítěz:
František Kuhn – běh na 50 metrů a vytrvalostní běh)

 Atletické finále (1. – 3. třídy) – dívky (1. místo v okrsku; vítězka:
Anna Nyklíčková – vytrvalostní běh)
 Atletické finále (4. – 5. třídy) – dívky (1. místo v okrsku – vítězky:
Barbora Peterová – vytrvalostní běh;
Rozálie Térová –hod míčkem a skok daleký
 Atletické finále (4. – 5. třídy) – chlapci (2. místo v okrsku, vítěz:
Patrik Fabián – skok daleký a vytrvalostní běh)
V celoroční soutěži GRAND PRIX pro 1. stupeň jsme opět zvítězili!!
VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE
(v závorce úspěchy v okresním kole)
 olympiáda z dějepisu
 olympiáda z astronomie
 korespondenční kolo Astronomické olympiády
(krajské kolo: Daniel Marek – 4.místo; Michal Černý – 6.místo)
 olympiáda ze zeměpisu
 olympiáda z matematiky (Tereza Mědílková – 2. místo)
 Pythagoriáda (Tereza Mědílková – 3.místo)
 olympiáda z chemie
 olympiáda z fyziky (Lukáš Kejzlar – 2. místo)

DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE
 zdravotnický víceboj (mladší – 1. místo v okresu, 5.místo v kraji!!)
 výtvarná soutěž „Rozesmátý svět“
1. místo – Nikola Mádrová, Petra Havlová, Tereza Wernerová
2.místo – Michaela Horáková, Tereza Mědílková
3. místo – Klára Zárubová
 různé výtvarné soutěže
 Dětská scéna (recitace) – Tereza Jakubčaninová (čestné uznání)
 Soutěž ve zpěvu – Jan Ježek (2.místo v okresu)
 Mistrovství Úpice v SUDOKU (Petr Vrána, Simona Billiová – oba 1.místo)

Výsledky inspekce
Ve školním roce 2015/2016 nebyla Českou školní inspekcí provedena inspekce na naší
škole.

Údaje o školské radě
Školská rada byla na škole zřízena 8.12.2005.
Dle rozhodnutí starosty Města Úpice má 6 členů
Volby do školské rady proběhly 12.11.2014 (zástupci pedagogů) a 13.11.2014
(zástupci rodičů žáků). Z důvodu mateřských povinností Šárky Kratochvílové proběhly
25.8.2016 doplňkové volby člena školské rady za pedagogické pracovníky. Od tohoto
termínu tak zasedá Školská rada v tomto složení:
Členové jmenováni zřizovatelem:
 Šrejberová Martina
 Žlůvová Štěpánka
Členové zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků
 Čapková Dominika
 Křížek Martin
Členové zvoleni pedagogickými pracovníky školy
 Beránek Jaromír. Ing.
 Žďárská Silvie, Mgr.

V Úpici, 30.8.2016

Mgr. Martin Zakouřil
ředitel školy

