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Výroční zpráva školy
za školní rok
2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy
Charakteristika školy
Jedná se o školu se všemi devíti ročníky.
Ve školním roce 2008/2009 se celkem 287 žáků vyučovalo v rámci 13 tříd (z toho
1 třídy speciální – vývojové poruchy učení).
Škola dále zahrnuje:
a) školní družinu
 dvě oddělení (60 žáků)
b) školní klub (122 žáků)
 11 zájmových útvarů (142 dětí)
c) školní jídelnu
 plánovaná kapacita: 450 obědů

Přehled učebních plánů
Základní škola čj. 16847/96-2 pro žáky 4. – 5. ročníku a 9. ročník
V rámci vzdělávacího programu Základní škola byly žákům IX. ročníku nabídnuty tyto
volitelné předměty:
Seminář a praktika z chemie, technické činnosti, informatika a základy administrativy.
Žáci IX. ročníku měli týdně tři hodiny volitelného předmětu.
ŠVP Blahováček pro žáky 1. – 3 . ročníku a 6. – 8. ročníku

Údaje o pracovnících školy
Celkem: 31 (z toho 26 žen)
z toho: 21,5 pedagogických pracovníků (z toho 2,5 vychovatelek)
0,5 hospodářka
4 správní zaměstnanci
5 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,
15 let

Mgr. Martin Dytrych

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

Mgr. Petra Báčová

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

Ing.

Jaromír Beránek

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

Eva Effenberková

učitelka na II. stupni,
Obchodní akademie Trutnov,
Jazyková škola PASTIME Náchod,
Certificate in Englisch (University of Cambridge)
5 let

Mgr. Marie Hubálovská

učitelka na I. stupni,
Pedagogická fakulta UK V Praze
učitelství pro I. stupeň základní školy,
rigorózní zkouška ze speciální pedagogiky
14 let

Mgr. Renata Kafková, Ph.D.

učitelka na II. stupni
Filozofická fakulta v Ostravě
německý jazyk + dějepis,
4 roky

Václav Král

Mgr. Alice Ludvíková

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

Mgr. Daniela Mikešová

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

Mgr. Helena Morávková

učitelka na II. stupni,
Pedagogická fakulta UK v Praze,
matematika + fyzika
Pedagogická fakulta UK v Praze,
spec. pedag. mládeže s vadným rozumovým vývojem,
31 let

PaedDr. Věra Nývltová

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

Mgr. Šárka Paulusová

učitelka na II. stupni
Pedagogická fakulta v Liberci
český jazyk + občanská výchova
3 roky

Mgr. Blanka Pavlásková

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

Mgr. Eva Prouzová

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

Mgr. Radka Řeháková

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

Mgr. Zdeňka Skřivánková

učitelka na I. stupni,
Pedagogická fakulta v Hradci Králové,
vychovatelství + výtvarná výchova,
nad 32 let

Mgr. Jarmila Špůrová

učitelka na 1. stupni,
Pedagogická fakulta v Hradci Králové,
učitelství pro I. stupeň základní školy,
nad 32 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)
10 let

Na škole pracoval jeden speciální pedagog, šest dyslektických asistentek a dvě
logopedické asistentky.

Školní družina:
Věra Páslerová
Eva Jansová

vedoucí vychovatelka
vychovatelka

Školní klub:
Irena Nyklíčková

vedoucí

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI:
Hospodářka:
Irena Nyklíčková
Jídelna:
Pavlína Blehová
Jana Voleská
Alena Gumbírová
Vlasta Kuťáková
Jaroslava Lednová

vedoucí školní jídelny
vedoucí kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka

Správní zaměstnanci:
Josef Nedvěd
Zdeňka Blažková
Jitka Haasová
Lenka Vítová

vedoucí, údržbář
uklízečka
uklízečka
uklízečka

Prostorové, technické a hygienické vybavení školy
Vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Výuka probíhá ve 13 kmenových učebnách
(z toho 3 učebny se využívají pro výuku výtvarné výchovy, hudební výchovy a chemie
s fyzikou) a 9 odborných učebnách (přírodopisu, 2 počítačové učebny, knihovna,

chemicko – fyzikální laboratoř, učebna jazyků, pracovna výtvarné výchovy, dílna na
pracovní činnosti a šicí dílna). Dvě oddělení školní družiny mají k dispozici dvě
vzájemně propojené velké místnosti. "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. Škola
prošla v posledních letech s pomocí svého zřizovatele rozsáhlou rekonstrukcí.
Kompletně zrekonstruována byla kuchyně včetně jejího zázemí a ve všech učebnách a
kabinetech byla zastaralá světla nahrazena novými zářivkami. V létě 2008 proběhla
kompletní rekonstrukce malé tělocvičny a o rok dříve získala velká tělocvična nový
nátěr podlahy. V letošním roce se opravila podlaha ve školní družině a na chlapeckých
záchodech 1. stupně byly instalovány mušle. Na dvorku vedle školy máme pro mladší
děti k dispozici dřevěné dětské hřiště se skluzavkou a pro výuku za pěkného počasí
posezení pro „školu v přírodě“. Pro sport je u školy k dispozici prostor pro vrh koulí a
doskočiště pro skok daleký.

Materiální vybavení školy
Všechny učebny jsou již vybaveny novými školními lavicemi a židlemi. Ve většině
učeben je televize s videem nebo DVD přehrávačem. K dispozici jsou také 2 meotary.
Každý vyučující, který ve výuce využívá kazety nebo CD ROM, má k dispozici
moderní kazetový magnetofon s CD přehrávačem. Existence 2 počítačových učeben
(s připojením na internet ) umožňuje v každém předmětu využívat ve výuce počítače.
Několik počítačů připojených na internet je i v učebně jazyků na 1. stupni. Počítač
s připojením na internet mají učitelé k dispozici i v každém kabinetě. Pro jejich
potřeby je ve sborovně multifunkční barevná kopírka, která zároveň funguje jako
síťově připojená tiskárna. Na škole jsou dále k dispozici tři velké černobílé laserové
kopírky a několik menších laserových tiskáren, z toho jedna barevná. V učebně chemie
se nachází datavideoprojektor s napojením na počítač s internetem. Druhý
datavideoprojektor slouží pro potřeby výuky v jedné počítačové učebně. Žáci i učitelé
mají k dispozici rychle se rozšiřující školní knihovnu, kde jsou pro jejich potřebu
k dispozici 2 počítače s přístupem na internet. V létě 2008 byl do knihovny zakoupen
nový nábytek. O rok dříve byly zrekonstruovány ve škole všechny tabule a do
počítačových učeben a školní knihovny byly nainstalovány keramické tabule. Škola se
snaží neustále vylepšovat i pracovní zázemí pro pedagogy. V minulém roce například
proběhla kompletní rekonstrukce sboroven na 1. i 2. stupni. Každoročně škola
nakupuje také velké množství nových učebních pomůcek – nástěnné mapy, knižní
pomůcky, obrazové materiály, modely, atd.

Údaje o přijímacím řízení
Celkem ukončilo základní vzdělávání 29 žáků. Všichni žáci devátých ročníků byli
umístěni. 69% žáků bylo přijato na studijní obory středních škol ( z toho 2 žáci na
gymnázium, 5 žáků na SŠ technického zaměření a 13 žáků na ostatní SŠ). Zbylí žáci
byli přijati na obory středních odborných učilišť. 9 žáků (28% žáků pátých tříd ) bylo
přijato na studium víceletého gymnázia.

Údaje o zápisu do 1. tříd
K zápisu do 1. tříd přišlo celkem 30 žáků. Do 1. třídy bylo přijato 25 žáků (z toho 5
dětí s odkladem z předchozího roku) a 5 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
 zřízena e-mailová adresa Blahovka.pomoc@seznam.cz
Uskutečněné akce:
 beseda pedagogů s kurátorkou
 beseda žáků 7. ročníku s příslušníky Policie ČR na téma „Prevence kriminality“
 beseda žáků 1. stupně s příslušníky Policie ČR
 preventivní kurz (8.A)
 preventivní program „Normální je nekouřit“ (pro 1. stupeň)

Výsledky vzdělávání žáků
Chování:
2. stupeň
3. stupeň

I. pololetí
6 (2,1 %)
4 (1,4 %)

Omluvené absence:
I. pololetí: 11 274
II. pololetí: 18 407

II. pololetí
2 (0,7 %)
4 (1,4 %)

(průměr na jednoho žáka: 39,28)
(průměr na jednoho žáka: 64,14)

Neomluvené absence:
I. pololetí: 60
(průměr na jednoho žáka: 0,20)
II. pololetí: 38
(průměr na jednoho žáka: 0,13)

Prospěch na konci školního roku

Třída

Počet žáků

Vyznamenání

Prospělo

Neprospělo

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

19
17
28
16
17
27
32
23
21
17
11
29
29

17
12
21
10
10
16
11
3
4
5
0
7
8

2
5
7
4
7
9
21
20
17
12
10
22
21

0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
1
0
0

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Ve škole je zřízena jedna speciální třídy naplněné převážně žáky s vývojovými
poruchami učení. Počet žáků v této třídě je nízký, takže vyučující mají dostatek
časového prostoru věnovat se žákům individuálně. Většina žáků s vývojovými
poruchami učení je však integrována 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.

Vzdělávání pedagogických zaměstnanců
Ve školním roce 2008/2009 se pedagogové v rámci DVPP zúčastnili na 29
vzdělávacích programech různého zaměření. Dvě učitelky získaly osvědčení pro hlavní
vedoucí táborů. Pět učitelů navštěvovalo kurz anglického jazyka. Jedna učitelka
studuje vysokou školu a další studuje specializaci pro školního preventistu.

Údaje o největších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Vítání prvňáčků (1.9.2008)
Program pro zlepšení vztahů v VIII.A (10.9. – 13.9.2008)
Brazilský týden (6. – 10.10.2008)
Drakiáda (10.10.2008)
Veselá víkendovka (25. – 26.10.2008)
Dětská diskotéka (28.11.2008)
Týden v pravěku (3. – 7.11.2008)
Florbalový týden (24. – 28.11.2008)
Soutěže ve florbalových dovednostech (26.11.2008)
Karneval „S čerty nejsou žerty“ (29.11.2008)
BLAHOVKA CUP 2007 (29.11.2008)
Andělský den (5.12.2008)
Zájezd žáků do ND na balet P.I.Čajkovského (3.1.2009)
Sportovní den pro předškoláky a malé školáky (17.1.2009)
Den otevřených dveří (17.1.2009)
Dětský karneval na „ledu“ (24.1.2009)
Den gentlemanů a dam (13.2.2009)
Mistrovství Úpice v Sudoku (25.2.2009)
Zájezd pro nejlepší žáky školy – Palace Cinemas Pardubice (6.3.2009)
Velikonoční diskotéka (20.3.2009)
Blahovecké hry (24. - 25. 3.2009)
Úpická laťka (28.3.2009)
Den Země (24.4.2009)
Výtvarná soutěž „Rozesmátý svět“ (vyhodnocení 14.5.2009)
Historické odpoledne s Úpickým střelci (23.5.2009)
Ekologický kurz (27.5. – 30.5.2009)
Dětský den pro žáky I. – IV. ročníku (29.5.2009)
Dětský den pro děti z mateřských škol (1.6.2009)
Slavnostní předávání ocenění za celoroční soutěže (24.6.2009)
Zájezd pro nejlepší žáky školy – aquapark Špindlerův Mlýn (25.6.2009)
Slavnostní rozloučení s devátými ročníky (25.6.2009)
Prázdninový tábor školní družiny (13. – 17.7.2009, Janské Lázně)
Během školního roku organizujeme pro žáky velké množství různých besed,
jednodenních exkurzí a nespočet sportovních a vědomostních soutěží
Vydávání školního časopisu „ Trhlej svět “ a školní kroniku
Celoroční florbalová liga chlapců i dívek, 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" (3. místo v okrsku)
Běh do vrchu (2. místo v okrsku)
Halová kopaná – mladší žáci
Halová kopaná – starší žáci
Florbal – mladší žáci (3. místo v okrsku)
Florbal – starší žáci (2. místo v okrsku)
Florbal – mladší žákyně
Florbal – starší žákyně (2. místo v okrsku)
Stolní tenis
Halová kopaná – 1.stupeň (1. místo v okrsku)
Halová kopaná – žákyně (5. místo v okresu)
Basketbal – chlapci
Basketbal – dívky (2. místo v okrsku)
Šplh (1. místo v okrsku)
Šplh – 1.stupeň (1. místo v okrsku)
Zimní víceboj – 1.stupeň (1. místo v okrsku)
Piškvorky – 1.stupeň (Petr Rychlík – vítěz kategorie 1. – 3. tříd)
Úpická laťka ( 4.místo Radek Záliš; 5. místo Markéta Kubičková)
Vybíjená – smíšená družstvo 2. – 3. tříd (1. místo v okrsku)
Vybíjená – starší žáci
(3. místo okrsek)
Vybíjená – starší žákyně (3. místo okrsek)
Vybíjená – mladší žáci (1.místo okrsek, 1. místo okres, 4. místo kraj)
Vybíjená – mladší žákyně
Coca cola cup (kopaná chlapců)
Přehazovaná chlapci
Přehazovaná dívky
Malá kopaná – mladší žáci
Malá kopaná – starší žáci (2. místo v okrsku)
McDonald's Cup (2. místo v okrsku)
Pohár rozhlasu – mladší žáci
Pohár rozhlasu – mladší žákyně
Pohár rozhlasu – starší žáci (3. místo okrsek)
Pohár rozhlasu – starší žákyně (3. místo okrsek)
Kinderiáda (11. místo v kraji; Barbora Millerová – vítězka v běhu na 60 m a
skoku z místa))
Atletický čtyřboj – starší žáci
Atletický čtyřboj – starší žákyně (3. místo v okrsku)
Atletický čtyřboj – mladší žáci (3. místo v okrsku; D. Soural–vítěz skok daleký
M. Drejsl – vítěz hod míčkem a běhu na 60 m)
Atletický čtyřboj – mladší žákyně
Atletické finále (2. – 3. třídy) – chlapci

 Atletické finále (4. – 5. třídy) – chlapci (D. Wajsar – vítěz hodu krikeťákem)
 Atletické finále (2. – 3. třídy) – dívky (Šlechtová - vítězka hodu krikeťákem;
B. Müllerová – vítězka v běhu na 60 m.)
 Atletické finále (4. – 5. třídy) – dívky
Díky vítězství v atletickém finále jsme obhájili pohár GRAND PRIX pro 1.
stupeň. V GRAND PRIX 2. stupně jsme se umístili na pěkném 3. místě.
VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE
(v závorce úspěchy v okresním kole)
 Mistrovství Úpice v Sudoku (1. místo K. Knížová; P. Marešová
2. místo – L. Čudka)
 olympiáda z dějepisu
 olympiáda z astronomie
 koresp. kolo astronom. olympiády
 olympiáda z anglického jazyka
 olympiáda z německého jazyka
 olympiáda ze zeměpisu (Daniel Souček – 1. místo v okresu!!)
 olympiáda z matematiky
 Pythagoriáda
 olympiáda z chemie (Lenka Matěnová – 7. místo v okresu)
 olympiáda z fyziky (Lukáš Vlček – 2. místo v okresu;
Lenka Matěnová – 3. místo v okresu)
 Archimediáda
literární soutěž K. Čapka
DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE
 zdravotnický víceboj (5. místo v okresu)
 výtvarná soutěž „Rozesmátý svět“ – 1. místo J. Gruntová; E. Buryšková
2. místo – V. Neudeková; M. Zajac; M. Sedlařík
 různé výtvarné soutěže
 Festival umělecké činnosti (FUČ)
recitace okres – Veronika Davidová - postup do krajského kola
Štěpán Matyska – čestné uznání v krajském kole

zpěv okres – Lenka Lautschová – čestné uznání
duo L. Lautschová, H. Machačová – 3. místo

Výsledky inspekce
Ve školním roce 2008/2009 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 12.11.2008 (zástupci pedagogů) a 13.11.2008
(zástupci rodičů žáků)
Členové jmenováni zřizovatelem:
 Šrejberová Martina
 Žlůvová Štěpánka
Členové zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků
 Riedlová Petra
 Matysková Marie, MUDr.
Členové zvoleni pedagogickými pracovníky školy
 Beránek Jaromír. Ing.
 Špůrová Jarmila, Mgr.

V Úpici, 28.8.2009

Mgr. Martin Zakouřil
ředitel školy

