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a) Základní údaje o škole 
Název školy Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, 

Choustníkovo Hradiště 161 

Sídlo 544 42 Choustníkovo Hradiště 161  

IČO 48 623 091 

Bankovní spojení 211651380/0600 

DIČ není 

Telefon/mobil 499 392 806, 499 629 248, 777 005 791 

Telefon ŠJ/ e-mail 499 629 255, jidelna@specskola.cz 

Telefon internát 499 629 249, 777 005 688 

E-mail zslogo@specskola.cz 

kancelar@specskola.cz 

Adresa internetové stránky www.specskola.cz 

ID datové schránky uthpduc 

Právní forma příspěvková organizace 

zřizovací listina č. j.14737/SM/2009, 

dodatek č. 1 od 01. 02. 2012 

dodatek č. 2 od 14. 06. 2012 

dodatek č. 3 od 22. 01. 2014 

Zařazení do sítě škol Rozhodnuti MŠMT č. j. 24 776/2007-21, od 5. 11. 2007 

Zřizovatel Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 

Hradec Králové,  IČ: 70 889 546, DIČ: CZ70889546 

Součásti školy MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ, internát,  

IZO ředitelství  600 024 237 

Vedoucí pracovníci ředitelka školy - Mgr. Helena Durstová 

ekonomický úsek - Věra Možíšová  

vedoucí vychovatelka - Ludmila Foffová 

vedoucí ŠJ - Hana Čížková 

Školská rada za zřizovatele – Mgr. Martina Berdychová  

zástupce rodičů - Antonín Tříska 

zástupce pedagogů -  Ludmila Foffová 

Přehled hlavní činnosti školy 

(podle zřizovací listiny) 

poskytuje výchovu a vzdělávání 

vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 

 základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 
školského zákona 

 mateřská škola pro děti uvedené v § 16 odst. 9 
školského zákona 

 školní družina 

 internát 

 školní jídelna 

 

mailto:jidelna@specskola.cz
mailto:zslogo@specskola.cz
http://www.specskola.cz/
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b) Přehled oborů vzdělávání 

 
Komentář: 

 

V mateřské škole se pracuje podle Vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 

„Poznáváme svět“. Z tohoto ŠVP PV vychází aktualizovaný TVP, jehož součástí jsou metody 

programu Maxík, na který byly paní učitelky proškoleny v odborném semináři. MŠ je také již 

tradičně zapojena mezi „Kuliferdovy mateřské školy“, kdy nám jde o přípravu dětí 

s odkladem školní docházky pro vstup do 1. třídy.  

Denně od 7,45 – 9,45 pracuje individuálně s dětmi speciální pedagog – logoped. 

V základní škole probíhá výuka 1. – 5. ročníku podle ŠVP ZV „Řečí k lidství“.  

S většinou žáků se pracuje podle IVP, který je v průběhu roku vyhodnocován, popřípadě 

upravován a konzultován s pracovníky ŠPZ. To umožňuje individuální práci s žáky. Učiteli 

pomáhá ve všech třídách asistent pedagoga.  

V rámci disponibilních hodin se vyučují hodiny tzv. „Komunikační dovednosti“, a pro žáky 

s doporučením  ŠPZ probíhá reedukace SPU.   

V hodinách Individuální logopedické péče pracuje s žáky speciální pedagog – logoped. 

Při výuce českého jazyka se čtení začalo v 1. ročníku vyučovat metodikou Sfumata - 

Splývavého čtení. Dvě paní učitelky byly odborně proškoleny.  

Ve ŠVP je rozpracována problematika EVVO v jednotlivých oblastech a projektech. 

Ve všech součástech školy je výchovně vzdělávací práce doplňována projekty a mnohými  

akcemi.  

Také v tomto školním roce jsme zorganizovali ve spolupráci s Plaveckou školou v Hořicích  

v Podkrkonoší plavecký výcvik v rozsahu 10 lekcí. Výcviku se zúčastnilo 5 dětí a 40 žáků. 

Vzhledem ke změně ŠVP ZV, kdy žáci musí absolvovat plavecký kurz v rozsahu 40 hodin, se 

počet žáků zvýšil. Doprava byla uhrazena z dotace MŠMT, název programu: „Podpora výuky 

plavání v základních školách v roce 2018“. 

ŠD a oddělení internátu tvoří jeden celek a většina společných aktivit, projektů, exkurzí apod. 

je určena skutečně pro všechny žáky. Rodiče dojíždějících žáků jsou vždy včas informováni a 

nabídky často využívají. 

 

  

vzdělávací obor  zařazené ročníky 

79-01-C/01   Základní škola 1. -  5. ročník 

vzdělávací program zařazené třídy 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Řečí k lidství“, 

platný od 1. 9. 2016 

1. - 5. třída 

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Poznáváme 

svět" platný od 1. 9. 2017 

1 třída MŠ 

Školní vzdělávací program pro školní družinu – platný od 1. 9. 2017 2 oddělení ŠD  

Školní vzdělávací program pro internát – platný od 1. 9. 2017 3 oddělení         

internátu 
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Tabulace učebního plánu 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 
1. stupeň 

ŠVP 
 

RVP min. čas. dot. 1. 2. 3. 4. 5. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 

literatura 

 

7 

 

7 7 
6+ 

1d 

6+ 

1d 

33 

 + 2d 
33 

Cizí jazyk: Anglický 

jazyk 
0 0 3 3 3 9 9 

Matematika a její 

aplikace 
Matematika 4 4 4 4 4 20 20 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informatika 0 0 0 0 1 1 1 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 2 0 0 

12 12 Vlastivěda 0 0 0 2 2 

Přírodověda 0 0 0 1 1 

Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 

12 12 
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

Člověk a zdraví 
Tělesná výchova 

 
2 2 2 2 2 10 

 

10 

 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 5 

Speciálně 

pedagogická péče 

/ Disponibilní 

hodiny 

Logopedická 

intervence 

2 

 

 

1 

2 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

9 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

 

16 

 

 

 

 

Komunikativní 

dovednosti / 

reedukace SPU 

disp.hod. (d) 

Počet hodin v ročníku 21 21 24 26 26 118 118 

Celková povinná časová dotace – min. 18 18 22 22 22     

Celková povinná časová dotace – max. 22 22 26 26 26 
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c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
Počet pracovníků k 30. 6.2018 

úsek zařízení MŠ ZŠ INT  ŠD  ŠJ celkem 

počet všech 

zaměstnanců 

přepočtené 

osoby 

průměrný stav 
3,2;915 13,4830 7,1175 1,8570 2,8750 28,6240 

fyzické osoby  3 15 8 2 3 31 

z celkového počtu 

pedagogičtí pracovníci 

průměrný 

přepočtený 

počet 
2,4600 10,7330 3,2860 1,8570 0 18,3360 

z toho učitelé 
průměrný 

přepočtený 

počet 
1,7100 7,0460 0 0 0 8,7560 

z toho vychovatelé 
průměrný 

přepočtený 

počet 
0 0 3,2860 1,8570 0 5,1430 

z toho ostatní 

pedagogové (speciální 

pedagog, ped. asistentky)   

průměrný 

přepočtený 

počet 
0,7500 3,6870 0 0 0 4,4370 

z celkového počtu 

nepedagogičtí pracovníci 

průměrný 

přepočtený 

počet 
0,8315 2,7500 3,8315 0 2,8750 10,2880 

z toho THP 
průměrný 

přepočtený 

počet 
0 1,2500 0 0 0 1,291 

z toho provoz. +     

bezpečnostní pracovnice  

průměrný 

přepočtený 

počet 
0,8315 1,5000 3,8315 0 0 6,1630 

z toho ŠJ 
průměrný 

přepočtený 

počet 
0 0 0 0 2,8750 2,8750 

 

Členění všech zaměstnanců podle věku a pohlaví 

Věk muži ženy celkem % 

do 20 let - - - - 

21 - 30 let - 4 4 13 

31 - 40 let - 5 5 16 

41 - 50 let - 12 12 39 

51 - 60 let 1 7 8 26 

61 a více let - 2 2 6 

Celkem 1 30 31 100 
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Členění všech zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 

vzdělání dosažené muži ženy celkem % 

Základní - - - - 

Vyučen 1 3 4 13 

střední odborné - 6 6 19 

úplné střední - 8 8 26 

vyšší odborné - 3 3 10 

Vysokoškolské - 10 10 32 

Celkem 1 30 31 100 

 

Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

odborná kvalifikace splňuje 

kvalifikaci 

splňuje 

kvalifikaci 

částečně 

nemá 

kvalifikaci 

z toho 

doplňuje 

vzdělání 

studiem 

celkem 

učitel 1. stupně základní školy  8 - - - 8 

                      z toho učitel AJ 3 - - - 3 

speciální pedagog - logoped 1 - - - 1 

vychovatel  5 - - - 5 

asistent pedagoga 6 - - - 6 

učitelka MŠ 2 - - - 2 

Celkem 21 - - - 21 

 

Zařazení pracovníků do platových tříd 

platová třída počet zařazených pracovníků platová třída počet zařazených pracovníků 

1. - 8. - 

2. 1 9. 6 

3. - 10. 3 

4. 4 11. 1 

5. 2 12. 8 

6. 2 13. - 

7. 4 - - 

 

Trvání pracovního poměru v dané organizaci 

doba trvání počet % 

do 5 let 15 48 

do 10 let 4 13 

do 15 let 5 16 

do 20 let 3 10 

nad 20 let 4 13 

Celkem 31 100 
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Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců v průběhu školního roku 

nástupy a odchody počet pracovní zařazení 

nástupy  4 Od 28. 8. 2017 – 1 učitelka, 1 vychovatelka 

Od 1. 9. 2017  –  1 pedagogická asistentka 

Od 1. 11. 2017 – 1 provozní zam. (úklid) 

odchody 2 

 

K 31. 12. 2017 – 1 provozní zaměstnanec (kuchařka) 

K 31. 8. 2018 –  1 pedagogická asistentka 

1  provozní zam. (úklid)  

rodičovská dovolená 2 1 vychovatelka na RD 

1 učitelka na RD  

Komentář: 

1. 9. 2017 nástup nové ředitelky školy Mgr. Heleny Durstové, která na škole pracovala jako 

učitelka. 

1. 11. 2017 přestoupila uklízečka na pozici kuchařky (je plně kvalifikovaná) a na její místo 

byla přijata nová uklízečka. Stávající kuchařka byla dlouhodobě v pracovní neschopnosti. 

d) Údaje o zápisu 
  Děti, které se zúčastnily zápisu do MŠ 

 do MŠ přijaty přijaty po zápisu 

 

nenastoupily / nepřijaty 

k 1. 9. 2018 

Dívky 

Chlapci 

1 

5 

1 

5 

0 

1 

0 

0 

  Žáci, kteří se zúčastnili zápisu do ŽŠ 

 do ZŠ udělen OŠD 

 

přijati přijati po 

zápisu 

 

nenastoupili / nepřijati 

k 1. 9. 2018 

Dívky 

Chlapci 

2 

10 

0 

2 

2 

8 

0 

0 

0 

0 

 

Komentář ředitele školy 

Zápis do MŠ se konal ve čtvrtek 10. 5. 2018.  

Zápis do ZŠ se konal ve čtvrtek 26. 4. 2018.  
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e) Údaje o výsledcích ve vzdělávání žáků 
Prospěch a docházka žáků  všech ročníků - k 30. 6. 2017 

Obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola 

Žáci celkem 43 

Prospěli s vyznamenáním 14 

Prospěli  27 

Neprospěli 3 

         z toho opakující ročník 3 

Průměrný prospěch žáků 1,73 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 48,34 

         z toho neomluvených  0 

 

Hodnocení chování žáků 

Obory vzdělání 
Počet žáků - hodnocení 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

79-01-C/01 Základní škola 43 1 0 

 
 Výchovná opatření  Počet výchovných opatření základní školy 

 Napomenutí třídního učitele  0 

 Napomenutí učitele odborného výcviku  x 

 Důtka třídního učitele  5 

 Důtka učitele odborného výcviku  x 

 Důtka ředitele školy  0 

 Pochvala třídního učitele  0 

 Pochvala učitele odborného výcviku  x 

 Pochvala ředitele školy  0 

 Podmíněné vyloučení ze školy  x 

 Vyloučení ze školy  x 

 

Komentář ředitele školy 

Důtky třídního učitele byly uděleny za nevhodné chování ke spolužákům i dospělým,  

vulgarizmy, zastrašování, napadání dětí a žáků, neuposlechnutí autority. Dvojka z chování 

byla udělena jednomu žákovi za nevhodné chování ke spolužákům a dospělým a úmyslné 

poškozování školního majetku. Jedná se o chlapce, který byl umístěn v srpnu 2018 do 

Dětského diagnostického ústavu SVP v Hradci Králové. 
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f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  
Školní metodik prevence Mgr. E. Marková 

Školní vzdělávací program  

Etika a právní výchova  - v ŠVP  jsou jednotlivá témata MPP 

rozpracována především v PRV, PŘ, Čj, VL a 

TV, plavecký výcvik 

- v rámci celého režimu dne jsou žáci vedeni 

k vytváření dobrých vztahů, k uvědomování si 

prvků zdravého životního stylu 

- škola je zapojena do projektu Ovoce a 

mléko do škol 

Výchova ke zdravému životnímu stylu 

Preventivní výchova ve výuce jednotlivých 

předmětů 

Formy a metody působení na žáky, které se 

zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální 

chování 

Organizace prevence komentář metodika 

Minimální preventivní program je součástí OŘŠ, úkoly jsou rozpracovány v 

rámci ŠVP 

Využití volného času žáků viz tematické plány, akce, projekty, exkurze, 

zájmové kroužky, besedy 

Průběžné sledování podmínek a situace ve 

škole z hlediska rizik výskytu sociálně 

patologických jevů 

jednotliví pedagogičtí pracovníci 

Uplatňování forem a metod umožňující 

včasné zachycení ohrožených dětí 

rozhovory, projekty, pozorování dětí 

v rámci výchovně vzdělávacího procesu – 

celodenně jednotliví pedagogičtí pracovníci, 

metodik ŠP, výchovný poradce 

Poradenská služba školního metodika 

prevence 

dle potřeby 

Poradenská služba výchovného poradce dle potřeby – individuálně s rodiči, žáky, ped. 

pracovníky, s SPC, PPP, OSPOD, Policie ČR,… 

Zajištění poradenských služeb speciálních 

pracovišť a preventivních zařízení 

dle potřeby – spolupráce s kurátory, 

okresním metodikem prevence, soc. 

pracovnicemi dle místa bydliště 

Vybavení školy odbornými a metodickými 

materiály a dalšími pomůckami 

odborná literatura – průběžně doplňováno 

odborné semináře 

didaktické hry, obrázky, výukové programy 

Školní řád  platnost od 1. 9. 2017  

Akce školy pro žáky k prevenci sociálně 

patologických jevů 

besedy, přednášky, výlety, exkurze, 

vystoupení 

beseda se strážníky Městské a státní policie  

Projekt "Normální je nekouřit" a další 

projekty 
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Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila 

Sociálně patologický jev počet (+ komentář) 

Drogová závislost 

Alkohol 

Kouření 

 

Kriminalita a delikvence 

 

Patologické hráčství (gambling) 

Záškoláctví                                                          

 

 

Šikanování 

 

Vandalismus 

Násilné chování 

Kyberšikana 

 

Xenofobie 

Rasismus 

 

o nevyskytují se 

o nevyskytují se  

o se škodlivostí jsou děti průběžně 

seznamovány v návaznosti na výuku 

(projekt Normální je nekouřit) 

nevyskytují se 

o při práci s PC a další technikou jsou 

vedeny k uvědomělému používání 

(časové omezení se zdůvodněním) 

o nevyskytuje se 

o učitelé sledují včasné omlouvání žáků, 

jak do ŽK, tak telefonicky, e-mailem, 

viz školní řád, spolupráce s  OSPODem 

o náznaky drobných projevů šikany jsou 

řešeny okamžitě a v součinnosti všech 

pedagogů, rodičů, atd. – dle situace i 

se všemi žáky 

o nevyskytuje se 

o začíná se projevovat u jednoho žáka    

             zvýšený sklon k agresivitě i dospělým 

o v rámci výuky Informatiky je kladen 

důraz na bezpečnou internetovou 

komunikaci, bezpečné využívání ICT 

o nevyskytuje se 

o nevyskytuje se 

            

             

 

Komentář ředitele školy 

Na naší škole  jsme se v tomto školním roce setkaly s některými sociálně patologickými 

jevy, které již byly závažnějšího charakteru. Třídy mají menší počet žáků. Žáci jsou pod 

stálým dohledem pedagogických pracovníků, tudíž žáci nepřicházejí do styku s návykovými 

látkami. V celém areálu školy je přísný zákaz kouření, což je důsledně zaměstnanci 

dodržováno – vzor pro žáky. 

 

V tomto školním roce byly řešeny problémy s pěti chlapci. Ve všech případech se jedná o 

nevhodné chování ke spolužákům, ale i dospělým. V komunikaci s dospělými i spolužáky se 

objevují vulgarizmy, zastrašování, napadání dětí a neuposlechnutí autority. U dvou žáků 

bylo zaznamenáno i úmyslné poškozování školního majetku. Dvojka z chování byla udělena 

jednomu žákovi za nevhodné chování ke spolužákům a dospělým a úmyslné poškozování 

školního majetku. Jedná se o chlapce obtížně zvladatelného s počínajícími agresivními 

sklony. Jeho prohřešky byly několikrát řešeny s matkou, pedagogickými pracovnicemi i 

OSPODem. Proběhla schůzka s Policií ČR, skupinová i individuální konzultace s některými 

žáky. Jeden žák byl v srpnu umístěn do Dětského diagnostického ústavu. 
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Jiné sociálně patologické jevy se v průběhu školního roku nevyskytly. V každé třídě se 

setkáváme a řešíme vzájemné vztahy mezi dětmi - vzájemné respektování a spolupráce, 

používání vulgarizmů. Posilujeme vzájemný vztah učitel - žák budovaný na  vzájemné úctě 

a respektu, budování důvěry a odstraňování nevhodného chování. 

Velmi častá absence některých žáků a pozdní omlouvání je řešeno s rodiči ve spolupráci 

s OSPODEM.   

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Druh studia Pracovník 

Studium pro ředitele škol   dokončení v XII/2017 – ředitelka školy 

Studium speciální pedagogiky magisterské   -   

Studium speciální pedagogiky bakalářské   - 

Studium VOŠ PG   - 

Studium pro asistenta pedagoga   - 

Studium k rozšíření odborné kvalifikace   - 

Specializační studium pro výchovné 

poradce 

  - 

Specializační studium pro školní metodiky 

prevence   

  zahájení v II/2018 – učitelka ZŠ 

Specializovaná činnost – specializovaná 

činnost v oblasti environmentální výchovy 

  - 

 

Komentář ředitele školy 

V uplynulém školním roce dokončila studium pro ředitele škol ředitelka školy. 

Vzhledem ke zvýšenému výskytu sociálně patologických jevů bylo zahájeno specializační 

studium pro metodiky prevence. Vzdělávání pokračuje v novém školním roce. 

Dvě učitelky absolvovaly kurz pro výuku splývavého čtení – SFUMATO. 

 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

Předmět Počet kurzů 

(účastníků) 

Zaměření kurzů 

Pedagogika a 

psychologie, sppg,… 

Etická výchova 

1/1 

 

1/1 

1/1 

Rozvoj percepčně kognitivních funkcí u dětí 

předškolního věku 

Jak na podávání a přijímání kritiky 

Jak mluvit zněle a barevně 

Sociálně patologické 

jevy 

1/1 

 

 

 

1/1 

Neukázněný a neprospívající žák (neučí se a ještě 

zlobí) 

Prevence rizikového sexuálního chován - týrané, 

zneužívané a zanedbávané dítě – co by měl pedagog 

vědět  a jak může pomoci? 

Řízení školy 1/1 Novely právních předpisů  
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1/1 Řízení kvality MŠ 

IKT - - 

EVVO 1/1 

1/1 

Ekoabeceda – Umíme žít bez odpadů? 

Odpady a obaly  

Český jazyk 2/2 Sfumato – splývavé čtení 

Cizí jazyk – AJ   

Matematika 1/1 Geometrie činnostně v 1. – 3. ročníku 

Prvouka, PŘ, VL - - 

Hudební výchova - - 

Výtvarná výchova 1/1 Zentangle – kreativní kreslení 

Praktické činnosti 1/1 Materiál, fantazie a pracovní výchova 

Tělesná výchova   

Ekonomika, účetnictví 

Personalistika, mzdy 

1/2 

 

1/1 

GDPR – nová pravidla pro zpracování a ochranu 

osobních údajů 

FKSP a sociální fondy 2017 – aktuální stav. Výhled do 

roku 2018 

ŠJ 1/1 

1/2 

1/2 

Zdraví a vitalita na talíři 

Hygienické minimum 

Nové trendy v moderním vaření 

Jiné 1/1 „Učíme se podnikavosti“ – seznámení s projektem 

 

Komentář ředitele školy 

Někteří pedagogičtí zaměstnanci čerpali volno na samostudium v době podzimních a jarních 

prázdnin, konkrétní čerpání dnů samostudia bylo řešeno individuálně vzhledem 

k nevyčerpané dovolené. Do projektu „Učíme se podnikavosti“ se dále nezapojíme. 
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h) Údaje o aktivitách a prezentace školy na veřejnosti 
Typ akce MŠ 

 

ZŠ 
 

ŠD, 

int. 
 

společné  Poznámka (název akce, výsledek, 

apod.) 

Výuka plavání x x - - Plavecká škola v Hořicích v P. 

Výuka bruslení  x   Škola bruslení Dvůr Králové n/L 

Výuka na 

dopravním hřišti 

 x   DDM Jednička Dvůr Králové n/L 

Výuka, jízdy zručnosti, průkaz cyklisty 

Výlety, exkurze   x  Útulek – Dvůr králové 

x    Divadlo Dvůr Králové n/L 

x    Divadlo v obecní MŠ 

 x   Planeta Země 

  x  Třebechovický betlém 

  x  Záchranná stanice v Jaroměři 

  x  Josefov 

  x  Výrobna vánočních ozdob 

x    Knihovna 

x    Výlet do Betléma 

  x  Výlet na Zvičinu 

   x Výlet FAJNPARK 

Výstavy ve škole Vánoční  Na tyto akce byli pozváni rodiče i 

občané obce, 

a děti a zaměstnanci MŠ z obce 
Velikonoční  

 

 

Žák. vystoupení 

  

x 

  Vystoupení „Bubnování v Austrálii“ 

na hudebně-divadelním festivalu v 

Náchodě 

   x Vánoční vystoupení v kostele 

   x závěrečné vystoupení dětí a žáků 

k ukončení školního roku 

Tříkrálové koledování škola – ve spolupráci s Charitou DKnL a obcí 

Olympiáda    x Školní olympiáda 

(účastnila se řada bývalých žáků - 

absolventi školy, zapojili se mnozí 

rodiče)  

Jiné akce x  x  Hallowenská cesta 

x  x  Dušičky  

 x   Sklo kolem nás - přednáška 

 x   Houby - přednáška 

 x   Les - přednáška 

 x   Hudební šlehačka plná Smetany 

x  x  ZOO - podzim 

 x   Tonda obal - přednáška 

x  x  Superstar 
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x x x  Vánoční dílna 

 x x  Keramické tvoření 

x x   Vánoce ve třídě 

  x  Vánoční stromeček 

x x x  Velikonoční dílna 

  x  Pečeme perníky 

x  x  Nejlepší bobař 

x  x  Karneval 

x  x  Mikulášská besídka 

x  x  Vánoční ZOO 

  x  Jak si čistíme zoubky 

 x   Logopohádky 

 x   Přednáška o zvířatech 

    Ekoabeceda 

 x   Zdravá pětka 

x  x  Návštěva ZOO – součást projektu 

x  x  Kuks, Betlém 

  x  Valentýn 

x  x  Dravci ve škole  

  x   Pohádka p. Peřiny ze ZUŠ Dvůr 

Králové 

 

 

Výchovně vzdělávací projekty 

Název akce třída/skupina komentář, poznámky 

Podzim  ZŠ p/t 

Dopravní výchova ZŠ P/t – dopr. hřiště, beseda 

s Městs.policií 

Sběr starého papíru ZŠ, MŠ, ŠD, internát P/r - EVVO 

72 hodin „Uklidíme si 

okolo sebe“ 

ZŠ P/d – projekt probíhající po celé ČR 

         EVVO 

Normální je nekouřit ZŠ P/t    

Veselé zoubky ZŠ P/d – I., II. 

Advent – vánoce ZŠ P/m 

Velikonoce a  

velikonoční dílna 

ZŠ P/t 

Šporkovo panství ŠD, internát P/r 

Drakiáda MŠ, ŠD, internát P/d  

Les ŠD, internát P/r 

Máme rádi zvířata (ZOO) ŠD, internát P/r 

Bramborový týden MŠ P/t 

Advent MŠ P/t 
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Komentář: 

Vysvětlivky: 

P/r – celoroční projekt 

P/t -  týdenní 

P/m – měsíční 

P/d – denní 

Součástí projektů „Les, Šporkovo panství a Máme rádi zvířata“ jsou výlety, při kterých děti  

i žáci poznávají blízké okolí zejména v odpoledním čase – Kuks, Betlém, přehrada Království, 

ZOO, Zvičina… Tyto výlety jsou plánované v kombinaci s turistikou, při které si děti i žáci 

zvyšují tělesnou zdatnost.  

Svými výtvarnými pracemi se žáci zapojili do soutěže „Podzvičinsko očima dětí“, a to  

ilustracemi ke knihám Eduarda Štorcha“. 

Opět jsme přijali pozvání na Hudebně divadelním festival do Náchoda, kde žáci 1. ročníku 

vystoupili s představením „Bubnování v Austrálii“.  

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 
V říjnu 2017 proběhla inspekční činnost ČŠI. 

Termín inspekční činnosti: 16. – 18. říjen 2017 

Předmět inspekční činnosti: Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledku 

vzdělávání poskytovaného školou, hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a 

jejich souladu s právními předpisy. 

Kontrola byla vykonána v mateřské škole, základní škole, školní družině, internátu a školní 

jídelně. 

Závěr: Nebylo zjištěno porušení právních předpisů, viz protokol o kontrole. 

 

Silné stránky, které shledala ČŠI při plnění inspekční činnosti: 

 respekt k individualitě dětí a žáků podpořený cílenou a personálně vhodně 
zajištěnou péčí o rozvoj jejich řečových schopností, jehož výsledkem je minimalizace 
vzdělávacích obtíží  

 zřízení funkce speciálního pedagoga, který zajišťuje komplexní logopedickou péči 
všem dětem a žákům školy 

 zvýšení úrovně materiálních podmínek školy a tím přispění k podnětnosti prostředí 
školní družiny, internátu a školní zahrady 
 

Slabší stránky: 
 méně efektivní nastavení řídících a kontrolních mechanismů, jejichž funkčnost není 

vždy plně podpořena aktivní součinností všech vedoucích pracovníků. 
 
Doporučení ke zlepšení činnosti školy: 

 vymezit jednoznačně kompetence všech vedoucích pracovníků 
 hledat možnosti k vyššímu zajištění bezpečnosti a dětí a žáků v areálu školy, při 

přechodu vozovky vybavit všechny děti a žáky reflexními vestami 
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 zaměřit vzdělávání pedagogických pracovníků na práci s moderními formami a 
metodami, využívat pedagogické rady k předávání nově získaných poznatků 

 zvýšit podnětnost třídy mateřské školy, podporovat zdravý vývoj dětí podpořením 
podmínek pro spontánní pohybové vyžití  

 v základní škole zařazovat aktivity nabízející žákům objevování, tvořivost a vlastní 
iniciativu 

 zadávat žákům pouze takové domácí úkoly, které jsou schopni sami vypracovat 

 

j) Základní údaje o hospodaření školy 

 
Plnění závazných ukazatelů rozpočtu               v tis. Kč 

Ukazatele stanovené krajským úřadem 
Stanoveno rozpočtem 

(konečný stav po 

úpravách) 

Stav k  
31. 12. 

 

Zá
va

zn
é 

u
ka

za
te

le
 

Přímé NIV celkem     UZ 33353 10 280,825 10 280,825 

z toho 
- Platy 7 274,533 7 274,533 

- OON 120 120 

Limit počtu zaměstnanců 24,790 24,790 

O
ri

en
ta

čn
í 

u
ka

za
te

le
 Odvody 2 514,141 2 481,667 

FKSP 145,491 146,348 

ONIV 226,660 251,277 

Prostředky poskytnuté a stanovené 

zřizovatelem 

Stanoveno rozpočtem 

(konečný stav po 

úpravách) 
Stav k 31. 12. 

Zá
va

zn
é 

u
ka

za
te

le
 

Příspěvek na provoz 1 678,440 1 678,440 

Příspěvek na investice 0 0 

Příjmy z hlavní činnosti (vlastní) - 682,586 

 

Plnění dalších ukazatelů rozpočtu               v tis. Kč 

Prostředky 
Stanoveno rozpočtem 

(konečný stav po 

úpravách) 
Stav k 31. 12. 

Peněžní fondy 

Fond odměn 21,100 23,720 

Fond rezervní 153,276 275,147 

Fond investiční 68,219 90,915 

Účelové prostředky kapitoly MŠMT 

Prostředky na SIPVZ - - 

Další zdroje 

UZ   - - 

Komentář ředitele školy 

Příspěvek na provoz poskytnut ve výši 1 678,44 tis. Kč. Ke krytí provozních nákladů byl 

vyčerpán transfer v plné výši.  
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Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu  
v tis. Kč 

Účelový 

znak 
Ukazatel  

Poskytnuto 

k 31. 12. 
Použito 

k 31. 12. 

Vratka při 

finančním 

vypořádání 

33353 

Přímé NIV celkem 10 280,825 10 273,825 7 

z 

toho 

  

- Platy 7 274,533 7 274,533 0 

- OON 120 120 0 

- Ostatní (pojistné + FKSP + 

ONIV) 
2 886,292 2 879,292 0 

33052 
RP - zvýš. platů pracovníků RgŠ v r. 

2017, čj. MŠMT- 28805/2017-1 
221,297 221,297 0 

33073 
RP- zvýš. platů nepedag. 

pracovníků RgŠ 
103,752 85,328 18,424 

- Neinvestiční dotace celkem 10 605,874 10 580,450 25,424 

 

Vyúčtování prostředků NIV – sumář  
                                              v Kč 

Ukazatel 
Hlavní činnost 

Rozpočet Stav k 31. 12. 

Náklady celkem  12 980 980 

Příjmy (výnosy) celkem  12 987 621 

Hospodářský výsledek - 6 641 

Doplňková činnost není. 

 

Vyúčtování prostředků NIV – podrobný rozpis  
Hlavní činnosti                                                                         v  Kč 

Nákladové položky Stav k 31. 12. 

Potraviny 605 268 

Materiál – učebnice, škol. potřeby, knihy, UP 77 611 

DHM – OE, 028 239 516 

Nákup materiálu – ostatní 137 690 

Voda 16 660 

Elektrická energie 101 944 

Plyn 194 081 

Služby pošt, služby telekom., internet 41 643 

Služby peněžních ústavů 2 680 

Zpracování dat - účetnictví, mzdy  155 233 

Plavecký výcvik 44 936 

Nákup služeb ostatní 392 673 

Drobné opravy a údržba 133 898 

Programové vybavení 6 860 



  

19 
 

Odpisy 227 496 

Ostatní náklady z činnosti 22 341 

Přímé NIV (vč. UZ 33052,33073) 10 580 450 

Náklady celkem 12 980 980 

Příjmové položky Stav k 31. 12. 

Příspěvek zřizovatele na provoz 1 678 440 

Úplata za školní stravování 601 016 

Úplata za ubytování 54 690 

Plnění pojišťovny – havárie střechy 19 597 

Další příjmy – plavecký výcvik 26 880 

Přímé NIV (vč. UZ 33052, 33073) 10 580 450 

Šablony 25 065 

Vlastní výnosy – úroky u BÚ 1 483 

Příjmy celkem 12 987 621 

 

Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována 

výroční zpráva školy.   

 

 

Použití dalších prostředků rozpočtu 

Použití peněžních fondů 
v tis. Kč 

Ukazatel Stav k 1. 1. 2017 Použito k 31. 12. 

Fond odměn 21 100 nečerpáno 
   

Použití investic 
v tis. Kč 

Ukazatel Stav k 1. 1. 2017 Použito k 31. 12. 

Investiční fond 68 218,67 nečerpáno 

 

 
Hospodářský výsledek - 

Upravený hospodářský výsledek 
v Kč 

Ukazatel Kč 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 6 641,48 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti - 

Hospodářský výsledek celkem k 31. 12. 2017 (před 

zdaněním) 

6 641,48 

Předpokládané zdanění - 

Celkem po zdanění 6 641,48 

Dodatečné odvody a vratky - 

Úhrada ztráty z minulých let - 

Další položky upravující hospodářský výsledek - 

Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) +6 641,48 
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Návrh rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 
v Kč 

Ukazatel Stav k 31. 12. 

2017 
Příděl ze 

zlepšeného 

výsledku hosp. 

Stav po přídělu 
(sl. 4 = sl. 2 + sl. 3) 

1 2 3 4 

Ztráta z minulých let - - - 

Rezervní fond - účet 413 176 926,89 5 981,48 182 908,37 

Fond odměn - účet 411 23 720 660 24 380 

Nerozděleno x  x 

 Celkem 6 641,48  

Komentář ředitele školy: 

Rozpočet byl postaven na skutečné potřeby a zajištění provozu školy. 

Zvýšenou snahou o hospodárné čerpání prostředků byl kladný hospodářský výsledek  

v celkové výši 6 641,48 Kč.  Je utvořen z vlastních zdrojů – platbami od rodičů za ubytování 

a stravné. Oproti předchozímu roku je hospodářský výsledek poněkud nižší – na 

doporučení ČŠI proběhla přestavba třídy MŠ, na chodbu byly zakoupeny šatny pro děti 

z MŠ, v budově ZŠ byly vyměněny žaluzie.  

 

 

 

 

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Škola není zapojena do žádného programu. 

 

 

 

 

 

l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 
 

Škola neorganizuje takovýto druh vzdělávání. 
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m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 
Projekt Šablony I. -  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005590 s datem zahájení projektu 
1. 9. 2017. 
Čtenářská gramotnost 
Matematické a logické hry 
Doučování 
Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa) 
Dotace pokryla celou platbu na dopravu z místa poskytování vzdělávání do místa výuky 
plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby.  

 

 

n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
Ve škole není samostatná odborová organizace zaměstnanců.  

 

Spolupráce s dalšími partnery a veřejností 

Formy spolupráce Komentář 

Školská rada jednání 2krát ročně 

Třídní schůzky 
Konzultace pro rodiče 

4 – 5krát ročně 
konzultace dle dohody 

Besídky s vystoupením žáků Vánoční vystoupení v místním kostele 
Závěrečná se slavnostním předáváním 
vysvědčení 

Tříkrálové koledování  Ve spolupráci s Farní charitou 

Vánoční a velikonoční výstava Účast veřejnosti, obecní MŠ, rodičů a 
bývalých zaměstnanců 

Školní olympiáda Účast dětí, žáků, absolventů školy a rodičů 

Školní časopis 1krát ročně 

 

 

Komentář ředitele školy: 

Veškerá činnost a aktivity školy jsou aktuálně uveřejňovány na webových stránkách školy. 
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Závěr: 

Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018 byla schválena  

 pedagogickou radou dne 25. 09. 2018 

 školskou radou byla schválena dne 12. 10. 2018 
 

 

 

 

 

 

V Choustníkově Hradišti dne 20. 09. 2018 

 

                                                                           ________________________________________ 

                                                                                    Mgr. Helena Durstová, ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

Podpisy členů školské rady 

 

Předsedkyně ŠR: ved. vych. Ludmila Foffová___________________________________ 

 

Člen ŠR, zástupce zřizovatele: Mgr. Martina Berdychová__________________________ 

 

Člen ŠR, zástupce rodičů: p. Antonín Tříska _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha:  

Školní časopis za rok 2017/2018 

 

 

 

 

 


