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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 - 

Telefon/mobil/email 499 392 806,777 005 791 – ředitelna, zslogo@specskola.cz 

499 629 248 – kancelář, kancelar@specskola.cz 

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

Telefon internát 499 629 249, 777 005 688 

Adresa webové 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 zástupce zřizovatele – Mgr. Martina Berdychová  

zástupce rodičů – paní Petra Tomková 

zástupce pedagogů -  ved. vychovatelka Ludmila Foffová 

Přehled hlavní činnosti školy 

(podle zřizovací listiny) 

škola je zřízena zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona, 

poskytuje výchovu a vzdělávání, vykonává činnost těchto 

škol a školských zařízení  

 základní škola 

 mateřská škola  

 školní družina 

 internát 

 školní jídelna 
 

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

 

Komentář: 

Součástí školy je mateřská škola, základní škola, školní družina, internát a školní jídelna. 

Mateřská škola má jednu třídu s kapacitou 11 dětí. Zde se pracuje podle Vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání „Poznáváme svět“. Z něho 

vychází aktualizovaný Třídní vzdělávací program, jehož součástí 

jsou metody programu Maxík pro předškolní děti. Mateřská škola 

je také již tradičně zapojena mezi „Kuliferdovy mateřské školy“. 

Materiály od Kuliferdy jsou koncipovány tak, aby rozvíjely 

všechny oblasti školní zralosti důležité pro vstup do základní 

školy. V MŠ denně pracuje individuálně s dětmi speciální pedagog – logoped. 

Děti mateřské školy se opět zapojily do projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky, 

který organizuje Česká obec sokolská.  

 

V základní škole probíhá výuka v pěti třídách 1. – 5. ročníku podle Školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání „Řečí k lidství“. Některým žákům je upraven rozsah učiva  

a vyučující na základě doporučení školského poradenského pracoviště vypracovávají pro tyto 

žáky individuální vzdělávací plány. Ty jsou v průběhu roku vyhodnocovány, popřípadě 

upravovány a konzultovány s pracovníky školního poradenského zařízení.  

V základní škole byly zřízeny čtyři třídy pro žáky s narušenou komunikací, kde v některých 

vyučovacích hodinách, zejména v českém jazyce, učí tandemoví učitelé. Speciální pedagog – 

logoped pracuje s žáky individuálně v logopedické pracovně během vyučování.  Jedna třída 

byla zřízena pro žáky s LMP, zde je podporou pro učitele asistentka pedagoga. V rámci 

disponibilních hodin učebního plánu se vyučuje jedna hodina „Komunikačních dovedností“  

a dvě hodiny „Logopedické intervence“ týdně.  Pro žáky se specifickými poruchami učení 

probíhá reedukace.   

 

 

 

 

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 

5 tříd ZŠ 

 

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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Již třetím rokem se čtení v 1. ročníku vyučuje metodikou Sfumata - 

splývavého čtení. V tomto školním roce jsme byli zapojeni do 

projektu „Ověření metodiky čtení Sfumato pro nácvik čtení u žáků 

s dyslexií“ z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.  

Projektu se zúčastnili tři žáci. 

 

Dvě oddělení školní družiny tvoří žáci každodenně dojíždějící,  

tři oddělení internátu žáci ze vzdálenějšího bydliště. 

 K oddělení s nejmladšími žáky se v tomto školním roce připojilo  

od 16,30 h. jedno dítě z mateřské školy. 

 

Všem žákům školy jsou dopolední svačiny doplněny o ovoce, zeleninu  

a mléčné neslazené výrobky ze školního projektu EU Ovoce a mléko do škol. 

 

 

 

 

Naše škola je zapojena do projektu Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji – 

obědy do škol. Do tohoto projektu byla zařazena jedna žákyně a jedno dítě MŠ. 

 
 

Více žáků, ve školním roce 2020/21 celkem 11, dostává příspěvek 

formou daru od společnosti Women for women.  

 

 

 

Také v tomto školním roce jsme plánovali spolupráci s Plaveckou školou v Hořicích  

v Podkrkonoší, ale vzhledem ke špatné epidemiologické situaci nemohl být plavecký výcvik 

uskutečněný.  

Od 2. 11. – 16. 11. 2020 probíhala výuka online. Důvodem uzavření škol bylo nařízení 

Ministerstva zdravotnictví. Osmi žákům, kteří neměli potřebnou techniku, škola notebook 

nebo tablet zapůjčila. Na základě usnesení vlády byly dny 21. 12. – 22. 12. 2020 vyhlášeny 

jako volné, dále pokračovaly vánoční prázdniny.  

Od 1. 3. 2021 byly opět školy uzavřeny, ale byly povoleny individuální konzultace (jeden žák – 

jeden pedagog – jedna učebna). Této možnosti využilo pět žáků, které vzdělávaly 

vychovatelky a asistentky pedagoga pod vedením učitelek. Od 12. 4. 2021 byla opět zahájena 

prezenční výuka a trvala do konce školního roku. 

 

Ve školním roce 2020/21 jsme pokračovali aktivitami hrazenými ze Šablon II. Díky této 

aktivitě se mohli pedagogové vzdělávat v oblasti čtenářské a přírodovědné gramotnosti, 

výuky AJ, ICT  i osobnostně-sociálního rozvoje. Děti i žáci se účastnili mnoha projektů 
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hrazených touto formou.  Odborník z praxe byl zapojen v mateřské škole (logohrátky), 

základní škole (podpora práce s ICT) i školní družině (muzikoterapie). Stále jsme využívali ICT 

techniku zakoupenou z financí ze Šablon II, zvali jsme i odborníka z praxe do vyučovacích 

hodin. Tento odborník nám zrealizoval návštěvu v pojízdném kamiónu s 3D tiskárnami, kde  

si žáci vytiskli píšťalku. Spolupráce s tímto odborníkem nadále trvá. 

Šablony II nebyly vzhledem k epidemiologické situaci dokončeny dle plánu k 31. 8. 2021. 

Proto jsme zažádali o prodloužení, termín dokončení je stanoven do 28. 02. 2022. 

V dalším školním roce budeme pokračovat v zapojení do Šablon III. 
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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. 6.2021 

úsek zařízení MŠ ZŠ INT  ŠD  ŠJ celkem 

počet všech 

zaměstnanců 

přepočtené 

osoby 

průměrný stav 
4,2764 10,6486 6,0828 3,2555 2,8750 27,1383 

fyzické osoby  4 12 6 3 3 28 

z celkového počtu 

pedagogičtí pracovníci 

průměrný 

přepočtený 

počet 
3,2764 8,7736 3,752 3,2555 0 19,0575 

z toho učitelé 
průměrný 

přepočtený 

počet 
1,9354 6,7441 0 0 0 8,6795 

z toho vychovatelé 
průměrný 

přepočtený 

počet 
0 0 3,585 2,4228 0 6,0078 

z toho ostatní 

pedagogové (speciální 

pedagog, asistent 

pedagoga)   

průměrný 

přepočtený 

počet 
1,341 2,095 0,167 0,8327 0 4,3702 

z celkového počtu 

nepedagogičtí pracovníci 

průměrný 

přepočtený 

počet 
1,0000 1,875 2,3308 0 2,8750 8,0808 

z toho THP 
průměrný 

přepočtený 

počet 
0 1,1250 0 0 0 1,1250 

z toho provoz. +     

bezpečnostní pracovnice  

průměrný 

přepočtený 

počet 
1,0000 0,75 2,3308 0 0 4,0808 

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 - 5 5 18 

31 - 40 let - 5 5 18 

41 - 50 let - 8 8 29 

51 - 60 let 1 5 6 21 

61 a více let - 4 4 14 

Celkem 1 27 28 100 
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Členění všech zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 

vzdělání dosažené muži Ženy celkem % 

Základní - - - - 

střední odborné - vyučen 1 9 10 36 

úplné střední s maturitou - 6 6 21 

vyšší odborné - 2 2 7 

Vysokoškolské - 10 10 36 

Celkem 1 27 28 100 

 

Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace  

odborná kvalifikace splňuje 

kvalifikaci 

splňuje 

kvalifikaci 

částečně 

nemá 

kvalifikaci 

z toho 

doplňuje 

vzdělání 

studiem 

celkem 

Ředitelka 1    1 

učitel 1. stupně základní školy  4 - 2 2 6 

                      z toho učitel AJ 2 - - -  

speciální pedagog - logoped 2 - - - 2 

vychovatel  4 - 1 1 5 

asistent pedagoga 3 - - - 3 

učitelka MŠ 2 - - - 2 

Celkem 16 - 3 3 19 

 

Zařazení pracovníků do platových tříd 

platová třída počet zařazených pracovníků platová třída počet zařazených pracovníků 

1. - 8. 1 

2. 2 9. 5 

3. - 10. 3 

4. 3 11. 1 

5. 2 12. 7 

6. 3 13. - 

7. 1 - - 

 

Trvání pracovního poměru v dané organizaci 

doba trvání počet % 

do 5 let 15 53 

do 10 let 5 18 

do 15 let 3 11 

do 20 let 2 7 

nad 20 let 3 11 

Celkem 28 100 
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Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců v průběhu školního roku 

nástupy a odchody počet pracovní zařazení 

nástupy  5 Od 01. 05. 2021 – 1 vychovatelka 

od 24. 08. 2021 – 1 vychovatelka po rodičovské dovolené 

od 24. 08. 2021  – 1 speciální pedagog 

od 01. 08. 2021  –  1 bezpečnostní pracovnice na internátě 

                                  od 3.5.2021 jako asistentka p. na DPČ 

od 09. 08. 2021 - uklízečka 

odchody 4 

 

k 31. 07. 2021 – 1 bezpečnostní pracovnice na internátě 

k 31. 07. 2021 – 1 uklízečka 

k 31. 08. 2021 – 1 učitelka po RD 

k 31. 08. 2021 – 1 vychovatelka (od 27. 4 .2021 v PN) 

Mateřská, rodičovská 

dovolená 

2 1 vychovatelka na MD 

1 učitelka na RD  

Komentář: 

Učitelka po rodičovské dovolené ukončila pracovní poměr k 31. 8. 2021 

Vychovatelka po rodičovské dovolené od 09/2017 pokračuje nadále v pracovním poměru 

Vychovatelka nastoupila na mateřskou dovolenou dne 02. 06. 2021 (v PN od 23.02.2021) 

Bezpečnostní pracovnice i uklízečka odešly do starobního důchodu 

d) Údaje o zápisu pro školní rok 2021/2022 
  Děti, které se zúčastnily zápisu do MŠ 

 do MŠ přijaté přijaté po zápisu 

 

nenastoupily / nepřijaty 

k 1. 9. 2021 

Dívky 

Chlapci 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

  Děti, které se zúčastnily zápisu do ZŠ 

 do ZŠ udělen OŠD 

 

přijaté přijaté po 

zápisu 

 

nenastoupili / nepřijati 

k 1. 9. 2021 

Dívky 

Chlapci 

3 

10 

1 

4 

2 

6 

0 

2 

0 

1 

 

Komentář ředitele školy 

Zápis do MŠ se konal v období od 2. – 16. května 2021. 

Jedno dítě je přijato pro školní rok 2021/22 vzhledem ke zdravotním obtížím 

k individuálnímu vzdělávání dle §34b ŠZ v platném znění. 

Zápis do ZŠ se konal během měsíce dubna 2021. 
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e) Údaje o výsledcích ve vzdělávání žáků 
Prospěch a docházka žáků  všech ročníků - k 30. 6. 2021 

Obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola 

Žáci celkem 41 

Prospěli s vyznamenáním 24 

Prospěli  14 

Neprospěli 3 

         z toho opakující ročník 3 

Průměrný prospěch žáků 1,47 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 53,31 

         z toho neomluvených  1,03 

 

Hodnocení chování žáků 

Obory vzdělání 
Počet žáků – hodnocení 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

79-01-C/01 Základní škola 38 1 0 

 

 Výchovná opatření  Počet výchovných opatření základní školy 

 1. pololetí 2. pololetí 

 Napomenutí třídního 
učitele  

1 2 

 Napomenutí učitele 
odborného výcviku  

x X 

 Důtka třídního učitele  0 3 

 Důtka učitele 
odborného výcviku  

x X 

 Důtka ředitele školy  0 0 

 Pochvala třídního 
učitele  

0 0 

 Pochvala učitele 
odborného výcviku  

x x 

 Pochvala ředitele školy  x x 

 Podmíněné vyloučení ze 
školy  

0 0 

 Vyloučení ze školy  x x 
 

Komentář ředitele školy 

Důtka třídního učitele udělena za fyzické napadení pedagogických pracovníků a úmyslné 

poškození cizího mobilu. Jednalo se o žáka s PAS. Další třídní důtky uděleny  

za neomluvené hodiny vzniklé během distanční výuky. 
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f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  
Školní metodik prevence Bc. Lucie Kračmarová 

Školní vzdělávací program  

Etika a právní výchova  - v ŠVP  jsou jednotlivá témata MPP 

rozpracována především v předmětech český 

jazyk,  prvouka, přírodověda,  tělesná 

výchova a 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 rozpracované 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, spolupráce 

ŠMP a třídních učitelů 

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  

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 nevyskytuje se 

o v rámci výuky Informatiky je kladen 

důraz na bezpečnou internetovou 

komunikaci, bezpečné využívání ICT 

o nevyskytuje se 

o nevyskytuje se 

            

             

 

Komentář ředitele školy 

 

Z důvodu nařízení vlády a uzavření škol nebylo  možné s žáky absolvovat mnoho 

připravených projektů. 

 

Uskutečnila se jednodenní akce s názvem „Zdravá pětka“, jehož se zúčastnili všichni žáci 

základní školy a děti z mateřské školy. Účastníci si zábavnou formou vyzkoušeli, co je 

zdravé či nezdravé..  

Preventivní aktivity ze strany pedagogických pracovníků se týkaly metodických sdružení 

učitelů na téma: Komunikace s rodiči, konzultace s pedagogy nad problémovými žáky, 

tvorba IVP apod.  

 

V rámci projektu zapojení ICT technika do výuky byla žákům uspořádána jedna hodina na 

téma „Bezpečné používání internetu“.   

 

V komunikaci se spolužáky se objevují občasné vulgarizmy, zastrašování, napadání dětí, 

nerespektování autority. 
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Epidemiologická situace, která nás postavila do pozice distančního vzdělávání, přinesla u 

dvou chlapců rysy záškoláctví, za které byla udělena výchovná opatření.  

 

Dále se sešla výchovná komise ohledně dívky, která má velké výkyvy nálad, nespolupracuje 

při kolektivních činnostech, má problémy s přejídáním, zdravým stravováním. Situace byla 

opakovaně řešena s otcem dívky. Přestup z internátu do školní družiny problémy zmírnil. 

 

Dalším problémovým žákem byl chlapec, který má neadekvátní reakce na určité situace. 

Jeho emoce velmi kolísají, při neuspokojení svých potřeb se projevuje neukázněnou emocí. 

Při sebemenším pocitu slovního ohrožení útočí vulgarismy, odmítáním uposlechnout 

pokynu. Chlapec je v evidenci psychiatra a psychologa. 

 

Ve třídách probíhá vzdělávání s nižším počtem žáků. Žáci jsou pod stálým dohledem 

pedagogických pracovníků, tudíž nepřicházejí do styku s návykovými látkami, alkoholem a 

tabákovými výrobky.  

Jiné sociálně patologické jevy se v průběhu školního roku nevyskytly. V každé třídě řešíme 

vztahy mezi dětmi - vzájemné respektování se a spolupráci, upevňujeme zásady správné a 

slušné komunikace. Posilujeme vztah mezi učitelem a žákem, který je  budován na  

vzájemné úctě a respektu.  
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g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Druh studia Pracovník 

Studium pro ředitele škol   - 

Studium speciální pedagogiky magisterské   2 učitelky 

Studium speciální pedagogiky bakalářské   1 bezpečnostní pracovnice 

Studium vychovatelství - CŽV   1 vychovatelka – zahájení 08/2021 

Studium pro asistenta pedagoga   - 

Specializační studium pro logopedy ve 

školství 

  - 

Specializační studium pro výchovné 

poradce 

  - 

Specializační studium pro školní metodiky 

prevence   

  - 

Specializovaná činnost – specializovaná 

činnost v oblasti environmentální výchovy 

  zahájení studia 08/2021 

 

Komentář ředitele školy 

Pokračování ve studiu: 

Magisterské vzdělání si dvě učitelky doplňují v Dolnoslezské vysoké škole se sídlem ve 

Vratislavi. 

Bezpečnostní pracovnice – noční dozor si doplňuje bakalářské vzdělání na UHK (předškolní a 

mimoškolní pedagogika). 

Vychovatelka si doplňuje vzdělání na UHK – celoživotní vzdělávání. 

Ředitelka školy zahájila specializační studium v rozsahu 250 vyučovacích hodin 16. 8. 2021 

v Horním Maršově. 

 

 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

Předmět Počet kurzů 

(účastníků) 

Zaměření kurzů 

Pedagogika a 

psychologie, sppg 

 

2 

1 

 

1 

 

 

         1 

          

         4 

Dyslexie a dysortografie prakticky 

Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a 

psaní* 

Intervence a stimulace schopností potřebných pro 

čtení a psaní, vytváření podpůrných opatření 

v českém jazyce na 1. stupni ZŠ* 

Jak efektivně vést speciálně-pedagogickou péči žáků 

se SPU 

Rozvoj zrakového a sluchového vnímání 2 
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Etická výchova 2 Práce s emocemi, žáci s Aspergerovým syndromem 

(đ) 

Sociálně patologické 

jevy 

1 Jak zvládat všechny role výchovného poradce (đ)* 

Řízení školy 1 

 

1 

1 

1 

 

Jak na tisk vysvědčení a převedení školního roku 

v Bakalářích (đ) 

Školní matrika a její řádné vykazování (đ) 

Školský zákon od A do Z (đ) 

Sebekoučink pro pedagogy (đ)* 

ICT 5 

 

7 

4 

Google G-Suite-kurz pro začátečníky a mírně 

pokročilé (đ) 

ICT pro ZŠ – rozvoj kreativity (đ)* 

Distanční vzdělávání v MŠ (đ) 

EVVO - - 

Český jazyk 1 

4 

Sfumato - kurz v rozsahu 16 h.* 

Letní škola Sfumato v rozsahu 32 h.* 

Cizí jazyk – AJ 2 

1 

Sylvie Doláková-Angličtina od začátku. Jak začít? * 

(đ) 

Aplikace do výuky cizích jazyků (MAS 

Královédvorsko) (đ) 

Matematika 1 Finanční gramotnost pro žáky 1. stupně ZŠ 

Prvouka, PŘ, VL - - 

Hudební výchova 4 

2 
Správné nastavení hlasu (đ) 

Muzikoterapie – Cesta k harmonii III 

Výtvarná výchova - - 

Praktické činnosti - - 

Tělesná výchova - - 

Ekonomika, účetnictví 

Personalistika, mzdy                  

1 Změny ve mzdách 

ŠJ 1 Luštěniny – plodiny, které 5 způsoby ovlivňují svět 

Logopedie 2 Logopedie každý den cíleně a hravě (đ) 

 

Komentář ředitele školy 

Na placeném portálu Škola profi se účastníme mnoha webinářů, které si můžeme 

vyslechnout i ze záznamu.  

*DVPP byly hrazeny ze Šablon II. 

đ DVPP probíhala distanční formou. 
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h) Údaje o aktivitách a prezentace školy na veřejnosti 
Typ akce MŠ 

 

ZŠ 
 

ŠD, int. 
 

Poznámka (název akce, výsledek, apod.) 

Exkurze   x Exkurze na Hájemství – odborník z praxe 

 x  Přírodovědná exkurze 

Literární zaměření  x  Pasování na čtenáře – knihovna Slavoj 

DKNL 

Koncerty    - 

Zdraví   x Beseda „čistíme zoubky“ 

  x Beseda Úrazy s odborníkem z praxe 

 x x Zdravý životní styl 

Zvyky a tradice  x  Vánoční dílna 

  x Keramické tvoření 

 x  Vánoce ve třídě 

  x Tříkrálová sbírka 

  x Pečeme perníky 

  x Mikulášská nadílka 

  x Vánoční posezení u stromečku 

  x Tvořivá dílna - projekt 

  x Návštěva vánočně vyzdobeného kostela - 

Betlém 

  x Braunův Betlém – součást projektu 

  x Malování vánočních ozdob s odborníkem 

z praxe 

 

Enviromentální 

zaměření 

    

x   Exkurze do kuchyně naší instituce 

x   Dětský den - Žireč 

 x  Projekt „Dary podzimu“ 

  x Exkurze – Bylinková zahrada Kuks 

  x Návštěva ZOO – součást projektu 

 x  Exkurze – Josefovské louky 

 x  Exkurze – Jaroměř „Záchranná stanice“ 

x x  Vycházka Ferdinandov – jarní flóra 

Prevence sociálně 

patologických jevů 

 x  Normální je nekouřit - projekt 

Vystoupení    - 

Zájmové činnosti   x Projekt: Zájmové aktivity 

Výstavy    - 



  

18 
 

 

Výchovně vzdělávací projekty 

Název akce třída/skupina komentář, poznámky 

Dary podzimu  ZŠ p/d 

Sběr starého papíru 

s ježečkem Bodlinkou 

ZŠ, MŠ, ŠD, internát P/r - EVVO 

Normální je nekouřit ZŠ P/d  

Advent, vánoční dílny ZŠ P/m 

Sportovní den ZŠ P/d 

Šporkovo panství ŠD, internát P/r 

Barevný den MŠ P/r  

Muzikoterapie ŠD P/r 

Zvičina s návštěvou statku ŠD P/d 

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

Bramborový týden MŠ P/t 

Advent MŠ P/t 

Indiánská stezka ŠD,internát P/d 

Tvořivá dílna ŠD, internát P/r 

Skákací hrad ŠD,internát P/d 

Turistická vycházka 

k vodní nádrži nad CHH 

ŠD,internát P/d 

Drakiáda ŠD,internát P/d 

Zájmové aktivity ŠD, internát P/r 

 

 

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  – Kuks, Betlém,  ZOO … Tyto výlety jsou plánované v kombinaci s 

turistikou, při které si děti i žáci zvyšují tělesnou zdatnost.  
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i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 
V říjnu 2017 proběhla poslední inspekční činnost ČŠI. 

Ve školním roce 2020/2021 neproběhla inspekční činnost ČŠI. 

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.   

čerpáno 

 

Zá
va

zn
é 

u
ka

za
te

le
 

Přímé NIV celkem     UZ 33353 15 763,566 15 763,566 

z toho 
- Platy 11 236,454 11 236,454 

- OON 53,00 53,00 

Limit počtu zaměstnanců 26,8962 26,8962 

O
ri

en
ta

čn
í 

u
ka

za
te

le
 Odvody 3 815,834 3 801,590 

FKSP 224,733 228,633 

ONIV 433,545 443,889 

Prostředky poskytnuté a stanovené 

zřizovatelem 

Stanoveno rozpočtem 

(konečný stav po 

úpravách) 

Stav k 31. 12. 

čerpáno 

Zá
va

zn
é 

u
ka

za
te

le
 

Příspěvek na provoz 1 865,670 1 749,547 

Příspěvek na investice 0 0 

Příjmy z hlavní činnosti (vlastní) - 369,825 
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Plnění dalších ukazatelů rozpočtu               v tis. Kč 

Prostředky 
Stanoveno rozpočtem 

(konečný stav po 

úpravách) 
Stav k 31. 12. 

Peněžní fondy 

Fond odměn 27,180 39,580 

Fond rezervní 665,464 637,397 

Fond investiční 69,263 19,539 

Účelové prostředky kapitoly MŠMT 

Prostředky na SIPVZ    

Další zdroje 

UZ 33063 OP VVV Šablony II.  668,089 316,756 

   

 

Komentář ředitele školy 

Z Fondu investic bylo čerpáno 135,279 tis. na zhotovení stříšek nad vchody u budov 

internátu a školy. 

K 30. 8. 2021 nám zůstává z celkové dotace na Šablony II. 185,229 tis., které dočerpáme do 

konce roku 2021, Dle sdělení KÚ KHK ze dne 25. 8. 2021 nám MŠMT potvrdilo zaslání 

finančních prostředků v rámci realizace OP VVV- Šablony III. v celkové výši 387,217 tis. Kč.        

 

 

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 15 763,566 15 763,566 0 

z 

toho 

  

- Platy 11 236,454 11 236,454 0 

- OON 53,00 53,00 0 

- Ostatní (pojistné + FKSP + 

ONIV) 
4 474,112 4 474,112 0 

33070 Podpora výuky plavání v ZŠ r. 2020 1,937 1,937 0 

     

 Neinvestiční dotace celkem 15 765,503 15 765,503  0 

 

Vyúčtování prostředků NIV – sumář  
                                              v Kč 

Ukazatel 
Hlavní činnost 

Rozpočet Stav k 31. 12. 

Náklady celkem  18 164 248,94 

Příjmy (výnosy) celkem  18 292 964,57 

Hospodářský výsledek - 128 715,63 

Doplňková činnost není. 
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Vyúčtování prostředků NIV – podrobný rozpis  

Hlavní činnosti                                                                         v  Kč 

Nákladové položky Stav k 31. 12.2020 

Potraviny 411 016 

Materiál – učebnice, škol. potřeby, knihy, UP 79 770 

DHM – podrozvaha, 028 353 140 

Nákup materiálu – ostatní 309 840 

Voda 20 825 

Elektrická energie 118 356 

Plyn 147 424 

Služby pošt, služby telekom., internet 22 340 

Služby peněžních ústavů 3 056 

Údržba, podpora software (služby 

zpracování dat)  
132 611 

Služby pověřence GDPR 30 462 

Nákup služeb ostatní 356 528 

Opravy a údržba 138 596 

Revize a odborné prohlídky 49 292 

Odpisy 218 976 

Ostatní náklady z činnosti 8 451 

Přímé výdaje na vzdělávání  15 763 566  

Náklady celkem 18 164 249 

Příjmové položky Stav k 31. 12. 

Příspěvek zřizovatele na provoz 1 865 670 

Úplata za školní stravování 346 699 

Úplata za ubytování 22 400 

Projekt – Obědy do škol 5 160 

Projekt – Women f.w. (obědy do škol) 20 838 

Další příjmy–respirátory (bezúplatně) 16 731 

Přímé NIV na vzdělávání 15 763 566 

Šablony II. 140 023 

Plavecký výcvik UZ 33070(dotace 

+úhrada od rodičů) 
2 663 

Přeplatek za el. energii z předchozí.let 10 247 

Vlastní výnosy–úroky BÚ, použití FKSP 5 468 

Použití investičního fondu 93 500 

Příjmy celkem 18 292 965 

 

Údaje se uvádějí k 31. 12. toho kalendářního roku, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je 

zpracována výroční zpráva školy.   
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Použití dalších prostředků rozpočtu 

Použití peněžních fondů 
v tis. Kč 

Ukazatel Stav k 1. 1. 2021 K 31. 12. 2020 

Fond odměn 39 580,00 nečerpáno 
   

Použití investic 
v tis. Kč 

Ukazatel Stav k 1. 1. 2021 Použito ve školním roce 

Investiční fond 19 538,67 135 279,00 

Převedením prostředků z rezervního fondu do fondu investic jsme zrealizovali v průběhu 

dubna 2021 zhotovení stříšek nad vchody do budovy internátu a základní školy.    

 
Hospodářský výsledek - 

Upravený hospodářský výsledek 
v Kč 

Ukazatel Kč 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 128 715,63 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti - 

Hospodářský výsledek celkem k 31. 12. 2020  128 715,63 

Předpokládané zdanění - 

Celkem po zdanění 128 715,63 

Dodatečné odvody a vratky - 

Úhrada ztráty z minulých let - 

Další položky upravující hospodářský výsledek - 

Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) +128 715,63 

 

 

Návrh rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 
v Kč 

Ukazatel Stav k 31. 12. 

2020 

Příděl ze zlepšeného 

výsledku hospodaření 
Stav po přídělu 

(sl. 4 = sl. 2 + sl. 3) 

1 2 3 4 

Ztráta z minulých let - - - 

Rezervní fond - účet 413 320 641,20 115 915,63 436 556,83 

Fond odměn - účet 411 39 580,00 12 800,00 52 380,00 

Nerozděleno X  x 

 Celkem 128 715,63  

Komentář ředitele školy: 

Rozpočet byl postaven na skutečné potřeby a zajištění provozu školy. 

Zvýšenou snahou o hospodárné čerpání prostředků byl kladný hospodářský výsledek za 

rok 2020 v celkové výši 128 715,63 Kč.  Z větší části je tvořen úsporou provozních 

prostředků (92 722,84 Kč), z části tvorbou vlastních zdrojů ( 35 992,79 Kč – převážně 

platbami od rodičů za stravné a ubytování žáků a dětí). Tyto zdroje jsme využili s dalšími 

prostředky z rezervního fondu na zhotovení stříšek ke vchodům obou budov a na nákup 
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nového konvektomatu do školní kuchyně (září 2021). Stávající funkční zařízení bylo 

nabídnuto a dále využíváno ve Střední škole technické a řemeslnné, Nový Bydžov, Dr. M. 

Tyrše 112.  

 

k) Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů 
 

Škola není zapojena do žádného programu. 

 

 

l) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

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

 
Šablony II nebyly vzhledem k epidemiologické situaci dokončeny dle plánu k 31. 8. 2021. 
Proto jsme zažádali o prodloužení, termín dokončení je stanoven do 28. 02. 2022. 
V dalším školním roce budeme pokračovat v zapojení do Šablon III. 

Výzva Přírodní zahrady – vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků ZŠ a SŠ a 
organizací působících v oblasti EVVO 

 
Zahájení projektu k 1. 9. 2020, ukončení do 31. 12. 2022. Maximální výše podpory je 
424 785,80. 
Realizaci přírodní zahrady plánujeme na jaro 2021. 
Projekt „Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji II – obědy do škol“. 

  

 
 
 

Obědy pro děti od společnosti „Women for women“  

 
 

Ovoce a mléko do škol  
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Čerpání mimořádných účelových prostředků IX. – XII. 2020 

V září 2020 proběhla 2. část projektu Zdravý životní styl, na který jsme celkem získali 11,4 
tis. Kč. Ostatní prostředky z r. 2020 byly vyčerpány do června 2020. 
Žádost na mimořádné účelové prostředky v roce 2021 jsme podali na tyto projekty: 
Prevence rizikového chování a zdravý životní styl: 
Krok k hrnčířskému kruhu 
Muzikohrátky nás baví 
Volnočasové aktivity: 
Deskové hry nás rozvíjí 
Sport a tělovýchova: 
Stůl na stolní tenis 
Celkem jsme získali finanční prostředky v celkové výši 80.990 Kč jako příspěvek na provoz. 
 
 

 

 

m) 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 - 
 

Tříkrálové koledování  Ve spolupráci s Farní charitou 

Vánoční, velikonoční výstava - 

Školní časopis 1krát ročně 
 

Komentář ředitele školy: 

Besídky, vystoupení žáků ani výstavy se vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci 

nekonaly. Veškerá činnost a aktivity školy jsou aktuálně uveřejňovány na webových 

stránkách školy. 
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Závěr: 

Výroční zpráva o činnosti školy 2020/2021 byla schválena  

 pedagogickou radou dne 29. 09. 2021 

 školskou radou byla schválena dne _________________ 2021 
 

 

 

V Choustníkově Hradišti dne 20. 09. 2021 

                                                                           ________________________________________ 

                                                                                    Mgr. Helena Durstová, ředitelka školy 

 

 

Podpisy členů školské rady 

 

Předsedkyně ŠR: ved. vych. Ludmila Foffová___________________________________ 

 

Člen ŠR, zástupce zřizovatele: Ing. Jan Vogl____________________________________ 

 

Člen ŠR, zástupce rodičů: p. Petra Tomková _____________________________________ 

 

 

 

   Příloha:  

Školní časopis za rok 2020/2021 

 

 

 

 

 


