
 
 

Výroční zpráva  
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  HRONOV – VELKÝ D ŘEVÍČ, 
OKRES NÁCHOD 

 
2006 - 2007 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Zpracovala Mgr. Alena Bartoňová 
ředitelka školy 

27.8.2007 

 
 
 



 
 
 

OBSAH 
 

1. Základní údaje o škole 
2. Vzdělávací program a činnost školy 
3. Přehled pracovníků školy 
4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijetí do školy 
5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
8. Kontroly provedené Českou  školní inspekcí 
9. Kontroly jiných inspekčních nebo kontrolních orgánů 
11. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 
12. Přílohy 
 
 
 

1.Základní údaje o škole 
 

Název: Základní škola Hronov- Velký Dřevíč, okres  Náchod 
Sídlo: Hronov, Velký Dřevíč 82, PSČ 549 34 
Právní forma příspěvková organizace 
IČO   709 95 443 
Zřizovatel  Město Hronov 
tel. č.   491 483 192 
e-mail  velkydrevic@centrum.cz 
ředitelka škola Mgr. Alena Bartoňová 
webové stránky www.zsvelkydrevic.com 
 
 
Školská rada pracuje od 1.2.  2006 ve složení : 
Dagmar Vítová-předsedkyně  zástupce rodičů 
Antonín Hurdálek       zástupce zřizovatele 
Jana Mlázovská        zástupce pedagogických pracovníků    
 

2. Vzdělávací program a činnost školy 
 



Základní škola Hronov-Velký Dřevíč,okres Náchod sdružuje Základní 
školu s kapacitou 90 žáků a Školní družinu s  plánovanou kapacitou 30 žáků 

Škola byla v tomto školním roce neúplnou trojtřídní školou s 56 žáky 
prvního až pátého ročníku  

Školní družina má 1 oddělení s 19 žáky. 
Výuka žáků ve všech ročnících probíhá podle vzdělávacího programu 

Základní škola, schváleného MŠMT ČR pod čj. 16 847/96-2. 
V letošním roce pedagogický sbor dokončil svůj vlastní vzdělávací program 
ŠKOLA PRO  TEBE pod č.j. zšvd 71/2007. 
 
Předmět Ročník     
   1.   2.   3.   4.   5. 
Český jazyk   9  10   8   7   7 
Cizí jazyk   . 3   4   4 
Matematika   4   5   5   5   5 
Prvouka   2   2   3   
Přírodověda      2   2 
Vlastivěda      1   2 
Hudební výchova   1   1   1   1   1 
Výtvarná výchova   1   1   1   2       2 
Praktické činnosti   1   1   1   1   1 
 Tělesná výchova   2   2   2   2   2 
Týdenní dotace povinných předmětů 20  22   24    25   26 

 
Nepovinný předmět  Sborový zpěv 
      
Cizí jazyk   Anglický  
     Německý 
Kroužky     Zdravotnický 
    Anglický pro začátečníky 

Anglický pro pokročilé 
    Dívčí klub 

    Kroužek informatiky 
    Přírodovědný kroužek 

Péče o žáky s poruchou učení  3 skupiny 
 

Učební osnovy byly splněny podle učebních plánů tradičními metodami 
práce, zařazena byla též práce skupinového, párového i problémového typu 
vyučování, učitelky využívaly výukové počítačové programy především 
k procvičování a opakování učiva. Použili jsme  též projektové vyučování. 

Druhá třída /2: a 5. ročník/ pracovala na projektu Velikonoce 
Podrobnosti na www.zsvelkydrevic.com.   



Pro výuku tělesné výchovy a k mimoškolním aktivitám je žákům 
k dispozici sportovní účelová hala, která je se školní budovou propojena a 
školní hřiště vybudované místní organizací Sokol.  

Stravování žáků je zajištěno v jídelně Mateřské školy ve Velkém 
Dřevíči. 

 
Zaměřujeme se na rozvoj nadaných a talentovaných žáků v oblastech 

hudební, literární, tělesné a zdravotnické výchovy podle aprobací, schopností 
a zájmů učitelek. Důsledkem je velký výběr zájmových kroužků, které škola 
pořádá účast soutěžích okresního formátu.  

 Pečujeme i o žáky s poruchami učení. Pracuje s nimi aprobovaná 
dyslektická asistentka. 

 Cílem vzdělávacího a výchovného procesu je snaha o to,  aby žáci 
přicházeli do školy s chutí získávat nové poznatky, aby zde našli oblasti, 
v kterých mohou vyniknout a aby případné nesnáze s pomocí učitelů a rodičů 
co nejlépe překonali. Zároveň se snažíme o to, aby ve škole spolu 
s příjemnou atmosférou panoval řád a pořádek. 

 
Hudební obor má zde hudební třídu s klavírem, kytarou, rytmickými 

nástroji a poslechovou hi-fi věží. 
 Děti mají možnost pracovat na školním pozemku, ve školní dílně i v 

kuchyni. Funguje zde  žákovská i učitelská knihovna. 
K dispozici mají žáci i učitelé počítačovou učebnu, která vznikla díky 

projektu Internet do škol, a počítačů, které jsme zakoupili z finančních 
prostředků zřizovatele. 

Na škole vychází  školní časopis Dřevák. 
Zajištěn je také plavecký výcvik pro všechny žáky školy i bruslení 

v zimě.  
 
Reedukační péče 
V letošním roce navštěvuje naši školu devět dětí s vývojovou poruchou 

učení,  které jsou evidovány v Pedagogicko-psychologické poradně v Náchodě 
pro vývojovou poruchu učení. Jedná se o poruchu čtení /dyslexie/, pravopisu/ 
dysortografie / nebo psaní /dysgrafie/. Tyto děti jsou vzdělávány podle 
učebních osnov příslušného ročníku bez omezení, ale jsou zařazeny mezi 
integrované žáky. Pro každého takového žáka je vypracovaný individuální 
vzdělávací program, jenž je vodítkem pro jeho výuku. . Při vyučovacích 
hodinách  je jim věnována patřičná individuální péče, klasifikace má 
především motivační charakter   

Žáci navštěvují jednou v týdnu hodinu nápravné péče pod vedením 
speciálního pedagoga, kde se snažíme za pomoci speciálních metod a 
pomůcek vadu odstraňovat nebo alespoň zmírnit . Žáci pracují ve skupinkách 
po dvou až třech dětech, aby byla náprava co nejefektivnější. 



Rodiče využili příležitost zhlédnout výuku a poradit se o těchto 
specifických problémech dětí. 

Školu navštívily pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny 
z Náchoda, s kterými řešíme vzniklé problémy a radíme se o jejich 
nejoptimálnějším zvládnutí 
 

 
3. Údaje o pracovnících školy 

 
Pracovníků celkem:  7 
Z toho mužů    1 

 žen    6 
 

Pedagogičtí pracovníci celkem  5 Provozní pracovníci 2  
  Z toho učitelé 4 
  vychovatelé  1 
 
Ředitelka školy Mgr. Alena Bartoňová působí v této funkci 16 let. Jejím 

záměrem je vytvořit co nejlepší podmínky pro práci učitelského sboru 
a pro žáky zajistit příjemné prostředí, kvalitní moderní učební 
pomůcky, citlivý, taktní a důsledný přístup pedagogických pracovníků 
k žákům v učebním i výchovném procesu. Je zároveň třídní učitelkou 
třetí třídy /4. ročník/ s praxí 28 let. 

Třídní učitelka  druhé třídy /2.a 5. ročník/ Jana Mlázovská pečuje o žáky 
s poruchou učení /dyslektická asistentka/. Pracuje též jako 
protidrogový preventista, byla pověřena enviromentální výchovou.. 
Má na starosti učebnice a stará se o školní pozemek/ .Byla jmenována 
statutárním zástupcem školy a zástupkyní pedagogických pracovníků 
ve Školské radě. Délka praxe 33 let. 

Třídní učitelka první třídy / 1.a 3./ ročník/ Mgr.Vratislava Vlachová se 
zaměřuje na oblast hudební a sportovní výchovy. Vede školní pěvecký 
sbor Pěváček, trénuje  žáky na sportovní soutěže, pracuje ve školní 
žákovské knihovně  Délka praxe 28 let. 

Vychovatelka Eliška Kleprlíková ve školní družině vede zdravotnický 
kroužek, kroužek informatiky a organizuje sběr léčivých bylin. Její 
koníčky souvisí s prací s dětmi. Vydává školní časopis Dřevák. Délka 
praxe 18 let. 

Učitelka Jaroslava Kubečková  byla přijata, aby dobírala vyučovací 
hodiny v III. třídě z důvodů zkráceného úvazku pí. ředitelky. 

Všechny pedagogické pracovnice jsou způsobilé vykonávat práci učitelek. 
 
Školník Libor Lelek , který pracuje na zkrácený úvazek, ve škole bydlí, 
uklizečka Marie Lelková doplňuje řadu zaměstnanců školy. 



 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
Zápis dětí do první třídy proběhl 17.1 2006. Zapsáno bylo 7 žáků, školní 

zralost byla šetřena  v 2 případech, kdy PPP v Náchodě i dětští lékaři 
doporučili  dětem odklad školní docházky.  

Školu opouští 12 žáků páté třídy, přestupují do ZŠ v Hronově. 
 

5.Výsledky vzdělávání žáků 
 
Ročník Počet žáků Prospěli neprospěli 
1. .8  8 0 
2.  4  4 0 
3. 12 12 0 
4. 19 19 0 
5. 13 12 1 
celkem 56 55 1 

 
Neomluvené hodiny nebyly zaznamenány, byla udělena jedna snížená 

známka z chování za závažné porušení školního řádu. 45 žáků prospělo 
s vyznamenáním. Byly uděleny čtyři  třídní důtky za neplnění školních 
povinností a nesprávné chování. 
  Dobrou spolupráci vyvíjí škola s Pedagogicko-psychologickou poradnou  
v Náchodě. PPP nám pomáhá i při zjišťování školní zralosti budoucích 
prvňáčků.  

Pracovnice PPP v Náchodě navštívily naši školu a zkonzultovaly 
s dyslektickou asistentkou a ředitelkou školy individuální plány žáků 
s poruchou učení a postup při jejich realizaci ve vzdělávacím procesu. 

Spolupracujeme též s Mateřskou školkou-vzájemné návštěvy a 
seznamování s prací obou zařízení probíhají v příjemné atmosféře. 

 

6.Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

.Pedagogičtí pracovníci se zúčastňují vzdělávacích akcí podle potřeb a 
možností školy i  podle svých zájmů 

Název kurzu     účastník   cena 
Kč 

ICT ve výuce ČJ a literatury úroveň P Vlachová   2 300 
Počítačová grafika a digit. fotografie P Bartoňová   2 300 
GIMP      Kleprlíková      600 
Vytváříme ŠVP pro ŠD   Kleprlíková      500 
Vlastní hodnocení školy   Bartoňová      550 



Hudební dílna     Vlachová      350 
Vnitřní předpisy    Bartoňová      250 
Specifika ŠVP     Bartoňová      800 
Specifika ŠVP      Mlázovská      800 
Zákoník práce     Bartoňová      500 
Nový zákoník práce    Bartoňová      250 
RVP      Mlázovská      350 
Matematika plná her    Kleprlíková      350 
Činnostní učení ve výuce AJ 3. roč. Bartoňová   1 071 
Činnosti ve výuce čtení a psaní 1. roč. Bartoňová      952 
Činnosti ve výuce čtení a psaní 1. roč. Mlázovská   …952 
 
Kurzy hrazeny z prostředků na DDVP, dotace ICT a prostředků 

zřizovatele. 
 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Spolupráce s rodiči probíhala tradičně ve třech  úrovních a to na základě 

Úzkého kruhu rodičů, který se sešel v průběhu školního roku třikrát, kdy byli 
rodiče seznámeni s chodem školy, jejími problémy i úspěchy. Byla obnovena 
Smlouva ve prospěch třetí osoby, jež stanovuje podmínky použití finančních 
prostředků poskytnutých rodiči. 

Druhou úroveň tvořily třídní schůzky, které se konaly formou tradičních 
schůzek o prospěchu a chování žáků. 

Třetí úrovní  byla zahájena činnost Školské rady, která byla v roce 2006 
poprvé zvolena v počtu 3 členů. Školská rada zhodnotila práci školy, 
konstatovala, že ze strany rodičů nebylo vzneseno žádných námitek k její 
práci. Dále se zajímala o problematiku zápisu do 1. třídy, tvorby školského 
vzdělávacího programu a o výši  neinvestičního příspěvku zřizovatele  na 
chod školy. 

Rodiče dětí s poruchou učení zhlédli výukovou hodinu vedenou 
dyslektickou asistentkou a mohli konzultovat individuálně problémy svých 
dětí. 

. 
Město Hronov jako zřizovatel školy poskytuje finanční prostředky na 

provoz školy. Z těchto prostředků se zaplatila  rekonstrukce chlapeckých 
WC, vymalování dvou tříd a chodeb školy a zajistily se drobnější provozní 
opravy. 

. Představitelé města navštívili slavnostní zahájení školního roku.  
 
Škola se snaží o dobrou prezentaci na veřejnosti. Tradicí  se stalo 

uspořádání Vánoční besídky s pestrým programem. Žáci se představují 
v různých uměleckých žánrech-: zpěv, divadlo, tanec, umělecký přednes, 



recitace, výstavka výtvarných a rukodělných prací žáků. Mezi spokojenými 
diváky bývají rodiče a prarodiče. Rádi mezi sebou vítáme i zastupitele města, 
bohužel pro velké zaneprázdnění se letos nikdo z nich nemohl zúčastnit. Na 
besídku se přišlo podívat  i velké množství bývalých žáků naší školy  

Další z těchto snah kladné prezentace školy na veřejnosti je vydávání 
školního časopisu Dřevák. Děti se zde učí formulovat své názory 
v krátkých článcích ze svého osobního i školního života, mají možnost 
uveřejnit své první literární pokusy: básně, povídky, pohádky, hádanky. 
Vymýšlejí různé kvízy a luštěnky. Můžeme zde najít i poučné články o 
přírodě, o minulosti obce i různé ankety. Učí se používat počítačovou grafiku 
v praxi.  

 
Soutěže 
 
 Paní učitelky se věnují talentovaným a nadaným dětem a připravují je na 

různé soutěže a přehlídky. 
Přehled soutěží a výsledků je umístěn na našich webových stránkách www 

zsvelkydrevic.com . 
Turnaj ve vybíjené málotřídních škol pořádala ZŠ Náchod Babí, 

k našemu zklamání se ho účastnilo málo družstev kvůli počasí /vysoké 
teploty i ve stínu / a kvůli vysoké vytíženosti učitelů dokončující ŠVP. 
Našim žákům se nepodařilo obhájit vítězství z minulých let, obsadili druhé  
místo a broušený pohár čestně odevzdali vítězi. Děti  je třeba pochválit za 
bojovnost a sportovní vystupování. Turnaje se zúčastnila 3 družstva   

Ve vybíjené se dařilo dětem ze školní družiny, obsadily 3. místo 
v turnaji školních družin v Broumově a porazily žáky i z tzv. velkých 
městských škol. Desetičlenné družstvo školní družiny ve složení : Aleš 
Jansa, Diana Chlumcová, Adéla Gažková, David Holub, Tereza Jursová, 
Lenka Morávková, Jakub Resl, Eliška Zobalová, Petr Filip, Marie Vítová s 
náhradnicí Michaelou Krtičkovou se zúčastnilo 27.2.2007 turnaje ŠD ve 
vybíjené v Broumově.  Po usilovných bojích skončilo na 3. místě za družstvy 
Plhova a Velké Vsi, které jako jediné nedokázalo porazit. Ovšem vítězství 
nad ostatními 6 družstvy bylo velkým úspěchem, vzhledem k tomu, že tato 
družstva reprezentovala velké školy,kde je větší výběr hráčů než u nás. 

 

 
9. května mladí zdravotníci odjeli do Náchoda na okresní kolo soutěže 
hlídek mladých zdravotníků. Bylo mokro, a tak se soutěž konala v hale. 
Ošetřovali popáleniny, zlomeniny, člověka v bezvědomí a krvácení. 
Museli znát léčivé rostliny a dopravní předpisy. Jedno naše družstvo se 
umístilo na 4. místě (David Holub, Adéla Gažková, Natálie Šubrtová, 



Martina Matoušová a Eliška Zobalová), druhé na 5. místě ( Marie 
Vítová, Veronika Tluková, Beáta Šubrtová, Martina Jirásková a Aleš 
Jansa). Naši náhradníci Petr Filip a Ondra Miewald soutěžili v družstvu 
náhradníků. Nakonec všichni dostali nějakou odměnu a byli spokojeni. 
Na soutěž se připravovali od podzimu a v dubnu se trénovalo i o 
víkendu na Bohdašíně. Také si tam zahráli různé hry, poseděli u ohně a 
pobavili se. Zdravotnický kroužek se dětem líbí a za rok v něm budou 
pokračovat.  

 

Školní kolo recitační soutěže jednotlivců proběhlo v únoru, kdy 
učitelkám při výběru nejlepších recitátorů školy pomáhala pí.Kollertová. 
ředitelka hronovského KIS. Vítězové postoupili do okresního kola v Déčku 
v Náchodě. Těší nás, že zvláštní ocenění formou čestného uznání získal 
v silné konkurenci  Aleš Sigl 

 
 
 .Velmi dobře reprezentovali naši školu zpěvačky. Jaroměřský slavík je 

soutěžní přehlídka pěveckých talentů a svátek pro ty, kteří mají zálibu v této 
kulturní oblasti. Sestry Šubrtovy a Michaela Krtičková se mezi zpěváky 
okresního formátu neztratily. 

Letos  se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili mezinárodní  soutěže 
Matematický klokánek, kde si ověřovali matematické schopnosti a 
dovednosti. Nejlepší Lucie Liskovská získala 89 bodů. Poprvé vyzkoušeli 
své matematické myšlení i mladší žáci v soutěži Matematický cvrček. Mezi 
vítěze se zapsala Kristýna Štrofová a Anna Brabcová s 56 body. 

Na soutěži Mladý zahrádkář v České Skalici excelovali žáci naší školy 
díky založení přírodovědeckého kroužku a téměř denním nácvikem 



poznávání rostlin vyskytujících se v blízkém okolí.1. a 2. místo v 1. 
kategorii- Veronika Tluková a Maruška Vítová/, 2. a 3. místo ve starší 
/Lenka Morávková a Eliška Zobalová/ je toho pádným důkazem. 

 
Pro nejlepší atlety školy byla určena Kinderiáda v Hradci Králové . 

kterou pořádal místní oddíl TJ Sokol Hradec Králové. Každá škola sestavila 
osmičlenné družstvo složené z jednoho chlapce a jedné dívky z 2.,3., 4. a 5. 
ročníku. Všichni účastníci běželi 60 m. 2. ročník měl na programu skok z 
místa, 3. ročník hod plným míčem - l kg, 4. ročník hod kriketovým míčkem a 
5. ročník skok daleký z rozběhu. Největší radost jsme měli ze 3. místa 
Natálky Herzogové z 5. ročníku, která zaběhla 60 m výborným časem 9,67 a 
vystoupila tak na stupně vítězů. Mezi velkými školami královéhradeckého 
kraje opravdu výborný úspěch. Maruška Vítová ze 3. ročníku zaběhla 60 m v 
čase 10,79 s a vybojovala mezi dívkami krásné 6. místo a v hodu plným 
míčem skončila 7. výkonem 7, 60 m. Klárka Jirásková ze 4. ročníku se 
umístila v hodu kriketovým míčkem výkonem 27,94 m na velmi pěkném 7. 
místě a David Holub z téhož ročníku hodil 36, 85 m a vybojoval 10. místo. 
Oba si výrazně vylepšili své osobní rekordy. Ve skoku dalekém skončila 
Natálka Herzogová z 5. ročníku na 10. místě výkonem 354 cm.  

 
 

Literární sout ěž měla za úkol přitáhnou žáky ke knížkám.  Děti byly 
rozděleny do skupin a plnily různé literární úkoly. Poznávaly autory a 
ilustrátory dětských knih, známé pohádkové postavičky a vyhledávaly 
informace v encyklopediích. Povídaly si o osobnostech našeho regionu / A. 
Jirásek, bratři Čapkové, B. Němcová /, předčítaly úryvky z knížek a 
recitovaly básně, které si připravují na recitační soutěž. Bylo vidět, že knížka 
děti stále zajímá a baví, a že i v době počítačů a internetu jim stále má co říci. 

 

Na konci pololetí připravila paní vychovatelka sportovní zábavný 
program. Žáci soutěžili v nejrůznějších disciplínách např. ve vybíjené 
naruby, ve srážení medicinbalu z bedny, v hodu na koš, v přehazované apod. 
V poslední disciplíně tzv. míčové válce se děti opravdu vyřádily. 

 

Přátelské utkání ve florbalu se uskutečnilo v pátek 20. října. Děti z 
Velkého Dřevíče strávily příjemné sportovní dopoledne ve společnosti žáků 
z Velkého Poříče.Jiné utkání odehrálo s žáky ZŠ Stárkov. 



 

Letos poprvé jsme vyzkoušeli a nasbírali zkušenosti i v soutěži dopravní 
na dopravním hřišti v Bělovsi-v Poháru starostů měst. 

 
Enviromentální výchova 
Prvky enviromentální výchovy se zabýváme ve všech vyučovacích 

předmětech podle možností probírané látky. 
Zúčastnili jsme se projektu Zdravé zuby, komplexního výukového 

programu péče o zubní zdraví. 
Uskutečnili jsme několik přírodovědných vycházek do okolí, školní 

výlety, přírodovědná soutěž a třídění odpadu přispěly k vytváření kladného 
vztahu k přírodě a pochopení souvislostí mezi jednotlivými jevy. Velmi 
podařená byla přednáška o dravcích, hadech s praktickými ukázkami. 

Školní kolo přírodovědné soutěže je zaměřeno na poznávání rostlin, které 
rostou v okolí obce. 

Přijali jsme pozvání místní organizace včelařů k jejich zajímavé výstavě 
v předsálí Čapkova sálu. 

Projekt Slůně, kterou vyhlásila nadace Motolské nemocnice pro děti 
nemocné s poruchou krvetvorby oslovil učitele, rodiče i žáky a bylo 
odevzdáno 430 Kč na dané konto . 

 
Přednášky a exkurze 
Jako každoročně i letos byli žáci 3. –5..ročníku proškoleni v oblasti 

dopravní výchovy spojené s návštěvou dopravního hřiště v Náchodě 
Bělovsi. Desetileté děti měly možnost vyzkoušet si své znalosti zkouškou pro 
získání cyklistického průkazu. 

V listopadu navštívili naši žáci ze 3. ročníku společně s dětmi z polické 
školy Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové. Zhlédli zajímavý 
výukový program o Zemi a vesmíru - Poprvé na hvězdárně. Seznámili se s 



tématy, které probírají v hodinách prvouky jako např. střídání dne a noci, 
roční období, sluneční soustava - Slunce, planety a jejich měsíce, pohyby 
Země apod. Líbila se jim také astronomická pohádka. Při zpáteční cestě 
čekala děti návštěva v obřím tropickém akváriu  na sídlišti Labská kotlina. 

Exkurzi do M ěstské knihovny E. Hostovského jsme zařadili na závěr 
prvního pololetí. Paní knihovnice nás seznámila s literaturou pro děti v 
dětském oddělení knihovny a doufejme, že padly na úrodnou půdu informace 
a zajímavosti o životě a díle našich významných rodáků. Potěšitelné je, že 
větší počet dětí projevil zájem o pravidelnější návštěvu knihovny a půjčování 
knih. 

Muzeum Merkuru  v Policí nad Metují bylo první zastávkou slunečního 
dubnového dne. Děti obdivovaly ocelové město sestavené z částí stavebnice 
Merkur, také Eiffelovu věž, Petřínskou rozhlednu a některé se posadily ke 
stavebnici a začaly tvořit samy.Velký úspěch sklidily vláčky i se zvukovou 
kulisou, papírové modely i puzzle. 

 Zajímavá a poučná byla exkurze do Tiskárny RESL . Žáci v praxi viděli 
fakta, o kterých četli v čítance- přípravu tisku, barevné tiskařské stroje, 
vázání knih lepením, sešitím i spojením pomocí sponek, laminaci 
propagačních materiálů i expedici učebnic. Vyjadřujeme tímto i poděkování 
p.Jiřímu Reslovi za ochotu a možnost prohlédnout si provoz tiskárny. Počasí 
nám přálo i na zpáteční cestě z Kozinku jarní přírodou, nezanedbali jsme ani 
poznávání kytiček a znovu si uvědomili, jak je nádherná krajina , ve které 
žijeme. 

 
Kulturní vyžití 
 
Škola se účastní kulturních pořadů, na které je zvána Kulturním 

střediskem v Hronově, divadla, filmy, koncerty i výstavy pro děti jsou 
uspořádávány zpravidla jednou měsíčně. Abychom poznali i jiné kulturní 
zázemí, usedli jsme i do hlediště divadla v Beránku v Náchodě, abychom se 
mohli přenést do světa známých postaviček Jů a Hele. Zážitek vhodně 
doplnila výstava obrázků Stanislava Holého v zámecké galerii. 



 

 
Vlastní kulturní vyžití je dáno především činností pěveckého sboru, 

realizací Vánoční besídky, recitační i pěveckou soutěží, výstavkami 
úspěšných prací výtvarných i výrobků z předmětu pracovních činností a 
prací kroužku Dívčí klub.  

 
Školní výlety 

Mladší děti z 1.-4.ročníku se vydaly na Kuks. Využili jsme nabídky 
prohlédnout si sochy v Lapidáriu prostřednictvím divadelního představení. 

Cíl výletu: Seznámit se s dílem Matyáše Bernarda Brauna-sochy Ctností a    
Neřestí  
Navštívit Betlém 
Znát osobnost hraběte Šporka. 
Prohlédnout si technickou památku -přehradu Les Království. 
Navštívit vrch Zvičina - Raisovu chatu. 

Nejstarší žáci se vydali s pí. učitelkou Mlázovskou pěšky do kraje kolem 
Nového Města nad Metují. Prošli Slavonicemi a Klopotovským údolím. 



 

 
 
 
 
Školní sbor Pěváček 

 
Pěvecký sbor se na naší škole schází jednou týdně pod vedením 

sbormistryně Vratislavy Vlachové a navštěvují ho děti od 1. do 5. ročníku. 
Letos jsme byli pozváni, abychom vystoupili se svým programem na 
Vánočních trzích v sále J. Čapka v Hronově. Jako každý rok se podílíme na 
Vánoční akademii na naší škole, kde spolupracujeme se žáky ZUŠ 
v Hronově, kteří nás doprovázejí na hudební nástroje. Letos jsme se v rámci 
Pěváčku připravovali na soutěž  Jaroměřský slavík, která probíhá každý 
druhý rok v Jaroměři. V dubnu proběhlo školní kolo a nejlepší zpěváci – 
sólisté nás v květnu reprezentovali na okresní soutěži v Jaroměři. / sestry 
Šubrtovy, M. Krtičková /. V květnu jsme uspořádali na naší škole novou akci 
nazvanou  

Hudební kytička pro maminky, kde se představili žáci naší školy, kteří 
hrají na různé hudební nástroje. Při této příležitosti zazpíval Pěváček několik 
písní pro maminky. Začátkem června jsme byli zazpívat dětem z MŠ ve 
Velkém Dřevíči ke Dni dětí a 17. června na dřevíčské akci Dětský den, který 
proběhl na koupališti ve Velkém Dřevíči. 



 

 
Školní žákovská knihovna 
 
Žákovská knihovna čítá na 700  svazků dětské literatury, která je podle 

finančních možností školy rozšiřována. Žáci  mohou jednou týdně využít 
knihovnu k vypůjčení knih podle svých zájmů, dále jsou knihy využívány 
v literární výchově a slouží i k vyhledávání informací týkající se výuky.  

 
Školní pozemek 
 
 
Nevelký školní pozemek je zřízen v blízkosti školy a letos probíhala výsadba 

dalších květin a okrasných keřů, abychom vybudovali odpočinkový koutek pro 
žáky i pracovníky školy.  

 
 
Školní družina 

Provoz: ráno od 6.30 do 7.35 
odpoledne od 11.35 do 15.00 hod. 

Rozvrh činností: 

Pondělí kolektivní hry zdravotnický kroužek 
Úterý tělovýchovná činnost přírodovědná činnost 



Středa výtvarná činnost závody a soutěže 
Čtvrtek rukodělná činnost kroužek informatiky 
Pátek rekreační odpoledne (vycházky, hry v terénu, v tělocvičně)

Každodenně: předčítání pohádek, samostatná četba, stolní hry a stavebnice, 
individuální zaměstnání, příprava na vyučování. 

V rámci ŠD pracuje zdravotnický kroužek s 12 členy, který se každoročně 
úspěšně zúčastňuje okresní soutěže hlídek mladých zdravotníků a kroužek 
informatiky. 

Tradiční je také účast na okresním kole turnaje ŠD ve vybíjené s umístěním 
na předních místech. 

Školní družina má jedno oddělení. s 19 žáky. Poplatek za docházku do školní 
družiny je stanoven ve výši 70 Kč měsíčně. 

 

  8.Kontroly provedené Českou školní inspekcí 
Kontrola ČŠI proběhla 13. a 14. března  s těmito cíli 

1. Zjišťování a hodnocení formálních podmínek vzdělávání 
2. Zjištění a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v oblasti 

rozvoje čtenářské gramotnosti podle realizovaného vzdělávacího 
programu ve 3. ročníku ZŠ 

 
 

ZÁVĚR 

Formální podmínky vzdělávání Základní školy Hronov – Velký Dřevíč, okres Náchod, 
jsou v souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona. 

Na základě zjištěných skutečností a pozorováním ve vyučovacích hodinách 
českého jazyka lze konstatovat, že vyučující cílevědomě pracují na rozvoji žákovy 
osobnosti a věnují náležitou péči fixaci čtenářských dovedností ve všech formách 
žákova projevu. Snaha pedagogů o co nejlepší úroveň čtenářské gramotnosti žáků je 
jejich prestižní záležitostí. Celková úroveň čtenářské gramotnosti ve 3. ročníku 
sledované základní školy má standardní úroveň.  
Celou inspekční zprávu je možné najít na našich webových stránkách 
www.zsvelkydrevic.com 

 
9. Kontroly jiných inspekčních nebo kontrolních orgánů 

28.5.2007 se uskutečnila veřejnoprávní kontrola s předmětem hospodaření 
s veřejnými prostředky za období roku 2006 provedená Ing. J. Kašíkem a Ing. 



Ivanou Stonjekovou. Závěr: Nedostatky nebyly zjištěny, doporučení 
k nápravě nejsou. 

Bez závad proběhla kontrola pojistného,provádění nemocenského pojištění a 
plnění úkolů v důchodovém pojištění Okresní správy sociálního zabezpečení 
v Náchodě 12.6.2007 

 
 

11. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2006 
 

Účetní uzávěrka hospodaření naší školy za rok 2006 vykázala 
hospodářský zisk 34 775,85 Kč.  

V rezervním fondu zůstává z r. 2005 částka 12 766,34 Kč na 
úhradu nečekaných výdajů . 

 
 Stručný rozbor hospodaření  
 
Činnost MÚ 
 
Příspěvek na provoz     390 000 
Školné         12 220 
Výnosy           1 079,15 
Tržby z prodeje kopírky        3 500 
Příspěvek -.nedoplatek plyn      83 130 
Výnosy celkem     489 929,15 
Náklady      521 765,3 
 
Hospodářský. zisk     - 31 836,15 
    
 
Z této částky nejvyšší položky byly vynaloženy na pokrytí plateb spotřebovaných 
energií /voda ,elektřina ,plyn/     296 491 Kč 
 
Bylo pořízeno:  malování +olejové nátěry zdí 19 840 
  Elektrické rozvody  7 500 
 Rozšíření  modernizace počítačové sítě 59 152 
   
Z rezervního fondu byl uhrazena kopírka v hodnotě 31 535 Kč    
Z daru 10 000 Kč zaplacen televizor 
 
Činnost vlastní 
Náklady 32 188 
Činnost vlastní hosp. zisk /pronájem/ 98 800 
Hospodářský zisk celkem 66 612 
Činnost školství  
 
Příspěvek  2 085 300 Kč 
Dotace         15 000 Kč  
Náklady   2 100 300 Kč 



Hospodářský zisk     0 Kč     
 
Z nejvyšších položek uvádím: 
 
Osobní náklady     2 002 020 
Učebnice, učeb. pomůcky         40 835 
Vzdělávání učitelů          10 250 
 
 
Shrnutí 
 
Výnosy celkem 2 689029,15 
Náklady celkem 2 654 253,3 
Hospodářský zisk 34 775,85 
 
Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání 25. 4. 2007 hospodaření ZŠ Hronov- 
Velký Dřevíč za rok 2006, kterým je zisk ve výši 34.775,85 Kč, s tím že částka bude 
převedena do rezervního fondu a použita na nákup školních lavic s nastavitelnou výškou. 
 
 
 
Pedagogická rada schválila Výroční zprávu 30.8. 2007 
Školská rada  Výroční zprávu     3. 9. 2007 
 
 
V Hronově-Velkém Dřevíči    28.7. 2007 
Zpracovala ředitelka školy Mgr. Alena Bartoňová 
 
 
 

 


