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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  zsvelkydrevic@centrum.cz 

ředitelka škola Mgr. Alena Bartoňová 

webové stránky www.zsvelkydrevic.com 
 

 

Školská rada pracuje ve složení : 

Marcel Stratílek    zástupce rodičů 

Markéta Machová   zástupce zřizovatele 

Jana Mlázovská   zástupce pedagogických pracovníků   
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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 48 žáky prvního až 

pátého ročníku  

Školní družina má 1 oddělení s 28 žáky. 

Výuka žáků v 5. ročníku probíhá podle vzdělávacího programu Základní škola, 

schváleného MŠMT ČR pod čj. 16 847/96-2 

Žáci 1. - 4. ročníku jsou vyučováni podle Školního vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání Škola pro Tebe. pod č.j. zšvd 71/2007 

 
Předmět Ročník     

   1.   2.   3.   4.   5. 

Český jazyk   9  9   9   7     7 

Cizí jazyk   . 3   4   3 

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 

Informatika      1   1 

Týdenní dotace povinných předmětů 20  21   25    26   27 

 

Nepovinný předmět  Sborový zpěv 

      

Kroužky   Zdravotnický 

     

Ve spolupráci s Dominem probíhaly na naší škole další kroužky: 

    Kroužek keramiky /2 oddělení/ 

    Kroužek míčových her 

    Kroužek angličtiny 

 

Péče o žáky s poruchou učení  2 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. 
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V letošním roce každá učitelka včetně pí vychovatelky vytvořila vlastní projekt.  

Pí učitelka Bartoňová pracovala s dětmi na téma Finanční gramotnost, pí učitelka 

Vlachová vypracovala projekt Kytička pro maminku, pí Mlázovská Les, pí 

Červená se zabývala Náchodskými pověstmi-speciálně  Kovářovou roklí. Ve 

školní družině se děti s pí Kleprlíkovou přenesly do Středověku a zakusili život 

rytířů.. 

Podrobnosti lze vyčíst na www.zsvelkydrevic.com 

 

Pro výuku tělesné výchovy a k mimoškolním aktivitám je žákům k dispozici 

sportovní účelová hala, která je propojena se školní budovou, 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 

ve spolupráci s Domem dětí Domino v Hronově nebo i samostatně. Dokládá to též 

úspěšná účast žáků na soutěžích okresního i krajského formátu. 

 

Pečujeme 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, ve kterých mohou 

vyniknout a 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 byla zmodernizována 

v souvislosti s projektem EU-peníze školám. 

Zajištěn je také plavecký výcvik pro všechny žáky školy i bruslení v zimě.  

Tradicí se stalo nejen veřejné vystoupení žáků, především pěveckého sboru, ale 

také školní akademie-letos uspořádaná jako Vánoční besídka.   

Péče o žáky s vývojovými poruchami učení 
 

 Mezi integrované žáky byly ve školním roce 2010 -11 zařazeny celkem 3 

žáci, kterým byla věnována 1 vyučovací hodina reedukační péče pod vedením 

dyslektické asistentky. Od března byla zřízena druhá skupina pod vedením pí. uč. 
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Červené. Žáci pracovali ve skupinkách a používali speciální pomůcky, například 

bzučáky, měkké a tvrdé kostky, obrázky a hry sloužící k procvičování pozornosti a 

postřehování, speciální čítanky a pracovní sešity. V běžných hodinách je těmto 

žákům věnován zvláštní individuální přístup s ohledem na jejich pomalejší pracovní 

tempo, specifickou poruchu čtení a velmi často méně úhledný písemný projev. U 

některých dětí jsme mohli sledovat výrazné zlepšení vyučovacích výsledků.  

Rodiče využili příležitost zhlédnout výuku a poradit se o těchto specifických 

problémech svých dětí. 

Školu navštěvovaly pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny 

z Náchoda, s  kterými řešíme vzniklé problémy a radíme se o jejich 

nejoptimálnějším zvládnutí.  

 

Školní družina 

Školní družina má jedno oddělení s 28 žáky 

Provoz: ráno od 6.30 do 7.35 

odpoledne od 11.35 do 16.00 hod. 

Poplatek za docházku do ŠD činí 100 Kč. 

 

Rozvrh činností: 

Pondělí: kolektivní hry,  zdravotnický kroužek 

Úterý :  výtvarné a pracovní činnosti,  tělovýchovné činnosti  

Středa:  rekreační odpoledne  /hry v terénu, na hřišti, v tělocvičně/ 

Čtvrtek :  přírodovědné činnosti,  tělovýchovné činnosti 

Pátek :  vědomostní  hry a soutěže, příprava na vyučování na PC 

Každodenně: předčítání pohádek, samostatná četba, stolní hry a stavebnice, 

individuální zaměstnání, příprava na vyučování . 

V rámci ŠD pracuje zdravotnický kroužek s 12 členy. Dvě pětičlenné hlídky se 

zúčastnily  okresního  kola  soutěže hlídek mladých zdravotníků a umístily se na 

čtvrtém a šestém  místě. 

Ve druhém pololetí probíhala dlouhodobá  hra  Život rytířů,  která prolínala 

veškerou činností. 

V jarním období byla navázána spolupráce se ŠD v Hronově.  Uskutečnily se 

vzájemné návštěvy s hrami a soutěžemi. 

Jako každoročně se jedenáctičlenné družstvo zúčastnilo okresního  turnaje  ŠD ve 

vybíjené a skončilo na 2. místě. 

 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 
 

Pracovníků celkem:  7 

Z toho mužů    1 
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 žen    6 

 

Pedagogičtí pracovníci celkem  5 Provozní pracovníci 2  

  Z toho učitelé  4 

  vychovatelé   1  

   

 

Ředitelka školy Mgr. Alena Bartoňová působí v této funkci 20 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 / 3.a 4. ročník/ s praxí 33 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 39 let. 

Třídní učitelka první třídy 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 

33 let. 

Vychovatelka  Eliška Kleprlíková ve školní družině vede zdravotnický kroužek, 

kroužek informatiky. Organizuje sběr léčivých bylin. Její koníčky souvisí 

s  prací s dětmi. Vydává školní časopis Dřevák.  Délka praxe 35 let. 

Učitelka Mgr.Veronika Červená učí na částečný úvazek, její předností je 

zaměření na výtvarnou výchovu.   

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou způsobilí vykonávat práci učitelů. 
 

Školník Libor Lelek, který pracuje na zkrácený úvazek, ve škole bydlí, o úklid se 

stará  uklizečka Jaromíra Bitnarová  
 

 

 

 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
Zápis dětí do první třídy proběhl 19.1. 2011. Zapsáno bylo 16 žáků,  školní 

zralost byla šetřena  ve 4 případech. Pracovnice PPP v Náchodě nebo dětští lékaři 

doporučili těmto  dětem odklad  školní docházky, dvě žákyně se odhlásily, jedna se 

přihlásila do 4.ročníku.  

Školu opouští 9 žáků páté třídy, jeden žák přechází do ZŠ Stárkov, ostatní si 

vybrali ZŠ a MŠ Hronov. 
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5.Výsledky vzdělávání žáků 
 

ročník počet žáků prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli 

1.  11  11       0 

2.  11   9     2  0 

3.  11  10     1  0 

4.   5   5       0 

5.   9   3     6  0 

Celkem 47  38     9  0 

 

 

Neomluvené hodiny nebyly zaznamenány,  nebyla udělena žádná snížená známka 

z chování. 38 žáků prospělo s vyznamenáním. Byla oznámena 2 napomenutí 

třídního učitele- jedno  za nevhodné chování ve škole a na plaveckém výcviku, 

druhé za neplnění školních povinností. 

 Pro porovnání výsledků vzdělávání jsme použili vlastní testy pro žáky 3.a  5. 

ročníku. Jedná se o český jazyk včetně porozumění čteného textu, anglický jazyk, 

matematiku, a prvouku vlastivědu a přírodovědu. Využili jsme též sebehodnocení 

žáků. Chyby  byly rozebrány a učitelé s nimi budou pracovat v dalším školním roce. 

 

6. 

 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 

 
Pedagogičtí pracovníci se zúčastňují vzdělávacích akcí podle potřeb a možností 

školy i  podle svých zájmů. 

Název kurzu     účastník   datum 

Školení BOZP     Bartoňová   22.9.2010 

Školení PO     Bartoňová    6.10.  

Výtvarné zpracování papíru   Mlázovská    1.11. 

Aktivizač. metody pro rozvoj čten dov Vlachová   15.11. 

Práce s pohádkou    Vlachová   29.11. 

Zpracování DUM pro ZŠ   Bartoňová    7. 3.2011 

Zpracování DUM pro ZŠ   Vlachová    7. 3. 

Zpracování DUM pro ZŠ   Mlázovská    7. 3. 

Zpracování DUM pro ZŠ   Kleprlíková    7. 3. 
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Zpracování DUM pro ZŠ   Červená    7. 3. 

Microsoft Office Excel 2007   Bartoňová   16.5. 

Microsoft Office Excel 2007   Kleprlíková   16.5. 

Aktivity pro nejmenší studentíky  Bartoňová   25.5. 

 

Kurzy hrazeny ze státních  prostředků určených na DDVP, z prostředků 

zřizovatele školy a z fondu projektu EU Peníze školám.  

 

7. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 

organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění 

úkolů ve vzdělávání 

 
 Odborová organizace na naší škole nebyla dosud založena. 

 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 činnost Školské rady, která se vyjadřovala k chodu školy, 

schvalovala výroční zprávu, hodnotila práci školy tak, jak ji stanoví jednací řád, 

vycházející ze školského zákona 

 Město Hronov jako zřizovatel školy poskytuje finanční prostředky na provoz 

školy.  

 Představitelé města navštívili slavnostní zahájení školního roku. Pí. starostka 

Nedvědová se zajímá o potřeby a chod školy. Spolupráce s p. místostarostou Mgr. 

Thérem  je též  na velmi dobré úrovni. 

 S Pedagogicko-psychologickou poradnou  v Náchodě spolupracujeme při 

zjišťování školní zralosti budoucích prvňáčků a poruch učení u vytypovaných žáků. 

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 školou-vzájemné návštěvy a seznamování 

s prací obou zařízení probíhají v příjemné atmosféře. Tradiční se staly mikulášské 

nadílky, které organizují žáci pátých tříd pro mladší spolužáky a žáčky mateřské 

školy a na oplátku k nám zalétají z MŠ čarodějnice a čarodějové na konci dubna.  

Spolupráce probíhá též i s Městskou knihovnou E. Hostovského, s pracovníky 

zimního stadionu, pracovníky KiSu, jak vyplývá ze zprávy. 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Škola se snaží o dobrou prezentaci na veřejnosti. Snažíme se uveřejňovat zprávy o 

vydařených akcích v městském časopise U nás, účastníme se mnoha soutěží, kde se 

snažíme dobře uspět a zvýšit renomé školy, pěvecký soubor vystupuje při 

slavnostních událostech města Hronova.  

S rokem 2010 jsme se rozloučili Vánoční besídkou, jež v nás zanechala pocit 

dobře vykonané práce potvrzený skandovaným potleskem početného publika. Na 

pódiu se střídali zpěváci, herci - komici i tragédi, tanečnice, recitátoři a věříme, že 

se diváci nenudili. Pravý divadelní ráz představení dodali technici pánové Weber a 

Kops světelnými a zvukovými efekty i promítáním výtvarných prací žáků. Velkou 

zásluhu mají i šikovné maminky, které našily a připravily překvapivě krásné 

kostýmy. Ovšem největší pochvalu si zaslouží především děti za jejich obrovské 

divadelní nasazení, ale též i paní učitelky za nápaditost, trpělivost a přípravu 

vystoupení. 

 

 

Další ze 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. Úroveň  časopisu se zlepšuje díky práci Elišky 

Kleprlíkové, která má časopis na starosti. Ukázka z tohoto časopisu je umístěna 

v příloze. 
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Kladně hodnotím - Den otevřených dveří. Především rodiče budoucích 

prvňáčků, ale i celá veřejnost měla možnost školu navštívit a nahlédnout do její 

činnosti včetně hospitací v  jednotlivých vyučovacích hodinách. Tato akce si 

získává své přívržence a rodičů, kteří chtějí vidět své děti v akci, přibývá. 

 

 

 

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  

 

Zahrádkářská soutěž  

Jakmile se zjara objeví první jarní rostlinky, snažíme se je poznávat a 

připravujeme se na školní kolo soutěže v poznávání rostlin. Praktické znalosti 

musely letos děti ještě obohatit o teoretické poznatky, jejichž úroveň prokázaly v 

testu z oboru ovocnářství, květinářství a zelinářství. Nejúspěšnější se účastnili 

soutěže Mladý zahrádkář, která se koná každoročně v České Skalici. V první 

kategorii / 1.-3.ročník / nás reprezentovali: Jana Miewaldová, Nela Čejchanová, 

Anet Morávková, Veronika Škopová, Eliška Švarcová. 

V druhé kategorii  / 4.- 6. ročník /: Dominik Bitnar, Šárka Zobalová, Diana 

Lelková, Ondřej Petříček, Kateřina Škopová. 

K úspěchu blahopřejeme Anet Morávkové za krásné 2. místo, Veronice Škopové 

za 3. místo a Dominiku Bitnarovi rovněž za 3. místo. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.zsvelkydrevic.com/_fotogalerie/67__2011-06-02_22-29-37.JPG
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Zdravotnická soutěž 

Soutěž se konala v Náchodě na stadioně  Na hamrech za krásného slunečného 

počasí. Z naší školy se jí zúčastnily dvě hlídky a jeden náhradník. V mladší 

kategorii soutěžilo celkem 11 hlídek. Kromě obvazování a oživování raněných 

museli účastníci prokázat také znalost dopravních předpisů a léčivých rostlin. 

Vyhlášení výsledků nás velice překvapilo. Naše zkušenější hlídka, jejíž členové se 

soutěže zúčastnili už poněkolikáté obsadila šesté místo,  zatímco hlídka nováčků z 

1. a 2. třídy skončila čtvrtá.Složení hlídek: Ondřej Miewald, Jakub Mach, Štěpán 

Štencl, Martin Lelek, Lukáš Hrubý, Jakub Kirchner, Tereza Filipová, Mariana 

Štrofová, Natálie Martincová, Josef Andrš. Děti na soutěž připravuje pí 

vychovatelka E. Kleprlíková. 

Turnaj ve vybíjené málotřídních škol 

V pátek 27. května jsme přijali pozvání stárkovské školy, abychom se 

zúčastnili turnaje málotřídních škol ve vybíjené. Na toto klání se vždy na konci 

školního roku velmi těšíme, protože vybíjenou hrajeme rádi a utkání s okolními 

školami bývají pokaždé velmi napínavá do posledního míče. A jinak tomu nebylo 

ani letos. Naše děti si brousily zuby na pohár pro vítěze, bojovaly o každý míč, ale 

žďárečtí byli nakonec šťastnější. Odvážíme si tedy letos stejně jako vloni cenné 2. 

místo a krásné stříbrné medaile. Třetí místo patří domácímu Stárkovu, čtvrtí se 

umístili žáci ze ZŠ Česká Čermná. 

Velká pochvala za bojovnost patří těmto žákům: kapitán - Dominik Bitnar, 

Ondřej Miewald, Ondřej Petříček, Diana Lelková, Kateřina Škopová, Filip 

Prokopec, Jaroslav Brabec, Jiří Matouš, Štěpán Štencl, Maik Šubrt, Martin Lelek, 

Tereza Filipová 

 

Turnaj ve vybíjené školních družin 

„Jako každý rok, druhé místo vybojovalo družstvo školní družiny Velký Dřevíč,“ 

ozvalo se při vyhlašování výsledků na okresním turnaji školních družin ve vybíjené 

v Broumově. Letos se ho zúčastnilo sedm družstev.  
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Recitační soutěž 

Recitační soutěž 

Dne 17.2. 2011 proběhla na ZŠ ve Velkém Dřevíči recitační soutěž žáků z 2. až 5. 

ročníku. Děti měly za úkol samostatně si vyhledat básničku, naučit se ji a potom se 

přihlásit do školního kola této soutěže. Zúčastnilo se jí celkem 29 žáků.. Byli 

zařazeni do dvou kategorií - 2.a 3. ročník a 4. a 5. ročník. Všichni žáci předvedli 

velice pěkné výkony co se týče výrazného přednesu, srozumitelné výslovnosti i 
prožitku z recitace. 
K hodnocení výkonů zasedla porota ve složení – p. uč.V. Vlachová a řed. MŠ V. 

Křičková a ocenila pěknými diplomy a drobnými dárky tyto nejlepší recitátory: 

Veronika Škopová a Jiří Matouš.  

  

 

Výtvarná soutěž 

„Cesta do pravěku  byl námět výtvarné soutěže Náchodské Malé prima sezóny. 

Žáci 3. a  4. ročníku s pí. uč. Mgr. Červenou  vytvořili obrázkovou mozaiku 

s použitím techniky barevných písků a získali druhé místo ve veliké konkurenci 

žáku škol z celé republiky. 
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Kinderiáda 

Závěrem školního roku se vždy těšíme na velké lehkoatletické závody 

Kinderiáda, která se letos konala až v Jičíně. Našim dětem se díky velké bojovnosti 

dařilo a dokonce třikrát vystoupily na stupně vítězů. V konkurenci 33 škol celého 

Královéhradeckého kraje je to cenný úspěch pro naši malou školičku. Výborným 2. 

místem v běhu na 60 m všechny překvapil Ondřej Miewald z 5. roč. Jeho čas 9,3 s 

je vynikající. Velmi potěšil Jan Kubeček z 2. roč., který vybojoval 3. místo dokonce 

dvakrát. V běhu na 60 m v čase 10,4 a ve skoku dalekém z místa dosáhl výborného 

výkonu 178 cm. Cenné je 5. místo Martina Lelka ze 3. roč. v hodu 1 kg míčem za 

výkon 736 cm a velmi pěkné 6. místo Dominika Bitnar a ze 4. roč. v běhu na 60 m v 

čase 10 s. Ceny dětem předával náš mistr světa v desetiboji Tomáš Dvořák, takže 

všichni si vezli domů také podpis našeho olympionika. Pochvala patří nejen  dalším 

soutěžícím za vzornou reprezentaci školy - Kateřině Kůtkové, Terezce Filipové, 

Štěpánu Hornychovi, Šárce Zobalové a Kateřině Škopové, ale i pí Vlachové za 

přípravu žáků a její sportovní zapálení. .  

 

 
 

 

 

 

 

Atletický čtyřboj 

 
Dne 28. června proběhlo na hřišti ZŠ Velké Poříčí atletické zápolení žáků 1. 

stupně. Setkaly se zde školy Hronova, Zbečníku, Velkého Dřevíče a Velkého Poříčí. 

V kategorii 1. tříd podala výborný výkon Nikol Bitnarová, která vybojovala celkově 

3. místo a vystoupila na stupně vítězů. Stejného umístění dosáhla mezi 2. třídami i 

Terezka Filipová. Mezi chlapci ve 2. třídě kraloval opět Jan Kubeček, který vyhrál 

tuto kategorii stejně jako vloni a získal zlatou medaili. Lukáš Hrubý mile překvapil 

pěkným 4. místem. Mezi 3. třídami si zaslouží pochvalu Ema Stratílková za  

celkové 3. místo. V kategorii 4. tříd zabojoval Dominik Bitnar a také on se dostal 3. 

http://www.zsvelkydrevic.com/_fotogalerie/63__2011-05-25_13-15-56.JPG
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místem na stupně vítězů. Mezi 5. třídami chválíme  nejvíce Kateřinu Škopovou za 

velmi pěkné 4. místo. 

Sportovní den se vydařil a děti si ho velmi užily. Děkujeme poříčské škole za milé 

přijetí, pěkné  zážitky a rádi se zúčastníme i příští rok.   

 

 
 

 

Florbalový turnaj žáků 3.-5. tříd 

Ve středu 16. března uspořádala ZŠ a MŠ Hronov ve spolupráci s Dominem 

Hronov florbalový turnaj žáků 3.-5. tříd mezi okolními školami. Rádi jsme přijali 

toto pozvání, protože naše děti hrají florbal rády a také se na něj náležitě 

připravovaly. Zájem byl veliký, trénovali jsme dvakrát v týdnu a bylo těžké vybrat 

sedmičku těch, kteří budou reprezentovat naši školu. Turnaje se zúčastnilo pět škol. 

Hronov, Velké Poříčí, Zbečník, Velký Dřevíč a Domino. Každé družstvo sehrálo 4 

zápasy, utkání byla velmi vyrovnaná. Naši chlapci vybojovali pěkné třetí místo, 

všichni zasloužili pochvalu za velkou snahu a bojovnost.  
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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 výlet, 

přírodovědná soutěž a třídění odpadu přispěly k vytváření kladného vztahu k přírodě 

a pochopení souvislostí mezi jednotlivými jevy.  

Školní kolo přírodovědné soutěže je zaměřena na poznávání rostlin, které rostou 

v okolí obce, letos jsme soutěž rozšířili o poznávání živočichů. 

Po loňském projektu  Třídíme s Nikitou, jenž byl součástí krajského projektu Čistá 

obec - čistý kraj, jsme se naučili třídit odpadky a letos jsme z odpadového materiálu 

vytvořily znak města Hronova. Tím jsme se stali součástí vytvoření světového 

rekordu se  Společností EKO-KOM a.s. viz obrázek na úvodní stránce.  

Cílem celé akce bylo posílení aktivní účasti občanů na tříděném sběru odpadů v 

obcích a městech České republiky a podpoření jejich odpovědného přístupu 

k životnímu prostředí.  Děti z 992 škol přihlášených k pokusu vyrobily z tříděného 

odpadu 1025 znaků obcí a měst ČR. Účastníci rekordu si navíc prohloubili 

vědomosti o historii měst a obcí i o původu jejich znaků. Fotografie hotových znaků 

umístěné na www.znakymestaobci.cz jsou prezentací zručnosti a nápaditosti dětí i 

jejich pedagogů. 

Každoročně žáky vedeme ke sběru léčivých bylin. Nejlepšími sběrači byli Ondřej 

Petříček, Štěpán Hornych, Tomáš Mach, Kateřina Kulhánková,  Sebastián Meier. 

Nepopiratelnou součástí enviromentální výchovy byla činnost zdravotnického 

kroužku. 

Zapojili jsme se do projektu Ovoce do škol, kdy děti dostávají 2krát týdně 

zdarma ovoce, zeleninu nebo štávy. 
 

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. 

 

Návštěva Městské knihovny E. Hostovského 

http://www.znakymestaobci.cz/
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Knihovnu v Hronově jsme navštívili hned třikrát. Poprvé v říjnu v rámci 
Týdne knihoven,  kdy jsme se zúčastnili  programu Velké říjnové společné čtení 
pohádek a říkadel Františka Hrubína,  v březnu  autorského čtení z knížky J. 
Voltrové Dvě holky na stromě. Třetí návštěva knihovny byla připravena pro 
prvňáčky, kteří byli pasováni na čtenáře. 
 

 
 

 

 

V říjnu též proběhla beseda o důležitosti data 28.října 1918, kterou připravila 

Eliška Kleprlíková  

 

 

Výstava a přednáška o včelařství 

 

V pátek 19. listopadu jsme přijali pozvání dřevíčských včelařů na jejich výstavu, 

která se konala u příležitosti 90. výročí vzniku jejich organizace. V příjemném 

prostředí sálu na radnici ve Stárkově nás čekala přednáška o včelách a jejich 

produktech. Nechyběla ochutnávka medu a možnost ozdobit si svůj medový 

perníček. Některé děti zaujala videonahrávka o výrobě medu. 

 

 

 

Den s Červeným křížem  

Na Medarda jsme s radostí přivítali ve škole ochotné a vstřícné zdravotní 

sestřičky z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Nejdříve nás nakazily svou 

dobrou náladou, namaskovaly zraněné a pak již následovalo zdravotnické 

prověřování našich znalostí i dovedností samozřejmě s odborným výkladem. Byl to 

hezký den, hodně jsme se naučili, poznali nejmodernější zdravotnické pomůcky, 

vyzkoušeli umělé dýchání i masáž srdce, ošetřili spáleniny odřeniny i jiné úrazy. 
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Nezapomínáme na výročí, která jsou významná pro život naší vlasti a 

besedujeme na téma květnové události, vznik republiky a další historické události si 

připomínáme většinou vyprávěním, četbou z literárních děl či zhlédnutím filmových 

děl. 

 

 

 

Kulturní vyžití 

 

Škola se účastní kulturních pořadů, na které je zvána Kulturním střediskem 

v Hronově. Divadla, filmy, koncerty i výstavy pro děti jsou pořádány zpravidla 

jednou měsíčně.  

Využíváme i nabídky umělců, kteří předvedou své umění přímo ve škole.  

Vlastní kulturní vyžití je dáno především činností pěveckého sboru, recitační i 

pěveckou soutěží, výstavkami úspěšných prací výtvarných i výrobků z předmětu 

pracovních činností a prací keramického kroužku . 

 

 

Školní výlety 

K závěru školního roku nezbytně patří školní výlet. V letošním roce jsme zvolili 

za cíl naší cesty Kunětickou horu. Za krásného májového dopoledne jsme stoupali 

lesní cestou k starobylému hradu, v jehož prostorách jsme zhlédli divadelní 

představení „O čertově věži“. Po chvíli jsme ji také navštívili a kochali se krásným 

pohledem do kraje. Pomalu jsme sestupovali do podhradí, kde se nachází Muzeum 

perníku. Obdivovali jsme skutečná umělecká díla perníkářských mistrů a mohli jsme 

přihlížet celému postupu výroby perníků podle starých tradic. Děti byly ale nejvíce 
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nadšeny místnůstkou, upravenou jako Ježíškovo nebe a peklem. Na závěr nechybělo 

ani opékání buřtů u ohně Dvanácti měsíčků. Získali jsme nové poznatky, dobře jsme 

se pobavili a to je právě smyslem školního výletu.  

 

 

 

Výlet do Hradce Králové  Hodina zpěvu s Jaroslavem Uhlířem 

     Návštěva Bílé věže 

     Procházka Babiččiným údolím v Ratibořicích 

 

Ve středu 13. dubna jsme jeli do Hradce Králové na hudební pořad Jaroslava Uhlíře 

„Hodina zpěvu,“který se konal v divadle Aldis.  Zahrál nám ty nejznámější písně, které 

napsal se Zdeňkem Svěrákem. Když hodina skončila, vystoupali jsme na Bílou věž, 

která se nachází na Starém městě. Schody se točily a v každém patře nás překvapilo 

strašidlo. Z ochozu věže je krásný výhled na město. 

Z Hradce Králové jsme přejeli autobusem do Ratibořic, zde žáci páté třídy vyprávěli 

ostatním o ratibořickém zámku, o kněžně Zaháňské, o dřevinách v zámeckém parku a 

rostlinách v blízkém skleníku. 

 Od zámku jsme pokračovali ke Starému bělidlu, kde jsme si prohlédli sousoší 

babičky s dětmi a psy a chaloupku, kde žili. Poslední zastávka nás čekala u splavu. 

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. Na škole pracuje již 

několik let.  

Sbor letos vystoupil se svým programem na Vánoční akademii v Jiráskově divadle, 

na Velikonočních trzích v Hronově, při zápisu budoucích prvňáčků nebo na Dnu 

otevřených dveří naší školy. V květnu děti navštívily seniory v Justynce, kde se 
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představily se svým programem ke Dni matek. O týden později pozvaly naše maminky 

a babičky do školy a připravily pro ně hudební pásmo Kytička pro maminku.. 

Díky existenci pěveckého sboru i každodennímu zpívání ve třídách na začátku 

vyučovacích hodin je zpěv dětí na poměrně vysoké úrovni. 

 

 
 

 

 

 

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. Knihovní fond byl pomocí pí. Machové 

zrevidován, knihy opraveny, obaleny a zastaralé vyřazeny. 

 

 

Školní pozemek 
Nevelký školní pozemek je zřízen v blízkosti školy. Letos probíhala výsadba 

dalších květin a okrasných keřů, abychom vybudovali odpočinkový koutek pro 

žáky i pracovníky školy.  

 

9.Údaje o předložených a školou realizovatelných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 
Projekt EU Peníze školám byl po přípravách zahájen 1.1. 2011. Finanční prostředky 

jsme použili na zakoupení interaktivních tabulí do všech tří tříd, byly vyměněny 

počítače v počítačové učebně. Učitelé se zúčastnili školení a  vytvořili 5 sad  DUM-

digitálních  učebních pomůcek pro český jazyk, matematiku, angličtinu a pro děti 

s vývojovou poruchou učení. Projekt zakončíme 30.6.2013 
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Účastníme se též  evropského projektu Ovoce do škol s finanční podporou 

evropského společenství. 

 

10.Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 Vzhledem k malému počtu žáků se snažíme vytvořit na naší škole příjemné 

rodinné prostředí. Vzájemné vztahy mezi žáky, učiteli i rodiči jsou velmi dobré. 

Zvýšenou pozornost věnujeme dětem ze sociálně slabých rodin, žákům s vývojovými 

poruchami učení. V jednotlivých předmětech seznamujeme děti se zdravým způsobem 

života, poukazujeme na škodlivé vlivy, na nebezpečí, se kterými se mohou setkat, 

vytváříme modelové situace a zaměřujeme se na tuto problematiku ve školních 

projektech. 

Zvýšenou pozornost věnujeme volnočasovým aktivitám jako prevenci sociálně 

patologickým jevům. 

 

 

11.Kontroly provedené Českou školní inspekcí 
 

Kontrola tohoto typu neproběhla 

 

 

12.Kontroly jiných inspekčních nebo kontrolních orgánů 

 

 
Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém 

pojištění proběhla 1.2. 2011 bez připomínek kontrolující osoby. 

Veřejnoprávní kontrola jejímž předmětem byla kontrola hospodaření s veřejnými 

prostředky v příspěvkové organizaci Města Hronova za rok 2009 provedené Ing. 

Jiřím Kašíkem a ing. Ivanou Stonjekovou  se uskutečnila 25.8.2010. Významnější 

nedostatky nebyly zjištěny. 

 

Kontrolu ručních hasicích přístrojů a hydrantů provedl Jan Vojnar 23.9.2010 
 

 

 

13. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 

 
      

 

         č.j. zšvd 26/2011 

Vypořádání hospodářského výsledku 

 

 



 21 

Účetní uzávěrka hospodaření naší školy za rok 2010 vykázala zisk ve výši 

96 980,37 Kč. Ztráta z minulého roku činí  3 738, 26 Kč 

Navrhuji: 

1. Uhradit ztrátu  3 738,26 Kč 

2. Uhradit nezbytné instalatérské práce 10 000,00 Kč 

 /oprava protékajících WC, výměna baterií/ 

3. Nákup nábytku do školní družiny /skříňky, židličky, stolky/ 50 000.00 Kč

   

4. Rezervní fond 33 242.11 Kč  

 

 

 Stručný rozbor hospodaření  

 

Činnost města 

 

Příspěvek na provoz     520 000 

Školné          18 170 

Výnosy              758 

Výnosy celkem      538 928 

Náklady       563 669 

 

Hospodářský zisk      -24 741 

 

Z této částky nejvyšší položky byly vynaloženy na pokrytí plateb spotřebovaných 

energií /voda ,elektřina ,plyn/     265 428 Kč 

 

Bylo pořízeno: 

 Bezpečnostní systém 19 274 Kč 

 Malování třídy, chodby,  15 258 Kč 

 Plavecký výcvik  9 074 Kč  

     

Činnost vlastní 

Náklady 12 740 Kč 

Výnosy z pronájmu/ 134 462 Kč 

Hospodářský zisk celkem 121 722 Kč 

Činnost školství-kraj  
Příspěvek  2 095 700 Kč 

Náklady   2 095 700 Kč 

Hospodářský zisk     0 Kč     

Z nejvyšších položek uvádím: 

Osobní náklady     2 049 386 

Učebnice, učeb. pomůcky       21 160 
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Shrnutí 

 

Výnosy celkem 2 769 089 Kč 

Náklady celkem 2 672 109 Kč 

Hospodářský zisk 96 980 Kč 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pedagogická rada schválila Výroční zprávu    25.8.2011 

Školská rada  schválila Výroční zprávu    9.9. 2011 

 

 

 

Zpracovala ředitelka školy Mgr. Alena Bartoňová 

25.8.2011 
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14. Příloha 

Publikovali jsme v HRONOVSKÝCH LISTECH  

/výběr/ 
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Ukázka z časopisu Dřevák 

 

 

 

LÍPA 
Ahoj, já jsem lípa, která stojí na krásné louce plné pampelišek. Je 
tu teplo, a v zimě je tu plno dětí, které sáňkují a jásají. Večer, když 
cvrlikají cvrčci a spím, tak si odpočinu od jezevce, který mě kouše 
i lechtá na nohách. Je to celkem nepříjemné, ale zase když se 
zatřesu, tak na něj spadne hlína. Chodí ke mně hodně dobrých 
lidí, ale naštěstí málo zlobivých, kteří do mě kopou nebo mně 
loupou kůru. Hodně sbírají květy, z kterých dělají čaj. Být stromem 
je dobré Jen se mi nelíbí, když kolem mě jezdí stroj, který dělá 
rámus a hluk. Jako strom se mám dobře. 
        
 Jiří Matouš 
 
ŠVESTKA 
Jsem strom – švestka. Jmenuju se Ivoš, jsem strom. Takhle mě pojmenoval můj páníček 
Dominik. Každý rok v létě na mě sdá a sbírá švestky. A když je noc, zdá se mi o nás, jak si 
hrajeme na hřišti fotbal. Minulý rok vedle mě vysadili nový stromek, hrušeň. Každý den si spolu 
povídáme, co se nám zdá. Jemu se zdálo, že hraje fotbal a mně se zdálo, že mě chce někdo 
pokácet, ale ubránil jsem se. Teď tady stojíme a je nám spolu hezky. Každý den si povídáme. 
         Dominik Bitnar 
 
JABLOŇ 
Já jsem jabloň v sadě. Chtěl bych vám říct, jak žiju. Už nám rostou jablíčka, budou hezká, už se 
radujou, že nám červenají. Kluk ke mně chodí sedat, ale dneska nepřišel. Měl totiž kroužek. Už 
začíná zima, chumelí, je mi zima, ale musím přežít. Kluk okolo mě vyhrnoval sníh, já už byl 
v teple. Udělal u mě oheň. Za pár dní bylo jaro a už mně bylo teplo. Už máme květy a všichni 
v sadu jsou rádi. 
         Filip Prokopec 
 
BUK 

Jsem strom, jmenuji se Raketa. Jinak jsem buk, Raketa se jmenuji, protože si 
moje kamarádky hrají, jako že letí s raketou. Já mám dva kamarády – 
jabloně. Vždycky se mi zdá, že budu králem ráje. Mám rád Sněženku. Je to 
také strom – bříza. V zimě, když napadne sníh, tak Sněženka řekne: „Zase 
budu bílá, jako vločka.“ A já si v duchu řekl: „Nejen bílá, ale i krásná.“ Jednou 
se mi zdálo, že se budu se Sněženkou ženit. A doufám, že se mi ten sen 
splní. Se Sněženkou se v zimě nemůžu bavit, protože není vidět, tak si 
povídám s jabloněmi. Víte, jak si povídáme? Píšeme větvemi na sníh. 
       Šárka Zobalová 
 
 

TŘEŠEŇ 
Já jsem strom veliký a starý. Jsem třešeň. Když na mně zrají třešně, rád se rozklepu a všechny 
třešně spadají. Když Milan vytáhne motorovou pilu, padne na mě husí kůže. Ale nemusím se bát, 
protože řeže jenom jiné stromy a když mě chtějí pokácet, musí se zeptat mého páníčka, který to 
povolí, ale musí vysadit jinou třešeň a tím pádem se přenesu do mladých let. A tak to pokračuje 
navždy. Až zima mě rozklepe, protože je mi zima. A můj páníček je Jaroslav Brabec. 
 
         Jaroslav Brabec 
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     O HRAČKOVÉ CHALOUPCE 

  V jednom lese byla perníková chaloupka a v ní bába a dědek. Ale mělo to háček.  

  Do perníkové chaloupky už dávno žádné děti nechodily. Tak jednoho dne napadl   

 babku nápad a hned ho šla říct dědkovi. Když ho našla, tak mu řekla: Dědku, já 

  už vím, co uděláme. Postavíme si hračkovou chaloupku. Tak se do toho pustili. 

  Když ji měli hotovou, čekali. Na druhém konci lesa byla vesnice, bydlel tam kluk   

 jménem Tomáš. Ten měl rád hračky. Tak se vydal hledat hračkovou chaloupku. 

  Cestou potkal kamarádku Ivu. Tak šli dál spolu. Když chaloupku našli, začali si   

 hned hrát. Ale vylezla baba, chytla Ivu a dala ji do klece. Dědek škrtnul do pece,    ale 

ta byla plastová a celá chaloupka shořela. Tomáš a Iva se vrátili domů. 

          Dušan Falta 

 

     JAK MILI LETĚLA NA MĚSÍC 

  Jednou byla jedna žabka a ta si strašně přála letět na Měsíc. Jmenovala se Mili  

  a každý den sedávala na leknínu. Prosila boha, když jde spát, ať se jí zdá, že letí na  

 Měsíc. Jednou tak strašně prosila, až se jí to splnilo. Šla si lehnout a najednou se   

 probudila a stála před velikou raketou, která ji dopravila až na Měsíc. Žabka byla   

 šťastná. Tohle jí úplně stačilo. 

          Tereza Filipová 

 

     O ZMRZLINOVÉ CHALOUPCE  

  V lese stála perníková chaloupka. V ní bydlela ježibaba a dědek. Rozhodli, že si   

 postaví zmrzlinovou chaloupku. Střecha byla z citronové a jahodové. Jinak byla   

 chaloupka z čokolády. Barbora se šla projít do lesa. Zabloudila. Potom uviděla   

 v dálce malinké světýlko a šla za ním. Uviděla, že místo perníkové chaloupky tam    

stojí zmrzlinová chaloupka. Dlouho nepřemýšlela a pustila se do ní. Dědek a babka 

  se vrátili domů. Barbora je uviděla a babka říká dědkovi: „Dáme těm dětem hodně  

 zmrzliny, aby ztloustlya pak si je upečem.“ 

  Ale děti babku slyšely a honem utekly domů. Babka s dědkem je už nikdy neviděli. 

          Natálie Martincová 

 

     PLANETA JOJO 

  Vy znáte bonbónky Jojo a já vám něco řeknu o planetě Jojo. Vypadala jako  

   lékovka, byla celá růžová. Měla jádro z želatiny, zem měla z cukru a moře bylo   

 čokoládové. Žili tam růžovomodří velcí pavouci a také jahůdky, medvídci, no   

 prostě všechny bonbóny, které znáte. Jejich král byl ryba, jeho žena byla    

 lékovka a jejich dcera karamelka. Byla hezká a chytrá, proto se o ni ucházel  

  soused z planety Ponožka. Byla to země ve tvaru ponožky, neměli tam vzduch,   

 protože měli atmosféru smradlavé ponožky. Karamelka si ho nechtěla vzít, 

  Tak jim vyhlásili válku, i když planeta Ponožka věděla, že na planetu Jojo nemá., 

  Král vyhlásil, že všechny jahody zítra přijdou do Lékárkového hradu. Zavolal si je,  

 protože věděl, že jsou chytré. Když jahody přišly, měly hned nápad, že z Ponožky   

 udělají druhou planetu Jojo. A taky že udělaly. Poslaly lékovky, žížaly a rybičky do  

 rakety a letěly na planetu Ponožka. Trvalo to rok, než vytvořily druhou planetu Jojo. 

  Prince Pipina si Karamelka vzala a žili šťastně na obou planetách. 

           Kateřina Škopová 
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