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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: 

Martin Čejchan     zástupce rodičů 

Martina Slezáková    zástupce zřizovatele 

Mgr.Veronika  Červená   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  kapacitou 33 žáků. 

Škola byla v tomto školním roce neúplnou trojtřídní školou s 55 žáky prvního až 

pátého ročníku, během roku byla přijata další žákyně, která se přistěhovala.  

Školní družina má 1 oddělení s 33 žáky. 

Žáci 1. - 5. 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   8     7 

Cizí jazyk     3   3   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 

Pracovní  činnosti   1   1   1   1   1 

Tělesná výchova   2   2   2   2   2 

Informatika      1   1 

Týdenní dotace povinných předmětů 20  21   25    26  26 

 

Nepovinný předmět  Sborový zpěv 

Zájmové kroužky Kroužek keramiky  

    Kroužek míčových her 

    Zdravotnický kroužek 

Tyto kroužky zajišťoval Dům dětí Domino Hronov 

 

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.  

Paní učitelky tvořily digitální učební materiály v rámci projektu EU-peníze 

školám a tyto materiály byly hojně využívány v učebním procesu 

Vyučující měli k dispozici též výukové počítačové programy především 

k procvičování a opakování učiva, použili též projektové vyučování. 

Podrobnosti lze vyčíst na www.zsvelkydrevic.com 
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Pro výuku tělesné výchovy a k mimoškolním aktivitám je určena sportovní 

účelová hala, která je propojena se školní budovou. Školní hřiště vybudované 

místní organizací Sokol využívá především školní družina.  

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 i 

ve spolupráci s Domem dětí Domino v Hronově. Připravujeme nadané žáky na 

soutěže v uměleckých i sportovních oblastech a těší nás jejich úspěšná umístění.  

Pečujeme o žáky s poruchami učení. Pracují s nimi aprobované dyslektické 

asistentky. 

 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 a 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 plavecký výcvik pro všechny žáky školy i bruslení v zimě.  

  Tradicí se stala veřejná vystoupení žáků, především pěveckého sboru 

Pěváček. 

  Mezi velké školní akce, které zorganizovaly pedagogické pracovnice, patřila 

Vánoční akademie a Cesta kolem světa-celoškolní projekt. 

Celoškolní projekt -  Cesta kolem světa 

  V tomto školním roce probíhal na naší škole projekt, který se zaměřil na 

poznávání zemí na různých kontinentech. Každý měsíc jsme cestovali na jiném, 

kontinentě či v jiné zemi. Projekt prolínal všemi předměty a vycházela z něho  i 

Vánoční akademie. 

ZÁŘÍ 

   V září jsme navštívili Afriku – konkrétně Egypt a Somálsko. Poznávali jsme 

záhady starověkého Egypta, malovali Kleopatru a Tutanchamona, psali tajné vzkazy 

v hieroglyfech, tančili africké tance. Ukázali jsme si přírodní krásy Somálska a na 

druhé straně jsme si řekli o hladomoru, který sužuje nejen tuto zemi, ale celý africký 

kontinent. Ve výtvarné výchově jsme malovali baobaby a africké slony s ukázkou 

rozdílů mezi slonem africkým a indickým. Měsíc v Africe ukončila Petra Bartoňová 
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svou přednáškou, která žákům přiblížila život afrických dětí, africkou přírodu, 

chudé chatrče a školy i bohatá velkoměsta. 

 Říjen 

V říjnu jsme přistáli ve Velké Británii. Seznámili jsme se s názvy Spojené 

království Velké Británie a Severního Irska - United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland. Navštívili jsme některá města - především Londýn. Procházeli 

jsme se virtuálně londýnskými parky a navštívili nejznámější památky jako Big 

Ben, Westminster, Tower Bridge, Buckinghamský palác, pozdravili se s anglickou 

královnou a to prostřednictvím interaktivních tabulí a internetu, který máme 

zaveden již i do tříd a paní učitelky si tuto kombinaci nemohou vynachválit. 

Listopad 

V měsíci listopadu jsme s dětmi cestovali v rámci projektu Cesta kolem světa až do 

nejvzdálenějších oblastí Indického a Tichého oceánu – do Austrálie a na Nový 

Zéland.  

 V 1. ročníku jsme společně četli knížku I. Melounové Cestování po světě. Hlavní 

hrdinové obletí během prázdnin v kouzelné létající bedně celou zeměkouli a navštíví 

také Austrálii. Prvňáčky tento světadíl velmi zaujal. Nejen zvláštními zvířaty jako 

jsou klokani, ježury, ptakopyskové a krokodýli, ale dozvěděli se také, že zde vznikla 

kdysi dávno i podivná zbraň zvaná bumerang. O něm se říká, že když vykonáš něco 

správného a dobrého, tak se ti to dobro jednou vrátí. Způsobíš-li zlo, vrátí se ti zase 

jenom zlo.  

 
 

Prosinec 

V prosinci jsme zůstali doma v České republice, protože kde jinde bychom 

zažili krásnější Vánoce než u nás. Práce s dětmi v tomto měsíci byla inspirována 

zimními obrázky Josefa Lady, vánočními zvyky a tradicemi. Pravou vánoční 

atmosféru si žáci vytvořili i ve školní družině, kde se naučili péct a zdobit cukroví, 

které potěšilo nejen naše chuťové buňky, ale vůně linoucí se po celé škole každého 

navnadila na nadcházející svátky 

http://www.zsvelkydrevic.com/vcera-dnes-a-zitra/2012-2013/11/projekt--cesta-kolem-sveta----australie-a-novy-zeland/
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Leden 

Po Novém roce jsme dlouho neotáleli a vydali se na další cestovatelské 

dobrodružství. Procestovali jsme hned několik zemí v jednom měsíci. Vyrazili jsme 

do Skandinávských zemí, Grónska a na Island. V tomto měsíci se žáci seznámili 

především se zvířaty žijícími v těchto zemích, zahráli si na módní návrháře a navrhli 

norské vzory, za které by se nemusel stydět ani Gucci. Zajímavá byla i přednáška 

paní ředitelky, ve které se s dětmi podělila o své zážitky z cesty na Island. 

 

Únor 

Únor byl měsíc objevování nádherné a rozmanité země nazvané Brazílie. 

Lidé, kteří zde žijí, jsou známí svou nezdolnou energií, fantazií a hravostí. To nás 

inspirovalo prožít tento měsíc po vzoru Brazilců právě v duchu hravosti a fantazie. 

V průběhu měsíce jsme se prošli deštným pralesem kolem řeky Amazonky a poznali 

zdejší živočichy. Podívali jsme se také do města karnevalů Rio de Janeira, 

přezdíváno CIDADE MARA VILHOSA (nádherné město). Zahráli jsme si fotbal s 

Ronaldem a Pelém a pochutnali si na brazilských specialitách, které jsme si sami 

upekli. Na konci návštěvy Brazílie jsme si vyslechli zajímavou přednášku o této 

zemi a oslavili karneval v Riu de Janeiru. 

    

Březen 

V březnu se náš pomyslný balón objevil nad Peru. Žáci v informatice s pí uč. 

Nyklíčkovou vyhledávali i jiné trasy vedoucí do této země, zjišťovali ceny letenek i 

hotelů.Děti zaujala především tématika Indiánů. Proto jsme rozšíříli tuto oblast i na 

severoamerické indiánské kmeny. Tentokrát se o vyhledávání informací postarali 

sami žáci. S využitím interaktivních tabulí a dovedností z informatiky vytvořili v 

power pointu prezentace, které nevynechaly objev Kryštofa Kolumba, pozvaly nás 

do And a pověstného Machu Picchu, Kuba s Vojtou nás seznámili s indiánskými 

http://www.zsvelkydrevic.com/_fotogalerie/125__2013-03-04_13-22-05.JPG
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zbraněmi, nechyběla ani písnička o bitvě u Little Bighornu, kde zahynul známý 

generál Custer. Eliška objevila lapač snů, který si žáci v pracovních činnostech s pí 

učitelkou Červenou vyrobili.  

Duben 

Tentokrát jsme navštívili Japonsko. Po seznámení s touto zemí nás čekala 

pestrá škála akcí, věnovaných japonské kultuře. Žáci po celý měsíc poznávali 

japonské tradice, umění a snad se jim podařilo nasát i neobyčejnou atmosféru této 

krásné země. Především naši mladší žáci se seznámili s origami, starým japonským 

uměním skládání papíru. V zemi vycházejícího slunce má umění origami dlouhou 

tradici. Žáci vytvářeli z papíru především zvířátka a byli překvapeni, co všechno 

může vzniknout několika jednoduchými ohyby papíru bez použití nůžek. Žáci 5. 

ročníku vytvořili portréty japonského bojovníka samuraje a krásné gejši, která patří 

mezi další neodmyslitelné symboly Japonska. Některé výtvory byly velmi  

povedené. 

  

Květen 

V květnu jsme si s dětmi zaletěli balónem na jih Asie do Indie. Indie je v 

hindštině nazývána "Bhánat ganarádžja". Je to země mnoha extrémů. Jedním z nich 

je chudoba, špína, hlad a nemoci, druhým bohatství, přepych, překrásné památky, 

chrámy a zdobnost.  

Během hodin angličtiny si žáci 5. třídy dopisovali s učitelem Mr. Menon z 

indického města Bangalore. Sestavovali otázky a překládali odpovědi. Dověděli se 

tak, jaké je nejoblíbenější jídlo, jaké předměty se učí děti v Indii, co dělají ve 

volném čase, čeho si nejvíce váží.Paní ředitelka nám přiblížila kulturu, život a krásy 

Indie v přednášce s vlastní fotodokumentací. Vyslechli jsme také indickou hudební 

tvorbu a pěvecké umění. Dětem se nejvíce líbila píseň Mumtáz a Šadhažána z filmu 

TaJ Mahal 

.  
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Červen 

Ve čtvrtek 27. 6. 2013 se uskutečnila hodina, ve které byl shrnut celoroční 

projekt. Šlo o jakousi reflexi, jestli si děti z projektu něco odnesly a zapamatovaly. 

Hodina proběhla formou prezentace obrázků ze zemí, které jsme navštívili, děti 

měly poznat, ze které země obrázek pochází a pokusit se říci, co nejvíce informací o 

dané zemi. 

Docela se jim dařilo, což potvrdil i závěrečný kvíz, ve kterém všechny ročníky 

získaly stejný počet bodů. 

 

Péče o žáky se specifickými poruchami učení 

 

Mezi integrované žáky bylo ve školním roce  2012-13  zařazeno celkem 6 

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

dyslektických asistentek paní učitelky Červené a paní učitelky Nyklíčkové. 

 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 a také nový program na PC 

zakoupený právě k tomuto účelu.  

V běžných hodinách je těmto žákům věnován 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 zlepšení 

vyučovacích výsledků.  

Rodičům bylo nabídnuto zhlédnutí výuky a následná spolupráce v případě 

obtíží. 

Školu navštívily pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny z Náchoda, 

s kterými diskutujeme o konkrétních problémech a radíme se o jejich 

nejoptimálnějším řešení. 

 

Školní družina 

 

Školní družina má jedno oddělení s 33 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 za měsíc. 

 

Rozvrh činností 

Pondělí: kolektivní hry, výtvarná činnost 

Úterý:  přírodovědná činnost, závody a soutěže 

Středa:  tělovýchovná činnost, práce na PC 

Čtvrtek: vaření a pečení, míčové hry, pracovní činnost 

Pátek:  rekreační odpoledne (vycházky, hry v terénu, v tělocvičně) 
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Každodenně: 

předčítání pohádek s otázkami na obsah textu  

samostatná četba časopisů, knih, encyklopedií  

komunikativní kruh 

shromažďování materiálů pro školní časopis 

stolní hry, stavebnice, korálky 

rozvoj jemné i hrubé motoriky 

pobyt venku, sport 

individuální zaměstnání  

příprava na vyučování 

Celý školní rok probíhal ve škole i ŠD projekt Cesta kolem světa. Ten se 

prolínal téměř všemi realizovanými činnostmi.  

Hodně jsme se zaměřili na komunikaci. Snažíme se tak vytvářet dobré vztahy 

v kolektivu, vzájemně se vyslechnout a umět si pomoci. Uvědomit si, že každý z nás 

je osobnost a že každého musíme mít rádi s jeho dobrými i špatnými vlastnostmi.  

Mimo jiné jsme se jako každoročně zúčastnili okresního turnaje ve vybíjené 

v Broumově. 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 
 

Pracovníků celkem:  7 

Z toho mužů    1 

 žen    6 

 

Pedagogičtí pracovníci celkem  5 

  z toho učitelé  4 

  vychovatelé   1  

  provozní pracovníci 2 

 

Ředitelka školy Mgr. Alena Bartoňová působí v této funkci 22 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 5. ročník/ s praxí 35 let. 

Třídní učitelka druhé třídy / 2. a 4. ročník / Mgr. Veronika Červená pečuje o žáky 

s poruchou učení /dyslektická asistentka/.  Byla jmenována statutárním 

zástupcem školy a zástupkyní pedagogických pracovníků ve Školské radě. 

Délka praxe 12 let. Má na starosti ŠVP, výběr učebnic a výzdobu školy. 

Třídní učitelka první třídy Mgr. Vratislava Vlachová se zaměřuje na oblast 

hudební a sportovní výchovy. Vede školní pěvecký sbor Pěváček, trénuje 
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žáky na sportovní soutěže, pracuje ve školní žákovské knihovně.  Délka praxe 

35 let. 

Vychovatelka Petra Urbanová ve školní družině pracuje na naší škole prvním 

rokem. Za jejího vedení školní družina prošla pozitivní proměnou především 

v oblasti estetické a organizační. Stará se o sběr léčivých bylin, vydává školní 

časopis Dřevák.    

Učitelka Mgr. Šárka Nyklíčková nastoupila na částečný úvazek. Je plně 

aprobovanou učitelkou 1. stupně, pracuje se žáky s poruchou učení jako 

dyslektická asistentka. Svůj první rok praxe zvládla s přehledem. 

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou způsobilí vykonávat práci učitelů. 
 

Školník Libor Lelek pracuje na zkrácený úvazek. Vzhledem k tomu, že je plně 

vytížen ve svém hlavním zaměstnání ve Wikovu Hronov, část jeho úvazku převzala 

jeho žena Ing. Kateřina Lelková, která pracuje též jako správce webových stránek 

a počítačové učebny.  Oba využívají školnický byt. O úklid se stará uklízečka 

Jaromíra Bitnarová.  
 

 

 

 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
Zápis dětí do první třídy proběhl 18. 1. 2012. Zapsáno bylo 19 žáků, školní 

zralost byla šetřena  ve 2 případech. Pracovnice PPP v Náchodě nebo dětští lékaři 

doporučili těmto dětem odklad školní docházky. Školu opouští 13 žáků páté třídy, 

jedna žákyně přechází do ZŠ Stárkov, jeden žák bude studovat na gymnáziu 

v Broumově.  Ostatní si vybrali ZŠ v Hronově. 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsvelkydrevic.com/_fotogalerie/120__2013-01-24_13-21-10.jpg
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5. Výsledky vzdělávání žáků 
 

ročník počet žáků prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli 

1.  11  11     0  0 

2.  12  13     0  0 

3.  11  10     1  0 

4.   9   7     2  0 

5.  13  11     2  0 

Celkem 56  52     4  0 

 

 

Neomluvené hodiny nebyly zaznamenány, nebyla udělena žádná snížená známka 

z chování. 52 žáků prospělo s vyznamenáním. Byly uděleny tři pochvaly třídních 

učitelů během roku za zlepšené chování a zlepšení výsledků ve školní práci, 10 

pochval na vysvědčení převážně za reprezentaci školy: Nikola Bitnarová, Kateřina 

Kulhánková, Anet Morávková,  Jana Miewaldová, Tereza Filipová, Nela 

Čejchanová, Lucie Šretrová, Aneta Kešnerová  

 Škola se účastnila celostátního testování žáků 5. ročníků Niques. Velmi dobře  

si děti vedly v angličtině, češtině, nepatrně slabší byly výsledky z matematiky.  

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

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. 

Hodnocení žáků v testech odpovídá hodnocení na vysvědčení. 

 

Autoevaulace školy: 

 

Na začátku školního roku byly vytyčeny tyto úkoly 

a) zlepšení a zkvalitnění komunikace s rodiči 

webové stránky, emaily, zvýšení frekvence schůzek Úzkého kruhu rodičů za 

účasti i třídních učitelů a vychovatelky, nabídnout účast v běžných hodinách, 

nabídnout možnost informovat se o žákovi v termínech i mimo třídní schůzky 

po předchozí telefonické domluvě, pokračovat v akci Den otevřených dveří, 

podílet se na řešení výchovných či prospěchových problémů, spolupracovat 

při realizaci projektů, besed, exkurzí apod. 

b) stále se zaměřovat na čtenářskou gramotnost 

pokračovat v činnosti žákovské knihovny, ve vedení čtenářských deníků, 

tvorba DUM v rámci projektu EU Peníze školám, využívat ve zvýšené míře 
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cvičení vedoucí k porozumění textu, k orientaci v textu a vyhledávání 

důležitých poznatků v odborných textech 

c) zaměřit se na znalost českých osobností 

ve všech předmětech se soustředit na osobnosti českého státu v oblasti vědy, 

kultury a sportu 

Vyhodnocení: 

Zlepšení komunikace s rodiči: výborná spolupráce se školskou radou, kladně 

byla hodnocena komunikace s rodiči přes e-mail 

Čtenářská gramotnost: i přes zlepšení jsou patrné menší rezervy 

- byly vytvořeny dvě sady digitálních učebních pomůcek s touto tematikou 

- problémy s porozuměním textu přetrvávají, stále se bude v této oblasti 

pracovat na zlepšení  

 

Znalost českých osobností:  

- starší žáci se zúčastnili kvízu o českých osobnostech, který ukázal 

přednosti i nedostatky jejich znalostí, které budou předmětem dalšího 

vzdělávání 

 

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 semináře účastník datum 

Aktuální novely zákonů-aplikace ve škol. praxi A. Bartoňová 19. 11.2012  

Regionální setkání s ČŠI v rámci projektu 

Národní systém inspekčního hodnocení vzdě- 

lávací soustavy v ČR A. Bartoňová 20. 3. 2013 

Konference EU-Peníze školám-k ukončení  

projektu  V. Červená  9. 4. 2013 

Změny v RVP V. Červená 31. 5. 2013 

Comenia script A. Bartoňová   3. 6. 2013 

Vzdělávací seminář- Kočičí zahrada Š. Nyklíčková 18. 6. 2013 

Comenia script A. Bartoňová 17. 6. 2013 

BOZP pro vedoucí pracovníky A. Bartoňová 19. 6. 2013 

 

Kurzy hrazeny ze státních  prostředků určených na DDVP a z prostředků 

zřizovatele školy.  
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7. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 

organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění 

úkolů ve vzdělávání 

 
 Odborová organizace na naší škole není založena. 

 Spolupráce s rodiči probíhala tradičně ve třech úrovních a to na základě 

Úzkého kruhu rodičů, který se sešel v průběhu školního roku jednou, 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. V průběhu školního roku uplynul mandát pí. 

Machové, která zastupovala zřizovatele školy. Usnesením Rady města Hronova č. 

8/2013 byla jmenována pí. Martina Slezáková Hronov, Velký Dřevíč 115. V tomto 

školním roce se Školská rada velmi zajímala o potřeby školy bez zbytečné kritiky a 

pomáhala ve všech směrech. Jejím realizovaným nápadem ve sběru léčivých bylin 

se mnohonásobně zvýšil výdělek školy za tuto aktivitu, získali jsme 4 694 Kč. 

 Město Hronov jako zřizovatel školy poskytuje finanční prostředky na provoz 

školy. Z rezervního fondu jsme zřídili novou podlahovou krytinu do jedné třídy a 

školní nábytek – barevné skříňky do tříd v hodnotě téměř 98 000 Kč 

 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. 

Děti z nejvyššího oddělení MŠ se přicházejí podívat na školní práci prvňáčků ve Dni 

otevřených dveří spolu se svými učitelkami.  
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Spolupráce probíhá též i s Městskou knihovnou E. Hostovského, s pracovníky 

Domina, zimního stadionu, pracovníky KiSu, jak vyplývá ze zprávy. 

 

 

 
 

Návštěva Domu dětí Domina – keramické tvoření 

 

 

 

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. Velkou zásluhu na dobré reprezentaci 

má školní pěvecký sbor Pěváček, který vystupuje při slavnostních událostech města 

Hronova. Jednou z nejnáročnějších akcí, která ukázala šikovnost našich učitelek a 

žáků byla Vánoční akademie, kterou provázela výstavka prací žáků ve foyeru 

Jiráskova divadla. Rodiče ocenili vystoupení tímto článkem: 
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VÁNOČNÍ AKADEMIE – CESTA KOLEM SVĚTA 

Nejkrásnějším dárečkem od dětí a učitelů byla určitě slavnostní vánoční 

akademie, která se konala 18. 12. 2012 v Jiráskově divadle. Během krásného 

představení jsme mohli s dětmi cestovat po celém světě. Cvičilo se, tancovalo, 

zpívalo i recitovalo. Zavítali jsme do Anglie, kde jsme zhlédli pohádku Popelka, v 

anglickém jazyce, a mohli fandit našim malým sportovcům na olympiádě. Náš let 

balónem pokračoval i do jiných zemí a světadílů. Navštívili jsme Čínu, Ameriku, 

Afriku, Austrálii, Francii a na závěr jsme doletěli domů do České republiky. Spolu s 

dětmi jsme si mohli zazpívat krásné české vánoční koledy a připomenout si blížící 

se vánoční svátky. Děti si se svým vystoupením daly opravdu záležet, protože se 

chtěly blýsknout před námi i kamarády. Naše rozesmáté tváře a dalších diváků byly 

důkazem, že se celá akce opravdu povedla. Za to patří velké poděkování všem 

paním učitelkám, které dlouhé týdny, dny a hodiny věnovaly tomu, aby vše 

dokonale klaplo. Bez jejich trpělivosti a nadšení by to nešlo. A v neposlední řadě je 

potřeba vystavit vysvědčení našim malým umělcům a umělkyním. Všichni dostávají 

jedničku s hvězdičkou a velkou pochvalu. Ještě jednou všem moc děkujeme a 

budeme se těšit na další vystoupení našich dětí 

                                                                               Rodiče žáků ZŠ Velký Dřevíč 

 

   

Autor fotografií: Jiří Mach   Autorka výstavky Mgr. Šárka Nyklíčková 

http://www.zsvelkydrevic.com/_fotogalerie/119__2013-01-10_10-56-28.jpg
http://www.zsvelkydrevic.com/_fotogalerie/119__2013-01-10_10-59-16.jpg
http://www.zsvelkydrevic.com/_fotogalerie/119__2013-01-10_10-58-36.jpg
http://www.zsvelkydrevic.com/_fotogalerie/119__2013-01-10_10-49-04.jpg
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Další ze snah kladné prezentace školy na veřejnosti je vydávání školního 

časopisu Dřevák. S novým vedením dostal časopis novou tvář. Zaměřil se též na 

projekt Cesta kolem světa. 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. Ukázka z tohoto časopisu je 

umístěna v příloze. 

  Den otevřených dveří. Celá veřejnost měla možnost školu navštívit a nahlédnout 

do její činnosti včetně hospitací v  jednotlivých vyučovacích hodinách. Nejvíce 

navštěvovaná je tradičně ukázková hodina v 1. třídě. Mezi hosty patří rodiče 

budoucích prvňáčků i rodičů, jejichž děti v ukázce pracují. Rády se přijdou podívat i 

paní učitelky z mateřské školy. 

 

Soutěže 
 

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

soutěže a přehlídky. 

http://www.zsvelkydrevic.com/_fotogalerie/119__2013-01-10_10-48-44.jpg
http://www.zsvelkydrevic.com/_fotogalerie/118__2013-01-08_22-09-07.JPG
http://www.zsvelkydrevic.com/_fotogalerie/118__2013-01-08_22-09-18.JPG
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Přehled soutěží a výsledků je umístěn na našich webových stránkách www. 

zsvelkydrevic.com  
 

Zdravotnická soutěž 

Bylo 7. května 2013, když členové zdravotnického kroužku odjeli do Náchoda, 

aby se tam přesvědčili, co všechno se v kroužku naučili. Konalo se totiž okresní 

kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků. Družstvo zvládlo všechny disciplíny 

téměř bezchybně a umístilo se na třetím místě. 

Medailové umístění všechny potěšilo, ale: "Hlavně, že kdyby se něco stalo, tak 

umíme to zranění ošetřit“, prohlásila Terezka Filipová. 

Turnaj ve vybíjené málotřídních škol 

Ve čtvrtek 13. června se konal na ZŠ Babí turnaj málotřídních škol ve vybíjené. 

Moc jsme se na tento den těšili. Dva měsíce jsme poctivě dvakrát v týdnu před 

vyučováním trénovali. Věděli jsme, že obhajoba 1. místa z loňského roku bude 

velmi těžká, protože úroveň týmů se každým rokem zlepšuje. A vyplatilo se. Snadné 

to nebylo. Ve druhém zápase se ZŠ Žďárky se nám nedařila střelba podle našich 

představ, ale nad ostatními soupeři jsme přesvědčivě zvítězili. Radost byla 

neskonalá. Putovní pohár, zlaté medaile, krásný míč a spoustu dalších cen jsme si po 

zásluze vybojovali 

Celý den jsme si velmi užili. Bylo nádherné počasí, hrálo se na venkovním hřišti 

a všude vládla pohodová atmosféra. Všichni pracovníci školy se o nás velmi pěkně 

starali. Chtěla bych pochválit všechny naše děti za vzornou reprezentaci naší školy a 

už se moc těšíme na příští rok, protože pořadatelem turnaje málotřídních škol o 

putovní pohár v roce 2014 bude ZŠ Velký Dřevíč. Sestava družstva: kapitán Maik 

Šubrt, Štěpán Hornych, Štěpán Štencl, Tereza Filipová, Jana Miewaldová, Nela 

Čejchanová, Lukáš Hrubý, Michael Hlušek, Jan Kubeček, Matěj Vyhnálek, Matěj 

Holub, Nikol Bitnarová. Konečné pořadí 

1. ZŠ Hronov – Velký Dřevíč 

2. ZŠ Česká Čermná 

3. ZŠ Žďárky 

4. ZŠ Provodov – Šonov 
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Turnaj ve vybíjené školních družin  

Dne 9. 4. 2013 jsme se s naší školní družinou zúčastnili okresní soutěže školních 

družin ve vybíjené. Turnaj se konal v tělocvičně školy T.G.Masaryka v Broumově. 

Tým jsme dali dohromady i přes nemoc některých hráčů a zahrály si i mladší děti. 

Doprovodila nás Eliška Kleprlíková, která s dětmi jezdila na turnaje v předchozích 

letech. Byla pro ně velkou oporou. V dětech byl sportovní duch a do hry šly naplno. 

Bojovaly do poslední chvíle a obsadily hezké 6. místo. Tento den se nám všem moc 

líbil a děti motivoval k tréninkům na turnaj v příštím roce. 

 

Recitační soutěž 

Březen - za kamna vlezem - nejlépe s knížkou básniček, a když se nám podaří 

najít tu nejhezčí a ještě ji přednést s citem a s výbornou výslovností, můžeme se 

přihlásit do školní recitační soutěže. Letošní porota pí. Kollertová a pí. uč. českého 

jazyka A. Matysková měla opět nelehkou úlohu. Na fotografii vítězů můžeme najít 

nejen děti, které obsadily první místa - Veroniku Škopovou a bratry Andršovy, ale 

také ostatní, kteří stáli na pomyslném stupni vítězů - Natálku Siglovou, Marianku 

Štrofovou, Nelu Čejchanovou a Štěpána Hornycha. 

                               

 

  7. května se naše škola jako už tradičně zúčastnila velkých atletických závodů 

Kinderiáda, která se letos konala v Novém Městě nad Metují. Sešlo se zde 28 

školních družstev z celého Královéhradeckého kraje. Vždy se na tuto soutěž velmi 

těšíme a také poctivě trénujeme, protože konkurence je veliká. Rádi změříme své 

síly s ostatními dětmi v kraji. Každé umístění v první desítce je velmi cenné. Nám se 

letos podařilo několik skvělých výsledků. Na stupně vítězů jsme vystoupili dvakrát. 

Nikol Bitnarová ze 3. roč. se umístila na 3. místě v hodu plným míčem výkonem 6, 

33 m a Jana Miewaldová ze 4. roč. vybojovala 3. místo v hodu kriketovým míčkem 

výkonem 30, 36 m. Janu Trunečkovi ze 2. roč. uniklo 3. místo ve skoku dalekém z 

místa o 1 cm, skončil tedy těsně 4. výkonem 166 cm. Výborné výkony podal Jan 

Kubeček ze 4. roč. v obou disciplínách – v běhu na 60 m v čase 9, 99 s a v hodu 

kriketovým míčkem 36, 07 m – dvě 7. místa. 
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.   

 

Na úterý 25. června byl naplánován čtyřboj v atletických discipínách ve Velkém 

Poříčí. Protože vytrvalý déšť nám neumožnil, aby se tyto závody konaly, účastníci 

se přesunuli pod střechu hronovské tělocvičny, kde se závodilo v pozměněných 

disciplínách. Sprint tam a zpět, skok z místa nebo trojskok / 4. a 5. roč. /, hod 

medicinbalem a na závěr překážková dráha. Sešla se zde družstva z pěti základních 

škol. ZŠ Hronov, ZŠ Zbečník, ZŠ Velké Poříčí, ZŠ Hronov – Velký Dřevíč a jako 

hosté byly pozvány děti z Polska. Našim závodníkům se mimořádně dařilo. 

Vybojovali čtyři první místa a dvakrát skončili druzí. Výborný výsledek. 

Gratulujeme ke skvělému úspěchu! Pochvala patří všem našim dětem za vzornou 

reprezentaci naší školy. 

Turnaj ve florbalu 

Dne 22. března jsme se zúčastnili turnaje ve florbalu 3. - 5. tříd v Hronově. Chlapci 

se na tento turnaj velmi těšili, ale tentokrát se jim tolik nedařilo. Nelze jim upřít 

bojovnost. Snažili se, ale po dvou remízách a dvou porážkách skončili těsně na 

čtvrtém místě. Zvítězila ZŠ Hronov A před ZŠ Hronov B, na třetím místě skončila 

ZŠ Zbečník. 

 

http://www.zsvelkydrevic.com/_fotogalerie/130__2013-05-13_13-18-32.JPG


 

 20 

Hvězda orientu 

Po velkém úspěchu břišních tanců na Vánoční besídce, jsme sebraly odvahu a 

předvedly jsme choreografii zakladatelce taneční školy Sahar pí. Minaříkové. Její 

povzbuzení nás přivedlo na soutěž Hvězda orientu v Náchodě. Byl to zajímavý 

exkurz do tanečního světa, kde konkurence tanečních škol byla obrovská nejen v 

provedení tanců, ale i v kostýmech, líčení a pěkném vystupování. Byla to příjemná 

sobota snad i pro maminky – řidičky, maskérky, kameramanky, fotografky a také 

tvůrkyně velké podpory děvčat. 

 

 

Matematická soutěž Cvrček a Klokánek 

Protože ne všechny děti jsou přívrženci sportu a umění, pro bystré 

matematiky máme soutěž v logickém uvažování, geometrické představivosti a 

řešení zajímavých slovních úloh. Pro tento rok byla nejúspěšnější z mladších 

Mariana Štrofová a ze starších Martin Uždil. 

 

Pohár starostů-dopravní výchova 

Naše děti z páté třídy se 2. 10. 2012 zúčastnily dopravní soutěže na dopravním 

hřišti v Náchodě. A obsadily krásné desáté místo. Plnily tyto disciplíny: 

 - pravidla silničního provozu – teoretická část  

- pravidla silničního provozu – praktická část  

- jízda zručnosti na jízdním kole 

 

http://www.zsvelkydrevic.com/_fotogalerie/119__2013-01-10_10-59-40.jpg
http://www.zsvelkydrevic.com/_fotogalerie/111__2012-10-25_10-44-00.JPG
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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 zaměřeno na poznávání rostlin, které rostou 

v okolí obce. Své poznatky nejlepší žáci uplatnili v přírodovědné soutěži ve Velkém 

Poříčí. 

Každoročně žáky vedeme ke sběru léčivých bylin. 

 Nepopiratelnou součástí enviromentální výchovy byla činnost zdravotnického 

kroužku. 

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

zdarma ovoce, zeleninu nebo šťávy. 
 

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. 

Knihovnu E. Hostovského v Hronově jsme navštívili, abychom vybrali náměty 

pro recitační vystoupení na Vánoční akademii. Měli jsme představu vlastenecké 

literatury, která by jazykem současným zachytila krásu našeho města, kraje a celé 

naší vlasti. Paní Nejedlá nám při výběru pomáhala, ale nakonec jsme základní 

kostru vystoupení našli v čítance. A nastala další fáze, naučit se vybraný text, 

výrazně a nahlas číst a se správnou výslovností artikulovat. Byla to pořádná dřina! 

  

 

http://www.zsvelkydrevic.com/_fotogalerie/109__2012-10-25_10-33-27.JPG
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Pasování prvňáčků na čtenáře 

Ve čtvrtek 20. června proběhla v hronovské knihovně malá slavnost nazvaná 

Pasování prvňáčků na čtenáře. Smyslem této akce je přivést žáky prvních tříd do 

knihovny a tím jim usnadnit cestu k rozvoji čtenářské gramotnosti. Spolu s námi 

byli pasováni i zbečničtí prvňáčci. Mezi dětmi se objevily pohádkové postavy – 

písař s Kašpárkem. Tato dvojice celý program provázela. Malí čtenáři museli 

předvést, co všechno se již naučili. Řešili různé kvízy a tajenky, hledali pohádkové 

dvojice, skládali slova i obrázky. Museli prokázat, že si pasování zaslouží. Poté 

složili čtenářský slib, obdrželi čtenářské průkazy na celý rok a byli pasováni na 

čtenáře. Podle reakcí dětí se slavnost velmi povedla. Všichni jsme si slíbili, že 

knihovnu zase brzy rádi navštívíme. 

 

 

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. 

V letošním roce jsme zařadili do přednáškových aktivit finanční gramotnost. Dvě 

zajímavé přednášky nabídla a uskutečnila finanční skupina Partners.  

 

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. Ve 

středu 22. 2. 2012 nás navštívil bubeník - pan Dvořáček. Jeho vystoupení bylo 

naprosto fantastické a nakonec jsme ho využili i při Vánoční akademii. Všechny děti 

včetně učitelského sboru nadchlo a vrhlo do víru tance a báječného relaxu. Za 

pomoci bubnů a zpěvu jsme prošli všemi možnými hudebními směry od české 

dechovky po americký hip-hop. Nejvíce se všem líbila hudba z daleké Afriky. 

http://www.zsvelkydrevic.com/_fotogalerie/136__2013-06-25_12-59-17.JPG
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Navázali jsme výbornou spolupráci s Divadélkem z Hradce Králové- ukázka 

z Africké pohádky. 

 Pozvali jsme na besedu i spisovatelku Annu Nyklovou na autorské čtení knížky 

Babka Ťapka aneb Nový Zéland očima české babičky. 

 

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 

Pro školní výlety jsme si vybrali místa v našem kraji. 1. třída poznávala krásy 

Adršpašských skal, 2. třída procházela Teplické skály, nejstarší žáci putovali méně 

známými cestičkami pískovcových skal, až vyšplhali na tu nejvyšší skálu jménem 

Čáp. 

       

Adršpašské jezírko                                                 Čáp 

Pěváček 

Školní pěvecký sbor Pěváček pod vedením pí uč. V. Vlachové je veden jako 

nepovinný předmět. Schází se jednou týdně a v letošním školním roce ho 

navštěvovalo 17 žáků. Sbor vystupuje při různých slavnostních příležitostech města 

Hronova nebo při akcích naší školy. Letos jsme se svým programem vystoupili na 

http://www.zsvelkydrevic.com/_fotogalerie/88__2012-03-10_12-47-19.JPG
http://www.zsvelkydrevic.com/_fotogalerie/110__2012-10-25_10-35-39.JPG
http://www.zsvelkydrevic.com/_fotogalerie/135__2013-06-25_13-01-26.JPG
http://www.zsvelkydrevic.com/_fotogalerie/134__2013-06-26_13-22-23.JPG
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Vánoční akademii v Jiráskově divadle v Hronově. Před Vánoci jsme jako každý rok 

potěšili seniory vánočním vystoupením v Justynce. V březnu jsme zpívali a 

tancovali na Velikonočních trzích v sále J. Čapka v Hronově. Druhou květnovou 

neděli pravidelně zpíváme maminkám a babičkám ke Dni matek opět v Justynce. 

 

Školní žákovská knihovna 

 
Žákovská knihovna čítá na 700 svazků dětské literatury. V letošním školním roce 

jsme věnovali částku 10 000 Kč na doplnění knihovního fondu, zaměřili jsme se 

především na novodobé autory.  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. 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 seminářů ke zvýšení počítačové 

gramotnosti a vytvořili 180  digitálních  učebních pomůcek pro český jazyk, 

matematiku, angličtinu a pro děti s vývojovou poruchou učení. Projekt jsme zakončili 

30. 6. 2013 

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 na dobré úrovni. 

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

poruchami učení a v letošním roce jsme se zaměřili více i na talentované žáky. 

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 

patologických jevů. 

11. Kontroly provedené Českou školní inspekcí 
V letošním roce neproběhla žádná kontrola provedená ČŠI. 
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12. Kontroly jiných inspekčních nebo kontrolních orgánů 

 
Kontrola o požární ochraně ze dne 7. 9. 2012 provedená p. Jiřím Karáskem se 

zaměřila na stav dokumentace PO, prověření revizí i zařízení pro zásobování vodou. 

Závěr kontroly říká, že škola prokázala odpovědné plnění úkolů na úseku požární 

ochrany a v době kontroly nebylo zjištěno nedostatků ohrožujících zdraví a životy žáků 

i ostatních zaměstnanců školy. 

 

Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 

povinností plátce pojistného neproběhla. 

  

Veřejnoprávní kontrola, jejímž předmětem byla kontrola hospodaření s veřejnými 

prostředky v příspěvkové organizaci Města Hronova za rok 2011 provedené Ing. 

Jiřím Kašíkem a Ing. pí Stonjekovou, se uskutečnila 3. 9. 2012. Významnější 

nedostatky nebyly zjištěny. 

 

Kontrolu ručních hasicích přístrojů a hydrantů provedl Jan Vojnar 25. 9. 2012 
 

 

 

13. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 
 

 

 

 

čj. zšvd 24/2012 

 

 

Vypořádání hospodářského výsledku 

 

 

Účetní uzávěrka hospodaření naší školy za rok 2012 vykázala zisk ve výši 59 725,53 Kč Z loňského rezervního 

fondu jsme vyčerpali 97 940 Kč za nákup školních skříní a za položení linolea do jedné třídy. K 31.12 2012 činil 

zůstatek rezervního fondu 31 986,64 Kč.  

Celková částka rezervního fondu je nyní 91 712,17 Kč 

 

 

Navrhuji: 

1. Obnova tělovýchovného náčiní-žíněnky, lavičky, bedna, míče  50 000,00 Kč 

2. Školní nábytek 15 000,00 Kč 

3. Rezervní fond na úhradu nečekaných výdajů 26 712,17 Kč  

    

  

 

   Stručný rozbor hospodaření  

 

Činnost MÚ 

 

Příspěvek na provoz     600 000 Kč 

Školné         31 700 

Ostatní výnosy         2 463 

Náklady celkem     715 306 

Ve Velkém Dřevíči dne: 26. 2. 2013 
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Z této částky nejvyšší položky byly vynaloženy na pokrytí plateb spotřebovaných energií /voda ,elektřina ,plyn/ 

    428 200 Kč 

 

Bylo pořízeno: Z nejvyšších položek uvádím: 

 Plavecký výcvik      13 860 Kč 

 Malování       19 127  Kč 

 Úhrada pronájmu Jiráskova sálu      9 337 Kč  

 

Činnost vlastní 

Náklady 10 580 Kč 

Výnosy z pronájmu/ 151 449 Kč 

Hospodářský zisk celkem 140 869 Kč 

 

 

Činnost školství-kraj  
 

Příspěvek      2 282 700 Kč 

Náklady       2 282 700 Kč 

Hospodářský zisk         0 Kč     

 

Z nejvyšších položek uvádím: 

Osobní náklady      2 254 658 Kč 

Učebnice, učební pomůcky         19 188 Kč 

 

Shrnutí 

 

Výnosy celkem 3 068 312 Kč 

Náklady celkem 3 008 586 Kč 

Hospodářský zisk 59 726 Kč 

 

 

Dotace EU Peníze školám 

 

Příspěvek 137 200 Kč 

Náklady 

Služby-školení, konzultace,                                                        6 600 Kč 

Mzdové náklady                                                                      130  600 Kč 

Zisk         0 Kč 

 

 

Zpracovala:   Mgr. Alena Bartoňová  

   řed. školy 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pedagogická rada schválila Výroční zprávu     3. 9.2013 

Školská rada  schválila Výroční zprávu    17. 9.2013 

 

 

Zpracovala ředitelka školy Mgr. Alena Bartoňová 

31. 8. 2012 
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14. Příloha 

Publikovali jsme v HRONOVSKÝCH LISTECH  

/výběr/ 
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Ukázka z časopisu Dřevák 
 

BÁSNĚ Z AFRIKY 

Velbloud 

Velbloud žije v Africe,  

pije málo velice.  

Na zádech nosí dva hrby,  

chodí v poušti tak coby.  

V Africe často nosí hrb jen jeden,  

ten dvouhrbý spíš jezdí s tureckým medem.  

Velbloud v písku chodit umí,  

ani bouře mu nevadí a do písku čumí.  

Je to chytré zvířátko,  

i mléko dává zakrátko.  

Koráb pouště se mu říká,  

Málo kdo v Africe takhle rychle utíká.  

Léta vozí těžké náklady,  

ba i pro pyramidy základy.  

Je to zvíře potřebné.  

V Africe má velblouda každé dítě nezbedné. 

(3. a 4. ročník) 

Afrika 

Afrika je krásná zem, 

tak mě tam honem vem. 

Pyramidy v dáli ční, 

každý o nich jistě ví. 

V Africe jsou opice, 

z papírové ulice. 

Žijí zde i sloni, 

troubí písně sloní. 

Velbloud s jedním hrbem, 

pozooor, už tam budem. 

Poskakujem hravě, 

v Egyptě jsme právě. 

Kleopatra žije tam, 

dává trávu žirafám. 
(1. a 2. ročník) 

 

 
 



 

 30 

LapaČ SNŮ 

Eliška Švarcová 

 
 Jeden z dávných příběhů tvrdí, že kdysi dávno měla indiánská maminka trable se 

svým dítětem. V noci stále plakalo a tak došla k šamanovi pro radu. Pověděl ji, ať 

vyrobí jistý amulet – lapač snů.  

 Přináší do domova klid, pohodu a dobré sny. 
 

 
 

 

 

HRÁTKY VE SNĚHU 

 

 

 
 

 

 

co bych DĚLAL, KDYBYCH SI MOHL PŘÁT COKOLIV… 
 

Co bych dělal, to je otázka! Já bych především chtěl, aby lidé neumírali a aby 

zvířata uměla mluvit, protože bych se rád dozvěděl, co říká můj Tedy 

(králíček). A kdybych mu rozuměl, tak by byl můj zvířecí kamarád. Sice by byl 

problém s tím, že když by lidé neumírali, byla by plná planeta. Ale kdyby byl 

způsob, jak žít na Marsu, tak by byl problém s přelidněním vyřešen. 
Vojtěch Holub 



 

 31 

 

Nejdříve bych si přál, aby byla naše rodina zdravá a šťastná. Potom bych si 

přál pro mamku a taťku nové auto a čtyři miliardy. A pro mě, abych se dostal 

do NHL. Potom bych rád vyhrál Stanoze cup. Rád bych se podíval na Havaj, 

do USA a do Kanady. Na Havaji bych si zatancoval Hula Hula a zajezdil na 

surfu. V USA bych ochutnal hamburgery a podíval bych se na Sochu Svobody. 

Na poslední cestě bych jel do Kanady, kde bych se podíval na hokej, jak hrají 

nejlepší hráči. A nakonec bych si přál stroj času. Podíval bych se do pravěku 

na dinosaury. 
Štěpán Štencl 

 
Neváhala bych a přála bych si dalších osm přání (protože osm je moje oblíbená 

číslovka). První přání z osmi by bylo vyhrát milion. Druhé přání by bylo, aby 

na celém světě uhodil blesk, který by vymýtil všechno zlo. Třetí přání bych 

použila tak, že bych si přála osmdesát tisíc milionů, které bych rozposlala do 

nejchudších států světa. Čtvrté přání bych použila na to, aby na světě nebyl 

pesimismus a aby každý člověk chápal toho druhého. Páté přání bych použila 

taky na lidi a to tak aby nebyli tak sobečtí a nezabíjeli zvířata (např. slony pro 

kly) ani lidi. Šesté přání  - přála bych si, aby nebyly žádné smrtelné nemoci 

(např. AIDS). Jako sedmé přání bych si přála zase nějaké peníze, ale tentokrát 

pro rodinu. Osmé přání bych si přála, aby vše bylo tak, jak jsem si přála :-) 
Kůtková Kateřina 

 
Já bych si přál abych byl chytrý a taky abych byl i bohatý. Přál bych si i 

namakané Lamborghini. Pak bych ještě chtěl vilu, tablet, mobil, sluhu a nejvíce 

co bych si přál, abych byl dobrým sprintérem. Taky aby se mamce uzdravila 

noha. A to je asi všechno.  
Mach Jakub 

 


