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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  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   
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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 50 žáky 
prvního až pátého ročníku  

Školní družina má 1 oddělení s 24 žáky. 
Výuka žáků v 2.-5. ročníku probíhá podle vzdělávacího programu Základní 

škola, schváleného MŠMT ČR pod čj. 16 847/96-2 
Žáci 1.ročníku zahajují výuku podle vlastního 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  10   8   8     7 
Cizí jazyk   . 3   3   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 
    Kroužek logického myšlení 

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 
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vyučování, učitelky využívaly výukové počítačové programy především 
k procvičování a opakování učiva. Použili jsme  též projektové vyučování. 

Celoroční projekt  Bezpečné dětství měl za cíl nejen snížit počet školních 
úrazů, ale i získat povědomí, jak je o bezpečnost dětí postaráno. 

Vytyčili jsme si tyto cíle:  
1. dodržovat bezpečnostní pravidla při školní práci, především v hodinách 

tělesné výchovy, pracovního vyučování a o přestávkách 
2. důsledně dodržovat dozory ze strany pedagogických pracovníků 
3. dbát bezpečnostních pravidel silničního provozu 
4. seznámit žáky s bezpečnostními složkami státu 
5. pokračovat v činnosti zdravotního kroužku  
6. vážit si svého zdraví a předvídat důsledky svého chování 

 
Projekt jsme zahájili seznámením se všemi nezbytnými bezpečnostními 

pravidly v bodech 1-.3 formou besed, školení a důslednou kontrolou jejich 
dodržování. Součástí bylo  i několik  návštěv dopravního hřiště v Bělovsi  a 
absolvování zkoušek jízdy zručnosti a testů na průkaz cyklisty desetiletých žáků. 

V září jsme napsali dopisy vojákům 3. kontingentu do Basry  v Iráku, kteří 
plnili své úkoly spolu s britskými vojáky. Z jejich odpovědí se děti dověděly o 
nejen o činnosti našich profesionálních vojáků v této oblasti, ale také o jejich  
zájmech a podmínkách, ve kterých pracují. 

V dubnu jsme navštívili hasiče ve Velkém Dřevíči, kteří ukázali dětem 
svou techniku a vyprávěli jim o zážitcích z jejich práce. Na oplátku jim děti 
namalovaly hezké obrázky. Pod dohledem zkušených hasičů jsme nacvičili ve 
škole požární poplach.  

Celý 2. květen byl zasvěcen tomuto projektu a to především praktickým 
činnostem žáků. Více na webových stránkách školy. 

 V červnu se uskutečnila  ukázka práce našich policistů, která děti velmi 
zaujala. 

Projekt byl zakončen ke konci školního roku brannou hrou-záchranářským 
závodem, ve které si žáci shrnuli nabyté vědomosti a činnosti. 

 
Žáci pátého ročníku se přihlásili do Projektu krajského formátu Čistý 

kraj- čistá obec- Třídíme s Nikitou  
Naším úkolem bylo třídit odpad, pečovat o úpravu okolí školy, 

kompostovat rostlinné zbytky, navštívit sběrný dvůr, vytvářet výrobky 
z odpadových materiálů /papír, textil, plast/, napsat literární útvar na dané téma 
a nakreslit obrázek. Vyhodnotili jsme šest nejlepších žáků, kteří naši školu 
reprezentovali: Aleš Jansa, Lenka Morávková, Michaela Krtičková, Adéla 
Gažková, Natálie Šubrtová a Eliška Zobalová. 
 Velmi nás potěšilo, že obsadili v oblasti literární tvorby první místo a za 
odměnu navštívili Safari ve Dvoře Králové. Navíc získali pro školy ekologické 
odpadkové koše pro plast a pro krabičky od mléčných nápojů. 
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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 
pořád a 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 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, školní dílně i 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.  
 

Péče o žáky s vývojovými poruchami u čení 
 

 Mezi integrované žáky bylo ve školním roce 2007-2008 zařazeno celkem 
11 žáků, kterým byly věnovány tři vyučovací hodiny reedukační péče pod 
vedením dyslektické asistentky. Žáci pracovali ve skupinkách po třech až 
čtyřech 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. 
 Ve spolupráci s OPPP v Náchodě připravujeme pro žáky před vstupem do 
první třídy testy, které by měly ukázat, zda tyto děti nebudou mít v budoucnu 
výukové potíže a případně se na tuto situaci včas připravit a předejít jí.  



 6

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. Osvědčila se např. metoda instrumentálního 
obohacování prof. Feuestera. 

 

 
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 17 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 druhé třídy / 
3. a 4. ročník/ s praxí 30 let. 

Třídní učitelka  třetí třídy / 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 36 
let. 

Třídní učitelka první třídy / 1.a 2. 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 30 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 35 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. 
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Školník Libor Lelek , který pracuje na zkrácený úvazek, ve škole bydlí, 
uklizečka Alena Lelková doplňuje řadu zaměstnanců školy. 
 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
Zápis dětí do první třídy proběhl 16.1. 2006. Zapsáno bylo 18 žáků, školní 

zralost byla šetřena  v 9 případech. Pracovnice PPP v Náchodě i dětští lékaři 
doporučili 6 dětem odklad školní docházky. Jednomu žákovi byla zajištěna 
asistentka pedagoga. 

Školu opouští 20 žáků páté třídy,  17 přestupuje do ZŠ v Hronově, dva žáci 
uspěli v přijímacím řízení a stanou se studenty osmiletého gymnázia 
v Broumově a Náchodě, jeden žák bude navštěvovat ZŠ v Náchodě. 

 

5.Výsledky vzdělávání žáků 
 
Ročník Počet žáků Prospěli neprospěli 
1.  5  5 0 
2.  9  9 0 
3.  4  4 0 
4. 12 12 0 
5. 20 20 0 
celkem 50 50 0 

 
Neomluvené hodiny nebyly zaznamenány, nebyla udělena žádná snížená 

známka z chování. 37 žáků prospělo s vyznamenáním. Nebyly uděleny žádné   
třídní důtky za neplnění školních povinností a nesprávné chování. 

 Pro porovnání výsledků vzdělávání jsme použili srovnávací testy Scio pro 
žáky 5. třídy. Obsahovaly tři části : český jazyk, matematiku a všeobecné 
studijní předpoklady. Nejlepších výsledků dosáhli žáci v matematice, kde činila 
úspěšnost 75%, ve všeobecném testu byly výsledky méně uspokojivé a žáci 
uspěli na 53%, spokojeni nemůžeme být s českým jazykem, kde žáci odpovídali 
správně pouze v 50% . Nutno podotknout, že ve sledované části žáků je třetina 
s poruchou učení jako je dyslexie a dysortografie. Nejlepší znalosti projevili tito 
žáci: Matematika: Adéla Gažková  100 %, Všeobecné studijní předpoklady 
Eliška Zobalová 90 % a Český jazyk Adéla Gažková, Aleš Jansa a Lenka 
Morávková 70% 

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

 Kladně hodnotím novinku - 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.  

 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

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

Název kurzu     účastník   datum 
Hudební pohádka    Vlachová   15.9. 2007 
Hospitace v hodině ČJ    Vlachová   17.10. 
Ekoateliér - Veselé ozdoby   Mlázovská    7.11. 
Školení na splnění podmínek k žádosti o grant královéhradeckého kraje 

       Bartoňová, Vlachová 20. 2 2008 
Vývojové poruchy učení reedukace SPU Mlázovská    8. 4. 
ŠVP Člověk a jeho svět   Mlázovská   22.4. 
Ekoateliér - Melodie domova  Mlázovská            20.5.           
Samosprávná počítačová síť a bezpečnostní systémy  
                           Kleprlíková    6.6.          
   
Zákoník práce v otázkách a odpovědích Bartoňová   10.6. 
Kurzy hrazeny ze státních  prostředků určených na DDVP i z  prostředků    

zřizovatele školy. 
 

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. 

 Velký ohlas měl Den otevřených dveří, kdy se rodiče mohli zúčastnit 
výuky ve třídách, prohlédnout si učebnice, počítačovou učebnu i výrobky žáků. 
Odpoledne měli rodiče i děti možnost navštívit ukázkovou hodinu v první třídě.  
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O této akci byla veřejnost informována v Hronovských listech U nás č. 2/2008. 
Cílem bylo získat žáky i z okolních obcí.  
 Členové rady se seznámili s obsahem Vlastního hodnocení školy, kladně 
hodnotili široký výběr zájmových kroužků. 

 Město Hronov jako zřizovatel školy poskytuje finanční prostředky na 
provoz školy. Z těchto prostředků se zaplatila rekonstrukce chlapeckých WC, 
modernizace počítačové sítě, vymalování školní družiny, sborovny a chodeb 
školy, dokoupily se nové výškově nastavitelné lavice a zajistily se drobnější 
provozní opravy. Stále se pracuje na realizaci přechodu pro chodce před školou 
kvůli bezpečnosti žáků. 

 Představitelé města navštívili slavnostní zahájení školního roku, 
spolupracovali na vypracování grantu na školní časopis Dřevák. Škola se na 
oplátku postarala o vánoční vystoupení na zasedání zastupitelů města. 
Spolupráce je na výborné úrovni, ceníme si vstřícnosti a pochopení pro potřeby 
chodu školy.   

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. Úroveň  časopisu se 
zlepšuje díky práci Eliška Kleprlíkové, která má časopis na starosti. 

 
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 . 
 
Největším úspěchem bylo 1. místo v okresním kole zdravotnické soutěže 

Hlídek mladých zdravotníků a postup do krajského kola. Děvčata si pod 
vedením Elišky Kleprlíkové svým přístupem zasloužila velkou pochvalu. 
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Turnaj ve vybíjené málotřídních škol pořádala ZŠ Suchý Důl. Naši žáci 

sestavili dvě družstva a obsadili 2. a 4. místo. Na pohár sice nedosáhli, ale  je 
třeba je pochválit za bojovnost a sportovní vystupování.  

Ve vybíjené se dařilo dětem ze školní družiny, obsadily 2. místo v turnaji 
školních družin v Broumově a porazily žáky i z tzv. velkých městských škol. 
Desetičlenné družstvo školní družiny spolu s náhradníkem a maskotem: 

 
 

 

 

Recitační soutěž 

Stalo se již tradicí, že vždy v předjaří se chystají žáci naší školy na recitační 
soutěž. Předchází jí výběr vhodných básní, dále učení se textu nazpaměť a 
potom se snažíme o co nejlepší prožití a přednes básně. Vzhledem k tomu, že 
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není snadné při soutěži vybrat ty nejlepší recitátory, zveme si pravidelně 
odbornou porotu, která nám v tomto nelehkém úkolu pomůže. Letos v ní zasedly 
pracovnice hronovského KIS paní Marcela Kollertová a paní Dagmar Vítová. 

 V I. kategorii/2. a 3. třída/ nebyla konkurence veliká a do okresního kola 
postoupila Eliška Němečková a Anna Brabcová. II. kategorie byla zastoupena 
více žáky a zvolit ty nejlepší nebylo jednoduché. Porota udělila první místo 
Aleši Siglovi a druhé místo si zasloužila Kateřina Němečková.  

 Školního kola se zúčastnila většina žáků školy a nás učitelky těší, že si 
děti nacházejí cestu k poezii a recitují rády. 

 V okresním kole si zvláštní ocenění odnesl Aleš Sigl. 
 

  
  
 

Matematická soutěž Klokan 
 

Dne 27.3.2008 řešilo ve stejný okamžik mnoho žáků na celém světě stejné 
matematické úkoly. Na naší škole proběhla soutěž ve dvou kategoriích. Cvrček 
pro děti druhého a třetího ročníku a Klokánek pro žáky čtvrtého a pátého 
ročníku. 
V první kategorii Cvrček bylo možné získat maximálně 60 bodů za 12 správně 
vyřešených úloh. V druhé kategorii Klokánek počítali žáci 24 úloh a největší 
bodový zisk mohl činit 120 bodů. 

Umístění nejúspěšnějších : 

Cvrček     body 
1.Kristýna Štrofová    56 
2.Ondřej Miewald     54 
3.Anna Brabcová     52 
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Klokánek 
 1.Martina Matoušová   105 
 2.Lenka Morávková   103 
 3.Natálie Šubrtová   100 
 
 

Přírodovědná soutěž 
Vítězové školního kola v poznávání rostlin se každoročně účastní soutěže 

„Mladý zahrádkář „  v České Skalici. V letošním roce se nám sice nedařilo tak 
jako loni a  nejlepší z našich žákyň Veronika Tluková obsadila čtvrté místo a 
další za ní v těsné posloupnosti. 

Soutěž probíhala v tradičně příjemné atmosféře, navštívili jsme i ratibořický 
zámek s krásně rozkvetlou zámeckou zahradou a strávili jsme tak příjemný den 
s obětavými zahrádkáři náchodského okresu. 
 

Kinderiáda 
 Na Kinderiádu do Hradce Králové se každý rok moc těšíme. Je to 
atletické klání 30 základních škol Královéhradeckého kraje. 2 vybraní žáci 
z každého ročníku -chlapec a dívka - reprezentují školu v různých disciplínách. 
 Druháci ve skoku dalekém z místa, třeťáci v hodu plným míčem - 1 kg, 
čtvrťáci v hodu kriketovým míčkem a páťáci ve skoku dalekém z rozběhu. 
Všichni běží také 60 m. Jsme sice malá školička, nemáme takové podmínky pro 
atletiku jako ostatní velké školy. Chybí nám doskočiště pro skok daleký, běhat 
chodíme do přírody, výběr dětí nemáme velký. Přesto tam rádi jezdíme již 
několikátý rok.  
 Také letos jsme byli zvědavi, jak obstojíme. A výsledky? 1. místo 
Marušky Vítové ze 4. ročníku v hodu kriketovým míčkem -výkon 34,11 m a 5. 
místo v běhu na 60 m - za 10, 41 s. Výborný výkon! Druhou naší nejúspěšnější 
závodnicí byla Terezka Jursová z 5. ročníku - 6. místo v běhu na 60 m za 9, 75 s 
a 9. místo ve skoku dalekém - 357cm. 
 Pochvala patří i ostatním dětem, které sice nevystoupili na stupně vítězů, 
ale bojovaly s velkým nasazením a umístily se ve středu startovního pole. 
 Naše družstvo: Dominik Bitnar, Kateřina Škopová, Šimon Prokopec, 
Kristýna Štrofová, Marie Vítová, Matěj Bažant, Tereza Jursová a Jakub Resl. 
 A protože nám letos přálo i počasí, prožili jsme krásný slunečný den plný 
soutěží a her. Na závěr obdržely všechny děti hodnotné ceny značky Kinder. 
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Přátelské utkání ve florbalu se uskutečnilo  na konci školního roku. Děti ze 
Stárkova  strávily u nás příjemné sportovní odpoledne.  

 

 

Letos podruhé jsme vyzkoušeli a nasbírali zkušenosti v dopravní soutěži 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. 
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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.  

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

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

Projekt T řídíme s Nikitou byla součástí krajského projektu Čistá obec - 
čistý kraj. 

Každoročně žáky vedeme ke sběru léčivých bylin, nejlepšími sběrači byli 
Dominik Bitnar, Ondřej Miewald a David Holub. 

Nepopiratelnou součástí enviromentální výchovy byla činnost přírodovědného  
a zdravotnického kroužku. 

 
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. 

 

Exkurzi do M ěstské knihovny E. Hostovského jsme zařadili na závěr 
školního roku. Paní knihovnice nás seznámila s literaturou pro děti v dětském 
oddělení knihovny vhodnou pro prázdninovou četbu. Pak se děti rozptýlily po 
knihovně podle svých zájmů. Někteří si sedli na koberec a četli si vybrané 
knížky a časopisy, některé děti vyhledávaly na počítači literaturu podle svého 
gusta, jiné probíraly knihy v regálech. Potěšitelné je, že větší počet dětí projevil 
zájem o pravidelnější návštěvu knihovny a půjčování knih. 
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Přijali jsme i pozvání p. ředitele Domu dětí Jaroslava Škopa na prohlídku a 
vyzkoušení nově zřízené lezecké stěny. 

Beseda s Policií ČR 
 
 Ve čtvrtek 12. 6. proběhla na naší škole zajímavá beseda s příslušníky 
Policie  
 Děti byly rozděleny do  skupin. Připomenuly si, jak se chovat při setkání s 
cizími osobami, seznámily se s policejní výstrojí a výzbrojí a s policejním 
vozidlem. 
 Všechny zúčastněné zaujaly ukázky zbraní, sebeobrany, používání hmatů, 
sejmutí otisků a stop, přístroje na zjišťování hladiny alkoholu v dechu. Děti se 
měly možnost detailně seznámit s prostředky, které používá policie např. pouta, 
zbraně, obušky apod. Proběhla také ukázka zásahu policejního psa při dopadení 
a zajištění pachatele. Výcvik služebního psa se setkal s velkým ohlasem a pes 
Omar byl za své výkony mnohokrát odměněn potleskem všech přítomných. 
 Otázky dětí na adresu příslušníků nebraly konce a všichni odcházeli plni 
nových dojmů o nelehké práci naší policie a bohatší o razítka, pohledy  
a omalovánky s policejní tématikou. 
 

 

Nezapomínáme na výročí, která jsou významná pro život naší vlasti a besedy 
na téma květnové události, vznik republiky a další historické události si 
připomínáme většinou vyprávěním, četbou z literárních děl či zhlédnutím 
filmových děl. Těchto besed se zhostila pí. učitelka Mlázovská. 
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Kulturní vyžití 
 
Škola se účastní kulturních pořadů, na které je zváno Kulturním střediskem 

v Hronově, divadla, filmy, koncerty i výstavy pro děti jsou uspořádávány 
zpravidla jednou měsíčně.  

 
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 

 Nejmladší žáci vyrazili na výlet do Adršpašských skal. Na programu byla  
prohlídka skalního města, plavba po skalním jezírku a během celého dne plnění  
ve skupinách se závěrečným vyhodnocením.  

 
 
 

 
 
 

 Do kamenné zoo na Špičáku byl název cyklo - turistického  výletu pro 
žáky 3. a 4. ročníku. Na kolách jsme zdolali úsek  Velký Dřevíč – Machov a 
pěšky pokračovali po okruhu : Machov, Řeřišný, skalní město na Božanovském 
Špičáku, Junácká   vyhlídka, bludiště, Soví hrádek, Řeřišný, Machov. 

Přestože počasí nám moc nepřálo, děti se chovaly velmi statečně a odměnou byl 
pohár v restauraci  Na Mýtě. 

 



 17

 
 

 

 Nejstarším žákům vybrala paní učitelka  výlet na  nedaleký Dobrošov  a 
Peklo. Vyjeli vlakem do Náchoda  a vystoupali pěšky k Jiráskově chatě na 
Dobrošově, kde navštívili rozhlednu  a čekalo je zde i chutné občerstvení. Po 
kratším odpočinku se vydali do Pekla, kde  si děti prohlédly rázovitou stavbu 
architekta Dušana Jurkoviče a seznámili se s povídkou Aloise Jiráska „V Pekle“. 
Příjemnou cestou podél Metuje jsme se vraceli  přes „Ostrovy“ zpět do 
Náchoda.  

 
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. Začátkem prosince 
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.V lednu jsme vystoupili při zápisu  dětí do první třídy a druhý květnový týden 
jsme potěšili seniory v hronovské Justynce. 

 
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.  
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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. Velkou návštěvnost měl nově zřízený kroužek logického myšlení, 
ve kterém frekventanti řešili různé logické úlohy, luštili záhady a rozvíjeli své 
logické uvažování.Školní družina má jedno oddělení s 24 žáky. Poplatek za 
docházku do školní družiny je stanoven ve výši 70 Kč měsíčně. 
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  8.Kontroly provedené Českou školní inspekcí 
Kontrola tohoto typu neproběhla 
 

9. Kontroly jiných inspekčních nebo kontrolních orgánů 
19. listopadu se uskutečnilo jednání s představiteli Města.  

Zápis  
z jednání v příspěvkové organizaci Základní škola Velký Dřevíč  

dne 19. listopadu 2007 
 
Přítomni:  

• za organizaci - Alena Bartoňová, ředitelka školy 
• za zřizovatele – Hana Nedvědová, starostka, Mgr. Josef Thér, místostarosta 

Ad 1. ŠVP zpracován pro všechny ročníky pod názvem „Škola pro tebe“; podílely se všechny 
pedagogické pracovnice, vycházely z vlastních dlouholetých zkušeností; informace získávaly 
na seminářích; z tisku, webových stránek Ústavu pro informace ve vzdělávání v Praze, 
z konzultací jiných málotřídních škol v rámci okresu i kraje, ŠVP byl prezentován rodičům na 
začátku školního roku; každé dítě má založeno tzv. „portfólio“; při tvorbě nebylo 
spolupracováno se školou v Hronově ani ve Zbečníku; plán vychází z tradičního pojetí 
vyučování);ale je použito vhodných moderních metod  /činnostní učení, projektové 
vyučování, sebehodnocení apod./ vyhodnocení 1 x za čtvrt roku 
Ad 2. Byl předložen přehled zaměstnanců – pedagogických i nepedagogických; pedagogové – 
všichni v produktivním věku, pouze na částečný úvazek 0,318 důchodkyně (doplnění úvazku 
za paní ředitelku); jako největší problém se s ohledem na klesající počet žáků jeví úhrada 
mezd provozních zaměstnanců (uklízečka a školník); finanční prostředky dostává škola podle 
počtu žáků – ten klesl z 77 v r.1997 na současných 50; úvazek uklízečky byl zachován, vývoj 
úvazku školníka – viz přehled 

Rok   úvazek    mzda /Kč/ 
1997 1,0 
2003 0,625    4538 
2007 duben  0,360    3402 
2007-září  0,210    1751 

Ze strany zřizovatele bylo paní ředitelce přislíbeno, že bude snaha mzdu školníka z prostředků 
města doplnit tak, aby byla zajištěna údržba objektů (bude projednáváno na RM v lednu). 
Organizace má kriteria pro stanovení nenárokových složek platu i vnitřní mzdový předpis; o 
tom, za co jsou zaměstnanci odměňováni ředitelka ostatní informuje. Specifikou 
pedagogického sboru je takt, že všechny učitelky by měly mezi rokem 2011 – 2016 odejít do 
důchodu. Učitelský sbor bude postupně obměňován. 
Ad 3. Výroční zpráva bez připomínek, dobře a přehledně zpracovaná 
Ad 4. Školská rada se schází v souladu se zákonem (minimálně 2 x v roce). Paní ředitelka 
byla požádána, aby byly zápisy zasílány zřizovateli (přehled o dění ve škole) 
Ad 5. Rozpočet – sdělen postup – návrh rozpočtového provizoria – neinvestiční příspěvek ve 
výši příspěvku roku 2007, v lednu dohadovací řízení na jednání Rady města Hronova; na OM 
předán návrh plánu oprav na rok 2008; střednědobý ani dlouhodobý plán oprav není 
vypracován; spolupráce s OM není zcela ideální; vyjádřena spokojenost s rekonstrukcí 
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sociálního zařízení pro dívky i chlapce v budově školy; diskutována byla možnost využít OP 
ŽP – výměna oken – informace podá OM 
Ad 6. Získáno Kč 10 000,-- od firmy Saar Gummi Czech, s. r. o. Červený Kostelec – použito 
na nákup nových lavic a židlí do třídy; v letošním roce bylo získáno též 9 700 Kč na SIPVZ 
ze státních prostředků.; byla nabídnuta spolupráce ze strany pana místostarosty (granty 
z kraje, připravovaný grant města na práci s dětmi) 
Ad 7. Dle sdělení ředitelky není energiemi v žádném případě plýtváno. Problematické je dle 
jejího názoru sprchování v tělocvičně. 
Ad 8. www stránky – nejlepší ze všech škol, jejich výrobu i aktualizaci má na starosti student 
broumovského gymnázia – velmi dobré zkušenosti; vydáván školní časopis 

Ostatní 

• Spolupráce s krajem i MěÚ v Náchodě (otázky rozpočtu) je dobrá 
• Demografický vývoj – ještě 2 – 3 roky bude situace poměrně špatná, pak by mělo dojít 

ke zlepšení v počtu žáků 
• Spolupráce se školkou na velmi dobré úrovni, stravování v pořádku 

Zapsala: Hana Nedvědová 
 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2007 
     
 
 

Vypořádání hospodářského výsledku 
 
 

Účetní uzávěrka hospodaření naší školy za rok 2007 vykázala    
hospodářský zisk 8 060,92 Kč. 

Navrhuji tuto finanční částku přesunout do rezervního fondu a 
použít ji na nákup kvalitního  mikrosystému - přehrávačů na výuku jazyků a 
hudební výchovy. 

V rezervním fondu zůstává z r. 2006 částka 12 766,34 Kč na úhradu 
nečekaných výdajů v r. 2008. 

 
 Stručný rozbor hospodaření  
 
Činnost MÚ 
 
Příspěvek na provoz     415 000  
Školné         15 120 
Výnosy         1 920 
Tržby z prodeje kopírky       3 500 
Výnosy celkem      432 112,88 
Náklady       507 546,96 
 
Hospodářský zisk      -75 434,08 
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Z této částky nejvyšší položky byly vynaloženy na pokrytí plateb 
spotřebovaných energií /voda, elektřina, plyn/    
 226 474,41 Kč 
 
Bylo pořízeno: 

Školní lavice a židličky 985 562 Kč 
 Modernizace počítačové sítě 39 091 Kč 
 Čerpadlo 7  285 Kč 
     
   
Zisk z r. 2006 34 775,85 Kč byl použit na dofinancování školních lavic dle 
schválení Zastupitelstva. 
 
 
Činnost vlastní 
Náklady 25 083 
Činnost vlastní hosp. zisk /pronájem/ 107 378 
Ostatní výnosy 1 200 
Hospodářský zisk celkem 83 495 
 
Činnost školství  
 
Příspěvek   2 145 700 Kč 
Dotace  SIPVZ      11 100 Kč  
Náklady    2 156 800 Kč 
Hospodářský zisk        0 Kč     
 
Z nejvyšších položek uvádím: 
 
Osobní náklady     2 059 801 
Učebnice, učeb. pomůcky       28 000 
Rež. náklady stravování        15 148 
 
Shrnutí 
 
Výnosy celkem 2 697 490,88 
Náklady celkem 2 689 429,96 
Hospodářský zisk 8 060,92 
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Pedagogická rada schválila Výroční zprávu    30.8. 2008 
Školská rada  schválila Výroční zprávu    10.9. 2008 
 
 
V Hronově - Velkém Dřevíči    27.8. 2007 
Zpracovala ředitelka školy Mgr. Alena Bartoňová 
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11. Příloha 
Publikovali jsme v HRONOVSKÝCH LISTECH  
/výběr/ 
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Ukázka z časopisu Dřevák 
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