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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  
 
 



 3

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 44 žáky prvního až pátého 

ročníku  
Školní družina má 1 oddělení s 26 žáky. 
Výuka žáků v 4. - 5. ročníku probíhá podle vzdělávacího programu Základní škola, 

schváleného MŠMT ČR pod čj. 16 847/96-2 
Žáci 1. - 3. 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 
Týdenní dotace povinných předmětů 20  21   25    25   26 

 
Nepovinný předmět Sborový zpěv 
      
Cizí jazyk   Anglický  
Kroužky    Zdravotnický 
    Kroužek informatiky 
Ve spolupráci s Dominem probíhaly na naší škole další kroužky: 

    Kroužek keramiky /2 oddělení/ 
    Kroužek míčových her 

Na přání rodičů se realizoval soukromě 
    Kroužek anglického jazyka. 
 
Péče o žáky s poruchou učení 1 skupina 
 

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. 
V letošním roce jsme se zaměřili na dva projekty. 

Žáci a učitelé si připomněli v měsíci září 650. výročí první zmínky o Hronově po svém. 
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Prvňáčci nakreslili s pomocí paní učitelky Vlachové dominantu Hronova - zvoničku. 
Příjemným překvapením byla recitace básničky - vlastní tvorby  žákyně páté třídy Elišky 
Němečkové - Rokytník 

Čtvrťáci zahráli scénku o založení města Hronova podle scénáře Elišky Kleprlíkové. Rytíře 
Hrona si s chutí zahrál Ondřej Miewald s náležitými hereckými rekvizitami spolu se svými 
spolužáky. Páťáci překvapili znalostmi o hronovském znaku i divadle a třeťáci si připravili pověsti 
dřevíčské i rokytenské. Ani druháci nezůstali pozadu a vyrobili loutky do papírového divadla 
s nápisem U nás. 

Tak ať se všem u nás ve škole líbí, jako našemu hostu Antonínu Hurdálkovi, kterého jsme 
přivítali tentokrát nejen jako člena školské rady, ale hlavně jako kronikáře, jenž  vyprávěl dětem o 
městské kronice i historii školy a tvrzi ve Velkém Dřevíči. 

 

Součástí tohoto projektu bylo i zhlédnutí výstavy starých fotografií ze života Rokytníka v sále 
Josefa Čapka. 

Projekt  
Ten umí to a ten zas tohle - alias Rodiče v akci 

 
 Víme všichni dobře, že ve Velkém Dřevíči i Rokytníku žijí šikovní a zajímaví lidé. Snad i 
proto se zrodil nápad pozvat je do školy, aby ukázali dětem své koníčky, prezentovali svá 
zaměstnání či ukázali jejich pracoviště. 
 A tak v průběhu čtyř měsíců jsme se seznamovali s různými pracovními a zájmovými obory. 
Děti byly moc pyšné na své rodiče, co všechno umí a dokáží, a v neposlední řadě si všichni žáci 
spoustu věcí vyzkoušeli. 
 Řečeno odborným jazykem navázali jsme úzkou spolupráci s rodiči, prohloubili jsme téma 
volby povolání, ukázali, jak využít volný čas, jinými slovy snažili jsme se rozvíjet klíčové 
kompetence žáků především komunikativní, občanské a pracovní.  
Vyhodnocení projektu spočívalo v napsání slohové práce a vytvoření počítačové prezentace. 
Podrobnosti najdete na našich webových stránkách www.zsvelkydrevic.cz 
 A co se za tím vším skrývá? 



 5

Exkurze Alien Technik 
Rodiče Vojty Holuba pro nás připravili prohlídku své firmy Alien Technik, kde se vyrábějí 

zdravotnické přístroje. V příjemném prostředí jsme viděli moderní zařízení pro přípravu EEG a 
EMG a dalších výrobků, které se vyvážejí do celého světa. Mohli jsme si vyzkoušet biofeedback, 
který umožňuje ovládat vlastní mozkové vlny. Sledujete svou mozkovou činnost formou 
počítačového programu: jízda formule, plavání delfínů a další.  

Diana Lelková 

 
 
Ukázka modelů ve škole 

V březnu k nám do školy přišel pan Stratílek se svými modely. Jeho koníčkem je 
modelování vojáčků, letadel, domů, krajinek a dalších zajímavých věcí. Za své výrobky dostal 
mnoho cen a medailí nejen u nás, ale i v zahraničí. Musí mít hodně trpělivosti, aby se mu vše tak 
povedlo. Moc se mi jeho návštěva líbila. 

Šárka Krtičková 

 
 
Návštěva pivovaru 

V květnu jsme navštívili náchodský pivovar Primátor, kde je zaměstnán můj taťka. Pracuje 
na sudárně , čistí tam prázdné sudy, stáčejí do nich pivo a pak je nakládají na auta. Ve varně se vaří 
slad s chmelem ve velikých kotlích. Na spilkách kvasí pivo v obrovských otevřených kádích. Ve 
sklepě se mi líbilo, zaujaly mne obří sudy na zrání piva a venku to zase vonělo nebo spíš smrdělo 
sladem. Exkurze se mi líbila, škoda, že tam můj taťka nebyl, protože měl odpolední směnu. 

Kateřina Škopová 
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Horolezectví 
V březnu nám vyprávěl o své velké zálibě horolezectví pan Morávek. Navštívil mnoho zemí 

a viděl kus světa. Podrobně nás seznámil s průběhem výstupu na jednu z nejvyšších hor 
v Himalájích. Jeho povídání nás zaujalo, obdivovali jsme jeho odvahu a zdatnost. 

Anna Weberová 

O zvířátkách 
Před pár dny nás navštívil pan Mach, je to veterinář, vyprávěl nám o různých zvířatech, 

dověděli jsme se také mnoho zajímavého o léčbě nemocných zvířat. Moc se mi vše líbilo, je hodný, 
že pomáhá zvířátkům. Mám také ráda zvířata a chci být jednou veterinářkou. 
Nakonec nám pan doktor dával různé otázky a ukázal nám, jak se ošetřuje pes. 

Anna Weberová 

 
  
Policie ve škole 

Ve škole jsme měli besedu s Českou policií, kterou nám zařídil pan Novotný. Přišli i městští 
policisté. Nejdříve jsme si povídali o kouření, drogách a vandalismu. Poté nám ukazovali výstroj 
městské policie. Postupně jsme si posílali obušky, pepřové spreje. Ke konci jsme si připomněli 
dopravní pravidla. A úplně nakonec si každý mohl udělat vlastní otisk prstu. Dostali jsme též 
omalovánku a samolepku. Beseda byla velmi zajímavá a poučná. 
          Šimon Prokopec  
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Aranžování květin 
Paní Zobalová s Petrou Romančákovou  nás učily aranžovat květiny. Nejdříve nám 

vyprávěly, jak se o květiny starat, a pak se jsme pustili do aranžování. Každého to moc bavilo. 
Použili jsme florex, ozdobnou manžetu, zelené rostliny na okraj a barevné květy doprostřed- třeba 
rdesno hadí kořen, kopretiny, jetel i kytičky ze zahradnictví. Nakonec jsme dílko dotvořili mašlí a 
jinými doplňky. Tato akce se nám moc líbila a ještě jsme měli dárek pro maminku. 
        Eliška Němečková, Anna Brabcová 

 
 
Setkání se zubní techničkou 

Ve středu 17. března proběhlo v 1. třídě setkání se zubní techničkou. Maminka Nely 
Čejchanové pracuje v zubní laboratoři v Hronově. Poutavě vysvětlila dětem, že hlavním úkolem 
zubního technika je co nejdokonaleji nahradit ztracené zuby pacienta. Byli jsme překvapeni, jak je 
to práce tvořivá, založená na detailu a smyslu pro tvar a barvu. Zhotovují se zde nové korunky, 
můstky, protézy, rovnátka a další stomatologické výrobky.  

pí. uč. Vlachová 
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Ukázka práce kuchařů a číšníků v Jiráskově chatě na Dobrošově 
Chutný výlet 

Pořád si říkám, že je úterý. V duchu jsem nesmírně ráda, že jsme na Dobrošově a navenek 
jsem klidná. Když nás přišel pan Šubrt přivítat, byl krásně oblečený. Pozval nás do salonku, kde 
byly připraveny potřeby k přípravě palačinek. Ukázal nám flambování a pak jsme si zkusili 
palačinky s banánem nebo ananasem připravit sami. Ozdobili jsme je šlehačkou, oříšky, strouhanou 
čokoládou a jinými dobrotami. 
Pan Šubrt přichystal i soutěže – naučili jsme se správně prostírat, leštit skleničky a taky provedl nás 
celou Jiráskovou chatou od sklepa až po restauraci. Výlet se nám moc líbil nejen proto, že jsme 
dostali jako dárek malé rádio. 
          Káťa Kůtková 

 
 

Poslední návštěvou byla podívaná na automobilové veterány u rodičů Míši Hluška. 
Nevšedním koníčkem není jen sbírka aut a motocyklů, jejich údržba a vylepšování, ale též účast v 
závodech veteránů, smysl pro orientaci, odhad a vše, co k těmto závodům  patří.  Vystavené poháry 
a diplomy svědčí o tom, že Hluškovi jsou velice úspěšní! 

 
 
Poděkování patří i paní Machové, která se ujala práce ve školní knihovně a velmi nám pomohla. 
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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 pořádá a účast 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, 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 počítače, 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.  
Tradicí se stalo veřejné vystoupení žáků, především pěveckého sboru.   

Péče o žáky s vývojovými poruchami učení 
 Mezi integrované žáky byli ve školním roce 2009-10 zařazeni celkem 3 žáci, kterým byla 
věnována 1 vyučovací hodina reedukační péče pod vedením dyslektické asistentky. 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 
Provoz: ráno od 6.30 do 7.35 
odpoledne od 11.35 do 16.00 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. 
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Oblíbená je celoroční hra Dračí doupě, kterou děti s oblibou hrají. Nezapomíná se na sběr léčivých 
bylin i sběr papíru. 

 Tradiční je také účast na okresním kole turnaje ŠD ve vybíjené s umístěním na předních 
místech. Školní družina má jedno oddělení s 26 žáky. Poplatek za docházku do školní družiny je 
stanoven ve výši 70 Kč měsíčně. Díky pochopení zřizovatele školy a jeho finanční podpory mohl 
být provoz školní dužiny prodloužen do 16 hodin podle potřeb rodičů.   

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
Pracovníků celkem: 6 
Z toho  mužů 1 

žen 5 
 

Pedagogičtí pracovníci celkem 4 Provozní pracovníci 2  
  Z toho učitelé  3 
  vychovatelé  1 
 
Ředitelka školy Mgr. Alena Bartoňová působí v této funkci 19 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 / 2. a 5. 
ročník/ s praxí 32 let. 

Třídní učitelka druhé třídy / 3. a 4. 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 38 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 32 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 37 let. 

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou způsobilí vykonávat práci učitelů. 
 
Školník Libor Lelek , který pracuje na zkrácený úvazek, ve škole bydlí, uklizečka Jaromíra 
Bitnarová vystřídala Alenu Lelkovou, která odešla v tomto školním roce do důchodu.  
 
 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
 
Zápis dětí do první třídy proběhl 21.1.2010. Zapsáno bylo 14 žáků, školní zralost byla 

šetřena  ve 3 případech. Pracovnice PPP v Náchodě nebo dětští lékaři doporučili t ěmto dětem 
odklad školní docházky, jedna žákyně se stěhuje.  

Školu opouští 5 žáků páté třídy, dva žáci uspěli v přijímacím řízení a stanou se studenty 
osmiletého gymnázia v Broumově, 3 žákyně přestupují do ZŠ v Hronově. 
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5. Výsledky vzdělávání žáků 
 
Ročník Počet žáků Prospěli neprospěli 
1. 14 14 0 
2. 11 11 0 
3. .5 .5 0 
4. .9 .9 0 
5. .5 .5 0 
celkem 44 44 0 

 
Neomluvené hodiny nebyly zaznamenány, nebyla udělena žádná snížená známka z chování. 

40 žáků prospělo s vyznamenáním. Byly oznámeny 2 třídní důtky jedna za hrubé chování vůči 
spolužákovi, důtka měla pozitivní účinek, do konce školního roku nebyly s daným žákem problémy. 
Druhá třídní důtka byla zapsána žákovi 1. třídy za agresivní nesprávné chování vůči spolužákům. 
Žák je evidován u odborného lékaře a PPP v Náchodě. 

 Pro porovnání výsledků vzdělávání jsme použili vlastní testy pro žáky 3. 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 
Hrátky s hudbou    Vlachová   29.9.2009 
Datové schránky    Bartoňová   3.11.2009 
Ochrana reprodukčního zdraví  Kleprlíková   13.10.2009 
Projekt EU Peníze do škol   Bartoňová   19.1.2010 
Zpráva ze speciálně pedag. vyšetření Vlachová   24.2.2010 
Zpráva ze speciálně pedag. vyšetření Kleprlíková   24.2.2010 
Projekt EU Peníze do škol   Bartoňová   18.3.2010 
Projekt EU Peníze do škol   Vlachová   18.3.2010 
Pletení košíků     Mlázovská   19.3.2010 
Finanční gramotnost    Bartoňová   8.6.2010 

Kurzy jsou hrazeny ze státních  prostředků určených na DDVP i z prostředků zřizovatele školy, 
některé kurzy byly zdarma. 
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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 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. V průběhu roku odstoupil ze své funkce p Hurdálek, místo něho schválilo Zastupitelstvo 
jako zástupce Města pí. Markétu Machovou. Ze strany Školské rady, nebylo vzneseno žádných 
námitek k  práci. 

 Město Hronov jako zřizovatel školy poskytuje finanční prostředky na provoz školy. 
Z těchto omezených prostředků díky finanční situaci Města s ohledem na několik úspěšných podání 
žádostí z EU, které se musí předfinancovávat, stačíme zaplatit nutné výdaje a navíc jsme pořídili 
obložení chlapecké šatny, uklízecí soupravu pro uklizečku a sedací soupravu pro učitele. 

 Velkou událostí v letošním roce bylo dokončení přechodu pro chodce před školou, jemuž 
předcházelo vybudování chodníku, lávky a osvětlení. Po několika letech žádostí, jednání a shánění 
finančních prostředků děti mohou bezpečně přecházet silnici před školou.  

O prázdninách se podařilo sehnat finanční prostředky na výměnu oken v staré části budovy 
školy. 

 Představitelé města navštívili slavnostní zahájení školního roku, zúčastnili se recitační soutěže a 
poskytli pěkné ceny.  Pí. starostka Nedvědová se zajímá o potřeby a chod školy a spolupráce s p. 
místostarostou Mgr. Thérem  je na velmi dobré úrovni. 
 Od spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Náchodě jsme letos očekávali 
větší pomoc a poradu při zařazení problémového žáka do první třídy, ale i tak 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. 
Akademie se letos nekonala z důvodů úspory finančních prostředků, které jsou vynakládány na 
provoz divadla během zkoušek a 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. 

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. Zde je na místě vyzdvihnout práci pí. učitelky Vlachové a její 
perfektně připravené ukázkové hodiny. Zdá se, že tato akce si získává své přívržence a rodičů se 
letos přišlo podívat mnohem víc.  
 
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  

Tato soutěž se konala 18.5.2010  v České Skalici, kterou každoročně organizuje územní 
sdružení Českého zahrádkářského svazu okresu Náchod, jejímž předsedou je pan Luděk Groh. V 
letošním roce nás reprezentovalo 9 žáků, kteří se umístili nejlépe ve školním kole přírodovědné 
soutěže. A výsledky byly obdivuhodné: v 1. kategorii získala 3.místo Šárka Zobalová. V 2. 
kategorii získala 2. místo Kateřina Škopová a 3. místo Diana Lelková 

 
Zdravotnická soutěž 

Bez zdravotníků si naši školu už ani nedovedeme představit. Od začátku školního roku se 
připravovali na to, že v květnu prokáží své znalosti na soutěži Hlídek mladých zdravotníků. Aby co 
nejlépe uspěli, zúčastnila se většina z nich o velikonočních prázdninách soustředění, na kterém si 
nabyté znalosti procvičili a zopakovali. 
 Okresní kolo soutěže se konalo 12.5.2009 v Náchodě. Z našeho kroužku jsme sestavili dvě 
družstva a obě uspěla velmi dobře.  
Hlídka ve složení Anna Brabcová, Kateřina Škopova, Diana Lelková, Ondřej Miewald, Dominik 
Bitnar se umístila na 5. místě. Členy druhé hlídky byli Jakub Mach, Štěpán Štencl, Martin Lelek, 
Michael Hlušek a Lukáš Hrubý a skončili na  5.místě. Také náhradníci Jana Miewaldová a Jakub 
Kirchner si zasoutěžili v hlídce náhradníků a všechny disciplíny si vyzkoušeli. Poděkování patří 
dlouholeté vedoucí zdravotnického kroužku Elišce Kleprlíkové. 
 
Turnaj ve vybíjené málotřídních škol 
 Na turnaj ve vybíjené se každý rok vždycky moc těšíme. Už od dubna pilně trénujeme 
dvakrát v týdnu, abychom se na turnaj dobře připravili a tajně jsme doufali, že letos už pohár 
konečně přivezeme. Trochu nás mrzelo, že se některé školy omluvily, takže se zúčastnila pouze 
čtyři družstva. ZŠ Žďárky, ZŠ Česká Čermná, ZŠ Stárkov a ZŠ Velký Dřevíč. Turnaj se pro nás 
vyvíjel velmi slibně. Začali jsme výhrou nad Českou Čermnou, porazili Stárkov a měli šanci na 
vítězství, protože Žďárky vyhrály jen jednou a jedenkrát remizovaly. Rozhodoval tedy poslední 
zápas dvou tradičních rivalů - Žďárek a Velkého Dřevíče. Ukázalo se, že nikdy se nemáme radovat 



 14

předčasně. Naše děti statečně bojovaly za mohutného povzbuzování obecenstva, nakonec však 
podlehly žďáreckým jen o několik balónů. Škoda! Na chvíli zavládlo velké zklamání. Ale smutek 
netrval dlouho a cestou domů již bylo slyšet nové odhodlání. Příští rok ten pohár určitě vyhrajeme!" 

Naše družstvo: Eliška Němečková, Šimon Prokopec, Anna Brabcová, Diana Lelková, Ondřej 
Miewald, Ondřej Petříček, Kateřina Škopová, Anna Weberová, Dominik Bitnar, Jiří Matouš, Šárka 
Zobalová, Filip Prokopec, Maik Šubrt. 

Ve vybíjené se také dařilo dětem ze školní družiny, obsadily 2. místo v turnaji školních 
družin v Broumově. 

 
Matematická soutěž Klokan 

Dne 18.3.2010 se žáci 2. – 5. ročníku zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Klokan. 
Nejmladší děti z 2. a 3. ročníku řešili celkem dvanáct úloh nazvaných Cvrček, kde byl maximální 
zisk 60 bodů. Starší žáci ze 4. a 5. ročníku se museli vypořádat s dvojnásobným počtem úloh, které 
pro ně připravil Klokánek, a zde mohli docílit nejvíce 120 bodů. 
Kategorie Cvrček     Kategorie Klokánek 
Maik Šubrt   45 bodů   Ondřej Petříček    68 bodů 
Martin Lelek  40 bodů   Kristýna Štrofová 56 bodů 
 
Recitační soutěž 
 Koncem února nebývá zpravidla příjemné počasí, a proto je ideální sáhnout do knihovny pro 
knížky a třeba rovnou pro básničky. Naučit se pěknou básničku nazpaměť není velký problém, a 
když verše přirostou k srdci a dokážou se pěkně zarecitovat, zbývá pak jediné - přihlásit se do 
recitační soutěže ve škole. Pozvání přijala 25.února odborná porota ve složení pana místostarosty 
Mgr. Théra a paní Kollertové.ředitelky KiSu.  

A jak soutěž dopadla? Nejlepší mladší recitátoři školy jsou Šárka Zobalová, Jiří Matouš a 
Veronika Škopová. Ze starších se nejlépe umístili Kateřina Škopová, Eliška Němečková a Šárka 
Krtičková. Všichni ocenění byli odměněni hodnotnými dary, které přivezl p. místostarosta a ti 
ostatní měli radost nejen z malých brontosaurů, ale i z pocitu svého uměleckého vystoupení. 
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Kinderiáda 
 V prvním červnovém týdnu se tradičně naše škola účastní Kinderiády v Hradci Králové. 
Lehkoatletické závody jsou určeny družstvům o 4 chlapcích a 4 dívkách. Každý ročník /2.-5. tř./ 
reprezentuje 1 chlapec a 1 dívka. Soutěžilo 35 základních škol z celého Královéhradeckého kraje.  

Atletické disciplíny: 

běh na 60 m, skok daleký z místa, hod plným míčem 1 kg, hod kriketovým míčkem, skok daleký 
z rozběhu, štafeta 4 krát 60 m  

 Ve velké konkurenci se nám podařilo dosáhnout na stupně vítězů. Výborným výsledkem je 
2. místo Ondřeje Miewalda v hodu kriketovým míčkem za výkon 39,65 m. V běhu na 60 m se také 
vešel do první desítky výkonem 9,98 s. Pěkné 8. místo obsadila Anička Weberová za výkon 29,90 
m také v hodu kriketovým míčkem. Pochvala patří i těm, kterým se nepodařilo dosáhnout mezi 
nejlepší, ale dobře reprezentovali naši školu.  

Naše družstvo: Eliška Němečková, Šimon Prokopec, Anna Weberová, Ondřej Miewald, Šárka 
Zobalová, Dominik Bitnar, Štěpán Hornych, Ema Stratílková, Štěpán Štencl, Tereza Filipová.  
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Sportovní akce 
Během školního roku jsme byli též pozváni p. místostarostou na sportovní akce. Byla to 

bruslařská soutěž jako vzpomínka na Zimní olympijské hry ve Vancouru a zlatý úspěch Martiny 
Sáblíkové a lehkoatletický čtyřboj ve Velkém Poříčí pro děti hronovské a poříčské školy. Jsme rádi, 
že si naše děti mohly zazávodit na pěkném atletickém hřišti s umělým povrchem. Navíc nám přálo 
krásné slunečné počasí, a tak jsme si sportovní dopoledne moc užili.  
 
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. 

V předloňském projektu Třídíme s Nikitou, jež byl součástí krajského projektu Čistá obec - 
čistý kraj, jsme se naučili t řídit odpadky a v tomto počinu stále pokračujeme. 

Každoročně žáky vedeme ke sběru léčivých bylin, nejlepšími sběrači byli Jakub Mach, 
Dominik Bitnar, Ondřej Petříček. Nepopiratelnou součástí enviromentální výchovy byla činnost 
přírodovědného a 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. 

 
Dental alarm školení  

Bývalý žák naší školy Miroslav Misár předvedl dětem zábavnou formou, jak správně 
pečovat o chrup. Protože prevence nikdy není dost, považujeme i tuto přednášku za velice 
důležitou. 

 
Beseda s Policií ČR 
 Policie české republiky nás navštívila v rámci projektu  Ten dělá to a ten zas tohle, protože 
tatínek Martina Novotného pozval kolegy do naší školy spolu s Městskou policií. Žáci byli 
upozorněni na nebezpečí, se kterými se mohou setkat o prázdninách a zároveň byli poučeni, jak 
těmto situacím předcházet, či jak se zachovat v kritických situacích. Mohli si sáhnout na pendreky, 
podívat se, jak se snímá otisk prstu, okusit pouta, nezapomnělo se ani na dopravní výchovu. 
 
Setkání s polským učitelem 
 Dne 14. října 2009 jsme na naší škole přivítali polského učitele, který pro děti připravil 
zajímavý program. Předvedl kouzlo s vajíčkem, naučil je žonglovat s papírovými koulemi, děti si 
vyrobily motýlka z papírového ubrousku, který se dá využít i jako dekorace stolu. Největší úspěch 
asi měla barevná zvířátka z nafukovacích balónků, které jim pan učitel vytvářel přímo před očima a 
pod jeho vedením si zhotovily labutě, které si odnesly domů. Vystoupení se všem líbilo a obavy 
dětí z toho, že nebudou polskému jazyku rozumět, se ukázaly zbytečné. 

Umíte si poradit se zraněným kamarádem? Dokážete si správně vybrat zdravotnické potřeby 
při takovém poranění jako je opaření? Co uděláš nejdřív, když uvidíš člověka, který nedýchá? A jak 
přivoláš rychlou pomoc? Umíš ochránit při poskytování první pomoci sám sebe? 
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Den s červeným křížem  
 Zdravotní sestřičky Petra Vanická, Lucie Macháčková a Iva Cabalková s ochotou i 
nadhledem navozovaly situace s dokonale namaskovanými figuranty a trpělivě vysvětlovaly a 
předváděly možnosti poskytování první pomoci. 

Děti odpovídaly na otázky: Umíte si poradit se zraněným kamarádem? Dokážete si správně 
vybrat zdravotnické potřeby při takovém poranění jako je opaření? Co uděláš nejdřív, když uvidíš 
člověka, který nedýchá? A jak přivoláš rychlou pomoc? Umíš ochránit při poskytování první 
pomoci sám sebe? Zároveň ale všechny činnosti prakticky prováděly. O významu této akce není 
třeba více psát. 

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. S velkým ohlasem 
se setkalo představení finské pohádky O statečné Hildě nebo představení bubeníka Miloše 
Dvořáčka. 

 
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 

Letošní školní výlet si naše škola naplánovala na 17. května do stověžaté matičky Prahy. 
Dopoledne jsme zhlédli jedno z historicky nejstarších míst Prahy - Vyšehrad. Děti se zde dozvěděly 
mnoho nového o historii a kultuře našeho národa. Prohlédly si rotundu sv. Martina, baziliku sv. 
Petra a Pavla, staré hradby, které dal vybudovat Karel IV. Paní průvodkyně nám vyprávěla pověst o 
Horymírovi a všichni jsme obdivovali krásný výhled na Prahu. 
  Prošli jsme hřbitovem Slavín, kde odpočívá řada slavných hudebníků, spisovatelů, sochařů, 
malířů a jiných vynikajících českých osobností např. E. Destinová, A. Mucha, K. Čapek, K. H. 
Mácha aj. 
  Po krátkém občerstvení jsme zamířili na Kavčí hory. Naším cílem byla filmová studia na 
Barrandově a sídlo České televize. Naše exkurze začala promítnutím krátkého filmu o České 
televizi. Pak jsme se přemístili ke zmenšenému modelu všech budov na Kavčích horách. Po 
seznámení s jednotlivými pracovišti jsme se vydali na prohlídkovou trasu okolo studií, kde právě 
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probíhalo natáčení známého pořadu pro děti Kouzelná školka s Magdou Reifovou. Množství světel 
a kamer, pokynů, které jsou potřebné jen ke kratičkému záběru z celého pořadu, nás opravdu 
překvapily. Obdivovali jsme kulisy k natáčení připravovaného televizního seriálu Vyprávěj.  

Také jsme si vyzkoušeli nelehkou práci kameramana, vyfotili jsme se v roli krále nebo 
královny na pohádkovém trůně, oblékli se do pohádkových kostýmů, paruk apod. Filmová studia na 
Barrandově jsou však natolik rozsáhlá, že kdybychom si chtěli prohlédnout všechno, potřebovali 
bychom několik dní. Ani jsme se nenadáli a my opouštěli Kavčí hory plni nových dojmů. Výlet do 
Prahy se nám vydařil. Děti si odnesly spoustu nových poznatků a společných zážitků.  

 
 

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. V prosinci jsme byli pozváni, abychom 
vystoupili se svým programem na zasedání Zastupitelstva, zpestřili jsme vánoční náladu v Justynce, 
a objevili jsme se na Velikonočních trzích v sále Josefa Čapka. Svými písničkami jsme přivítali děti 
u zápisu do první třídy. 

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.  

 
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 

 
V letošním roce jsme absolvovali školení na projekt EU Peníze školám, který máme v plánu 

realizovat v příštím školním roce. 
Účastníme se evropského projektu Ovoce do škol s finanční podporou evropského 

společenství. 
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10. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
Vzhledem k malému počtu žáků panuje 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. 

Na konci školního roku se uskutečnila přednáška Policie ČR, jež prodiskutovala s žáky 
možná nebezpečí a možnosti, jak se v různých situacích zachovat. 

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 

 
Veřejnoprávní kontrola jejímž předmětem byla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky 

v příspěvkové organizaci Města Hronova za rok 2008 provedené Ing. Jiřím Kašíkem a 
Danou Jermanovou se uskutečnila 21.9.2009. Významnější nedostatky nebyly zjištěny. 

Kontrola dodržování předpisů o požární ochraně 
 Tato kontrola proběhla 17.č ervna 2010 a byla provedena p. Jiřím Karáskem. Závěr: -

Tématická kontrola dodržování předpisů o požární ochraně prokázala zlepšení stavu 
zabezpečení požární ochrany. V době kontroly nebylo zjištěno nedostatků ohrožujících 
požární bezpečnost zařízení. 

 

13. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 
2009 

          
Vypořádání hospodářského výsledku     č.j. zšvd 36/2010 

Účetní uzávěrka hospodaření naší školy za rok 2009 vykázala ztrátu ve výši 5 215 Kč. 
V rezervním fondu zůstala částka 1 476,74 Kč. 

Přestože jsme hospodařili s maximální snahou o úspory, ztráta vznikla nárůstem ceny 
energií o 78 152 Kč v porovnání s minulým rokem a částkou  10 000 Kč odevzdaných ve prospěch 
Města Hronova ke konci roku 2009. Součet těchto finančních prostředků tj.téměř 88 000 Kč v rámci 
našeho rozpočtu je  velmi znatelný. 
 
Stručný rozbor hospodaření  
Činnost MÚ 
Příspěvek na provoz     540 000 
Školné         14 980 
Výnosy          4 099 
Výnosy celkem     559 079 
Náklady      677 752 
 
Hospodářský zisk     -118 673 
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Z této částky nejvyšší položky byly vynaloženy na pokrytí plateb spotřebovaných energií /voda, 
elektřina, plyn/     421 189 Kč 
 
Bylo pořízeno:  Obložení chlapecké šatny 20 000 Kč 
 Souprava sedací 18 237 Kč 
 Plavecký výcvik 8 428 Kč  
 Souprava pro uklizečku  7 299 Kč    
 
Činnost vlastní 
Náklady 16 092 Kč 
Tržby z prodeje služeb /pronájmy/ 125 765 Kč 
Hospodářský zisk celkem 113 458 Kč 
 
Činnost školství - kraj  
Příspěvek  2 210 500 Kč 
Náklady   2 210 500 Kč 
Hospodářský zisk     0 Kč     
 
Z nejvyšších položek uvádím: 
Osobní náklady     2 124 261 
Učebnice, učeb. pomůcky        42 949 
Rež. Náklady stravování        13 260 
 
Shrnutí 
 
Výnosy celkem 2 899 129 Kč 
Náklady celkem 2 904 344 Kč 
Hospodářský zisk - 5 215 Kč 
 
Pedagogická rada schválila Výroční zprávu    30.8.2010 
Školská rada  schválila Výroční zprávu    7.9. 2010 
 
V Hronově - Velkém Dřevíči    27.8. 2010 
Zpracovala ředitelka školy Mgr. Alena Bartoňová 
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14. Příloha   
Ukázka z časopisu Dřevák 
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Víš, co je žába? 
Král ů král je tenhle 
žabák. 
Má plášť a korunu. Je 
to prostě král žabáků. 

Šli jsme na louku 
pouštět draky. 
Skákala tam žabka. 
Pak začalo pršet. 
Žabka skočila do 
vody. 

Žabičko, skoč přes potok! 
Žabičko, skoč do lesa. Ale 
žabička si vyskočila na 
kámen. 

Jedna žába šla do světa. 
Potkala čápa a bála se. 
Čáp říká:“Neboj se 
žabko!“ 

Na břehu rybníka skáče 
žába. Skáče i podle silnice. 
Kam doskáče? 

Žába je trochu slizká. 
Člověku často vyklouzne 
z ruky. Je krásná, mám ji 
ráda.    
   

Jak si žabka vyšla na výlet. 
Žabička si vyšla na výlet. „Br, 
tady je zima“. 
„Ahoj, žabko!“  
„Jé, ahoj žabky.“ 
„Co tady děláš na severním 
pólu?“ 
„Já nevím, zabloudila jsem.“ 

Žabka skáče po 
leknínových listech. 
Žabka skáče do 
vody a potápí se. 
Žabka jí žabinec. 
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Měli jsme sraz ve škole v půl osmé. Bála jsem se, že se na Dobrošov nepojede, protože kapky 
deště bušily na okno. Nakonec přestalo pršet. Jupí, honem na vlak, ať nám neujede. Přišli jsme 
na zastávku a tam už čekalo pár dětí. Počkali jsme než přijede bvlak a zatím jsnme si povídali. 
Už padaly závory a nastupovali jsme do vlaku. Vlak byl skoro plný, ale postupně jsme si 
posedali. Jeli jsme z Hronova do Náchoda, v Náchodě jsme přestupovali do Nového Města nad 
Metují. V Novém Městě nad Metují nám paní učitelka konečně řekla, na co máme tužku a 
zápisníček. Měli jsme to na poznámky. Potom jsme se vydali po červené značce do Pekla. Šli 
jsme okolo krásného místa, kde bylo vidět na Nové Město nad Metují a na zámek. Šli jsme podél 
řeky Metuje a lesem. Viděli jsme zelené slimáky. Opékali jsme buřty a kupovali si upíří zuby 
s jazykem. Potom jsme putovali na Dobrošov. Vyšlapali jsme veliký kopec a lehli si do 
pampelišek. Už jsme viděli špičku Dobrošova. Tam jsme si sami udělali flambované palačinky. 
Hrali jsme hry. Nakonec jsme malovali obrázek Dobrošova. Pak jsme šli do Náchoda a rychle na 
vlak. Byl to krásný výlet. Z Dobrošova jsme měli v uších sluchátka malého rádia, které jsme tam 
od pana Šubrta dostali. Měli jsme super zážitky. 
         Anna Brabcová 

Asi půl kilometru od vsi se nachází Jiráskova chata s rozhlednou (624m). První chata byla na 
Dobrošově postavena již roku 1895, brzy však přestala svojí kapacitou vyhovovat. 9. ledna 1921, 
u příležitosti 70. narozenin spisovatele Aloise Jiráska, byl položen za velké slávy základní kámen 
ke stavbě nové turistické chaty pojmenované na jeho počest. Do základů byla uložena listina A. 
Jiráska s textem: "Bud' požehnána, chato milá, stůj pevně v bouřích všech." Plány na novou 
chatu vypracoval již v roce 1911 architekt Dušan Jurkovič, který o dva roky dříve provedl 
zdařilou přestavbu mlýna na turistickou útulnu v Pekle a současně opravoval a modernizoval 
Bartoňův zámek v Novém Městě nad Metují. V onen slavnostní den, v sobotu 9. července 1921, 
přišly na vrchol tisíce lidí, z nichž většina s sebou přinesla v batohu cihlu na stavbu. Kdo se 
nechtěl nebo nemohl táhnout s takovým nákladem, vykoupil se drobnou částkou, za niž obdržel 
pamětní pohlednici s návrhem nové chaty. Zisk ve výši 90 000 Kč mohl být okamžitě použit k 
zahájení stavby. Ta trvala dva roky a byla završena neméně slavnostním předáním Jiráskovy 
chaty veřejnosti 30. září 1923. 
Komentář- Eliška Kleprlíková  


