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1. Základní údaje o škole 
 

1.1 škola  

název školy Základní škola a mateřská škola, Hlušice 

adresa školy Hlušice 144, 503 56 HLUŠICE 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 750 15 692 

IZO 102 078 84 

identifikátor školy 650 056 191 

vedení školy ředitelka:             PaedDr. Marcela Vaňková   

zástupce :            Mgr. Miloslav Cajska 

kontakt tel.:         495 483 418 

fax: 

e-mail:   zs.hlusice@tiscali.cz 

www:     www.zshlusice.webzdarma.cz 

  

 

1.2 zřizovatel  

název zřizovatele Obec Hlušice 

adresa zřizovatele 503 56 Hlušice 51 

kontakt Tel.: 495 483 416 

  

 

1.3 součásti školy kapacita 

  

Základní škola             IZO: 102 078 084 190 

Mateřská škola            IZO:  107 580 896 41             navýšení kapacity od 1. 9. 2011 

Školní družina             IZO: 117 100 081 60 

Školní jídelna ZŠ        IZO: 102 778 621 250 

 

1.4 základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ žáků  Poznámka: 

Mateřská škola 2 36  Odloučené pracoviště 

1. stupeň ZŠ 5 79   

2. stupeň ZŠ 4 66  + 1 žák v zahraničí 

Školní družina 2 60   

Školní jídelna  x X   

     

 

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy 

Učebny 9 kmenových tříd 

Odborné pracovny Tělocvična, učebna PC, odborné F+CH, Aj, Nj, 

Hv,dílna, kuchyňka, ŠD1, knihovna a ŠD2  

Odpočinkový areál Zahrada a venkovní altán, hřiště MŠ 

Sportovní zařízení 

(u školy s možností užívání, majetek obce) 

Hřiště na kopanou, tenis, odbíjenou a areál 

s umělým povrchem na házenou a florbal, 

minigolf. 

Dílny  V suterénu školy včetně přípravny, keramická 

pec a hrnčířský kruh 



Žákovský nábytek Z 90%  nový 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod. 

V dostatečném  množství, postupně se 

obnovuje 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními 

texty 

Učebnice vyhovují, pracovní sešity si kupují 

žáci 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 

pomůckami 

Pomůcky se postupně obnovují 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

VT je soustavně obnovována, rychlý internet 

24 hodin, zasíťování tříd od roku 2006. 

Interaktivní tabule 10 ks, dataprojektory, 

notebooky,  22 nových PC v PC učebně, 15 

nových tabletů 

Investiční rozvoj- plán Vybavit třídy novým  školním  nábytkem, 

oprava podlah ve třídách.  

 

 

1.6 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 9. leden 2006 

Poslední volby 14. 11. 2011 

Počet členů školské rady  3 

Kontakt předseda: Jana Kánská, Hlušice 

 

 

 

 

2. Vzdělávací programy 
 

 

 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

  

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „Poznávej a přemýšlej“  

(Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 

č.j. 31504/2004-22) 

1. – 9. roč. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Přehled pracovníků školy   2014/15 
 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy   (přepočet – úvazky) 

Počet pracovníků celkem 24,76 

Počet učitelů ZŠ 12,79 

Počet vychovatelů ŠD 1,47 

Počet učitelek MŠ 3,0 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 3,52 

Počet správních zaměstnanců MŠ 0,88 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 3,1 

 

 

 
 
 
 
 
3.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání  
 

vzdělání dosažené celkem 

základní 1  

vyučen 5 

střední odborné 6 

úplné střední  2 

vyšší odborné … 

vysokoškolské 14 

celkem 28 

 

 
 
3.3 Členění pedagogických pracovníků  
 

 celkem 

Učitel/ka  prvního stupně 
základní školy 

5 

Učitel/ka druhého stupně 
základní školy 

9 

učitelka MŠ 3 

vychovatelka 2 

pedagog volného času … 

asistent pedagoga 1 

trenér … 

celkem 20 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce do ZŠ a přijímání žáků do SŠ 

 
4.1 Zápis k povinné školní docházce do 1. roč. ZŠ (leden 2015) 

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do první třídy 

z toho počet dětí 

starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro  

školní rok 2015/16 

1 25 3 5 

 

 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení (ZŠ, SŠ) _(duben 2015) 

 

a) na víceletá gymnázia, jazykové ZŠ přijato:  

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

Víceletá gymnázia 0 0 

 

b) na SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých  ročníků přijato:  

gymnázia 

 

 

obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

  

1 2 1 0 5 0 9 

 

 

c) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

7 0 

 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku  

16 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků     
   

         

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 
 

ŠKOLNÍ 
ROK  

2014/2015 
   

         
Přehled o 

prospěchu        

         
1.stupeň 

        

Třída  
Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Neprospělo Nehodnoceno 

 zameškané hodiny 
 

          2.pol. 
 

omluvené neomluvené 
 

I. 19 2 17 0 0 1009 0 
 

II. 19 0 19 0 0 663 0 
 

III. 17 3 14 0 0 647 0 
 

IV. 11 6 5 0 0 913 0 
 

V. 14 10 4 0 0 945 0 
 

Celkem 80 21 59 0 0 4177 0 
 

       
 

 

         
2.stupeň 

        

         
třída Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Neprospělo Nehodnoceno 

 zameškané hodiny 
 

          2.pol. omluvené neomluvené 
 

VI. 23 11 9 3 0 1529 0 
 

VII. 16 13 3 0 0 667 0 
 

VIII. 13 10 3 0 0 1129 0 
 

IX. 16 13 3 0 0 1421 0 
 

Celkem 68 47 18 3 0 4756 0 
 

         
Celkový 

přehled        

         
  Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Neprospělo Nehodnoceno 

 zameškané hodiny 
 

  omluvené neomluvené 
 

1. 

stupeň 
80 21 59 0 0 4177 0 

 

2. 

stupeň 
68 47 18 3 0 4756 0 

 

Celkem 148 68 77 3 0 8933 0 
 

         

         

         

         

         

         

         

         



         
Přehled  

o chování  
ŠKOLNÍ ROK 

2014/2015      

1. stupeň       
       

         
Třída 1.pol. Počet 

žáků 
Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 

          2.pol. 

I. 17 8 0 0 0 0 0 0 

I. 19 7 0 0 0 0 0 0 

II. 19 12 0 1 0 0 0 0 

II. 19 11 0 0 1 0 0 0 

III. 16 0 0 0 0 0 0 0 

III. 17 7 0 0 0 0 0 0 

IV. 11 1 0 1 0 0 0 0 

IV. 11 4 0 3 0 0 0 0 

V. 14 3 0 5 2 0 0 0 

V. 14 0 1 3 0 0 0 0 

Celkem 

VE 

ŠKOLE 
80 38 1 13 3 0 0 0 

         
2.stupeň 

        

         
Třída 1.pol. Počet 

žáků 
Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 

          2.pol. 

VI. 22 0 0 0 3 0 0 0 

VI. 23 6 0 0 1 0 0 0 

VII. 15 2 0 3 1 0 0 0 

VII. 16 3 1 2 0 0 0 0 

VIII. 12 2 0 3 0 1 0 0 

VIII. 13 3 1 2 0 0 0 0 

IX. 16 3 0 2 0 0 0 0 

IX. 16 0 5 0 1 0 0 0 

Celkem 

ve škole 
68 19 7 12 7 1 0 0 

 
        

Celkový 

přehled:        
0 

         

  
Počet 
žáků 

Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 

1. 

stupeň 
80 38 1 13 3 0 0 0 

2. 

stupeň 
68 19 7 12 7 1 0 0 

Celkem 148 57 8 25 10 1 0 0 

 

 

 



 

 

5.2. Údaje o integrovaných žácích: 

 

Druh postižení : Ročník Počet žáků 

Zrakové postižení – středně těžké; autista 1.- 9. 2 

S vývojovými poruchami chování 1.- 9. 1 

S vývojovými poruchami učení 1.- 9. 4 

 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy   2014/15 
 
            

              DVPP   

ČŠI - Národní systém inspekčního hodnocení v ČR Mgr. Cajska Miloslav 

Školská legislativa – novely zákonů PaedDr. Vaňková Marcela 

Školení INSPIS ČŠI (ZŠ) Mgr. Jáglová Monika 

Vedení třídnických hodin Mgr. Jáglová Monika 

Nápadník do hodin mluvnice Mgr. Jáglová Monika 

Inkluzivní škola a asistent pedagoga Vrbová Martina 

Školení INSPIS ČŠI (MŠ) Mgr. Ortová Iveta 

Brána jazyků otevřená – Nj pro středně pokročilé II Mgr. Mojžíšová Lenka 

Doškolovací kurz lyžování Mgr. Cajska Miloslav 

Školení projektů EU PaedDr. Vaňková Marcela 

Školení INSPIS ČŠI (ZŠ) Mgr. Cajska Miloslav 

Zdravotník zotavovacích akcí Mgr. Charvátová Nikol 

Celostátní konference pracovníků ŠD Křivánková Dagmar 

Školení Bakaláři – školní matrika, úvazky Mgr. Cajska Miloslav 

Konference tablety do škol Mgr. Cajska Miloslav 

Zásobník nápadů a pohybových her Křivánková Dagmar 

Metody bez kterých se uč. 1. st. neobejde Mgr. Petráčková Petra 

Tresty a odměny Mgr. Svatoňová Pavlína 

Metody vyučování čtení Mgr. Skalová Martina 

Setkání školních metodiků prevence Mgr. Cajska Miloslav 

Originální dekorování textilu Janoušková Jana 

Seminář metodiků a učitelů přírodovědných předmětů Mgr. Cajska Miloslav 

Matematika pro všechny Mgr. Piroutková Martina 

Zahraniční stáž v MŠ – Bardo (Polsko) Kolmanová Lenka 

Zahraniční stáž v MŠ – Londýn (UK) PaedDr. Vaňková Marcela 

Logopedie v praxi Mgr. Pavelková Lucie 

Předmatematická a matematická gramotnost Tichá Jitka 

Rozvoj kompetencí s využitím polytechnických pomůcek Kolmanová Lenka 

Hyperaktivní, hypoaktivní dítě v MŠ Blažejová Ivana 

Nápady pro konstruktivní myšlení Kolmanová Lenka 

Poruchy plynulosti řeči u dětí v MŠ Kolmanová Lenka 

Tvoříme z hlíny jako součást polytechnické výchovy Blažejová Ivana 

                

              DVNpP  

Krajská konference hromadného stravování Ryglová Hana 

Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací Kuncová Miroslava 

Hygienické minimum ve stravovacích službách, Alergeny Ryglová Hana 



7. Soutěže a zájmové útvary  - 2014/15 
7.1. Účast žáků školy ve vědomostních, sportovních soutěžích 

 

7.2. Zájmové kroužky 

Název kroužku 

Keramika  

Šachy 

Pěvecký sbor Kuřátka 

Pěvecký sbor Skřivánek 

Jumping I., Jumping II. 

Golf 

Kurz keramiky a jumpingu pro dospělé 

měsíc název akce, soutěže 
ročník/ 
stupeň 

umístění 
místo 

konání 

září 
Great Naturalistic Brainstorming – 

Find your matrix 
II. st. 2.,4. Nový Bydžov 

říjen Minikopaná II. st. 5. Clumec n. C. 

říjen Memoriál Václava Runda II. st. 1. Nový Bydžov 

říjen Přírodovědný klokan – školní kolo II. st.  Hlušice 

listopad Turnaj ve florbale I. st.  
Hradec 
Králové 

listopad Turnaj ve florbale II. st.  Nový Bydžov 

listopad Dějepisná olympiáda – školní kolo II. st.  Hlušice 

listopad Olympiáda z českého jazyka – šk. kolo II. st.  Hlušice 

prosinec Konverzační soutěž v Aj I. st.  Nový Bydžov 

 - regionální kolo II. st. 1.  

prosinec Já už to umím, já už to znám II. st.  Hlušice 

leden Bydžovská klávesnice II. st. 5. Nový Bydžov 

únor Recitační soutěž I.a II. st.  Nový Bydžov 

březen 
 

Školní kolo matematické soutěže 
,,Pythagoriáda" 

II. st. 
 

 
Hlušice 

 

březen 
Klokan - školní kolo v matematické 

srovnávací soutěži 
I. a II. st.  Hlušice 

březen Poznávání živočichů   II. st.  Nový Bydžov 

březen 
Great Naturalistic Brainstorming – 

Faradayův pohár 
II. st.  Nový Bydžov 

duben Turnaj kopaná McDonald´s Cup I. st. 2. Nový Bydžov 

květen Poznávání rostlin II. st.  Nový Bydžov 

květen 
Great Naturalistic Brainstorming - 

Poznej sebe a svou vlast 
II. st. 3. Nový Bydžov 

květen Dopravní soutěž I. st. 1. Skřivany 

květen Golfový turnaj I. st.  Nechanice 

červen Míčový víceboj II. st. 5. Nový Bydžov 

červen Hlušický pohár v šachu I. a II. st.  Hlušice 

srpen 
Výstava výtvarných prací základních 

škol na zámku ve Sloupně 
I. a II. st.  Sloupno 



 

7.3.  Doplňující a mimoškolní akce  

 
název akce      termín    

 

Den otevřených dveří     listopad    

 

Účast na prezentaci SŠ a ÚP     listopad   

 

Školní „Zpravodaj“     prosinec   

 

Vánoční besídky     prosinec   

 

Sběr hliníku      září-červen   

 

Sběr PET lahví     září-červen   

  

Sběr papíru      jaro, podzim   

 

Sběr léčivých rostlin     jaro, podzim   

 

Zápis do 1. ročníku     leden    

 

Výtvarné odpoledne     zima, jaro   

 

Den Země      duben    

 

Plavání 3. a 4. ročník     duben, květen   

 

Den matek      květen    

 

Dopravní výchova 4. a 5. roč.   květen    

 

Den dětí      červen    

 

Sportovní olympiáda I.stupeň   červen    

 

„Ochrana člověka…,.“ + cvičný poplach  červen    

Školní výlety      červen    

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
Naše základní škola se na veřejnosti prezentuje třemi základními způsoby. Především provozuje své 

webové stránky, které jsou pravidelně doplňovány o dění ve škole a o  jednotlivé  školní aktivity 

v rubrice aktuality. Jsou zde také zveřejňovány fotografie z jednotlivých akcí. 

Druhou možností prezentace jsou nástěnky, které jsou umístěny v místní mateřské školce, ve školce 

ve Žlunicích a ve Starém Bydžově, na obecní vývěsce v Hlušicích a v Lužci nad Cidlinou a ve 

výloze obchodu v Novém Bydžově. Obsahují krátké články o akcích školy a fotografie. Nástěnky 

jsou obměňovány několikrát do roka. 

Třetím způsobem prezentace jsou články otiskované v místním Novobydžovském zpravodaji, 

případně články otištěné v Jičínském a Hradeckém deníku, prvňáčci v MF Dnes. 

Mezi možnosti prezentace patří také závěrečné zprávy o průběhu jednotlivých grantů, kde se také 

naše škola prezentuje. 



 

   9.     Prevence rizikového chování   2014/2015 

 Na vytvoření zdravého školního klimatu a omezení rizikového chování ve školním roce 

2014/2015 se podílejí především učitelé.  Svým příkladem při vyučování a volnočasových 

aktivitách školy ukazují na dodržování zásad slušného chování. Velká pozornost je též věnována 

férovému chování žáků při tělesné výchově, lyžařském kurzu, škole v přírodě a kroužcích. 

 

Akce školy vedoucí ke zdravé atmosféře mezi žáky: 

 Kroužky - sportovní, keramický a další… 

 Výlety a exkurze – škola v přírodě, lanové centrum, lyžařský kurz, plavání… 

 Sportovní olympiáda, branný den, Mikuláš, Den matek… 

 

Branný den 

Ve středu 24. července proběhl na naší škole branný den. Žáci ve svých třídách zhlédli film 

„Štěstí přeje připraveným.“ Po cvičném poplachu se všichni shromáždili před školou, kde bylo 

připraveno osm stanovišť s úkoly první pomoci a chování se za krizových situací. Děti ve 

čtyřčlenných družstvech řešily jednotlivé úkoly. Nejúspěšnější družstva si odnesla diplomy. 

 

Kazuistické semináře pro 8. a 9. ročník 

S žáky osmého a devátého ročníku jsme pokračovali v projektu kazuistických seminářů, 

které od února 2014 pořádal OSPOD Nový Bydžov za spolupráce Policie ČR a Probačně a 

mediační služby Hradce Králové. Semináře probíhaly formou workshopů. Účastníkem workshopu 

byl vždy lektor z Probační a mediační služby- Mgr. Jaromír Rémiš, kurátor pro děti a mládež, 

zástupce z řad PČR, výchovný poradce, třídní učitel a žáci 8. a 9. třídy. Většina činností souvisela s 

řešením již nastalé problémové situace, ve které se dítě nacházelo. Žáci měli za úkol danou situaci 

popsat, odhadnout příčiny a také důsledky daných činů, navrhnout řešení, případně trestní 

odpovědnost, možnosti jaké má člověk v jejich věku a co mohou udělat, aby následky byly co 

nejmenší. Pozornost byla také věnována preventivním aktivitám, pomocí kterých by se mnohým 

rizikovým situacím předešlo, nebo by mohly být rychle a efektivně vyřešeny. Náplní kazuistického 

semináře byly tři případy, kdy naši žáci řešili reálné situace svých vrstevníků, kteří přišli do styku s 

drogami, sexuálním násilím a krádeží. Semináře byly pojaty netradiční formou, založené na diskuzi 

o vybraných problémech. Účastníci si osvojili základní znalosti z oblasti trestního práva. 

 

Projekt „ Kraje pro bezpečný internet“ 

Žáci druhého stupně se na počátku školního roku účastnili v hodinách informatiky projektu 

„Kraje pro bezpečný internet“. Tento projekt oslovuje co nejširší a věkově různorodou veřejnost a 

to především prostřednictvím e-learningových lekcí a vědomostního soutěžního kvízu pro žáky 

základních a středních škol. 

 

Pro děti a mládež byly připraveny tři online lekce: 

• Ochrana mladého surfaře 

• Zloduši a havěť na internetu 

• (Ne)Bezpečný mobil 

 

Děti se v rámci primární prevence rizikových jevů učily, jak odolávat rozesílání hoaxů, 

zodpovědně zacházet se svými i cizími osobními údaji, co dělat v případě, že se stanou obětí 

kyberšikany či sextingu, a zodpovědnému chování v kybersvětě. 

 

Projekt Kočičí zahrada 

V průběhu školního roku proběhl ve 2. a 3. třídě naší školy projekt „Kočičí zahrada“, 

vedený psycholožkou z PPP v Hradci Králové. Projekt je zaměřený na rozvoj sociálních dovedností 

v rámci prevence rizikového chování dětí. Časová dotace projektu je 24 hodin, rozdělených do 12 



dvouhodinových lekcí. Na každém setkání se pracuje s příběhem kočičích hrdinů a v kruhu nebo ve 

skupinách pak dětí řeší úkoly a diskutují. Cílem je rozvíjet mezilidské vztahy, posilovat soudržnost 

třídy, budovat pocit sounáležitosti mezi spolužáky. Příběhy jsou o zodpovědnosti, zvědavosti, 

tajemství, odmítání neznámého, o strachu, o ztrátě bližního, čestnosti, přátelství, tradicích a 

zvycích.  

 

Víčka, která pomáhají 

Celý školní rok sbíraly děti z naší školy víčka od PET lahví. Peníze za prodaná víčka 

pomáhají rodinám těžce nemocných dětí zajistit nezbytné léky a pomůcky pro léčbu jejich nemoci.  

 

 

 

10.  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů   

EU peníze do škol - EU peníze do škol byl grant Evropské unie vypsaný spolu s ministerstvem 

školství. Účastnili jsme se ho během roků 2011 až 2014. V červnu 2011 jsme podali žádost             

o získání této dotace a získali jsme částku ve výši 862 422,-Kč. Tato dotace byla určená ke zlepšení 

podmínek pro vzdělávání. Náplň grantu spočívala ve využívání tzv. klíčových aktivit. Zapojili jsme 

se do následujících aktivit: čtenářská gramotnost, cizí jazyky, ICT, matematika a přírodní vědy. 

Zaměřili jsme se především na inovaci výuky formou tvorby a následného používání nových 

metodických pomůcek a učebních materiálů a na pořízení technického zázemí pro výuku. 

Samozřejmě součástí bylo i další vzdělávání pedagogických pracovníků. V rámci tohoto projektu 

naše škola vytvořila vlastní projekt s názvem Moderní škola, jeho součástí bylo i využití operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  

V průběhu této dotace jsme pořídili 19 nových žákovských počítačů s LCD monitory a výukovými 

programy a nový centrální server. Učebny jsme vybavili sedmi interaktivními tabulemi včetně 

počítačů. Toto technické zázemí dodala firma BOXED s.r.o., Praha, vítěz výběrového řízení na 

veřejnou zakázku a později i vítěz poptávkového řízení. Učitelé během této doby vytvořili 372 tzv. 

DUM, digitálních učebních materiálů, a účastnili se školení dle své aprobace. Využití tohoto 

programu jistě přispělo ke zlepšení podmínek vzdělávání na naší škole.  

 
 

10.1. Další projekty, do kterých je ZŠ a MŠ Hlušice zapojena:  

 

Dotkněte se inovací – projekt EU / MŠMT 

Tento školní rok se naše škola zapojila do nového projektu MŠMT v rámci operačního 

programu EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Dotkněte se inovací. Projekt si klade 

za hlavní cíl zvýšení profesního a osobnostního růstu pedagogických pracovníků a přenesení těchto 

kompetencí do zvýšení a zkvalitnění využití ICT prostředků a technologií do výuky na základních 

školách. Pedagogové se zúčastňovali řady odborných školení a webinářů. Škola byla vybavena 

mobilními dotykovými zařízeními – tablety (15 ks). Při realizaci tohoto projektu spolupracovala 

naše škola s firmou Boxed, s.r.o. Praha, která zajistila průběžné vzdělávání pedagogů. Projekt byl 

realizován v celkové hodnotě 364 380,- Kč. Doba realizace: 2014/15. 

 

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji - naše škola je 

partnerem projektu spolu se Střední školou technickou a řemeslnou v Novém Bydžově s názvem 

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji, který je 

spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Do tohoto projektu se zapojili 

naši žáci ze čtvrté a páté třídy a v rámci různých aktivit si upevňovali své vědomosti a dovednosti 

v oblasti přírodovědy a techniky. Součástí je i využití stavebnicového systému Merkur. 

 



Pro školy – Projekt Proškoly.cz slouží jako pomůcka pro žáky základních a středních škol, kteří 

stojí před rozhodováním, jaký si vybrat studijní obor nebo kam se vydat ve své další profesní 

specializaci. Žáci průběžně ověřují své schopnosti a spolu se svými rodiči a učiteli nalézají oblasti, 

ve kterých jsou dobří, i ty, na jejichž rozvoj je třeba se zaměřit. 

 

Infoa – pilotní projekt ověřování interaktivní výuky anglického jazyka. Žáci 9. ročníku pracují 

s interaktivní učebnicí a pracovním sešitem, kde mají na PC k dispozici nahrávky rodilých mluvčích 

– dialogy, texty, tematicky uspořádanou slovní zásobu, kvízy a videonahrávky. 

 

Fraus – mimořádný projekt komplexní výuky všech vyučovacích předmětů v interaktivní podobě. 

Žáci 8. ročníku pracují s interaktivními učebnicemi a pracovními sešity, kde mají na PC k dispozici 

veškeré učivo i s nadstavbou pro nadané a zvídavé žáky, videa – chemické a fyzikální laboratorní 

pokusy, úryvky mimočítankové četby, přírodovědné dokumenty, nahrávky rodilých mluvčích 

v rámci cizích jazyků, dialogy, texty, kvízy videonahrávky apod. 

 

Informační gramotnost s Gepardem – Žáci 5. a 9. ročníku se zapojují každoročně do projektu 

celostátního testování informační gramotnosti s Gepardem společnosti Scio. Celý projekt je 

financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Žáci získávají on-line zprávu o tom, jak umí 

využívat a zpracovávat informace. 

 

Příběhy bezpráví – Ob rok se účastníme projektu Příběhy bezpráví, který se věnuje moderním 

dějinám, jež jsou žákům přiblíženy pomocí filmové projekce a diskuze s pamětníkem. Projekt se 

zaměřuje především na období 50. let 20. století. 

 

Ukliďme si svět – Žáci v rámci tohoto projektu nosí do školy vyřazené a poškozené 

elektrospotřebiče, kterou jsou poté zdarma odvezeny a ekologicky zlikvidovány. Za nasbírané 

spotřebiče získává škola finanční odměnu, kterou proměňuje ve sportovní náčiní, hry nebo výlety 

pro děti.  

 

Ekopolis – Projekt, který je zaměřen na environmentální vzdělávání. Cílem projektu je využití 

atraktivní stolní didaktické hry, která je využitelná při výuce průřezového tématu environmentální 

výchova. 

 

Mléko do škol – Projekt, který podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a učí je správné 

životosprávě. Prostřednictvím tohoto programu EU poskytuje dotace školám a dalším vzdělávacím 

zařízením, aby mohly svým studentům nabídnout mléko a vybrané mléčné výrobky. 

 

Ovoce do škol – Projekt podporující spotřebu ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně základních škol za 

pomocí evropských a státních dotací. 

 

Pitítko – Voda do škol zdarma, cílem je podpořit pitný režim dětí. Do školy nám bylo dodáno 

pitítko, které je vyrobeno z kvalitní nerezové oceli, z něhož si děti mohou natočit přefiltrovanou 

vodu. Partnerem celého projektu je Veolia. 

 

Zdravé zuby – Jde o celoplošný projekt, který je preventivní a učí děti, jak se správně starat o 

zuby. Je určen pro děti 1. stupně. 

 

Besip – Hlavním cílem dopravní soutěže Besip je zvýšení bezpečnosti a tím snížení úrazovosti 

chodců a cyklistů v silniční dopravě, která je v naší republice největší. Žáci by se měli naučit 

pravidla, předpisy a povinnosti účastníků silničního provozu. 

 



Miniškoláček – aneb doprava dětí do MŠ a 1. stupeň ZŠ. Cílem projektu je zajistit s finanční 

podporou příslušných obecních úřadů a příspěvků od rodičů dopravu dětí do MŠ a na 1. stupeň ZŠ 

z okolních vesnic. 

 

Prvňáčci – je projekt, který organizuje MF DNES ve spolupráci s firmou Prestige Photo s.r.o.. 

Projekt spočívá v tom, že MF DNES přinese fotografie prvňáčků ze všech prvních tříd našeho 

regionu. Naši prvňáčci se objevili na stránkách těchto novin v říjnu 2014.  

 

Zdravá pětka – v rámci tohoto projektu se žáci prvního stupně seznámí s pěti základními zásadami 

zdravého stravování, zasoutěží si a na závěr si odnesou vysvědčení Školy zdravé pětky. Žáci 

druhého stupně se účastní programu Party se zdravou pětkou, kde se dozvědí užitečné informace     

o kombinaci zdravých potravin a chutí, naučí se jednoduché triky ze studené kuchyně i zásady 

správného stolování. Sami si připraví občerstvení o 5 chodech, které nakonec všichni ochutnají. 

Suroviny i pomůcky bude zajišťovat lektor Zdravé pětky, přičemž finančně celý projekt zajišťuje 

Nadační fond Albert. 

 

Fond Sidus - tento školní rok jsme se zapojili do dalšího projektu, tentokráte organizovaného 

obecně prospěšnou společností Fond Sidus, která finančně a materiálně pomáhá Pediatrické klinice 

pražské Fakultní nemocnice v Motole, Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc, ale                   

i individuálním pacientům. Dětem byla nabídnuta hra Můj malý DinoPark, jejímž zakoupením 

přispěli na léčbu dětských pacientů. V této hře si děti postaví vlastní DinoPark, naučí se rozeznávat 

nejznámější dinosaury a zároveň získají volnou vstupenku do skutečných DinoParků v celé 

republice. Pro větší žáky je určena hra Jen na vlastní nebezpečí, ve které si zábavnou formou rozvíjí 

slovní zásobu, komunikační dovednosti i vlastní kreativitu. Naši žáci projevili o tyto hry velký 

zájem a díky tomu přispěli na léčbu svých nemocných vrstevníků. 

 

Příběh mojí rodiny - Projekt Příběh mojí rodiny je součástí vzdělávacího programu Jeden svět na 

školách společnosti Člověk v tísni a je sponzorován Nadačním fondem České bankovní asociace 

pro podporu vzdělávání. Do tohoto projektu se žáci šesté třídy zapojili již na konci února 2014, kdy 

absolvovali čtyřhodinový úvodní workshop s lektorkou Veronikou Šternovou. Během tohoto 

workshopu se seznámili s různými formami rodin a povídali si o nich. Po zhlédnutí motivačního 

videa následovala diskuse a určování významu starých předmětů a starých slov. Poté vypracovávali 

rodokmeny svých rodin, které si vystavili ve třídě. Třetím úkolem bylo vytvoření referátů, ve 

kterých se měli zaměřit na to, jak jejich prarodiče vnímali válku, či komunistický režim, nebo jak 

trávili své volno. Vyvrcholením bylo hodinové vystoupení pro rodiče pojaté jako zpravodajství       

z televizních novin, které se konalo ve středu 18. června 2014 odpoledne. Děti přednesly své 

referáty, pohostily rodiče vlastnoručně upečenou bublaninou a na závěr uspořádaly módní přehlídku 

z přelomu 70.-80. let. Tohoto závěrečného vystoupení se účastnily i paní Mgr. Tereza Vávrová        

a paní Mgr. Hedvika Wunschová zastupující program Jeden svět na školách a paní Mgr. Šárka 

Miková, která zde zastupovala Nadační fond České bankovní asociace. Všem se vystoupení dětí 

velmi líbilo a rozhodně můžeme prohlásit, že se nám úspěšně podařilo naplnit všechny cíle tohoto 

projektu. 

 

Husovy stopy - dne 6. 7. 2015 to bylo přesně 600 let od upálení mistra Jana Husa, a proto jsme se 

zapojili do projektu Husovy stopy. Hlavní organizátor projektu je spolek České studny 

(www.ceskestudny.cz), který nám zaslal dvanáct nalepovacích husích stop s hodnotami, které 

zastával Jan Hus (víra, pravda, čistota, svoboda, důstojnost, odvaha, úcta, pokora, odpuštění, radost, 

láska a věčnost) a na konci těchto stop je letící husa s nápisem „600 let žije mezi námi“. Žáci poté 

vytvořili nejen nástěnku s životopisem Jana Husa, ale snažili se nad danými hodnotami zamyslet a 

diskutovat o nich, což se jim i úspěšně dařilo. 

 
Věnujeme se eLearningu - v rámci sponzorského daru byly zpřístupněny on-line kurzy pro žáky 

naší školy, které jsou běžně dostupné pouze v placeném režimu. Internetové kurzy se týkají 



přípravy na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka na střední školy + procvičovaní 

diktátů. Kurzy jsou vhodné i na procvičování právě probírané látky. Studovat lze odkudkoli (třeba 

je pouze internetové připojení). Vše je k dispozici na www.samouk.cz. 

 
Testování Stonožka – jako každoročně se žáci deváté třídy účastnili testování devátých tříd od 

společnosti Scio nazvaného Stonožka. Testování proběhlo v listopadu, kdy žáci psali test z českého 

jazyka, anglického jazyka, matematiky a studijních předpokladů. V lednu dorazily výsledky. 

Historicky nejlépe dopadl test z anglického jazyka, kde žáci pracovali nad své schopnosti, které jim 

vyšly v testu studijních předpokladů. V matematice a českém jazyce pracovali v souladu se svými 

schopnostmi. Jednotliví žáci dosáhli až na vynikající výsledky – v testu studijních předpokladů,      

v testu z anglického jazyka a i v matematice. 

 

11.   Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Ve školním roce 2013/14 nebylo realizováno. 

 

 

12.  Údaje o realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 
Ve školním roce 2013/14 nebyl realizován projekt financovaný z cizích zdrojů. 

 

 

13.  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů 

 
RMSK Cidlina, SK Čechie Hlušice – McDonald´s Cup, žákovský turnaj ve fotbalu. 

SDH Hlušice – Ochrana člověka za mimořádných situací v rámci branného dne. 

Obec Hlušice – ženy – Rozsvěcování vánočního stromku, maškarní karneval pro děti. 

 

 

 

14.  Kontrolní činnost  2014/15 

   
14.1. Veřejnosprávní kontrola Obce Hlušice 

Termín konání:  9. 2. 2015 

Předmět kontroly: Finanční hospodaření v roce 2014 

Závěr: v žádném bodu sledovaných oblastí nebylo zjištěno pochybení. 

 

14.2. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 

 Termín konání:  20. 1. 2015 

 Předmět kontroly: Plnění povinností stanovených pro zařízení pro výchovu a vzdělávání 

zákonem č. 258/2000 Sb. 

Závěr: v žádném bodu sledovaných oblastí nebylo zjištěno pochybení. 

 

14.3.  Inspekční elektronické zjišťování ČŠI 

 Alternativní metody výuky / 22. 10. 2014/ 

 Problematika vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem doplněná o 

otázky týkající se výuky cizích jazyků / 12. 2. 2015/ 

 Školní stravování /16. 4. 2015/ 

 Výběrové zjišťování výsledků žáků v počátečním vzdělávání /25. 5. 2015/ 

 

 



Příloha: 

 

Hodnocení   EVVO  2014-2015   

Cílem  programu  bylo podpořit  environmentální  vzdělávání, výchovu  a  osvětu  realizovanou 

v souladu se ŠVP. 

EVVO  byla  realizována  formou: 

• Školního projektu  Děti  přírodě 

• Školního projektu  Den Země – ekologické soutěže na zahradě školy, úklid lesa, třídění 

domovnímu odpadu, tvořivá dílna – vytváření výrobků z recyklovatelného materiálu  

• Realizace sběrů: papír, PET lahve, železo, hliník, drobné elektro-spotřebiče, kaštany, vybité 

baterie, obaly TETRA PAK, citronová a pomerančová kůra 

• Školní soutěže  ve třídění domovního odpadu – zapojena i veřejnost při Dni otevřených 

dveří 

• Vánoční  soutěž: Nejkrásnější  ozdoba na vánoční stromeček /vyrobena nejen z odpadového 

materiálu/ 

Soutěž : poznávání rostlin, živočichů a minerálů 

• Celoroční sběr víček od PET lahví 

• Exkurze do bio spalovny v Kněžicích 

 


