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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, 723 588 930 

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 37  Odloučené pracoviště 

1. stupeň ZŠ 5 88   

2. stupeň ZŠ 4 74   

Celkem ZŠ  9 162   

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, nepřetržitě 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, nově založen 

kabinet inkluze. 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

VT je soustavně obnovována, rychlý internet 

24 hodin, komplexní zasíťování tříd. 

Interaktivní tabule s dataprojektory 12 ks a 1 

v MŠ, notebooky, 22 nových PC v PC učebně, 

3 ve ŠD, 2 ve šk. knihovně, 25 nových tabletů 

Investiční rozvoj- plán Dovybavit třídy novým  školním  nábytkem, 

dokončení oprav podlah ve třídách. 

 

 

1.6 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 9. leden 2006 

Poslední volby 17. 11. 2017 

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   2017/18      
 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy   (přepočet – úvazky) Počet osob 

Počet pracovníků celkem 29,94 33 

Počet učitelů ZŠ 12,32 13 

Počet speciální pedagog ZŠ 1,00 1 

Počet asistentů pedagoga ZŠ 3,95 4 

Počet vychovatelů ŠD 1,5 2 

Počet učitelek MŠ 3 3 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 3,97 5 

Počet správních zaměstnanců MŠ 0,9 1 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 3,30 4 

 

 
3.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání  
 

vzdělání dosažené celkem 

základní 1 

vyučen 4 

střední odborné s maturitou 9 

střední všeobecné s maturitou 4 

vyšší odborné … 

vysokoškolské 14 

celkem 32 

 
 

 
3.3. Členění pedagogických pracovníků podle kvalifikace 
 

 Počet Splňuje kvalifikaci poznámka 

Učitel 1. st. ZŠ 5 4 1 Bc. /zástup za MD/ 

Učitel 2. st. ZŠ 8 8 100% splnění kvalifikace 

Speciální pedagog 1 0 1 Bc. -  VŠ studium speciální pg 

Vychovatel 2 2 100% splnění kvalifikace 

Asistent pedagoga 4 4 100% splnění kvalifikace 

Učitelka MŠ 3 3 100% splnění kvalifikace 

Celkem 23 21 91 % splnění kvalifikace 

Učitelka 1. stupně ZŠ, která nesplňuje plně kvalifikaci je zástup po dobu nezbytně nutnou za kvalifikovanou uč. na 

mateřské dovolené. Speciální pedagog je zaměstnanec pracující na výjimku. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 
4.1 Zápis k povinné školní docházce do 1. roč. ZŠ (duben 2018) 

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do první třídy 

z toho počet dětí 

starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro  

školní rok 2018/19 

1 21 2 3 

 

 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení (ZŠ, SŠ) _(duben 2018)      

 

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 

  

3 2 0 0 4 0 9 

 

 

c) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

4 2 

 

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  

13 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků     
   

      
 

  

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 
 

ŠKOLNÍ 
ROK  

2017/2018       
  

 

      
 

  
Přehled o 

prospěchu    
   

 

         
1.stupeň 

        

Třída  
Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Neprospělo Nehodnoceno 

 zameškané hodiny 
 

          2.pol. 
 

omluvené neomluvené 
 

I. 13 3 10 0 0 487 0 
 

II. 18 3 15 0 0 786 0 
 

III. 20 4 16 0 0 552 0 
 

IV. 17 10 7 0 0 1131 0 
 

V. 20 13 7 0 0 1026 0 
 

Celkem 88 33 55 0 0 3982 0 
 

       
 

 

         
2.stupeň 

        

         
třída Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Neprospělo Nehodnoceno 

 zameškané hodiny 
 

          2.pol. omluvené neomluvené 
 

VI. 21 14 6 1 0 822 0 
 

VII. 18 16 2 0 0 1374 0 
 

VIII. 22 19 3 0 0 1614 0 
 

IX. 13 8 5 0 0 1133 0 
 

Celkem 74 57 16 1 0 4943 0 
 

         
Celkový 

přehled        

         
  Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Neprospělo Nehodnoceno 

 zameškané hodiny 
 

  omluvené neomluvené 
 

1. 

stupeň 
88 33 55 0 0 3982 0 

 

2. 

stupeň 
74 57 16 1 0 4943 0 

 

Celkem 162 89 71 1 0 8925 0 
 

         

         

         

         

         



         

         

         

         

Přehled  

o chování  

ŠKOLNÍ 
ROK 

2017/2018  
  

   

1. stupeň       
       

         
Třída 1.pol. Počet 

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

          2.pol. 

I. 13 0 0 0 0 0 0 0 

I. 13 8 0 2 0 0 0 0 

0II. 18 7 0 0 0 0 0 0 

II. 18 10 0 0 0 0 0 0 

III. 20 0 0 0 0 0 0 0 

III. 20 4 0 0 0 0 0 0 

IV. 17 0 0 3 0 0 0 0 

IV. 17 3 1 4 2 1 0 0 

V. 20 0 0 0 1 0 0 0 

V. 20 3 0 0 2 0 0 0 

Celkem 

VE 

ŠKOLE 
88 35 1 9 5 1 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. 21 0 0 0 0 0 0 0 

VI. 21 1 0 0 1 0 0 0 

VII. 18 0 0 0 0 0 0 0 

VII. 18 0 1 0 0 0 0 0 

VIII. 22 0 2 0 0 0 0 0 

VIII. 22 0 0 0 0 0 0 0 

IX. 13 2 0 0 2 2 0 0 

IX. 13 1 4 0 1 0 0  

Celkem 

ve škole 
74 4 7 0 4 2 0 0 

 
        

         

 
        

  
Počet 

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

1. 

stupeň 
88 35 1 9 5 1 0 0 

2. 

stupeň 
74 4 7 0 4 2 0 0 

Celkem 162 39 8 9 9 3 0 0 



 

 

 

 

 

5.2. Údaje o integrovaných žácích:           2017/18    

 

Druh postižení: Ročník Počet žáků 

Zrakové postižení – středně těžké 1.- 9. 1 

Autista 1.- 9. 1 

S vývojovými poruchami chování 1.- 9. 4 

S vývojovými poruchami učení 1.- 9. 13 

Postižení řeči 1.- 9 2 

LMP 1.- 9 1 

 

Stav výkazu /integrovaní žáci/ k 30. 6. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy   2017/18   
 
            

              DVPP   

Nastavení systému bezpečnosti osobních údajů /GDPR/ vedení ZŠ 

Školská legislativa – novely zákonů vedení ZŠ 

Školní poradenské pracoviště výchovný poradce 

GDPR srozumitelně a prakticky vedení ZŠ 

Individuální rozvoj dětí, testování vedení ZŠ 

Věda má budoucnost, PR a komunikační strategie školy Ř 

Roadshow pro školy Ř 

Inspirace zkvalitňování výuky přírodověd. předmětů a matematiky ZŘ, uč. Př 

Školení INSPIS ČŠI (ZŠ), úpravy ŠVP vedení ZŠ, met.ŠVP 

Náměty pro výuku dějin uč. D 

Základní kurz lyžování vedoucí ŠD 

Adventní tvoření vedoucí ŠD 

Spolupráce pedagoga s AP ve třídě 2 uč., 2 AP 

Role AP v MŠ, ZŠ a SŠ AP 

Pracovní setkání metodiků prevence MP 

ADHD nebo LMD uč. 2. st. 

Hravá angličtina uč. 1. st. 

Kopírují nás, aneb se chtějí odlišovat uč. 2. st., uč. 1. st. 

Akvarel. Malujeme s radostí. uč. 1. st. 

Improvizace jako nástroj pro seberozvoj uč. 1. st. 

Jazykový kurz Aj uč. 1. st. 

Kurz asistenta pedagoga – splnění kvalifikace AP 

Bakaláři – web rozhraní ZŘ 

Věda nás baví uč. 1. st. 

Výchovné poradenství výchovný poradce 

Procesy učení a zrání žáka uč. 2. st. 

Plánování v MŠ vedoucí MŠ 

Individualizace ve výchově - MŠ vedoucí MŠ 

  

DVNpP  

Krajská konference hromadného stravování – podzim, jaro           vedoucí ŠJ 

Porady vedoucích ŠJ           vedoucí ŠJ 

Nové trendy v moderním vaření vedoucí ŠJ 

Účetnictví příspěvkových organizací účetní  

Aktuální problémy v oblasti účetnictví účetní 

Účetní uzávěrka 2017 účetní 

Hygienické minimum ve stravovacích službách kuchařky 

LiveCooking - Konvektomat kuchařky 

  

  

 

 



 

 

7. Soutěže a zájmové útvary  - 2017/18          
7.1. Účast žáků školy ve vědomostních, sportovních soutěžích 

 

 

měsíc název akce, soutěže 
ročník/ 
stupeň 

umístění 
místo 

konání 

září 
Great Naturalistic Brainstorming – 

Find your matrix 
II. st.  Nový Bydžov 

říjen Memoriál Václava Runda  II. st.  3., 3. Nový Bydžov 

říjen Přírodovědný klokan – školní kolo II. st.  Hlušice 

říjen Turnaj ve florbalu II. st. 5. Nový Bydžov 

listopad Dějepisná olympiáda – školní kolo II. st.  Hlušice 

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

listopad Bydžovská klávesnice II. st. 3. Nový Bydžov 

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. 1. Hlušice 

prosinec 
Great Naturalistic Brainstorming – 

Mikulášská berla 
II. st.  Nový Bydžov 

leden 
Odznak všestrannosti olympijských 

vítězů – školní kolo 
II. st.  Nový Bydžov 

leden Vybíjená – okrskové kolo II. st. 1., 3. Nový Bydžov 

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

březen Vybíjená – okrskové kolo I. st. 1. Nový Bydžov 

březen Vybíjená – okrskové kolo I. st.  
Hradec 
Králové 

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 Přehazovaná II. st. 4. 
Hradec 
Králové 

květen Poznávání rostlin II. st.  Nový Bydžov 

květen Minikopaná II. st.  Clumec n. C. 

květen Minivolejbal II. st.  4. 
Hradec 
Králové 

červen 
Great Naturalistic Brainstorming - 

Poznej sebe a svou vlast 
II. st. 1. Nový Bydžov 

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 



 

 

7.2. Zájmové kroužky 

Název kroužku 

Věda nás baví  

Keramika 

Zumba I. 

Zumba II. 

Jumping  

Merkur 

Kurz keramiky, jumpingu, zumby pro dospělé 

 

 

 

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 škole, 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    

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

2017/2018 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. 

 

V rámci primární prevence se na naší škole během školního roku uskutečnily následující aktivity: 

 

Projekt „ Kraje pro bezpečný internet“ 

Žáci druhého stupně se během 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 online lekce: 

• Ochrana mladého surfaře 

• Zloduši a havěť na internetu 

• (Ne)Bezpečný mobil 

 

Děti se v rámci primární prevence rizikových jevů učili, 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. Úspěšní řešitelé byli odměněni 

certifikátem hejtmana Královéhradeckého kraje. 

 

Kouření – slepá ulička 

V prosinci přijal pozvání do naší školy pan Pospíšil z agentury KAM. Svou přednáškou       

o škodlivosti kouření  tak zakončil projekt v 7. ročníku s názvem „Moderní je nekouřit“, který 

probíhal v rámci rodinné výchovy již od poloviny listopadu. Beseda byla pro děti zajímavě 

zpracovaná, hrály při ní hru, odpovídaly na otázky a celkově byly do celého programu aktivně 

zapojeny. Akce se v rámci prevence zúčastnili také žáci pátého a šestého ročníku. 

 

Preventivní program Hasík 

Ve čtvrtek 8. února navštívili naši školu instruktoři Preventivního programu Hasík cz - 

výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva z Hasičského záchranného sboru 

Královéhradeckého kraje, pan Jiří Dymeš a pan David Melichar. Na naší škole strávili spolu se žáky 



1. třídy a 6. třídy celkem dvě hodiny, které věnovali interaktivní přednášce o integrovaném 

záchranném systému a o činnosti hasičského záchranného sboru. Hravou formou děti seznámili       

s důležitými telefonními čísly, se zásadami, jak správně reagovat v kritických situacích, jak 

telefonovat na tísňové linky atd. Používali názorné pomůcky, spolu s dětmi sehrávali scénky, 

využívali preventivně výchovné materiály a děti za jejich znalosti odměňovali drobnými odměnami. 

Během měsíce února proběhly ještě jednou tyto besedy, kde instruktoři prohloubili znalosti dětí      

z této problematiky. I zde byla zachována hravá forma, otevřená komunikace a vzájemný dialog      

s dětmi. Celý program byl ukončen návštěvou žáků 1. a 6. třídy na stanici Hasičského záchranného 

sboru Královéhradeckého kraje v Novém Bydžově, která se uskutečnila v březnu. 

 

. 

 

Týden proti závislosti - pít či nepít 

V týdnu od 21. 5. do 25. 5. probíhal  za finanční podpory Královéhradeckého kraje Týden 

proti závislosti. Žáci sedmého, osmého a devátého ročníku se zúčastnili preventivní akce, která se 

zabývala závislosti na alkoholu a problémům s ní spojených. Ověřili si nejen své znalosti o tomto 

tématu, ale dozvěděli se spoustu nových informací. Celé setkání proběhlo v příjemné otevřené 

atmosféře. 

Říše snů - televize, počítačové hry, internet… 

  V první části projektu se žáci 5. ročníku věnovali pravdivostí údajů, které mohou sledovat   

v televizi (zprávy, partnerské vztahy v seriálech, akční scény, reklama). V další části  rozdělovali 

počítačové hry, které děti běžně hrají, do skupin se společnými znaky a následně určovali, které 

jsou rizikové nebo dokonce škodlivé. Dále se se zabývali základními riziky na internetu a to 

především ochranou soukromí a nastavením správného zabezpečení a nebezpečí seznamování dětí 

na internetu. Na závěr žáci porovnávali, kolik času tráví s kamarády, venku či sami, a kolik             

v mediálním světě mobilů, počítačů, tabletů a televize. Obecným záměrem bylo upevnění zdravých 

postojů v souvislosti s používáním moderních komunikačních technologií, rozvoj kritického 

myšlení a osvojení si pozitivních návyků v roli uživatele internetu a televize.  
 

Partnerské vztahy a riziko AIDS 

Žáci 8. a 9. ročníku získali informace o rizikovém sexuálním chování a možných způsobech 

přenosu HIV/AIDS a nakažení HPV. Lektor vhodnou formou vedl žáky k odpovědnosti při 

navazování partnerských vztahů. Cílem tohoto projektu je snížení rizikového chování mládeže, 

snížení rozvodovosti a počtu nechtěných těhotenství, snížení rizika nákazy HIV/AIDS a pohlavně 

přenosných chorob.  

 

Branný den 

V závěru června proběhl na naší škole Branný den spojený s cvičným poplachem. Děti ve 

skupinkách obcházely jednotlivá stanoviště a plnily úkoly z okruhu první pomoci a ochrany 

obyvatelstva při živelných katastrofách. Nejúspěšnější skupinky soutěžících byly oceněny sladkou 

odměnou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů   

 
Podpora výuky plavání v základních školách – rozvojový program MŠMT – úhrada platby za 

dopravu do místa výuky plavání (Jičín). Dotace v hodnotě 18.900,- Kč. 

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) – výzva č. 02_16_022, Šablony pro 

MŠ a ZŠ II.  – žádost před finalizací. 

 

 

10.1. Další významné projekty, do kterých byla ZŠ a MŠ Hlušice v minulých letech 

zapojena:  

 

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. Naše škola získala dotaci ve výši 862 422,-

Kč. Grant byl zaměřen na zlepšení podmínek pro vzdělávání, na vybavení digitální technikou, 

obsahová náplň spočívala ve využívání klíčových aktivit. Počítačovou učebnu jsme vybavili 

novými počítači, výukovými programy a centrálním servrem. Všechny učebny interaktivními 

tabulemi včetně PC. Učitelé během této doby vytvořili 372 tzv. DUM, digitálních učebních 

materiálů, a účastnili se školení dle své aprobace. Využití programu přispělo ke zlepšení podmínek 

vzdělávání na naší škole.  

 
 Dotkněte se inovací – projekt EU / MŠMT 

Ve školním roce 2015/16  naše škola úspěšně ukončila projekt MŠMT v rámci operačního 

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

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). Projekt byl realizován v celkové hodnotě     

365 666,- Kč.  

 

Rozvoj čtenářství a cizích jazyků na ZŠ Hlušice - realizace projektu EU – Výzvy 56, /2015 – 

2016/.  Naše škola se zapojila do tří šablon v celkové hodnotě 466 853,- Kč. 

1. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 

Žáci absolvovali jazykovou výuku v English Language Schools Greenwich, England v rozsahu       

9 vyučovacích hodin během týdenního pobytu a seznámili se s významnými reáliemi příslušného 

místa – Londýn a okolí (UK). 

 

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele 

Cílem bylo zlepšení jazykových kompetencí pedagoga. Jednalo se o krátkodobý intenzivní kurz      

v zahraničí v trvání 10 pracovních dnů. Zvolená destinace: Londýn a okolí (UK). 

 

3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických 

předmětů v zahraničí. 

Cílem byl profesní rozvoj pedagogů matematiky, přírodovědných a technických předmětů (včetně 

ICT), cizích jazyků v podobě stínování (shadowing) na partnerských školách v zahraničí 

navázaných na školní vzdělávací program. Zvolenou destinací bylo vzhledem k dostupným 

komunikačním možnostem Slovensko. Jednalo se o krátkodobou stáž v délce 5 pracovních dní 

sestávající z pozorování metod a postupů a jejich možného vyzkoušení v praxi. Stáže byly 

zaměřeny i na využití digitálních technologií ve výuce přírodovědných, technických předmětů, 

matematiky a předmětů informatiky. 

 



Následujícím významným úkolem byla realizace projektu EU – Výzva č. 57 ZŠ Hlušice  /2015 – 

2016/  - Technické vzdělávání v celkové hodnotě  212 481,- Kč. Naše škola zvolila dvě šablony: 

1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. 

Cílem klíčové aktivity byl rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření 

žákovských výrobků. K tomu přispívala tato aktivita využitím vybavení školní dílny. Podstatou 

realizace bylo vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností       

a následné vyhodnocení. V současné době stavebnice Merkur jsou stále plně využívány. 

 

2. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických 

dovedností žáků základní školy. 

Cílem klíčové aktivity byl rozvoj dovedností a zkušeností učitelů ZŠ pro zlepšování technických 

dovedností žáků základní školy. Podstatou realizace bylo vzdělávání učitelů ZŠ v práci 

s technickými materiály, zaměřené na rozvoj technických dovedností žáků ZŠ v polytechnické 

výchově. 

 

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

stálým 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.  

 

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 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 ZŠ. Cílem projektu je zajistit s finanční podporou od 

rodičů dopravu dětí do MŠ a  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 objevují každoročně na stránkách těchto novin.  

 

Fond Sidus -  organizován 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. Žákům jsou nabízeny didaktické hry, které 

zábavnou formou rozvíjejí jejich slovní zásobu, komunikační dovednosti i vlastní kreativitu. Díky 

tomu žáci přispívají na léčbu dětských pacientů. 

 

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 pravidelně zapojují prostřednictvím 

nejrůznějších projektů.  

 

Husovy stopy – projekt, který je každoročně připomínán. Hlavní organizátor - spolek České studny 

(www.ceskestudny.cz), který nám v minulých letech zaslal dvanáct nalepovacích husích stop           

s hodnotami, které zastával Jan Hus (víra, pravda, čistota, svoboda, důstojnost, odvaha, úcta, 

pokora, odpuštění, radost, láska a věčnost). Žáci si připomínají  životopis Jana Husa a snaží se nad 

danými hodnotami zamýšlet a diskutovat o nich. 

 
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. 

Jednotliví žáci dosáhli i na vynikající výsledky. 



 

Matematický klokan  - mezinárodní matematická soutěž Matematický klokan. Soutěž je rozdělena 

do 6-ti kategorií: Cvrček, Klokánek, Benjamín, Kadet, Junior a Student (pro žáky od 2. ročníku 

základních škol až po studenty 4. ročníku středních škol – vždy po dvou ročnících). Úlohy ve všech 

kategoriích jsou rozděleny do skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů). 

Sazka olympijský víceboj - statistiky jasně ukazují, že děti se hýbou málo, a proto se každoročně 

účastníme projektu Sazka Olympijský víceboj, který nabízí sportovní náplň pro všechny děti. 

Hlavním cílem je, aby se pro ně stal pohyb přirozenou součástí jejich života. Děti na prvním stupni 

plní úkoly SOV (Sazka olympijský víceboj) a starší děti ještě zkoušejí plnit OVOV (Odznak 

všestrannosti olympijských vítězů). Jde o obdobu dřívějšího Odznaku zdatnosti. Všechny disciplíny 

jsou nastaveny tak, že děti rozvíjejí svou rychlost, obratnost, vytrvalost i sílu. 

 

11.   Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 Fakultativní e-learningové vzdělávání výchovných poradců ZŠ k problematice jednotných 

přijímacích zkoušek / účast výchovný poradce/ 

 Studium pedagogiky b) – AP 4   / účast AP/ - získání kvalifikace AP 

 Studium pro asistenty pedagoga – získání kvalifikace AP  /účast AP/ 

 

 

12.  Údaje o realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 
Ve školním roce 2017/18 nebyl realizován projekt financovaný z cizích zdrojů. 

 

 

13.  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů 

 
RMSK Cidlina, SK Čechie Hlušice – 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  2017/18   

 
14.1. Veřejnosprávní kontrola Obce Hlušice 

Termín konání:  28. února 2018 

Předmět kontroly: Finanční hospodaření v roce 2017 

Závěr: v žádném bodu sledovaných oblastí nebylo zjištěno pochybení. 

  

 

14.2. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 

 Termín poslední kontroly:  3. 5. 2017 

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

zákonem č. 258/2000 Sb./. /MŠ/ 

Závěr: v žádném bodu sledovaných oblastí nebylo zjištěno pochybení. 

 

 

  



14.3. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 

 Termín poslední kontroly:  3. 5. 2017 

 Předmět kontroly: plnění povinností stanovených pro provozovatele potravinářského 

podniku provozujícího stravovací službu nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES), o hygieně 

potravin, obecné zásady a požadavky potravinového práva. 

 Závěr: v žádném bodu sledovaných oblastí nebylo zjištěno pochybení. 

 

 

14.4.  Inspekční elektronické zjišťování ČŠI 

 Forma a podpora mediální výchovy v ZŠ – 15. 3. 2018 – forma dotazník 

pro ředitele a příslušné učitele /osloveno 5 uč./. 

 

 

Hospitační a kontrolní činnosti - shrnutí 

Kontrolní činnost probíhá dle interního plánu kontrolní činnosti na jednotlivých úsecích. 

Veškerá dokumentace je vedena dle platných právních předpisů. Z pohledu výchovně vzdělávacího 

je kontrolní činnost zaměřena na kvalitu vyučovacího procesu, způsoby hodnocení žáků a 

dodržování vnitřních pravidel školy. Hospitační činnost probíhá na několika úrovních. Hospitační 

činnost vykonává ředitelka, zástupce ředitele, vedoucí MŠ, vedoucí ŠD, vzájemné hospitace 

pedagogů. Součástí hospitací a zpětné vazby vyučovacího procesu jsou i praxe studentů 

pedagogických fakult. Předmětem závěru a vyhodnocení hospitačních činností je především plnění 

výchovně vzdělávacího cíle, volba metodických postupů, začleňování novodobých pedagogických 

metod, využívaní multifunkčních a interaktivních zařízení, didaktických pomůcek apod. V dubnu 

2016 byla tato činnost kladně hodnocena ČŠI a ve školním roce 2017/2018 jsme v nastoleném 

systému pokračovali. 

 

 

 

 

Příloha: 

 

Hodnocení   EVVO  2017 - 2018 

 

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, třídění domovnímu 

odpadu, výroba vzkazu v lahvi se zhodnocením současné ekologické situace , přednáška      

o správném třídění domovního odpadu 

 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 

Soutěž: poznávání rostlin, živočichů a minerálů 

 Celoroční sběr víček od PET lahví 

 Výjezdní program Tonda obal na cestách 

 


