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Základní údaje o škole  
 

Základní údaje: 

 Název školy:   Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283 

 Sídlo školy:   nám. Míru 283, 543 01 Vrchlabí 

 Zřizovatel školy:  Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí 

 Údaje o vedení školy: 

ředitel:   Mgr. Petr Jindřich  

zástupce ředitele   Mgr. Iveta Boháčová (zástupce statutárního orgánu) 

 Údaje o školské radě: 

Školská rada byla zřízena k 1. 1. 2006. 

Členy školské rady ve druhém funkčním období jsou: 

zástupci rodičů:   Ing. Eva Nejedlá 

                      PaedDr. Marie Kandlová 

zástupci zřizovatele:  PhDr. Michal Vávra 

       Eva Mikšíková 

zástupci ped. pracovníků:  Mgr. Jitka Kletvíková 

       Mgr. Iveta Boháčová (předsedkyně ŠR) 

 Odloučená pracoviště školy:  

Krkonošská 226, 543 01 Vrchlabí – školní družina, část tříd prvního stupně 

Krkonošská 272, 543 01 Vrchlabí – školní jídelna, část tříd prvního stupně 

 Telefon: ústředna školy 493 815 000, ředitel 493 815 001, zástupce ředitele 493 815 002, 

ŠJ Krkonošská 493 815 010, ŠD a třídy 1. st. nad ŠD 493 815 007, třídy 1. st. nad ŠJ 

Krkonošská 493 815 006, školní družina 493 815 008 

 Adresa pro dálkový přístup: e-mail:   nmiru@zsvrchlabi.cz 

      webové stránky:  www.zsvrchlabi.cz   

 

 

Charakteristika školy: 

 

Škola sdružuje součásti:    povolená kapacita: 

základní škola     600 žáků 

školní družina a školní klub   120/90 žáků 

stanice zájmových činností    200 žáků 

školní jídelna     1000 strávníků 

 

Ve sledovaném školním roce navštěvovalo školu celkem 444 žáků ve 21 třídách (průměrný 

počet žáků na třídu 21,14 což představuje nárůst o 4 žáky proti předešlému roku). Kromě toho 

jeden žák plnil povinnou školní docházku podle § 38 školského zákona. Školní družinu 

navštěvovalo 120 žáků (stejně jako minulý školní rok), školní klub 17 žáků a stanici 

zájmových činností 152 žáků. 

Výuka ve všech ročnících probíhala podle nového ŠVP, č.j. ZŠNM/1907/20007, 

s motivačním názvem Zdravá škola se sportovními třídami.  

mailto:nmiru@zsvrchlabi.cz
http://www.zsvrchlabi.cz/
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Od 6. ročníku má škola již tradičně zařazeny sportovní třídy, vždy jedna třída s označením C 

má rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením zejména na sjezdové a běžecké lyžování. 

Doplňkovým sportem pro tyto třídy je lední hokej, biatlon, snowboard, orientační běh, atletika 

a míčové hry. Žáci v těchto třídách jsou vyučováni podle školního vzdělávacího programu, 

kde je rozšířená výuka tělesné výchovy zapracována do ŠVP č.j. ZŠNM/1907/2009. 

Žáci sportovních tříd mají 5 hodin tělesné výchovy, navíc tréninkové jednotky v týdnu a 

závody o sobotách a nedělích. Výuka tělesné výchovy probíhá na sportovištích školy – dvě 

tělocvičny, venkovní sportovní areál Manželů Zátopkových s umělým povrchem. Dle potřeby 

jsou využívány i sportovní zařízení města Vrchlabí (zimní stadion, Tyršův dům apod.). Pro 

zimní trénink žákům slouží kromě krytých sportovišť upravené sjezdové i běžecké tratě 

(Vejsplachy, Bubákov, Herlíkovice, případně Špindlerův Mlýn). 

 

 
 

Vedle žáků se sportovními ambicemi navštěvují naši školu rovněž žáci, jejichž zájmem není 

sportovní výkon, a proto se snažíme v maximální možné míře vyhovět i jim. V souvislosti 

s rostoucími potřebami na změny v metodách a způsobech výuky a s ukončeným přechodem 

školy na výuku dle nového školního vzdělávacího programu ve všech ročnících školy je 

úspěšně a efektivně využívaná učebna PC, multimediální aula, která byla vybavena moderní 

informační a zvukovou technikou pro široké využití ve výchovném a vzdělávacím procesu 

školy. V rámci úspěšné realizace operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

jsme v projektu Další vzdělávání pedagogů Základní školy Vrchlabí za účelem zkvalitnění 

výuky jsme pro školu zakoupili novou interaktivní tabuli a další potřebné učební pomůcky. 

Nadále je úspěšně využívána nově zrekonstruována školní kuchyňka s rozšířeným použitím 

pro řadu pracovních činnosti i mimo vaření. I v mimoškolní činnosti se snažíme nabízenými 

aktivitami vhodně doplnit vzdělávací činnost školy. Velice se osvědčila v loňském roce 

dobudovaná soustava herních prvků včetně předepsaných dopadových ploch ve školní 

družině. 

Stravování žáků bylo zajišťováno ve vlastní školní jídelně (Bílá vločka) v Krkonošské ulici. 

Skladba jídel, jejich rozmanitost a kvalita, případně čím jídelníček doplnit je prvořadou 

snahou vedoucí školní jídelny, která usiluje v co největší míře zajistit spokojenost strávníků. 
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Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu 
se zápisem ve školském rejstříku 

Výuka ve všech ročnících probíhala podle nového vzdělávacího programu  79-01-C/01 ŠVP 

pro základní vzdělávání s motivačním názvem Zdravá škola se sportovními třídami č.j. 

ZŠNM/1907/2007 v aktuálním znění k 1. 9. 2012.  

 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Výchovně vzdělávací proces zabezpečovalo ve sledovaném období celkem 39 pedagogických 

pracovníků, z toho 5 vychovatelek školní družiny, 2 asistenti pedagoga a na poloviční úvazek 

školní psycholožka. Část pedagogických pracovníků pracovala rovněž na částečný úvazek. 

Pedagogický sbor je smíšený, z celkového počtu 31 učitelů bylo ve sledovaném období 6 

mužů. Kromě jednoho učitele, kterému chybí pedagogické minimum, je sbor plně 

kvalifikovaný. Poskytování poradenských služeb bylo zabezpečováno výchovným poradcem, 

školním metodikem prevence a školním psychologem, kteří spolupracovali zejména s třídními 

učiteli. Ve sboru jsou trvale zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou péči.  

Pokračovala i nadále úzká spolupráce s externími poradenskými pracovišti jako např. s 

Pedagogicko-psychologickou poradnou Trutnov, speciálně pedagogickými centry a 

v neposlední řadě pak se sociálním odborem Městského úřadu Vrchlabí, tzn. se sociálními 

pracovnicemi či kurátorkou pro mládež.  S postiženými žáky pracovaly dvě asistentky 

pedagoga. Zejména díky preventivní péči a týmové spolupráci pedagogů jsme nemuseli řešit 

vážné problémy na poli rizikových projevů chování ani hrubého porušování školního řádu. 

Společně s pedagogickým sborem pracovalo externě s žáky několik kvalifikovaných trenérů 

(zejména v době mimoškolní, tzn. při trénincích a na závodech). 

 

Seznam pedagogických pracovníku 

 

p.č. PŘÍJMENÍ jméno, titul Aprobace 

1. ALBRECHTOVÁ Jana, Mgr. M, Tv 

2. BOHÁČOVÁ Iveta, Mgr. M, F 

3. CERMAN Otakar, Ing. F, Pč 

4. ČERMÁKOVÁ Jana, Mgr. Ch, Př, vých. por. 

5. ERBANOVÁ Simona, Mgr. Čj, On, prev. 

6. ERLEBACHOVÁ  Anna, Mgr. 1. st. 

7. HANČOVÁ Vendula, Mgr. 1. st. 

8. HERBRYCHOVÁ Aneta, Mgr. 1. st. 

9. HORNÍČKOVÁ Dana, Mgr. A,N 

10. JINDŘICH Petr, Mgr. M, F 

11. JÍRŮ Marika, Mgr. Tv,Př 

12. JORDÁNEK Aleš, Mgr. M, ICT 

13. KAVANOVÁ Dana, Mgr. D, Aj 

14. KLETVÍKOVÁ Jitka, Mgr. 1. st. 
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15. KNOBOVÁ Šárka, Mgr. Tv, Př 

16. KOPECKÝ Marek, Mgr. D, Ov 

17. KRAMPLOVÁ  K. Jitka., Mgr. 1. st. 

18. KOVÁŘOVÁ Alice, Mgr. 1. st. 

19. KULHÁNEK Tomáš, Mgr. Tv, 

20. LOUDOVÁ Jitka, Mgr. Čj 

21. MARTIN Jan, Mgr. Tv,Z 

22. PETRÁKOVÁ Jiřina, Mgr. Tv, R, N 

23. PETRÁKOVÁ Miluše, Mgr. 1. st. 

24. PITRMANOVÁ Iva, Mgr. 1. st. 

25. STUDECKÁ Libuše, Mgr. 1. st. 

26. SVOBODOVÁ Petra, Mgr. M, F 

27. ŠTRÉGLOVÁ Andrea, Mgr. Aj, D 

28. VÁVROVÁ Marcela, Mgr. Př, Pč 

29. VAVŘINOVÁ Hana, Mgr. 1. st. 

30. VÍTOVÁ Jana, Mgr. 1. st. 

31. ZEMANOVÁ  Martina, Mgr. Čj,D 

32. KULHÁNKOVÁ Radka, PhDr. školní psycholog 

33. ČIHÁKOVÁ Věra vychovatelka 

34. HANČOVÁ Hana vychovatelka 

35. KROCZKOVÁ Ilona vychovatelka 

36. PEŠKOVÁ Petra  ved. vychovatelka 

37. RANDÁKOVÁ Helena vychovatelka 

38. KOUTOVÁ Karin asistent pedagoga 

39. NEČÁSKOVÁ Markéta  asistent pedagoga 
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Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném 
přijetí do školy 

 

pro školní rok 2013/14 (stav k 7. 3. 2013) 
 

dětí u zápisu    54 z toho dívek  24 

    z toho po odkladu                  13     z toho dívek    5 

celkem  zapsáno   44 z toho dívek  20 

odešli na jinou školu       0 z toho dívek    0 

s žádostí o odklad     10 z toho dívek    4 

přijato do školy (2. 9. 2013)  49  z toho dívek  22 

 

 
 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů 
stanovených školními vzdělávacími programy a podle 
poskytovaného stupně vzdělání 

 

Údaje uvedeny v příloze číslo 1 - údaje o výsledcích vzdělávání žáků jsou použity z programu 

Bakalář v členění dle jednotlivých tříd (počty žáků, změny v počtech žáků, počty známek 

v předmětech a průměr). V příloze je rovněž uveden přehled prospěchu školy za druhé 

pololetí ve sledovaném období. 

 

Vycházející žáci byli podle svého zájmu a výsledků přijímacího řízení přijati do těchto typů 

škol: 

Gymnázia  13 

 SŠ s maturitou  37 

SŠ s výučním listem 9 
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

V oblasti prevence rizikových projevů chování i nadále postupujeme důsledně podle platné 

legislativy a zejména vlastního Minimálního preventivního programu, který je součástí našeho 

programu Zdravá škola.  

 

Základním pilířem prevence rizikových projevů chování na naší škole je školní 

preventivní tým složený zejména z: 

 vedení školy – ředitel Mgr. Petr Jindřich, zástupce ředitele – Mgr. Iveta Boháčová, 

 poradenského týmu (poskytuje poradenské služby dle školského zákona): 

1. školní metodička prevence (dále jen preventista) – Mgr. Simona Erbanová, 

prevence a řešení projektů na eliminaci rizikového chování, metodická a 

koordinační činnost, informační činnost, poradenské činnosti, 

2. školní psycholožka – PhDr. Radka Kulhánková, Ph.D., diagnostika, 

konzultační, poradenské a intervenční práce, metodická práce, 

3. výchovná poradkyně – Mgr. Jana Čermáková, poradenské činnosti, metodické 

a informační činnosti, 

 a především z týmové práce pedagogických pracovníků – dlouhodobě budovaný 

koordinovaný postup při řešení prevence a projevů rizikového chování žáků. 

 

 
 

Základní úkoly prevence  
1. výchova žáků ke zdravému životnímu stylu 

2. výchova vedoucí k osvojení pozitivního sociálního chování 

3. výchova k rozvoji osobnosti žáka 

4. nalezení optimálního klima školy 

5. rozvoj dovedností vedoucích k odmítání všech forem sociálně patologického jednání 

6. vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času žáků 

 

Preventivní programy jsou zpravidla vedeny školním metodikem prevence a školním 

psychologem za účasti třídních učitelů. Téma jednotlivých hodin voleno dle plánu 
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Minimálního preventivního programu školy, dále doplněno dle potřeb jednotlivých tříd, 

domluveno s třídním učitelem. 

 

 
 

Průběžně realizovány po celý školní rok preventivní programy pro 1. - 9. třídy:  

 

1. tř. Odlišnosti mezi námi – prevence šikany 

2. tř. Hygiena – aby se nešířila nákaza a nevhodné chování 

3. tř. Zdravá výživa a zdravé chování 

4. tř. Pohyb, sport a my 

     5. tř. Reklama na vše i na mě 

   6. tř. Prožitek handicapu 

 7. tř. Týrání, sexuální zneužívání  

8. tř. Návykové látky, sexuální výchova  

9. tř. Sexuální výchova, AIDS (projektový den), odpovědnost za své chování 

 

Spolupráce s rodinou 

Spolupráci s rodinou věnuje škola maximální pozornost při všech jednáních a kontaktech 

s rodiči. Ve škole a zejména pak na internetových stránkách naší školy  www.zsvrchlabi.cz  se 

mohou rodiče žáků seznámit s naším MPP. Podpisem generálního souhlasu dávají souhlas s 

aktivitami v rámci našeho preventivního programu. O jeho realizaci jsou průběžně 

informováni třídními učiteli na třídních schůzkách a při konzultačních hodinách (tradičně 

vždy každé poslední úterý v měsíci).  Dále mají možnost kontaktovat metodičku prevence, 

výchovnou poradkyni nebo školní psycholožku v rámci jejich konzultačních hodin nebo 

případně po telefonické dohodě v jinou dobu.  

Rodiče jsou vždy informováni o: 

a. vnitřních směrnicích školy (školní řád, hodnotící řád, vnitřní řád školní družiny 

a školní jídelny, minimální preventivní program, apod.), 

b. o složení poradenského týmu a jejích kompetencích, 

c. o řešení konkrétních problémů týkajících se zneužívání drog, alkoholu, kouření 

atd. na naší škole (ne jmenovitě). 

http://www.zsvrchlabi.cz/
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Trvalou snahou všech pedagogů, která se promítá do každodenní činnosti školy, je nastolení 

důvěry a spolupráce s rodinami našich žáků. 

 

Vzdělávání pedagogů 

Trvalou snahou vedení školy je zabezpečit a realizovat vzdělávání pedagogů v nejširší možné 

míře s dopadem na celý kolektiv. Proto se již tradičně vzdělávání realizuje zejména 

skupinovou formou. Pedagogové pro svoji práci čerpají zejména z těchto vzdělávacích akcí, 

které ve sledovaném období či v nedávné době proběhly či probíhají: 

 

 Další vzdělávání pedagogů Základní školy Vrchlabí za účelem zkvalitnění výuky (více 

než roční projekt vzdělávání – obsahem byla realizace školení na 6 témat z oblasti IT 

dovedností, dále pak 2 témata z oblasti inovativního přístupu k výuce a nakonec 5 

témat z oblasti měkkých dovedností. Podrobnosti o tomto uceleném bloku vzdělávání 

jsou uvedeny v kapitole Údaje o DVPP. 

 MIŠ - tříletý projekt minimalizace šikany (téměř celý pedagogický sbor naší školy) 

 Specializační studium výchovného poradenství - Mgr. Jana Čermáková. 

 Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů - 

Mgr. Simona Erbanová. 

 Mgr. Michaela Veselá - přednáškový blok zaměřený na prevenci a právo. 

 Dále semináře dle aktuální nabídky Pedagogického centra Královéhradeckého kraje. 

 Preventistka školy se pravidelně účastní schůzek s okresním metodikem prevence PPP 

Trutnov. 

 KVP -  komplexní výcvik prevence -  studuje: Boháčová, Erbanová, Kulhánková. 

 

Jednorázové preventivní akce 

Jednorázové preventivní akce jsou uvedeny v plánu práce pro školní rok 2012/2013. 

 

Preventivní program ZDRAVÁ ŠKOLA 

Od září 2011 jsme již ve druhé etapě evropského projektu Škola podporující zdraví (ŠPZ). 

Jeho součástí je i náš školní program Zdravá škola. Stále aktuálnější je potřeba cíleně a 

efektivně pracovat s projevy sociálně patologických jevů u žáků. Proto jsme cítili potřebu 

vzniku uceleného programu prevence probíhajícího mimo vyučovací předměty a 

realizovaného našimi pedagogy, tedy pomocí vlastních sil. Postupně vznikl již před lety 

školní program Zdravá škola, do kterého jsou zahrnuti všichni žáci naší školy. Projekt je 

celoročně pevně zařazen do prvního i druhého pololetí.  

Jedná se o dva dvouhodinové bloky a) a b) v každé třídě během jednoho školního roku nebo 

jedenkrát ročně projektový den.  

 

Preventivní program Zdravá škola na naší škole probíhá každoročně od října do května. Děti 

reagují na hodiny prevence velmi dobře a těší se na další setkání. Úspěšnost projektu 

zjišťujeme z okamžité reflexe na koncích bloků. U některých tříd používáme dotazníkové 

šetření. V nižších třídách se nám osvědčila metoda zjišťování úspěšnosti pomocí obrázků, 

které děti na konci bloku malují, a pomocí jedné či dvou jednoduchých otázek. Pozitivní 

ohlasy máme také z řad pedagogů, kteří jsou preventivním programům přítomni. A co nás těší 

nejvíce, to jsou kladné reakce ze strany rodičovské veřejnosti. 

 

Průběžně po celý rok 

 

Školní informační kanál /příprava a realizace – vedení školy, ŠMP/ 
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Osvědčený způsob komunikace s žáky prostřednictvím velkoplošné obrazovky instalované 

v naší škole /relaxační centrum/ - prevence v netradiční podobě – oblast primární a sekundární 

prevence rizikových projevů chování, možnost dalšího vzdělávání žáků, aktuality ze 

světového i domácího dění. 

 

Další preventivní aktivity dle požadavku klimatu školy a potřeby intervence 

Příprava a realizace – školní preventivní tým 

Blíže nespecifikované aktivity byly naplánovány aktuálně dle potřeby či poptávky 

jednotlivých učitelů.  Dle vyhodnocení nastalé situace byla provedena okamžitá intervence do 

konkrétní třídy či s konkrétními žáky 

Závěr 

Projekt Zdravá škola je základem pro naši práci v oblasti prevence rizikového chování žáků. 

Vycházíme ze zkušeností předchozích let a snažíme se reagovat na aktuální problémy. Žáci 

dostávají dostatek informací o problematice sociálně nežádoucích jevů. V průběhu školní 

docházky projektem prochází všichni žáci naší školy. Věříme, že přispívá k jejich celkovému 

fyzickému i duševnímu zdraví. 

 

 
 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Těžištěm dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků uskutečněné v rámci operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl následující projekt:  
 

Název projektu: 
Další vzdělávání pedagogů Základní školy Vrchlabí za účelem 

zkvalitnění výuky 

Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.43/01.0017 

Vzdělávání 
Obsahem zakázky byla realizace školení na 6 témat z oblasti IT 

dovedností (MS Word I, MS Word II, MS PowerPoint I, MS 

PowerPoint II, MS Excel II, Interaktivní tabule ve výuce) realizovaných 

vždy pro jednu skupinu pedagogů s výjimkou interaktivní tabule, která 

byla určena pro dvě skupinky pedagogů. Dále pak 2 témata z oblasti 
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inovativního přístupu k výuce (Podpora kreativity ve škole a 

Brainstorming ve školském prostředí) - určeny vždy pro jednu skupinu 

pedagogů, a nakonec 5 témat z oblasti měkkých dovedností (Úspěšná 

komunikace ve škole, Konfliktní a problémové situace ve škole, Umění 

asertivity pro pedagogy, Syndrom vyhoření u pedagogů Řešení 

krizových a nebezpečných situací), také určených pro jednu skupinu 

pedagogů. 

Celkem tedy 14 školících dní. 

Všechny dodané kurzy byly a jsou akreditovány MŠMT a odpovídaly 

požadavkům stanovených zadavatelem v Zadávací dokumentaci 

z 20.4.2012. 

E-learning: 
Součástí zakázky bylo také naprogramování e-learningového systému 

(po technické, softwarové stránce, grafické znároznění). 

Zadavatel zajistil vytvoření obsahu kurzu na téma „Jak efektivně zvládat 

sociálně-patologické chování ve třídě“.  

Na webu zadavatele byla vytvořena poddoména:  

http://zsvrchlabi.elearning-hrou.cz/, na kterou byl umístěn vytvořený e-

learningový kurz. 

Doprovodné 

služby: 

Součástí zakázky bylo zajištění prostor, stravy a ubytování na 7 

výjezdních kurzů. Všechna výjezdní školení se tak konala ve Strážném 

v Horském hotelu Friesovy Boudy. (http://www.friesovyboudy.cz/)  
 

 
 

HARMONOGRAM REALIZOVANÝCH KURZŮ 

Název kurzu Termín Místo školení Lektor 

Úspěšná komunikace v prostředí školy 29.8.2012 
Friesovy Boudy 

Mgr. Milan 

Mendlík 

Umění asertivity pro pedagogy 29.8.2012 
Friesovy Boudy 

Mgr. Jiří 

Klement 

Konfliktní a problémové situace ve škole 30.8.2012 Friesovy Boudy Mgr. Milan 

http://zsvrchlabi.elearning-hrou.cz/
http://www.friesovyboudy.cz/
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Mendlík 

Syndrom vyhoření u pedagogů 30.8.2012 

Friesovy Boudy 

Mgr. Aneta 

Pavlová 

Zemanová 

MS PowerPoint I 22.10.2012 
Škola 

Ing. Zdeněk 

Peichl 

MS PowerPoint II 23.10.2012 
Škola 

Ing. Zdeněk 

Peichl 

MS Word I 29.10.2012 
Škola 

Mgr. Stanislav 

Pohan 

MS Word II 5.11.2012 
Škola 

Mgr. Stanislav 

Pohan 

Podpora kreativity ve škole 18.1.2013 
Friesovy Boudy 

Mgr. Magda 

Olivová 

Brainstorming ve školském prostředí 18.1.2013 
Friesovy Boudy 

Mgr. Milan 

Mendlík 

Řešení krizových a nebezpečných situací 

ve škole 19.1.2013 
Friesovy Boudy 

Mgr. Milan 

Mendlík 

MS Excel II 12.2.2013 
Škola 

Mgr. Stanislav 

Pohan 

Interaktivní tabule ve výuce 12.2.2013 
Škola 

Mgr. Daniel 

Ševčík 

Interaktivní tabule ve výuce 13.2.2013 
Škola 

Mgr. Daniel 

Ševčík 

 

 
V souladu s cíli výchovy a vzdělávání byly vybrány i další níže uvedené vzdělávací akce pro 

pedagogické pracovníky: 
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Další školení pedagogických pracovníků ve školním roce  2012/13 

 

1.11.2012 

9 – 13 

P.Svobodová Hradec 

Králové 

Výtvarná výchova s geometrií  1-10-1-10 

4.12.2012 

9 – 13 

A.Erlebachová Hradec 

Králové 

Role učitele matematiky na 

1.st. ZŠ 

1-06-1-04 

18. – 19.4. 

5. – 6.6. 13 

P. Svobodová škol. střed 

TEDEC 

v Lánově. 

Respektovat a být respektován 

(lektorky RNDr. Nevolová, 

Bc, Čechová) 

 

 
 
Vzdělávací akce pro celý pedagogický kolektiv:  
 

 12.11. (pondělí) ve 13.00  Mgr. M. Veselá 

 22.11. (čtvrtek) ve 14.00  Benecko, Alfonska …  J. Maléř 

 23.11. (pátek)   v 9.00     Mgr. M. Veselá 

 

Průběžně probíhající vzdělávání během školního roku 2012/13 

 

 KVP -  komplexní výcvik prevence -  studuje: Boháčová, Erbanová, Kulhánková. 

Sebezkušenostní výcvik KVP je pětileté vzdělávání v rozsahu 600 hodin. Je 

psychodynamicky orientované, zaměřené na práci s problematickou třídou a na vedení 

skupin osobnostního rozvoje (tzv. růstové skupiny). Studium bylo zahájeno již 

v loňském školním roce 11.11.2011 v 11 hodin.  

 Rozšiřující studium speciální pedagogiky – Jindřich. Dvouleté studium na Technické 

univerzitě v Liberci (pro potřeby preventivního týmu a podpory inkluzivního 

vzdělávání). Studium bylo zahájeno již v minulém školním roce. 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  
 

a) Průběžné akce pořádané ve školním roce 2012/13 

 

1. Práce na projektu „EU peníze školám“- tvorba šablon, pracovních listů, účast na 

školení, vybavení školy pomůckami a didaktickou technikou. 

2. Probíhá preventivní program pro 1. – 9. ročník. V každé třídě proběhly alespoň dva 

výstupy v rámci našeho školního preventivního programu Zdravá škola. 

3. Každé poslední úterý v měsíci jsou realizovány pravidelné konzultace pro rodiče 

našich žáků. 

4. V rámci jednotlivých třídních kolektivů nastudovali některé třídy divadelní 

představení, které pak uvedli v Divadelním klubu Vrchlabí. Mezi nejzdařilejší patřila 

divadelní pohádka „Dva oříšky pro popelku“. 

5. Škola je zapojena do programu „Recyklohraní“. 
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b) Úspěšné aktivity z ročního plánu ve školním roce 2012/13 

 

ZÁŘÍ  

3.9. 2012 - Slavnostní zahájení nového školního roku, deváťáci dovedli do lavic nové 

prvňáčky, návštěva pana místostarosty Plašila 

5.9. – seznamovací třídní schůzka pro rodiče žáků 6.tříd 

10. – 13.9. - adaptační kurz 6.A – chata Alfonska Benecko 

17. – 20.9. - adaptační kurz 6.C – chata Alfonska Benecko 

Plavecký výcvik  3. a 4. tříd:  10.9. zahájení plaveckého výcviku 3.A a 4.B  (do 19.11. – 

každé pondělí  12.15 – 13.45), 11.3. – 21.5. … jarní cyklus plaveckého výcviku 3.B, 3.C, 4.A 

a 4.C 

18.9.2012 - „Tma přede mnou“  akce pořádaná KRNAPem… … 2.A, 2.B… děti si 

vyzkouší cestu v přírodě poslepu 

25.9.  závod v přespolním běhu v Trutnově (24 žáků 6. – 9.) 

26.9.   Krejčík Honza – divadelní představení pro 1. a 2.třídu na Střelnici 

26.9.  Celodenní výlet  4.A třídy na farmu v Lánově (hry, vaření oběda,…) zakončený 

společným setkáním s rodiči 

27.9.   intervence, konzultace s Jirkou Maléřem 

            preventivní program, film Mezi stěnami  s Jirkou Maléřem  (6. a 7.roč.) 

25.9.   pracovní porada 

            Konzultace 

 

 
 

ŘÍJEN 

1.10.     ustavující zasedání nové školské rady 

2.10.     podzimní výlet k pramenům Labe  … 3.A + 4.B 

3.10.    podzimní výlet k pramenům Labe  … 4.A, 4.C 

3.10.     závod v orientačním běhu Dolní Branná … 10 žáků z 1. – 5. Třídy 

3.10.     závod v přespolním běhu v Nové Pace … 20 žáků 

4.10.     Krkonošské školní sportovní hry…pořádá naše ZŠ... atletické závody pro žáky 2.st. 
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4.10.     výstava SŠ v Trutnově … 9.A, 9.B, 9.C 

10.10.    společné podzimní  tvoření z přírodnin 1.C + 9.A 

10.10.    exkurze na Dobrošov + pivovar Náchod …. 9.B, 9.C 

15.10.    setkání ředitelů ZŠ z Prahy 8 u nás ve škole 

16.10.  Den stromů – akce KRNAP + 4.C 

18.10.    Veverka Zrzečka – divadelní představení v Divadelním  klubu … 1. – 3. třídy 

18.10.   Liška Bystrouška – divadelní představení v aule školy pro 4. – 5. Třídy 

18.10.    předání ocenění a věcné odměny 3 žákům školy od KHK za úspěchy v zimní ODM 

18.10.    společné tvoření -  vaření 8.A + Diakonie 

19.10.    republikové finále přespolního běhu v Hradci Králové … 7 žáků školy 

22., 23.10.   školení pro ped. pracovníky …Power Point I, II 

29.10.   školení pro ped. pracovníky …Word I 

24.10.   Běh zámeckým parkem  …pořádá DDM, účastní se 86 žáků 1. – 5.třídy 

30.10.  keramika v DDM … 2.A, 2.B 

30.10.   pracovní porada, konzultace 

31.10.   Halloween … projektový den 4.tříd 

 

 
 

LISTOPAD 

1.11. a 30.10.  florbalový turnaj pro žáky 6. – 7. a 8. – 9. roč. na ZŠ Mládežnická Trutnov.  

Oba týmy postoupily do okresního kola (Dvůr Králové 7. a 9.11.) 

1.11.    Slavnost duchů   … v zámeckém parku, start pro příchozí průběžně v 16 – 17.30

 z důvodu nepříznivého počasí termín přesunut na 15.11.  – zúčastnilo se 290 dětí 

2.11.   keramika v DDM … 1.C 

5.11.   školení pro ped. pracovníky …Word II 

7.11.   Hudební  divadlo dětem : Postavím si domeček … Střelnice,  2. a 3. Třídy 

7.11.   SCIO  testy  9.roč.  ( M, Č, OSD ) 

8.11.   Diashow AFRIKA … Střelnice,  6. – 9.tř., dvouhodinový program s autory cestopisů 

8.11.   ve 3.C :Beseda s panem Bílkem z KRNAPu  (Velmi pěkné a poučné povídání 

s promítáním a s úkoly pro děti na téma Krkonoše v dávných dobách a dnes, tah ptáků. )  

12.11.   přednáška pro ped. prac. Mgr. Veselá:  nové právní úpravy ve školském zákoně 
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13.11.    návštěva  a společné bubnování se ZŠ Kunčice 

14.11.  společné bubnování s rodiči … 1.C 

16.11.   výběr žáků 9.ABC – zájezd do Prahy (Geosvět – muzeum minerálů a fosílií, WAX 

museum, komentovaná prohlídka Národního divadla, večerní představení v Národním 

divadle – činohra Cyrano z Bergeracu) 

16.11.   zbytek žáků 9.tříd – výlet do Hradce Králové – Prezentační přehlídka středních škol 

20.11.   pro žáky 9.ABC: promítnutí filmu České děti a následná beseda s paní prof. 

Juptnerovou o 80.letech v Československu  a o Chartě 77 

22.11.   Závěr projektu „Miš“  Benecko Alfonska 

23.11.   přednáška pro ped. prac. Mgr. Michaela Veselá 

              žáci školy mají ředitelské volno 

26.11.   schůze školské rady  

27.11.   exkurze 5.A do Poniklé – výrobny  vánočních ozdob a Krkonošského muzea 

27.11.   schůzka výboru SRPDŠ 

             schůzka pro rodiče vycházejících žáků spojená s prezentací SŠ 

            třídní schůzky 2. Stupně 

28.11.   třídní schůzky 1. Stupně 

 

 
 

PROSINEC 

3.12.   Anděl vypráví…dramatizace vánočního příběhu s farářem P. Chlápkem z ČCE …4.C 

4.12.   Vánoční dílny pořádá Diakonie -Tyršův dům, pomáhá připravit 8.A, účastní se žáci 

1.C a 2.A, 2.B    

4.12.    barmanský minikurz  pro 9.C pořádá SŠ hotelová 

5.12.    Mikulášská nadílka … 9.ABC pořádá pro žáky 1.stupně + MŠ 

5.12.   Andělský den … zahájení projektu Andělé … zaměřeno na vztahy mezi žáky … 4.C 

6.12.    turnaj v kopané ve Vrchlabí … žáci 4. a 5. tříd ….. zvítězili ! 

7.12.    Preventivní  program pro 4.A  (pořádá Prostor PRO) 

10.12.  Co dělá anděl?   … beseda s panem farářem Chlápkem 

11.12.  vánoční dílny v DDM – drátkování …4.třídy 

14.12.  meziročníková spolupráce – vánoční tvoření – 1.C a 9.A 
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18.12.  exkurze do kláštera a kostela s ukázkou varhan s p. Hanušem … 1.stupeň 

19.12.   zpívání u stromečku – akce pro děti a rodiče … 1.C, 2.A a 2.B 

20.12.  návštěva kina v Divadelním klubu (Doba ledová 4) … 1. – 4.třídy 

21.12.  návštěva husitské kaple (prohlídka, výklad) … 1. a 2.stupeň 

21.12. návštěva a společné zpívání koled v klášteře …spolupráce 1. a 9.tříd, 3.A , 7.A 

 

 

LEDEN  2013 

16. – 17.1.  ZÁPIS do 1. tříd  (14 – 17) 

18.1.   ředitelské volno pro žáky 

18. – 19.1.  školení  pedagogických pracovníků - Friessovy boudy 

21. – 25.1. lyžařský výcvik 7.A  (Bubákov, Strážné) 

23.1. pololetní porada 

25.1.  při vyhlášení  sportovců Vrchlabí – ocenění a poděkování naší  škole „za dlouhodobou 

péči a výchovu sportovních talentů“ 

28.1. – 31.1.  soustředění sportovních tříd (Herlíkovice, Vejsplachy, zimní stadion) 

29.1. metodická schůzka třídních učitelů: třídnické hodiny 

30.1.  muzikál Mrazík v Divadelním klubu – nastudování ZŠ Horní Branná – 1. a 2. třídy 

31.1. VYSVĚDČENÍ 

 

 
 

ÚNOR 

12., 13., 14.2. školení ped. prac.: interaktivní tabule, Excel, rizika internetové komunikace 

15.2. MČR žáků v běhu na lyžích – účast 8 žáků naší školy 

15.2. Rej masek – 1.třídy (ve třídách a v tělocvičně) 

20.2. školení ped. prac.: hravé prvky ve výuce matematiky, prvouky 

20.2. Včelí medvídci : divadlo na Střelnici – 1.třídy 

21.2. škola postaru  … Program výuka dříve a dnes, dobový oběd ve ŠJ, setkání s hosty 

22.2.  karneval 2.tříd – velká tělocvična 

26.2. Pythagoriáda – M soutěž 6. a 7.tříd 
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BŘEZEN 

6.3.  zimní den  … žáci 2. stupně na lyžích na Bubákově (event. na běžkách a na bruslích) 

7.3.  Veselé zoubky … akce drogerie Teta pro žáky 1. Tříd 

6. a 7.3.  keramika v DDM  - 1.třídy 

8.3.  akce KRNAP pro žáky 4.tříd  (Krkonoše, ochrana životního prostředí) 

12.3.  děti z mateřské školy v 1. Třídě 

13.3.  muzikál Dva oříšky pro Popelku … nastudovali žáci 3. A s p.uč. Herbrychovou, 

vystoupení pro školu a pro rodiče v Divadelním klubu 

20. a 21.3.  Velikonoční jarmark – prodej žákovských výrobků na náměstí – výtěžek použit 

na školné pro Alexe Kasumbu z Ugandy 

26.3.  Velikonoční jarmark ve škole 

21. a 22. 3. burza sportovních potřeb 

25.3.  zájezd 8. a 9. tříd na divadelní představení Ze života hmyzu  do Jilemnice 

27.3.  velikonoční tvoření  …žáci 8.A s Diakonií v Tyršáku 

 

 
 

DUBEN 

3.4.  turnaj ve vybíjené pro 6.třídy v ZŠ Liščí kopec 

19.4.  vybíjená 6.tř. v Trutnově (postoupili) 

4.4.  setkání učitelů při příležitosti Dne učitelů  (Delta Vrchlabí) 

5.4.  divadelní představení Kocour Modroočko – pro 1. a 2. třídy – Střelnice 

11.4.  turnaj v přehazované – 6., 7.tř. – ZŠ Liščí kopec 

17.4.  3. čtvrtletní porada 

17.4.  turnaj v kopané – Trutnov – 4. a 5. Třídy 

23.4. kopaná 4. a 5. třídy v Trutnově (postoupili) 

23.4. schůzka výboru SRPDŠ 

23.4. třídní schůzky pro 2.st. 

24.4.  třídní schůzky pro 1.st. 

24.4.  společný výlet 6.A s dětmi z dětského domova – Špindlerův Mlýn- Bedřichov 

25.4.  beseda s Martinou Sáblíkovou a Karolínou Erbanovou  - ve velké tělocvičně – žáci 

sport. Tříd 
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25.4.  filmové představení Kozí příběh – pro 3. a 4. třídy v Divadelním klubu 

26.4.  filmové představení Hobbiti – výběr žáků 2.stupně – v Divadelním klubu 

26.4.  fotbalový turnaj pro žáky 6. a 7.tříd v Trutnově 

 

 
 

KVĚTEN 

2.5.  Pohár rozhlasu – stadion  manželů  Zátopkových  - 6. – 9.roč. 

7.5.  společný výlet 6.A s dětmi z dětského domova – Špindlerův Mlýn- Bedřichov 

9., 10.5.  ředitelské volno 

14.5.  třídní schůzka  6.C (změna tř. učitele) 

15.5.  preventivní program pro děvčata 6.roč. (paní Blažková) 

15.5.  účast učitelů na přednášce Dr. Pekařové na ZŠ Školní 

16.5.  besídka  s rodiči třídy 4.B 

16.5.  výlet 3.A do „Šťastné země“ 

16.5.  Pohár rozhlasu – žáci postoupili do okresního kola ve Dvoře Králové 

20. – 24.5.  srovnávací testy 9.ABC z M, Č a A 

20.5. Divadlo Spejbla a Hurvínka – žáci 1. – 3. třídy – Střelnice 

20.5.  školení pro ped. prac. – práce s interaktivní  tabulí SMART 

21.5.  Pohár rozhlasu  Nové Město – postoupili starší žáci a mladší žákyně 

22.5.  zájezd žáků 6.AC na divadelní představení Limonádový Joe  - Mladá Boleslav 

22.5.  besídka pro rodiče žáků 4.C 

23.5. Pohár starosty – atletický přebor žáků 4. a 5. tříd Vrchlabska 

23.5. školní výlet 3.AB na hrad Kost 

24.5.  zájezd žáků 7.AC na divadelní představení Strašidlo Contervilské – Mladá Boleslav 

27.5.  zájezd žáků 8.A na divadelní představení Scopinova šibalství – Mladá Boleslav 

27. – 31.5.  soutředění sportovní 6.C a 7.C  - Svatá Kateřina 

28.5.  školní výlet 2.A a 2.B do Havlovic 

29. a 30.5.  srovnávací testy z M, Č a A – 5.třída 

31.5.  Dětský den ve ŠD 
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ČERVEN 

6.6.  přijímací testy do sportovní  6.třídy  

7.6.  taneční revue „Vesmírnou cestou“ 

5.6.  šk. výlet 4.B – farma Lánov 

9.-10.6.  šk. výlet 3.C – Špindlerův Mlýn 

9.-12.6.  šk.výlet 8.A – Příhrazy 

10.- 14.6.  šk.výlet 4.A – pobyt s programem – Horní Maršov 

10. – 14.6.  soustředění sportovní 8.C a 9.C – Sv. Kateřina 

11.6.  šk.výlet  1.A a 1.B – ZOO Liberec 

12.6.  šk.výlet  7.A do Radvanic 

12.6.  přírodovědná vycházka s prac. KRNAP – 4.B   

13.6.  šk.výlet 4.C – farma Lánov 

13.6.  v 16 hodin v aule informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků 

17.6. šk. výlet 3.C 

17.6.  závěrečné zkoušky 9.A 

18.6.  závěrečné zkoušky 9.B 

18.6.  Den čtenáře 1.A 

19.6.  Den čtenáře 1.B 

19.6.  závěrečné zkoušky 9.C 

19.6.  šk.výlet 5.A – Malá Skála 

19.6.  beseda s Městskou policií pro 4.ABC 

20.6.  beseda pro 8. a 9. třídy s EVOU SAMKOVOU 

20.6.  závěrečná klasifikační porada  

21.6.  Den čtenáře 1.C 

21.6.  8.A  zájezd do bazénu v Praze – výhra soutěže na Zimním stadionu 

24.6.  branné cvičení – úkoly pro 9-ti členné hlídky sestavené žáky 1. – 9.tř. (kvůli 

nepříznivému počasí se konalo převážně v budově školy) 

25.6.  Den zdraví (cvičení pro děvčata s Evou Pelcovou, kosmetika s Vendulkou Fišerovou, 

film Ženy proměny,  fotbalový turnaj pro chlapce, beseda s Městskou policií, bezpečně 

v silničním provozu – Raabe) 
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26.6.  účast na Olympijském běhu 

26.6.  1. – 5. třída – v Divadelním klubu animovaný film Raubíř Raul 

27.6.  6. – 9.třídy – v Divadelním klubu hraný film Hugo a jeho velký objev 

28.6.  předání vysvědčení, zakončení šk.roku 

28.6.  pro 9.tř. slavnostní zakončení školní docházky v zasedací místnosti MÚ (společně 

s prvňáčky) 
 

 
 

c) Charakteristika školy v oblasti sportu 

 

Školu navštěvovalo ve sledovaném období školního roku 2012/13 celkem 444 žáků. Od 6. do 

9. ročníku vždy jedna třída sportovní (dále ST), tj. s rozšířenou výukou tělesné výchovy 

(probíhala zde rozšířená výuka TV dle nového ŠVP č. 79-01-C/01 Školní vzdělávací program 

pro základní vzdělávání s motivačním názvem Zdravá škola se sportovními třídami). 

V těchto ST bylo celkem 83 žáků se zaměřením zejména na zimní sporty: běžecké lyžování, 

sjezdové lyžování, biatlon, snowboard a hokej. Žáci ST mají 5 hodin TV týdně v rámci 

povinných a povinně volitelných předmětů, dále tréninky (2 – 5 krát týdně), které zajišťují 

naši učitelé TV a externí kvalifikovaní trenéři jednotlivých sportů.  

Při škole funguje Krkonošský školní sportovní klub (dále KŠSK), který je registrován v síti 

AŠSK ČR. Od 1. 9. 2006 vznikla nová součást školy a to Stanice zájmové činnosti se 

sportovním zaměřením. Žáci ST se v průběhu školního roku účastní  3–5 soustředění (2–3  

zimní, specializované a 1–2 letní, zaměřené na všestrannou fyzickou přípravu). Vyvrcholením 

intenzivní sportovní přípravy jsou pak různé sportovní soutěže a závody (od okresních či 

krajských přeborů přes republiková mistrovství až k mezinárodním soutěžím). 

 

d) Hodnocení a výsledky žáků ST na sportovních akcích 2012 / 2013 

 

Atletika  

září 2012  Krkonošské sportovní hry 

                   1. m starší žáci, starší žákyně a mladší žákyně 

                   3. místo mladší žáci 
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květen 2012   pohár rozhlasu - okrsek, okres, kraj, RF 

        Postup všech kategorií do okresu 

        RF ml. žáci nepostup, st.žáci 28.m, ml. žákyně 29.m., st.žákyně nepostup. 

 

červen 2013   pohár starosty 

1. místo ml. žákyně a žáci 

 
 

Přespolní běhy 

říjen 2012   vítězství  ve všech kategoriích na okrese, postup na krajské finále. 

listopad 2012  MČR 6.m starší žákyně 

 

 

Orientační běh 
červen 2013   Olomouc – republikové finále družstev 

červen 2013 Olomouc – republikové finále družstev 

 

                   

Florbal 

listopad 2012  Vrchlabí – okrsek, postup na okres a dále na kraj 

        2. místo ml. žáci. 2. místo st. žáci 

 

Fotbal 

listopad 2012  Vrchlabí – okrsek 

        2. místo  st .žáci, 3. místo ml. žáci 

 

 

listopad 2012   Trutnov – okresní finále 

5. místo st. žáci 
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duben   2013   Vrchlabí – okrsek 

          Mc-Donalďs cup  4.-5. roč, 2.-3. roč. 

 

 

Přehazovaná  
březen 2013  okrsek – ml.žákyně 2. místo 

 

 

Vybíjená 

duben 2013    okrsek – ml.žákyně 2. místo 

             okres – ml.žáci 2.místo 

 

 

Klasické lyžování 

účast na ČP SLČR – 22 žáků 

účast na MČR SLČR – 16 žáků 

 

v celkovém hodnocení smíšených družstev:   

ml. žáctva na 3. místě MČR 

                               st. žactva na 4. místě MČR 

                              ml. dorostu na 5.místě MČR 

 

v celkovém hodnocení jednotlivců: 

2x 1.m MČR a vítěz ČP - Lukáš Slavík 

3. m MČR štafeta Slavík, Matouš, Starý 

2. m MČR a 2. m. ČP Jaroslav Korbelář 

2.m MČR štafeta Korbelář, Provazník, Opphof 
 

 

Sjezdové lyžování 
 

9 aktivních závodníků: 

Jméno   typ závodů  nejlepší výsledek 

Abrahámová Aneta    UKZ     12. UKZ Herlikovice GS 

Řehák Dominik  UKZ   16. UKZ Herlikovice GS 

Kulich Michal  UKZ   14. UKZ Herlikovice GS 

Hartig Jiří   UKZ, RKZ, MČR  (MČR 32. OSL, 33. 

SG   4. UKZ Herlikovice SL 

Polák Ondřej  UKZ   17. UKZ Herlikovice GS 

Mewaldová Eliška UKZ   13.UKZ Herlikovice GS 

Mewaldová Johanka UKZ   19. UKZ Ján. Lázně GS 

Samková Jana  UKZ   23. UKZ Herlikovice GS 

Messner Jan   UKZ, RKZ, MČR MČR 26.GS, 18.SL,35.SG 

      4. UKZ Pec p. Sn. 
 

e) Bližší ohlédnutí za některými sportovními akcemi 

 

Pohár Rozhlasu 2013 

V pořadí 45. ročník oblíbené atletické soutěže určené pro žáky 2. stupně ZŠ a nižší ročníky 

víceletých gymnázií měl opět za úkol udržovat tradici atletických disciplín a upevňovat 

pravidelné sportování děvčat a chlapců. 
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I letošní rok proběhlo okrskové kolo ve Sportovním areálu manželů Zátopkových a to ve 

čtvrtek 2. května 2013. Soutěže se zúčastnili žáci ze tří škol – ZŠ nám. Míru, ZŠ Školní a 

Gymnázium Vrchlabí. Sportovci soutěžili ve čtyřech kategoriích (mladší žákyně a žáci, starší 

žákyně a žáci) a v následujících atletických disciplínách: běh 60 m, vytrvalostní běh, skok 

vysoký, skok daleký, vrh koulí 4kg a štafeta 4×60 m. 

Výsledky ukázaly, že žáci naší školy jsou sportovci tělem i duší. Ve třech kategoriích 

vybojovali prvenství a jednou skončili druzí. 

 

Pohár podkrkonošských škol v lyžování 3. ročník 

Část obce Bakov v Dolní Branné zase po roce ožila dětským smíchem. Vždyť se tu sjelo ve 

středu 20. února 2013 151 žáků 1. stupně ze 17 okolních škol! Naši žáci nesměli chybět, 

neboť máme nadějné talenty, kteří si s plným nasazením dojeli pro bronz (Anička 

Kulhánková, Matyáš Štregl), stříbro (Jan Čivrný, Hubert Waněk, Gabriela Matoušová a Petr 

Hák) a zlato (Matěj Mikšík, Lukáš Kulhánek). Jako škola s nejvyšším počtem získaných bodů 

(ZŠ v Dolní Branné jsme porazili o pouhý jeden bod) jsme získali putovní pohár, a tak si ho 

ponecháváme nadále z loňského vítězství. 

 

 
 

 

Zimní soustředění ST 2013 

Ve dnech 28. – 31. ledna 2013 se uskutečnilo soustředění sportovních tříd na 2. stupni ZŠ. 

Sportovci byli rozděleni do pěti skupin podle svého zaměření a talentu. Hokejisté trénovali na 

zimním stadionu ve Vrchlabí. Sjezdaři byli stejně jako běžci rozděleni na dvě skupiny; 

výběrovou část měli na starosti pan Dlabola a trenéři T. Kulhánek a J. Martin, ostatním 

program připravily třídní učitelky M. Jírů (6. C), A. Štréglová (7. C) a J. Čermáková (9. C). 

Během čtyř sportovních dnů si žáci vyzkoušeli jak běžky, tak sjezdovky. Trénovali v areálu 

Vejsplachy i na Bubákově; vydali se na výlet na Rovinka a ve čtvrtek je za odměnu čekal 

Vodní svět na VZ Bedřichov. Vysvědčení si převzali po skončení soustředění, ve čtvrtek 31. 

ledna 2013 o půl druhé, a s nadšením mířili na jarní prázdniny. 
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Vánoční turnaj v halové kopané. 

Naše škola v zastoupení žáků ze 4. a 5. tříd se zúčastnila Vánočního turnaje pořádaném ŠSK 

při ZŠ Školní Vrchlabí. Na turnaji v Hale TJ Spartak Vrchlabí se ve čtvrtek 6. prosince 2012 

utkalo celkem pět týmů ze čtyř základních škol: ZŠ Školní – tým A,B, ZŠ nám. Míru, ZŠ 

Dolní Kalná a ZŠ Rudník. 

Naši fotbalisté vybojovali skvělé první místo! Nejlepšími střelcem turnaje se stal Kryštof 

Hampl ze 4.A a v tomto zápase vynikl i Jakub Rychlovský z 5. A. Žáci ze 4. A, 4. B, 4. C a 5. 

A si domů přivezli diplom a pohár. Druhé místo obsadil tým A ze ZŠ Školní a na třetím místě 

skončila ZŠ Dolní Kalná. Sláva vítězům, čest poraženým! Fotbalistům děkujeme za skvělé 

sportovní výkony a reprezentaci školy! 

 

Okresní turnaj ve florbale 

Žáci ze sportovních tříd postoupili do okresního kola florbalového turnaje Orion Cup 

pořádaný AŠSK. 7. listopadu se mladší žáci 6. a 7. tříd a 9. listopadu se starší žáci 8. a 9. tříd 

utkali ve Dvoře Králové nad Labem. Ti mladší vybojovali 2. místo, starší skončili na 5.-6. 

místě. Florbalistům blahopřejeme! 

 

Krkonošské sportovní hry již po patnácté 

Ve čtvrtek 4. října 2012 se na atletickém stadionu manželů Zátopkových konaly „tradiční“ 

sportovní hry, jež jsou soutěží jednotlivců, a proto byly vyhlašovány všechny kategorie 

mladších žákyň a žáků a starších žákyň a žáků. Každý, kdo se umístil na 1.-3. místě, obdržel 

diplom a medaili. 

Her se zúčastnilo několik desítek sportovců převážně z okolních škol. Nechyběli nadějní atleti 

ze ZŠ nám. Míru, ZŠ Školní, ZŠ Lánov a Gymnázia Vrchlabí. Sportovci soutěžili v kategorii 

běhu na 60m, skoku do dálky, skoku do výšky, hodu míčkem a vrhu koulí, vytrvalostním 

běhu a běhu štafetovém. Na prvních místech se umístili žáci naší školy v následujících 

kategorií. Běh 60m – Kristýna Chrtková (starší žákyně) a Matěj Rozkovec (starší žáci); skok 

do dálky – Anna Kasáčová (st. žákyně), Anna Ptáková (ml. žákyně), Jiří Hartig (ml. žáci); 

skok do výšky – Nikola Charvátová (145 cm, st. žákyně), Natálie Nedomlelová (ml. žákyně), 

Dominik Řehák (st. žáci); běh dlouhý – Kateřina Háková (st. žákyně), Anna Ptáková (ml. 

žákyně), Mike Ophoff (ml. žáci) a Adam Matouš (st. žáci). 1. místo si také odnášíme z běhu 

štafetovém v kategorii st. žákyň a žáků! 

O hladký průběh závodu se postaral tým rozhodčích a pomocníků ze ZŠ nám. Míru. 

Děkujeme za příjemnou atmosféru a sportovcům gratulujeme! 

 

Orientační běh pro 1. stupeň ZŠ 

Ve středu 3.10.2012 se 9 žáků z 1. – 5. ročníku naší školy zúčastnilo závodu v orientačním 

běhu v Dolní Branné. Mladší závodníci běželi trasu 600 m, starší 1 200 m podle fáborků, na 

trase měli 4 (starší 7)  kontrol. Za krásného počasí jsme si závodní den báječně užili a navíc 

jsme přivezli 3 zlaté medaile:   Lukáš Kulhánek, 1.třída; Vojta  Krejčí, 3. třída; Petr Hák, 4. 

třída. 
 

f) Závěrečný komentář ke sportovním třídám 

Žáci sportovních ale i nesportovních tříd se účastní všech sportovních soutěží a turnajů 

pořádných v okolí (fotbal, floorbal, atletika, přespolní běhy, orientační běh, Zátopkovy 

štafety, Pohár rozhlasu, Krkonošské sportovní hry…) a získávají přední místa v krajských i 

republikových kolech. 

Za největší úspěch ale považujeme nejen přivezené poháry, ale hlavně to, že nejen při těchto 

akcích vládne zdravý „sportovní duch“.  Spoluhráči – spolužáci si navzájem fandí a pomáhají,  

význam pojmu „fair-play“. 
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Blíže k některým úspěšným aktivitám školy 2012/13 

a) spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy 

Ve sledovaném období jsme velmi dobře spolupracovali s rodiči našich žáků. Pomáhali 

nám při organizování akcí a soutěží, při dopravě dětí na tréninky a závody. Byli jsme 

s nimi v úzkém kontaktu zejména prostřednictvím třídních učitelů. Rodiče měli i 

příležitost přijít do školy v době pravidelných konzultačních hodin, při třídních schůzkách 

i kdykoliv po domluvě s učitelem.  

 

Úspěšně jsme i nadále rozvíjeli spolupráci se SRPDŠ. Efektivně jsme spolupracovali 

s DDM, KRNAPem, KD Střelnice a městskou knihovnou. Policie, jak městská tak státní, 

se spolupodílela na organizování besed, projektů i zajišťování bezpečnosti žáků. Nejen při 

mimoškolních akcích celoročně fungovala součinnost se sportovními kluby Krkonoše 

Vrchlabí, Spartak Vrchlabí, Ski klub Vrchlabí a HC Vrchlabí.  

Při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a při prevenci spolupracujeme 

s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogických center. 

Vyžaduje-li to závažnost situace pak úzce spolupracujeme i s orgány sociálně právní 

ochrany dětí.  

Aktuální průběžné informace o škole a dění kolem školy zájemci najdou na informačních 

nástěnkách v budovách školy, na venkovní informační tabuli a téměř všem jsou dostupné 

prostřednictvím webových stránek školy www.zsvrchlabi.cz. Nejen rodiče našich žáků, 

ale i zájemci z řad široké veřejnosti mají tak jedinečnou příležitost nahlédnou do centra 

dění a seznámit se s prací i vybavením školy. 

 

 

http://www.zsvrchlabi.cz/
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b) Kulatý stůl s řediteli pražských základních škol ve Vrchlabí 

V pondělí 15. října 2012 zavítalo do ZŠ Vrchlabí na náměstí Míru v doprovodu radního a 

vedoucího odboru školství městské části Prahy 8 osmnáct ředitelů tamních základních 

škol. Cílem setkání bylo získání a výměna zkušeností s vedením pedagogického procesu a 

řízením školy. Spolu s hosty zasedli ke kulatému stolu za hostitele místostarosta města 

Vrchlabí PhDr. Michal Vávra, ředitel ZŠ Vrchlabí, náměstí Míru Mgr. Petr Jindřich, 

zástupkyně ředitele školy Mgr. Iveta Boháčová, metodička prevence sociálně 

patologických jevů Mgr. Simona Erbanová, psycholožka PhDr. et Mgr. Radka 

Kulhánková, Ph.D. a tělocvikář a trenér školního sportovního klubu Mgr. Tomáš 

Kulhánek. Po přivítání hostů panem ředitelem a úvodním slovu místostarosty Michala 

Vávry prezentovali přítomní zaměstnanci svoji školu. Postupně představili školu a školní 

vzdělávací program s názvem „Zdravá škola se sportovními třídami“ a některé 

z klíčových pedagogicko-vzdělávacích prvků a výchovných projektů, mezi které patří 

adaptační kurzy pro žáky 6.tříd, třídnické hodiny, branné cvičení se skupinami žáků od 

1.do 9.ročníku, společně nastudované školní muzikály a vánoční vystoupení, charitativní 

velikonoční jarmark, Slavnost duchů, pořádání sportovních soutěží i pro okolní školy, 

patronát deváťáků nad prvňáčky, slavnostní společné zahájení a zakončení školního roku, 

dny zdraví, závěrečné zkoušky devátého ročníku a další. 

 

Pražské hosty zaujalo zapojení učitelů vrchlabské školy do projektu Minimalizace šikany, 

který jim pomáhá nejen správně reagovat, ale především nezdravým vztahům předcházet. 

Živá diskuse proběhla na téma financování sportovních tříd, které fungují i v pražských 

školách. Při této příležitosti byly zmíněny sportovní úspěchy vrchlabských žáků na hrách 

zimní Olympiády dětí a mládeže, odkud přivezli celkem již 44 medailí. Přítomní ředitelé 

sledovali představení školy se zájmem. Seznámili se mimo jiné i s výroční zprávou školy, 

včetně velmi dobrých výsledků kontroly, provedené Českou školní inspekcí v květnu 

2012. V diskusi k prezentovaným tématům zaujal praktikovaný systém dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Hosté shodně uznali, že škola věnuje vzdělávání učitelů 

značnou pozornost, což jí pomáhá udržet kvalitní a kompaktní pedagogický sbor. Mezi 

další diskutovaná témata patřila problematika začleňování žáků se speciálními 



 29 

vzdělávacími potřebami, využívání evropských, státních a krajských grantů k financování 

školních aktivit a podpora školy ze strany zřizovatele. V rámci informací o vztazích školy 

se zřizovatelem pražští účastníci kulatého stolu velice ocenili podporu školy ze strany 

města Vrchlabí. 

Z vystoupení pražských hostů zazněla na adresu školy uznalá slova, což nás velmi 

potěšilo. V některých případech nám naše podmínky téměř záviděli - personální zázemí 

školy, finanční podmínky, estetické ztvárnění a výzdoba interiéru, systém prevence, 

stanici zájmových činností, péči o talentované sportovce a celkové vnitřní klima školy. 

Z půldenního jednání u kulatého stolu a získaných informací od pražských kolegů jsme 

docela intenzivně pocítili hrdost na naši školu i město Vrchlabí. Myslím, že nám mají 

Pražané opravdu co závidět… 

c) Příběhy bezpráví – měsíc filmů 2012 

Naše škola se zapojila do programu společnosti Člověk v tísni „Jeden svět na školách“. 

Letošní ročník se zaměřil na moderní československé dějiny, konkrétně na období 

normalizace v komunistickém Československu. Z webových stránek společnosti 

www.jedensvetnaskolach.cz je patrné, že „neusilujeme jen o pasivní přijímání informací, 

ale pomocí filmových projekcí a následných diskuzí s pamětníky, historiky a filmaři se 

snažíme aktivní formou rozšířit povědomí mladých lidí o stále živé etapě našich dějin“.  

 

Beseda s projekcí filmu se uskutečnila v úterý 20. listopadu 2012 třetí a čtvrtou vyučovací 

hodinu v aule školy. Žáci devátých tříd nejprve zhlédli dokument o nezávislé 

protikomunistické iniciativě České děti a poté následovala diskuze s paní Hanou 

Jüptnerovou, pamětnicí a signatářkou Charty 77. Pětačtyřicetiminutová diskuze na téma 

život v době normalizace, porovnání 50. a 90. let z hlediska utužení politického režimu, 

nástroje komunistické moci a postup proti signatářům jakýchkoliv spolků vnesla do 

tvářích žáků nechápající výrazy. Sami se podivili nad praktika doby, která není z hlediska 

historického nikterak vzdálená, ale která jim už přeci jen nic neříká a nedovedou si život 

v ní představit. 

http://www.jedensvetnaskolach.cz/
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Orální historie – rozhovor s pamětníkem – a dobové filmové záběry patří mezi moderní 

výukové metody a pro poznání dějin 20. století jsou nezbytným pomocníkem historika i 

učitele dějepisu! Celou akci připravil a organizoval Mgr. Marek Kopecký a pozvání na 

besedu přijala paní Hana Jüptnerová, která zaujala naše žáky nejen vyprávěním svého 

životního příběhu. 

d) Slavnost duchů v zámeckém parku 

Stalo se již vítanou tradicí pořádat Slavnost duchů v zámeckém parku. Říjnový pokus se 

sice nezdařil, ale listopadové počasí nakonec Slavnosti duchů přeci jen přálo. První, 

tematický termín, byl z důvodu špatné předpovědi zrušen, náhradní termín o čtrnáct dní 

později, 15. listopadu 2012, přeci jen vyšel, dokonce se zapadajícím sluníčkem za zády!  

 

Letošní ročník přinesl hned několik změn. Z loňské zkušenosti jsme připravili dva starty a 

dva cíle, tím se zabránilo čekání v dlouhé frontě. A směr plnění úkolů byl tedy 

oboustranný. V zámeckém parku jste se mohli setkat s různými přirozenými i 

nadpřirozenými bytostmi. U rybníka si tančily dvě víly, před zámkem seděla bílá paní, 

čarodějnic bylo po parku rozseto bezpočet a dokonce jste si mohli nakreslit i portrét upíra. 

Na děti čekaly v parku různé úkoly, za které získávaly písmenka, a ta vytvořila slovní 

spojení TAJEMNÝ PARK. Za splnění všech úkolů – které nebyly nikterak těžké – si 

mohly děti vybrat sladkou odměnu a papírový výrobek od žáků naší školy. 

A kolik že to přišlo vrchlabských a přespolních dětí? Téměř tři sta! Jsme rádi, že ani 

mrazivé počasí neodradilo děti a jejich rodiče zasoutěžit si, provětrat se a potkat 

nejednoho ducha v podání pedagogů ZŠ nám. Míru Vrchlabí! Děkujeme za hojnou účast a 

třeba za rok se budeme těšit na viděnou!  

e) Podpora a rozvoj zdravého životního stylu 

V rámci projektu Zdravá škola realizovala naše škola Program na podporu zdravého 

životního stylu. Program byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje. 
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Program byl zaměřen na kvalitní naplnění požadavků kladených na podporu projektu 

školy podporující zdraví. Pro zlepšení komunikace s rodiči a přáteli školy jsme použili 

metodu „Drum circle“ (bubnování v kruhu). Těžištěm setkávání byl již zmíněný Drum 

circle, který upevnil sociální vazby v rámci daného kolektivu, vedl k větší otevřenosti a 

přinesl nový pohled na roli každého jednotlivce v rámci širšího kolektivu.  

Podařilo se splnit cíl projektu vyvolat pozitivní a aktivní atmosféru ve skupině a napomoci 

ještě více stmelit existující společné vazby. Realizací předkládaného projektu jsme 

zefektivnili naši trvalou snahu o udržení a zlepšení konstruktivní a pozitivní komunikace 

s rodiči žáků.  

 

Naplnění projektu bylo nedílnou součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a 

zlepšování optimálních podmínek pro každodenní školní práci. Třetí ze základních pilířů 

zdravé školy, otevřené partnerství, jsme tím posunuli na vyšší kvalitativní úroveň. To jsme 

si ověřili nejen na společných setkáváních s žáky a rodiči, ale též na první akci projektu, 

kterou byl již v loňském školním roce společný drum circle tvořený účastníky 

slavnostního plesu školy, pořádaný u příležitosti zahájení oslav k 150. výročí školy. 

f) Ocenění ZŠ nám. Míru za dlouhodobou péči a výchovu talentovaných sportovců 

Zejména v loňském roce slavila naše škola 150. výročí svého založení a zároveň i 40. 

výročí otevření sportovních tříd. V rámci oslav těchto jubileí jsme získali ocenění ve 

formě poděkování za dlouhodobou péči a výchovu talentovaných sportovců. Slavnostní 

akt předání se uskutečnil v pátek 25. ledna 2013 v prostorách KD Střelnice Vrchlabí v 

rámci udílení titulů Sportovec města Vrchlabí a za účasti zástupců města. Toto, pro nás 

významné ocenění převzal pan ředitel Jindřich a na pódiu byli přítomni trenéři a trenérky, 

kteří se zasloužili o rozvoj sportu, nechyběla ani bývalá trenérka a ředitelka školy, paní 

Jaroslava Hlaváčková.  

Historie sportovních tříd sahá až na přelom let 1969/1970, kdy byla na naší škole tzv. na 

zkoušku otevřena sportovní třída 6. E, specializovaná na sjezdové lyžování. Mezi hlavní 
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propagátory této myšlenky patřil profesor Vaněk z Pedagogické fakulty Univerzity 

Hradec Králové. Na základě lyžařské tradice Sportovní lyžařské školy vzniknuvši v letech 

1953/1954 pod vedením pánů Pelce, Hampla a Kučery a dobrých zkušeností a ještě 

lepších sportovních výsledků oslovil profesor královéhradecké univerzity vedení školy a 

učitele tělocviku a trenéra Miroslava Vydru a od školního roku 1972/1973 můžeme 

hovořit o oficiální sportovní třídě se zaměřením na sjezdové lyžování, v jejímž čele stál 

právě pan Vydra. 

 

Tradice sportovních tříd na naší škole pokračuje až dodnes. Žáci sportovních tříd mají 

rozšířenou tělesnou výchovu na 5 h týdně, několikrát týdně se účastní tréninků a v zimě a 

v létě je čeká soustředění. Žáci sportovních tříd nejsou zaměřeni pouze na sjezdové 

lyžování, ale přibyl i orientační běh, běžecké lyžování a lední hokej. Pokud se podíváme 

na počátky trénování sportovců, musíme si uvědomit, že tato činnost byla ryze dobrovolná 

a trenéři se žákům věnovali nejen v týdnu po odpoledních, ale i o víkendech. Bylo 

zapotřebí i pochopení vedení školy a učitelů. Na závěr si musíme uvědomit, že sport 

náleží do života každého žáka nejen sportovní třídy, během školních let se díky sportu 

naučí lépe organizovat svůj čas a do budoucího života si odnáší fyzickou zdatnost, 

duševní zdraví a celkovou harmonii. 

g) Ples „V záři hvězd“ 

Tento ples pořádaný v sobotu 23. února 2013 v Divadelním klubu ve Vrchlabí zakončil 

oslavy 150. výročí založení naší školy. Bezesporu navazoval na čtvrteční školu postaru, 

kde se sešli přátelé školy. K tanci a poslechu zahrála opět výborná hudební skupina Geny, 

předtančili tanečníci Paul Dance Jilemnice, nechyběla tipovací soutěž o dort a tombola. 

Pan starosta Sobotka a pan ředitel Jindřich věnovali několik milých slov naší škole, byl 

představen i almanach, který vznikl pod rukama pana učitele Kopeckého. Vydařený večer 

= protančené boty a úsměv na tváři! Fotografie si opět můžete prohlédnout po otevření 

článku. 
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h) Škola postaru 

V rámci zakončení oslav 150. výročí naší školy jsme 22. února 2013 uspořádali setkání 

přátel školy s názvem „škola včera a dnes“.  

 

Cílem bylo pozvat bývalé pedagogy, trenéry a ostatní zaměstnance naší školy do 

současných prostor, ukázat jim rozdíl ve výuce v dobách minulých a v současnosti, 

aktivity a spolupráci žáků na 1. a 2. stupni, představit jim almanach k 150. výročí založení 

školní budovy a posedět a popovídat v přátelském kruhu u šálku kávy a podkrkonošské 

speciality. Děkujeme Vám za hojnou účast! 

i) Dva oříšky pro Popelku 

Dne 13. března 2013 sehráli v Divadelním klubu žáci 3. A divadelní představení Dva 

oříšky pro Popelku. V dopoledních hodinách vystupovali malí herci pro své spolužáky a 

děti z MŠ celkem třikrát, což bylo poměrně náročné. Po krátkém odpočinku následovalo 

odpolední vystoupení pro rodiče a veřejnost. Děti byly odměněny velkým potleskem, 

který jim právem náležel. Všechna vystoupení zvládly děti báječně a moc nás všechny 

potěšily. 

j) Adopce na dálku 

V loňském roce jsme se zapojili do rozvojového programu Charity Praha „Adopce na 

dálku“ (R). Chlapec, kterému jsme se rozhodli pomáhat, se jmenuje Kasumba Alex, žije v 

Ugandě a je mu 12 let. Otec mu zemřel a matka, HIV pozitivní, rodinu opustila. Alex žije 

s babičkou, které doma hodně pomáhá. Nosí vodu, okopává, vaří, sbírá dříví. Rodina se 

živí prodejem zemědělských produktů. Alex by se rád stal lékařem. Zatím ale navštěvuje 

školu, kde ho nejvíce zajímají přírodní vědy. Ve volném čase, kterého nemá mnoho, rád 

hraje fotbal. Alex je neustále obklopen kamarády. Největším přítelem je mu ale babička, 

jak sám říká. A kde se u nás vzal? Žáci naší školy uspořádali na jaře 2012 velikonoční 

jarmark. Své výrobky prodali a získané peníze se rozhodli věnovat adopci na dálku. Vše 
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se povedlo a Alex je "mezi námi". Jsme na naše žáky pyšní. Roční příspěvek na jeho 

vzdělávání je 7 000,-Kč. Organizace, která uskutečňuje vlastní pomoc je Arcidiecézní 

charita Praha, Centrum zahraniční spolupráce, Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, 

120 00 Praha 2. 

k) Beseda s olympioniky Martinovu Sáblíkovou a Karolínou Erbanovou 

Žáci základní školy náměstí Míru mezi sebou přivítali ve čtvrtek 25. dubna vzácnou 

návštěvu. Na besedu se žáky sportovních tříd  školy přijaly pozvání dvojnásobná 

olympijská vítězka a mnohonásobná mistryně světa i Evropy Martina Sáblíková a její 

tréninková partnerka, bývalá žákyně školy a juniorská mistryně světa Karolína Erbanová. 

Součástí zajímavého povídání se sportovními osobnostmi 

byla i videa se sestřihy zajímavých okamžiků, které 

rychlobruslení a vrcholový sport přinášejí. Žáci měli 

možnost nahlédnout do zákulisí náročné sportovní přípravy, 

která vede k nejvyšším metám. Zajímavé zážitky z účasti 

na olympijských hrách, mistrovstvích světa i závodech 

Světového poháru, spojené s pobytem v řadě zajímavých 

míst celého světa, u Karolíny Erbanové navíc skloubené se 

studiem gymnázia, byly pro žáky motivací i výzvou. 

Atraktivní byla ukázka současných bruslí pro 

rychlobruslení, výklad k rychlobruslařské technice a 

diskuse k psychologické přípravě sportovce bezprostředně 

před velkým závodem. Besídku poutavě moderoval znalec 

sportovních rekordů, bývalý pedagog školy a vynikající 

trenér mládeže Aleš Suk. 

Setkání bylo zakončeno velkou autogramiádou obou vynikajících sportovkyň. Podpisy 

zdobí nespočet památníčků, žákovských knížek, ale také dveře od třídy 6.C. Žáci 

sportovních tříd, kteří sami dosahují na svůj věk dobrých sportovních výkonů a dobře 

reprezentují naše město, se mohou těšit na další besedy.  

l) Závěrečné zkoušky deváťáků 

Ve dnech 17. – 19. června 2013 se na naší škole konaly závěrečné zkoušky, jejichž cílem 

je zvýšit motivaci žáků k učení po přijímacích zkouškách a připravit budoucí studenty na 

střední školy. 
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Zkoušky se skládají ze tří předmětů: matematiku plní formou písemných testů za každý 

ročník 2. stupně, český a anglický jazyk pak skládají ústní formou v jednom dni. 

V českém jazyce předvedli znalosti v části mluvnické, literární i slohové. V angličtině se 

zaměřili na část gramatickou a prezentaci určitého tématu. Na závěrečné zkoušce si žáci 

vyzkouší, jak to probíhá u maturity, neboť systém (tahání otázek, příprava na tzv. potítku 

a samotné mluvení před komisí) je téměř totožný. Hodnocení bylo jako i v minulých 

letech započteno do závěrečné klasifikace z daného předmětu. I přes počáteční 

„nedůvěru“ ve smysluplnost této zkoušky je třeba konstatovat, že převážná většina žáků 

přistupovala ke zkouškám velice zodpovědně a tak jako v předcházejících letech následně 

ocenila jejich přínos, potřebnost a účelnost. 

m) Almanach školy k 150. výročí jejího založení 

K významnému jubileu naší školy (150. výročí jejího založení) vytvořil náš pan učitel 

Mgr. Marek Kopecký Almanach textů, vzpomínek a fotografií k 150. výročí jejího 

založení. Toto skvělé dílo si můžete kompletně prohlédnout na našich webových 

stránkách a doslova si v něm zalistovat stejně jako v knize. Proto na tomto místě více 

informací neuvádíme. 

n) Beseda s Evou Samkovou – start „Školy ve zvláštním režimu“  

Školu ve „zvláštním režimu“ jsme letos zahájili už 20. června. Na slíbenou besedu za 

námi přišla trojnásobná juniorská mistryně světa a vítězka závodu světového poháru ve 

snowboardcrossu  Eva Samková. Společně se svými bývalými učiteli a s žáky 8. a 9. tříd 

jsme s Evou vzpomínali na její školní léta u nás a na její lyžařské a později snowboardové 

začátky ve sportovní třídě.  
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Dozvěděli jsme se o tom, jaká cesta Evu dovedla zrovna ke snowboardcrossu a o tomto 

zajímavém odvětví sportu vůbec. Určitě svým poutavým a milým vyprávěním získala 

několik nových adeptů tohoto mladého sportu. Eva je další opravdu „naše“ želízko v ohni 

na olympiádě v Soči spolu s její spolužačkou Karolínou Erbanovou. Určitě budeme oběma 

děvčatům moc držet palečky a přejeme úspěšný a šťastný život – sportovní i osobní. 

o) Dny zdraví aneb jedeme dál „Školu ve zvláštním režimu“ 

Další „zvláštní režim“ proběhl ve škole v pondělí 24. 6. 2013. Pod téměř manažerským 

vedením pana učitele Kopeckého jsme uskutečnili branné cvičení. Letošní hlavní téma 

bylo záchrana před povodněmi a voda nám cvičení opravdu zkomplikovala. Místo 

Městského parku jsme se všichni sešli ve velké tělocvičně, kde byli žáci rozděleni do 

družstev po devíti (vždy žák z 1. až 9. třídy), a pod dohledem učitelů plnili různé úlohy 

např. poskytnout první pomoc, zabalit evakuační zavazadlo, zorientovat se v mapě, 

pracovníci městské policie zkoušeli děti ze znalostí bezpečnosti silničního provozu, žáci 

museli i „projít nebezpečným prostorem“, prokázat schopnost „transportovat vodu“ a pro 

dobrou náladu si i společně zazpívat. Pochvala patří většině těch nejstarších žáků, kteří se 

ve svém družstvu velmi pěkně starali o své nejmladší spolužáky. 

Za program pro děvčata při Dni zdraví děkujeme cvičitelce Evě Pelcové a kosmetičce 

Vendulce Fišerové. Za besedu pracovníkům městské policie, horské služby, autoškoly 

Raabe a paní Votočkové, za ukázky poskytování první pomoci studentům SZŠ 

v Trutnově. 

Všichni se těšíme na pátek 28. 6. – poslední a slavnostní den školního roku. Naši prvňáčci 

si připravují písničku a dáreček pro „své“ deváťáky a doprovodí je v tento den na Městský 

úřad Vrchlabí k závěrečnému předávání vysvědčení. 

Přejeme našim absolventům šťastné vykročení do života, všem žákům báječné prázdniny 

a učitelům zasloužený odpočinek po skvěle odvedené práci, velmi často nad rámec svých 

povinností. 
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p) Paprsky - společné akce ZŠ náměstí Míru a Speciální školy Diakonie Vrchlabí v 

rámci projektu Zdravá škola 

Určitě všichni máte rádi chvilky prožité s 

přáteli. To je pak i ne příliš povedený den hned 

o něco veselejší. Dopoledne strávená společně 

při soutěžích nebo vyrábění drobných dekorací 

a dárečků byla takovým přátelským setkáváním. 

Od prvního soutěžního dne v roce 2011, kdy 

jsme se poprvé setkali, jsme se stali dobrými 

známými.  

 

Nemáme problém pomoci jeden druhému, i 

když ten druhý je trochu " jiný". Nemáme 

problém se jeden s druhým bavit,  společně se 

smát, společně něco vyrábět a dokonce spolu i 

tančit. Nápad paní ředitelky ze Speciální školy 

pojmenovat tato setkávání Paprsky se nám moc 

líbí. Každé takové setkání je vlastně takový 

paprskem, který zahřeje a zlepší nám náladu.    
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q) Slavnostní loučení deváťáků se základní školou 

Slavnostní zakončení povinné školní docházky v reprezentativních prostorách 

vrchlabského zámku se uskutečnilo při předávání vysvědčení v pátek 28. června 2013. 

Tak jako v minulém roce prvňáčci své patrony z řad deváťáků doprovodili ze školy na 

zámek, tam jim ve vestibulu zámku zazpívali, předali dárečky, popřáli životní úspěchy a 

rozloučili se s nimi.  

 

Poté v krásné malé zasedačce za účasti a proslovů třídních učitelů – Martiny Zemanové, 

Jany Albrechtové a Jany Čermákové – převzali z rukou místostarosty pana Michala Vávry 

v radničních deskách vysvědčení za 9. ročník, vysvědčení ze závěrečných zkoušek a 

pamětní list. S přáním do dalších studijních a životních let přispěl několika slovy 

místostarosta města Vrchlabí Michal Vávra a ředitel školy Petr Jindřich. 

 

Realizace koncepčních dokumentů školy 
 

Ve sledovaném období byly i nadále společnou týmovou prací všech pedagogických 

pracovníků i žáků školy prověřovány a současně dolaďovány dva zásadní koncepční 

dokumenty: 

 

PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLA 

Projekt vychází z vize školy, kterou je zdravý, sebevědomý jedinec, zdravá a bezpečná 

škola. Součástí naší vize, cílů i strategie je zdravý učitel, zdravý žák i zdravé a pohodové 

vztahy nejen uvnitř, ale i vně školy s rodiči a partnery školy. Součástí našeho interního 

projektu Zdravá škola, do kterého jsou zahrnuti všichni žáci, je minimální preventivní 

program. Nosné pilíře projektu Zdravá škola (Škola podporující zdraví) – pohoda prostředí; 

zdravé učení; otevřené partnerství – jsou zapracovány do našeho školního vzdělávacího 

programu. Tím naplňujeme i základní právo žáka, právo na bezpečné a zdravé prostředí. 
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ŠVP PRO ZÁKL. VZDĚLÁVÁNÍ - ZDRAVÁ ŠKOLA SE SPORTOVNÍMI TŘÍDAMI  

 

Pokračování realizace programu ve všech třídách škole umožňuje komplexní rozvoj osobnosti 

každého dítěte, dává šanci nejen sportovně nadaným žákům. Základní charakteristika ŠVP, 

naplnění vize školy a dosažení vytčených cílů vyjadřuje naše společné školní DESATERO: 

 

1. OTEVŘENOST 

2. VYVÁŽENOST 

3. ŠKOLA PRO KAŽDÉHO 

4. EFEKTIVNÍ VÝUKA 

5. OBECNÁ A FUNKČNÍ GRAMOTNOST 

6. PÉČE O DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

7. ŠANCE PRO SPORTOVCE (SPORTOVNÍ TŘÍDY) 

8. ŠKOLA „PO ŠKOLE“ 

9. ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY 

10. ODPOVĚDNOST 

 

 
 

Realizací a dolaďováním výuky v jednotlivých ročnících se pokračuje v několikaleté časově 

velmi náročné práci, čerpající z tradic a pozitivních zkušeností pedagogů. Využity jsou i 

zkušenosti pilotních škol, sítě Tvořivých škol a škol podporujících zdraví. Obhájením inovace 

projektu Zdravá škola u kulatého stolu ve Státním zdravotním ústavu byla naše škola 

opakovaně zařazena do této sítě s právy a povinnostmi z toho vyplývajících. Ve sledovaném 

období tedy pokračuje výuka v duchu nového ŠVP a pokračuje i etapa realizace a dolaďování 

výstupů, metod a kompetencí. Bližší podrobnosti lze najít ve výše uvedených dokumentech.  
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 
školní inspekcí 
 

Česká školní inspekce vykonala komplexní inspekční činnost již v závěru školního roku 

2011/2012 s velmi pozitivními závěry a výborným celkovým hodnocením školy, proto se ve 

školním roce 2012/2013 již následná ani žádná jiná inspekční činnost nekonala.  

 

 

Základní údaje o hospodaření školy 

 

Základní údaje o hospodaření školy jsou  Je (Bude) uvedeno v samostatné zprávě o 

hospodaření školy za kalendářní rok 2012 (2013). 

 

 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 
 

Škola je tak jako v minulém školním roce zapojena do víceletého rozvojového programu 

vyhlášeného MŠMT EU-peníze školám s názvem projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání, 

ve které velmi úspěšně realizuje vytčené cíle programu. Podrobné informace jsou uvedeny 

v monitorovacích zprávách o realizaci projektu, které škola předkládá v pravidelných 

intervalech na MŠMT. V tomto školním roce bude projekt ukončen a v současné době je již 

schválena závěrečná monitorovací zpráva, ve které jsou uvedeny závěrečné informace o 

projektu. Projekt EU-peníze školám byl pro školu velice přínosný a v duchu svého názvu se 

podařilo zvýšit kvalitu vzdělávání žáků a velkou měrou obohatil i pedagogické pracovníky.  

Druhým velkým projektem, do kterého byla škola ve sledovaném období zapojena  byl 

projekt Vzdělávání učitelů základní školy Vrchlabí za účelem zkvalitnění výuky, který byl 

nastartován na sklonku minulého školního roku a v tomto školním roce byl ukončen. 

Podrobnější informace o projektu jsou uvedeny v kapitole Údaje o dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 
  

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 
 

Do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení byla škola zapojena jen minimálně 

z těchto důvodů: 

 

Výchovná poradkyně školy i preventistka rizikových projevů chování ukončili závěrečnou 

zkouškou předepsané studium pro výkon specializovaných činností v délce trvání nejméně 

250 vyučovacích hodin již v minulém školním roce. Metodik informačních a komunikačních 

technologií rovněž splňuje předepsané vzdělání pro výkon své funkce. 

Ve sledovaném období byl zapojen do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení pouze 

ředitel školy, který úspěšně dokončil čtyřsemestrové rozšiřující studium speciální pedagogiky 

uplatnitelné v řídící práci při integraci žáků se zdravotním postižením a zvyšující se potřebě 

primární prevence.  

Jinak všichni pedagogičtí pracovníci splňují odbornou kvalifikaci a předpoklady pro výkon 

činnosti pedagogického pracovníka a nevyskytla se další potřeba zapojení pedagogů školy do 

celoživotního učení. 
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Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 
 

Ve sledovaném období škola předložila a realizovala zejména projekty uvedené v kapitole 

„Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů“. Ty byly stěžejním cílem 

a finančním přínosem pro zajištění výchovy a vzdělávání. Pak již šlo pouze o drobné projekty 

typu Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením.    

Škola dále předložila programy v rámci programů zaměřených na prevenci rizikového 

chování a v rámci Podpory a rozvoje zdravého životního stylu, které však nebyly schváleny 

k realizaci. 

 

 
 

 
 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při 
plnění úkolů ve vzdělávání. 
 

Jak bylo konstatováno již v minulých výročních zprávách byla odborová organizace působící 

ve škole vzhledem ke spokojenosti s vedením školy vlastní iniciativou jejich členů zrušena. 

Potřebné informace jsou zaměstnancům v potřebné míře předávány. Škola spolupracuje 

s organizacemi zaměstnavatelů především prostřednictvím akcí a seminářů organizovaných 

příslušným úřadem práce.  
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S dalšími partnery (OSPOD, PPP, SPC, Policie ČR, Poradenská centra, školy, vzdělávací 

instituce, zřizovatel, MŠMT apod.) spolupracujeme v rámci plánu práce, interních směrnic a 

dle aktuální potřeby. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Vrchlabí dne 11. 10. 2013                                                          Mgr. Petr Jindřich v. r. 

                                         ředitel 

 

Příloha 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

 

 

 


