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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:
zástupce ředitele



Mgr. Petr Jindřich
Mgr. Iveta Boháčová (zástupce statutárního orgánu)

Údaje o školské radě:
Školská rada byla zřízena k 1. 1. 2006.
Členy školské rady ve třetím funkčním období jsou:
zástupci rodičů:
zástupci zřizovatele:
zástupci ped. pracovníků:

Bc. Pavel Vasiljev
PaedDr. Marie Kandlová
PhDr. Michal Vávra
Eva Mikšíková
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:
webové stránky:

nmiru@zsvrchlabi.cz
www.zsvrchlabi.cz

Charakteristika školy:
Součásti / kapacita:
základní škola / 600 žáků
školní družina / 120 žáků
školní klub / 90 žáků
stanice zájm. činností / 200 žáků
školní jídelna / 1000 strávníků
Ve sledovaném školním roce (k 30. 9.
2013) navštěvovalo školu celkem 447
žáků ve 21 třídách (průměrný počet žáků
na třídu 21,3 což představuje nárůst o 7
žáků 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 15 žáků a stanici zájmových činností 179 žáků.
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Výuka ve všech ročnících probíhala podle ŠVP, č.j. ZŠNM/1907/20007, s motivačním
názvem Zdravá škola se sportovními třídami.
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 ve městě Vrchlabí (zimní stadion, Tyršův dům apod.). Pro
zimní trénink žákům slouží kromě krytých sportovišť upravené běžecké i sjezdové 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 předloňském roce dobudovaná
soustava herních prvků včetně předepsaných dopadových ploch ve školní družině.
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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.

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu
se zápisem ve školském rejstříku
Výuka ve všech ročnících probíhala podle 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. 2013.

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Výchovně vzdělávací proces zabezpečovalo ve sledovaném období celkem 37 pedagogických
pracovníků, z toho 5 vychovatelek školní družiny, 1 asistent pedagoga a na poloviční úvazek
školní psycholožka. Část pedagogických pracovníků pracovala rovněž na částečný úvazek.
Pedagogický sbor je smíšený, z celkového počtu 30 učitelů bylo ve sledovaném období 6
mužů. Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný. Poskytování poradenských služeb bylo
zabezpečováno plně kvalifikovaným a zkušeným týmem - výchovným poradcem, školním
metodikem prevence a školním psychologem - který spolupracoval 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, se
Střediskem výchovné péče Trutnov a v neposlední řadě pak se sociálním odborem Městského
úřadu Vrchlabí, tzn. se sociálními pracovnicemi či kurátorkou pro mládež. S těžce zdravotně
postiženým žákem pracovala jedna kvalifikovaná asistentka pedagoga. Zejména díky
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preventivní péči a týmové spolupráci pedagogů se nám vždy daří řešit drobné i vážnější
problémy na poli rizikových projevů chování či hrubého porušování školního řádu.
Společně s pedagogickým sborem pracovalo externě s žáky několik kvalifikovaných trenérů
(zejména v době mimoškolní, tzn. při trénincích a při závodech).

Seznam pedagogických pracovníku 2013/2014
p.č.

PŘÍJMENÍ jméno, titul

1.

ALBRECHTOVÁ Jana, Mgr.

M, Tv

2.

BOHÁČOVÁ Iveta, Mgr.

M, F

3.

ČERMÁKOVÁ Jana, Mgr.

Ch, Př, vých. por.

4.

GRÉGROVÁ Simona, Mgr.

Čj, On, prev.

5.

ERLEBACHOVÁ Anna, Mgr.

1. st.

6.

HANČOVÁ Vendula, Mgr.

1. st.

7.

HERBRYCHOVÁ Aneta, Mgr.

1. st.

8.

HORNÍČKOVÁ Dana, Mgr.

A,N

9.

CHRTKOVÁ Michaela, Mgr.

Tv

10.

JINDŘICH Petr, Mgr.

M, F

11.

JORDÁNEK Aleš, Mgr.

M, ICT

12.

KAVANOVÁ Dana, Mgr.

D, Aj

13.

KLETVÍKOVÁ Jitka, Mgr.

1. st.

14.

KNOBOVÁ Šárka, Mgr.

Tv, Př

15.

KOPECKÝ Marek, Mgr.

D, Ov

Aprobace
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16.

KRAMPLOVÁ K. Jitka., Mgr.

1. st.

17.

KOVÁŘOVÁ Alice, Mgr.

1. st.

18.

KREJČÍ Josef, Mgr.

1. st.

19.

KULHÁNEK Tomáš, Mgr.

Tv,

20.

LOUDOVÁ Jitka, Mgr.

Čj

21.

MARTIN Jan, Mgr.

Tv,Z

22.

PETRÁKOVÁ Miluše, Mgr.

1. st.

23.

PITRMANOVÁ Iva, Mgr.

1. st.

24.

STUDECKÁ Libuše, Mgr.

1. st.

25.

SVOBODOVÁ Petra, Mgr.

M, F

26.

ŠTRÉGLOVÁ Andrea, Mgr.

Aj, D

27.

VÁVROVÁ Marcela, Mgr.

Př, Pč

28.

VAVŘINOVÁ Hana, Mgr.

1. st.

39.

VÍTOVÁ Jana, Mgr.

1. st.

30.

VÍTOVÁ Lucie, Mgr.

Čj,On

31.

KULHÁNKOVÁ Radka, PhDr.

32.

ČIHÁKOVÁ Věra

vychovatelka

33.

HANČOVÁ Hana

vychovatelka

34.

KROCZKOVÁ Ilona

vychovatelka

35.

PEŠKOVÁ Petra

36.

RANDÁKOVÁ Helena

vychovatelka

37.

NEČÁSKOVÁ Markéta

asistent pedagoga

školní psycholog

ved. vychovatelka
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Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném
přijetí do školy
pro školní rok 2014/15 (stav k 28. 2. 2014)
dětí u zápisu
z toho po odkladu
celkem zapsáno
převedeni na jinou školu
s žádostí o odklad
přijato do školy (k 22. 9. 2014)

56
13
46
7
16
44

z toho dívek
z toho dívek
z toho dívek
z toho dívek
z toho dívek
z toho dívek

25
5
24
1
5
23

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
11
SŠ s maturitou
31
SŠ s výučním listem 2
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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 Grégrová,
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
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Preventivní programy jsou zpravidla vedeny školním metodikem prevence a školním
psychologem za účasti třídních učitelů. Téma jednotlivých hodin voleno dle plánu
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:
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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).
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 stěžejních
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
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 Grégrová
Mgr. Michal Dubec – interaktivní seminář zaměřený na konstruktivní komunikaci,
kterého se zúčastnili téměř všichni pedagogičtí pracovníci
Seminář zaměřený na problematiku chování jednotlivých žáků či třídních kolektivů.
V souladu s metodikou MŠMT byl ve škole zaveden institut Individuálního
výchovného plánu
Krajská konference zaměřená na etickou výchovu - zavedení třídnických hodin
s tématikou etické výchovy
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Dále semináře dle aktuální nabídky Centra vzdělávání Královéhradeckého kraje
Preventistka školy se pravidelně účastní schůzek s okresním metodikem prevence PPP
Trutnov
KVP - komplexní pětiletý výcvik prevence - studuje: Mgr. Boháčová, Mgr. Grégrová,
PhDr. Radka Kulhánková, Ph.D.

Jednorázové preventivní akce
Jednorázové preventivní akce jsou uvedeny v plánu práce pro školní rok 2012/2013.
Preventivní program ZDRAVÁ ŠKOLA
V současné době 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.
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Průběžně po celý rok
Školní informační kanál /příprava a realizace – vedení školy, ŠMP/
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
V minulém školním roce byl těžištěm dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
uskutečněné v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost komplexní a
pro pedagogy časově nároční projekt.
Pro sledované období tohoto školního roku byly vybrány v souladu s cíli výchovy a
vzdělávání níže uvedené vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky:
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Vzdělávací akce pro celý pedagogický kolektiv:
1. Školení GRADEBOOK (elektronická.žákovská knížka) 28.11. - Mgr. Turčík
2. Konstruktivní komunikace 17. a 18. 1. + 15.4. Mgr. Michal Dubec, učitelé 1.st.
3. Čtení s porozuměním 2.4.2014, Mgr. Šaránková – Kritické myšlení, učitelé 1.st.
4. Konstruktivní komunikace, 17. a 18. 1. + 15.4. Mgr. Michal Dubec, učitelé 2.st.
5. Etická výchova, 28. 8., Ing. Nováková, všichni učitelé

Vzdělávání pro jednotlivé učitele:
1. Výchova školních dětí, MUDr. Lidmila Pekařová, 15.1. Hradec Králové,
Boháčová, Kramplová
2. Činnostní učení - Učím (se) rád v 1.třídě, 18.3., Trutnov, Kovářová, Kramplová
3. Hejného matematika 17.6. 2014, Jičín, Kovářová, Kramplová, Boháčová
4. Sebezkušenostního výcviku KVP - 4.ročník … Grégrová, Kulhánková, Boháčová
5. Montessori kurz, MVDr. Evou Štarkovou, 7 dnů únor – srpen 2014, A.
Erlebachová
Průběžně probíhající vzdělávání během školního roku 2013/14
KVP - komplexní výcvik prevence - již 4. ročník 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 předminulém školním roce 11.11.2011 v 11 hodin.
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
a) Průběžné akce pořádané ve školním roce 2013/14
1. Systematicky dle plánu prevence proběhl preventivní program pro 1. – 9. ročník.
V každé třídě alespoň dva vstupy v rámci našeho školního preventivního programu
Zdravá škola.
2. Každé poslední úterý v měsíci jsou realizovány pravidelné konzultace pro rodiče
našich žáků.
3. 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“.
4. Škola je zapojena do programu „Recyklohraní“.
b) Úspěšné aktivity z ročního plánu ve školním roce 2013/14
ZÁŘÍ
2.9. 2013 slavnostní zahájení šk. roku, deváťáci přivedli do lavic nové prvňáčky
3.9. seznamovací schůzka rodičů žáků 6.tříd
9.9. 5.C spí ve škole, opéká buřty na školním dvoře
9. – 12.9. adaptační kurz 6.C na chatě Alfonska na Benecku
16. – 19.9. adaptační kurz 6.A
tamtéž
19.,20.9. Tma přede mnou … 2. a 3.třídy … projekt ve spolupráci s KRNAP
25.9. 5.ABC v Praze – divadlo Minor, Pražský most, Karlův most, metro,…
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ŘÍJEN
1.10. Krkonošské sportovní hry – naše ZŠ pořádá atlet. soutěže pro žáky vrchlabských škol
2.10. 9.AC exkurze do Tarezína a Lidic
3.10. přespolní běh v Trutnově - 19 žáků 6. – 9.roč. – postoupili do krajského kola
4., 9., 11. a 14.10. exkurze 8.AC a 9.AC do truhlárny ve Vrchlabí
9.10. krajské kolo přespolního běhu v Nové Pace
9.10. školní výlet Strážné 2.A, 2.B (odlož. z konce šk. roku)
10.10. burza sportovních potřeb v tělocvičně ZŠ
11.10. ekologická beseda EKO-COM … 2. – 6. třídy
14.10. Ten sing … 2.stupeň v tělocvičně
16.10. diashow Americká divočina … 5.-8.roč. na Střelnici
16.10. Výstava středních škol – v Trutnově – 9.A, 9.C
18.10. přebor ČR v přespolním běhu – Hradec Králové (6 děvčat x 1650m, obsadili jsme
2.místo!)
22.10. volby zástupce rodičů do školské rady – zvolen Bc. P. Vasiljev
24.10. Běh zámeckým parkem – pořádá DDM – 1. – 5.třída
24.10. podzimní společné tvoření 9.A + 1.A
25.10. podzimní společné tvoření 9.C + 1.B
25.10. setkání s Jakubem Vágnerem – u Labe, 3.B
31.10. strašidelný den ve 4.A
31.10. Slavnost duchů … 16 – 17.30 … pořádá naše škola pro děti a rodiče z Vrchlabska

16

LISTOPAD
4.11. divadlo Mladá Boleslav … 8.A a 8.C
12.11. SCIO testy (M, Č, OSP) … 9.A a 9.C
14.11. Labutí jezírko … divadelní představení – Střelnice… 3., 4. a 5.třídy
15.11. autorské čtení … pan Holan – Vyprávěnky čubičky Kvídy … 2. a 3. třídy
15.11. Burza středních škol v Hradci Králové … 9.A
20.11. 1.čtvrtletní porada
21.11. florbal – turnaj 8. a 9.tříd ve Dvoře Králové, naši žáci zvítězili
25.11. Madagaskar – Planeta Země- na Střelnici – 6. – 9.třídy
26.11. schůzka pro rodiče vycházejících žáků v 16hodin
26.11. třídní schůzky 2.st. v 16.00, v 15.00 výbor SRPDŠ
27.11. třídní schůzky 1.st.
27.11. historie Vrchlabí – přednáška v aule školy v hodinách D – pan Bartoš
28.11. školení ped. prac. pro uživatele GRADEBOOKu – pan Turčík
29.11. exkurze žáků 8.tříd v učilišti ve Vysokém n. J.

PROSINEC
2.12. Hvězdička betlémská – Střelnice- 1. – 3.třídy
3.12. fotbalový turnaj pro 5.třídy
4.12. vánoční dílny – spolupráce s Diakonií – 9. a 1.třídy
4.12. andělský den ve 4.třídách
5.12. Mikulášská nadílka – 9.třídy pro 1.stupeň + MŠ
12.12. 6.A přespí ve škole
13.12. prohlídka SPŠ Trutnov – 9.A + 9.C
16.12. Školská rada
17.12. beseda s Cyrilem Podolským – autorem anim.filmu Krysáci – 5.třídy, 8.A + 9.AC
17.12. třídní schůzka 7.A
18.12. Divadlo Mladá Boleslav … 7.A a 7.C
18.12. 6.C přespí ve škole
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19.12.
19.12.
20.12.
20.12.

filmové představení Příšerky s.r.o. v Divadelním Klubu – 2. – 5.třídy
vánoční posezení ped. prac. + prac. ŠJ U Bohouše
vánoční zpívání na schodišti
1. a 9. třída společný program (zpívání v klášteře, přáníčka…)

LEDEN 2014
8.1. Zdravý den v 5.třídách – beseda s paní Ječmínkovou – zdravý životní styl
16.1. ZÁPIS do 1.tříd 14 – 18
17.-18.1. (pá + so) školení KOMUNIKACE (Michal Dubec) pro uč. 1.st.
22.1. pololetní klasifikační PORADA
30.1. VYSVĚDČENÍ, v 10hod. film Rivalové v Divadelním klubu – 8., 9.tř. + 6.C, 7.C
31.1. pololetní prázdniny
ÚNOR
3. – 7.2. odpolední lyžařský kurz pro žáky 3. a 5.tříd (paní Kinclová)
5.2. třídní schůzka rodičů žáků 8.C v 16 hod.
10. – 14.2. jarní prázdniny
17.2. konzultace vedení školy s J. Maléřem (ve 14 hod.)
od 17.2. nový systém objednávání obědů ve školní jídelně
20.2. 7.C + p.uč. Čermáková - Gymnázium Vrchlabí – přírodopisný seminář v rámci grantu
26.2. v 16 hod. „naši olympionici na vrchlabském náměstí“
28.2. masopust a karneval v 1. a 2.třídách
28.2. školní PLES Mezi vločkami

BŘEZEN
3.3. R.U.R. divadlo v Jilemnici … 9.A + 9.C
10. a 12.3. Hasík – preventivní pořad pro 2.třídy
12.3. OT 64 … ukázka vojenské techniky pro žáky 1.st. na školním dvoře
13.3. jarní výlet 4.A
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13.3. tibetské mandaly … 2. a 5.třídy na vrchlabském zámku
18.3. Hasík – preventivní pořad pro 6.třídy
19.3. 1.A přespí ve škole
24.3. preventivní program PPP + naši bývalí žáci … pro 7.A a 8.A
24.3. Škola malého stromu - divadlo Jilemnice pro 6.A a 6.C
24.3. speciální program SVP Trutnov v 8.C
25.3. třídní schůzka pro rodiče 2.tříd – info o spojení tříd příští šk. rok
27.3. Den učitelů – setkání v Divadelním klubu
25. a 28.3. Hasík – preventivní pořad pro 2.třídy – 2.část

DUBEN
1.4. exkurze 6.tříd do Prahy
2.4. Čtení s porozuměním (12.30 – 16.30 školení pro ped. prac. 1.st.)
3.4. Hasík – prevent. program pro 6.tř. – 2.část
3.4. beseda se Silvou Dymáčkovou – autorkou filmu Šmejdi … pro 4.AB
4.4. vypuštění Bodliny – závěr společného projektu 4.AB + KRNAP
8.4. intervence SVP Varianta Trutnov ve třídě 8.C
9.4. vybíjená smíšených družstev 4. a 5.tříd … ZŠ Školní
14.4. exkurze 5.tříd do Planetária Hradec Králové
14., 15. a 16.4. Velikonoční jarmark - prodej žákovských výrobků – výtěžek použit na
adopci na dálku
15.4. velikonoční dílny v Tyršáku – spolupráce 9.A s Diakonií a 9.tříd s 1.
15.4. Komunikace … 2.část školení pro ped. prac. 1.st. (12 – 18hod.)
16.4. Vojenská zotavovna Šp. Mlýn … společný výlet žáků 7.A s dětmi z Dětského domova
23.4. Hodina zpěvu … kulturní pořad s J. Uhlířem pro 1.st. na Střelnici
25.4. Anifilm v Kotelně … vybraní žáci 8. a 9.tříd se účastní akce Střelnice (v Kotelně)
25.4. Konzert pořádaný zdravotně a mentálně znevýhodněnými na Střelnici … 6., 7. a 9.tř.
25.4. 7.A na Gymnáziu Vrchlabí … v rámci projektu o fyzikálních pokusech
28.4. Divadlo z Hradce Králové v Divadelním klubu … 2., 3., 4. a 8.a a9.třídy
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29.4.
29.4.
29.4.
30.4.

schůze výboru SRPDŠ a třídní schůzky
prodejní výstava žákovských prací v aule školy
fotbalový turnaj žáků 7. a 8.tříd na ZŠ Školní
orientační závod v Dolní Branné … vybraní žáci 1.st.

KVĚTEN
2. a 9.5. ředitelské volno
6.5. Simpsnovi … muzikál nastudovala 5.B + p.uč. Krejčí – představení v Divadelním
klubu
6.5. Ostře sledované vlaky…. zájezd žáků 9.roč. do divadla v Mladé Booleslavi
6.5. školní výlet 1.tříd do Pěčína
7.5. Pohár rozhlasu … atletické závody … okrskové kolo - pořádá naše škola
12.5. exkurze žáků 1.tříd do knihovny
Rodičovská dílna -společné tvoření pomůcek s rodiči žáků 1.A
návštěva dětí z mateřské školy v 1.třídách
13.5. Indiánská pohádka … Divadlo Drak na Střelnici … žáci 1.stupně
14.5. zájezd „za odměnu“ … vybraní žáci 8. a 9.roč. v Praze a divadle Semafor
14.5. společný projekt 1.B a 9.C … Olympijský den
15.5. okresní kolo Poháru rozhlasu ve Dvoře Králové … postoupili
15.5. konzert skupiny ARIES (bicí nástroje) … 5. – 9. třídy na Střelnici
19.5. Školská rada
19.5. Kinematovlak … 45 žáků ze školní družiny
20.5. školní výlet 4.tříd - Pěnčín
21.5. školní výlet 2.C - IQ park Liberec
26. – 30.5. soustředění sportovní 6.C a 7.C na Pecce
26.5. Středisko výchovné péče Varianta – Mgr. Hrušková – intervence ve třídě 8.C
26.5. prezentace učebnic nakladatelstí KLETT
28.5. literární pořad K.H.Mácha v aule školy pro žáky 8. a 9.roč.
29.5. vyhlášení literární soutěže v Úpici – ceny pro naše žáky 6.A s p.uč. L. Vítovou
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29.5. školní výlet 2.AB na hrad Kost
ČERVEN
3.6. Pohár starosty … atlet. závody pro žáky 4. a 5. roč. pořádané naší školou
3.6. návštěva Požární stanice ve Vrchlabí v rámci projektu Hasík – 2.roč.
3.6. Tři mušketýři … muzikál nastudovaný žáky 9.A + p. uč. Loudová … v aule školy
4.6. preventivní pořad o dospívání (paní Blažková) … pro žáky 5., 6. a 7.roč.
4.6. třídní schůzka pro rodiče 8.C (závěr intervence SVP)
5.6. přijímací testy do budoucí sportovní 6.C
5.6. taneční revue Letem časem s Oliverem … na Střelnici … 1. – 9.roč.
9. – 13.6. soustředění sportovní 8. a 9.C na Pecce
9.6. návštěva Požární stanice ve Vrchlabí v rámci projektu Hasík – 6.roč.
9. – 10.6. školní výlet 8.A – se spaním ve škole
9., 10. 6. přírodovědné vycházky, „mravenčení“ … 1., 2., 3.třídy společně s KRNAPem
10.6. školní výlet 7.A do Čáslavi (vojenská letadla)
10.6. školní výlet 5.AC na Sněžku
12. – 14.6. školní výlet 9.A … Zbraslavice
12. – 13.6. školní výlet 5.B … Malá Skála
12.6. schůzka rodičů budoucích prvňáčků
13.6. exkurze žáků 6.roč. na MÚ Vrchlabí
2. – 13.6. Dopravní výchova na hřišti na ZŠ Školní … 1. – 5.třída
16.6. závěrečné zkoušky 9.A
17.6. závěrečné zkoušky 9.C
17.6. účast žáků 4.roč. na vyhlášení soutěže Škoda v Mladé Boleslavi
19.6. Tři mušketýři – muzikál 9.A – vystoupení v Divadelním klubu
19.6. Den čtenáře 1.A, 1.B
23.6. branné cvičení pro žáky 3. – 9. ročníku
23.6. vystoupení žáků 4.A, 4.B ve velké tělocvičně … TALENT školy
25.6. Závěrečné slavnostní zakončení školního roku – pro žáky 9.roč. v zasedací místnosti
MÚ Vrchlabí
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c) Charakteristika školy v oblasti sportu
Školu navštěvovalo ve sledovaném období školního roku 2013/14 celkem 447 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).
Tyto sportovní třídy jsou zaměřeny 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 2013 / 2014
Atletika
září 2013 – Krkonošské sportovní hry
starší žáci, starší žákyně a mladší žákyně mladší žáci, účast 3 škol
květen 2014 pohár rozhlasu - okrsek, okres, kraj, RF
Postup všech kategorií do okresu
červen 2013 pohár starosty
1.místo ml. žákyně a žáci
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Přespolní běhy
říjen 2013 vítězství v všech kategoriích na okrese, postup na krajské finále.
listopad 2013 MČR 2.m ml. žákyně
-

Florbal
listopad 2013 - Vrchlabí – okrsek, postup na okres a dále na kraj
2. místo ml. žáci. 2. místo st. žáci
Fotbal
listopad 2013 Vrchlabí – okrsek
3. místo st .žáci, 2. místo ml. žáci
listopad 2013 Trutnov – okresní finále
5. místo ml. žáci
duben 2014 Vrchlabí – okrsek
Přehazovaná
březen 2014 - okrsek – ml.žákyně 2. místo
Vybíjená
duben 2014 okrsek – ml.žákyně 2. místo
okres – ml.žáci 1.místo

23

Klasické lyžování
účast na ČP SLČR – 25 žáků
účast na MČR SLČR – 19 žáků
v celkovém hodnocení smíšených družstev ml. žactva na 3. místě MČR
st. žactva na 2. místě MČR
ml. dorostu na 8.místě MČR

Olympiáda dětí a mládeže
Účast našich žáků na 10. ODM v kraji Vysočina. Celkem 19 žáků školy – Lyžařský OB,
biatlon, klasické lyžování, sjezdové lyžování, snowboarding,
Zlatá medaile : Martina Waňková – lyžařský OB
Stříbrná medaile : Zuzana Zálabská - biatlon
e) Závěrečný komentář ke sportovním třídám
Žáci sportovních ale i nesportovních tříd se účastní všech sportovních soutěží a turnajů
pořádných v okolí (fotbal, florbal, atletika, přespolní
běhy, orientační běh, Zátopkovy štafety, Pohár
rozhlasu, Krkonošské sportovní hry apod.) 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 si, velmi dobře chápou
význam pojmu „fair-play“.
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Blíže k některým úspěšným aktivitám školy 2013/14
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.
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b) Krkonošské sportovní hry 2013
Ve čtvrtek 4. října 2013 se na atletickém stadionu areálu manželů Zátopkových konaly
„tradiční“ Krkonošské 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 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.
O hladký průběh závodu se postaral tým rozhodčích a pomocníků ze ZŠ nám. Míru.
Atmosféra, za níž děkujeme, byla příjemná a sportovci si zasloužili velkou gratulaci!

c) Spolupráce 1. tříd s deváťáky
24. a 25. 10. navštívili deváťáci - patroni své prvňáčky. Připravili si pro ně tvořivou dílnu, ze
které vyšly nádherné výrobky – podzimní lucerny a skřítky. Prvňáčci svým velkým
spolužákům společně zazpívali a měli pro ně připravené přáníčko. Díky tak výborně
připravené akci mohla první a deváté třídy zdobit jejich společná dílka. Všichni si to krásně
užili.
d) Do třetice všeho dobrého aneb naše "Slavnost duchů"
Čeho že do třetice dobrého? No přece duchů, strašidel, čarodějnic, svíček…. V zámeckém
parku jsme uspořádali 31.listopadu potřetí Slavnost duchů. Myslím, že si mohu troufnout
napsat dobrou, neboť z minulých dvou ročníků jsme měli převážně kladné ohlasy. A jak to
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dopadlo tentokrát? Krakonoš byl vlídný a kromě nižší teploty na nás žádné jiné zákeřnosti v
podobě deště či sněhu neposlal.
Tak se mohlo přibližně 350 dětí v doprovodu rodičů či příbuzných vydat na tajemná setkání s
vodními vílami, záhadnými kouzelníky, vychytralým vodníkem a jinými tajemnými
bytostmi, kterým bylo třeba pomoci s různými úkoly. Po splnění jednotlivých úkolů stateční
poutníci získávali písmenka, ze kterých jim v cíli vyšlo potvrzení toho, že jsou vlastně všichni
nejodvážnější. Navíc si mohli vybrat dáreček na památku a něco na zub za odměnu. Musíme
říci, že poutníci byli šikovní a lovení rybiček, stlaní postele, hledání očí, krmení dýňových
krabic, zachraňování dušičky či průchod strašidelným tunelem zvládli všichni bravurně.
Děkujeme, že Vás na naši stezku pro odvážné vyrazilo tolik a věříme, že i letošní rok se nám
podaří tuto akci zopakovat.

e) To už byl zase Mikuláš?
Zdálo se, že rok uběhl rychleji, než jsme čekali. Ačkoli počasí tomu zrovna moc
neodpovídalo, přikradl se prosinec a s ním i přípravy na tradiční mikulášskou nadílku.
Deváťáci se těšili, jak vyrazí mezi spolužáky převlečeni za čerty, anděly a Mikuláše. Zbytek
školy byl zase natěšen na to, že bude mít na jedné tváři černou šmouhu od čerta, na druhé
hvězdičku od anděla a vlasy plné třpytícího se andělského prachu.
Přestože jsme organizaci nadílky trochu pozměnili, věříme, že vše proběhlo bez újmy na duši
či na oblečení. Všechny děti na prvním stupni byly od andělů odměněny sladkou sušenkou a
čerti jim rozdávali ďábelské pomeranče. Odměna byla zasloužená. Mikulášům se písničky,
které vyslechli, moc líbily a nezapomněli také potěšit malou sladkostí paní učitelky, bez nichž
by děti tak pěkně společně nezazpívaly.
Kostýmy jsou uklizeny a teď bude řada na novopečených deváťácích, kteří se začínají těšit, že
brzo přijde jejich čas. Však to opět uteče rychle a než se nadějeme, bude tu prosinec…
Věříme, že ta závodní rychlost, kterou vše nyní utíká, nepokazí dětská předsevzetí býti
lepšími tak, jak to slíbily Mikulášovi… Držíme všem pěsti…
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f) Zpívání na schodech
Atmosféru Vánoc si všichni žáci školy se svými učiteli navodili každoročním společným
zpíváním koled na schodech. Nechyběl ani doprovod na hudební nástroje šikovných učitelů i
žáků.

g) Od dětské olympiády na ZOH 2014 do Soči
Od 19. do 24. ledna se uskutečnil již 6. ročník Her Zimní olympiády dětí a mládeže.
Pořadatelem byl tentokrát Kraj Vysočina a olympijské soutěže probíhaly na sportovištích
v Havlíčkově Brodě, Žďáru nad Sázavou, Novém Městě na Moravě a v Jihlavě. Žáci
základních škol (lyžaři, bruslaři, hokejisté, biatlonisté a další), reprezentující všech čtrnáct
krajů České republiky, měli šanci si zažít pravou olympijskou atmosféru, včetně slavnostního
zahájení a zapálení olympijského ohně i ceremoniálů vyhlašování vítězů. Přes nepřízeň počasí
a nedostatek sněhu se na neuvěřitelně dobře připravených sportovištích podařilo uskutečnit i
všechny lyžařské soutěže.
Z naší základní školy náměstí Míru ve Vrchlabí vyjelo reprezentovat Královéhradecký kraj
13 nadějných mladých sportovců. Naši žáci tak tvořili téměř pětinu krajské olympijské
výpravy! Běžce zastupovali Matěj Mikšík a Kateřina Jebavá, biatlonisty Marek Hawel, Josef
Provazník, Michaela Petříková, Zuzana Zálabská, Kateřina Háková a Natálie Zuzánková,
zimní orientační běh si vyzkoušeli Tomáš Kubát, Martina Waňková a Alžběta Randáková,
v alpském lyžování soutěžil Jiří Hartig a ve snowboardu Adam Paulíček. Spolu s dalšími
absolventy naší školy, současnými studenty gymnázia, bylo zastoupení žáků z Vrchlabí
nejpočetnější skupinou sportovců z jednoho města.
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Dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili v lyžařském orientačním běhu přivezla Martina Waňková
a stříbro z biatlonu Zuzana Zálabská. Tito naši mladí sportovní reprezentanti přivezli celkem
čtyři medaile a další dobrá bodovaná umístění a výraznou měrou tak přispěli k celkovému
šestému místu Královehradeckého kraje v pořadí krajů.

Historie Her olympiády dětí a mládeže, projektu Českého olympijského výboru, se datuje od
roku 2003, kdy se konaly první hry letní olympiády. První zimní hry se konaly v roce
následujícím. Už na prvních zimních hrách v roce 2004, pořádaných Středočeským krajem,
byla mezi účastníky tehdy žákyně naší ZŠ Karolína Grohová, druhých a třetích zimních her
ODM se zúčastnili žáci Michal Krčmář a Eva Samková. Tito tři sportovci spolu s Karolínou
Erbanovou nás reprezentovali na Zimních olympijských hrách v ruském Soči.

ZŠ Vrchlabí náměstí Míru se tak může pyšnit tím,
že Českou republiku velmi úspěšně reprezentovali
v Soči hned čtyři absolventi naší školy. Jejich skvělá
umístění jsou odměnou cílevědomé a obětavé práce
učitelů a trenérů z Vrchlabí. Zejména pak zlatá
olympijsk
á medaile
Evy
Samkové
vyzvedla
naši na výsluní mezi sportovními školami
v České republice. Nezbývá než popřát, aby i
další naši žáci úspěšně následovali své
předchůdce.
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h) Mezi vločkami – ples ZŠ
I když loňská zima byla na sněhové vločky velmi skromná, v Divadelním klubu se to 28.
února vločkami jen hemžilo… Aby ne. Probíhal tu totiž ples naší školy letos poeticky
nazvaný „Mezi vločkami“.
Žáci pod vedením pedagogů klub nádherně vyzdobili a nic už pak nebránilo tomu, abychom
se pod vločkami pokusili nejen o různé společenské tance, ale také o zábavné předtančení,
radostné rozdávání tomboly a poctivé zapisování jmen do tanečních pořádků, které jsme spolu
s žákovskou knížkou obdrželi hned u vchodu. Půlnoční losování speciálních cen tomboly
dokázalo rozesmát nejen výherce, ale i ostatní hosty, a tak jsme s dobrou náladou zakončili
příjemný večer.

i) Milá, netradiční a přínosná setkání s požárníky
Během měsíce března se žáci Základní školy náměstí Míru Vrchlabí účastnili netradičních
setkání. Požární ochrana, tentokrát trochu jinak. Mohli jsme se seznámit s nebezpečím, které
může způsobit nejen požár. Krátký úvod, projekce na interaktivní tabuli, přehledy, tvořené
před očima žáků, obrázky. Nejpřínosnější však bylo aktivní zapojení dětí, které se mohly stát
aktéry modelových situací a přímo si zkusit své reakce v kritických chvílích. Najednou jsme
zjišťovali, kolik důležitých rozhodnutí, kroků musí člověk udělat, na co nesmí zapomenout,
aby sobě nebo někomu jinému mohl zachránit život…zaujala nás požárníkova výstroj a
promyšlený způsob jejího oblékání, kdy jde o každou vteřinu. Děkujeme
za profesionální přístup a těšíme se na slíbenou návštěvu požární stanice!
j) Velikonoční jarmark ZŠ nám. Míru
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Na začátku pašijového týdne 15. a 16. dubna 2014 na náměstí TGM uskutečnila naše škola
již čtvrtý ročník dobročinného jarmarku. Výtěžek jsme věnovali především na další rok studia
chlapce Alexe z africké Ugandy, kterého si za svého vzdáleného spolužáka vybrali před
dvěma lety naši tehdejší páťáci.
Na jarmarku byly k vidění (a zakoupení) opět vlastnoruční výrobky našich žáků prvního i
druhého stupně. Při hodinách výtvarné výchovy a pracovního vyučování vznikaly papírové,
dřevěné i keramické ozdoby na stůl, závěsy, truhlíky s osivem a samozřejmě tradiční kraslice
a pomlázky. Všichni doufáme, že naše společná snaha ozvláštnila svátky jara a třeba i
pomohla Alexovi splnit si jednou sen o studiu lékařství. A přestože mnozí z nás by museli
chvíli přemýšlet, kde vlastně ta Uganda je (bývalá britská kolonie, dnes prezidentská
republika Uganda je vnitrozemský stát zhruba uprostřed východní poloviny Afriky s 30
miliony občany, převážně křesťanského vyznání), každý den se přesvědčujeme, že i
sebevzdálenější události se nás dotýkají a nemusí se pohnout ani příslovečné „motýlí křídlo“.
Již třeba proto, že máloco spojuje obyvatelstvo této planety jako právě nadcházející oslava
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Děkujeme všem návštěvníkům i zúčastněným a doufáme, že i
letošní ročník proběhne stejně úspěšně.
k) Bodlinka
Začátkem ledna 2014 se ve 4. B, na přání dětí, zabydlela ježčí holčička Bodlinka. Péči o ni si
rozdělily skupinky dětí ze 4. A , 4.B, 5.A a 5.C. Jejich každodenním úkolem byla péče o ježčí
domeček, vážení, česání bodlinek a krmení. A jak vlastně vypadá ježčí menu? V přírodě se
ježek živí hmyzem (slimáci, brouci, žížaly), ale i žábami nebo ptačími vejci. U nás si
pochutnávala na psích nebo kočičích konzervách, vločkách, rozinkách, jablku, rýži nebo
piškotech. Bodlinka byla čilá, ráda prozkoumávala své okolí, ale uměla dát najevo i svůj
nesouhlas – pár vyvolených poznalo, co je ježčí kousnutí.
V pátek 4. dubna jsme společně Bodlinku vrátili do volné přírody a popřáli jí krásný ježčí
život s nějakým prima ježčím parťákem do nepohody.
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l) Tradiční výlet do Prahy
A nebyl to apríl, vážení přátelé, byli jsme 1.dubna v Praze. Tradiční dějepisnou exkurzi
zažívají každý rok žáci jednoho ročníku, kteří během celodenní procházky navštíví katedrálu
sv. Víta, Zlatou uličku a další místa Pražského hradu a sejdou Královskou cestou přes Malou
Stranu a Karlův most na Staroměstské náměstí. Letos nám zvláště přálo počasí, díky tomu, že
nás skvělý pan řidič Martin Jirouš (děkujeme tímto Vojenské zotavovně Bedřichov) zavezl až
na Strahov, kde jsme navštívili i Petřín.
A jak jsme letošní „Prahu“ prožili? Čtěte dále a dozvíte se více.
…Jako první zastávka byl Petřín. Pan učitel koupil vstupenky a šli jsme do 1. patra. Tam byly
automaty na mince a pohlednice, a pak do 2. patra. Pražský hrad byl boží. Katedrála sv. Víta
byla nádherná. Hrobka, kam se málokdo dostane, byla fascinující. Zlatá ulička, na to, že
vstupenka stála 100 Kč, nebyla nic moc. Zeď Johna Lennona byla boží, já jsem taky něco
napsala. Karlův most byl žúžo. Byli tam umělci, muzikanti, žebráci, šperkaři. Mekáč božíííííí,
zmrzlina nejlepší…
…Nejvíce se mi líbila věž Petřín. Bolely mě z ní nohy, ale stálo to zato, viděla jsem skoro
celou Prahu, byl to moc krásný zážitek…
…Nejvíce se mi líbil Karlův most. Zaujaly mě tam kresby, které tam byly vystaveny…
…Nejvíce se mi líbil Pražský hrad. Taky Karlův most. Bylo to super, protože jsem tam nikdy
nebyl…
…Zeď Johna Lennona: Byla tam samá grafika a bylo to boží. Karlův most: Byly tam boží
obrazy, bylo to tam moc krásné, ale hodně nás bolely nohy, ale přežili jsme to tam…
…Všechno super, až na to, že jsme nejeli metrem! Nejlepší výlet na světě!!…
…McD – byla tam fronta a to se mi nelíbilo. Dal jsem si tam: Chicken wings – 5 křidýlek,
potom zmrzku a 2 koblihy. Líbilo se mi, že tam měli dolní sezení…
…V chrámu sv. Víta to bylo překrásné, z celého výletu se mi nejvíce líbilo právě tam. Byly tam
velmi krásné věci, např. varhany, okna, struktura stropu a vůbec celého chrámu. Hrobka nás
také okouzlila, ale ne tak, jako chrám…
…Nejvíce se mi líbil Pražský hrad, katedrála sv. Víta a hrobka. Líbila se mi rozhledna Petřín,
protože jsem měl hezký výhled. Docela se mi líbil i Karlův most. Jsem rád, že jsem jel, protože
jsem nikdy na takovém výletě nebyl. Děkuji, pane učiteli. A nelíbila se mi dlouhá zastávka
v McD…
…Překvapilo mě, kolik lidí má rádo Johna Lennona…
…Překvapilo mě, že jsme šli do McD a nelíbilo se mi, že jsme nejeli metrem…
…Nejvíce se mi líbil chrám sv. Víta, který opravdu vypadal, jakoby sahal až do nebe. Také se
mi líbila Zlatá ulička, ve které dříve bydleli obchodníci, horníci, ale hlavně zlatníci. Lidé v ní

32

byli docela skromní, a tak u většiny domů byla malá dvířka (přesně pro mě). Na Karlově
mostě jsem si spletla strany, takže jsem se trošku ztratila, ale jinak bylo vše dobré…
…Největší strach jsem měl z Petřína. Mám strašný strach z výšek, ale vylezl jsem až nahoru.
Jsem na sebe pyšný…
…Nejvíce se mi líbilo v té hrobce, bylo to tam velmi zajímavé. A ještě třešnička na dortu, co
ozdobila celý výlet: zastávka v McD…
…Mně se nejvíc líbila rakev sv. Jana Nepomuckého ze dvou tun stříbra! A taky se mi líbila
petřínská rozhledna…
…V Praze jsem byl již mnohokrát, ale tento výlet se mi líbil nejvíce…

…V Praze bylo fakt fajn! Byli jsme na Petříně, kde jsme šli na velmi vysokou rozhlednu.
Všichni nahoru nešli, ale ti odvážlivci vyšli nahoru. Na vrchu byl velký rozhled, ale trochu se
to tam kývalo…
…Legrační bylo, když jsme si sedli u chrámu na schody a začali svačit, všichni turisté na nás
koukali. Ráda bych si takový výlet zopakovala…
…Moc se mi líbilo vidět z výšky Prahu v mlze. Moc děkuji Panu učiteli…
…V Praze jsme viděli chrám sv. Víta, který byl úplně neskutečně božský. Nejvíce se mi tam
líbil český znak, pod kterým bylo napsáno PRAVDA VÍTĚZÍ. V autobuse byla sranda, zpívali
jsme. A děkuji moc a moc učitelům, kteří nás Prahou doprovázeli…
Takže díky všem za výdrž, nadšení a kázeň – bez toho bychom takovýto zájezd nemohli
zvládnout. Na shledanou na dalších podnicích kabinetu dějepisu.
Jana Albrechtová, Lucie Vítova, Marek Kopecký
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m) Čarodějnický den v 1. B
Na středu 30. dubna třída 1. B moc těšila, neboť se měli opět setkat se svými velkými
kamarády z 9. C. Ti si pro děti připravili opravdu zábavné dopoledne. Nejdříve si prvňáčci za
jejich pomoci vyrobili malé čarodějnice. Po svačině se rozdělili do družstev a soutěžili v
kouzelnických disciplínách (běh s koštětem, vaření lektvaru, prolézání pavučinou…). Našim
deváťákům a paní učitelce Grégrové děkujeme za bezvadně připravenou akci.

n) Rodiče z 1. A usedli do lavic
Ve středu 14. 5 2014 se ve třídě 1. A tísnilo v lavicích 8 maminek, dva tatínkové a jeden starší
bratr naší prvňačky. Přišli vyzbrojeni nůžkami, řezačkami a dobrou náladou. Vrhli se do
výroby montessori pomůcek a ačkoliv dílna byla na hodinu a půl, mnozí odcházeli mnohem
déle. Někteří si dokonce brali i práci domů. A tak po večerech stříhali, vrtali krychličky a
vybarvovali. Všechny pomůcky výborně fungují, děti je druhý den hned vyzkoušely. Všem
rodičům (a bráškovi) patří velký dík za ochotu, čas a nadšení. P.uč. Anna Erlebachová z 1.A
o) Úspěch v literární soutěži
Ve čtvrtek 28.5.2014 se pětičlenná skupina žáků 6.C oddělila ze soustředění sportovních tříd,
probíhajícího na Pecce a vydala se do Úpice. Proč? Protože jsme byli pozváni k slavnostnímu
vyhlášení 20. ročníku literární a výtvarné soutěže na téma „Pohádka ptačí“ (inspirováno
pohádkou Karla Čapka). Kromě bohatého programu tady pro nás bylo nachystáno i pohoštění.
Se vzrůstajícím napětím jsme očekávali vyhlášení, které přišlo samozřejmě až nakonec.
Ten, kdo z naší výpravy uspěl, umístil se na 3. místě ve své kategorii a odvezl si cenu… se
jmenuje… chvilka napětí… JAKUB RYCHLOVSKÝ z 6. C! Gratulujeme, Kubo a jsme na
tebe pyšní!
p) Výlet 7. A na leteckou základnu
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Dne 10.6.2014 se třída 7. A vypravila na výlet na leteckou základnu v Čáslavi a ke svým
starým známým do dětského domova v Milovicích.
"Ráno jsme se sešli o půl osmé a vyrazili směrem do Čáslavi, kde se nachází letecká základna.
Zde pro nás byl perfektně připravený prohlídkový program pod vedením pana Romana
Brázdy. První zastávkou byla stanice biologické ochrany letiště, kde jsme si mohli
prohlédnout místní dravce používané k plašení ptáků v okolí letiště. Někteří si také mohli
vyzkoušet držení výra velkého.
Během přesunu na další prohlídku jsme viděli několik vystavených letadel používaných
českým letectvem v dřívějších dobách. Následovala návštěva leteckého trenažéru používaného
pro výcvik českých letců na letadla L-159. Několik žáků si mohlo vyzkoušet ovládání letadla a
případný sestřel nepřátelského letadla nebo bombardování pozemních cílů. Po skončení
prohlídky trenažéru jsme se přesunuli do leteckého muzea mapujícího historii českého
vojenského letectva.
V hangárech jsme si prohlédli servisování letadel L-159 a JAS-39 Gripen, každý žák si také
vyzkoušel, jak se v letadle JAS-39 Gripen sedí. Ná sledovalo sledování předstartovní přípravy
pilota – oblékání kombinézy a její testování na správnou funkčnost. Ve 35°C opravdu nikdo
pilotovi nezáviděl 16kg vážící výstroj, proto byl vybrán nejhodnější dobrovolník k vyzkoušení
letecké kombinézy a helmy.
Pilot byl připraven a my jsme se vydali sledovat jeho start, a to doslova z první ruky – od
startovací dráhy jsme byli zhruba 200m. Sledováním následného přistání naše prohlídka
letecké základny skončila a mohli jsme se vydat směrem do Milovic.
V dětském domově v Milovicích jsme strávili zhruba 1 hodinu hraním si s dětmi, které žáci 7.A
již znají ze svých předchozích výletů na VZ Bedřichov. Paní ředitelka dětského domova pak
obdarovala všechny žáky malou drobností."
Velké poděkování patří panu Romanu Brázdovi za jeho provázení leteckou základnou a
podrobný a zajímavý odborný výklad. Další poděkování patří paní Baraníkové za domluvení
tohoto výletu pro žáky naší školy a pomoc s dohledem.
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q) Poděkování od Nikýska
Ve škole probíhala sběrová akce plastových víček od PET lahví, uvnitř článku se můžete
podívat na poděkování za sbírání víček od rodičů Nikýska. Peníze vybrané ze sběru víček se
používají na jeho finančně nákladnou léčbu.
Dobrý den, vážený pane řediteli, paní učitelky, páni učitelé a milé děti, dovolte nám, abychom
vám všem mnohokrát poděkovali za vaši snahu a obrovské nasazení, se kterým jste se věnovali
sběru víček pro našeho Nikýska. Niky má dětskou mozkovou obrnu, svalovou hypotonii, je po
operaci následků nemoci pojmenované Arnold-Chiariho malformace a aby toho neměl málo,
diagnostikovali mu autismus. Díky vám všem, kteří jste sbírali už vloni, se podařilo téměř
nemožné. Po první léčbě, která proběhla v září loňského roku, začal Niky letos v únoru
samostatně chodit. Teď máme před sebou zdokonalování hrubé i jemné motoriky a hlavně
mentální stránky – zatím vůbec nemluví. Víme, jak moc je těžké bojovat s autismem, ale my se
nedáme….
Velmi rádi bychom k paní doktorce, která se o Nikyho obrovský pokrok takhle úžasně
zasloužila, jeli ještě několikrát. Léčba je hodně finančně náročná a věřte, že bychom to bez
vás nezvládli.
Patří vám proto náš obdiv a velký dík, byť se jedná v uvozovkách „JEN“ o to, abyste
odšroubovali víčko a hodili ho do správné nádoby. Ceníme si každého takhle dobře
umístěného víčka a budeme velmi rádi, když zachováte Nikýskovi přízeň i v dalším školním
roce….Karolina a Jirka Rudolfovi s Nikýskem
r) Branný den duhový
Poslední týden letošního školního roku byl zahájen tradičním branným dnem, který prověřil
jak nemálo vědomostí i dovedností a fyzickou kondici, tak i tříbil nejrůznější smysly –
postřeh, soudržnost a cit pro pomoc druhému. Po loňské improvizaci, kdy nás nepřízeň počasí
přinutila strávit branné dopoledne v útrobách školy, jsme se tentokrát opět mohli rozlétnout
po loukách a cestách našeho tradičního „hřiště“ nad Městským parkem. Další podrobnosti a
fotografie si můžete prohlédnout po otevření článku.
Vytyčený okruh zavedl čtyřčlenné hlídky, tvořené napříč školními ročníky 4. – 9. tříd,
tentokráte až pod Strážné. Kromě úkolů zaměřených na barvy duhového spektra, jako bylo
např. hledání barevných motýlů v přítmí lesa, si naši žáci vyzkoušeli střelbu z pušek
používaných při biatlonu, orientaci v mapě i krajině okolí Vrchlabí a nechyběla ani kontrola
znalostí poskytování první pomoci. Pro členy učitelského sboru byla tentokrát připravena
zcela speciální a především tajná bojovka, která překvapivě zůstala utajena i po skončení
branného dne (velmi jsme si ji užili). Po absolvování zhruba sedmikilometrového okruhu pak
čekal na závodníky polní oběd na okraji Městského parku. S velkým poděkováním všem
účastníkům, žákům 9. C za pomoc na stanovištích, kuchařkám školní družiny za přípravu
oběda a jeho výdej v přírodě, Městské policii Vrchlabí za dozor u silnice a sv. Petrovi za
krásné počasí můžeme konstatovat, že se loňský branný den povedl.

s) Slavnostní loučení deváťáků se základní školou
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Slavnostní zakončení povinné školní docházky v reprezentativních prostorách vrchlabského
zámku se uskutečnilo při předávání vysvědčení ve středu 25. června 2014. Již tradičně, tak
jako v minulých letech, 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 vrchlabského zámku za účasti a proslovů třídních učitelů – Mgr.
Jitky Loudové a Mgr. Simony Grégrové – převzali z rukou starosty Ing. Jana Sobotky v
ozdobných deskách vysvědčení za 9. ročník, vysvědčení ze závěrečných zkoušek a pamětní
list. S přáním do dalších studijních a životních let přispěl ke slavnostní atmosféře svými slovy
i starosta města Vrchlabí Ing. Jan Sobotka a ředitel školy Mgr. Petr Jindřich.
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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.

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.
2.
3.
4.
5.
6.

OTEVŘENOST
VYVÁŽENOST
ŠKOLA PRO KAŽDÉHO
EFEKTIVNÍ VÝUKA
OBECNÁ A FUNKČNÍ GRAMOTNOST
PÉČE O DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
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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.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou
školní inspekcí
Česká školní inspekce nevykonala ve sledovaném období žádnou inspekční činnost. Ta
proběhla naposledy v závěru školního roku 2011/2012 s velmi pozitivními závěry a výborným
celkovým hodnocením práce školy. V takto nastavené výchovné a vzdělávací práci
pokračujeme i nadále.

Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy jsou Je (Bude) uvedeno v samostatné zprávě o
hospodaření školy za kalendářní rok 2013 a 2014.
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Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Škola v minulém školním roce ukončila své zapojení do víceletého rozvojového programu
vyhlášeného MŠMT EU-peníze školám s názvem projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání, a
nyní úspěšně používá výstupy z tohoto programu ve svém vzdělávacím procesu. Druhým
velkým projektem, do kterého byla škola ve sledovaném období zapojena byl projekt
Vzdělávání učitelů základní školy Vrchlabí za účelem zkvalitnění výuky, který byl v minulém
školním roce ukončen. Podobně jako v programu EU-peníze školám i v tomto případě škola
využívá výstupy z tohoto programu ve své každodenní práci nejen s žáky.

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.
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.

40

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Ve sledovaném období škola předložila a realizovala projekty financované z jiných zdrojů
zejména vyhlášené MŠMT a Královéhradeckým krajem. Ty byly finančním přínosem pro
kvalitnější a efektivnější zajištění výchovy a vzdělávání. Šlo o projekty typu Kompenzační
učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením, projekty v rámci programů zaměřených
na prevenci rizikového chování žáků (Prevence napříč ročníky), sportovní aktivity (Atletické
úterky) a projekty v rámci podpory a rozvoje zdravého životního stylu (Prožitkem a pohybem
k divadelnímu představení).
Ve sledovaném období škola předložila na MŠMT žádost o finanční podporu z rozvojových
programů pro zřízení funkce asistenta pedagoga k žákům se sociálním znevýhodněním.
Finančně podpořeni byli 3 asistenti pedagoga. Dále škola předložila na MŠMT žádost o
finanční podporu z rozvojového programu pro zřízení funkce speciálního pedagoga, která
byla rovněž podpořena.

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při
plnění úkolů ve vzdělávání.
Jak bylo konstatováno již v minulých výročních zprávách, odborová organizace působící ve
škole byla 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, SVP, Policie ČR, Poradenská centra, školy,
vzdělávací instituce, zřizovatel, MŠMT apod.) spolupracujeme v rámci plánu práce, interních
směrnic a dle aktuální potřeby.

Ve Vrchlabí dne 12. 10. 2014

Mgr. Petr Jindřich v. r.
ředitel

Příloha
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
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