
Základní škola a Mateřská škola Hořičky, okres Náchod
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022

      

Základní škola a Mateřská škola Hořičky, okres Náchod
web:  skolahoricky.cz

VÝROČNÍ   ZPRÁVA
O  ČINNOSTI  ŠKOLY

   za školní rok  2021 - 2022
do školní roku zasáhla svým pokračováním 

pandemie koronaviru covid-19 

1/15



Základní škola a Mateřská škola Hořičky, okres Náchod
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022

Obsah:

Článek 1 - Základní údaje o škole str. 3
Článek 2 - Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy                        str. 5
Článek 3 - Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném
           přijetí do základní školy, zápis k docházce do mateřské školy str. 6
Článek 4 - Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího 
           programu    str. 7
Článek 5 - Výsledky vzdělávání žáků     str. 7
Článek 6 - Údaje o prevenci sociálně patologických jevů údaje
            o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění
            podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
           potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na 
           poskytování jazykové přípravy                               str. 9 
Článek 7 - Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a 
           odborný rozvoj nepedagogických pracovníků str. 10
Článek 8 - Výchovné poradenství str. 10  
Článek 9 - Zájmové kroužky str. 11
Článek 10 - Aktivity školy a prezentace na veřejnosti str. 11
Článek 11 - Výsledky v soutěžích str. 13
Článek 12 -  Kontroly provedené Českou školní inspekcí str. 15

2/15



Základní škola a Mateřská škola Hořičky, okres Náchod
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022

Článek 1. Základní údaje o škole

název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Hořičky, okres Náchod
č.p. 71, 552 05  Hořičky

kontakty - VODAFONE 774 879 020   ředitel                   775 424 571    II. stupeň
775 424 573   I. stupeň               775 424 574    ŠD             
775 424 575   MŠ                       775 424 577    ŠJ              

typ organizace příspěvková  
právní subjektivita ano
zřizovatel OÚ Hořičky
IČO 750 171 21
e-mail reditel@skolahoricky.cz   - hlavní e-mail v GSuite pro

                                             vzdělávání
skolahoricky@seznam.cz  - sekundární e-mail

webová adresa skolahoricky.cz     +    odkaz na Facebook školy
ředitel Mgr. Karel Dvořáček
identifikátor školy 650 048 164
IZO ZŠ 102 254 591
IZO ŠD 117 400 131
IZO ŠJ 102 954 283
IZO MŠ 107 583 534
vyučování probíhá podle osnov - ZŠ - ŠVP „Otvíráme oči“

- MŠ - ŠVP „Hrajeme si celý den“

Přehled počtu tříd a žáků podle zahajovacích výkazů ke dni 30.9.2021 (ZŠ a MŠ), 
příp.  31.10.2021 (ŠD)

a) ZŠ

Počet tříd
Počet žáků

celkem dívky
celkem 9 143 73
z toho 1. – 5. ročník 5 87 42

1. ročník 1 15 6
2. ročník 1 22 11
3. ročník 1 18 11
4. ročník 1 13 5
5. ročník 1 19 9
6. ročník 1 13 9
7. ročník 1 15 4
8. ročník 1 14 10
9. ročník 1 14 8

(pozn.: při stanovení počtu tříd ve škole se vychází z vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním
vzdělávání)
Od školního roku 2019/2020 má naše škola 9 tříd pro 9 ročníků. To bylo umožněno reformou
financování regionálního školství od roku 2020. Letos ve školním roce 2021/2022 v tomto
trendu bylo pokračováno. Je to ku prospěchů žáků, neboť již není nutné spojovat 2 ročníky do
jedné třídy jako v minulosti. 
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b) MŠ
Počet tříd  1
Počet dětí celkem 25
          z toho dívky  6
z toho děti s omezenou docházkou  0

c) ŠD
Počet oddělení 3
Počet žáků celkem 69
          z toho dívky 39

Naše škola je úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem s maximální kapacitou 170
žáků. Výuka probíhá ve všech ročnících v samostatných třídách. Od školního roku 2019/2020
již nedochází ke spojování více ročníků do jedné třídy. 

Výuka  probíhá  ve  dvou  budovách.  V první  budově  (čp.  19)  je  I.  stupeň,  cvičná
kuchyňka, kabinety 1.stupně a školní družina, která má tři oddělení. Ve starší budově (čp. 71)
je umístěn II. stupeň a učebna pro výuku fyziky a chemie (využívaná i jako učebna školních
dílen), počítačová učebna.

Budova mateřské školy je přímo napojena na budovu I. stupně. Kapacita mateřské školy
je 28 dětí.  
Všichni žáci školy i děti  ze školy mateřské mohou pro široké pohybové aktivity  využívat
nedalekou tělocvičnu, kterou má v pronájmu OÚ a škola má do ní neomezený přístup v době
školního vyučování. Na přelomu roku 2021 a 2022 byla zahájena výstavba nové tělocvičny,
která bude stavebně napojena na budovu 1. st. Pro tento účel bylo loni vybudováno zázemí v
budově čp. 19.  Zde byly vybudovány šatny pro dívky a chlapce a v šatnách navíc sociální
zařízení  a  sprchy.  Tudy  se  bude  vstupovat  do  nové  tělocvičny.  Dokončení  výstavby  je
plánováno na konec roku 2022 (cca prosinec). 
Dále  se  hojně navštěvuje  velké  travnaté  hřiště  na kopanou (jehož  provozovatelem je  OÚ
Hořičky)  a  „Areál  pro  všechny  generace“.  Zde  se  nachází  multifunkční  hřiště  s  umělým
povrchem na tenis a volejbal a v areálu je také herní sestava pro děti. Po dokončení výstavby
tělocvičny je v plánu rozšířit herní možnosti areálu doinstalováním dalších herních prvků a
pískoviště. Areál rovněž slouží v době po skončení školního vyučování veřejnosti a je volně a
bezplatně přístupný.  
Co se sportovních kurzů týče, tak pandemie zasáhla do sportovních kurzů jen minimálně. Žáci
3.  -  4.  ročníku  absolvovali  plavecký  výcvik  v  Trutnově  jako  náhradu  neuskutečněného
výcviku z loňského školního roku. Žáci 2. ročníku absolvovali premiérově bruslařský výcvik
v  Trutnově.  Došlo  ke  změně  systému  u  provozovatele  bruslařského  výcviku  (bruslení  je
umožněno  pouze  dětem  z  MŠ  či  žákům  1.  nebo  2.  ročníku).  S  obtíži  se  nám  podařilo
realizovat výjezdní týdenní lyžařský kurz žáků 5. ročníku v Mladých Bukách. Někteří žáci se
nemohli zúčastnit vzhledem k jejich odhalené pozitivitě při testech na covid.
Úspěšně  se  podařilo  uskutečnit  pobytový  lyžařský  výcvik  žáků  7.  ročníku  v  Deštném  v
Orlických horách (ubytování v Hotelu Alba).
Žáci,  kteří  do  naší  školy  dojíždějí,  mohou  využít  dobré  dopravní  obslužnosti.  Začátek
vyučování (7,25h) je přizpůsoben času, kdy autobusy ze směru od Úpice, Červeného Kostelce
a České Skalice přijíždějí na Hořičky. Také časy odjezdů plně vyhovují a jsou dostatečné. 
Školu navštěvují  děti nejen z Hořiček - v tom je započítán celý obvod včetně Křižanova,
Chlístova a Nového Dvora (zhruba necelá třetina), ale významný podíl mají i žáci z okolních
obcí.  
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Školská rada:
Od 27.6.2005 v naší škole funguje školská rada, která má 6 členů. 
Ve volbách dne 23.6.2021 byli zvoleni tito zástupci: 
a) za zákonné zástupce dětí byly zvoleni:
Jan Zvara
Lenka Mertlíková
Dále pak:
b) zřizovatelem byli jmenovány:
Michaela Pokorná
Petra Kuderová
c) pedagogickým sborem byly zvoleny:
Mgr. Iveta Faltová
Mgr. Michala Hejčlová

Článek 2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Úvazky  pedagogických  pracovníků  jsou  stanoveny  podle  NV  75/2005  Sb.,  úvazky
nepedagogických  pracovníků  vychází  z normativů  KÚ  a  jsou  efektivně  přizpůsobeny
potřebám školy. 

Vedení školy:

Ředitel:

Mgr. Karel Dvořáček
- ředitel nemá uvolněnou zástupkyni se sníženým úvazkem,
některé povinnosti jsou úkolem vedoucích učitelek ZŠ, MŠ
a vedoucí vychovatelky ŠD

Základní škola: 
vedoucí učitelka 1. stupně ZŠ 
a učitelka II. třídy

Mgr. Ludmila Jirásková

   asistentka pedagoga, 
   od 1.1.2022

Bc. Iva Ulichová

I. Mgr. Michala Hejčlová
III. Mgr. Lenka Hejková
IV. Mgr. Dana Maršíková
   asistentka pedagoga Markéta Térová
V. Mgr. Jana Neumannová
   asistentka pedagoga Helena Čepelková
VI. Mgr. Iveta Faltová
VII. Mgr. Stanislava Rückerová
VIII. Mgr. Alena Dvořáčková
IX. Mgr. Monika Zelinková
bez třídnictví Mgr. Věra Šintálová
bez třídnictví Mgr. Art. Lenka Magová
výchovná poradkyně Mgr. Monika Zelinková
preventistka drogové závislosti
a sociálně patologických jevů

Mgr. Iveta Faltová
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školní asistentka pro 1. st., 
Šablony III, do 31.12.2021

Bc. Iva Ulichová

Ostatní nepedagogičtí pracovníci na ZŠ:
školnice I. stupeň Sylvie Možišová 
školnice II. stupeň Simona Pacáková
účetní Ilona Hlavatá

Školní jídelna:
vedoucí školní jídelny
a pracovnice provozu

Ilona Hlavatá

hlavní kuchařka: Libuše Borůvková
kuchařka: Lucie Halvová

Školní družina:
vedoucí vychovatelka - I. oddělení Drahoslava Cejzlarová
vychovatelka - II.oddělení Markéta Térová
vychovatelka - III.oddělení Helena Čepelková
školní asistentka – Šablony III (do
31.12.2021), asistentka pedagoga od
1.1.2022

Bc. Iva Ulichová

Mateřská škola:
vedoucí učitelka MŠ Monika Olbortová
učitelka Zdena Řezníčková
domovnice do 31.1.2022 Michaela Caklová
domovnice od 1.2.2022 Lucie Vaňková
asistentka pedagoga od 1.11.2021 Jana Trchalíková

Mzdová účetní: 
Jitka Rumplesová - pracuje na dohodu o provedení práce (výkon práce v České Skalici)

Školník:
Miloslav Vít – pracuje na dohodu o provedení práce dle potřeb školy

Článek 3. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném
přijetí do základní školy, zápis k docházce do mateřské školy

ZŠ)
Zápis do 1. ročníku proběhl po dvou minulých a mimořádných pandemických letech opět
běžným způsobem 21.4. 2022.
Poprvé u zápisu bylo 19 nových dětí, 2 děti přišly po odkladu. Zapsáno bylo nakonec 18 dětí,
odklad školní docházky dostaly 3 děti. 
1.9.2021 nastoupilo do 1. ročníku 17 žáků - z toho 7 dívek (údaj podle stavu k 30.9.2022).
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MŠ)
Zápis do MŠ rovněž proběhl klasickým způsobem 11.5.2022.
Bylo podáno 7 přihlášek do MŠ. Přijato bylo 7 nových dětí (někteří s nástupem po dovršení 3
let věku).

Z 8 předškoláků z naší MŠ jich nastoupilo 6 u nás do 1. ročníku.

1.9.2022 zahájila mateřská škola svou činnost s počtem 20 zapsaných dětí.

Článek  4.  -  Stručné  vyhodnocení  naplňování  cílů  školního
vzdělávacího programu 

Cíle  školního  vzdělávacího  programy  byly  v  roce  2021/2022  naplněny  s  ohledem  na
probíhající pandemii covidu. Šlo o to, abychom dohnali ztrátu z doby covidové, kdy probíhala
distanční výuka. 
Škola byla od ledna 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ v rámci „Národního
plánu obnovy“. Do doučování se zapojilo celkem 6 pedagogů školy. Tito pedagogové zajistili
doučování žáků na 1. stupni školy v hlavních předmětech – Čj, M, Aj. Dále pak probíhalo na
2. stupni doučování žáků z matematiky v 8. a 9. ročníku (příprava na přijímací zkoušky).
Další změnou školního vzdělávacího programu byla změna u dalšího cizího jazyka. Došlo ke
změně v učebním plánu. Tento jazyk bude nově vyučován od 7. ročníku do 9. ročníku a to
vždy po 2 hodinách týdně.  Bude možné vybrat si z ruského nebo německého jazyka v 2.
polovině 6. ročníku. Pro rok 2022/2023 si žáci celkem jednoznačně vybrali premiérově jazyk
německý (pravděpodobně způsobeno ruskou agresí na Ukrajině zahájenou v únoru 22). 
Závěrem lze říci, že žákům se celkem podařilo ztrátu z covidu dohnat (nebo případně během
školní docházky doženou).  Žáci 9. ročníku se na střední školy dostali.  Celkově se u žáků
změnil přístup ke škole. Jsou moc rádi, že mohou opět do školy chodit bez omezení a setkávat
se s kamarády.

Článek 5. Výsledky vzdělávání žáků    

Stav k 24.6.2022
Ročník Prospěli

s vyznamenáním
Neprospěli
(s možností

opravné zkoušky)

Neprospěli
(bez možnosti

opravné zkoušky)

2. stupeň z
chování

3. stupeň z
chování

Pochvaly na
vysvědčení

1. 15 0 0 0 0 0
2. 21 0 0 0 0 0
3. 17 0 0 0 0 0
4. 10 0 0 0 0 1
5. 11 1 0 0 0 1
6. 8 0 0 0 0 5
7. 4 0 0 0 0 3
8. 3 0 0 0 0 4
9. 3 0 0 0 0 1

Celkem 92 1 0 0 0 15
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Pozn.:  
V srpnu 2022 se konala opravná zkouška žáka z M a Čj a žák prospěl. Prokázal dostatečnou
znalost  k tomu,  aby mohl pokračovat  v dalším ročníku. Vzhledem k tomu,  že proběhly i
některé školní soutěže, mohli jsme udělit i pochvaly na vysvědčení. 
Hodnocení  chování  žáků  -  všichni  žáci  měli  chování  velmi  dobré.  Nesetkali  jsme  se  s
žádnými záležitostmi (vliv měla zřejmě stále probíhající pandemie), které by bylo nutné řešit
zásadními výchovnými opatřeními.

Rozmístění žáků 9. ročníku do středních škol 
2 žákyně Střední škola Sion High School,

Hradec Králové

Na Kotli 1201
500 09 Hradec Králové 

Předškolní  a  mimoškolní
pedagogika 
75-31-M/01

 4letý 

žák Střední průmyslová škola 
stavební arch. Jana Letzela

Pražská 931, 547 01 NÁCHOD 

Stavebnictví

36-47-M/01 

- rozpočtování a kalkulace 
staveb

4letý 

žákyně Hotelová škola Hradec Králové,
s.r.o. 
Českoslov. armády 274
500 03 Hradec Králové 

Kadeřník

69-51-H/01
 3letý

žák Střední škola aplikované 
kybernetiky s.r.o.
Hradecká 1151/9
Hradec Králové
500 03 

Počítačová grafika 

82-41-M/17 
4letý 

žákyně Česká lesnická akademie 
Trutnov - střední škola a vyšší 
odborná škola

Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Ekologie a životní prostředí
16-01-M/01 

4letý 

žák Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště, Hradec 
Králové, Vocelova

Vocelova 1338
500 02 Hradec Králové 

Mechanik opravář motorových 
vozidel

Automechanik  –  pro  silniční
dopravu

23-68-H/01 
3letý

žák Střední  zemědělská  škola  a
Střední  odborné  učiliště
chladicí a klimatizační techniky
Komenského 873

Mechanik pro chladící a 
klimatizační techniku 
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517 41 Kostelec nad Orlicí 26-41-L/01 
4letý

žák Jiráskovo gymnázium
Náchod
Řezníčkova 451 
547 01

Gymnázium
 79-41-K/41                                
                                  4letý
                                  

žákyně Střední odborná škola 
veterinární
Hradec Králové-Kukleny, 
Pražská 68 

Veterinářství

43-41-M/01

 4letý

žákyně Střední škola gastronomie a 
služeb
Masarykovo náměstí 2
Nová Paka 50901 

Kuchař - číšník

65 - 51 - H/01
3letý

žákyně Bezpečnostně právní akademie,
s.r.o., 
(BPA Malé Svatoňovice)
17. listopadu 177
542 34 Malé Svatoňovice 

Bezpečnostně právní činnost 

68-42-M/01 
 4letý

žákyně Střední průmyslová škola Otty 
Wichterleho
Hronov

Kadeřník
69-51-H/01
                                  3letý

žák Střední průmyslová škola 
stavební arch. Jana Letzela

Pražská 931, 547 01 NÁCHOD 

Stavebnictví

 36-47-M/01 

- pozemní stavitelství 
4letý

Z počtu 14 žáků bude 9 žáků absolvovat 4 leté maturitní obory (64 %), 4 žáci 3 leté obory s
výučním listem (29 %). 
Letos pouze 1 žák bude studovat gymnázium (7 %).

Článek 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového
chování  a  zajištění  podpory  dětí,  žáků  a  studentů  se  speciálními
vzdělávacími  potřebami,  nadaných,  mimořádně  nadaných  a  s
nárokem na poskytování jazykové přípravy

Ve škole je  vypracován minimální  preventivní  program, který obsahuje konkrétní údaje o
prevenci sociálně patologických jevů.
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Do naší školy dochází rovněž žáci, kterým PPP nebo SPC  nastavila podpůrná opatření
ve výuce, práci dle individuálního vzdělávacího plánu nebo podporu asistenta pedagoga. Tito
žáci jsou integrováni do běžných tříd. Pokud mají žáci vypracovaný IVP, pracují s ohledem
na tento plán. Dále je žákům 1. i. 2. st. věnována péče v podobě pedagogické intervence či
předmětu  speciálně  pedagogické  péče.  Intervenci  poskytují  vyučující  daného  předmětu,
předmět speciálně pedagogické péče plní pedagožka se vzděláním ve speciální pedagogice. 

Článek  7.  Další  vzdělávání  pedagogických  pracovníků  (DVPP)  a
odborný rozvoj nepedagogických pracovníků 

Učitelé ZŠ a MŠ se ve školním roce 2021/2022 zúčastnili pouze 3 seminářů a to z důvodu
pandemie.
Jednalo se o tyto semináře:
- Základní kurz pro instruktory lyžování
- Základní kurz pro instruktory snowboardingu
- Nabídka pohybových her a činností

Neznamená to však, že by zaháleli. Každý z pedagogů se vzdělával samostudiem především
pomocí internetu, kde je možné najít spoustu elektronických materiálů, videí, ..... .

Odborný rozvoj nepedagogických pracovníků – kuchařky a vedoucí ŠJ:
Online vzdělávací školení – hygienické minimum pro pracovníky školních jídelen

Článek 8.  Výchovné poradenství

Práce  výchovné  poradkyně  na  naší  škole  je  zaměřena  na  dvě  stěžejní  oblasti  –  profesní
orientaci žáků 9. ročníku a žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními.
Volba dalšího vzdělávání na středních školách je každoročním problémem žáků 9. ročníku i
jejich rodičů. Úkolem výchovné poradkyně je předávání informací žákům zaměřených právě
na volbu povolání. Nejde jen o přehled škol, ale také sledování možností získat zaměstnání v
okolí bydliště (přehled firem, inzeráty v místním tisku), spolupráce s Úřadem práce, návštěva
výstavy středních škol regionu Kladského pomezí v Náchodě. Další informace mohou žáci a
rodiče  získat  během  konzultačních  hodin  a  při  rodičovské  schůzce  v  listopadu,  kam
pravidelně  přijíždí  zástupci  některých  středních  škol.  Přímá  návštěva  škol  ve  dnech
otevřených dveří by měla být dalším faktorem při výběru. Nedílnou součástí je také práce s
internetovými servery (např. www.atlasskolstvi.cz, www.infoabsolvent.cz). 
Práce výchovné poradkyně byla narušena pandemií jen málo.  Žákům se podařilo navštívit
výstavu středních škol a naši školu navštívili zástupci některých středních škol (pouze nás
omezovaly roušky a občas testování). Někteří z žáků rovněž zvládli navštívit i dny otevřených
dveří na středních školách. Z loňska jsme si vzali fungující e-mailovou komunikaci rodičů
(příp. žáků) se školou, která se osvědčila během minulých let. 
Přes všechny překážky byli všichni žáci nakonec přijati na vybrané střední školy. 
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Článek 9. Zájmové kroužky

Pandemie zcela ochromila činnost zájmových kroužků a to jak ve škole, tak i v jiných
zařízeních,  kam žáci za normálních okolností  docházejí.  Za normálních okolností  vedou v
naší  škole  zájmové  kroužky  vychovatelky  školní  družiny  a  kroužky  jsou  pro  žáky  zcela
zdarma. Doufáme, že v příštím roce bude již možný provoz kroužků. 

        

Článek 10. Aktivity školy (ZŠ, MŠ) a prezentace na veřejnosti
                        

Základní škola

Září

Kdy Kdo Co

27.9. 1. stupeň Drakiáda

Říjen

13.10. 9. ročník Geologická exkurze - projektový den v Měděném dole Bohumír v Jívce

22.10. 9. ročník Burza středních škol v Náchodě

Listopad

2.11. 2. stupeň Školní kolo matematické soutěže Pythagoriády.

Leden

9. - 15.1. 7.ročník Lyžařský výcvik - Skicentrum Deštné v Orlických horách.

11.1. 2.stupeň Školní kolo Zeměpisné olympiády.

25.1. 7. až 9.ročník
Školní kolo Dějepisné olympiády - "Šlechta v proměnách času" (do roku

1648).

27.1. 6.ročník Online finanční soutěž "Rozpočti si to" - začátek

Únor

7. - 11.2. 5.ročník Lyžařský výcvik - skiareál Mladé Buky

23.2. 2.stupeň Okresní kolo Zeměpisné olympiády online.
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Březen

16.3. 6.ročník Dějepisný projekt "Orient"

18.3. 2.stupeň Matematický klokan.

23.3.
S.Čapková, Š.Pokorná

a M.Kadaník
Okresní kolo Dějepisné olympiády v Déčku Náchod.

30.3. J.Falta Krajské kolo Zeměpisné olympiády.

Duben

5.4. 2.stupeň Velikonoční turnaj ve stolním tenise - chlapci.

7.4. 2.stupeň Velikonoční turnaj ve stolním tenise - dívky

12.4. V.Samková Okresní kolo Matematické olympiády - online.

20.4. 4. až 9.ročník - výběr Okresní kolo OVOV v Polici nad Metují.

24.4. 6.ročník - tým
Zakončení online celostátního projektu Rozpočti si to (finanční

gramotnost)

Květen

3.5. 2.stupeň - chlapci Jarní florbalový turnaj chlapců.

4.5. 6.ročník Projekt "Řecké divadlo".

5.5. 2.stupeň Jarní florbalový turnaj - děvčata.

6.5. 6. a 9.ročník Tématická exkurze do Národního muzea - Praha.

23.5.
6. až 9.ročník

výběr
Krajské kolo OVOV Hradec Králové.

26. - 27.5. 8.ročník
Školní výlet Chlumec nad Cidlinou - FajnPark + zámek Karlova

Koruna

Červen

1. - 3.6. 9. ročník Školní výlet  Malá Skála

3.6. 1. stupeň Indiánský dětský den

3.6. 2. stupeň Výlet za uměním do Kuksu a Stanovic

7.6. 2. stupeň Biatlonová štafeta tříd

10.6. 6. ročník Školní výlet Vízmburk, Havlovice

14.6. 2. - 5. ročník Školní výlet  Hradec Králové (pak Na větvi), Krňovice 

14.6. 7. ročník Školní výlet Jaroměř, Josefov

15.6. 1. ročník Školní výlet Chrudim (Muzeum loutek), Veselý Kopec
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16.6. 2. stupeň Turnaj v přehazované

27.6. 1. stupeň Výlet do Havlovic

29.6. 9. ročník Slavnostní předávání vysvědčení na OÚ

30.6. 1. - 8. ročník Slavnostní  předávání vysvědčení žákům ve třídách

Mateřská škola

Listopad
24. 11. Divadlo - p. Polehňa
27. 11. Vánoční fotografování

Prosinec
Nadílka pod stromeček

Leden
28. 1. Kuchaření - výroba ovocného salátu

Únor
10. 2. Maňáskové divadlo Šternberk
19. 2. Karneval

Duben
30. 4.  Čarodějnický rej

Červen 
1. 6. Výlet dětí do Havlovic - exkurze do Včelína
2. 6. Divadlo - p. Polehňa
4. 6. Šipkovaná s pokladem.
24. 6. Loučení s předškoláky

Zdravý životní styl žáků podporujeme tím, že jsme zapojeni do projektu „Mléko do
škol“ a „Ovoce do škol“ od firmy Bovys. Zapojeni jsou všichni žáci školy a to zcela zdarma.

    
Aktivit během školního roku bylo letos málo. Důvodem byla již zmiňovaná pandemie.

         

Článek 11. Výsledky v soutěžích za školní rok

Výsledky v okresních kolech soutěží a kolech vyšších

název soutěže úroveň jméno a příjmení žáka ročník umístění

Zeměpisná 
olympiáda

Okresní kolo kategorie A
Veronika Samková
kategorie B
Marek Kadaník
Kryštof Kuna 
kategorie C

6.

7.
7.

8.

12.
10.
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Jan Falta
JanZaorálek

9.
9.

  2.
22.

Krajské kolo Jan Falta 9. 22.

Dějepisná 
olympiáda

Okresní kolo Sára Čapková 
Šárka Pokorná 
Marek Kadaník

8.
8.
7.

6.
8.
9.

Rozpočti si to
- online finanční 
hra

 
celorepubliková
úroveň

Veronika Samková
Vendula Grosspitschová
Anna Vavřenová
Maxmilián Medek

všichni
6.

7.
(z 300 týmů)

OVOV Okresní kolo
(Police nad 
Metují)
- jednotlivci

Jan Tylš 
Ema Medková
Vojta Řehák 
Lucka Mertlíková
Nicol Tipeltová
Erik Zocher
Kryštof Zvara

6.
4.
7.
8.
6.
5.
5.

1.
1.
2.
2.
3.
7.
5.

- tým Alžběta Čepelková
Lucie Mertlíková
Vendula Grosspitschová
Karolína Mertlíková
Kryštof Kuna
Vojtěch Řehák
Jakub Kudera
Jan Tylš

8.
8.
6.
7.
7.
7.
7.
6.

4. 

krajské kolo
- jednotlivci

Ema Medková 4. 14.

- tým Alžběta Čepelková
Lucie Mertlíková
Vendula Grosspitschová
Nicol Tipeltová
Kryštof Kuna
Vojtěch Řehák
Jakub Kudera
Jan Tylš

8.
8.
6.
6.
7.
7.
7.
6.

11. 

Mladý zahrádkář okres Vendula Grosspitschová
Jan Falta
Šárka Pokorná

6.
9.
8.

3. 
4. 
6. 

Poznávání 
přírodnin

okres Vendula Grosspitschová
Eliška Vlková
Šárka Pokorná
Jan Falta

6.
7.
8.
9.

22. 
25. 
14. 
17. 

Mladý zahrádkář okresní kolo Kryštof Zvara
Eliška Dvořáčková

5.
5.

1.
6.
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celostátní kolo Kryštof Zvara 5. 24.

Matematická 
olympiáda

okres Veronika Samková 6. 17. - 18.

„Ovoce plné 
vitamínů“ 
výtvarná soutěž 
ČZS

celostátní Kolektiv žáků 2., 4., 
5.

5.

Školní celoroční projekty na 2. st. (mozek a sportovec školy)

Mozek školy
1. Samková Veronika  (6. roč.)         87b.
2. Falta Jan  (9. roč.)                          84b.
3. Grosspitschová Vendula  (6. roč.)  65b.

Sportovec školy
1. Tylš Jan  (6. roč.)             56b.
2. Kudera Jakub  (6. roč.)    54b.
3. Řehák Vojtěch  (7. roč.)  44b.

Sportovkyně školy
1. Mertlíková Lucie  (8. roč.)              53b.
2. Čepelková Alžběta  (8. roč.)           39b.
3. Grosspitschová Vendula  (6. roč.)  32b.

 

Článek 12. Kontroly provedené Českou školní inspekcí

Nebyly provedeny žádné kontroly.
Poslední inspekční zpráva z ledna 2017 je k dispozici na webu ČŠI - www.csicr.cz v sekci
registr inspekčních zpráv.

 
           říjen 2022                                                            Mgr. Karel Dvořáček, ředitel školy
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