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Část A    

Základní údaje o škole  

• Název školy:  

Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479   

• Sídlo:  

Přemyslova 479, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  

 

• Odloučená pracoviště školy:   

544 01 Dvůr Králové nad Labem, Vrchlického 700  

544  01 Bílá Třemešná 301   

544 66 Hajnice 46    

 

• Charakteristika školy  

Právnická osoba vykonávající činnost těchto škol a školských zařízení: základní škola, střední 

škola a školní družina byla zřízena na dobu neurčitou.  

Právní forma: příspěvková organizace - identifikační číslo /IČO/: 60 153 351.  

Škola je samostatně zřízená pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami uvedené v §16 

odst. 9 školského zákona.  

V základní škole jsou vzděláváni žáci se specifickými poruchami učení, vývojovými 

poruchami chování, vadami řeči, poruchami autistického spektra i lehkým mentálním 

postižením. Základní škola speciální vzdělává žáky s mentálním postižením všech stupňů, 

žáky se souběžným postižením více vadami a autismem.  

Žáci, kteří ukončili základní školní docházku, mohou pokračovat ve vzdělávání na střední 

škole v praktické škole dvouleté.  

Třídy základní školy, základní školy speciální a jedna třída praktické školy dvouleté jsou 

spolu s ředitelstvím umístěny v hlavní budově v Přemyslově ulici, poblíž centra města. Druhá 

třída praktické školy dvouleté je kmenově umístěna na odloučeném pracovišti Dvůr Králové 

nad Labem, Vrchlického 700. Počet tříd kolísá vždy podle počtu zapsaných žáků. Přicházejí 

sem žáci z odlišných prostředí -  z rodiny, ze speciální mateřské školy, ze základní školy.  

V tomto školním roce se i klienti Barevných domků Hajnice vzdělávali v hlavní budově 

školy.  

Všechny učební plány jsou plně v souladu s rámcovými učebními plány schválenými MŠMT, 

pro jednotlivé školy a ročníky se stanoveným počtem hodin jsou pečlivě dodržovány. Je 

přihlíženo k individuálnímu pracovnímu tempu. Učební osnovy umožňují pracovat s každým 

žákem podle jeho možností a schopností.   

Ke zdárnému průběhu vyučování přispívá i vhodné prostorové vybavení. To lze označit  

za „standardní“. Škola je vybavena počítači připojenými k internetu a zapojenými do místní 

sítě, učitelé používají k výuce dotykové notebooky, laserové tiskárny, scannery, kopírky atd. 

ZŠ je vybavena audiovizuální technikou a většina učeben má interaktivní zařízení.   

Do školy je zajištěn bezbariérový přístup pomocí schodolezu. Kromě vlastních učeben mají 

žáci k dispozici ještě odbornou učebnu s počítači, knihovnu, cvičnou kuchyni a dílny pro 

praktické činnosti. Součástí školy je tělocvična. Pro další sportovní disciplíny škola využívá 
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cca 200 m vzdálený městský sportovní areál. Zařízení splňuje platné hygienické předpisy. 

Budova školy je majetkem města Dvůr Králové nad Labem, jemuž školské zařízení platí 

pravidelný roční nájem.  

 

Žáci praktické školy dvouleté jsou připravováni na výkon jednoduchých činností v oblastech 

praktického života. Výuka probíhá dle učebního plánu, který obsahuje jak povinné, tak 

nepovinné a volitelné předměty. Třídy v praktických předmětech se dělí na skupiny 

s optimálním počtem žáků. Po ukončení studia žáci obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce. 

Výuku zabezpečují speciální pedagogové.  

 

Zájmové vzdělávání ve škole zajišťují dvě oddělení školní družiny.  

Pedagogičtí pracovníci se v úzké spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci snaží naplňovat 

stanovenou vizi školy, jejímž cílem je připravit žáky pro život tak, aby byli schopni začlenit 

se do každodenního života bez jakýchkoli problémů, tudíž aby byli úspěšní. To se jim daří 

velice dobře. Motto školy: „Na budoucnosti vašich dětí nám záleží!“  

 

• Zřizovatel školy:  

Královehradecký kraj adresa: 

Pivovarské nám.1245/2  

500 03 Hradec Králové 

posta@kr-kralovehradecky.cz 

právní forma: kraj   

IČO: 70 889 546  

 

• Vedení školy  

Ředitelka: Mgr. Jana Vojtěchová  

Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby.  

Adresa bydliště: Hajnice 224, 544 66 Hajnice  
  

• Dálkový přístup  

web: www.zs-dk.cz                                                                                        

email: info@zs-dk.cz  

tel.: 499 622 476, 499 320 751 

 datová schránka: nngdqiu  

 

 

http://www.zs-dk.cz/
http://www.zs-dk.cz/
http://www.zs-dk.cz/
http://www.zs-dk.cz/
mailto:info@zs-dk.cz
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• Školská rada:  

Školská rada zasedá dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda. Na vyzvání 

předsedy školské rady se účastní jejího zasedání ředitel školy nebo jím pověřený zástupce. 

Školská rada umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, 

pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám, podílet se na správě školy.    

 

Ve školním roce 2020/2021 proběhla volba nové Školské rady 

První zasedání – ustavující jednání Školské rady – 01. 10. 2020 

1. Seznámení s novými členy rady 

2. Volba předsedy a místopředsedy 

Novou předsedkyní byla zvolena Mgr. Lenka Podrazilová 

Novou místopředsedkyní byla zvolena Mgr. Šárka Šantrochová 

Zástupce rodičů Dana Pabišková 

3. Schválení jednacího řádu školské rady 

4. Schválení dokumentů školy 

5. Seznámení s koncepcí rozvoje školy 

 

Druhé zasedání 23. 06. 2021, rada byla seznámena s průběhem distanční výuky. 

Složení školské rady: 

1. člen – předseda: jmenován zřizovatelem 

2. člen                    zvolen pedagogickými pracovníky školy 

3. člen                    zvolen zákonnými zástupci žáků a zletilými žáky 

 

Činnost školské rady: 

• vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému 

uskutečňování 

• schvaluje výroční zprávu o činnosti školy 

• schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny 

• schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

• podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy 

• projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru 

hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření 

• projednává inspekční zprávy České školní inspekce 

• podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní 

správu ve školství a dalším orgánům státní správy 

 

Část B  

Přehled oborů vzdělávání 

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání. 
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Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy k němu. 

 

Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 

• Střední škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona 

• Základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona 

• Základní škola speciální 

• Školní družina 

 

OBORY VZDĚLÁVÁNÍ 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Datum účinnosti posledního rozhodnutí:   1. 9. 2016 

Datum zápisu do rejstříku:    1. 1. 2005 

Datum zahájení činnosti:                19. 6.1996 

Č. j. posledního rozhodnuti:    MŠMT – 2185/2015-2 

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole              75 

 

1. 79-01-B/01 Základní škola speciální 

Denní forma vzdělávání nejvyšší   délka vzdělávání: 10 r. 

Povolený počet žáků:     25 

 

2. 79-01-C/01 Základní škola 

Denní forma vzdělávání nejvyšší   délka vzdělávání: 9 r. 

Povolený počet žáků:     50 

 

STŘEDNÍ ŠKOLA  

Datum účinnosti posledního rozhodnutí:   1. 11. 2015 

Datum zápisu do rejstříku:    1. 1. 2005 

Datum zahájení činnosti:                19. 6.1996 

 

1. 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 

Denní forma vzdělávání nejvyšší   délka vzdělávání: 2 r. 

Povolený počet žáků:     48 
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ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

Školní družina – školské zařízení 

 Povolený počet žáků:     24 

Datum účinnosti posledního rozhodnutí:   1. 9. 2005 

Datum zápisu do rejstříku:    1. 1. 2005 

Datum zahájení činnosti:                19. 6.1996 

Č. j. posledního rozhodnuti:    MŠMT – 29 829 

Vzdělávací programy: 

Školní vzdělávací program EDA č. j. 02/2010-99, 79-01 B/01 Základní škola speciální 

Školní vzdělávací program EDA č. j. 163/2017-99, 79-01-C/01 Základní škola 

Školní vzdělávací program EDA č. j. 164/2017-99, 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 

Školní vzdělávací program EDA č. j. 02/2006-99, Školní družina 

 

Část C   

Rámcový popis personálního zabezpečení  

• Pedagogičtí pracovníci  

Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, jejich odborná a pedagogická 

způsobilost, posuzována dle zákona č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, ve znění 

pozdějších předpisů:   

Všichni pedagogičtí pracovníci  
 

Počet pedagogických pracovníků (včetně ředitele):  23 

Z toho předpoklad pro činnost ped. prac.:  22 

  

  Celkem   

(fyzické osoby)  

odborná 

kvalifikace  

spec. ped. 

kvalifikace  

Ředitel - ředitelka  1 1 1 

Zástupce – zástupkyně  1 1 1 

Učitel/ka 1. st.  2 2 2 

Učitel/ka 2. st.  9 7 8 

Učitel/ka SŠ  3 3 2 

Vychovatel/ka  3 3 3 

Asistent/ka pedagoga  7 7 2 

  

Pedagogičtí pracovníci vykonávající specializované 

činnosti  

Odborná způsobilost pro výkon 

činnosti 

Výchovný poradce  1 1 

Koordinátor IT  1 0 

Koordinátor ŠVP  1 1 
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Metodik prevence pat. jevů  1 1 

Metodik ENV  1 1 

Speciální pedagog - logoped1  0 0 

  

Na mateřské dovolené: 1 učitelka 

Na rodičovské dovolené: 1 učitelka, 1 vychovatelka/asistentka pedagoga 

Ve starobním důchodu: 0  

Na začátku školního roku nově příchozí: 3 

V průběhu školního roku nově příchozí: 4 

                         odchozí: 3 

Na konci školního roku ukončení pracovního poměru: 1  

Začínajícím pedagogickým pracovníkům přidělen uvádějící učitel.  

    

• Nepedagogičtí pracovníci  

 

  Fyzické osoby  Nejvyšší dosažené vzdělání  

účetní 1 VŠ 

školník  1  SŠ   

uklízečka  2 ZŠ, SŚ  

 

Věkové složení zaměstnanců  

 

Věk (let)  ženy  muži  

do 30  2 1  

30 – 40  4 0 

40 – 50  6 1 

50 – 60  9 1 

nad 60  1  1  

 

Část D   

Přijímací řízení a zápis  

 
• Přijímací řízení do oboru vzdělávání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 

 

Řízení vypisuje ředitelka školy na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky    

č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění. 

 
1 Pro tuto činnost kvalifikovaní 3 pracovníci; činnost vykonávána v rámci předmětu SPP – řečová výchova.  
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Obor je určen pro žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým 

mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili: 

 

• povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním 

postižením 

• povinnou školní docházku v základní škole speciální 

• povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání 

• základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou  

v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy 

 

Na základě lékařského doporučení jsou stanoveny požadavky na žáky, které respektují jejich 

individuální zvláštnosti, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně 

postižení. 

 

• Délka studia: 2 roky 

 

• Forma studia: denní 

 

• Způsob ukončení: závěrečná zkouška 

 

• Počet přijímaných uchazečů: 13 

 

• 1. kolo – do 01. 03. 2021; 2. kolo – do 02. 06. 2021 

 

• Výsledky přijímacího řízení: 

Školní rok Přijati v 1. kole Přijati v 2. kole Celkem 

2021/2022 2 6 8 

 

 

• Zápis k povinné školní docházce 
(79-01-C/01 Základní škola a 79-01-B/01 Základní škola speciální) 

 

Zápis se konal bez přítomnosti žáků od 1. dubna 2021 do 15. dubna 2021 v hlavní budově 

Základní školy a Praktické školy ve Dvoře Králové nad Labem Přemyslova 479. 

 

Podmínky přijetí žáka do naší školy, tzn. školy zřízené dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb.            

v platném znění (školský zákon) 

 

• písemná žádost zákonného zástupce dítěte 

• doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP) 

 

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZV: 

 

Školní rok                   odklad přijetí 

2021/2022 0 1 
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Část E 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a  

podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek je zpracován  

dle pokynů zřizovatele.  

 

I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků - k 30. 6. 2021 

 

Obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola   

Žáci celkem  41 

Prospěli s vyznamenáním  12 

Prospěli   28 

Neprospěli  1 

         z toho opakující ročník  0 

Nehodnocen 0 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka  181,14 

         z toho neomluvených   0 

Obor vzdělání 79-01-B/01 Základní škola speciální   

Žáci celkem  12 

Prospěli s vyznamenáním  5 

Prospěli   7 

Neprospěli  0 

         z toho opakující ročník  1 

Nehodnocen 0 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka  169,10 

         z toho neomluvených   0 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání (praktická škola)   

Žáci celkem  16 

Prospěli s vyznamenáním  7 

Prospěli   9 

Neprospěli  0 

        z toho opakující ročník  0 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka  180,06 

        z toho neomluvených  2,29 
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 II. Žáci konající opravné či komisionální zkoušky  

 

Základní škola  

 Obor vzdělání 
Počet 

žáků 
Předmět 

1. 
stupeň 

ZŠ 

79-01-C/01 Základní škola  

      0 - 

79-01-B/01 ZŠ speciální  

   0 -  

2. 
stupeň 

ZŠ 

79-01-C/01 Základní škola  

   0 -  

79-01-B/01 ZŠ speciální  

    0 -  

 

 

Střední škola  

 Obor vzdělání 
Počet 

žáků Předmět 

1. ročník 
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání (praktická škola)  

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 0 - 

2. ročník 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání (praktická škola)  

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 0 - 
 

 

III. Výsledky závěrečných zkoušek- stav k 30. 6. 2021 

Kód a název oboru 

Žáci konající 

zkoušky 

celkem 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

Závěrečná zkouška     

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 4 3 1 0 

 

IV. Výsledky závěrečných zkoušek - září 2021 

Kód a název oboru 

Žáci konající 

zkoušky 

celkem 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

Závěrečná zkouška 0 0 0 0 

z toho opravná závěrečná zkouška 0 0 0 0 

závěrečná zkouška v náhr. termínu 0 0 0 0 

Celkem 0 0 0 0 
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 V. Hodnocení chování žáků 

Obory vzdělání  
Počet žáků - hodnocení  

velmi dobré  uspokojivé  neuspokojivé  

79-01-C/01 Základní škola  41 0 0 

79-01-B/01 ZŠ speciální  12 0 0 

 

Obory vzdělání poskytující střední 

vzdělání  
   

Praktická škola dvouletá 16 0 0 

 

 

 

 
Počet výchovných opatření 

Výchovná opatření základní školy střední školy 

Napomenutí třídního učitele 4 0 

Napomenutí učitele odborného výcviku 0 0 

Důtka třídního učitele 0 0 

Důtka učitele odborného výcviku 0 0 

Důtka ředitele školy 0 0 

Pochvala třídního učitele 0 1 

Pochvala učitele odborného výcviku 0 0 

Pochvala ředitele školy 0 0 

Podmíněné vyloučení ze školy 0 0 

Vyloučení ze školy 0 0 

 

 

Část F    

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

Plán práce MP, který je součástí preventivního programu pro daný školní rok, byl z větší části 

splněn. Témata byla plněna výchovným procesem i prostřednictvím vyučovacích předmětů a 

projektových dnů. Některé aktivity (beseda sex. výchova, vzpoura úrazům, projektové dny) 

bohužel nešlo uskutečnit vlivem epidemiologických opatření. Aktivity budou provedeny 

v příštím roce. Metodik prevence spolupracoval se ŠPP, výchovným poradcem, třídními 

učiteli i ostatními pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy 

Byla provedena podzimní pravidelná orientační sociometrie k vyhledání případných 

potencionálních agresorů i obětí šikany. Během roku bylo provedeno několik anonymních 

dotazníkových šetření – adiktologie, CAN, kyberšikana.  
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Dvě třídy druhého stupně se účastnily programu primární prevence, který vedou lektoři 

z organizace Prostor Pro HK. Tento dlouhodobý program běží na škole již druhý rok a díky 

grantu KÚ KHK bude program pokračovat i příští školní rok. 

V době distanční výuky byla problematika MP řešena online, formou webporad, chatů přes 

Teams, email  atd.  

Metodika prevence se zúčastnil série seminářů s tématem formativního hodnocení, využití a 

vedení případové konference a webináře Linky bezpečí o problematice krizových situací u 

dětí a mládeže v Královehradeckém kraji a jejich řešení. 

 

 

Část G    

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

Během roku 2020/2021 pedagogičtí pracovníci absolvovali řadu nejrůznějších školení či 

kurzů. Přehled témat dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je znázorněn v následující 

tabulce.   

 

V letošním školním roce si 5 pedagogických pracovníků rozšiřuje či doplňuje svoji předchozí 

kvalifikaci. U dvou se jedná se o vysokoškolské studium na Univerzitě Hradec Králové, jedno 

studium speciální pedagogiky pro učitele Karlova univerzita Praha, jedno vysokoškolské 

studium na Masarykově univerzitě Brno. Podrobný přehled je zobrazen v tabulce. 

 

Akce pedagogů 2020/2021 

Datum Název semináře Místo konání 
Počet 

účastníků 

28.08.2020 Pikantnosti školního roku online 1 

 ZÁŘÍ   

03.09.2020 

Nabídka aktivit pro podporu 

matematické gramotnosti Trutnov 1 

16.09.2020 Microsoft Teams - pokročilí (MAS) ZŠ Podharť 3 

16.09.2020 Microsoft Teams - začátečníci (MAS) ZŠ Podharť 2 

30.09.2020 Hospitační činnost  Rychnov n. K. 1 

 ŘÍJEN   

26.10.2020 Studium Kariérové poradenství 

online, Česká 

Skalice 1 

13.10.2020 7.Kariérový den  online 1 
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 LISTOPAD   

10.11.2020 

Realizace šablon za nouzového stavu 

NPI  (MAS) online 3 

10.11.2020 Legislativní novinky šk.r. 2020/2021 online 1 

10.11.2020 SYPO – individuální konzultace online 1 

11. 11. 2020 MAS – Práce s chybou online 1 

12.11.2020 SINO – počítačové vybavení škol online 2 

13.11.2020 

EDUPRAXE - Práce s diferencovanou 

třídou v anglickém jazyce online 2 

16.11.2020 

23.11.2020 

INFRA – jak rozvíjet matematickou 

gramotnost (šablony) online 9 

18.11. 2020 Techambition online 2 

19. 11. 2020 Rozvoj digitální gramotnosti (UHK) online 1 

26.-27.11. 

2020 Socio – kulturní specifika romských žáků online 2 

27.11.2020 

09.12.2020 Formativní hodnocení online 2 

9.11.2020 Studium Kariérové poradenství online 1 

18. 11. 2020 8.Kariérový den online 1 

 PROSINEC   

3. 12. 2020 Brýle pro virtuální realitu - KHK online 5 

10.12.2020 

Fokus group – vzdělávání o klimatu a 

EVVO online 1 

10.12.2020 Změny právních předpisů od 01.01.2021 online 1 

17.12.2020 MS TEAMS (šablony)  online 1 

17.12. 2020 MS TEAMS (šablony) online 2 

17.12. 2020 MS TEAMS (šablony) online 1 

 LEDEN   

7. 1., 20. 1. 

2021 Inovativní metody výuky cizích jazyků online 3 

7.1., 14.1., 21.1 

2021 

Tvorba digitálního obsahu + Umění a 

kultura (UHK) online 1 

18.1, 19.1. 

2021 

Žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami v inkluzivním vzdělávání 

(Zelinková) online 1 

25.1. 2021 Polytechnické vzdělávání v ZŠ (šablony) online 5 

27.1.2021 Polytechnické vzdělávání v ZŠ (šablony) online 5 

27.1.2021 

IKAP II - ŠABLONY III – online setkání 

partnerů projektu online 3 

 ÚNOR   
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18.2.2021 Přijímací řízení online 1 

22.02. – 21.03. 

2021 

Formativní hodnocení v praxi (L. 

Samková) 
online 1 

25.2.2021 Autorský zákon (MAS) online 1 

 BŘEZEN   

4.03.2021 

Kritické myšlení – vyprázdněný pojem 

nebo užitečný nástroj pro každodenní 

život? (M. Prokeš) 

online 1 

4.–5.03.2021 

ADHD, práce s dítětem s poruchou 

chování – praktické rady (nejen) do 

výuky (v  lavici) 

online 1 

10.03.2021 

Informační doba a kritické myšlení (M. 

Prokeš) 
online 1 

10.03.2021 

Využití myšlenkových map v procesu 

učení (v lavici) 
online 1 

11.03.2021 Právní poradna (IKAP) online  1 

17.03.2021 Fake news a kritické myšlení online 1 

24.03.2021 

Argumentační fauly – jak je rozpoznat 

pomocí principů kritického myšlení  
online 1 

26.03.2021 Třídním učitelem v postcovid. době online 12 

 DUBEN   

01.04.2021 

Jak vhodně pracovat se „zlobivým“ 

dítětem (M. Prokeš) 
online 2 

06.04.2021 Formativní hodnocení online 1 

07.04.2021 Virtuální robotika (Digicentrum HK) online 1 

08.04.2021 Revize ŠVP ZV (Eduskop) online 1 

12.04.2021 

Programování ve Scratch pro 

začátečníky (Digicentrum HK) online 6 

13.04.2021 Biomimikry (SEVER) 1.část online 1 

13.04.2021 I-KAP KHK II (vzdělávací modul B) online 1 

14.04.2021 Biomimikry (SEVER) 2.část online 1 

14.04.2021 Klub koordinátorů ŠVP online 1 

15.04.2021 MAS - Případová konference online 1 

19.04.-

30.04.2021 AMOS (5 částí) online 2 

15.04.2021 Geogebra online 4 

22.04.2021 

Lidmila Pekařová, Partneři jsou               

táta i máma, aneb proč si vzájemně 

nerozumíme online 1 
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 7 pedagogických pracovníků je zapojeno do pracovních skupin MAS.    

22.04.2021 

     Třídním učitelem v postcovid. době 

II. online 6 

 29.04.2021 MAS - Případová konference online 1 

 KVĚTEN   

4.05. 2021 

I–KAP KHK Etická výchova - 

šablony online 1 

5.05.2021 

Konference k revizi RVP ZV - 

informatika online 1 

10.05.2021 Formativní hodnocení online 1 

17.05.-21.5. 

24.5.-28.5.2021 Feuersteinova metoda online 2 

24.5.2021 Formativní hodnocení online 1 

25.5.2021 MAS - Případová konference prezenčně 2 

28.5.2021 Úpravy ŠVP v InspIS online 1 

 ČERVEN   

8.6.2021 

MAS – Rovné příležitosti a 

spolupráce se soc. službami prezenčně 1 

16.6.2021 Autorské právo online 1 

29.6.2021 MAS – Letní campy v ORP DKnL prezenčně 1 

 ČERVENEC   

23.7.-24.7.2021 

Trénink schopností podle J. B. 

Elkonin Praha 2 

 SRPEN   

23. 08.2021 

Zaměřeno na výměnu zkušeností s 

kolegiální podporou a mentoringem - 

I. – seminář pro sborovnu 

Dvůr Králové 

n.L. 14 

 V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU   

Studium pro prevenci sociálně patologických jevů – 

metodik prevence (celoživotní studium) – Pdf UK 

Praha 

online i 

prezenčně 1 

Studium pro výchovné poradce (celoživotní studium) - 

UHK 

online i 

prezenčně 1 

Speciální pedagogika pro učitele (celoživotní studium) 

– UK Praha 

online i 

prezenčně 1 

Specializace v pedagogice lektorství anglického jazyka 

(kombinované studium) – Masarykova univerzita Brno 

online i 

prezenčně 1 

Učitel střední školy (celoživotní studium) - UHK 

online i 

prezenčně 1 
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Část H    

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

 

Projekty a granty 

V letošním školním roce jsme i přes nepříznivou epidemiologickou situaci zrealizovali 

všechny naplánované celoškolní projekty.  

 

Název školního projektu Cíl Období realizace 

„Škola a já“ Osobnostně sociální výchova 

a výchova demokratického 

občana 

září 

„Strom“ Environmentální výchova říjen 

„Naše město“ Výchova demokratického 

občana 

listopad ( distančně) 

„Tradice – vánoční čas“ Osobnostně sociální výchova 

a environmentální výchova 

prosinec 

„Média v našem životě“ Mediální výchova leden ( distančně ) 

„Tradice II -  Masopust“ Osobnostní a sociální 

výchova, multikulturní v., 

etická v. 

únor 

„Tradice III -  Velikonoce“ Osobnostně sociální výchova březen 

„Zachraňme planetu“ Environmentální výchova duben 

„Cestujeme za poznáním“ Multikulturní výchova, 

výchova myšlení 

v globálních souvislostech 

květen, červen 

 

 

 

Kulturní, vzdělávací a sportovní akce žáků 2020/2021 

 

Datum  Název akce Čas realizace Zodpovědný 

pracovník 

 září   

3. září 2020 HSZ – soutěž ve vyprošťování 

zraněných osob 

10:00 - 12:30 Já 

15. září 2020 ZOO Stěžery 11:00 - 15:30 Vož 

18. září 2020 ZOO – IV.C + IV.D 9:00 - 11:30 Já 

24. září 2020 Den jazyků 15:00 - 15:30 Fa 

30. září 2020 Tradice Září Celý den Mo 

 říjen   

1.října 2020 Exkurze + pracovní tréning Daneta 

HK – DPBB pracovní dílna 

8:00 - 13:30 Mck 

 leden   

11.ledna 2021 Barevný týden - duhová Celý den Ša 

12.ledna 2021 Barevný týden - červená Celý den Ša 
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13.ledna 2021 Barevný týden - modrá Celý den Ša 

14.ledna 2021 Barevný týden - zelená/žlutá Celý den Ša 

15.ledna 2021 Barevný týden – černá/bílá Celý den Ša 

 únor   

5.února 2021 Harry Potter den – Hrdá škola Celý den Ša 

 duben   

19.dubna 2021 Barevný týden - duhová Celý den Ša 

20.dubna 2021 Barevný týden - červená Celý den Ša 

21.dubna 2021 Barevný týden - modrá Celý den Ša 

22.dubna 2021 Barevný týden - zelená/žlutá Celý den Ša 

22.dubna 2021 Den Země a sporty v přírodě 8:00 - 12:00 No 

23.dubna 2021 Barevný týden – černá/bílá Celý den Ša 

 květen   

19.května 2021 Hrdá škola – den šílených účesů Celý den Ša 

 červen   

1.června 2021 Vzdělávání v přírodě (V.A, VII.) 8:00 - 12:30 Sa 

1.června 2021 Den dětí IV.D 9:00 - 12:00 Já 

1. června 2021 Hry v přírodě – IV.C 8:00 - 11:30 No 

1. června 2021 Stezka okolo Hartského potoka Celý den Le 

3.června 2021 Safaripark IV.D a IV.C Celý den Bo 

4.června 2021 Cesta za poznáním IV.D Celý den Bo 

4.června 2021 Učíme se v přírodě IV.C 9:30 - 11:30 Bo 

8.června 2021 Vzdělávání v přírodě (V.A, VII.) 8:00 - 12:30 Sa 

8.června 2021 Zátluky IV.D Celý den Bo 

8.června 2021 Dopravní hřiště IV.C 8:00 - 11:30 No 

8.června 2021 ZOO Celý den Le 

9.června 2021 ŠD, exkurze do Archeoparku Všestary 11:15 - 15:15 Vož 

11.června 2021 Pyžamový den – Hrdá škola Celý den Ša 

14.června 2021 Psí útulek DknL IV.C, IV.D 8:30 - 11:00 No 

14.června 2021 Turistický týden – PRŠ I.A (výuka na 

HD) 

8:00 - 12:30 Ma 

15.června 2021 Turistický týden – PRŠ I.A (Miletín - 

NAUČNÁ STEZKA K. J. ERBENA 

(autem z HD)  

8:00 - 12:30 Ma 

15.června 2021 Turistický týden – ZOO I.B 8:30 - 12:45 Mck 

16.června 2021 Turistický výlet – Krakonošova 

vyhlídka IV.C 

Celý den No 

16.června 2021 Plavání - bazén DK V.A, VII 8:00 - 12:30 Sa 

16.června 2021 Turistický týden – PRŠ I.A (Safari 

park DNkL) 

8:00 - 12:30 Ma 

16.června 2021 Turistický týden – PRŠ I.B – útulek 8:00 - 12:00 Mr 

16.června 2021 Koupaliště Celý den Le 

17.června 2021 Exkurze Skanzen Krňovice ŠD Celý den Vož 
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17.června 2021 Naučná stezka – opékání IV.D Celý den Bo 

17.června 2021 Lázně pod Zvičinou školní výlet 

V.A,VII. 

8:00 - 12:30 Po 

17.června 2021 Turistický týden I.A - Zátluky 8:00 - 12:30 Ma 

17.června 2021 I.B – DPBB online exkurze Výměník 

PBC  

10:00 - 11:15 Mck 

18.června 2021 Lázně pod Zvičinou IV.D, IV.C, I. Celý den Bo 

18.června 2021 Turistický týden - PRŠ I.A 8:00 - 12:30 Ma 

18.června 2021 Turistický týden – PRŠ I.B 8:00 - 12:00 Mck 

21.června 2021 Tyršovo koupaliště IV.C 8:00 - 11:30 No 

22.června 2021 DPBB online exkurze ERGOTEP I.B 10:00 - 12:00 Mck 

23.června 2021 Kuks – vzdělávání v přírodě V.A,VII 8:00 - 13:00 Po 

23.června 2021 Labská stezka Celý den Le 

24.června 2021 Kuks IV.D Celý den Bo 

24.června 2021 Tyršovo koupaliště IV.C 9:00 - 11:30 No 

25.června 2021 ZOO IV.C 8:00 - 11:30 No 

25.června 2021 Zdravověda Celý den Mck 

25.června 2021 Zvičina Celý den Le 

28.června 2021 Atletický čtyřboj 9:00 - 12:00 Lp 

 

 
Soutěže žáků 2020/2021 

 

Ve školním roce 2020/2021 se  se žáci naší školy opět zúčastnili několika soutěží. 

Datum Název soutěže Čas realizace zodpovídá 

3. září 2020 HSZ – soutěž ve vyprošťování 

zraněných osob 

10:00 - 12:30 Já 

22.dubna 2021 Den Země a sporty v přírodě 8:00 - 12:00 No 

1.června 2021 Den dětí IV.D 9:00 - 12:00 Já 

8.června 2021 Dopravní hřiště IV.C 8:00 - 11:30 No 

25.června 2021 Zdravověda celý den Mck 

28.června 2021 Atletický čtyřboj 9:00 - 12:00 Lp 

 

Prezentace školy na veřejnosti  

Ve školním roce 2020/2021 byla většina prezentovaných aktivit přesunuta do online prostředí. 

Prezentovali jsme prostřednictvím: 

• školní internetové stránky: www.zs-dk.cz 

http://www.zs-dk.cz/
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• královédvorsko – online 

• Noviny královédvorské radnice 

• MAS Královédvorsko 

• sociálních sítích – Facebook, Instagram 

• Českého  rozhlasu  Hradec Králové 

 

 

 

Činnost školní družiny  

Školní družina a její činnost byla ve školním roce 2020/2021 rozdělena do dvou oddělení. Do 

obou oddělení se počátkem školního roku přihlásilo 23 žáků, 3 žáci se během školního roku 

odhlásili a 1 žák se přihlásil. Stav ke konci školního roku je tedy 21 žáků. Většina zapsaných 

žáků se stravovala ve školní jídelně, jen jeden žák prostřednictvím osobní asistence ve školní 

kuchyňce. Provoz školní družiny byl od pondělí do pátku od 11:35 hodin do 15:30 hodin. 

Obsah vzdělávání ŠD je rozpracován do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z 

přirozeného vývoje života dítěte mladšího školního věku. Integrované bloky se týkají čtvera 

ročních období, 

Činnosti probíhající ve školní družině jsou: pracovně technická, esteticko  výchovná, 

rekreační, odpočinková, přírodovědná a příprava na vyučování. Všechny činnosti probíhaly 

dle stanoveného rozvrhu hodin. Týdenní plán činností školní družiny respektuje zásadu 

pestrosti programu zájmových činností, ale přihlíží i k potřebám a přáním žáků. Žákům je 

stanoven určitý pracovní režim, ale zároveň jim je ponechána možnost volby činností. 

Hodnocení žáků se týká způsobu jeho zapojení se do zájmových činností a výsledků práce s 

ohledem na plnění vzdělávacích úkolů v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Je prováděno 

slovně (4 x ročně) na základě pozorování, spolupráce a portfolia dítěte, písemné hodnocení je 

prováděno 2 x ročně.  

Všechny činnosti školní družiny jsou přizpůsobeny věku, schopnostem a individuálním 

potřebám žáků. Ve školní jídelně si žáci upevňují základy správného stolování. K rozvoji 

fantazie a zručnosti slouží široká škála didaktických a společenských her, stavebnic, 

skládaček apod.  Fotografie z různých akcí a činností ŠD jsou vystavovány ve výloze 

prodejny Galanterie ve Dvoře Králové n. L. 

U žáků s poruchou autistického spektra je využíván strukturovaný rozvrh denních činností,  

se kterým žáci umí pracovat již ze školy. Žáci ŠD využívají počítačovou učebnu, tělocvičnu a 

dílny. K odpočinku je využíván relaxační koutek s kuličkovým vakem a hračkami. Časté 

využití nalezly interaktivní TV a tablety. 

 Pro žáky ŠD z projektu Šablony II probíhal Čtenářský klub. Jedná se o volnočasovou 

aktivitu, která probíhala jednou týdně pod vedením paní učitelky. Proběhly, taktéž ze Šablony 

II, tři projektové dny mimo školu.  

Prioritně jsme se snažili s dětmi co nejvíce času trávit venku (park, dětské hřiště, dopravní 

hřiště). 

Distanční výuka byla žákům poskytována prostřednictvím Microsoft Teams. 
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Část I   

     Údaje o výsledcích kontrolní činnosti provedené ČŠI, KÚ, OSSZ a KHS 

       

V organizaci nebyly provedeny žádné kontroly. 

 

   

Část J   

     Základní údaje o hospodaření školy  

 

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2020 

________________________________________________________________ 

 

1. Tvorba hospodářského výsledku 

 

1.1 Výnosy v hlavní činnosti 

 

Celkový příspěvek na činnost v roce 2020 (v hlavní činnosti) činil 17.485.223,90 Kč z toho 

příspěvek na činnost (přímé ONIV – UZ 33553) z prostředků MŠMT (po konečné úpravě 

rozpočtu) činil 15.929.355,- Kč. Dotace z RP MŠMT (UZ 33353) na pořízení Technického 

vybavení byla poskytnuta ve výši 205.798,-Kč, dotace z RP MŠMT „Podpora výuky plavání 

v roce 2020“ (UZ 33070) byla poskytnuta ve výši 16.720,00 Kč. 

 

Příspěvek na činnost (provozní ONIV) z rozpočtu zřizovatele (po konečné úpravě rozpočtu) 

činil 1.082.410,- Kč, (v rámci příspěvku na provoz byla poskytnuty dotace v rámci drobných 

projektů (dříve granty) z rozpočtové kapitoly 9 ve výši 10.000,- Kč na realizaci kroužku 

florbalu (z dotace čerpáno 1.000,- Kč, 9.000,- Kč zúčtováno na účet 384). Z poskytnuté 

dotace čerpáno 1.073.410,- Kč. 

Výnosy z hlavní činnosti činily 17.513.756,45 Kč. 

 

1.2 Náklady hlavní činnosti a hospodářský výsledek 

 

Z prostředků MŠMT (přímé náklady na vzdělávání) bylo čerpáno 15.929.355,- Kč,  dotace 

MŠMT (UZ 33353) na pořízení Technického vybavení ve výši 205.798,- Kč byla vyčerpána 

v plné výši, z prostředků RP „Podpora výuky plavání v roce 2020“ (UZ 33070) bylo 

vyčerpáno 2.850,- Kč, 

náklady na provoz v hlavní činnosti činily 1.033.228,79 Kč. Celkové náklady organizace za 

rok 2020 činily 17.445.042,69 Kč. 
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Hospodářský výsledek za rok 2020 činí 68.713,76. 

 

Limit mzdových prostředků pro rok 2020 (PNV) byl stanoven ve výši 11.648.871,- Kč (z toho 

prostředky na platy 11.648.871,- Kč, OON 0,- Kč). Byly vyplaceny mzdové prostředky 

z projektu OPVVV EU (UZ 33063) a to OON ve výši 32.400,-Kč. 

Celkový objem mzdových prostředků vyplacených v roce 2020 činil 11.681.271,- Kč  

(z toho prostředky na platy 11.648.871,- Kč, OON 32.400,- Kč). 

Čerpání prostředků na odvody na zdravotní a sociální pojištění a příděl do FKSP bylo v relaci 

se stanoveným rozpočtem. 

 

1.3 Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost) 

 

Doplňková činnost v roce 2020 nebyla realizována. 

 

2. Použití účelových prostředků 

 

Organizace v roce 2020 neobdržela žádné další účelové prostředky.  

 

3. Finanční fondy 

 

Fond odměn (FO) 

Stav fondu k 1. 1. 2020 činil 19.455,- Kč. Z HV za rok 2019 bylo do fondu přiděleno 1.730,- 

Kč. V roce 2020 nebyl fond čerpán. Stav fondu k 31. 12. 2020 činil 21.185,- Kč. 

 

Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP) 

Stav fondu k 1. 1. 2020 činil 81.877,16 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových 

prostředků za rok 2020 činila 235.392,08,- Kč, čerpáno z fondu bylo v roce 2020 celkem 

133.889,- Kč. Stav fondu k 31. 12. 2020 činil 183.380,24 Kč. 

 

Investiční fond (IF) 

Stav fondu k 1. 1. 2020 činil 31.373,- Kč. Tvorba fondu z odpisů dlouhodobého majetku za 

rok 2020 činila 24,- Kč. Čerpáno z fondu v roce 2020 nebylo. Odvod do rozpočtu zřizovatele 

nebyl proveden. Stav fondu k 31. 12. 2020 činil 31.397,- Kč. 

  

Rezervní fond z HV(RF) 

Stav fondu k 1. 1. 2020 činil 195.301,81 Kč. Příděl do fondu byl proveden ze zlepšeného 

hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 15.621,95 Kč. Čerpáno z fondu v roce 2020 

nebylo. Stav fondu k 31. 12. 2020 činil 210.923,76 Kč. 
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Rezervní fond z ostatních titulů (RF) 

Stav fondu k 1. 1. 2020 činil 518.031,76 Kč. V roce 2020 byl fond čerpán ve výši 479.914,-

Kč, tvořen ve výši 286.103,10 Kč, Stav fondu k 31. 12. 2020 činil 324.220,86 Kč. 

 

 

4. Investiční činnost 

 

V období od 1. 1. do 31. 12. 2020 nebyla realizována žádná investiční činnost.  

 

 

5.  Počty zaměstnanců 

 

Evidenční počet zaměstnanců financovaných z rozpočtu MŠMT (přímé náklady na vzdělávání 

a rozvojové programy) v roce 2020 činil 24,0195 (z toho učitelé 14,4611, vychovatelé 1,3504,  

asistenti 5,7914, nepedagogičtí pracovníci 2,4166). Stanovený limit počtu zaměstnanců byl 

dodržen. 

 

 

6. Závazky a pohledávky 

 

K 31. 12. 2020 nejsou v organizaci evidovány závazky ani pohledávky po lhůtě splatnosti. 

Celková výše pohledávek k 31. 12. 2020 činí 97.494,29 Kč (z toho poskytnuté zálohy 

55.937,29 Kč, pohledávky za zaměstnanci 470,- Kč, náklady příštích období 41.087,-Kč). 

Celková výše závazků k 31. 12. 2020 (bez dohadných položek) činí 1.694.454,85 Kč (z toho 

1.647.036,- Kč představují závazky z mezd za období 12/2020, neuhrazené faktury k 31. 12. 

2020 pak 47.418,85 Kč). 

 

 Zpracoval: Novák 

 Dne: 4. 3. 2021                       
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Část K    

Údaje o zapojení školy do rozvojových programů a mezinárodních 

programů  

 

 

Ve spolupráci s Královehradeckým krajem a jeho KAP škola modifikovala svůj ŠAP a 

připravila se tak na získání finančního příspěvku ze Šablon III, který umožní zlepšení výuky 

odborných předmětů, výuku s odborníky z praxe a stáže pedagogů naší školy v zahraničí. 

V rámci aktivit kraje je naše škola rovněž zařazena do projektu „Do praxe bez bariér“, který 

je zaměřen na zvýšení zaměstnavatelnosti absolventů se zdravotním postižením a absolventů 

s nižším středním vzděláním ze speciálních a praktických středních škol.  

V rámci mezigeneračního projektu „Kamínky“ byla navázána v loňském školní roce 

spolupráce s Domovem s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad Labem. Klienti 

domova namalovali kamínky a studenti Základní a Praktické školy putovní kamínky roznesli.  

Nalezené kamínky nám posílali lidé z celé České republiky s místem nálezu.  Naši studenti 

namalovali putovní kamínky během měsíce května a roznesli v místě bydliště.  

Prostřednictvím putovních kamínku poznáváme své okolí a místa v celé České republice.  

Česko – slovenský projekt „Záložka do knihy spojuje školy“ je akce Knihovny Jiřího 

Mahena v Brně a Slovesné pedagogické knižnice v Bratislavě. Cílem je navázání kontaktů 

mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství. Naše škola má svoji partnerskou 

školu v Piešťanech. Spolupráce pokračuje již několik let, studenti vyrábějí nejen záložky, ale i 

vánoční dárky a mezi školami pokračuje čilý korespondenční ruch. 

V rámci rozvoje jazykových kompetencí našich žáků jsme navázali mezinárodní spolupráci se 

školou Спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей №157, Obolonskyi Ave, 12В, Kyiv, 

Ukrajina. Kromě dopisování probíhají také společné online hodiny, kdy studenti společně 

připravují například tradiční národní pokrmy, sestavují česko – ukrajinský slovník, podnikají 

online prohlídky kulturních a přírodních krás v obou zemích.  

 

 

 

 

 

Mimořádný účelový příspěvek KÚ KHK 

Prevence rizikového chování a zdravý životní styl 10.000,-Kč 

Polytechnické vzdělávání 38.900,-Kč 

Sportovní kroužek - florbal 20.000,-Kč 

Technické vybavení (tablety, notebooky) 205.798,-Kč 
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      Část L    

 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení  

 

 

       V letošním školním roce škola neposkytla žádnou pedagogickou praxi v rámci dalšího   

 vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 

  

Část M    

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných  

z cizích zdrojů  

 

Dotační titul  

čerpání k 30.6.2021 

Šablony II - Zlepšení kvality výuky na ZŠ a PrŠ Dvůr  

436.401,-Kč 
Podpora výuky plavání v základních školách v roce  
2020 (VII.etapa) č.j. MŠMT - 17741/2020-1 

2.850,-Kč 

Nadace ČEZ - nadační příspěvek na rekonstrukci cvičné 

kuchyně 
80.000,-Kč 

. 

  

Část N    

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery 

při plnění úkolů ve vzdělávání  

 

Při škole není odborová organizace. Škola se v letošním školním roce zapojila do těchto 

projektů: 

1. Do praxe bez bariér.  

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti absolventů se zdravotním postižením a 

absolventů s nižším středním odborným vzděláním ze speciálních a praktických středních 

škol v Královéhradeckém kraji. Žáci prostřednictvím aktivit získávají pracovních návyky, 

zkušenosti a povědomí o pracovním procesu v praxi. V letošním školním roce byli  

do projektu zařazeni dva žáci druhého ročníku Praktické školy dvouleté. Projekt byl bohužel i 

letos přerušen karanténou Covid 19, od května 2021 se však žáci mohli znovu zapojit  

do exkurzí a praxí prostřednictvím online prostředí. 

 

2. Záložka do knihy spojuje školy  

Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy je akce Knihovny Jiřího Mahena  

v Brně a Slovenské pedagogické knižnice v Bratislavě. Cílem je navázání kontaktů  

mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství. Úkolem žáků je na dané téma 

vyrobit záložky do knihy a zaslat je na adresu školy v zahraničí. Projekt je velmi kladně 
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hodnocen, propojuje literaturu, výtvarnou oblast, regionální problematiku, práci se 

slovenským jazykem. V příštím školním roce se zúčastníme určitě znovu.  

 

3. Ovoce a zelenina do škol 

 V letošním školním roce se naše škola poprvé zapojila do projektu Ovoce a zelenina do škol. 

Jedná se o projekt Evropské unie, který v ČR probíhá již od roku 2009/2010. Cílem projektu 

je vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské 

obezitě. Projekt je určen pro žáky základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních 

škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních, kterým je zdarma dodáváno čerstvé 

ovoce a zelenina, ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky. Naše škola se rozhodla 

podpořit regionální zemědělce, proto jsme si vybrali jako svého dodavatele ovoce a zeleniny 

ZD Dolany. V pravidelných čtrnáctidenních intervalech dostáváme sezónní ovoce pro 

všechny přihlášené žáky. S kvalitou produktů i spoluprací s ZD Dolany jsme velmi spokojeni. 

 

 

Závěrečná část  

 

Děkuji všem zaměstnancům za jejich práci v uplynulém školním roce. Dále děkuji 

pracovníkům a pedagogům za zpracování podkladů pro výroční zprávu. 

 

Výroční zprávu zpracovala: Mgr. Jana Vojtěchová 

Ve Dvoře Králové nad Labem 27. 08. 2021 

 

Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou dne: 31. 08. 2021 

Projednána a schválena školskou radou dne: 06.09.2021 

 


