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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:  

Škola je právnickou osobou, zřízenou na dobu neurčitou a zapsanou v Rejstříku škol a 

školských zařízení Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky, která 

vykonává činnost základní školy, střední školy a školní druţiny.  

Právní forma: příspěvková organizace  

Identifikační číslo (IČO): 60 153 351.  

Škola je samostatně zřízená pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami uvedenými v §16 

odst. 9 školského zákona.  

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

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

postiţením. Dle školního vzdělávacího programu základní školy speciální jsou vzdělávání 

ţáci s těţším mentálním postiţením, ţáci se souběţným postiţením více vadami a autismem.  

Ţáci s mentálním postiţením, kteří ukončili základní školní docházku, mohou být přijati  

ke střednímu vzdělávání dle vzdělávacího programu Praktické školy dvouleté.   

Třídy základní školy, základní školy speciální a dvě třídy praktické školy dvouleté jsou spolu 

s ředitelstvím umístěny v hlavní budově v Přemyslově ulici, poblíţ centra města. Jedna třída 

praktické školy dvouleté je kmenově umístěna na odloučeném pracovišti Dvůr Králové    

nad Labem, Vrchlického 700. Počet tříd kolísá vţdy podle počtu zapsaných ţáků. Do školy 

přicházejí ţáci z odlišných prostředí -  z rodiny, ze speciální mateřské školy, ze základní 

školy, z Barevných domků Hajnice a Výchovného ústavu se školní jídelnou Husův domov.  

Ke zdárnému průběhu vyučování přispívá i prostorové vybavení, které lze označit  

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

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

ZŠ je vybavena audiovizuální technikou a většina učeben má interaktivní zařízení.   
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Do školy je zajištěn bezbariérový přístup pomocí schodolezu. Kromě vlastních učeben mají 

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

praktické činnosti. Součástí školy je tělocvična. Pro další sportovní disciplíny škola vyuţívá 

cca 200 m vzdálený městský sportovní areál. Zařízení splňuje platné hygienické předpisy. 

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

pravidelný roční nájem.  

 

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

praktického ţivota. Výuka probíhá dle školního vzdělávacího plánu, který obsahuje jak 

povinné, tak nepovinné a volitelné předměty. Po ukončení studia ţáci obdrţí vysvědčení  

o závěrečné zkoušce. Výuku zabezpečují učitelé se speciálně pedagogickým vzděláním.  

 

Zájmové vzdělávání ve škole zajišťují dvě oddělení školní druţiny.  

Pedagogičtí pracovníci v úzké spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci ţáků naplňují 

stanovenou vizi školy, jejímţ cílem je připravit ţáky pro ţivot tak, aby byli schopni se  

bez obtíţí začlenit do kaţdodenního ţivota. Mottem školy je „Na budoucnosti vašich dětí 

nám záleţí!“  

 

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  

Adresa bydliště: Hajnice 224, 544 66 Hajnice  

Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby.  

 

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/
http://www.zs/
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 umoţňuje zákonným zástupcům nezletilých ţáků, zletilým ţákům, 

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

  

      Sloţení školské rady:  

1. člen – předseda:  zvolen školskou radou  

2. člen                     zvolen zřizovatelem školy  

3. člen                     zvolen zákonnými zástupci ţáků a zletilými ţáky  

  

      První zasedání školské rady proběhlo 06. 09. 2021  

Členové školské rady schválili:  

 Výroční zprávu školy  

 úpravu Školního řádu základní školy a střední školy 

 Hygienická pravidla na školní rok 2021/2022  

 

Druhé zasedání 24. 06. 2022  

Členové školské rady byli seznámeni s rozpočtem školy a akcemi pořádanými školou.  

 

Činnost školské rady se uskutečňovala v souladu s § 168 zákona č. 561/2004 Sb.,  

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

v platném znění.  

Část B  

Přehled oborů vzdělávání  

Hlavním účelem organizace je poskytování výchovy a vzdělávání. 

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 ţáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona 

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

Základní škola speciální 

Školní druţina 
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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 ţáků ve škole              75 

 

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

Denní forma vzdělávání nejvyšší   délka vzdělávání: 10 r. 

Povolený počet ţáků:     25 

 

2. 79-01-C/01 Základní škola 

Denní forma vzdělávání nejvyšší   délka vzdělávání: 9 r. 

Povolený počet ţáků:     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 ţáků:     48 

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

Školní druţina – školské zařízení 

 Povolený počet ţáků:     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 
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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 druţina 

 

Část C   

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

• Pedagogičtí pracovníci  

Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, jejich odborná a pedagogická 

způsobilost, posuzována dle zákona č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném 

znění:   

Všichni pedagogičtí pracovníci  
 

Počet pedagogických pracovníků (včetně ředitele):  24 

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.  7 6 5 

Učitel/ka SŠ  5 4 4 

Vychovatel/ka  3 2 2 

Asistent/ka pedagoga  9 9 2 

  

Pedagogičtí pracovníci vykonávající specializované 

činnosti  

Odborná způsobilost pro 

výkon činnosti 

Výchovný poradce  1 1 

Koordinátor IT  1 0 

Koordinátor ŠVP  1 1 

Metodik prevence pat. jevů  1 1 

Metodik ENV  1 1 

Speciální pedagog - logoped
1
  0 0 

  

Na mateřské dovolené: 0 

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

                                                 
1
 Pro tuto činnost kvalifikovaní 3 pracovníci; činnost vykonávána v rámci předmětu SPP – řečová výchova.  
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Ve starobním důchodu: 1  

Na začátku školního roku nově příchozí: 2 

V průběhu školního roku nově příchozí: 0 

                         odchozí: 2 

Na konci školního roku ukončení pracovního poměru: 1 

Začínajícím pedagogickým pracovníkům přidělen uvádějící učitel.  

    

• Nepedagogičtí pracovníci  
 

  Fyzické osoby  Nejvyšší dosaţené vzdělání  

účetní 1 VŠ 

školník  1  SŠ   

uklízečka  2 ZŠ, SŚ  

 

Věkové sloţení zaměstnanců
1
  

 

Věk (let)  ţeny  muţi  

do 30  3 0 

30 – 40  3 2 

40 – 50  10 0 

50 – 60  4 1 

nad 60  4 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. 

 

Obor je určen pro ţáky se středně těţkým stupněm mentálního postiţení, případně s lehkým 

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

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

postiţením, 

• povinnou školní docházku v základní škole speciální, 

                                                 
1
 Věk zaměstnanců je posuzován k poslednímu dni školního roku, tj. k 31.08.2022. 
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• povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání, 

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

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

Na základě lékařského doporučení jsou stanoveny poţadavky na ţáky, které respektují jejich 

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

postiţení. 

Délka studia: 2 roky 

Forma studia: denní 

Způsob ukončení: závěrečná zkouška 

Počet přijímaných uchazečů: 17 

1. kolo – do 01. 03. 2022; 2. kolo – do 26.05.2022 

 

Výsledky přijímacího řízení: 

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

2022/2023 7 1 8 

 

 

• Zápis k povinné školní docházce 

79-01-C/01 Základní škola a 79-01-B/01 Základní škola speciální 

 

Zápis se konal prezenčně 12. dubna 2022 na základě předchozí časové rezervace.   

Bez přítomnosti ţáků bylo moţné zapsat uchazeče od 1. dubna 2022 do 30. dubna 2022   

v hlavní budově Základní školy a Praktické školy ve Dvoře Králové nad Labem  

Přemyslova 479.  

 

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

Sb. v platném znění (školský zákon) 

• písemná ţádost zákonného zástupce dítěte 

• doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP) 

 

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZV: 

 

Školní rok                   odklad přijetí 

2022/2023 1 ZŠ 3 

ZŠS 2 
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Část E 

Vyhodnocení naplňování cílů školních vzdělávacích programů 

Všechny učební plány jsou plně v souladu s rámcovými vzdělávacími programy schválenými 

MŠMT pro jednotlivé školy a ročníky. Stanovené počty hodin jsou pečlivě dodrţovány.  Je 

přihlíţeno k individuálnímu pracovnímu tempu a poţadavkům speciálních vzdělávacích 

potřeb vzdělávaných ţáků. 

 

Část F 

Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků  

Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a  

podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek je zpracován  

dle pokynů zřizovatele.  

 

I. Prospěch a docházka ţáků všech ročníků - k 30. 6. 2022 

 

Obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola   

Ţáci celkem  48  

Prospěli s vyznamenáním  13  

Prospěli   34  

Neprospěli  0  

         z toho opakující ročník  0  

Nehodnocen 1  

Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka  233,24  

         z toho neomluvených   0  

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

Ţáci celkem  8  

Prospěli s vyznamenáním  3  

Prospěli   5  

Neprospěli  0  

         z toho opakující ročník  0  

Nehodnocen 0  

Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka  201,40  

         z toho neomluvených   0  
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Obory vzdělání poskytující střední vzdělání (praktická škola)  

Ţáci celkem  22  

Prospěli s vyznamenáním  8  

Prospěli   14  

Neprospěli  0  

        z toho opakující ročník  0  

Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka  238,96  

        z toho neomluvených  5,76  

 

 

 II. Ţáci konající opravné či komisionální zkoušky  

 

Základní škola  

 Obor vzdělání 
Počet 

ţáků 
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 

ţáků 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. 2022 

Kód a název oboru 

Ţáci konající 

zkoušky 

celkem 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

Závěrečná zkouška - - - - 

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 9  8  1  0  
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IV. Výsledky závěrečných zkoušek - září 2022 

Kód a název oboru 

Ţáci 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 

 

 

 V. Hodnocení chování ţáků 

Obory vzdělání   
Počet ţáků - hodnocení   

velmi dobré   uspokojivé   neuspokojivé   

79-01-C/01 Základní škola   47  1  0  

79-01-B/01 ZŠ speciální   8  0  0  

  

Obory vzdělání poskytující 

střední vzdělání   
      

Praktická škola dvouletá  21  1  0  

Obory vzdělání s výučním listem   -  -  -  

Obory vzdělání s maturitní 

zkouškou   
-  -  -  

 

  

  
Počet výchovných opatření  

Výchovná opatření  základní školy  střední školy  

Napomenutí třídního učitele  17  0  

Napomenutí učitele odborného výcviku  0  0  

Důtka třídního učitele  6  0  

Důtka učitele odborného výcviku  0  0  

Důtka ředitele školy  1  1  

Pochvala třídního učitele  0  0  

Pochvala učitele odborného výcviku  0  0  

Pochvala ředitele školy  0  0  

Podmíněné vyloučení ze školy  0  0  

Vyloučení ze školy  0  0  
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Část G    

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a zajištění podpory ţáků  

se speciálními vzdělávacími potřebami 

Aktivity prevence sociálně patologických jevů byly uskutečňovány dle preventivního 

programu, plánu práce MP a krizového plánu školy. Aktivity byly realizovány formou 

projektových dnů, ale i během výuky jednotlivých předmětů a celým edukačním procesem. 

MP tohoto roku ukončil studium na PdF UK, výkon specializovaných činností – metodik 

prevence.   

Jednotlivá témata byla plněna průběţně během celého roku dle zpracovaného preventivního 

programu (PP), který se v tomto roce věnoval hlavně problematice šikany, záškoláctví, 

vandalismu a delikvenci dětí a mládeţe.  Dny prevence proběhly během celého roku  

dle plánu. Všechna témata se tak podařilo splnit.   

Dvakrát ročně byla provedena orientační sociometrie jednotlivých třídních kolektivů. Nebyl 

zjištěn ţádný výskyt šikany v jakémkoliv stádiu.   

Informace z této oblasti najdou pedagogové, ţáci i zákonní zástupci na informačním panelu 

v 1. patře školy. Stále téţ funguje schránka důvěry. Letos se v ní objevilo 23 vzkazů. Všechny 

byly vyřešeny ve spolupráci se ţáky, třídními učiteli a v pěti případech i zákonnými zástupci.   

Během roku byly řešeny ve spolupráci s VP a TU výchovné problémy několika ţáků. 

Opakovaně bylo řešeno problémové chování dvou ţákyň osmého ročníku.   

Metodik prevence úzce spolupracoval s vedením školy, výchovným poradcem, třídními učiteli 

i ostatními pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy, kteří byli seznámeni 

s celoročním plánem a poté kaţdý měsíc v rámci metodického sdruţení s konkrétními 

činnostmi a úkoly.   

 ----------------------------------- 

Část H    

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného rozvoje 

nepedagogických pracovníků 

 

Během školního roku pedagogičtí pracovníci absolvovali řadu nejrůznějších školení či kurzů. 

Přehled témat dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je znázorněn v následující 

tabulce.   

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Datum Název semináře Místo konání účastníci 

 SRPEN   

27.08.2021 První pomoc ZŠ a PrŠ DKnL 24 

30.08.2021 Matematická gramotnost MAS DKnL 1 
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 ZÁŘÍ   

25.08.2021 

01.09.2021 

Úprava ŠVP I, II ZŠ a PrŠ 

20 

16.09.2021 Mezinárodní konference  

pro inkluzi osob se speciálními 

vzdělávacími potřebami - ICIPSEN 

HK 1 

21.09.2021 I KAP II online 1 

22.09.2021 Šablony III online 1 

22.09.2021 

Zákon o pedagogických 

pracovnících online 1 

23.09.2021 Zákl. tech. práce s dítětem v krizi HK, Štefánikova 1 

23.-

24.09.2021 
MAS - Výjezd členů pracovních 

skupin a místních lídrů MAS 

Ţernov - 

Ryzmburk 

1 

 ŘÍJEN   

04.10.21 ŠPP – I KAP II ZŠ a PrŠ 3 

08.10.21 KAPRADÍ Trutnov 2 

11., 

12.10.2021 

IKAP  PPP Náchod 1 

19.10.2021 Mediální obraz školy, role vedení 

školy při budování mediálního 

obrazu školy 

online 1 

20.10.2021 Čtenářská gramotnost MAS DK n.L. 1 

21.10. 

2021 I KAP II - workshop PPP HK 1 

 LISTOPAD   

08.11.2021 Formativní hodnocení HK 1 

11.11.2021 Matematická gramotnost MAS DK n.L. 1 

18.11.2021 Kariérové portfolio online 1 

22.11.2021 Formativní hodnocení - IKAP HK 1 

23.11.2021 I KAP II – 3.setkání online 1 

29., 

30.11.2021 

IKAP  PPP Náchod 1 

 PROSINEC   

06.12.2021 PPP Trutnov – Vyhláška 271 online 1 

06.12.2021 Zavádění formativního hodnoceni 

II 

Praha 1 

14.12.2021 Formativní hodnocení - IKAP HK 1 

 LEDEN   

10.01.2022 Formativní hodnocení HK 3 

24., IKAP  PPP Náchod 1 
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25.01.2022 

26.01.2022 Kavárna s rodiči online 1 

27.01.2022 Euroqidance – Rozvíjíme kariérové 

kompetence 

online 1 

27.01.2022 I KAP II – setkání pracovní 

skupiny 

online 1 

 ÚNOR   

07.02.2022 VYUŢITÍ TABLETŮ               PŘI 

VÝUCE + práce s grafickým 

programem Canva (mobilní 

učebna) 

ZŠ a PrŠ DKnL 24 

09.02.2022 Formativní hodnocení II. HK 2 

11.02.2022 Podpora evaluace základní školy  

s vyuţitím INSPIS ŠVP 

online 2 

16.02.2022 Jak na nový RVP ZV ve škole 

zřízené dle § 16 odst. 9 pro ţáky  

s LMP 

online 1 

17.02.2022 Kontrolovat a být kontrolován online 1 

23.02.2022 Jak vyučovat tvorbu videa (mobilní 

učebna) 

ZŠ a PrŠ DKnL 24 

23.02.2022 Kavárna s rodiči online 2 

 BŘEZEN   

16.03.2022 MBTI I – Viaspirita s.r.o. (1. Část) online 1 

17.03.2022 MBTI I – Viaspirita s.r.o. (2. Část) online 1 

18.03.2022 3. ŠPP ZŠ a PrŠ 4 

21., 

22.03.2022 

IKAP  PPP Náchod 1 

22.03.2022 Excel (mobilní učebna) online 24 

29.03.2022 Edual – Jak na zlobivého ţáka online 2 

31.03.2022 Age management a společnost 

přátelská k zaměstnávání osob 55+ 

online 1 

 DUBEN 
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11.04.2022 4. ŠPP online 1 

06.04.2022 Jak ADHD u ţáka ovlivňuje nejen 

jeho ţivot 

DVPP Hradec 

Králové 

1 

12.04.2022 Supervize, Dr.Štěpánková online 1 

13.04.2022 I-KAP II 5. Setkání PS online 1 

20. 04. 

2022 

Jak na “zlobivé” dítě – Eduall online 1 

20. 04. 

2022 

Duševní zdraví ţáků a studentů HK 1 

28.04.2022 Emoce a děti HK 2 

 KVĚTEN   

05.05.2022 Matematická gramotnost MAS DK n.L. 1 

20. – 21. 

05.2022 

Trénink jazykových schopností 

podle Elkonina – předgrafémová a 

grafémová úprava 

HK 2 

18.05.2022 Jak tvořit pravidla pro “zlobivé” 

ţáky? – Eduall 

online 1 

18.05.2022 Poruchy attachmentu u dětí  HK 2 

31.05.2022 Úniková hra online 24 

 
ČERVEN 

  

02.06.2022 Setkání ředitelů speciálních škol HK 1 

13., 

14.06.2022 

IKAP Náchod PPP Náchod  1 

15.06.2022 BOZP KUKHK 2 

 ČERVENEC   

10.08.2022 Jak pracovat s romským ţákem online 1 
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18.07 – 

22.07.2022 

V září si dám kávu! online 1 

 

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. 

 

Rozvoj nepedagogických pracovníků 

 

Datum Název semináře Místo konání účastníci 

 ÚNOR   

24.02.2022 MAJ KUKHK online 1 

 BŘEZEN   

22.03.2022 Spisová sluţba online 1 

 DUBEN   

12.04.2022 MAJ KUKHK online 1 

 ČERVEN   

14.06.2022 MAJ KUKHK online 1 

 

Část I   

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

Prezentace školy na veřejnosti 

Škola svoji činnost prezentuje prostřednictvím školního zpravodaje na webových stránkách 

www. zs-dk.cz, školních videí na Youtube, Instagramu a Facebooku. Svoji činnost pravidelně 

zveřejňuje na portále Královédvorsko a v Radničních listech Královédvorské radnice.  

 Informační panel školní druţiny 

Činnost školní druţiny je celoročně prezentována na informačním panelu ve výloze prodejny 

Galanterie. Aktualizaci informací zajišťují vychovatelky školní druţiny. 

 Informační panel - vánoční svátky 

Umístění informační panelu během vánoční prodeje Český Rybářský svaz, místní organizace 

Dvůr Králové nad Labem. Během vánočního prodeje byla rozdána rovněţ přáníčka vyrobená 

ţáky školy a barevné kamínky. Informace o škole a proběhlém školním projektu umístěny 

rovněţ na webové stránky Rybáři DK a FB Rybáři DK. Ve spolupráci budeme nadále 

spolupracovat. 
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 Barevné kamínky 

Celoroční akce, kdy ţáci postupně malují kamínky. Tyto kamínky jsou postupně rozdány  

po různých koutech ČR. Kamínky rovněţ rozdány během pedagogické stáţe v Norsku.  

V tomto projektu budeme rovněţ pokračovat příští školní rok. 

 Eda na výletě 

Během červnové exkurze v Jánských lázních – Stezka korunami stromů došlo k nalezení 

první „ kešky“ a zároveň umístění putovního panáčka Edy. 

 Postcrossing 

Projekt postcrossing pokračuje v rámci anglického jazyka, kdy ţáci školy posílají pohledy 

do různých koutů světa. Průběhu školního roku 2021/2022 jsme zaslali 17 pohledů a rovněţ 

obdrţeli 17 pohledů. U ţáků jsou rozvíjeny znalosti anglického jazyka, ale také znalosti  

o světě. V tomto projektu budeme nadále pokračovat 

 

Projekty a granty 

V letošním školním roce jsme i přes nepříznivou epidemiologickou situaci zrealizovali 

všechny naplánované celoškolní projekty.  

 

  DPS Sadová  

Projekt je zaměřen na vzájemném propojení dvou generací. Ţáci vyráběli pro seniory přání a 

upomínkové dárky v jednotlivých ročních obdobích. Vzájemně se tak propojil svět mládí a 

stáří, posílily se sociální vazby a mezilidské vztahy.  

 Záloţka do knihy spojuje školy  

Česko-slovenský projekt Záloţka do knihy spojuje školy je spolupráce naší školy se Speciální 

školou v Nitře. Cílem je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými ţáky a podpora 

čtenářství. Úkolem ţáků je na dané téma vyrobit záloţky do knihy a zaslat je na adresu školy 

v zahraničí. Projekt je velmi kladně hodnocen, propojuje literaturu, výtvarnou oblast, 

regionální problematiku, práci se slovenským jazykem. Ve spolupráci budeme rádi 

pokračovat.  

 Ovoce a zelenina do škol  

I v letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu Ovoce a zelenina do škol. Cílem 

projektu Evropské unie je vytvořit správné stravovací návyky ve výţivě dětí a tím zároveň 

bojovat proti dětské obezitě. Ţáci základního vzdělávání zdarma obdrţí čerstvé ovoce a 

zeleninu, 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 dostávají ţáci základní školy sezónní 

ovoce. S kvalitou produktů i spoluprací s ZD Dolany jsme velmi spokojeni  

 AGISS PRAKTIK MÓDA  

Cílem této aktivity je příprava našich ţáků na společenský a kulturní ţivot. Ţákům je 

umoţněn náhled do provozu s výrobou společenské módy, prostřednictvím exkursí a besed 
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získávají povědomí o etiketě a vhodném oblékání na určité příleţitosti. Spolupráce je 

realizována především na Praktické škole dvouleté.  

 
Kulturní, vzdělávací a sportovní akce ţáků 2021/2022 

Datum  Název akce  Účastníci  

ZÁŘÍ  

3.-7.9.2021  ZOO  Celá škola  

17.9.2021  Celostátní výstava hub – Stará radnice V.B  

21.9.2021  Exkurze HK Hvězdárna  Školní druţina  

24.9.2021  Agiss móda  I.B  

ŘÍJEN  

1.10.2021  Ţelezniční muzeum Jaroměř IV.B  

15.10.2021  72 Hodin  Celá škola  

18.10.2021  Den s pečovatelskou sluţbou  IV.B  

20.10.2021  Den stromů – Hrubá luka Celá škola  

26.10.2021  ZOO – Týden duchů IV.A, V.A, I.B,  

26.10.2021  ZOO Stěţery  Školní druţina  

LISTOPAD  

2.11.2021  Exkurze – volba povolání  8.,9. ročník  

3.11.2021  Předání kaktusů do DPS Strţ  I.B  

10.11.2021  Knihovna – sv. Martin V.A  

11.11.2021  Knihovna – sv. Martin IV.B  

11.11.2021  Den otevřených dveří  Celá škola  

22.11.2021  Cvičení v přírodě  Celá škola  

23.11.2021  Zdobení stromečku na náměstí T.G.M. V.B  

25.11.2021  Domov důchodců, Roháčova ul. -  

přání  

V.C  

26.11.2021  Dárky seniorům – Sadová ul.  I.B, IV.B  

29.11.2021  Vánoční dílna DDM Jednička  V.A, IV.A  

PROSINEC  

6.12.2021  Jeţíškova vnoučata, Ţireč  IV.A, V.A  

8.12.2021  Knihovna Vánoce  V.C, VIII  

8.12.2021  Vánoční přání - MŠ Slunečná  V.C  

9.12.2021  Muzeum - Lego  V.C  

10.12.2021  Knihovna Vánoce  V.A, IV.A  

13.12.2021  Film – Madagaskar – Planeta   Celá škola  

13.12.2021  Vánoční ozdoby DK n.L. IV  

14.12.2021  Fitness s trenérkou Slovany  TV dívky  

15.12.2021  Předání přáníček  - DD Roháčová ul., 

DD Sadová ul. 

V.B, I.  

16.12.2021  Zdobení stromečku, Český rybářský 

svaz  

IV.A, V.A  

21.12.2021  Vánoční ZOO  IV.B  

21.12.2021  Galerie minerálů  V.C, VIII  
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LEDEN  

12.1.2022  Tříkrálová sbírka  V.B  

13.1.2022  Tříkrálová sbírka  I.C  

13.1.2022  Muzeum-výstava kostiček  IV.B  

13.1.2022  Tříkrálové sbírka  IV.A  

14.1.2022  Kovárna – Na příčce, DK n.L. Školní druţina  

18.1.2022  ZOO  Školní druţina  

26.1.2022  Knihovna  V.C, VIII  

ÚNOR  

3.2.2022  Ptačí stezka  Celá škola  

14.2.2022  Týden zimních sportů  Celá škola  

14.2.2022  ZOO  V.C, VIII  

16.2.2022  Bowling  I.  

17.2.2022  Muzeum - Lego I.B  

18.2.2022  Bowling  DK n.L. V.C, VIII  

22.2.2022  Galerie HK  VIII  

BŘEZEN  

8.3.2022  Dárky seniorům DD Roháčova ul., DD 

Sadová ul. 

IV.B  

10.3.2022  Knihovna  IV.B  

16.3.2022  Knihovna  V.C, VIII  

22.3.2022  Světový den vody  I.A  

23.3.2022  Farma  Komárov I.B  

DUBEN  

4.4.2022  Návštěva dětí z MŠ Juta  Celá škola  

6.4.2022  Knihovna  VIII, V.C  

7.4.2022  Mateřská škola Slunečná  Celá škola  

7.4.2022  Zdobení velikonoční břízky nám. 

T.G.M 

V.B  

11.4.2022  Úklid Hájemství  IV.A, V.B, IV.B  

13.4.2022  ZOO  IV.B  

22.4.2022  Den Země: Uklidíme Česko  Celá škola  

22.4.2022  Den Země: Úklid Lipnice  IV.A  

25.4.2022  Sázení stromů Ţireč  IV.A  

27.4.2022  Návštěva školy z KÚ + polská delegace  Celá škola  

29.4.2022  Hasiči  IV.B  

29.4.2022  Robotická učebna  I.B  

KVĚTEN  

2.5.2022  Hasiči DOD  V.B, IV.A, V.C, VII, Prš  

5.5.2022  ZOO  IV.A  

11.5.2022  Včelí Království – Muzeum DK n.L. V.C, VIII  

13.5.2022  Krakonošova vyhlídka Dk n.L. V.B + HD  

18.5.2022  Muzeum  IV.B  

19.5.2022  ZOO  IV.B  
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20.5.2022  ZOO  V.A  

23.5.2022  Turistický výlet - Kuks IV.B  

2.6.2022  Knihovna  IV.B  

3.6. 2022  Hájemství  IV.A, V.C, IV.B, VIII  

ČERVEN  

10.6.2022  Hodina s lektorkou z Attitude  I.  

14.6.2022  Stezka korunami stromů  Celá škola  

15.6.2022  Kuks  IV.B  

22.6.2022  Dvůrfest Celá škola  

29.6.2022  Rozloučení s vycházejícími ţáky  

městská radnice  

9. ročníky  

 

 

Soutěţe ţáků  

 

Ve školním roce 2021/2022 se ţáci naší školy zapojili do několika soutěţí. 

 

Datum Název soutěţe Zodpovídá  

13.10.2021  Suit up den  Ša 

10.11.2021  Den šílených účesů – Hrdá škola Ša 

01.12. 2021  Vánoční dobrý skutek  Ša 

14.01. 2022  Teplákový den – Hrdá škola Ša 

14. – 18.02.2022  Týden netradičních barev – Hrdá škola Ša 

25. 03. 2022  Retro den – Hrdá škola Ša 

18.04. – 22.04.2022  Eko týden – Hrdá škola Ša 

22.04.2022  Den Země  No 

11.05.2022  Den bláznivých ponoţek – Hrdá škola Ša 

17.05. – 17.06.2022  Cestujeme za poznáním   Kl 

26. 05. 2022  Nohejbal - Hořice Lp 

01.06.2022  Den dětí  TU 

09.06.2022  Mladý zdravotník - Úpice Lp 

24.06.2022  Den naruby – Hrdá škola Ša 

 

Část J   

     Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI, KÚ, OSSZ    

V organizaci nebyly provedeny ţádné kontroly ČŠI. 
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Kontrola VZP 04.11.2021 

Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční 

nedostatky. 

 

  Finanční kontrola č.j. 62928/2022/KHK dne 22.06.2022 

V organizaci nebyly zjištěny nedostatky. 

 

 

 

 

Část K   

     Základní údaje o hospodaření školy  

 

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2021 

________________________________________________________________ 

 

 

1. Tvorba hospodářského výsledku 

 

1.1 Výnosy v hlavní činnosti 

 

Celkový příspěvek na činnost v roce 2021 (v hlavní činnosti) činil 19.251.330,85 Kč z toho 

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

rozpočtu) činil 17.988.410,- Kč, v tom dotace na doučování ve výši 8.750,- Kč. Dotace z OP 

VVV Šablony II. „Zlepšení kvality výuky“(UZ 33063) reg.č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014859 byla čerpána ve výši 106.288,85Kč, dotace z OP VVV 

Šablony III. „Zlepšení kvality výuky“(UZ 33063) reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019632 

byla čerpána ve výši 18.822,00 Kč. 

 

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

činil 1.137.810,- Kč, (v rámci příspěvku na provoz byla poskytnuty dotace v rámci drobných 

projektů (dříve granty) z rozpočtové kapitoly 9 ve výši 39.000,- Kč, na realizaci krouţku 

kolektivních sport. aktivit a preventivní programy pro ţáky, dále dotace na Polytechniku ve 

výši 38.900,- Kč, dále dotace na licence ve výši 41.110,- Kč, byla dočerpána dotace MUP 

kap.9 z roku 2020 ve výši 9.000,- Kč).  

 

Výnosy z hlavní činnosti činily celkem 19.543.396,02 Kč. 
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1.2 Náklady hlavní činnosti a hospodářský výsledek 

 

Z prostředků MŠMT bylo čerpáno 17.988.410,- Kč – z toho přímé náklady na vzdělávání (UZ 

33353) 17.979.660,- Kč a dotace (UZ 33353) ve výši 8.750,- na doučování. Náklady na 

provoz v hlavní činnosti činily 1.429.875,17 Kč. Celkové náklady organizace za rok 2021 

činily 19.543.396,02 Kč.  

 

Hospodářský výsledek za rok 2021 činí 0,- Kč. 

 

Limit mzdových prostředků pro rok 2021 (PNV) byl stanoven ve výši 13.009.118,- Kč (z toho 

prostředky na platy 13.000.368,- Kč, OON 8.750,- Kč). Byly vyplaceny mzdové prostředky 

z projektu OPVVV EU (UZ 33063) a to OON ve výši 7.450,-Kč. Z rozpočtu zřizovatele byly 

vyplaceny mzdové prostředky OON  ve výši 6.000,- Kč. 

 

Celkový objem mzdových prostředků vyplacených v roce 2021 činil 13.022.568,- Kč (z toho prostředky na 

platy 13.000.368,- Kč, OON 22.200,- 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 2021 nebyla realizována. 

 

2. Pouţití účelových prostředků 

 

 Organizaci v roce 2021 v rámci příspěvku na provoz byla poskytnuta dotace  na realizaci 

krouţku kolektivních sport. aktivit a preventivní programy pro ţáky  ve výši 39.000,- Kč, dále 

dotace na licence ve výši 41.110,- Kč, dále dotace na polytechniku ve výši 38.900,- Kč. 

 

 3. Finanční fondy 

 

Fond odměn (FO) 

Stav fondu k 1. 1. 2021 činil 21.185,- Kč. V roce 2021 nebyl fond tvořen ani čerpán. Stav 

fondu k 31. 12. 2021 činil 21.185,- Kč. 

 

Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP) 

Stav fondu k 1. 1. 2021 činil 183.380,24 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových 

prostředků za rok 2021 činila 265.090,68,- Kč, čerpáno z fondu bylo v roce 2021 celkem 

171.890,- Kč. Stav fondu k 31. 12. 2021 činil 276.580,92 Kč. 
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Investiční fond (IF) 

Stav fondu k 1. 1. 2021 činil 31.373,- Kč. Tvorba fondu z odpisů dlouhodobého majetku za 

rok 2021 činila 24,- Kč. Čerpáno z fondu v roce 2021 nebylo. Odvod do rozpočtu zřizovatele 

nebyl proveden. Stav fondu k 31. 12. 2021 činil 31.421,- Kč. 

  

Rezervní fond z HV(RF) 

Stav fondu k 1. 1. 2021 činil 210.923,76 Kč. Příděl do fondu byl proveden ze zlepšeného 

hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši 68.713,76 Kč. Čerpáno z fondu v roce 2021 bylo 

ve výši 115.511,24 Kč a to na nákup drobného majetku. Stav fondu k 31. 12. 2021 činil 

164.126,28 Kč. 

 

Rezervní fond z ostatních titulů (RF) 

Stav fondu k 1. 1. 2021 činil 324.220,86 Kč. Fond byl tvořen z nedočerpané dotace EU ve 

výši 358.769,25 Kč a z darů ve výši 5.000,- Kč. Čerpán byl z darů ve výši 85.000,- Kč a 

z nedočerpané dotace EU ve výši 206.103,10Kč. Stav fondu k 31. 12. 2021 činil 396.887,01 

Kč. 

 

4. Investiční činnost 

 

V období od 1. 1. do 31. 12. 2021 nebyla realizována ţádná investiční činnost.  

 

 

5.  Počty zaměstnanců 

 

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

a rozvojové programy) v roce 2021 činil 24,8210 (z toho učitelé 14,6569, vychovatelé 1,2143, 

asistenti 6,2001, nepedagogičtí pracovníci 2,7497). Stanovený limit počtu zaměstnanců 

26,5632 tak nebyl překročen. 

 

 

6. Závazky a pohledávky 

 

K 31. 12. 2021 nejsou v organizaci evidovány závazky ani pohledávky po lhůtě splatnosti. 

Celková výše pohledávek k 31. 12. 2021 činí 81.777,00 Kč (z toho poskytnuté zálohy 

39.900,00 Kč, náklady příštích období 41.877,-Kč). Celková výše závazků k 31. 12. 2021(bez 

dohadných poloţek) činí 1.570.33,86 Kč (z toho 1.522.802,- Kč představují závazky z mezd 

za období 12/2021, neuhrazené faktury k 31. 12. 2021 pak 47.231,86 Kč). 
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7.  Závěr - stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol za rok 2021 

 

Přehled o provedených kontrolách a jejich výsledku je uveden v příloze. 

 

 Zpracoval: Novák 

 Dne: 23. 2. 2022                       

 

Část L 

  Údaje poskytované na základě zákona 106/1999 Sb., v platném znění 

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021 

 

 

 

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 29. 08. 2022 

 

Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou dne: 30.08.2022 

Projednána a schválena školskou radou dne: 20. 09.2022 

 

   

Počet podaných ţádostí o informace  0 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí ţádosti 0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí  0 

Opis podstatné části kaţdého rozsudku soudu 0 

Výčet poskytnutých výhradních licencí 0 

Počet stíţností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich 

vyřízení  

0 


