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1. Základní údaje o škole 
1.1 škola  

název školy 
Základní škola a mateřská škola Špindlerův 
Mlýn 

adresa školy Okružní 32, 543 51 Špindlerův Mlýn 
právní forma příspěvková organizace 
IČO 75111586 
IZO 102 578 753 
identifikátor školy 651038537 

vedení školy 
ředitel: Mgr. Petr Libřický 
zástupce ředitele: Mgr. Vratislav Drtina 

kontakt 
tel.: +420 499 433 385 
e-mail: zsspindl@zsspindl.cz  
www: www.zsspindl.cz  

 
1.2 zřizovatel  

název zřizovatele Město Špindlerův Mlýn 
adresa zřizovatele Špindlerův Mlýn 173, 543 51 

kontakt 
tel.: 499 433 226 
fax: 499 404 253 
e-mail: podatelna@mestospindleruvmlyn.cz  

 
1.3 součásti školy kapacita 

Mateřská škola 70 
Základní škola 160 
Školní družina 30 
Školní jídelna ZŠ 290 
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1.4 základní údaje o součástech školy 

Součást školy 
Počet tříd/ 
oddělení 

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu 

Mateřská škola 2 51 23 
1. stupeň ZŠ 5 81/89 16,2/17,8 
2. stupeň ZŠ 4 59/64 14,75/16 
Školní družina 1 30 30 
Školní jídelna ZŠ x 139 x 
Komentář: Škola je vzhledem k počtu žáků podlimitní, škole byla zřizovatelem -  Městem 
Špindlerův Mlýn udělena výjimka dle podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského 
zákona, a § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Počty žáků kolísají 
(odchody sezónních) v průběhu školního roku, počty jsou uvedeny podle klasifikovaných 
žáků, u MŠ, ŠD  a ŠJ podle výkazů k 30. 9. a 31. 10. 2018. U ZŠ též k 31. 3. 2019 

 
 
1.5 Materiálně-technické podmínky školy 

 Základní škola je rozdělena do dvou objektů – budova 1. stupně se školní jídelnou, kde 

jsou třídy a šatny pro 1. až 5. třídu, školní družina, odborná učebna (dílny), keramická dílna a 

cvičný byt (kuchyňka).  V budově II. stupně je společná šatna, sborovna, kancelář vedení školy, 

tělocvična se šatnami a skladem těl. nářadí, čtyři učebny, byt školníka, kancelář Sportovní 

akademie, kabinet přírodopisu a českého jazyka, sklad učebnic, multimediální učebna. 

 

 Technický stav budovy I. stupně: 

 Rekonstrukce soklu a vstupních prostor, oprava tříd, výměna dveří. 

  

 Školní jídelna: 

 Po sloučení s mateřskou školou změna organizační struktury, vyčleněn úsek školního 

stravování, zaveden pouze jeden účet pro oba úseky. Modernizováno vybavení. Je možné 

stravování cizích strávníků. Osvědčil se odbavovací systém (výběr stravného), a  internetová 

aplikace pro obsluhu strávníka. Ve spolupráci se zřizovatelem byla rozšířena nabídka pro cizí 

strávníky v jídelně MŠ (umožněno kompletní rekonstrukcí prostor školního stravování v MŠ). 

Pro rok 2020 je plánována rekonstrukce podlah a obnova vybavení školní jídelny 

 

Technický stav budovy II. stupně: 

 Vstup do dolní budovy je přes „čipy“, které mají žáci od 5. třídy. Provedena 

rekonstrukce fasády, došlo k rekonstrukci podlahy v učebně „A“ (nová vinylová podlaha). 
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 Spolupráce s majetkovým odborem MěÚ je na velmi dobré úrovni, nejen co se týče 

stavu budov, ale i venkovní údržby (zeleň, atd.)  

 

Vybavení tříd a učeben:   

- vyhovující stavitelný žákovský nábytek po celkové rekonstrukci, dochází k pravidelné 

obnově školního nábytku 

- ve všech třídách  – moderní keramické konzolové tabule  

- interaktivní tabule ActivBoard ( učebna B) + vizualizér, keramické tabule 

- interaktivní tabule ActivBoard ( učebna C), keramické tabule 

- speciální monitor pro zobrazení v učebně „A“ 

- interaktivní zpětný projektor v kombinaci s keramickou tabulí v učebně „D“ 

- interaktivní tabule ActivBoard ( učebna 5. třída - kombinované s pylonovou) 

- interaktivní tabule ActivBoard ( učebna 1. třída – kombinované s pylonovou) 

- gigantický tablet JAWIQ – speciální interaktivní zařízení se stojanem, 1. stupeň 

- Interaktivní tabule SMARTBOARD – 1. stupeň (družina)  

- nové žákovské lavice 

- nové vybavení školní dílny 

- keramická dílna: vybavena vypalovací pecí a hrnčířským  kruhem  

 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami:  

- kvalitně je vybavena učebna A (učebna chemie a fyziky) - vybavení moderní didaktickou 

technikou pro měření ve fyzice, chemii, přírodopisu, ekologii (PASCO systém – Nadace 

ČEZ a projekt ESF), dochází k vybavování pomůckami dle požadavku vyučujících. 

- „Venkovní učebna“ – vznikla díky aktivitě  Školního parlamentu (dále ve výstavbě)          

 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou:  

- vybavení audiovizuální technikou je na velmi dobré úrovni. Dokončena obnova PC, sw 

vybavení (Win 10). Na obou stupních ke každé třídě pořízen NTB a dokovací stanice 

(přenos, výukové materiály). 

- Pro školní rok 2018/2019 došlo k další modernizaci vybavení PC v počítačové učebně i 

k obnově PC v horní budově (menší PC „učebna“ v páté třídě). Byla vybavena učebna „D“ 

novým moderním interaktivním projektorem. 

- Instalace nového serveru – požadavky na vyšší výkon a bezpečnost (GDPR) 
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1.6 Granty, dotace, rozvojové programy 
 
Projekt ESIF – OP VVV – Podpora vzdělávání v základní a mateřské škole ve Špindlerově 

Mlýně:  

Přidělená částka:  710 567 Kč 

Zahájení projektu:  1. 9. 2017 

Ukončení projektu:  31. 8. 2019 

Schválena 4. Zpráva o realizaci (k 31. 5. 2019) 

 

Projekt ESIF – OP VVV – Kvalita vzdělávání v ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn - II:  

Přidělená částka:  762 772 Kč 

Zahájení projektu:  1. 9. 2019 

Ukončení projektu:  31. 8. 2021 

 

 

Grant  Královehradeckého kraje „Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže“: Partnerská 

spolupráce mezi ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn a Neumuhler Schule ve Schverinu:  

Výše obdržené dotace: 23 000 Kč 

 

Grant  Královehradeckého kraje „Rozvoj polytechnické výchovy v ZŠ a MŠ“.  

Výše obdržené dotace: 60 000 Kč (do 31. 8. 2019) 

 

Grant  Královehradeckého kraje „Rozvoj polytechnické výchovy v ZŠ a MŠ“.  

Výše obdržené dotace: 70 000 Kč (do 31. 8. 2020) 
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1.7 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 23. 2. 2006 
Počet členů školské rady  9 
Funkční období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 

Kontakt: 
Předsedkyně školské rady: Mgr. Irena Vrabcová 

vrabcova@mestospindleruvmlyn.cz 

 
 

1.8 Údaje o občanském sdružení při škole 

Název 
Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Špindlerův 

Mlýn, IČ 26997291 

Zaměření 
Zajišťování mimoškolních aktivit, podpora 

školy 

Kontakt 
Jiřina Staruchová, 

staruchova@mestospindleruvmlyn.cz 
 
  

2 Přehled  vzdělávacích programů, učební osnovy 
 

2.1 Vzdělávací programy 
Vzdělávací program Zařazené třídy 

Základní škola - školní vzdělávací program s rozšířenou 
výukou přírodovědných předmětů, č.j. ZSaMS 190/2012 

1. –  9. 

  
2. 2 Nabídka volitelných a nepovinných předmětů: 
  Volitelné předměty: Praktická cvičení z chemie. S přechodem na ŠVP rozšířeny časové 
dotace u vybraných předmětů o tzv. disponibilní hodiny 
 Nepovinné předměty:  Dyslektická náprava 
 

3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 
Počet pracovníků celkem 29 
Počet učitelů ZŠ 14/12,14 
Počet vychovatelek ŠD 1 
Počet spec. pedagogů/ 2/1 
Asistent pedagoga 1 
Počet učitelek MŠ 4 
Počet správních zaměstnanců ZŠ 3 
Počet správních zaměstnanců MŠ 2 
Počet správních zaměstnanců ŠJ 6/5,25 

 
Komentář: fyzické osoby/přepočtené úvazky 
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3.2  Údaje o pedagogických pracovnících  
V základní škole: ředitel, zástupce ředitele, 14 učitelů, z toho 11 (vč. ředitele a zástupce) 

na plný úvazek, 3 zaměstnanci na částečný. Vychovatelka ve ŠD: plný úvazek. Speciální 

pedagog: částečný úvazek, asistent pedagoga – plný úvazek. Učitelé - 13 vysokoškolské 

vzdělání (plně kvalifikovaní), speciální pedagogové s odborným zaměřením. Jeden učitel VŠ  

ve V. Británii, v současné době dálkové magisterské studium VŠ. 

Personální obsazení: dva nově příchozí kvalifikovaní učitelé (částečný a plný úvazek), 

jedno ukončení pracovního poměru. 

  
3.3  Aprobovanost výuky 
 
a) 1. stupeň 
 

předmět % 
Český jazyk 100 

Anglický jazyk 45 

Matematika 100 

Prvouka 100 

Přírodověda 100 

Vlastivěda 80 

Hudební výchova 100 

Výtvarná výchova 43 

Pracovní výchova 80 

Tělesná výchova 100 

Informační technologie 100 
 
 
b) 2. stupeň 
 

předmět % 
Český jazyk 65 

Anglický jazyk 25 

Německý jazyk 0 

Matematika 100 

Chemie 100 

Fyzika 100 

Přírodopis 0 

Zeměpis 100 

Dějepis 0 

Výchova k občanství a zdraví 0 

Hudební výchova 100 
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Výtvarná výchova 0 

Člověk a svět práce 0 

Tělesná výchova 100 

Praktika z chemie 100 

Estetická výchova 0 

Informační technologie 100 

Komentář: výuka Aj realizována s akreditací z V. Británie 
 
 
3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek 
1 ved. šk. stravování/kuchařka ŠJ 1/0,25 
2 ved. kuchařka ŠJ 1,0 
3 Kuchařka ŠJ 1 
4 Kuchař(ka) MŠ 2,0 
5 Domovník (školník) ZŠ 1,0 
6 Domovník (školník) MŠ 1,0 
7 Uklízečka ZŠ 1,0 
8 Uklízečka ZŠ 1,0 
9 Uklízečka MŠ 1,0 

Komentář: vedoucí školního stravování je zároveň kuchařkou ve 
školní jídelně. 

 
 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do 
středních škol 
 
4.1 Zápis k povinné školní docházce 
 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 
do prvních tříd 

z toho počet dětí 
starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů 
pro  školní rok 

2019/2020 
1 21 5 0 

 
 
4.2 Výsledky přijímacího řízení 
 
a) na víceletá gymnázia přijato:  
  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 3 0 
soukromá gymnázia 0 0 
církevní gymnázia 0 0 
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b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, 
z devátých  ročníků přijato:  

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní 
střední školy 

střední 
odb. 

učiliště  

celkem 
  

4 0 0 2 6 1 13 
  
 
 
c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 
v devátém ročníku v nižším ročníku  

13 0 
 
 
 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  P 5   
absence na žáka 

neomluv. třídní učitel 
z toho hodnocení snížená 

známka Ch prospěch 
průměrný 

žáků omluv. 

Souhrnná statistika tříd 

třída 

zpracováno dne: 27. 6. 2019 
2. pololetí školního roku 2018/19 

45.80 1.025 - 15 0 - - Mgr. Ležáková Renata 15 - 1. 
34.06 1.047 - 16 0 - - Mgr. Šustková Pavlína 16 - 2. 
90.92 1.137 - 12 1 - - Mgr. Blažková Jitka 13 - 4. 
87.00 1.183 - 14 4 - - Mgr. Grohová Karolína 18 - 5. 
61.84 1.217 - 18 1 - - Mgr. Lukáš Jan 19 - 3. 
71.23 1.320 - 10 3 - - Mgr. Klomínský Břetislav 13 - 6. 
69.41 1.622 0.08 3 9 - - Pitts Leona, BSc 12 - 9. 

118.10 1.634 - 6 13 - - Mgr. Drtina Vratislav 19 - 7. 
104.26 1.658 - 3 11 1 - Mgr. Šmíd Přemysl 15 - 8. 

V - prospěl s vyznamenáním Legenda 
P - prospěl 
5 - neprospěl 
N - nehodnocen 
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5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Přehled o chování 
 
1. stupeň       
 
Třída Počet žáků Pochvaly 

TU 
Pochvaly 
ŘŠ 

Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 

I. 15 - - - - - 
II. 16 - - - - - 
III. 19 - - 4 - - 
IV. 13 - - 4 - - 
V. 18 - - - 1 - 
Celkem 81 - - 8 1 - 

 
2. stupeň 
 
Třída Počet 

žáků 
Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

NTU Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. 
stupeň 

3. 
stupeň 

VI. 13 2  3 2  - - 
VII. 19   2 3 2 - - 
VIII. 15    1  - - 
IX. 12 5     - - 
Celkem 59 7 - 5 6 2 - - 

 
Celkový přehled: 
 
 Počet 

žáků 
Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

NTU Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. 
stupeň 

3. 
stupeň 

1. stupeň 81 - - 8 1 - - - 
2. stupeň 59 7 - 6 6 2 - - 
Celkem 140 7 - 14 7 2 - - 

 
 
5.2 Údaje o zameškaných hodinách 
 
 Počet 

omluvených 
hodin  

Počet 
omluvených 
hodin na žáka 
 

Počet 
neomluvených 
hodin 
 

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka 
 

1. stupeň 5155 57,92 0 0 

2. stupeň 5166 89,75 1 0,08 

Celkem 9491 67,46 1 0,007 
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Komentář: sumarizace je za II. pololetí včetně „zimních“  žáků. Ovlivněno zimní sezónou – 
tréninky a závody lyžařských oddílů. 
 
 
5.3 Výchova a vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 
 

Pravidelně s nimi pracují speciální pedagogové Mgr. I. Černá a Mgr. E. Liptáková, je 

zaveden nepovinný předmět Dyslektická náprava. V. 1. třídě – sdílený asistent pedagoga pro 

dva žáky.  Nově dle platné legislativy (od 1. 9. 2016, tzv. inkluze, žáci diagnostikováni a  

zařazování dle stupně podpůrných opatření - § 16 ŠZ). 

 

Struktura žáků školy ve školním roce 2018/2019 

 

 žáci bez SVP 122 87%     

 žáci se SVP 18 13%     

        

        
 

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
V souladu s platnou legislativou byli žáci se speciálně vzdělávacími potřebami v 

průběhu školního roku rediagnostikováni pracovníky školských poradenských zařízení (SPC, 

PPP). Žákům byla stanovena nová podpůrná opatření.  

Ve školním roce 2018/2019 byla v naší škole realizována tato podpůrná opatření:  

 asistent pedagoga 

 individuální vzdělávací plán (IVP)  

Struktura žáků školy

žáci bez SVP žáci se SVP
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 pedagogická intervence  

 předmět speciálně pedagogické péče (speciální pedagog) 

 nákup didaktických a kompenzačních pomůcek, učebnic 

 nepovinný předmět Dyslektická náprava 

 
 
Komentář ŘŠ:  stav žáků k 30. 6. 2019, v průběhu šk. roku docházelo k úpravám a změnám.  
 
 
 
5.4  Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy 
 
 Rozvrh hodin je přizpůsoben specifickým podmínkám školy, není rozdělen. Drobné 

úpravy jsou přes „zimní sezónu“ – příchod lyžařů, výuka TV. 

 Vzdělávání žáků s vývojovými poruchami učení: dlouhodobě s těmito žáky pracují 

spec. pedagogové, žákům I. a II. stupně je nabízen nepovinný předmět Dyslektická náprava. 

Řešení a potřeby sledovaných žáků jsou projednávány individuálně s příslušnými vyučujícími 

či třídními učiteli. O stavu podávají zprávu na pedagogických poradách. 

 

5.5 Prevence sociálně patologických jevů  

 Ve škole je zavedena pozice metodika protidrogové prevence, vypracován minimální 

preventivní program (MPP). 

  Dále pokračuje  projekt v rámci MPP školy „Sám sebou“ – byl zajištěn lektory PaedDr. 

Z. Kašparovou a  JUDr. K. Kašparem. Výstupy a závěry jsou konzultovány s vedením školy, 

pedagogickými pracovníky a rodiči. Jednodenní semináře byly pro žáky I. stupně (od 2. tř.) a 

II. stupně.. Při řešení závažnějších problémů je přizván zástupce Města Š. Mlýn.  

 

5.6  Spolupráce s rodiči, školami, dalšími organizacemi 

Velmi dobře pracuje na škole Spolek rodičů, který je samostatným právním subjektem. 

Finančně se spolupodílí na vybavování školy, zajišťuje mimoškolní akce, podílí se na MPP. 

Byla nastavena nová pravidla pro poskytování příspěvku. 
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6 Zájmové vzdělávání 
 
 
6.1 Školní družina 

 jedno oddělení, počet žáků 30. Provozní doba – 11,40 až 16,30.  

 Projekt „Sportuj ve škole“ – projekt AŠSK a MŠMT 

o V projektu cvičí děti z 1. stupně v režimu školní družiny dle ověřené Metodiky 

MŠMT a dle pokynů AŠSK. Projekt vede vychovatelka školní družiny. 

Spolupracují další osoby, jejichž odbornost garantuje přihlášená škola. Cvičební 

jednotka trvá 45 minut a probíhá v jakémkoliv čase provozu školní družiny.  

 

 

6.2 Zájmové útvary 

 Keramika – (E. Fryšová) 

 Sportovní gymnastika - (I. Vrabcová) 

 Aerobic – (I. Vrabcová) 

 ZUŠ K. Halíře Vrchlabí 

 Robotika - ( P. Libřický) 

 Florbal – (J. Lukáš, B. Klomínský) 

 Sportovní – (A. Vašková) 

 

 

 

7 Informační systém pro žáky a rodiče 
 
 Pravidelně byl vydáván školní zpravodaj (5x), aktuality jsou umísťovány na nové 

webové stránky a facebook. Jsou zde k nahlédnutí důležité dokumenty školy,  rodičům jsou 

nabídnuty ke stažení potřebné formuláře, jsou zde též v elektronické podobě uloženy školní 

zpravodaje.  

 Pozitivně je hodnocen školní informační systém Komens (aplikace Bakalář), s 

přístupem rodičů ke klasifikaci svého dítěte a možnost  omlouvání přes toto rozhraní. Je 

zpřístupněn pro rodiče 1. až 9. třídy (pro omlouvání absence), zápis klasifikace je povinný od 

5. třídy. Profil školy je též na facebooku (fotogalerie, atd.)  
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7.1 Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za 
rok 2018/2019 
 
Počet podaných žádostí o informace  žádné 
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti žádné 
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí  žádné 
Opis podstatné části každého rozsudku soudu žádné 
Výčet poskytnutých výhradních licencí žádné 

Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich 
vyřízení 

0 

 

8 Průběh a výsledky vzdělávání 
 

 Inovován a doplněn ŠVP  

 Na konci šk. r. byla provedena kontrola výstupů ŠVP. Výuka byla v souladu s obecnými 

cíli a zásadami, v souladu s požadovanými výstupy RVP. 

 

      Stanovené cíle výuky:  

 Individuální přístup je naplňován na obou stupních školy,  výuka na I. i  II. respektovala 

vzdělávací potřeby žáků, průběžně zařazovány projekty (v rámci třídy).  

 Individuální přístup na druhém stupni – kladen důraz na prožitkové vyučování, 

významný přínos projektů ESF a ESIF – podpora individuální a skupinové práce. 
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8.1 Materiální podpora výuky 

 Modernizace učebních  pomůcek a didaktické techniky. Pozitivem je jejich výrazné 

využívání při výuce. 

 Velmi dobré vybavení II. stupně. 

 Velmi dobré vybavení učeben I. stupně. 

 

8.2       Vyučovací formy a metody 

 Vnitřní členění hodin je na velmi dobré úrovni. Podporována sebedůvěra, sebeúcta, 

vzájemné respektování a tolerance mezi žáky.  

 Úspěšně je využíváno prožitkové učení a experimentování, vzhledem k malému počtu 

žáků byla účelně využívána skupinová a individuální výuka.  

 Posílena role učitele jako organizátora výuky, zároveň vést k důslednému plnění a 

především kontrole a způsobu vypracování zadaných úkolů, ocenit nestandardní 

způsoby řešení. 

 
 
8.3 Interakce a komunikace 
Klima třídy:  

 I. stupeň: přátelská atmosféra, je rozvíjena komunikativní dovednost žáků, pedagog je 

partner. 

 Posílit prvky diskuze 

 II. stupeň: Jsou akceptovány stanovená pravidla mezi učitelem a žákem.  

 Posílit vyjádření vlastního názoru, dbát vyváženosti verbálního projevu dětí a učitelů. 

  

Hodnocení žáků 

 Při hodnocení je vycházeno z  klasifikačního řádu, který je přílohou ŠVP 

 Hodnocení je věcné, konkrétní 

 Respektování individuálních schopností žáka (I. st.), na II. došlo v této oblasti ke 

zlepšení. Stále je třeba posílit prvky sebehodnocení, vést žáky již od první třídy. 

 Posílit a provádět sebehodnocení učitele, ocenit pokrok u slabších žáků (zejména II. 

stupeň) 
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9  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
(DVPP) a ostatních pracovníků školy 
 
Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: 

 

Pedagogičtí pracovníci 

 

NÁZEV TERMÍN MÍSTO JMÉNO 

Tradiční podzimní geologická exkurze 20. 9. 2018 NÁCHOD GROHOVÁ 
Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání na úrovni školy, 
ČŠI 

18. 10. 2018 
HK LIBŘICKÝ 

Úspěšný přechod dítěte z MŠ do ZŠ (13-16,30) 25. 01. 2019 HK LIPTÁKOVÁ 
Skleněné mozaiky 14. 11. 2018 TU BLAŽKOVÁ 
Čtenářské strategie ve škole 21. století 15. 3.;12. 4. 2019   KLOMÍNSKÝ 
 Poruchy chování dětí  
 

27. 3. 2019 
TU BLAŽKOVÁ 

 Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí na 1. stupni ZŠ včetně 
SVP  
 

24. 4. 2019 
TU BLAŽKOVÁ 

 Dílny čtení na 1. stupni ZŠ  
 

8. 4. 2019 
HK ŠUS 

Metoda tří startů pro 1. stupeň ZŠ 
 

15. 5. 2019 
HK ŠUS 

Vybraná témata ze spec. ped., Trutnov 7. 3. 2019 TU LIPTÁKOVÁ 

Řízení školy v r. 2019 3. 12. 2019  LIBŘICKÝ 

Ředitel školy jako manažer 4. 4. 2019 PHA LIBŘICKÝ 

Jak budovat úspěšnou školu aneb Úspěšná škola = úspěšný 
žák  

5. 4; 17. 6. 2019 HK LIBŘICKÝ 

Seminář .- MAS Krkonoše 9. 1. 2019 Rudník LIBŘICKÝ 
Dlouhodobé studium kariérového poradenství (2018-
2020) 

  MIŠANIKOVÁ 

 

 Komentář: celkem pro nedostatečnou účast (fin. náročnost, apod.) pedagogů organizátorem 
zrušeny 4 plánované semináře DVPP.  

 

10.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
10.1  Údaje o významných mimoškolních aktivitách 
 
Spolupráce školy a dalších subjektů 
Významné akce školy 
 
 Mezi významné mimoškolní aktivity patří spolupráce s partnerskou školou ze 

Schwerinu.  
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 Zimní pobyt žáků a pedagogů ze Schwerinu - realizován od 26. 1. – 1. 2. 2019. Letní 

pobyt našich žáků ve Schwerinu (týden vodních sportů) byl v termínu 31. 5. – 6. 6. 2019 

 Spolek rodičů při základní škole je spolupořadatelem mimoškolních akcí, jako je 

Halloween, Dětský den, Školní závody (šestiboj)… Dále pomáhá s organizací a finančně  

podporuje mimoškolní činnost, podílí se na vzdělávacích a kulturních akcí základní školy. 

 Mezi tradiční akce pro veřejnost se řadí Vánoční jarmark, vždy před vánočními 

prázdninami, spojený s Dnem otevřených dveří. 

 Tradiční akcí je též kulturně-společenská akce - Šerpování žáků 9. třídy, za podpory 

VZB Bedřichov. 

 Dlouhodobá a celoroční je spolupráce se Sportovní akademií Š. Mlýn.  

Škola spolupracuje se Skiareálem Špindlerův Mlýn – provádí drobný jarní úklid areálu.  

 

Návštěva ze Schwerinu 
 

V posledním lednovém týdnu se 

uskutečnil již tradiční pobyt žáků a jejich 

pedagogů z německého Schwerinu. Letos se 

jednalo o čtrnáctý zimní pobyt v rámci této 

dlouhodobé partnerské spolupráce, která funguje 

mezi ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn a německou 

Neumühler Schule Schwerin od roku 2005.  

  Tak jako každý rok se 

společných akcí účastní vždy osmá třída, která na 

oplátku v červnu vyjede na plně hrazený týden vodních sportů  do Schwerinu. Tato dlouhodobá partnerská 

spolupráce nám již několik let přináší mnohé. Především  žákům možnost komunikace v cizím jazyce 

(komunikačním jazykem je částečně němčina, se kterou naši žáci začínají v 7. třídě, ale především angličtina, 

kterou se děti z obou škol učí od 1. třídy), nová přátelství, poznání naší sousední země, jiných zvyklostí v jejich 

škole, jinou kulturu, atd. Projekt partnerské spolupráce by se nemohl uskutečňovat bez podpory Města Špindlerův 

Mlýn, Královéhradeckého kraje, místních organizací a přátel školy (SKOL MAX Ski School, a.s., Colorado ski 

rental, Skiareál Špindlerův Mlýn, AQUA Park Špindlerův Mlýn, Snow&Fun – sáňkařská dráha, Snowtubing Svatý 

Petr – Jiří Petrlík, Pension Domovina, Pension Adolf, Taxi Petr Valouch).  

Všem, kteří nás podporují v projektu partnerské spolupráce velmi děkujeme 

         Mgr. Drtina Vratislav 
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Šerpování žáků 9. třidy 

V sobotu 9. března jste opět mohli 

vidět v Lobby sále na VZB sličné mladé 

dámy v šatech a krásné mladé hochy 

v oblecích na tradičním, již devátém, 

šerpování žáků 9. třídy ZŠ a MŠ Špindlerův 

Mlýn. Žáci si spolu s mladšími spolužáky 

pod vedením Mgr. Lenky Dvořákové 

připravili půvabné valčíkové předtančení na 

hudbu z filmu Muzikál ze střední ‚Can I 

have this dance‘. Poté následovala hlavní 

část večera, představení žákyň a žáků, jejich výběr střední školy a předání šerp. Závěr večera byl již v duchu 

volné zábavy, tomboly a spousty tance. Veliký dík patří šikovným maminkám, které připravily bohaté a lahodné 

občerstvení a všem rodičům za podporu svých dětí při organizaci této akce. 

BSc. Leona Pitts 
 
 
Projekt Staleté kořeny - 100 let od založení ČSR 

Na podzim se v naší škole uskutečnil projektový den – Staleté kořeny. Projektový den byl zaměřen na vztahy, 

souvislosti při vzniku  ČSR, o osobnosti českého národa, provázanost se současností. Žáci se dozvěděli velké 

množství zajímavostí. Projektový den vedli lektoři společnosti Hope4kids (Etické dílny). Velmi zdařilá akce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 19 

10.2  Účast žáků školy v soutěžích 
 
Název soutěže kdo poznámka  

Fyzikální olymp. 7. – 9. Řešení úloh šk. 
kola 

 

Matematický klokan 2. – 9. třída jiné  

IT-SLOT 8. - 9.  Školní kolo 

Logická olympiáda Výběr žáků   Krajské kolo 

Olympiáda v Aj Výběr žáků   Okresní kolo 

 
 
10.3  Účast žáků ve sportovních soutěžích 
 
Název soutěže Třídy, žáci Umístění Poznámka 

Běh zámeckým parkem  (1. - 5.) Stupně vítězů Vrchlabí 

Okrskové kolo - florbal CH  (6. - 9.)  Hostinné 

Okrskové kolo - kopaná CH  (6. - 9.)  Hostinné 

Běžecké závody Výběr žáků Stupně vítězů Dolní Branná 

Světový pohár ŠM  (1. - 9.)  Světový pohár žen 

Školní běžecké závody Celá škola   

Školní sjezd. a SNB závody Celá škola   

McD Cup (kopaná)   Trutnov 

Okrskové kolo - kopaná CH  (6. - 9.)  Vrchlabí 

Atletický trojboj Výběr žáků  Trutnov 

Běh Harteckou alejí 1. – 5. Stupně vítězů Vrchlabí 

 
 
Celkový počet vědomostních a sportovních soutěží ve školním roce: 15 
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Školní závody v BĚŽECKÉM  lyžování  
 

Také letos se na závěr zimní sezóny pustili žáci naší školy do závodění na „úzkých pérkýnkách“ v areálu 

na Mísečkách. 

Ačkoliv předpověď počasí nebyla zrovna 

růžová, stal se zázrak a na závod nám vysvitlo 

sluníčko! Také díky tomu vše probíhalo v pohodě a 

na tvářích velké většiny účastníků se objevily 

úsměvy.  

Všichni bojovali ze všech svých sil. Ať už 

stále početnější team našich „ostřílených 

závoďáků“, tak i neméně bojovní a zdatní 

„příležitostní běžci“. K vidění byly neskutečně 

bojovné výkony, které nejednou končily pádem při hromadném startu či na rafinovaných, dovednostních 

překážkách. Přesto ale nikdo závod nevzdal a všichni dojeli až do cíle. Bravo! 

Absolutní vítězství v tomto ročníku obhájil Vojta KUČERA, žák 8. třídy, ale zvítězili vlastně všichni! 

Poděkování patří našim sponzorům, bez nichž by se závody nemohly uskutečnit: rodině Křivánkových za 

nezištné zapůjčení veškeré výzbroje, Skiareálu za zajištění běžeckých stop, zázemí  a přepravy všech účastníků, 

Alče Mrůzkové, Marcele Kubištové, Káje Grohové, P. Blažkovi + vedení  školy za bezchybnou přípravu tratí, 

Horské službě za dopravu materiálu a odborný zdravotnický dohled, manželům Folkertovým, Forejtkovým, 

Novakovským, Nejezchlebovým, Kunčíkovým, Šimůnkovým, Mlejnským, Wolfovým, Kondělkovým, 

Lachmanovým, p. Čechové,  Z. Ramachové (MŠ), C. Vrabcovi 

a J. Blažkové za krásné ceny, manželům Vernerovým za sponzorování medailí, manželům Rybníčkovým a p. 

Gutenkovi  za občerstvení a v neposlední řadě i všem mým ochotným kolegům za vstřícnou pomoc při zajištění 

celé akce. Velký dík všem!  

Mgr. Renata Ležáková – ředitelka závodu 
 
 
 
 
 
Školní závody ve sjezdovém lyžování  

 
Školní lyžařské závody 2019 

Termín školních lyžařských závodů na sjezdovce Stoh ve Svatém Petru  vyšel letos na první jarní den. Krakonoš 

nachystal jarní sluníčko v kombinaci s perfektní tratí - ani ledovatou ani rozbředlou - takže si dobře zazávodili 

všichni, od  nejmenších prvňáků, po závodníky špindlerovských oddílů.  Závody se opět vydařily i díky aktivnímu 
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přístupu většiny žáků naší školy, výborné 

organizaci, zajištěné naším učitelským sborem, 

výpomoci některých rodičů a podpoře sponzorů. 

Všem patří velký dík. 

Výsledky:  

Závodníci - přípravka:  1. Andrea Kučerová, 2. 

Natali Machytková, 3. Christian Tyle 

I. třída: 1. Dominik Kondělka, 2. Jakub 

Doubravský, 3. Matěj Svědínek 

II. a III. třída - dívky:  1. Eva Štěpánková, 2. 

Leontýna Vrabcová, 3. Adéla Kučerová 

II. a III. třída - chlapci: 1. Jan Vais, 2. Radim Štantejský, 3. Ondřej Lipták 

IV. a V. třída - dívky:  1. Ella Kunčíková, 2. Sára Šimůnková, 3. Veronika Štverková 

IV. a V. třída - chlapci: 1. Tobias Beran, 2. Lukáš Zakl, 3. David Hrouda 

Závodníci - předžáci   1. Adam Kučera, 2. Adéla Novakovská, 3. Viki 

Dlouhá 

VI. - IX.  třída - dívky: 1. Olívie Dunková, 2. Klára Dvořáková, 3. 

Zuzka Šustková 

VI. - IX.  třída - chlapci: 1. Oliver Podstata 2. - 3. Jakub Klepš a Miki 

Dunka 

Závodníci - žáci:  1. Vojtěch Kučera, 2. Patrik Forejtek, 3. Leontýna 

Kondělková 

Snowboard: 1. Adam Kučera, 2. Tobias Beran, 3. Adéla Novakovská  

 

Poděkování sponzorům: 

Skiareál Špindlerův Mlýn, Danutiming, SK Špindl, pan Šebek - 

Bobovka,  pan Forejtek - pizza, manželé Nejezchlebovi - Bogner Caffe, 

manželé Kučerovi - Barbora, manželé Kučerovi (Martina a Dan),  paní Antošová, manželé  Šťastní, manželé 

Mňukovi - Kristýna, manželé Vernerovi a další. 

Pověřený ředitel závodu - Jan Lukáš 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

10.4  Exkurze, sportovní kurzy, školní výlety, kulturní akce  
 

Termín Přednáška a beseda Exkurze Kulturní akce Školní výlety Spolek 
rodičů 

5. 9. 2018     
Div. Romaneto - 
(2.tř)     

19. - 20. 9. 
Zážitkové bubnování 
(2. - 9.)         

27. 9.         
Poznávací 
šestiboj 

12. 10.   
Výstava SŠ a 
zaměstnav. (9.)       

31. 10.         Halloween 

1. 11. Projektový den  - 
Staleté kořeny (4. - 9.)   

Div - Děti pirátů 
a…(1. - 3)     

5. 11.   ÚP Trutnov (9.)       
23. 11. Sférické kino (2. - 9.)         
5. 12.   ÚP Trutnov (8.)       

17. 12. 
    

Vánoční 
Vrchlabí (ŠD)     

20. 12.     Vánoční jarmark     

18. 1. 2019 
  

Návštěva 
knihovny (4.)       

23. 1. 
    

Div. LÁRYFÁRY 
(1. - 4.)     

20. 2.     
Div. MRAK (1. - 
3.)     

26. 2. KRNAP (4.)         

28. 2. Projektový den  - 
Drumbeny (1. - 9.)         

9. 3.     Šerpování     

15. 5. 
    

Div. Mx. Fík (1. - 
3.)     

21. 5.   
Císař Karel IV. 
(Kuks) - (2. - 5.)       

30. 5.         Dětský den 

11. 6.       
ŠM, SNĚŽKA, 
PEC (2.)   

11. 6. - 12. 
6.       

Spaní ve škole 
(5.)   

13. 6. 
  

Horská služba 
(ŠD)       

17. 6. 
  

Dopravní 
výchova (4. - 5.)*       

19. 6. 
Dotkni se křídel - 
dravci (1. - 6.)         

18. - 20. 6. 
      

Sedmihorky 
(5.)   

19. - 20. 6.       Dolní Dvůr (4.)   
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20. - 21. 6.       Malá Skála (6.)   
21. - 22. 6.       Brádlerky (ŠD)   

24. 6.     
Film Planeta 
Česko (1. - 5.)     

25. 6. 
    

Film - Balón (6. - 
9.)     

26. - 27. 6. 
      

Spaní ve škole 
a lezení (ŠD)   

 
*Dopravní výchova (4. - 5.) – ve spolupráci s Městskou policií Špindlerův Mlýn 

 
 
 
 
 
Sportovní kurzy: 

 26. 1.  – 1. 2. Zimní partnerská - Schwerin    8. třída 

 31. 5. –  6. 6. Vodní sporty - Schwerin    8. třída 

 16. – 21. 6. Vodácký      7. třída 

 Plavecký kurz        (3. – 4.) 

 

 

 

 

Projekt Sám sebou: 

 13. – 17. 5. Tentokrát ve škole     4. – 9. třída 

 
 

Celkový počet všech akcí ve školním roce: 53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

 

11 Základní údaje o hospodaření školy 
 
              VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 
 Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn 

    
         

1. příjmy od zřizovatele:     3 500 000,00 Kč 
  příjmy ze státního rozpočtu:     11 845 653,00 Kč 
  vlastní příjmy:     1 351 947,23 Kč 
  příspěvky rodičů na provoz:     177 050,00 Kč 
  dary:     106 500,00 Kč 
  aktivace fondů:     0,00 Kč 
  ostatní příjmy:     750,39 Kč 
  příjmy z pronájmu     388 423,91 Kč 
          
  příjmy celkem:     17 370 324,53 Kč 
         

  výdaje na platy:     9 841 145,00 Kč 
  odvody:     3 317 633,00 Kč 
  ostatní provozní náklady:     4 034 135,34 Kč 
          
  výdaje celkem:     17 192 913,34 Kč 
         

2. doplňková činnost:     1 824,70 Kč 
         

3. výsledky inventarizace:        nebyly zjištěny inventarizační rozdíly 
         
4. stavy fondů:       
  fond investičního majetku:     591 175,02 Kč 
  fond oběžných aktiv:     105 421,13 Kč 
  fond odměn:     0,00 Kč 
  fond kulturních a sociálních potřeb:   209 508,08 Kč 
  fond rezervní:     1 624 633,83 Kč 
  fond reprodukce majetku:     13 866,66 Kč 
         

5. zůstatek běžného účtu:     3 113 262,38 Kč 
  zůstatek běžného účtu FKSP:     217 092,20 Kč 
  zůstatky ostatních běžných účtů:     0,00 Kč 
  zůstatek pokladny:     36 099,00 Kč 

 
 
 
 
Ve Špindlerově Mlýně   27. září 2019                                          zpracoval: Mgr. Petr Libřický     


