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Výroční zpráva za školní rok 2017/2018 

 

 

 

Číslo jednací:  5kvdk/0508/2018 

Spisový znak: 2.2 

Skartační znak: A 10 

 

 

 

název školy: Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731 

sídlo: 28. října 731, 544 00 Dvůr Králové nad Labem 

vedení školy: Mgr. Radan Černý, ředitel školy 

 Mgr. Hana Špůrová, zástupkyně ředitele školy 

e-mail.: cerny@zs5kvdk.cz, reditelstvi@zs5kvdk.cz 

identifikátor školy: 600 102 319 

zřizovatel: Město Dvůr Králové n/L 

 Škola je vedena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. 

 Škola je zřízena jako právnická osoba. 

 IČO: 64202313 

školská rada: členové jmenovaní zřizovatelem: paní Zuzana Čermáková, pan Ing. Jan Jarolím 

za pedagogické pracovníky: Mgr. Hana Špůrová, Mgr. Stanislava Culková 

za zákonné zástupce žáků: paní Šárka Laňková a pan Martin Záruba 

V čele rady stojí pan Martin Záruba – předseda. 

Charakteristika školy 

Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo školu 243 žáků ve věku 6–15 let (k 30. 9. 2017 navštěvo-

valo školu 239 žáků). Zřízeno bylo celkem 10 tříd 1. – 9. postupného ročníku. Součástí školy je školní 

družina, do které bylo zapsáno celkem 94 žáků z I. stupně. Školní družina měla 4 oddělení. Od 4. 10. 

škola provozovala zařízení péče o děti, jenž pravidelně navštěvovalo 20 žáků ze 4. a 5. třídy. Provoz 

zařízení je hrazeno z projektu ZŠ 5. května Dvůr – Prorodinná opatření 
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s reg. číslem: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007878. Ke škole patří také školní jídelna – výdejna, která 

v tomto školním roce vydávala obědy 218 žákům. 

Počet žáků se každým rokem zvyšuje. 

Výuka probíhala ve dvou budovách: 

a) pavilonu (zde jsou umístěny třídy 1. – 9. ročníku, odborné učebny, tělocvična) 

b) čp. 1181 (zde jsou všechna oddělení školní družiny a školní dílna) 

Ve škole se vzdělávaly také děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K 30. 9. 2017 byl ve škole 

1 žák tělesně postižený s přiděleným pedagogický asistentem; 1 žák s vývojovými poruchami chová-

ním s přiděleným pedagogickým asistentem, 1 žák s autismem s přiděleným ped. asistentem, 11 žáků 

s vývojovými poruchami učení. S těmito integrovanými žáky pracovaly dyslektické asistentky. 

Žáci s přiznaným normativem byli podle pokynů pedagogicko-psychologické poradny doučováni, 4 

žáci se učili podle individuálního vzdělávacího plánu. Žáci na reedukaci chodili pravidelně a postupně 

dosahovali lepších výkonů. Práce dyslektických asistentek byla kladně hodnocena pracovníky peda-

gogicko-psychologické poradny. 

Na škole působila školní asistentka (pozice byla vytvořena 1. 9. 2016 z prostředků dotačního pro-

gramu OP VVV), která pomáhala žákům ohroženým školním neúspěchem a třídní učitelce ve 3. třídě 

s administrativou. 

Učební plány 

Ve všech ročnících se vyučovalo podle ŠVP platného od 1. 9. 2013 (a podle dodatku platného od 1. 9. 

2016 – zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných a se SVP). 

Pro výuku Dalšího cizího jazyka (Německý jazyk) zvolila škola tuto hodinovou dotaci podle jednot-

livých ročníků: 

• 7. roč. 2 hod. (třída je rozdělena do dvou skupin), 

• 8. roč. 2 hod. (všichni žáci v jedné skupině), 

• 9. roč. 2 hod. (třída je rozdělena do dvou skupin), 

Jako povinně volitelné předměty byly zavedeny (1 hod/týdně): 

• 7. roč. Seminář z informatiky, Konverzace v anglickém jazyce; 

• 8. roč. Seminář z informatiky, Konverzace v anglickém jazyce; 

• 9. roč. Cvičení z matematiky. 

Na školní rok byl vypracováván plán práce, který byl projednán a schválen na úvodní pedagogické 

radě. V tomto plánu byly stanoveny jednotlivé úkoly týkající se vzdělávacího procesu, aktivit pro 

volný čas, materiálního vybavení a personálního řízení. Tento plán byl na konci školního roku vy-

hodnocen, jednotlivé body byly plněny.  

V rámci výuky proběhl pro žáky 2. a 3. ročníku plavecký výcvik. Zúčastnilo se ho celkem 58 žáků.  

Pro žáky 7. ročníku byl uspořádán lyžařský výcvik, který absolvovalo celkem 17 žáků.  

V rámci poradenských služeb na škole působila výchovná poradkyně a metodička soc. patol. jevů. 

V průběhu školního roku s naší školou spolupracovala a pravidelně docházela psycholožka p. Mlád-

ková. Po celý školní rok fungovala ve škole školní knihovna. Služby knihovny využívali žáci zejména 

o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním a o velké přestávce. 

Prevence sociálně patologických jevů 

V rámci prevence sociálně patologických jevů se žáci účastnili školních akcí, výletů, exkurzí, kurzů, 

vědomostních a sportovních soutěží (např. plavecký a lyžařský výcvik, projekt Edison, organizace 

sběru, školní pouť, závod družstev, …).  
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Dále se žáci účastnili i specifické prevence:  

• Veselé zoubky – prevence zubního kazu - I. třídy (7. 2. 2018). 

• V rámci primární prevence byly lektorkou PPP v Trutnově Mgr. Janou Kaplanovou realizovány 

následující programy: Normální je nekouřit (4. 5. pro 2. třídu), Návykové látky, alkohol, kou-

ření (15. 2. pro 6. třídu), Návykové látky, drogy (1. 3. pro 8. třídu). 

• Preventivní programy Normální je nekouřit (objednaný pro III. třídu) a Zdravé sebevědomí 

(objednaný pro IX. třídu) se z důvodu nemoci lektorky neuskutečnily. Na jejich realizaci jsme 

domluveni na začátku příštího školního roku. 

• V rámci primární prevence byly lektorkou programů Etické dílny Ing. Bc. Karlou Mihatscho-

vou realizované následující programy: Jak překonat starosti ve škole (17. 4. pro 5. třídu), Jak 

správně využívat IT a média (15. 5. pro 5. třídu), Jak správně naložit se svými penězi (5. 6. pro 

5. třídu), Moc slova (17. 4. pro 7. třídu), Pohoda a klídek bez tabáčku (15. 5. pro 7. třídu), Vážíš 

si svého těla nebo ho zneužíváš? (5. 6. pro 7. třídu). 

Pro pedagogický sbor škola uskutečnila: Posezení s kulturním programem (20. 12. a 26. 6.), Den 

učitelů (na SŠIS 21. 3.), společné 4denní školení učitelů v Lázních Bělohrad (27. – 30. 3.), přednáška 

Hledání smyslu – Petr Ludwig (15. 5.), individuální školení pro pedagogy (v průběhu roku). 

Pro rodiče škola uskutečnila: 2 rodičovské schůzky, den otevřených dveří, „Nešůrujte domeček – 

pojďte zdobit stromeček“, Vánoční jarmark, prodej sazenic zeleniny a květin na školní zahradě a 

nabízela konzultační hodiny pedagogů (konzultace většinou po domluvě s rodiči). 

V průběhu školního roku využívali učitelé, žáci i rodiče poradenské služby školní psycholožky, spo-

lupracovali s pracovníky PPP v Trutnově. 

V tomto školním roce jsme pokračovali ve využívání Individuálního výchovného programu jako ná-

stroje spolupráce při řešení rizikového chování žáků v rámci školy (1. stupněm jsme řešili 2 žáky a 

2. stupněm 7 žáků). Tato jednotná forma komunikace mezi školou, žákem s rizikovým chováním a 

jeho zákonnými zástupci se nám osvědčuje a v příštím školním roce v ní budeme pokračovat. 

Pracovníci školy 

Na škole bylo zaměstnáno 22 pedagogických pracovníků, z toho 15 učitelů, 4 vychovatelky školní 

družiny, 3 pedagogičtí asistenti a 2 nepedagogičtí pracovníci působící ve výuce z toho 1 školní asis-

tent a pečovatel v zařízení péče o děti (tyto pozice jsou hrazeny z projektů dotované EU a státním 

rozpočtem). 

Celkový úvazek pedagogických pracovníků: učitelů 14,8 

 vychovatelek 3,2 

 pedag. asistent 1,7 

15 učitelů má požadované vzdělání, absolvovalo PF, 4 vychovatelky absolvovaly SPgŠ, 1 pedago-

gická asistentka má gymnázium + doplňkové studium vychovatelství a 1 pedagogická asistentka má 

střední školu s maturitou + doplňkové studium pro asistentky pedagoga, 1 pedagogická asistentka 

má VŠ vzdělání na PF). Kvalifikovanost učitelů je 100 %, vychovatelů 100 %. Kvalifikovaně se na 

I. stupni odučilo 100 % hodin, na II. stupni 100 % hodin.  

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se pedagogové účastnili: 

jméno název akce místo datum 

Mejsnarová L. Regenerace sil pedagogického pracovníka ZŠ Schulzovy 
sady 

28. 8.  

Havlová V. Regenerace sil pedagogického pracovníka ZŠ Schulzovy 
sady 

28. 8.  

Všichni učitelé 
+ Vo 

Office 365 škola 29. 8. 
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jméno název akce místo datum 

Urbánková M. Seminář o projektu Podpora informačních a poradenských 
středisek ÚP ČR 

TU 30. 8. 

Černý R. Setkání gestorů MAP DK 14. 9. 

Čechová J. Setkání pracovníků sociálně-právní ochrany dětí  20. 9. 

Haasová M. Seminář Odpady a obaly HK 11. 10. 

Černý R. Koordinační schůzka MAP DK 13. 10. 

Všichni učitelé Pracovní setkání se zástupci OSPOD sborovna 23. 10. 

Chmelíková P. Seminář Hodina navíc v TV  24. 10. 

Černý R. Seminář k ochraně osobních dat DK 3. 11. 

Urbánková M. III. kulatý stůl k podpoře nadání v Královéhradeckém k HK 9. 11. 

Černý R. Workshop Mepap DK 14. 11. 

Šifner J. Seminář Hodina navíc v TV  14. – 
15. 11. 

Čechová J. Setkání metodiků prevence  22. 11. 

Černý R. Závěrečné setkání MAP DK 24. 11. 

Urbánková M. Věda má budoucnost Mladá 
Boleslav 

27. 11. 

Černý R. Beseda Rodiče jako spojenci školy muzeum 11. 12 

Haasová M. Beseda Rodiče jako spojenci školy muzeum 11. 12 

Černý R. Porada ředitelů  20. 12. 

Urbánková M. Přednáška na téma společné vzdělávání ZŠ Strž 15. 1. 

Haasová M. Přednáška na téma společné vzdělávání ZŠ Strž 15. 1. 

Flídr J. Aplikace nového značení ve výuce chemie Pardubice 24. 1. 

Zámečníková 
H. 

Schůzka k projektu Edison Hradec 
Králové 

26. 1. 

Černý R. Jednání MAS  9. 2. 

Černý R. Mentoring ředitelů škola 1. – 2. 
3. 

Urbánková M. Cíleně orientované workshopy Jičín 21. 3. 

Všichni učitelé Společné vzdělávání v Lázních Bělohrad (inkluze, matematická, 
jazyková a čtenářská gramotnost) 

Lázně 
Bělohrad 

27. – 
30. 3. 

Haasová M. Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného vzdělávání Trutnov 4. 4. 

Černý R. Schůzka MAP  27. 4. 

Flídr J. Schůzka MAP  27. 4. 

Flídr J. Seminář – Ptáci ZOO 2. 5. 

Černý R. Workshop ICT Mepap 3. 5. 

15 
zaměstnanců 

Hledání smyslu – Petr Ludwig HK 15. 5. 
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jméno název akce místo datum 

Urbánková M. Závěrečné setkání programu Věda má budoucnost  23. 5. 

Černý R. Schůzka kvůli GDPR  24. 5. 

Černý R. Schůzka MAP  22. 6. 

Údaje o žácích 

I. pololetí 

Ze 152 žáků I. stupně prospělo s vyznamenáním 108 žáků, 44 prospělo, z toho jeden žák v náhradním 

termínu. Jeden žák měl 200 neomluvených hodin – toto řešila výchovná komise a byl podán podnět 

k přestupkovému řízení. Z 86 žáků II. stupně 27 žáků prospělo s vyznamenáním, 59 prospělo. 

II. pololetí 

Ze 156 žáků I. stupně prospělo s vyznamenáním 101 žáků, 55 prospělo, z toho dva žáci po opravných 

zkouškách. Čtyři žáci měli 97 neomluvených hodin z toho jeden 72 – toto opět řešila výchovná ko-

mise a byl opět podán podnět k přestupkovému řízení. Z 87 žáků II. stupně prospělo s vyznamenáním 

28 a 59 prospělo. Jeden žák měl 25 neomluvených hodin.  

Snížená známka z chování: 

2. stupněm chování v I. pololetí 1 žák 

2. stupněm chování: v II. pololetí 3 žáci. 

Počet žáků uvolněných z výuky některého předmětu: 1 žákyně z tělesné výchovy po celý školní rok.  

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 se uskutečnil ve dnech 4. – 5. 4. 2018. K zápisu přišlo 

celkem 39 dětí. Zákonní zástupci 33 dětí žádali o přijetí – 28 bylo přijato z toho ředitel školy přijal 

21 dětí dle 1. kritéria – dítě s trvalým pobytem v příslušném školském obvodě, 1 dítě dle kritéria 2. 

a) – dítě mající sourozence v 1. až 8. ročníku ve školním roce 2017/2018 na škole, 6 dětí losem z 

kritéria 2. b) – ostatní., v 6 případech žádali zákonní zástupci pro své dítě odklad povinné školní 

docházky.  

Docházku na základní škole ukončilo v tomto školním roce celkem 19 žáků 9. ročníku (10 na střední 

školu s maturitou, z toho 3 žáci byli přijati ke studiu na gymnáziu, 2 žáci na SŠIS, 2 žáci na VOŠ a 

SZŠ; 9 žáků na SOU), 1 žák 8. ročníku (SOU). Do víceletého gymnázia byli přijati 2 žáci ze 7. roč-

níku. 

Školní družina 

Školní družina zajišťovala činnost ve čtyřech odděleních pro 1. – 3. třídu, bylo zapsáno 94 dětí a 

z toho 48 dívek a 46 chlapců. Pro 4. a 5. ročník byl zřízen dětský klub, který začal pravidelnou činnost 

4. 10. 2017. Při pravidelné činnosti se vychovatelky snažily co nejvíce pobývat venku a trávit s dětmi 

čas aktivním pohybem. Ke sportovní a rekreační činnosti využívaly školní hřiště, místo na dvorečku 

s pískovištěm a také tělocvičnu. Žáci byli vždy poučeni o pravidlech chování a bezpečnosti.  

V průběhu celého školního roku v pracovních a výtvarných činnostech vychovatelky vyráběly 

s dětmi drobné výrobky z papíru, textilu, vlny a keramiky. Podílely se také na výrobě dárků pro 

budoucí prvňáčky. Ve společenskovědní činnosti organizovaly vědomostní soutěže, luštily křížovky, 

hádanky a hrály s dětmi didaktické hry.  

V letošním roce se žáci ze ŠD podíleli svými výtvarnými díly na výstavě „LES A ŽIVOT V NĚM“ v 

GALERII 5. Také vystavovali svá díla vyrobená v kroužku keramiky (sovy, housenky, motýly a 

zpěvné ptactvo) a fotografie z projektu „NÁŠ STROM“, kdy jsme po celý rok s žáky pozorovali a 

fotografovali buk habrolistý u školy. Diskutovali jsme, k čemu nám stromy slouží, jak dlouho rostou 

a jak je chránit. 

Při školní družině fungovalo 5 zájmových kroužků, které pravidelně navštěvovalo 104 žáků. 
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Zájmové kroužky školní družiny 2017/2018 

název kroužku počet dětí den realizace vedoucí kroužku 

Sportovní hry 17 pá Havlová 

Vaření 20 st Mejsnarová 

Barevný volejbal 14 pá Vojtová 

Keramika 27 po Vojtová 

Keramika 27 čt Vojtová 

 

V prosinci vychovatelky připravily zábavný program pro předškolní děti z mateřských škol pod 

názvem „Andělské zvonění“, které probíhalo v tělocvičně, kde plnily netradiční úkoly s andělem. 

Mladší i starší žáci z kroužku Barevný volejbal se účastnili „Školní ligy v barevném volejbale“, kde 

vzorně reprezentovali naši školu. Soubor čtyř turnajů v průběhu školního roku organizovala naše 

škola ve spolupráci Volejbalového klubu Dvůr Králové nad Labem. Dále vychovatelky zorganizovaly 

14 příležitostných akcí, kterých se zúčastnilo 453 dětí. Všechny akce byly prezentovány na 

internetových stránkách školy. Z důvodu nemoci byla omezena činnost keramiky a barevného 

volejbalu a sportovních her. 

V tomto školním roce bylo zakoupeno do školních družin i nové materiální vybavení. Byly 

zakoupeny stolní hry a materiál na pracovní a výtvarnou činnost. Na školní zahradě jsme vytvořily 

malé hřiště zabudováním akátových kůlů, které žáci využívají ke hře badmintonu, přehazované, dále 

jsme provedli drobné úpravy – mulčování kolem živého plotu. 

Vychovatelky se snaží vést děti ke slušnému chování a rozvíjet jejich osobnost po všech stránkách. 

Pokud se žáci potýkají s výchovnými problémy, aktivně se podílíme na jejich řešení a nápravě 

společně s třídními učiteli, rodiči a školní psycholožkou. 

 

Příležitostné akce ŠD 

24. 10. 2017 KERAMIKA S MŠ 15 

7. 11 KERAMIKA S MŠ 15 

14. 11 KERAMIKA S MŠ 17 

15. 11 KERAMIKA S MŠ 16 

21. 11 KERAMIKA SMŠ 10 

22. 11 KERAMIKA S MŠ 7 

24. 11 TURNAJ BMV 40 

 1.12 PYŽAMOVÝ BÁL 65 

4. 12 ANDĚLSKÉ ZVONĚNÍ 50 

15. 12 TURNAJ V BMV 38 

23. 2. 2018 TURNAJ V BMV 27 

2. 3 KARNEVAL 50 

22.3. ZÁVĚREČNÝ TURNAJ V BMV 30 

11. 5 PRODEJ SAZENIC 50 

 CELKEM 430 
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Mimoškolní aktivity 

Seznam zájmové činnosti: 

název kroužku vedoucí den hodina 

Anglický jazyk Zámečníková H. St 12,45 – 13,45 

Barevný volejbal Černý R. Po 14,45 – 15,45 

Čtenářský klub Urbánková M. St. 14.00 – 15.45 

Deskové hry Potůčková L. Po 14,00 – 15,30 

Florbal Šifner J. St 13,30 – 14,30 

Florbal Šifner J. St 14,30 – 15,30 

Házená Pichová D. Po 13,45 – 14,45 

Hra na flétnu Mejsnarová L. Pá 14,30 – 15,00 

Orientální tance Krupková K. Pá 13,30 – 14,30 

Orientální tance Krupková K. Pá 14,30 – 16,30 

Anglický jazyk Zámečníková H. St 12,45 – 13,45 

Mimoškolní akce: 

datum název akce – místo konání třída 

7. 9.  Běh naděje  

12. 9. Pořad Používám mozek – tělocvična 3. - 9. 

15. 9. Exkurze hvězdárna – HK 6., 9. 

20. – 22. 9. Stmelovací výlet – Pecka 5. 

20. 9.  Klíčování – knihovna 2. 

22. 9. Začátek plaveckého výcviku – Hořice 10 lekcí 2., 3. 

26. 9.  Film Safari v Čechách – kino 6., 8. 

10. 10. Listování – Dobrodružství strýčka Ludvíka – HD 2. -5.  

12. 10. Běh Schulzovými sady 4. - 9. 

13. 10. Výstava středních škol – TU 9. 

16. 10. Beseda s J. Vítovou, autorkou dětských knížek – škola 1.A, 1.B, 2. 

18. 10.  Pohádka Začarovaný les – HD 1.A, 1.B 

30. 10. Beseda s J. Vítovou, autorkou dětských knížek – škola 3., 4. 

31. 10. Florbal – ml. dívky 6. 

1. 11. Florbal – ml. chlapci 6., 7. 

3. 11. Florbal – st. chlapci 8., 9. 

10. 11. Pořad Cirkus Unikum – HD 4., 5. 

15. 11. Cestopisný pořad Vietnam – země kontrastů – HD 7., 8. 

27. 11. Pohádka Vánoční hvězda – HD 1.A, 1.B 

4. 12.  Škola bruslení – začátek 1.A 

5. 12. Škola bruslení – začátek  1. B 

5. 12. Mikuláš – škola, MŠ 9. 

7. 12.  Nešůrujte domeček, přijďte zdobit stromeček  

9.12.  Muzikál Děti ráje – Brno  

12. 12. Vánoční chemický turnaj – SŠIS Berger, Meissner., 
Špůr 
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13. 12. Vánoční show skupiny Angeles – HD 1.A, 5., 6. 

13. 12. Nejlepší mladý chemik – Jilemnice Hejduková A., Pavelka, 
Pižlová 

15. 12.  Škola bruslení – začátek 2. 

21. 12. Sportovní den  

22. 12.  Film Špunti na vodě – kino 1. – 8. 

4. 1. Pernštejni – Staré pověsti české 1. – 9. 

18. 1.  Pořad o zvířatech s Pavlem Novákem – HD 1.A, 1.B 

30. 1.  Filmová a muzikálová tvorba – škola tělocvična 1. – 9. 

1. 2.  Hurvínek – HD 1. – 3. 

6. 2. Klání malých školáků – kino – 1. místo 3.- 5. 

6. 2.  Pasování na čtenáře – knihovna 1. A 

7. 2. Program drogerie Dm – Veselé zoubky – škola 1.A, 1.B 

8. 2. Představení Jak jste to myslel pane Shakespeare? - HD 8., 9. 

9. 2. Pasování na čtenáře – knihovna 1.B 

12. – 15. 2. Pohádkové lyžování Žáci 1. stupně 

12. – 16. 2. Projekt Edison – zahraniční studenti  

15. 2.  Preventivní program – Návykové látky, alkohol, 
kouření – škola 

6. 

18. – 23. 2.  LVK 7. 

19. 2. Planeta Země – Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky 5., 6., 8., 9. 

1. 3.  Preventivní program – Návykové látky, drogy – škola 8. 

2. 3. Pohádka na ledě – zimní stadion 1.A, 1.B, 2., 3. 

5. 3.  Británie s Britem 5., 6., 7., 8. 

6. 3.  Návštěva MŠ 1. B 

7. 3. Návštěva MŠ 1. A 

8. 3. Představení Makový Mužíček – HD 1. A, 1. B 

9. 3.  13. ples  

22. 3. Den otevřených dveří  

23. 3. Přehazovaná Vybraní žáci 6. tř. 

27. 3.  Návštěva knihovny 1. A 

6. 4. Preventivní program Kamarádství a přátelství 3. 

10. 4.  Divadelní představení Cirkusácká pohádka – HD 1. A 1. B 

12. 4.  Divadelní představení Staré řecké báje a pověsti 6., 7. 

17. 4.  Výuka dopravní výchovy 4. 

17. 4. Preventivní program Jak překonat starosti 5. 

17. 4. Preventivní program Moc slova 7. 

17. 4. Okresní kolo Matematické olympiády – Gymnázium 
TU 

Všetečka 

25. 4.  Akademie ZUŠ 2., 3. 4., 6. 7. 
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27. 4. Povídání o pejskovi a kočičce – knihovna 1. A 

3. 5.  Pohár rozhlasu – okrskové kolo  

4. 5. Preventivní program Normální je nekouřit 2. 

15. 5. Preventivní program Normální je nekouřit 3. 

15. 5. Preventivní program Jak správně využívat IT a média 5. 

15. 5. Preventivní program Pohoda a klídek bez tabáčku 7. 

16. 5. Pohár rozhlasu – okresní kolo Ch 

18. 5. Ochutnávkový koš – Mléko do škol 1. – 9. 

18. 5.  Ochutnávkový koš – Ovoce do škol  

23. 5. Soutěž znalec rostlin Hojný, Kazmirowski 

23. 5. Výlet – zámek Loučeň 1. B, 2. 

30. 5. – 1. 
6. 

Výlet – Malá Skála 9. 

30. 5.  Průkaz cyklisty 4. 

1. 6. MDD – den třídního učitele 5. – 6. 

1. 6. MDD – ochutnávkový koš – Ovoce do škol 1. – 4. 

3. – 5. 6. Výlet – Dolní Malá Úpa 6. 

4. 6. Poznávání přírodnin  Hojný, Kazmirowski 

5. 6. Preventivní program Jak správně naložit se svými 
penězi 

5. 

5. 6.  Preventivní program Vážíš si svého těla nebo ho 
zneužíváš? 

7. 

6. -7. 6. Výlet – Sedmihorky 8. 

6. 6. Turnaj v malé kopané ml. žáci 

7. 6. COOL FEST – průvod 4., 9. 

7. 6. COOL FEST – O princezně, která ráčkovala 1. A, 1. B 

7. 6.  COOL FEST – Pocta Tině Turner 9. 

7. 6. COOL FEST – Pop koncert 6. 

7. -8. 6.  Výlet – Lázně pod Zvičinou 5. 

8. 6. COOL FEST – O princezně, která ráčkovala 2. 

8. 6. COOL FEST – Pop koncert 8. 

12. 6.  Výlet – Ratibořice, Náchod 1. A, 3. 

12. 6. Výlet – Krkonoše 4. 

17. - 19. 6. Výlet – Krkonoše 7. 

20. 6.  Poznávání přírodnin – krajské kolo Hojný 

21. 6. Sportovní den 6. – 9. tř. 

27. 6. Loučení se 6áky 9. třídy – radnice 9. 

27. 6.  Pouť  

28. 6. Závod družstev – Čertovy hrady  

Mimoškolní aktivity školy byly prezentovány na webových stránkách školy. 
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Provozní náklady obce 

Na rok 2017 dostala škola od města dotaci 2 092 000,00 Kč, která nebyla dále v průběhu roku 2017 

upravena. 

Náklady v hlavní činnosti činily 14 958 789,68 Kč, výnosy včetně příspěvku od zřizovatele a kraje 

14 970 309,22 Kč, čistý zisk pak byl 11 519,54 Kč. 

Škola provozovala také doplňkovou činnost. Náklady v doplňkové činnosti byly 194 695,35 Kč, vý-

nosy 208 819,00 Kč, čistý zisk byl 14 123,65 Kč. 

Celkový hospodářský výsledek organizace za rok 2017 byl 25 643,19 Kč. 

Tento výsledek byl 2. 5. 2018 Radou města schválen (R/232/2018–131) a převeden na rezervní fond. 

V roce 2018 hospodaří škola s částkou 2 168 000 Kč (příspěvek od zřizovatele). 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Škola na začátku školního roku požádala o dotaci v rámci Operačního programu Zaměstnanost na 

projekt „ZŠ 5. května Dvůr – Prorodinná opatření“ s reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007878. 

Díky projektu škola získala finanční prostředky na provoz (mzda pečovatele a potřebné vybavení) 

zařízení péče o děti pro žáky 4. a 5. třídy do 30. 6. 2020. 

V průběhu školního roku nadále čerpala prostředky z programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – ša-

blony na projekt „Projekt EU 2016 – ZŠ 5. května“.  Z projektu škola zřídila pozici školního asistenta, 

realizovala klub deskových her, čtenářský klub, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, 

další vzdělávání pedagogických pracovníků a podpořila vzájemnou spolupráci pedagogů. 

Koncem roku škola úspěšně požádala o podporu v rozvojovém programu podpory výuky plavání. 

Škola je zapojena do projektů „Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“. 

Formy spolupráce s rodiči 

Při škole pracuje zapsaný spolek „Unie rodičů a přátel školy při ZŠ 5. května Dvůr Králové nad 

Labem. Každá třída školy má v Unii svého zástupce, ti se minimálně 2 x ročně schází. 

Škola zorganizovala 2 x ročně pro rodiče třídní schůzky, jejichž hlavní náplní bylo projednávání pro-

spěchu a chování žáků. Mezi další formy komunikace a spolupráce s rodiči patřily individuální kon-

zultace s rodiči žáků a dny otevřených dveří.  

Mezi akce určené rodičům můžeme přiřadit i společnou práci rodičů a dětí v keramické dílně a akci 

„Nešůrujte domeček, přijďte zdobit stromeček“. V průběhu této akce si rodiče společně s dětmi přišli 

do školy vytvořit ozdobu na vánoční stromeček.  

V uplynulém školním roce uspořádala škola pro rodiče a přátele školy ples. 

Při škole také funguje 6členná školská rada. Je složená z 2 volených zástupců rodičů, 2 volených 

zástupců pedagogických pracovníků a 2 členů jmenovaných zřizovatelem. Funkční období členů 

školské rady je tříleté.  

Přístup k informacím 

Škola má zřízeny www stránky, na kterých jsou zveřejněny veškeré základní údaje týkající se školy. 

Na těchto stránkách se oznamují také všechny akce, které škola chystá. Webové stránky se pravidelně 

obměňují. Na příští školní rok plánuje škola zavést elektronickou žákovskou knížku a třídní knihu.  

Kromě toho jsou všechny důležité informace týkající se žáků vyvěšovány na nástěnkách umístěných 

v prostorách školy, informace týkající se výchovných pracovníků na nástěnkách ve sborovně. Rodiče 

jsou informováni na třídních schůzkách nebo prostřednictvím svých dětí (sdělení ředitelství školy, 

zápisy v žákovských knížkách). 

Všechny legislativní změny související s činností školy jako organizace, s pedagogickou činností, 

s pracovněprávními vztahy atd. jsou průběžně projednávány s výchovnými pracovníky na pravidel-

ných týdenních poradách a jsou součástí vnitřních předpisů školy. Ty jsou zaměstnancům zasílány 
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elektronickou poštou, případně jsou v elektronické formě uloženy v počítači, odkud si je mohou vý-

chovní pracovníci stahovat. 

 

 

Zprávu vypracoval Mgr. Radan Černý, ředitel školy. 

 

31. srpna 2018 

 

Školská rada projednala a schválila dne 25. 10. 2018 


