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1.Charakteristika školy, základní údaje o škole 

 

Základní škola, Meziměstí,okres Náchod, Školní 236 byla zařazena do sítě škol  

pod identifikačním číslem 102 254 770 jako příspěvková organizace.  

Zřizovatelem je Město Meziměstí.  

Škola sdružuje základní školu s kapacitou 400 žáků (IZO 102 254 770 ), 

školní družinu s kapacitou 90 dětí ( IZO 117 400 190) a školní jídelnu. 

Ředitel školy: Mgr.Mück Zdeněk 

Telefon: 491582376, 491582365 

Internet: www.skola.mezimesti.cz 

Zástupce ředitele: Mgr.Eliška Řeháková 

Školská rada  při Základní škole, Meziměstí, okres Náchod byla zřízena 30. 11. 2005 

Identifikační číslo 00272841 

Má 6 členů, kteří byli na základě výsledků voleb jmenováni 22. 4. 2015  

Základní škola poskytuje základní vzdělání, má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. 

První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Škola 

měla ve školním roce 2014/2015 celkem 11 tříd a 233 žáků . Vyučování ve všech ročnících probíhá 

podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci se specifickými poruchami 

učení jsou po doporučení pedagogické poradny vyučování dle individuálních plánů. 

Žáci se učili  v 13 odborných pracovnách /Vv, Hv, D,  Nj, Aj, Čj, M, F-Ch, Pč, Z,Tv, informatika, 

kuchyňka, šití /. Počítačová učebna je postupně stále více využívána nejen k přímé výuce informatiky, 

ale i jako další forma výuky jiných předmětů. 

Prostorové, materiální a hygienické podmínky školy umožňují plnění ŠVP bez omezení. 

Školní družina měla 3 oddělení . Sídlí ve 3 místnostech, k dispozici má zahradu, hřiště s herními prvky  

a je dobře vybavena pomůckami pro sport, hry, atd. 

Pro zájmovou činnost je k dispozici tělocvična od 6.50 do 21.00, školní hřiště, odborné pracovny, 

tenisový kurt, atd. 

Počet integrovaných žáků 28 se v průběhu roku snížil   na 25, s žáky  bylo pracováno při vyučování i v 

hodinách nápravy podle individuálního plánu, 20 žáků bylo  zařazeno na hodiny reedukační péče. 

 

2.Organizace vzdělávání a výchovy, učební plán ve školním roce 2014/2015 

ŠVP „Škola pro každého“, 2007/107 

 

 

Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Předmět 6. 7. 8. 9. 

Čj 9 10 10 8 8 Čj 5 5 4 4 

Cj   3 3 3 Cj 3 3 3 3 

Inf.     1 Cj   3 3 

M 4 5 5 5 5 M 5 5 4 4 

Prv 2 2 2   Ch   2 2 

Př    2 2 F 2 2 2 2 

Vl    1 1 Př 2 2 2 2 

Vv 1 1 1 2 2 Z 2 2 2 1 

Hv 1  1 1 1 1 D 2 2 2 2 

Pč 1 1 1 1 1 Ov 1 1 1 1 

Tv 2  2 2 2 2 Hv 1 1 1 1 

Celkem 20 22 25 25 26 Vv 2 1 1 1 

      Pč 1 1 1 1 

      Tv 2 2 2 2 

      Inf 1    
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      Volitelné  2 2 2 

      Celkem 29 30 32 31 

 

Volitelné předměty 

7.r. – domácí nauky, sportovní hry 

8.r. – informatika, sportovní hry 

9.r. - informatika  

Průřezová témata 

Výuka plavání - 3.a 4. třídy 

Dopravní výchova – 4.třída 

Výchova ke zdraví - 5. třída 

Zdravé zuby  - 1.-5. třídy 

Člověk v ohrožení 1. – 9. třídy 

Volba povolání – 8.a 9. třídy 

Výchova k rodičovstí – 8. a 9. třídy 

 

Celoškolní akce a projekty: 

Sportovní den ředitele školy  

Dožínky – Den zemědělství Královéhradeckého kraje 

Divadla ( pohádka, Divadlo jednoho herce, Divadélko pro školy…, ) 

Draví ptáci 

Recitační soutěž 

Zájezd do Anglie 

Akce turistického kroužku 

Školní dílny vánoční a velikonoční   

Akce česko-polského přátelství (sport. soutěže, výlety) 

Kurs plavání 

Třídní projekty (První pomoc, Mediální výchova, Čtenářská gramotnost, Knihovnické minimum,) 

Slavnost slabikáře  

Geopark Vnitrosudetská pánev Broumovsko  

Školní časopis Volavka 

Ovoce do škol 

Dlouhodobý program primární prevence pro 1. a 2. stupeň 

Soutěž Sešit roku 

Gastroden Teplice nad Metují 

Šachový turnaj 

Sběr papíru 

Play Broumovsko 

 

3.Údaje o pracovnících školy 

 

Třída 

1.A 

 Třídní učitel( ka) 

Mgr. Cvrčková Eva 

2. A  Mgr. Jaroslava Rambousková 

3. A 

3. B 

4.A 

 

 

Mgr. Zítková Marta 

Mgr. Ottmarová Iva  

Mgr. Lenka Bohanská 

5.A  Chaloupková Jaroslava 

6.A  Ing. Zelená Jitka 

7.A  Bc. Marečková Lucie 

7.B  Romana Ťažkyová 

8.A  Kučera Aleš  

9.A  Tereza Sokolová 
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výchovný poradce  Mgr. Eliška Řeháková 

metodik ICT Petr Smolík 

ředitel školy Mgr. Zdeněk Mück 

zástupce ředitele Mgr. Eliška Řeháková 

vychovatelka ŠD: Jana Davidová, Milada Obršálová, Klára Ratajská 

 

 

 

3.1 Personální zabezpečení:  

Pracovníci k 31. 1. 2015 

fyzické osoby 

k 31. 1. 2015  

přepočtení 

pracovníci 

k 30. 6. 2015 

fyzické osoby 

k 30. 6. 2015 

přepočtení 

pracovníci 

Pedagogové 18 17,95 18 17,95 

Nepedagogové 10  9,75 10  9,75 

Celkem 28 27,7 28 27,7 

 

3.2 Věková struktura ped. prac. k 31. 12 .2014: 

věk do 30 let včetně 31 - 40 41 - 50 51 - 60 nad 60 let 

počet 3 2 6 7 0 

průměrný věk ped. pracovníků ZŠ : 46,6 

 

 

3.3 Kvalifikovanost ped. pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb. o ped. pracovnících, ve znění 

pozdějších předpisů: 

 ped. pracovníků 

celkem/přepočtení 

s odbornou 

kvalifikací/přepočtení 

bez odborné 

kvalifikace/přepočtení 

počet (fyz. osoby) 

k 31.12.2014 

18 / 17,95 13 / 13 5 / 4,95 

 

 

Vzhledem k nízkému počtu žáků na 2. stupni musely upraveny úvazky, R. Ťažkyová 0,95 úvazku. 

 

 

 

 

3.4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 

I v tomto školním roce jsme využívali především nabídky CVKHK, které má svá pracoviště v Náchodě, 

Trutnově i Hradci Králové, nabídky využilo celkem 11 vyučujících (český jazyk, anglický jazyk, 

hudební výchova,informatika,psychologie,   matematika) .  

 

 

 

 

4.Přijímací řízení a zařazení vycházejících žáků   

 

Do 1. ročníku  nastoupilo 27 žáků, byla otevřena jedna  první třída. K zápisu 15.1. 2014  přišlo  34 

žáků , 28 žáků bylo doporučeno k nástupu do 1. třídy , 6 žákům byl povolen odklad povinné školní 

docházky na základě doporučení PPP nebo lékaře. 

Vycházející žáci z 9. třídy : 22 žáků  

Žáci vycházející  z nižších ročníků :  1 žák z 8. ročníku, 1 žák ze 7. ročníku 

Žáci přijatí na víceleté gymnázium:  2 žáci (z 5. roč) 
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5.Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

 

5.1.  Prospěch žáků  

 

1.pololetí 

Ročník Počet žáků Prosp.s vyzn. Prospělo Neprospělo Nehodnocen 

1. 26 20 6 0 0 

2. 18 16 2 0 0 

3. 37 30 7 0 0 

4. 29 18 11 0 0 

5. 18 7 8 3 0 

6. 19 1 14 4 0 

7. 36 6 26 4 0 

8. 22 1 14 7 0 

9. 24 4 19 1 0 

Celkem 229 103 107 19 0 

k 31. 1. 2015 

 

 

 

 

 

2.pololetí 
 

Ročník Počet žáků Prosp.s vyzn. Prospělo Neprospělo Nehodnocen 

1. 25 20 5 0 0 

2. 18 15 3 0 0 

3. 37 30 6 1 0 

4. 29 16 13 0 0 

5. 18 5 12 1 0 

6. 18 3 13 2 0 

7. 35 5 25 5 0 

8. 24 1 16 7 0 

9. 22 2 19 1 0 

Celkem 226 97 112 17 0 

k 30. 6. 2015 – před opravnými zkouškami 

 

 

 

 

 

 

Opravné zkoušky byly provedeny 25. a 26. 8. 2015.  

Z 17 neprospívajících na konci 2. pololetí 1 žák 1. stupně úspěšně vykonal dvě  opravné zkoušky 

(ČJ,AJ)a postupuje do vyššího ročníku, 1 žák se čtyřmi nedostatečnými (ČJ,AJ,VL,M) již opakoval, 

postupuje do vyššího ročníku. 7 žáků z 2. stupně konalo opravné zkoušky,  opravnou zkouškou 

neprošla (matematika) a opakuje 7. ročník , 8 žáků  mělo více než dvě nedostatečné, z toho pět žáků  

opakuje ročník , jedna postupuje,  protože již na 2. stupni jednou opakovala , a dvě žákyně se čtyřmi  

a třemi nedostatečnými vychází.  Opakování ročníku: 2 žáci  (na 2. stupni) 
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5.2.  Chování 

Žáci s druhým stupněm z chování       v 1. pol. :  8 

                          ve 2. pol. : 5 

Žáci s třetím stupněm z chování          v 1. pol. :  0 

                         ve 2. pol. :   1 

Celkový počet neomluvených hodin   v 1. pol. :   20 

                         ve 2. pol. :  39 

Snížené známky z chování byly v 1. pololetí hlavně za porušování školního řádu, neplnění školních 

povinností a neomluvené hodiny, v 2. pololetí za chování, které bylo v rozporu s pravidly slušného 

chování a ustanoveními vnitřního řádu školy.    

Celkový počet neomluvených hodin   je vyšší   než v loňském roce, problém neomluvených hodin jsme 

řešili  do 20 hodin formou pohovoru se zákonnými zástupci žáka a zápisem, nad 20 hodin spolu 

s odborem školství v Broumově.  

 

Škola velice úzce spolupracuje s Odborem péče o děti v Broumově, s městskými a obecními úřady v 

okolí, s Policií Meziměstí, Broumov a Náchod, s PPP, Kompas Broumov. 

 

Učební osnovy a plány byly splněny. 

 

Spolupráce se zřizovatelem  Městem Meziměstí je na dobré úrovni. 

 

 

 

 

5.3. Předmětové komise 

Předmětové komise pracovaly v tomto složení: 

 

  1. stupeň:Chaloupková Jaroslava 

 

  2. stupeň Bc. Francová Lucie 

 Předmětové komise se scházely podle potřeby, řešily problematiku tvorby ŠVP, tematických 

plánů a metodických postupů, soutěží, učebnic, atd. 

 

 

 

 

5.4.  Reedukační činnost 

Na škole bylo celkem 28 integrovaných dětí na 1. a 2. stupni, které jsou vyučovány podle individuálních 

plánů, jednalo se o poruchy učení (dysgrafie, dyslexie, dysortografie,…) 

 

V průběhu roku se počet  měnil, z důvodů nových vyšetření, nástup nebo odchod ze školy apod., po 

dohodě s PPP byla  ale některým žákům  hodina reedukace zrušena z důvodů nedostatečné přípravy na 

hodiny nápravy, nebo kompenzací SPU.   

V dohodách bylo 5 h nápravy vad s 20 žáky. 

S dětmi se pracovalo při hodinách individuálně a přiměřeně jejich schopnostem.  

Při výuce se používala učebna informatiky, zvláštní učebna a pomůcky určené těmto dětem. 
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Pomůcky 

 

Škola doplňuje podle potřeby učební pomůcky, všechny počítače jsou na napojeny na internet, 2  

učebny s interaktivní tabulí (Smarth Boart  ) slouží k pravidelné výuce I. a II.st. 

 

Vybavujeme jednotlivé ročníky novými učebnicemi, z ostatních pomůcek byly zakoupeny  výukové 

programy, didaktické hry,modely,  nástěnné obrazy a soubory, mapy, sešity a pomůcky  pro 

integrované děti, vybavení do Tv, pomůcky, hry a stavebnice do   ŠD, atd. Každoročně se snažíme 

doplňovat  žákovskou knihovnu o nové tituly a řadu knih mimočítankové četby  .  

 

Problémy ZŠ Meziměstí:    

1. Kvalifikovanost na 2. stupni řešíme dodatečným studiem, to však zase mírně komplikuje provoz 

školy, protože studující učitelé dojíždějí do škol i ve všední dny. 

2. Děti přicházející z jiných škol jsou v učivu rozdílně daleko, především v jazycích. 

 

 

 

5.5.  Zpráva výchovného poradce   

 

 

Pracovníci na škole: 

 

1 vých.poradce 

5 dyslektických  asistentek 

 

Celkový počet : 6 pracovníků 

 

 

     Hlavní pozornost práce výchovného poradce byla věnována především problematice volby povolání 

a spec. pedagogiky,prevence sociálně patologických jevů mezi žáky. 

 

     Ve školním roce 2014/2015 bylo integrováno 28  žáků  s vývojovými poruchami učení .   Výchovné 

poradenství na škole je zaměřeno na 1. stupni především na pomoc žákům s vývojovými poruchami 

učení a na 2. stupni je hlavní náplní pomoc žákům v kariérním poradenství při volbě profesní 

orientace, přípravě na budoucí povolání. 

    Volba povolání se ve školním roce 2014/2015 vyučovala především v předmětu Občanská nauka 

v 8. a 9.  ročníku.  Náplní hodin bylo naučit žáky dobře znát sami sebe, pomoc při rozhodování a 

plánování budoucnosti, seznámení žáků s různými typy středních škol a odborných učilišť a jejich 

oborů. Na závěr si žáci mohli nanečisto vyplnit přihlášku ke studiu. 

           Kromě základní informace o síti škol v našem regionu, požadavcích jednotlivých škol a nárocích 

na žáky, termínech dnů otevřených dveří a eventuelních návštěvách u nás ve škole byli žáci informováni 

i o náležitostech pracovní smlouvy, přijímacím pohovoru, způsobech, jak se ucházet o zaměstnání, kde 

se informovat o možnostech získání odpovídající práce  a samozřejmě i o činnosti Úřadu práce v 

Náchodě.  

O termínech dnů otevřených dveří na středních  školách  jsou žáci i rodiče  informováni prostřednictvím 

výchovného poradce nebo ředitele školy. 

     Další informace o možnostech studia na středních školách mohli žáci čerpat z propagačních 

materiálů jednotlivých škol, umístěných na nástěnkách, a často využívali možnost vyhledávání 

potřebných informací na internetu v počítačové učebně během přestávek nebo po vyučování,případně 

v rámci hodin občanské  výchovy. Rodiče využili i možnost individuální konzultace s výchovným 

poradcem a třídním učitelem.   

       Žáci 9. ročníku navštívili v září (16/9) Informační centrum Úřadu práce v Náchodě, kde si  

vyzkoušeli i testy zaměřené na profesní orientaci. 
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       Dále  jsme se zúčastnili  Veletrhu středních škol 21. 10.  2014, který se konal v prostorách sportovní 

haly na Hamrech v Náchodě. Někteří žáci využili nabídky testu profesní orientace prováděné PPP 

v Náchodě.  

V rámci výchovy k volbě povolání jsme využili nabídku SŠ spol. stravování v Teplicích nad Metují a 

s žáky 8. tříd jsme navštívili v listopadu (21/11) Gastroden, kde se naši žáci mohli seznámit i 

s možnostmi studia na škole, podnik Wikov ve Velkém Poříčí připravil pro 9. ročník program tzv. 

„stínování“, kdy byli žáci rozděleni na jednotlivá pracoviště a měli možnost sledovat proces výroby a 

administrativu, žáci 8. ročníku se zúčastnili exkurze do podniku.  

      

       Žáci si mohli v letošním roce podat 2 přihlášky v každém kole přijímacího řízení. Jednotlivá kola 

vyhlašovaly konkrétní školy podle situace a volných míst. Zachován  byl i způsob podávání přihlášky – 

uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem.  

     V dubnu proběhlo 1. kolo a v květnu 2. kolo přijímacích zkoušek na střední školy. Všichni žáci 

(celkem 22 z 9. ročníku, 1 z 8. ročníku a 1. ze 7. ročníku) byli přijati ke studiu na SŠ . Možnosti studia 

víceletého gymnázia využili 2  žáci  5. ročníku .  

     Při řešení výchovných problémů spolupracujeme s p. Hlouškovou a p. Machovou z odboru 

sociálních věcí pro mládež, s oddělením péče o dítě a PPP v Náchodě. Také  jsme ocenili v loňském 

školním roce pomoc KOMPASU, který nám pomohl řešit  problémy. 

 

 

     Při prevenci sociálně patologických jevů a řešení drogové závislosti poskytujeme žákům informace 

také  v rámci systematické výchovy v předmětu  Občanská výchova. Vedení školy věnuje pozornost 

rozvoji volnočasových aktivit dětí. Všichni vyučující se  snaží vést  žáky  k  sebevědomí,  k  správnému 

sebehodnocení,   k stanovení reálných cílů v životě,  k poznání sebe sama, k  zvládání stresů a k 

dovednosti a především snaze zvládat a řešit své problémy. Tyto zásady se rovněž staly součástí nově 

vypracovaných ŠVP. 

 

V letošním roce jsme pokračovali ve spolupráci s  občanským sdružením  ProstorPro z Hradce Králové 

a pro 4. a 7 . ročník zajistili Dlouhodobý program primární prevence SPIRÁLA . Cílem programů je 

předcházet rizikovému chování žáků, snižovat negaticní projevy a eliminovat další rozvoj rizikového 

chování. Základním pilířem preventivní práce je zážitková pedagogika, interaktivní pojetí a skupinová 

práce. Téma setkávání je dáno příslušným ročníkem, program je realizován ve školním prostředí a 

vedou jej dva zkušení lektoři. Účastníkem programu je podle možnosti i třídní učitel. Program je 

koncipován jako dlouhodobý a žáky bude provázet do 5. a 9. ročníku. Během jednoho školního roku 

proběhla 3 a 4 setkání po třech (dvou) vyučovacích hodinách. Rodiče byli se zařazením dítěte do 

programu informováni, zároveň jim byla nabídnuta možnost využít e-poradnu prostřednictvím emailu.  

 

     V rámci výchovného poradenství a třídních hodin využívají učitelé individuálního přístupu  

k žákům. Ve škole jsou k dispozici různé materiály, např. videokazety s problematikou sociálně 

patologických jevů - drogy, AIDS, kouření, hrací automaty atd. Učitelé i výchovný poradce využívají 

nabídek dalšího vzdělávání v této oblasti, které poskytuje Centrum vzdělávání v Náchodě a PPP. Ve 

škole jsou využívána také kurikula Sorosovy nadace, která byla vyvinuta pro Projekt regionálního 

zdravotního vzdělávání ve školách střední a východní Evropy. Jedná se o tato kurikula - Prevence 

kouření, AIDS, Výživa a vaše zdraví, Úvod do sexuality a Alkohol a jiné drogy. 

 

 

 

 

 

                 

5.6. Kroužky, které pracovaly na škole: 

- sportovní (florbal) starší žáci, pravidelně 

- keramický, pravidelně 

- turistický, pravidelně 
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- šachový, pravidelně 

-  

V prostorách školy (tělocvična a prostory MC Klíček) pracuje  několik zájmových kroužků 

(angličtina pro malé děti, výtvarný kroužek, taneční kroužek) pod organizací Ulita Broumov.  

V letošním roce jsme poskytli zázemí pro výuku náboženství, s žáky 1. stupně pracoval jednu hodinu 

týdně P. ThLic. Martin Lanži. 

 

 

 

5.7.  Exkurze, akce, projekty:  

 

 

 

- září                - slavnostní zahájení školního roku za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje               

                         p.Lubomíra France 

 

- 19. 9. Sportovní dny  

                           turnaj v minikopané (1. stupeň) v rámci projektu „Pod jednou střechou“ 

- přespolní běh Sokolowsko 800 m- projekt Pod jednou střechou (st. žáci) 

- Pohár starostů – dopravní soutěž ml. cyklistů (5. třída – Náchod) 

- PLAY Broumovsko 

- návštěva Úřadu práce v Náchodě (beseda o volbě povolání ) 9. třída 

- Den zemědělství KHK „Dožínky“ Hradec Králové 6. + 7. ročník 

                     -    hvězdárna HK (4. + 5. třída) 

                     -   dopravní soutěž Pohár starostů -5.tř. 

                     -   turistický kroužek – výlet do  Trutnova, výstava vlaků, městský park, 

     

 

- říjen                -  PLAY Broumovsko  

                         -  dopravní hřiště 4. ročník 

                          -  společný výlet s polskou družební školou – Glazy Krasnoludkow 

                         -   florbal mt. žáci  Broumov  

                          - Veletrh středních škol Náchod (9. třída) 

                          - Divadélko pro školy 1. a 2. stupeň 

                          - ukázková hodina moderní chemie (8. a 9. ročník) 

                          - výtvarné dílny  tea-bag 

                          - halloween – akce 9. třídy 

 

- listopad         - sportovní akce (florbal, minikopaná  - turnaje) 

                        - turistický kroužek –cesta Maršovským údolím 

                        -  divadelní představení – Jan zvaný Hus  

                        - ProstorPro – 4. třída, preventivní program 

                        - Mikuláš ve škole – akce 5.A 

                        -  Gastroden Teplice nad Metují (8. tř.) 

                        - advent na náchodském zámku – 7.B 

 

- prosinec        - školní a okresní kolo šachy - družstva 

                         - soutěž o adventní věnec  

                         - ProstorPro – 7. ročníky, preventivní program 

                        -  vánoční dílny (1. stupeň) 

                        -  vánoční vystoupení žáků v domě s pečovatelskou službou  

 

- leden                 - účast na Tříkrálové sbírce 

                          - turistický kroužek – Janovičky, závody psích spřežení 
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                          - zápis do 1. tříd 

                          - návštěva 1. třídy – žáci MŠ Meziměstí + MŠ Vižňov 

                          - sovy a dravci – program 

                          - okresní kolo olympiády v dějepise Náchod 

                          - okresní kolo olympiády matematika (Z.Hartman 1. místo) 

                              

- únor               

                           - okresní kolo Olympiády v českém jazyce, Náchod 

                            

 

 

- březen            

                         - zahájeno Knihovnické minimum 

                         - školní kolo soutěže Matematický klokan 

                         - turistický kroužek – rybník Brodský 

                         - recitační soutěž – školní kolo 

                         - ProstorPro 7. ročníky, preventivní program 

                         - VŠCHT- ukázková hodina (7. – 9. ročníky) 

 

                         

- duben              - velikonoční dílny (1. stupeň) 

                         - exkurze do ZUŠ – hudební obor 1. a 2. třídy, nábor 

                           - zahájena výuka plavání (3. a 4. ročník), 10 lekcí 

                         - turistický kroužek – Jestřebí hory 

                        -  Velikonoční šachový turnaj v Broumově 

                         - soutěž ve sběru papíru 

                         - testování žáků – přijímací zkoušky Cermat 

                         - zájezd do Anglie – studijní cesta 

                          

 

- květen            - okresní kolo matematické Pythagoriády –Zd. Hartman 1.-2. místo 

                          - dopravní soutěž – okresní kolo DSMC I. + II. kategorie 

                          - výlet s polskou družební školou – Adršpach, muzeum na zámku 

                         - turistický kroužek – Ruprechtická studánka 

                         - elektronické testování žáků 9. tříd - InsplSSET  

                         -  preventivní program ProstorPro 5. ročník 

                         - Wikov Hronov – „stínování“ – exkurze pro 9. ročník 

                         - turistický kroužek – pobytový výlet do Janských Lázní 

                          

                         

 

 

  - červen             -lehkoatletické závody školních družin – okresní kolo, Náchod 

                          - lehkoatletické závody školních družin – okrskové kolo Broumov 

                          - přehazovaná Broumov (dívky 8. -9.) 

                          - preventivní program ProstorPro 7. ročník 

                          - Wikov Hronov – exkurze pro 8. ročník 

                          - Pohádky z Krakonošovy zahrádky – divadelní představení pro 1. stupeň 

      - školní výlety a exkurze podle tříd 

      - turistický kroužek – jarmark ve Žďáře 

      - dopravní hřiště 4. tř. 

      - ukázka požární techniky Broumov 2. -3. ročník- prevence požární ochrany 

      - soutěž Sešit roku 
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5.8. Spolupráce s polskou partnerskou školou v Sokolovsku: 

       - září –Turnaj v minikopané -  projekt „Pod jednou střechou“ 

                - silniční běh v Meziměstí  

              - přespolní běh Sokolowsko 

               

     - říjen – společný výlet s polskou družební školou (Glazy Krasnoludkow) 

 

 

 

      -květen  -                                                       Společný výlet se ZŠ Sokolowsko do Adršpachu 

 (projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis) 

                     

5.9. Letní tábor „Z pohádky do pohádky“  

 

Tábor ZŠ v Meziměstí  

Tábor ZŠ v Meziměstí 

 Tábor se konal opět ve Studené Vodě, od 16. – do 25. 8. 2015. Aktivity a činnosti byly motivovány 

pohádkami, název tábora: Z pohádky do pohádky. Děti byly rozděleny do smíšených 

jedenáctičlenných oddílů, s každým oddílem pracoval 1 vedoucí a 1 instruktor. Celotáborová soutěž 

byla zaměřena na týmovou spolupráci. Na táboře byla ukázka kovářské práce, dále koncert kapely 

Vivien a byly zapůjčeny velké koloběžky. S dětmi pracovalo 9 vedoucích, 8 instruktorů, 2 

zdravotníci, 4 kuchaři. Tábora se zúčastnilo 88 dětí, počet všech členů byl 111.  

Díky za pomoc při úklidu tábora rodičům a přátelům, díky za odvoz materiálu firmě Cedima, 

Městu Meziměstí za transport laviček a firmě Svoboda za příspěvek na táborová trička a mezi 

městským hasičům za převoz dětí. Na tábor přispěla také finanční částkou Základní škola 

v Meziměstí.                                 
Fotografie je možné zhlédnout i na stránkách školy www.skola.mezimesti.cz. 

Většina vedoucích a instruktorů jsou bývalí žáci ZŠ v Meziměstí, hlavní vedoucí tábora je 

učitelka ZŠ v Meziměstí Mgr. Marta Zítková.  

. 

 

5.10. Projekt „Dotykem ke vzdělávání“ z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

Se začátkem školního roku 2014/15 byl zahájen projekt „Dotykem ke vzdělávání, reg. č. 

CZ.1.07/1.3.00/51.0032“, do něhož se naše škola zařadila jako partner po boku dalších 30 

škol.Projekt jako žadatel zajišťuje ZŠ V Domcích, Trutnov, která také zajišťuje veškeré řízení 

projektu a administraci.  Projekt podporuje profesní rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti 

pedagogických kompetencí, aplikace informačních a komunikačních technologií do prostředí 

vzdělávání žáků na základních a středních školách, prohlubování odborných znalostí a implementace 

dotykových digitálních zařízení do školního prostředí. Do projektu se zapojilo 10 pedagogů naší 

školy , kteří absolvují vzdělávací kurzy v různých oblastech ICT. Pedagogové obdrží k dispozici 

vybrané dotykové technologie (10 tabletů). Součástí projektu je rovněž vzdělávání ředitelů v oblasti 

zadávání veřejných zakázek. 

 

 

5.11 Testování InspIS SET 

 

Naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bylo provedeno výběrové zjišťování výsledků 

žáků prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET. Do vzorku bylo 

zařazeno celkem 2500 škol. Výběrové testování bylo zaměřeno na zjišťování výsledků žáků 9. 

ročníku , a to v oblasti společenskovědních předmětů a přírodovědných předmětů. Testování 

ověřovalo aktuální míru dosažení očekávaných výstupů podle příslušných RVP. Cílem testování je 

poskytnout žákům, rodičům, učitelům, ředitelům i státu objektivizovanou a relativní informaci o 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=3219006792&to=http%3a%2f%2fwww%2eskola%2emezimesti%2ecz
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výsledcích vzdělávání. Testování bylo provedeno v termínu od 11. května do 22. května 2015. Pro 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami byly testy přizpůsobeny vzhledem k jejich omezení .  

 

5.12. Projekt Ovoce do škol 

Stejně jako v  loňském roce jsme i letos pokračovali v projektu Evropské unie a České 

republiky "OVOCE DO ŠKOL". Cílem projektu je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a 

banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě 

dětí,  zlepšit zdravotní stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající 

spotřebu ovoce a zeleniny. Pro žáky 1. – 5. tříd byly  cca 1 – 2x měsíčně zdarma zajištěny zdravé 

produkty ke konzumaci ve škole. Jednalo se o pestrý sortiment čerstvého ovoce, zeleniny i 100% 

ovocných a zeleninových šťáv.  Vše bez konzervantů, přidaného cukru, soli, tuků a sladidel. 

Prostředky na tento projekt poskytla Evropská unie 73% a Česká republika 27%, dodávky zajišťovala 

firma Laktea, o.p.s. Jesenice u Prahy. V závěru roku jsme využili tzv. doprovodná opatření a 

objednali pro školu v rámci projektu ochutnávkové  koše  se zeleninou a ovocem. Žáci měli tak 

možnost seznámit se i s méně známými druhy ovoce a zeleniny, koše využili vyučující v hodinách 

prvouky a přírodovědy. 

 

 

 

 

 

5.13. Aktivity školy – organizace a účast v soutěžích 

 

Soutěže umístění účast 

Matematický Klokan  školní kolo  220 žáků 

Matematický Klokan  okresní kolo 1. místo  

 Přespolní běh Sokolowsko  1. 3. místo starší  žáci 

Coca Cola Cup Meziměstí 3.místo starší chlapci 

 fotbalový turnaj Meziměstí 1.m starší žáci 

Turnaj ve florbalu, okrskové kolo, Broumov 1.místo mladší chlapci 

Turnaj ve florbalu, okrskové kolo, Broumov 3. místo starší chlapci 

Dopravní soutěž Pohár starostů Náchod  družstvo 5. roč. 

Turnaj  v minikopané, Broumov 2.místo Mladší žáci 

Lehkoatletické závody  ŠD Broumov 1.m,2.m, 3.m Mladší žáci 

Lehkoatletické závody  ŠD, okr. kolo Náchod  Mladší žáci 

Šachový turnaj – školní kolo, okr. kolo 4. místo Mladší i starší žáci 

Šachový turnaj Náchod 2. m.  Starší  žáci 

Přehazovaná Broumov 5místo st. dívky 

Poznávání živoč.,rostlin a minerálů 1.st  80 žáků 

Recitační  soutěž ŠK  30 žáků 

Olympiáda v dějepise, okr. kolo Náchod  2 žáci 

matematická olympiáda okresní kolo Náchod 1. místo  

Olympiádav českém jazyce, okr. kolo Náchod 14. místo 2 žáci 

 

 

 

 

Na škole je vydáván školní časopis „Školní VOLAVKA“ (čtvrtletně). 

 

 Škola má své www. stránky  www.skola.mezimesti.cz, kde se veřejnost průběžně může informovat o 

aktivitách školy, zjišťovat aktuální údaje, prohlížet příspěvky a fotografie. 

 

 

 

 

http://www.skola.mezimesti.cz/
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6. Zpráva vedoucí školní jídelny 

Vedoucí ŠJ:   1, kvalifikaci splňuje 

Vedoucí kuchařka:  1, kvalifikaci splňuje 

Kuchařka:   2, kvalifikaci splňuje 

Pomocná kuchařka:  1 

    

Školní jídelna zajišťuje obědy pro 250 strávníků denně ( žáci a zaměstnanci ZŠ, MŠ Vižňov, školní 

důchodci,  cizí strávníci a pečovatelská služba). 

Vaří se dvě jídla.  

V letošním roce jsme vyměnili výdejní okénka, která již nesplňovala bezpečné parametry, za plastové 

rolety  , zajistili oplechování výdejních pultů nerezovým plechem, zprovoznili oběhové čerpadlo a filtr 

klimatizace . 

 

 

 

7. Zpráva vedoucí školní družiny 

Vedoucí ŠD:  1, kvalifikaci splňuje 

Vychovatelka : 2, kvalifikaci splňuje 

  

Družinu navštěvuje 90 dětí z 1. – 5. třídy. V  provozu od 6.00  h. do 16.00 h. 

Pro 3. oddělení ŠD nastoupila jako vychovatelka sl. Klára Ratajská.  

Družina není pokračováním vyučování, ale je zaměřena na rekreační činnost. Zájmové vzdělávání 

probíhá formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxací, výchovu, 

hrou, učením, individuální prací a motivačními akcemi či projekty. 

Průběžně jsou doplňovány hračky, hry a pomůcky na pracovní činnosti. Výrobky si děti odnášejí domů. 

Využívá  hřiště kolem školy, tělocvičnu a  keramickou dílnu. Chodí na vycházky do lesa a okolí školy.  

 

 

 

8. Kontroly 

 

8.1. Kontroly provedené Městem Meziměstí, pověřeným městem Broumov, KÚ 

Královéhradeckého kraje:  

 

19.12.2014    Město Meziměstí – finanční kontrola příspěvkové organizace – drobné nesoulady 

odstraněny na místě 

 

17. 3. 2015       KHS KHK plnění povinností stanovených pro zařízení pro výchovu a vzdělávání 

zákonem č. 258/2000 Sb.- bez závad 

 

 

8.2. Kontroly provedené Českou školní ispekcí :  

Nebyly provedeny 

8.3. Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem : 

Nebyly provedeny 
 

8.4. Kontroly  provedené jinými kontrolními  nebo inspekčními orgány : 

Nebyly provedeny 

 

20. 3. 2015                    revize vybavení tělocvičny a tělocvičného nářadí (oprava provedena na místě) 
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9.  Práce, které byly provedeny na ZŠ: 

-  zateplení obvodového a střešního pláště, výměna oken na budově A,D 

-  výměna zemních vodičů hromosvodu podél školy 

-  jímka pro uzávěry a nové vodovodní vedení na tv kurty  

-  výměna výdejních oken v ŠJ – rolety s el. ovládáním, oplechování nerez výdejních parapetů 

-  dovybavení ředitelny kancelářským  nábytkem (psací a PC stoly) 

-  vymalování kuchyně, schodiště budovy D, tělocvična, nářaďovna, vstupní hala, drobné opravy ve    

    škole 

-  tělocvična- ochranný kobercový sokl na míčové hry 

-  demontáž dřevěného zábradlí kolem radiátorů na budově D 

-  chodník ze zámkové dlažby od hlavního vstupu podél budovy A ke vchodu do školního bytu 

- výměna střešní krytiny – stojan na kola + boční vchod budovy D 

- výměna žlabu a svodu přístřešku u rampy kuchyně 

-  revize tělocvičny a nářadí, hromosvodů 

-  vymalování chodby na nové budově + dočištění kolem oken budovy B 

-  oprava svodu dešťové vody 

-  oprava el. ovládání klimatizace, výměna filtru, oběhové čerpadlo 

- výměna ventilů radiátorů budovy D 

-  drobné opravy, nátěry 

-  vybavení kanceláře účetní – skříně 

- výměna kotle ŠJ 

- výměna lavic v učebně zeměpisu 

- oprava nerez dřezu ŠJ 

- průběžná výměna vodovodních baterií na umývárnách 

- výměna trámů houpačky na školním hřišti 

- výměna okna v garáži 

 

9.1.  Modernizace ZŠ Meziměstí 

V měsíci září se dokončovaly práce  akce Modernizace ZŠ Meziměstí – objekt A a D, která  byla 

zahájena v červnu 2014. Podobně jako v prvním případě se jednalo o zateplení obvodového pláště, 

střechy a výměnu oken v budově A (stará škola) a D (přístavba+jídelna). Stavbu tentokrát provádělo 

stavební sdružení Vanderlaan s.r.o. Praha. Vzhledem k tomu, že větší část prací byla prováděna o 

prázdninách, nemuseli jsme nijak výrazně zasahovat do výuky, pouze bylo nutné vyklidit některé 

učebny a kabinety. Celý objekt školy dostal tak jednotný ráz a očekáváme i výrazné úspory ve 

spotřebě energie.  

 

 

 

Veškeré údaje v této zprávě jsou uzavřeny k 31.8.2015 a byly projednány na pedagogické radě  

dne 1.9.2015 

 

 

 vypracovala Mgr. Eliška Řeháková, ZŘŠ 

       

       

Schváleno Školskou radou ZŠ Meziměstí dne: 

 

 

 

 

V Meziměstí, dne 20.9.2015                                                         …………………………………. 

                                                                                                        Mgr. Zdeněk Mück, ředitel školy 
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