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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.zs.mezimesti.cz, email: zs.mezimesti@cmail.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 2016/2017 celkem 12 tříd a 216 žáků . Vyučování ve všech ročnících probíhá 

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

učení jsou po doporučení pedagogické poradny vyučováni 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 využívána nejen k přímé výuce informatiky, ale i jako další 

forma výuky jiných předmětů. K výuce je stále častěji používána i žákovská školní knihovna, která je 

dobře vybavena vhodnými tituly. 

 

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 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,čtenářským klubem byly v letošním roce využívány prostory „Klíčku“, které využívá pro 

zájmovou činnost i Ulita Broumov. 

 

Počet integrovaných žáků byl 21, s žáky  bylo pracováno při vyučování i v hodinách nápravy podle 

individuálního plánu, 18 žáků bylo  zařazeno na hodiny reedukační péče, integrace se dotkly změny 

v legislativě od září 2016. 

 

2.Organizace vzdělávání a výchovy, učební plán ve školním roce 2016/2017 

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 

http://www.zs.mezimesti.cz/
mailto:zs.mezimesti@cmail.cz
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      Pč 1 1 1 1 

      Tv 2 2 2 2 

      Inf 1    

      Volitelné  2 2 2 

      Celkem 29 30 32 31 

 

Volitelné předměty 

7.r.      domácí nauky, sportovní hry 

8.r.      informatika 

9.A.     informatika  

9.B      domácí nauky, sportovní hry 

 

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: 

Dopravní výchova 

Mikroprojekt Sport bez hranic 

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

Recitační soutěž 

Matematická soutěž Klokan 

Požární prevence „Hasík“ -2. a 6. třída 

Školní dílny vánoční a velikonoční   

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

Kurs plavání 

Třídní projekty (První pomoc, Mediální výchova, Čtenářská gramotnost, výukové programy, 

Knihovnické minimum,) 

Slavnost slabikáře  

Projekt Čtenářských klubů Učíme se s příběhem 

Geopark Vnitrosudetská pánev Broumovsko  

Školní časopis Volavka 

Ovoce do škol 

Mikuláš 

Soutěž Sešit roku 

Šachový turnaj 

Sběr papíru 

 

 

V hodinách používají učitelé výpočetní techniku, audiovizuální techniku, interaktivní  

učebnice, pracovní sešity a ostatní výukové pomůcky. Při vyučování se využívají aktivní metody, 

práce s chybou, výuka probíhá jak frontálně, tak skupinově, organizují se projektové dny. Výuku 

vyučující vhodně doplňují tematicky zaměřenými exkurzemi, besedami a výlety.  

Učivo mají učitelé rozvržené do tematických plánů na celý školní rok. 

Hospitační činností byl sledován stav výuky v průběhu celého roku. Především bylo sledováno  

řízení výuky a vnitřní členění hodin, plnění stanovených cílů výuky.  
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3.Údaje o pracovnících školy 

 

Třída 

1.A 

2.A 

3. A 

4. A 

5.A 

5.B 

 

 

 Třídní učitel( ka) 

Mgr. Lenka Bohanská 

Mgr. Ottmarová Iva  

Mgr. Cvrčková Eva 

Mgr. Jaroslava Rambousková 

 Mgr. Zítková Marta 

Chaloupková Jaroslava 

   

6.A 

6.B 

 

 

Kučera Aleš  

Mgr. Slavíková Monika 

7.A 

8.A 

 Mgr. Therová Petra  

Ing. Zelená Jitka 

9.A 

9.B 

 Bc. Marečková Lucie  

Romana Ťažkyová 

   

   

   

 

výchovný poradce  Mgr. Eliška Řeháková 

metodik ICT Petr Smolík 

další vyučující Mgr. Jan Vlk, Mgr. Anna Kociánová, Mgr. Eva Marková 

ředitel školy Mgr. Zdeněk Mück 

zástupce ředitele Mgr. Eliška Řeháková 

vychovatelka ŠD: Jana Davidová, Milada Obršálová 

 

 

 

3.1 Personální zabezpečení:  

Pracovníci k 31. 1. 2016 

fyzické osoby 

k 31. 1. 2016 

přepočtení 

pracovníci 

k 30. 6. 2016 

fyzické osoby 

k 30. 6. 2016 

přepočtení 

pracovníci 

Pedagogové 20 18,64 20 18,64 

Nepedagogové 10  9,75 10  9,75 

Celkem 30 28,39 30 28,39 

 

 

 

 

3.2 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 31.12.2016 

20 / 18,64 17 / 17 3 / 1,64 

 

Na 2. stupni dobíraly úvazek p. uč. Francová (0,64) a p. uč. Ťažkyová (0,64), (obě na úvazek 0,2 ve 

školní družině jako kvalifikované síly), po odchodu p. uč. Markové na MD (8/3 2017) převzala její 

úvazek p. uč. Alakbarová,od 2/5 zastupovala za p. uč. Vlka v době nemoci p. Anna Jančaříková.  
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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 15 vyučujících (český jazyk, anglický jazyk, 

hudební výchova, chemie, německý jazyk, ,informatika,psychologie,   matematika) , všechny semináře 

byly akreditované MŠ.  

 

 

 

 

4.Přijímací řízení a zařazení vycházejících žáků   

 

Do 1. ročníku  nastoupilo 23 žáků,byla  otevřena jedna  první třída. Loňské dvě první třídy musely být 

vzhledem k počtu dětí sloučeny do jedné druhé třídy s počtem žáků 30.  K zápisu 6. 4. 2017  přišlo  

30 žáků , 23 žáků bylo doporučeno k nástupu do 1. třídy , 7 žákům byl povolen odklad povinné školní 

docházky na základě doporučení PPP nebo lékaře, dodatečně byla do první třídy přijata ještě jedna 

žákyně, jeden žák dostal odklad. 

Vycházející žáci z 9. třídy : 29 žáků  

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

 

  

Třída Celkem Chlapci Děvčata 

Základní škola, Meziměstí, okres Náchod 
vytištěno dne: 11. 10. 2017 

POČTY  ŽÁKŮ  PODLE  TŘÍD stav k datu: 30. 9. 2016 

7 1.A 23 16  
7 1. ročník 23 16 

15 2.A 30 15  
15 2. ročník 30 15 

13 3.A 21 8  
13 3. ročník 21 8 

8 4.A 18 10  
8 4. ročník 18 10 

8 5.A 18 10  
7 5.B 17 10  

15 5. ročník 35 20 

4 6.A 16 12  
5 6.B 16 11  
9 6. ročník 32 23 

7 7.A 19 12  
7 7. ročník 19 12 

7 8.A 17 10  
7 8. ročník 17 10 

9 9.A 20 11  
4 9.B 10 6  

13 9. ročník 30 17 

94 225 131 Celkem 

58 127 69 1. stupeň 

36 98 62 2. stupeň 
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5.1.  Prospěch žáků  

 

Základní škola, Meziměstí, okres Náchod 

Třída Prospěli 
s vyzn. 

Prospěli 

1. p o l o l e t í 

Nepros- 
pěli 

Neklasi- 
fikováni 

Prospěli 
s vyzn. 

Prospěli Nepros- 
pěli 

Neklasi- 
fikováni 

2. p o l o l e t í 

Přehled prospěchu ve školním roce 2016/17 

4.54 1.A 90.90 0.00 0.00 86.36 13.63 0.00 0.00 % % % % % % % % 

Celkem v 1. ročníku 
90.90 4.54 0.00 0.00 86.36 13.63 0.00 0.00 % % % % % % % % 

24.13 2.A 75.86 0.00 0.00 68.96 31.03 0.00 0.00 % % % % % % % % 

Celkem v 2. ročníku 
75.86 24.13 0.00 0.00 68.96 31.03 0.00 0.00 % % % % % % % % 

30.00 3.A 70.00 0.00 0.00 65.00 35.00 0.00 0.00 % % % % % % % % 

Celkem v 3. ročníku 
70.00 30.00 0.00 0.00 65.00 35.00 0.00 0.00 % % % % % % % % 

35.29 4.A 64.70 0.00 0.00 64.70 35.29 0.00 0.00 % % % % % % % % 

Celkem v 4. ročníku 
64.70 35.29 0.00 0.00 64.70 35.29 0.00 0.00 % % % % % % % % 

22.22 5.A 72.22 5.55 0.00 61.11 38.88 0.00 0.00 % % % % % % % % 

47.05 5.B 47.05 0.00 0.00 35.29 64.70 0.00 0.00 % % % % % % % % 

Celkem v 5. ročníku 
60.00 34.28 2.85 0.00 48.57 51.42 0.00 0.00 % % % % % % % % 

62.50 6.A 18.75 18.75 0.00 18.75 81.25 0.00 0.00 % % % % % % % % 

81.25 6.B 6.25 6.25 0.00 6.25 81.25 6.25 0.00 % % % % % % % % 

Celkem v 6. ročníku 
12.50 71.87 12.50 0.00 12.50 81.25 3.12 0.00 % % % % % % % % 

68.42 7.A 21.05 10.52 0.00 5.26 89.47 5.26 0.00 % % % % % % % % 

Celkem v 7. ročníku 
21.05 68.42 10.52 0.00 5.26 89.47 5.26 0.00 % % % % % % % % 

58.82 8.A 23.52 17.64 0.00 17.64 76.47 5.88 0.00 % % % % % % % % 

Celkem v 8. ročníku 
23.52 58.82 17.64 0.00 17.64 76.47 5.88 0.00 % % % % % % % % 

73.68 9.A 26.31 0.00 0.00 26.31 73.68 0.00 0.00 % % % % % % % % 

80.00 9.B 0.00 20.00 0.00 0.00 90.00 10.00 0.00 % % % % % % % % 

Celkem v 9. ročníku 
17.24 75.86 6.89 0.00 17.24 79.31 3.44 0.00 % % % % % % % % 

 

Stav za druhé pololetí k 30.6.2017 – před opravnými zkouškami 

 
 

 

Opravné zkoušky byly provedeny 29. a 30. 8. 2017.  

Ze 7 neprospívajících na konci 2.pololetí (všichni 2. stupeň) 3 žáci (6., 7. A 8. ročník) s dvěma, sedmi 

a třemi  nedostatečnými postupují do vyššího ročníku, protože již na stejném stupni opakovali,  jedna  

žákyně  9. ročníku se čtyřmi nedostatečnými vychází s neukončeným vzděláním a 3 žáci  

 z 2. stupně konali opravné zkoušky, (6. ročník matematika, 7. ročník  fyzika, přírodopis, 8. ročník 

matematika, anglický jazyk), všichni zkoušku vykonali a postupují do vyššího ročníku.  
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5.2.  Chování 

Přehled pochval a trestů na konci školního roku 2016/2017 

 

 

 I. stupeň II. stupeň  celkem 

Pochvaly 8 0 8 

Napomenutí 

tř. učitele 

6 4 10 

Důtka 

tř.učitele 

3 5 8 

Důtka 

ředitele školy 

0 13 13 

2.stupeň 

z chování 

0 7 7 

3. stupeň 

z chování 

0 0 0 

 

Snížené známky z chování byly hlavně za porušování školního řádu, neplnění školních povinností, 

opakovanou nekázeň a za chování, které bylo v rozporu s pravidly slušného chování a ustanoveními 

vnitřního řádu školy, lhaní, podvody.    

 

Zameškané hodiny 

 I. pololetí Průměr na žáka II. pololetí Průměr na žáka 

Omluvené 

hodiny 

8299 37,72 9221 41,914 

Neomluvené 

hodiny 

14 0,063 0 0 

Celkem 8243  9221  

 

Problém neomluvených hodin jsme řešili  do 20 hodin formou pohovoru se zákonnými zástupci žáka a 

zápisem, výchovně sníženou známkou z chování.  

Počet zameškaných hodin zvyšuje uvolnění dětí na rodinné dovolené v průběhu školního roku. I když 

jsou rodiče s termíny prázdnin seznámeni písemně už v září,  takto zmeškané hodiny značně navyšují 

celkový počet zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce.  

 

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

Policií, 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 
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 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 20 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 žáků 

měnil s přibývajícími žádostmi o vyšetření.  

V září 2016 došlo k změnám v legislativě a v souladu s novelou ŠZ a Vyhláškou 27/2016 Sb. škola 

na základě doporučení ŠPZ nastaví příslušný stupeň podpůrných opatření tak, abychom u žáků 

respektovali jeho potřeby, schopnosti, dovednosti a osobnostní rysy. Praxe nastavení IVP se nemění 

oproti tomu, jak školy byly zvyklé doposud a nastavují ho na základě doporučení ŠPZ.  

Před zahájením poskytování prvního stupně PO si škola vypracuje Plán pedagogické podpory. 

Zahrnuje zejm. popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření prvního 

stupně, stanovení cílů podpory a způsoby vyhodnocování naplňování plánu. Škola průběžně 

vyhodnocuje a aktualizuje PLPP v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 

Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření na základě PLPP škola 

vyhodnotí, zda PO vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola využití 

poradenské pomoci ŠPZ. S PLPP seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující 

žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Plán obsahuje podpis 

osob, které s ním byly seznámeny.  

 

V dohodách bylo 6h nápravy vad s 18 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. 

 

 

 

 

5.5.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, 3 učebny jsou 

vybaveny dataprojektory, 5 učeben LCD obrazovkou s možností připojení na notebook a internet. 

 

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, pomůcky, hry ,stavebnice a hračky do   ŠD, atd. Každoročně se snažíme doplňovat  

žákovskou knihovnu o nové tituly a řadu knih mimočítankové četby  . V letošním roce jsme žákovskou 

knihovnu doplnili o nové tituly v rámci probíhajícího projektu Učíme se s příběhem (Čtenářské kluby 

ZŠ) 

 

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. 
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5.6.  Zpráva výchovného poradce   

 

 

Pracovníci na škole: 

 

1 vých.poradce 

6 dyslektických  asistentek 

 

Celkový počet : 7 pracovníků 

 

 

     Hlavní pozornost práce výchovného poradce byla věnována především problematice volby povolání 

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

 

     Ve školním roce 2016/2017 bylo integrováno 18  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 2016/2017 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.  

           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 říjnu Informační poradenské středisko Úřadu práce v Náchodě, kde si  

vyzkoušeli i testy zaměřené na profesní orientaci. 

 

       Dále  jsme se zúčastnili  Burzy středních škol 7. 10.  2016, který se konal v prostorách Sokolovny v 

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

      

       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 29 z 9. ročníku,) byli přijati ke studiu na SŠ . Možnosti studia víceletého gymnázia využilo 10  

žáků 5. ročníku, přijato bylo pět žáků.  

 Při zajišťování prevence a současně při řešení sociálně-patologických jevů spolupracujeme s Okresní  

pedagogicko-psychologickou poradnou v Náchodě, se Střediskem výchovné péče (SVP), s Orgánem 

sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD)Broumov a s Policií ČR.  

 

 

     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 
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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 rámci výchovného poradenství a třídních hodin využívají učitelé individuálního přístupu  

k žákům. Ve škole jsou k dispozici různé materiály 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.  

 

Prevence sociálně patologických jevů 

 Primárním cílem programu naší školy je především zvýšení odolnosti žáků vůči sociálně patologickým 

jevům. Vedeme je ke správným postojům při řešení problémových situací a narůstající zátěže a snažíme 

se na ně působit tak, aby si vážili především sami sebe,  a tím také druhých. Žáci si během školního 

roku především v prvouce, přírodovědě, přírodopisu, výchově ke zdraví a výchově k občanství 

osvojovali základní postoje k zdravému životnímu stylu, ve všech předmětech i volnočasových 

aktivitách, které škola nabízí, si prohlubovali zdravé sebevědomí, vzájemnou úctu a sebeúctu. Dále byli 

vedeni ke správnému řešení konfliktů, překonávání překážek a k smysluplnému trávení a využívání 

volného času. Velká péče je žákům věnována také v rámci třídnických hodin, kde je možnost navázat 

úzkého kontaktu s třídními učiteli. Během školního roku byly v oblasti patologických jevů řešeny tyto 

případy: 1. Vzájemné ubližování žáků mezi sebou, hlavně u žáků 2. stupně  2. Ničení majetku 

spolužáků a školy 3. Kouření žáků 2. stupně  4. Vulgární chování k učitelů  5. Záškoláctví žáků  6. 

Drobné krádeže 

 

 

 

 

                 

5.7. Kroužky, které pracovaly na škole: 

- keramický, pravidelně 

- šachový, pravidelně 

- dramatický, nepravidelně 

- čtenářský klub, pravidelně 

 

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

 

 

 

5.8.  Exkurze, akce, projekty:  

 

 

 

- září                - slavnostní zahájení školního roku  

                     -    turnaj ve stolním tenise   

- přespolní běh Sokolowsko 800 m-  (st. žáci) 

- beseda o prevenci HIV 

                     -    Broumov muzeum (6.B) 

                      -   Broumov – farma Wenet (5.B) 
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- říjen                 

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

                      -     Pohár starostů – dopravní hřiště Náchod Běloves 5.A+ 5.B 

                         -  dopravní hřiště Náchod Běloves 4.A 

                          -  společný výlet s polskou družební školou (Jaworzyna Slaska, muzeum železnice) 

                         -   Divadlo Julie Julištové (1. stupeň) 

                          - Burza středních škol Náchod (9. třídy) 

                          - ukázková hodina chemie (studenti VŠCh Praha) 

 

- listopad         - planetárium, elektrárna Hradec Králové (4. +5. ročník) 

                        - SŠ stavební Náchod – soutěž pro ZŠ (1. místo) 

                        - výchovný koncert  

                        - Divadélko pro školy (představení pro 1. a 2. stupeň)  

 

- prosinec        - školní a okresní kolo šachy - družstva 

                         - soutěž o adventní věnec  

                         - Advent na zámku (Ratibořice 5.A + 6.B), (Náchod 5.B)  

                         - Hradec Králové – výukové programy (6. A) 

                        -  vánoční dílny (1. stupeň) 

                        - chemické soustředění HK( žáci 8. + 9. ročníku) 

                        - výchovný koncert  - bubnování (1. + 2. stupeň) 

                        - Mikuláš – akce 5. třídy 

                        -  vánoční vystoupení žáků v domě s pečovatelskou službou  

 

- leden                 - účast na Tříkrálové sbírce 

                          - okresní kolo matematické olympiády (5. ročník) 

                          - okresní kolo olympiády v dějepise Náchod 

                          - krajské kolo šachy Třebechovice pod Orebem 

                              

- únor               

                           - okresní kolo Olympiády v českém jazyce, Náchod 

                           - bruslení v Radkově (spolupráce s polskou školou) 

                           - Broumov klášter (ruční dílny – zpracování papíru, 7.A) 

 

 

- březen           - divadelní představení agentury Pernštejni (Wikingové) 1. + 2. st. 

                         - zahájeno Knihovnické minimum 

                         - školní kolo soutěže Matematický klokan 

                         - testování čtenářské gramotnosti v projektu XXXXX 

                         - muzeum papírových modelů Police nad Metují (5.B) 

                         - recitační soutěž – školní kolo 

                         - vlastivědná exkurze Praha (5.A) 

                         - Piškvorky – školní kolo turnaje (účast polské školy) 

                         - Operky – divadlo Broumov (4.A + 5.A) 

                         

- duben               

                         - návštěva MŠ Vižňov v 1. třídě 

                           - přijímací zkoušky na střední školy 

                         - zápis do 1. tříd 

                         - okresní kolo olympiády v dějepise Náchod  

                         - florbalový turnaj (účast polských škol Sokolowsko + Radkow) 

                        -  Velikonoční šachový turnaj v Broumově 

                         - zahájena výuka plavání 3. a 4. ročníky(10 lekcí) 
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- květen             

                         - soutěž ve sběru papíru 

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

                         - fotbalový turnaj v Polsku 

                         - klášter Broumov (program dílen) 5.A 

                         - testování žáků 9. tříd – matematika, anglický jazyk, ICT gramotnost 

                         - okresní kolo poznávání přírodnin Náchod (7. roč.) 

                         - projekt Hasík (2. + 6. ročník) 

                         - sportovní turnaj v badbingtonu  (Radkow) 

                         - společný výlet s polskou školou- Radkow (zámek Náchod + skály) 

                         - společný výlet s polskou školou – Sokolowsko (klášter Broumov, bazén Veba) 

                         - školní výlety a exkurze podle tříd 

 

 

  - červen            - projekt Hasík  

                          - lehkoatletické závody školních družin – okrskové kolo Broumov 

                           - čtenářská beseda Kapřík Metlík 

                           - turnaj v lehké atletice 

                           - setkání s polskou družební školou v Radkowě (piknik) 

                          - přírodovědná soutěž 1. stupeň (poznávačka) 

      - školní výlety a exkurze podle tříd 

      - dopravní hřiště Běloves 4. tř. 

      - nácvik evakuace školy  při požárním poplachu  

      - divadelní představení dramatického kroužku 

      - fotografování tříd 

      - pasování na čtenáře – 1. třídy 

      - slavnostní rozloučení s žáky absolventy na MěÚ Meziměstí 

 

 

5.9. Spolupráce s polskými partnerskými školami 

 

Spolupráce s polskou partnerskou školou v Sokolovsku: 

       - září –     - silniční běh v Meziměstí  

                    - přespolní běh Sokolowsko 

               

     - říjen – společný výlet s polskou družební školou (Jaworzyna Slaska – muzeum železnice) 

 

duben – florbalový turnaj 

 

      -květen  -     Společný výlet se ZŠ Sokolowsko do Broumova – prohlídka  kláštera, bazén Veba    

                           

      Spolupráce s polskou družební školou v Radkowě (mikroprojekt Sport bez hranic) 

- únor -  bruslení v Radkowě 

       - březen  -  trunaj v piškvorkách  

       - duben  -  florbalový turnaj 

       - květen – trunaj v badbingtonu (Radkow) 

       - společný výlet (skály, zámek Náchod) 

    

 

. 
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5.10. Projekt „Učíme se s příběhem“ (Školní čtenářský klub) 

V únoru 2017 jsme se zapojili do celonárodního projektu Školní  čtenářské kluby, který má za úkol  

vytvořit ve školách vybraných měst ve spolupráci s knihovnami školní čtenářské kluby, které mají  

poskytnout dětem se specifickými vzdělávacími potřebami příležitost prohloubit své čtenářské 

dovednosti a stát se dobrým čtenářem. Celý projekt je pod záštitou sdružení Nová škola o.p.s. a je 

spolufinancován Evropským sociálním fondem v ČR. 

V zahraničí jsou čtenářské kluby velmi úspěšné a mají již velmi dlouhou tradici,  jejich úspěšnost se 

začala postupně šířit napříč i Českou republikou. Do projektu se zapojilo celkem třináct základních 

škol, v nichž byla zřízena knihovnička s novými knihami a do nichž jednou za týden docházel 

pracovník knihovny z místní knihovny a ve spolupráci s kmenovým učitelem školy vedli hodinu a půl 

čtenářský klub, v němž si s dětmi hráli, povídali, četli, řešili otázky, které děti zajímaly, a také 

společně prožívali dobrodružství s knižními hrdiny. Optimální počet žáků v jedné klubové skupině je 

cca deset, avšak v některých školách byl zájem i větší. 

byli motivováni, aby si knihy odnášeli s sebou domů a četli je i tam, aby na dalších klubových 

setkáních mohli knihu doporučit při reflexi Programy v jednotlivých klubech nemají jednotnou 

koncepci, ale vycházejí z aktuálních požadavků a zejména zkušeností dětí a manažerů klubů, kteří 

práci přizpůsobují tak, aby byla zvládnutelná pro všechny Mezi další aktivity, které děti v klubech se 

svými vedoucími podnikají, jsou například práce s pracovními listy, tvorba života básní, dramatizace 

textů, kresba ilustrací, řízené čtení, čtení s předvídáním, různé výtvarné aktivity, psaní dopisů 

autorům knih apod. 

Společným cílem všech klubů bylo nejen naučit lépe ovládnout čtenářské techniky, ale také ukázat, že 

četba knih může být velké dobrodružství, že si ji mohou užít a odnést si z ní pozitivní zážitek, ale 

také nějaké poučení.  

Manažerkou projektu za naší školu se stala paní učitelka Monika Slavíková, spolu s ní vede kroužek 

pan knihovník Martin Slavík. 

 

 

 

 

 

5.11. Projekt Ovoce do škol 

V letošním roce jsme pokračovali  v projektu Ovoce do škol, kdy žáci 1. stupně dostávají 

zdarma čerstvé ovoce a zeleninu. Po kritice malé pestrosti nabídky jsme vypověděli smlouvu s 

dodavatelem z loňského roku a uzavřeli na tento školní rok smlouvu s firmou Ovocentrum z 

Valašského Meziříčí, která zásobuje školy především po celé Moravě, nově i ve východních Čechách. 

Oproti loňskému závozu jsou dodávky pouze jednou za 14 dní, menší četnost ale nahradí pestřejší 

sortiment, firma upřednostňuje především tuzemské dodavatele. I varianta způsobu dodávání ovoce je 

zajímavější – žáci dostanou v jedné dodávce i dva druhy ovoce (hroznové víno + švestky, nektarinka 

+ ovocný moštík) zabalené pro každého žáka zvlášť (plastová krabička, tácek). Součástí dodávek jsou 

i pracovní listy s informacemi o dodávaném produktu, popis, konzumace, obrázky, křížovky, kvízy, 

omalovánky. V rámci doprovodných opatření jsme pro prvňáčky od firmy dostali na uvítanou 

praktický svačinový box a úkolníček.      

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. 
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5.12. Ostatní 

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

 

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

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

 

 

 

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 240 strávníků denně ( žáci a zaměstnanci ZŠ, MŠ Vižňov, cizí 

strávníci a pečovatelská služba). 

Vaří se dvě jídla.  

 

 

 

7. Zpráva vedoucí školní družiny 

 

Vedoucí ŠD:  1, kvalifikaci splňuje 

Vychovatelka : 3, kvalifikaci splňuje 

  

Družinu navštěvuje 71 dětí z 1. – 5. třídy. V  provozu od 6.00  h. do 16.00 h. 

Pro 3. oddělení ŠD nastoupila jako vychovatelka p. uč. Lucie Marečková a p. uč. Romana Ťažkyová, 

každá na  úvazek 0,2.  

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:  

 

Nebyly provedeny 

 

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 : 

11.10.2016 –Krajská hygienická stanice KHK, závady nebyly zjištěny  

25.10.2016 – Okresní správa sociálního zabezpečení Náchod (kontrola mzdových listů, pracovních 

smluv, DPČ, DPP, rekapitulace sociálního pojištění), drobné nedostatky napraveny  
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                     revize vybavení tělocvičny a tělocvičného nářadí (oprava provedena na místě), dětské 

hřiště 

4.9.2016       periodická revize vyhrazených technických zařízení (elektrorevize) 

 

 

 

 

9.  Práce, které byly provedeny na ZŠ: 

 

 

 

-  vymalování kuchyně, třídy,spojovací chodba se sokly na  staré  budově, drobné opravy ve  škole 

-  vybavení školní knihovny (regály) 

- podlahová krytina učebny 2 třídy + sborovna 

- výměna osvětlení ředitelna + sborovna  

-  revize tělocvičny a nářadí, hromosvodů 

-  oprava a nátěry tabulí  

-  drobné opravy, nátěry 

-  výměna stolů ve školní jídelně – jídelní sety,, učitelské stoly + židle 

-  oprava a nátěr hlavního schodiště 

-  vybavení ředitelny a vedoucí kuchyně sestava PC 

- instalace ohřívače vody pro starou budovu, vybudování komory pro bojler 

- průběžná výměna vodovodních baterií na umývárnách 

- nátěry herních  prvků na školním hřišti 

- oprava odpadového potrubí z učebny Aj včetně části interiéru ŠJ 

- oprava plotu a vstupní brány do zahrady 

- nátěr a oprava laviček před hlavní budovou 

- oprava střechy na školní tělocvičně 

- oprava výmalby ve školní tělocvičně 

- modernizace kotelny, doplnění rozvaděče pro rozvětvení vedení tepla po jednotlivých budovách 

-dovybavení šaten 1. stupně skříňkami 

 

 

 

 

 

Veškeré údaje v této zprávě jsou uzavřeny k 31.8.2017 a byly projednány na pedagogické radě  

Dne 4.9.2017 

 

 

 vypracovala Mgr. Eliška Řeháková, ZŘŠ 

       

       

Schváleno Školskou radou ZŠ Meziměstí dne: 

 

 

 

 

V Meziměstí, dne  2.9.2017                                                         …………………………………. 

                                                                                                        Mgr. Zdeněk Mück, ředitel školy 

 

 

 


