
 1 

 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod 

Školní 236   IČO 75015978   tel. 491582365 

 

 

 

 

 

 

V Ý R O Č N Í     Z P R Á V A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ŠK O L N Í  R O K   2 0 12 – 2 0 13 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

OBSAH:  

 

 
1. Charakteristika školy, základní údaje o škole 

 

2. Organizace vzdělávání a výchovy, učební plán 

 

3. Údaje o pracovnících (personální zabezpečení, věková struktura, kvalifikovanost, DVPP) 

 

4. Přijímací řízení a zařazení vycházejících žáků   

 

5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

   5.1.   Prospěch žáků  

   5.2.   Chování 

   5.3.   Předmětové komise 

   5.4.   Reedukační činnost 

   5.5.   Zpráva výchovného poradce   

   5.6.   Kroužky, které pracovaly na škole 

   5.7.   Exkurze, akce, projekty 

   5.8.   Spolupráce s polskou partnerskou školou 

   5.9.  Tábor ZŠ v Meziměstí  Sedm statečných 

   5.10.  Projekt  Touláme se Broumovskem  

   5.11. Aktivity školy – organizace a účast v soutěžích 

   5.12. Testování žáků 

 

6. Zpráva vedoucí školní jídelny 

 

7. Zpráva vedoucí školní družiny 

 

8. Kontroly 

   8.1.  Kontroly provedené Městem Meziměstí, pověřeným městem Broumov, 

           KÚ   Královéhradeckého kraje 

   8.2.  Kontroly provedené Českou školní ispekcí   

   8.3.  Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem  

   8.4.  Kontroly  provedené jinými kontrolními  nebo inspekčními orgány  

 

9. Práce, které byly provedeny na ZŠ 

 

10. Projekt EU peníze školám 

 

 

 

 

 

    

 

    

    

    

 

 



 3 

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 27. 4. 2012 

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 2012/2013 celkem 11 tříd a 221 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 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 38 se v průběhu roku snížil  na 36, s žáky  bylo pracováno při vyučování i v 

hodinách nápravy podle individuálního plánu. 

 

2.Organizace vzdělávání a výchovy, učební plán ve školním roce 2012/2013 

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    

      Volitelné  2 2 2 

      Celkem 29 30 32 31 
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Volitelné předměty 

7.r. – informatika 

8.r. – informatika 

9.r. - přírodovědná praktika  

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 

Multimediální projekt Planeta Země 3000 „Tajemný svět Ekvádoru a Galapág“ 

Divadla ( pohádka, bubenická show, ) 

Projekt turistického kroužku „Touláme se Broumovskem a bavíme se po celý rok“ 

Školní dílny vánoční a velikonoční   

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

Kurs plavání 

Vánoční jarmark 

Třídní projekty (2. sv. válka v českém filmu, První pomoc, Mediální výchova, Čtenářská gramotnost, 

Knihovnické minimum,) 

Slavnost slabikáře  

Geopark Vnitrosudetská pánev Broumovsko  

Školní časopis Volavka 

Sběr papíru 

 

 

 

3.Údaje o pracovnících školy 

 

Třída 

 

 Třídní učitel( ka) 

 

1. A  Mgr. Zítková Marta 

1. B  Mgr. Ottmarová Iva 

2. A 

3.A 

 

 

Mgr. Lenka Bohanská 

Mgr. Rambousková Jaroslava 

4.A  Mgr. Cvrčková Eva 

5.A  Bc. Marečková Lucie 

5.B  Chaloupková  Jaroslava 

6.A  Kučera Aleš 

7.A  Tereza Sokolová 

8.A  Mgr. Kociánová Anna 

9.A  Ing. Jitka Zelená 

 

výchovný poradce  Mgr. Jan Řehák 

metodik ICT Mgr Jan Souček 

ředitel školy Mgr. Zdeněk Mück 

zástupce ředitele Mgr. Eliška Řeháková 
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vychovatelka ŠD: Jana Davidová, Milada Obršálová, Romana Ťažkyová 

pedagogická asistentka Romana Ťažkyová, Marcela Schusserová 

 

 

 

3.1 Personální zabezpečení:  

pracovníci k 31. 1. 2012 

fyzické osoby 

k 31. 1. 2012  

přepočtení 

pracovníci 

k 30. 6. 2013 

fyzické osoby 

k 30. 6. 2013 

přepočtení 

pracovníci 

pedagogové 19 18,73 18 17,96 

nepedagogové 10  9,25 10  9,25 

celkem 29 27,98 28 27,21 

 

3.2 Věková struktura ped. prac. k 31. 12 .2013: 

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

počet 1 3 6 8 1 

průměrný věk ped. pracovníků ZŠ : 47,2 

 

 

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 31.12.2012 

19 / 18,73 12 / 12 7 / 7, 05 

 

 

Vzhledem ke snížení počtu tříd na druhém stupni došlo i k ponížení počtu pedagogických pracovníků 

ve fukci učitele. Dvěma pracovníkům musela být upravena velikost úvazku - p. Aleš Kučera pracoval 

na 0,82 úvazku, p. Tereza Sokolová na 0,86 úvazku. 

 

Pedagogické asistentky: p. Romana Ťažkyová  má 0,5 úvazku,  p.Marcela Schusserová 0,75 úvazku.  

 

Školní družina: ve školní družině  pracovala p. Romana Ťažkyová na 0,8 úvazku. 

 

V pololetí školního roku (k 1. 2. 2013) odešel do důchodu Mgr.Jan Souček, došlo k přeskupení 

úvazku: pedagogickým pracovníků se sníženým úvazkem byl úvazek povýšen na 1,0 , p. Romana 

Ťažkyová pracovala jako učitelka 1. a 2. stupně na 0,41 úvazku, do funkce ped. asistentky jsme přijali 

na úvazek 0,5 (1. třída) p. Jiřinu Janeckou, ta však ke konci března požádala o ukončení pracovního  

poměru dohodou z důvodů pedagogických problémů. Funkcí metodik informačních a komunikačních 

technologií (dohoda o provedení práce) byl pověřen p. Petr Smolík, který pracuje ve škole jako 

školník. Ze zdravotních důvodů ukončila svůj pracovní poměr také účetní paní Věra Černá a  od 1. 

ledna 2013 tuto funkci přebrala paní Monika Němečková.  

  

 

 

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 12 vyučujících (český jazyk, anglický jazyk, 

hudební výchova,informatika,  matematika) .  
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4.Přijímací řízení a zařazení vycházejících žáků   

 

Do 1. ročníku  nastoupilo 38 žáků, byly otevřeny dvě první třídy. K zápisu 16.1. 2013  přišlo  21 žáků 

, 16 žáků bylo doporučeno k nástupu do 1. třídy , 5 žákům byl povolen odklad povinné školní 

docházky na základě doporučení PPP nebo lékaře. 

Vycházející žáci z 9. třídy : 16 žáků  

Žáci vycházející  z nižších ročníků :  1 žák z 8. ročníku 

Žáci přijatí na víceleté gymnázium:  2 žákyně (z 5. roč) 

                

                                         

5.Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

 

5.1.  Prospěch žáků  

 

1.pololetí 

Ročník Počet žáků Prosp.s vyzn. Prospělo Neprospělo Nehodnocen 

1. 38 33 5 0 0 

2. 29 24 5 0 0 

3. 16 14 2 0 0 

4. 16 3 13 0 0 

5. 36 16 19 1 0 

6. 23 4 18 1 0 

7. 25 2 22 1 0 

8. 21 1 19 1 0 

9. 17 4 10 3 0 

Celkem 221 101 113 7 0 

k 31. 1. 2013 

 

 

 

 

 

2.pololetí 
 

Ročník Počet žáků Prosp.s vyzn. Prospělo Neprospělo Nehodnocen 

1. 40 35 4 1 0 

2. 29 24 5 0 0 

3. 17 12 5 0 0 

4. 16 5 11 0 0 

5. 37 17 19 1 0 

6. 23 4 15 4 0 

7. 25 3 20 2 0 

8. 22 2 20 0 0 

9. 16 4 11 1 0 

Celkem 225 106 110 9 0 

k 28. 6. 2013 – před opravnými zkouškami 

 

 

 

 



 7 

 

 

Opravné zkoušky byly provedeny 27. 8. 2013.  

Z 9 neprospívajících na konci 2. pololetí 5 žáků úspěšně vykonalo opravné zkoušky (2x matematika, 2x 

fyzika, 1x anglický jazyk). 1 žákyně se k opravným zkouškám nedostavila, ale postupuje, protože již na 

2. stupni jednou opakovala, 2 žáci měli více než dvě nedostatečné, z toho jeden opakuje ročník (6.) a 

žák 1. třídy s lehkým mentálním postižením přestoupil  na žádost rodičů do školy se žáky se zdravotním 

postižením, 1 žák 5. ročníku postupuje na druhý stupeň, protože na prvním stupni již jednou opakoval 

ročník.   

 

Opakování ročníku: 1 žák (na 2. stupni) 

 

 

 

5.2.  Chování 

Žáci s druhým stupněm z chování       v 1. pol. :  3 

                          ve 2. pol. :  1 

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

                         ve 2. pol. :   0 

Celkový počet neomluvených hodin   v 1. pol. :   288 

                         ve 2. pol. :  0 

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, žákyně s problematickým rodinným zázemím nakonec byla umístěna 

v dětském domově.   

 

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. 
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5.4.  Reedukační činnost 

Na škole bylo celkem 38 integrovaných dětí na 1. a 2. stupni, které jsou vyučovány podle individuálních 

plánů, z toho 35 s vývojovými poruchami učení, 1 s poruchou chování, 1 s lehkým mentálním 

postižením, 1 s těžkým tělesným postižením. 

 

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

se snížil  na 36, po dohodě s PPP byla  ale některým žákům  hodina reedukace zrušena z důvodů 

nedostatečné přípravy na hodiny nápravy, nebo kompenzací SPU.   

V dohodách bylo 7 h nápravy vad. 

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

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

Školu navštěvuje 1 tělesně postižený žák( v 9. třídě), na pomoc má  

pedagogického asistenta a osobní počítač.  Tento žák používá  výtah a 2 rampy, bezbariérové přístupy 

do budovy a WC,  speciální  lavice a židle. V 1. třídě pracovala  pedagogická asistentka s žákem 

s lehkým mentálním postižením. 

 

 

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, nástěnné obrazy a soubory, sešity a pomůcky  pro integrované děti, 

vybavení do Tv, pomůcky  ŠD, atd. V rámci projektu EU-peníze školám jsme doplnili především 

žákovskou knihovnu o nové tituly a řadu knih mimočítankové četby  z dotačních prostředků.  

 

 

Problémy ZŠ Meziměstí:    

1. Malá kvalifikovanost na 2. stupni. 

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 

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 2012/2013 bylo integrováno 38  žáků, z toho 1 žák se zdravotním postižením a   37  

žáků s vývojovými poruchami učení a chování. Na škole pracovaly 2pedagogické asistentky, jedna 

s žákem  se zdravotním postižením (9. třída), jedna se žákem s lehkým mentálním postižením (1. třída)  

     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. 
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    Volba povolání se ve školním roce 2012/2013 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 říjnu (8/10) Informační centrum Úřadu práce v Náchodě, kde si  

vyzkoušeli i testy zaměřené na profesní orientaci, v prosinci měli pak možnost zhlédnout při exkurzi 

do podniku Cedima Meziměstí jejich výrobní program a seznámit se s jednotlivými profesemi na 

konkrétních příkladech.   

 

       Kromě toho jsme se zúčastnili  Veletrhu středních škol 11. 10.  2012, který se konal v prostorách 

sportovní haly na Hamrech 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 16) byli přijati ke studiu na SŠ v 1. kole. Možnosti studia víceletého gymnázia využily 2  

žákyně 5. ročníku, obě byly přijaty .  

     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 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. 
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5.6. Kroužky, které pracovaly na škole: 

- sportovní (florbal) starší žáci, pravidelně 

- keramický, pravidelně 

- turistický, 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.  

 

 

 

 

5.7.  Exkurze, akce, projekty:  

 

 

 

- září                 - 9. – 11. 9. Sportovní dny – Lehkoatletický  pětiboj (2. st.) ,  

                           turnaj v minikopané (1. stupeň) v rámci projektu „Česko-polský olympijský rok 2012  

                           netradičně tradičně“, postřehový závod 

- Den zemědělství Královéhradeckého kraje (2. stupeň) 

- přespolní běh Police nad Metují (st. žáci) 

- 27. 9. Olympijská soutěž školních družstev (atletické závody škol ) 

- projekt VŠCHT – „Hodina moderní chemie“-ukázková hodina chemie pro 8. a 9. ročník 

                     -    výlet turistického kroužku (Broumov – klášterní zahrada, Maršovské údolí) 

 

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

                           

                          -  společný výlet s polskou družební školou (Wlodarz- Jugowice, ZOO farma Lacna) 

                         -   florbal Broumov  

                          - Veletrh středních škol Náchod (9. třída) 

                          - školní kolo PišQorky 

                          - Manon Lescaut – divadlo Broumov (9. ročník) 

                          - výlet turistického kroužku (Adršpach) 

 

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

                        - oblastní kolo PišQorky    (Náchod) 

                        - výlet turistického kroužku (Teplické skály – Lokomotiva, studánka Vernéřovice) 

                        -  Teplice nad Metují – bubenická show Jumping Drums 

                        -  COMDI testy – testování žáků 9. tříd (volba povolání) 

 

- prosinec        - „Čertí vyučování“ - Mikuláš ve škole (akce 5. B pro 1. stupeň)  

                         - soutěž o adventní věnec  

                        -  exkurze Cedima 

                        -  Vánoční jarmark 

                        -  výlet turistického kroužku  – Vánoční ZOO, Dvůr Králové nad Labem 

                        -  vánoční dílny (1. stupeň) 

                        -  turistický pochod  na Ostaš (5. A + 9. A) 

 

- leden                 - účast na Tříkrálové sbírce 

                          - turistický kroužek – Janovičky, závody psích spřežení 

                          - zápis do 1. tříd 

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

                           - projekt Planeta Země 3000 – výukový program „Tajemný svět    

                             Ekvádoru a Galapág“– Broumov 5. – 9.   
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                             ročník 

- únor               

                           - okresní kolo Olympiády v českém jazyce, Náchod 

                           - školní kolo recitační soutěže 

                           - agentura Pernštejni – výukový pořad historické skupiny „Renesanční rytířství“ 

                           - beseda o knížce s autorským čtením – spisovatel Jan Sviták (4. – 7. ročník) 

 

 

- březen            

                         - zahájeno Knihovnické minimum 

                         - školní kolo soutěže Matematický klokan 

                         

- duben              - velikonoční dílny (1. stupeň) 

                         - Mc. Donald – 3. – 4. ročník  (všesport. stadion Meziměstí) 

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

                         -  česko – polský výlet, projekt „Aktivita bez hranic“, velikonoční výstava ve  

                            skanzenu Hlinsko v Čechách,  

                         - Forrest Gump – hudební výukový pořad (1. a 2. stupeň) 

                         - turistický kroužek – Police nad Metují Muzeum papírových modelů, cesta  

                            broumovskými parky, výlet do Kuksu 

                         - soutěž ve sběru papíru 

                         - účast na projektu Miss panenka (ČR HK) 

                         - projekt „Setkání  nad knihou“ – společné čtení 

                          

 

- květen            - školní a okresní kolo dopravní soutěže 

                          - šachový turnaj (školní kolo) 

                         - sport. akce (okr. kolo ve fotbalu, okrskové kolo minifotbalu) 

                         - turistický kroužek – víkendový výlet do Krkonoš (Janské Lázně)  

                         -  srovnávací testy Niqes -2. celoplošná generální zkouška v  testování žáků 5. a 9.    

                            ročníků 

                         - přírodovědná soutěž  pro 1. stupeň – poznáváme rostliny a živočichy 

                         - turistický kroužek – Polický vandr 

                         -  projekt ABC mladého záchranáře – horolezecká stěna v Mierozsowe (6. – 9. tř.) 

                         - lehkoatletické závody školních družin (Broumov) 

                           - projekt „Aktivita bez hranic“ – florbalový turnaj ml. a starších žáků, Meziměstí 

 

 

 

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

                          - přehazovaná – st. dívky, Broumov 

                           

      - školní výlety a exkurze podle tříd 

 

 

 

5.8. Spolupráce s polskou partnerskou školou v Sokolovsku: 

       - září – Sportovní dny - Turnaj v minikopané , Atletický pětiboj, Postřehový závod – projekt  

                „Česko-polský olympijský rok 2012 netradičně tradičně“ 

                - silniční běh v Meziměstí  

              - Atletické závody škol 

     - říjen – společný výlet s polskou družební školou (Jugowice, Lacna) 

     - duben – česko-polský výlet (Hlinsko v Čechách) 

      -květen  – projekt „ABC mladého záchranáře“ – horolezecká stěna v Mierozsowě 
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                    - projekt „Aktivita bez hranic“ – fotbalový turnaj ml. a st. žáků v Meziměstí 

                                                                      -  dopravní soutěž 

                                                                      -  výtvarná soutěž (Meziměstí-Mierozsow očima dětí) 

                                                                      -  literární soutěž (Co víš o svém družebním městě) 

        

5.9. Letní tábor „Sedm statečných“ 

 

Tábor byl motivován kovbojskou tématikou a jmenoval se Sedm statečných. Letos se 
vyšplhal počet účastníků na 112. Děti pracovaly v 8 smíšených oddílech po 11ti dětech, staralo 
se o ně 18 vedoucích a instruktorů, z nichž 11 bylo nových.  O zdraví tábora pečovali dva 
zdravotníci. Oddíly mezi sebou bojovaly v 25ti bodovaných soutěžích, výsledky celotáborové 
hry byly odměněny cenami. Táborák večer hořel třikrát, diskotéka duněla do noci také třikrát. 
Jednu noc spaly děti, které chtěly, venku „pod širákem“. Každá družina dvakrát předvedla 
ostatním nacvičenou scénku.  

Tábor navštívilo a program zpestřilo 7 návštěv:  Hygiena, paní Koberová, nenašla na 
chodu tábora žádnou chybu. Táborník Bob přivezl a instaloval v lese lanové centrum. Na 
diskotéce hrál DJ Rádia Černá hora pan Lukáš Mercl.  Zumbu si děti zatančily s Káťou 
Benešovou. Jan Betlach předvedl lasovou show a práskání bičem, tento pán získal, mimo jiné, i 
ocenění  na soutěži v Las Vegas v Americe. Na koních a na vozíku děti povozily paní Markéta 
Hrubá a paní Žočková. Historické zbraně předvedl pan Jan Řehák.  

Sponzorsky podpořilo chod tábora pět subjektů: Potraviny Verner, firma Svoboda, Město 
Meziměstí, paní Svobodová ušila šátky, firma Cedima poskytla auto na odvoz táborového 
materiálu. Svým dílem pomoci přispěli další 3 ochotní lidé: Pan Karel Šanca namaloval táborové 
obrázky, paní Štěpánka Lembejová vyšila patnáctý symbol na táborovou vlajku a pomohla také 
paní Eva Repáňová. Tábor trval deset dnů a konal se 18. - 27. 8. 2013 pod Broumovskými 
stěnami ve Studené Vodě u Božanova 
Počet účastníků akcí je stoupající a pobyty mají kladné ohlasy také mezi rodičovskou veřejností. 

Každá akce je zdokumentována na CD, které obdrží každý její účastník. Zároveň je možné zhlédnout 

fotografie 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 „Touláme se Broumovskem a bavíme se po celý rok“ 

 

V rámci programu „Máme rádi Broumovsko“ Agentury pro rozvoj Broumovska jsme zažádali o 

finanční podporu pro projekt turistického kroužku.  Finanční příspěvek APRB byl použit na 

příspěvky na jízdné žáků na výlety, na vstupy a na úhradu nocležného na turistické chatě na 

víkendovém pobytu v Krkonoších. V rámci projektu žáci školy poznávali přírodu a historii našeho 

regionu, technické památky, seznamovali se s pověstmi kraje a se životem našich předků. Výletů 

kroužku se mohli zúčastňovat společně s dětmi i rodiče. Činnost kroužku byla prezentována v 

obrázkové galerii na nástěnkách vestibulu školy, ve školním časopisu a Meziměstském zpravodaji. 

Byl vytvořen a v kanceláři APRB odevzdán návrh brožury na téma „jak prožít s dětmi na 

Broumovsku aktivní rok.“  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=3219006792&to=http%3a%2f%2fwww%2eskola%2emezimesti%2ecz
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5.11. Aktivity školy – organizace a účast v soutěžích 

 

Soutěže umístění účast 

Matematický Klokan  školní kolo  210 žáků 

Matematický Klokan  okresní kolo 3. místo  

 Přespolní běh Police n/Met  3. místo starší  žáci 

Atletické závody škol Meziměstí 3. m., 4. m. starší, mladší  žáci 

Coca Cola Cup Teplice nad Metují  starší chlapci 

 Fotbal ml. žáci Meziměstí 1.m Mladší  žáci 

Turnaj ve florbalu, okrskové kolo, Broumov  mladší chlapci 

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

Turnaj ve florbalu, okresní kolo Jaroměř  starší chlapci 

Turnaj  v minikopané, Broumov  Mladší žáci 

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

Lehkoatletické závody  ŠD, okr. kolo Náchod  Mladší žáci 

Přehazovaná , Broumov 5. místo starší žákyně 

Mc Donald– okresní kolo, Česká Skalice 2. m.  mladší žáci 

Minifotbal, okrskové kolo, Meziměstí stadion 4. místo starší žáci 

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

Mc Donald Meziměstí, stadion 1. m 3. – 4. třídy 

Turnaj florbal (Aktivita bez hranic) 2. a 1. místo mladší a starší žáci 

Recitační  soutěž ŠK  30 žáků 

Sportovní dny Meziměstí - minikopaná 1.m 6 družstev 

Sportovní dny Meziměstí –postřeh. závod  I. stupeň 

Sportovní dny Meziměstí (čtyřboj)  II. stupeň 

Turnaj v PišQorkách , oblast. kolo 5. – 8. místo II. stupeň 

Olympiádav českém jazyce, okr. kolo Náchod 5. místo 2 žáci 

 

 

5.12. Testování žáků 

V souladu s programovým prohlášením Vlády České republiky a s Vyhlášením programu Zjišťování 

výsledků vzdělávání Českou školní inspekcí ve školním roce 2012/13 se uskutečnila 2. celoplošná 

generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ. Testování probíhalo 

celorepublikově ve dnech 13. 5. – 7. 6. 2013. Cílem bylo poskytnout zpětnou informaci o znalostech 

žáků. Do testování se zapojilo 3.759 škol a v jejich rámci 166.150 žáků. Účast škol v této generální 

zkoušce byla povinná.  

V rámci projektu NIQUES je vyvíjen univerzální elektronický systém pro ověřování výsledků žáků 

napříč ročníky a předměty, doplněný o speciální moduly určené pro další subjekty.  

Žáci vyplňovali testy na počítači, každý z nich měl 2 části – první ověřovala základní znalosti, druhá 

vyšší. Nejlepších výsledků bylo dosaženo v českém jazyce, nejhorších v matematice. Úspěšnost byla 

zaznamenána i v anglickém jazyce, a to zejména u 5. tříd. Zkoušky probíhaly v 90ti minutových 

blocích (instruktáž, dotazník, samotný test). Časová dotace k jednotlivým testům byla dostatečná, a to 

i pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, kterým bylo nabídnuto vhodné přizpůsobení testů a 

upravené podmínky pro realizaci.  

 Cílem této generální zkoušky je ověřit možnost zjišťovat prostřednictvím elektronického testování, 

zda žáci v příslušném ročníku a v příslušném předmětu umí to, co by v příslušném ročníku a 

předmětu umět měli. Je to příležitost pro žáky, rodiče a učitele získat podrobnější objektivní 

informace o tom, co žákovi jde lépe a co naopak hůře, a tov rámci celé ČR .Testováním je možno 

odhalit talent dětí, popř. navést je v budoucnu na správnou profesní orientaci. 

V porovnání s celostátním průměrem si naše škola vedla úspěšně. 
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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. 

 

 

 
 

 

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.  

 

 

 

7. Zpráva vedoucí školní družiny 

Vedoucí ŠD:  1, kvalifikaci splňuje 

Vychovatelka : 1, kvalifikaci splňuje 

              0,8 částečný úvazek 

 

Družinu navštěvuje 90 dětí z 1. – 5. třídy. Vzhledem k zvýšenému počtu zájemců o umístění ve školní 

družině jsme podali na KÚ žádost o zvýšení kapacity (pův. 75 míst nestačilo), žádost byla schválena , 

kapacita navýšena na 90 míst.  

V  provozu od 6.00  h. do 16.00 h. 

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:  

 

8. 11. 2012                kontrola KÚ – využívání finančních prostředků na zřízení funkce pedagogického  

                                      asistenta – šetření v ZŠ bez připomínek 

6. 12. 2012               finanční kontrola Město Meziměstí, výběrové přezkoušení informací obsažených 

v účetní uzávěrce k 31.12.2011 a zhodnocení používaných účetních metod a ocenění majetku (drobné 

administrativní nedostatky odstraněny následně) 

 

8.2. Kontroly provedené Českou školní ispekcí :  

20. – 22. 5. 2013 -   Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících 

a prováděcích právních předpisů 

http://www.skola.mezimesti.cz/
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- kontrola v oblasti školního stravování s ohledem na cílovou skupinu strávníků a na typ 

školy/školského zařízení, pro který školské zařízení zajišťuje služby  

- kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutým školám a školským 

zařízením, kontrolované období  - rok 2010 a  2011 do data kontroly 

Závěr kontroly: nedostatečné plnění výživových norem mléčných výrobků a luštěnin pro školní 

stravování  K odsranění nedostatku bylo přijato toto opatření: S vedoucí školní jídelny i kuchařkou bylo 

projednáno, že jídelní lístek bude sestavován s ohledem na dostatečné plnění výživových norem 

 

8.3. Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem : 

Nebyly provedeny 
 

8.4. Kontroly  provedené jinými kontrolními  nebo inspekčními orgány : 

  

28. 1. 2013                 kontrola plateb pojistného na všeob. zdrav. pojištění a dodržování ostatních   

                                    povinnosti plátce pojistného v období 01/2010 – 12/2012 (bez připomínek) 

9. 4. 2013                    revize vybavení tělocvičny a tělocvičného nářadí (oprava provedena na místě) 

22. 5. 2013                 hygiena – ŠJ – nedostatky ve spotřebním koši (řešit úpravu počítačového 

programu tak, aby výpočet spotřebního koše byl objektivní) 

 

 

9.  Práce, které byly provedeny na ZŠ: 

-  vymalování wc,  kuchyně , drobné opravy výmalby 

 -  revize tělocvičny a nářadí, hromosvodů 

-  výměna osvětlení šaten 1. stupně, vyřezání plechových předělů 

-  oprava výměníku klimatizace ŠJ  (zajištění funkčnosti klimatizace) 

-  oprava vybavení školního dětského hřiště – výměna dřevěného obložení pískoviště + schody na    

   skluzavku, výměna písku, nátěry 

- rozvod internetu na nové budově (učebna VV, NJ, D, AJ), na staré budově (účetní učebna č.50) 

- oprava fasády na budově ŠJ 

- oprava střechy garáže 

- oprava podlahy učebny fyziky (vyrovnámí plochy dřevotřískovými  deskami, nová krytina) 

 

 

10. Projekt EU peníze školám  

 

Do projektu EU peníze školám se naše škola zapojila ve školním roce 2010/2011. Doba trvání 

realizace projektu je pevně nastavena na 30 měsíců.(pro naši školu 1. 9. 2010 – 28.2.2013). V dubnu 

2013 jsme tedy odesílali 5. a zároveň závěrečnou monitorovací zprávu. 

Celková výše této dotace  byla pro naši školu 1 241 561,- .Zavázali jsme se vytvořit a ověřit ve výuce 

celkem 756 tzv. šablon v pěti oblastech (Cizí jazyky, Matematika, ICT, Přírodní vědy, Čtenářská a 

informační gramotnost), část prostředků jsme vyčlenili na další vzdělávání pedagogických pracovníků a 

využili jsme i možnost individualizace výuky (dělení hodin anglického jazyka, informatiky a literatury 

v početnějších třídách) s možností individuálního přístupu k žákům. Významnou část prostředků jsme 

věnovali na modernizaci vybavení školy (obnova stávající ICT techniky, další výpočetní technika – 

notebooky, dataprojektor, dvě interaktivní tabule) a další materiální vybavení (učebnice, pracovní sešity, 

odborná literatura, dětská beletrie), část prostředků byla určena i na mzdové prostředky. Výsledkem 

projektu je tedy vytvoření dobrého zázemí pro zkvalitnění výuky prostřednictvím nových vzdělávacích  

materiálů, vytvořených proškolenými pedagogy a možnost výuky pomocí moderní technologie.  

 

Projekt byl zpracován v souladu s naším ŠVP a koresponduje s jeho výstupy. Pomohl škole realizovat 

výuku moderním způsobem za pomoci moderních prostředků, na které bychom bez něj neměli potřebné 

finance. 
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Veškeré údaje v této zprávě jsou uzavřeny k 31.8.2013 a byly projednány na pedagogické radě  

dne 2.9.2013 

 

 

 

 

 

 

 vypracovala Mgr. Eliška Řeháková, ZŘŠ 

       

       

 

 

 

  

 

Schváleno Školskou radou ZŠ Meziměstí dne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    

 

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

                                                                                                        Mgr. Zdeněk Mück, ředitel školy 
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