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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 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 2013/2014 celkem 11 tříd a 225 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 29 se v průběhu roku zvýšil na 30, s žáky bylo pracováno při vyučování i v
hodinách nápravy podle individuálního plánu.
2.Organizace vzdělávání a výchovy, učební plán ve školním roce 2013/2014
ŠVP „Škola pro každého“, 2007/107
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Volitelné předměty
7.r. – informatika, sportovní hry
8.r. – informatika
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, Pernštejni…, )
Akce turistického kroužku
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
Ovoce do škol
Dlouhodobý program primární prevence pro 1. a 2. stupeň
Soutěž Sešit roku
Soutěž Vládce nebes
Sběr papíru
Play Broumovsko

3.Údaje o pracovnících školy
Třída
1.A
2. A
2. B
3. A
4.A
5.A
6.A
6.B
7.A
8.A
9.A

Třídní učitel( ka)
Mgr. Rambousková Jaroslava
Mgr. Zítková Marta
Mgr. Ottmarová Iva
Mgr. Lenka Bohanská
Chaloupková Jaroslava
Mgr. Cvrčková Eva
Bc. Marečková Lucie
Mgr. Kociánová Anna
Kučera Aleš
Tereza Sokolová
Ing. Zelená Jitka
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výchovný poradce Mgr. Jan Řehák
metodik ICT Petr Smolík
ředitel školy Mgr. Zdeněk Mück
zástupce ředitele Mgr. Eliška Řeháková
vychovatelka ŠD: Jana Davidová, Milada Obršálová, Marcela Schusserová

3.1 Personální zabezpečení:
pracovníci
k 31. 1. 2013
fyzické osoby
pedagogové
nepedagogové
celkem

18
10
28

k 31. 1. 2013
přepočtení
pracovníci
17,54
9,25
26,79

3.2 Věková struktura ped. prac. k 31. 12 .2013:
věk
do 30 let včetně
31 - 40
počet
1
2
průměrný věk ped. pracovníků ZŠ : 46,6

k 30. 6. 2014
fyzické osoby
18
10
28

41 - 50
7

k 30. 6. 2014
přepočtení
pracovníci
17,58
9,75
27,33

51 - 60
8

nad 60 let
0

3.3 Kvalifikovanost ped. pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb. o ped. pracovnících, ve znění
pozdějších předpisů:
ped. pracovníků
s odbornou
bez odborné
celkem/přepočtení
kvalifikací/přepočtení kvalifikace/přepočtení
počet (fyz. osoby)
18 / 17,54
11 / 11
7 / 6,54
k 31.12.2013
Vzhledem k nízkému počtu žáků na 2. stupni musely být některým pracovníkům upraveny úvazky –
T. Sokolová 0,91 úvazku, R. Ťažkyová 0,95 úvazku, M. Schusserová dobírala k úvazku družinářky
ještě 0,18 (později 0,23) úvazku.
Školní družina: ve školní družině pracovala p. Marcela Schusserová na 0,5 úvazku.
Vzhledem k dlouhodobé nemoci p. Jana Řeháka byl jeho úvazek od října do listopadu rozdělen, p.
Jaroslav Říha zastupoval 9 h (matematika) a p. M. Schusserová 12 hodin (fyzika + Tchv). Od 1.
prosince jsme situaci řešili dalšími úpravami úvazků, na školu nastoupila Ing. Aneta Hrubá, která
převzala 0,95 úvazku p. Řeháka, M. Schusserová 0,23 úvazku a R.Ťažkyová získala celý úvazek.
Funkci výchovného poradce převzala Mgr. Eliška Řeháková. K 1. březnu ukončila práci na škole p.
Marcela Schusserová, za ní nastoupila p. Kateřina Bittnerová a převzala 0,5 úvazku ve školní družině
a 0,23 úvazku na 2. stupni (Nj,Hv,Vv). Koncem května nastoupila do lázní p. A.- Kociánová a její
úvazek převzala do konce roku Petra Wernerová a T. Sokolová.

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 16 žáků, byla otevřena jedna první třída. K zápisu 15.1. 2014 přišlo 28
žáků , 23 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 : 21 žáků
Žáci vycházející z nižších ročníků : 1 žák z 8. ročníku
Žáci přijatí na víceleté gymnázium: 1 žákyně (z 5. roč)
5.Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1. Prospěch žáků
1.pololetí
Ročník
Počet žáků
16
1.
39
2.
28
3.
16
4.
19
5.
35
6.
22
7.
25
8.
21
9.
Celkem
221
k 31. 1. 2014

Prosp.s vyzn. Prospělo
16
0
34
5
20
8
7
9
5
12
7
23
3
15
2
19
3
16
97
107

Neprospělo
0
0
0
0
2
5
4
4
2
17

Nehodnocen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Prosp.s vyzn. Prospělo
17
0
33
5
19
10
5
13
5
12
4
31
4
17
5
18
3
17
95
123

Neprospělo
0
0
0
0
1
1
2
2
0
6

Nehodnocen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.pololetí
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem

Počet žáků
17
38
29
18
18
36
23
25
20
224

k 28. 6. 2014 – před opravnými zkouškami
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Opravné zkoušky byly provedeny 26. 8. 2014.
Z 6 neprospívajících na konci 2. pololetí 1 žákyně úspěšně vykonala opravnou zkoušku (dějepis). 1
žákyně opravnou zkouškou neprošla (matematika) a opakuje 7. ročník , 4 žáci měli více než dvě
nedostatečné, z toho jedna opakuje ročník (6.), jedna postupuje, protože již na 2. stupni jednou
opakovala , jeden žák přestoupil k 1. září na jinou školu a jedna žákyně s osmi nedostatečnými vychází.
Opakování ročníku: 2 žáci (na 2. stupni)

5.2. Chování
Žáci s druhým stupněm z chování

v 1. pol. : 9
ve 2. pol. : 5
Žáci s třetím stupněm z chování
v 1. pol. : 1
ve 2. pol. : 1
Celkový počet neomluvených hodin v 1. pol. : 28
ve 2. pol. : 12
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 výrazně nižší 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 30 integrovaných dětí na 1. a 2. stupni, které jsou vyučovány podle individuálních
plánů, jednalo se o poruchy učení (dysgrafie, dyslexie, dysortografie,…)
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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 6 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.
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 . Pro potřeby výuky
jsme pořídili barevnou kopírku.
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
5 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 2013/2014 bylo integrováno 30 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 2013/2014 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.
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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 (14/10) Informační centrum Úřadu práce v Náchodě, kde si
vyzkoušeli i testy zaměřené na profesní orientaci.
Dále jsme se zúčastnili Veletrhu středních škol 23. 10. 2013, 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. a 9. tříd jsme navštívili v listopadu (22/11) Gastroden, kde se naši žáci mohli seznámit i
s možnostmi studia na škole.
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) byli přijati ke studiu na SŠ . Možnosti studia víceletého gymnázia využila 1 žákyně 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 využili nabídky občanského sdružení ProstorPro z Hradce Králové a pro 3. a 6.
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.
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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.
V letošním roce jsme poskytli zázemí pro výuku náboženství, s žáky 1. stupně pracovala jednu
hodinu týdně p. Šikutová.

5.7. Exkurze, akce, projekty:

- září

- říjen

- 13. 9. Sportovní dny – Lehkoatletický pětiboj (2. st.) ,
turnaj v minikopané (1. stupeň) , Běhání se skřítky – postřehový závod pro 1. stupeň
v rámci projektu „Společně vyhráváme“
- přespolní běh Sokolowsko (st. žáci)
- turnaj v minigolfu
- Coca cola cup – turnaj v kopané
- výlet turistického kroužku (Police n/M - drakyáda)
- návštěva Úřadu práce v Náchodě (beseda o volbě povolání ) 9. třída
- společný výlet s polskou družební školou (Szklarska Poreba, muzeum minerálů)
- minifotbal st. žáci Broumov
- Veletrh středních škol Náchod (9. třída)
- představení agentury Pernštejni- výukový pořad historické skupiny
- výlet turistického kroužku (Česká Skalice tex. muzeum)

- listopad

- sportovní akce (florbal, minikopaná - turnaje)
- okrskové kolo PišQorky (Náchod)
- návštěva horolezecké stěny v Mirošově v rámci projektu ABC mladého záchranáře
- Polsko – závody družstev v rámci projektu ABC mladého záchranáře
- divadelní představení – pohádka pro 1. stupeň
- zahájení projektu Ovoce do škol
- Gastroden Teplice nad Metují (8. a 9. tř.)
- návštěva vánoční výstavy ve Vižňově v sokolovně

- prosinec

- školní a okresní kolo šachy
- soutěž o adventní věnec
- Láska ano, děti ještě ne – preventivní program pro žáky 9. tř. (Náchod)
- Vánoční jarmark
- výlet turistického kroužku – Vánoční ZOO, Dvůr Králové nad Labem
- vánoční dílny (1. stupeň)
- divadelní představení Maryša – Divadlo jednoho herce HK, 2. stupeň
- vánoční vystoupení žáků v domě s pečovatelskou službou
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- leden

- účast na Tříkrálové sbírce
- turistický kroužek – Janovičky, závody psích spřežení
- zápis do 1. tříd
- návštěva 1. třídy – žáci MŠ Meziměstí + MŠ Vižňov
- Divadélko pro školy HK – představení pro 1. a 2. stupeň

- únor
- okresní kolo Olympiády v českém jazyce, Náchod
- zahájení práce šachového kroužku na škole
- Forrest Gump – hudební pořad o skupině Beatles
- školní kolo recitační soutěže
- březen
- zahájeno Knihovnické minimum
- školní kolo soutěže Matematický klokan
- turistický kroužek – Ostaš
- návštěva muzea papírových modelů v Polici n/M 4.A
- 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,
- preventivní program SPIRÁLA
- turistický kroužek – Ruprechtice, Broumovské stěny
- okresní kolo šachového turnaje v Náchodě
- soutěž ve sběru papíru
- sportovní akce (vybíjená )
- návštěva galerie v Náchodě – Krajina zevnitř (6.B)
- projekt „Setkání nad knihou“ – společné čtení

- květen

- projekt „Společně vyhráváme“ – akce horolezecká stěna
- soutěž Vládce nebes (papírové vlaštovky)
- sport. akce (vybíjená- Brasilia Cup)
- turistický kroužek – spaní ve škole, návštěva výstavy Play Broumovsko
- beseda pro dívky 6. a7. ročníků o problematice dospívání
- přírodovědná soutěž pro 1. stupeň – poznáváme rostliny a živočichy

- červen

-lehkoatletické závody školních družin – okresní kolo, Náchod
- lehkoatletické závody školních družin – okrskové kolo Broumov
- postřehový (orientační) závod pro 1. stupeň – projekt „Společně vyhráváme“
- šachový turnaj v Náchodě
- setkání škol na Ruprechtickém Špičáku
- společný výlet ZŠ Sokolowsko (Opočno)
- školní výlety a exkurze podle tříd

11

5.8. Spolupráce s polskou partnerskou školou v Sokolovsku:
- září – Sportovní dny - Turnaj v minikopané , Atletický pětiboj, Postřehový závod –Běhání se
skřítky - projekt „Aktivita bez hranic“
- silniční běh v Meziměstí
- přespolní běh Sokolowsko
- říjen – společný výlet s polskou družební školou (do SzklarskePoreby – muzeum minerálů)
listopad- „ABC mladého záchranáře“ – soutěž skupin (Mierozsow), horolezecká stěna
-květen - červen – projekt „Společně vyhráváme“ – Brasilia Cup (vybíjená)
Postřehový (orientační ) závod
Turnaj v piškvorkách
Společný výlet se ZŠ Sokolowsko do Opočna
Setkání škol na Ruprechtickém Špičáku
(projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis)
-červen – společný výlet se ZŠ Sokolowsko (Opočno)
5.9. Letní tábor „Cesta kolem světa“
Tábor ZŠ v Meziměstí
Tábor s názvem Cesta kolem světa se uskutečnil 17. - 26. srpna 2014 v Božanově ve Studené Vodě.
Pomyslná cesta vedla z Čech, přes Francii, Egypt, Řecko, Čínu, Peru, Indonésii a Anglii zpátky do
Studené Vody. Hry a zábavné činnosti byly motivovány příslušnou zemí. Děti byly rozděleny do osmi
smíšených jedenáctičlenných oddílů. Každou družinu vedl jeden vedoucí a jeden instruktor. Tábor
měl 111 členů, z toho 88 dětí, 8 vedoucích, 9 instruktorů, 3 kuchaře, 1 hospodáře, 2 zdravotníky a 1
hlavní vedoucí.
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. 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 „Šikovné ruce z Broumovska“
V rámci programu „Máme rádi Broumovsko“ Agentury pro rozvoj Broumovska jsme zažádali o
finanční podporu pro projekt, jehož součástí byly tři velké akce: Vánoční dílny na Vánočním
jarmarku, Vánoční dílny v ZŠ Meziměstí a Velikonoční dílny v ZŠ Meziměstí. Finanční příspěvek
APRB byl použit především na materiální zabezpečení těchto akcí. Projekt umožnil vzájemné
setkávání různorodých skupin dětí od 3 do 15 let, zároveň umožnil zapojení dospělých – rodičů dětí
do tvořivých činností, které byly obsahem tohoto projektu.

5.11. Projekt Ovoce do škol
V letošním školním roce jsme se přihlásili do 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
12

ovoce a zeleniny. Pro žáky 1. – 5. tříd buly 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 příštím roce bychom rádi s tímto projektem pokračovali.

5.12. Aktivity školy – organizace a účast v soutěžích
Soutěže
Matematický Klokan školní kolo
Matematický Klokan okresní kolo
Přespolní běh Sokolowsko
Atletické závody škol Meziměstí
Coca Cola Cup Meziměstí
Minifotbal Broumov
Turnaj ve florbalu, okrskové kolo, Broumov
Turnaj ve florbalu, okrskové kolo, Broumov
Turnaj družstev ABC mladého záchranáře
Turnaj v minikopané, Broumov
Lehkoatletické závody ŠD Broumov
Lehkoatletické závody ŠD, okr. kolo Náchod
Šachový turnaj – školní kolo, okr. kolo
Šachový turnaj Náchod
Vybíjená Broumov
Poznávání živoč.,rostlin a minerálů 1.st
Brasília Cup - vybíjená
Recitační soutěž ŠK
Sportovní dny Meziměstí - minikopaná
Běhání se skřítky –postřeh. závod
Sportovní dny Meziměstí (čtyřboj)
Turnaj v PišQorkách , projekt Společně vyhr.
Olympiádav českém jazyce, okr. kolo Náchod

umístění

účast
220 žáků

3. místo
1. 3. místo
2.

místo

4.m
2.místo
2. místo
2.místo
1.m,2.m, 3.m
4. místo
3. m.
3. místo

2.m

14. místo

starší žáci
starší, mladší žáci
starší chlapci
starší žáci
mladší chlapci
starší chlapci
starší žáci
Mladší žáci
Mladší žáci
Mladší žáci
Mladší i starší žáci
Starší žáci
ml. i st. žáci
80 žáků
mladší a starší žáci
30 žáků
4 družstva
I. stupeň
II. stupeň
II. stupeň
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.

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).
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Vaří se dvě jídla.
V letošním roce jsme kuchyň vybavili novou myčkou a kotlem, průběžně doplňujeme drobné zařízení,
nádobí a pomůcky.

7. Zpráva vedoucí školní družiny
Vedoucí ŠD: 1, kvalifikaci splňuje
Vychovatelka : 1, kvalifikaci splňuje
0,5částečný úvazek
Družinu navštěvuje 80 dětí z 1. – 5. třídy. 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
Královéhradeckého kraje:

Městem

Meziměstí,

pověřeným

městem

Broumov,

KÚ

16.12.2013
Město Meziměstí – finanční kontrola příspěvkové organizace – drobné nesoulady
odstraněny na místě
26. 9. 2013 KÚ KHK – šetření vykazování žáků s těžkými vývojovými poruchami chování
- bez připomínek
22.10.2013 OŠ KHK - veřejnosprávní kontrola (ředitel agenda) – bez připomínek
23.4.2014
KHS KHK školní jídelna- 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 :
26.11.2013 OSSZ – kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a
při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanostizaměstnavateli nebylo uloženo žádné opatření k nápravě
9. 4. 2014

revize vybavení tělocvičny a tělocvičného nářadí (oprava provedena na místě)

9. Práce, které byly provedeny na ZŠ:
- zateplení obvodového a střešního pláště, výměna oken na hlavní budově
- opravy výmalby kolem vyměňovaných oken, opravy soklů
- výměna parapetů na hlavní budově
- výměna podlahy v ředitelně a kanceláři vedoucí ŠJ
- vybavení ředitelny novým nábytkem (sedací souprava, skříně, kuchyňská linka)
- vymalování kuchyně, skladů, drobné opravy ve škole
14

-

revize tělocvičny a nářadí, hromosvodů
zateplení obvodového a střešního pláště, výměna oken na staré budově a přístavbě
výměna výdejních okének v jídelně – rolety s el. ovládáním
oprava el. ovládání klimatizace, výměna filtru
dokončení kotvení podhledů (římsy) na staré budově

9.1. Modernizace ZŠ Meziměstí
V letošním školním roce proběhly na škole dvě významné akce. Tou první byla Modernizace ZŠ
Meziměstí(výměna oken, zateplení obvodového a střešního pláště na hlavní budově). Celá akce byla
prováděna pod hlavičkou Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné
využívání zdrojů energie, primární osa podpory 3.2. – Realizace úspor energie a využití odpadního
tepla, podoblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie. Jednalo se o tzv. „turbovýzvu“ – tedy podat
žádost, zrealizovat a pokud možno profinancovat v tom samém roce. Termín prací zasahoval do
školního roku, takže jsme museli na týden vyhlásit ředitelské volno.
Termín zahájení stavebních prací byl 9. září 2014, stavbu provádělo Broumovské stavební sdružení
s r. o. Broumov. Řešily se i tlumiče hluku na komínu, hromosvod a další náležitosti.
Celkové investiční i neinvestiční výdaje byly v hodnotě 5 915 376,50 Kč, dotace celkem
3.703.134,60 Kč , z investičního fondu školy se zaplatilo 1 947 000 Kč, doplatek města 265 242,36
Kč.
Začátkem roku jsme přivítali informaci, že dopadla i druhá žádost o dotaci a akce Modernizace ZŠ
Meziměstí – objekt A a D 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. Stavba by měla být předána během září
2014, ale už nyní slyšíme z řad veřejnosti příznivé ohlasy na změnu.

Veškeré údaje v této zprávě jsou uzavřeny k 31.8.2014 a byly projednány na pedagogické radě
dne 2.9.2014

vypracovala Mgr. Eliška Řeháková, ZŘŠ

Schváleno Školskou radou ZŠ Meziměstí dne:

V Meziměstí, dne………………………

………………………………….
Mgr. Zdeněk Mück, ředitel školy
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