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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 18. 4. 2018

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 2017/2018 celkem 11 tříd a 214 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,  a  prostory  bývalého  školního  bytu,  pozdějí  mateřské  centrum
Klíček, kde probíhaly akce čtenářského klubu. 

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,Ulita Broumov v letošním roce využívala prostory učebny keramiky a tělocvičnu.  
Počet integrovaných žáků (závažné poruchy učení) byl 19, s žáky  bylo pracováno při vyučování i v
hodinách nápravy podle individuálního plánu, 14 žáků bylo  zařazeno na hodiny reedukační péče, 2
žáci docházeli na hodiny intervence, integrace se dotkly změny v legislativě od září 2016.

2.Organizace vzdělávání a výchovy, učební plán ve školním roce 2017/2018
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.      domácí nauky, sportovní hry
8.A.      informatika
9.A.     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:
Výzva Šablony I
Dopravní výchova
Divadla a výchovné koncerty ( pohádka, Divadlo jednoho herce, Pernštejni, 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 Agent Mezák
Ovoce do škol
Mikuláš
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

Třídní učitel( ka)
Mgr. Ottmarová Iva 
Mgr. Lenka Bohanská
Chaloupková Jaroslava
Mgr. Cvrčková Eva
Mgr. Jaroslava Rambousková
 

6.A
6.B
7.A
7.B

Mgr. Marta Zítková
Bc. Marečková Lucie 
Kučera Aleš 
Mgr. Slavíková Monika

8.A
9.A

Mgr. Therová Petra 
Ing. Zelená Jitka

výchovný poradce  Mgr. Eliška Řeháková
metodik ICT Petr Smolík
další  vyučující  Mgr.  Jan  Vlk,  Mgr.  Anna  Kociánová,  Romana  Ťažkyová,  Eva  Miler,  Tereza
Sokolová, Petr Smolík
ředitel školy Mgr. Zdeněk Mück
zástupce ředitele Mgr. Eliška Řeháková
vychovatelka ŠD: Jana Davidová, Milada Obršálová, Bc. Lucie Francová
pedagogická asitentka: Bc. Monika Harušťáková Pannyová
školní asistentka: Romana Ťažkyová

3.1 Personální zabezpečení: 
Pracovníci k 30. 9. 2017

fyzické osoby
k 30. 9. 2017
přepočtení
pracovníci

k 30. 6. 2018
fyzické osoby

k 30. 6. 2018
přepočtení
pracovníci

Pedagogové 21 17,69 21 17,69
Nepedagogové 10  8,75 10 8,75
Celkem 31 26,44 31 26,44

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 31.12.2017

21 / 17,69 16/ 14,65 5 / 3,04
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Na 2. stupni dobíraly úvazek p. uč. Francová (0,68) ( + úvazek 0,2 v ŠD jako kvalifikovaná síla)a p.
uč. Ťažkyová (0,32),p. Petr Smolík s úvazkem 0,27 učil tělesnou výchovu a sportovní hry , na úvazek
0,27 nastoupila v září 2017 p. Eva Miler na výuku anglického jazyka, od prosince 2017 její úvazek
zastupovala p. uč.  Lenka Bohanská a od února úvazek anglického jazyka převzala p.  uč.  Tereza
Sokolová, která ještě zastupovala p. uč. Martu Zítkovou do dobu její nemoci.  

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 9 vyučujících (český jazyk, anglický
jazyk, hudební výchova, chemie, německý jazyk, ,informatika,psychologie,   matematika) , všechny
semináře byly akreditované MŠ. Bohužel, značný počet seminářů byl zrušen pro malý zájem.  

4.Přijímací řízení a zařazení vycházejících žáků  

Do 1. ročníku  nastoupilo 23 žáků,byla  otevřena jedna  první třída, dodatečně byla do první třídy
přijata ještě jedna žákyně, v prosinci 2017 byl dvěma žákyním 1. ročníku udělen dodatečný odklad.

K zápisu 18. 4. 2018  přišlo  25 žáků , 23 žáků bylo doporučeno k nástupu do 1. třídy , 2 žákům byl
povolen odklad povinné školní docházky na základě doporučení PPP nebo lékaře.

Vycházející žáci z 9. třídy : 17 žáků 
Vycházející žáci z nižších ročníků: 1 žák (8. ročník)
Žáci přijatí na víceleté gymnázium:  1 žák  (z 5. roč)
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5.Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků
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5.1.  Prospěch  žáků
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Opravné zkoušky byly provedeny 27. 8. 2018. 
Z 5 neprospívajících na konci 2.pololetí (všichni 2. stupeň) 1 žák ( 7. ročník) s  třemi  nedostatečnými
postupuje  do vyššího ročníku, protože již na stejném stupni opakoval,  jeden  žák 
 8. ročníku s šesti  nedostatečnými vychází s neukončeným vzděláním , 2 žáci 9. ročníku s pěti a
čtyřmi nedostatečnými vycházejí s neukončeným vzděláním, a jedna žákyně  
 z 2. stupně (7. ročník) konala opravnou zkoušku z českého jazyka,  zkoušku vykonala a postupuje do
vyššího ročníku. 

5.2.  Chování
Přehled pochval a trestů na konci školního roku 2017/2018

I. stupeň II. stupeň celkem
Pochvaly 16 0 16

Napomenutí
tř. učitele

0 5 5

Důtka
tř.učitele

1 9 10

Důtka
ředitele školy

2 2 4

2.stupeň
z chování

0 1 1

3. stupeň
z chování

0 0 0

Snížená  známka  z  chování  byla  hlavně  soustavné  neplnění  školních  povinností,ignorování  školní
přípravy  a  opakované  omlouvání  absence,  ostatní  výchovná  opatření  za   opakovanou  nekázeň,
zapomínání,  neplnění  školních  povinností   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

7517 35,626 9992 47,809

Neomluvené
hodiny

191 0,905 0 0

Celkem 7708 9992

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.
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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  19  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 a v souvislosti s novou legislativou.(
novela  ŠZ a  Vyhláška  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 5 h nápravy vad s 14 žáky, 2 hodiny pedagogické intervence se dvěma žáky , jeden
žák 6. ročníku pracoval s pedagogickou asistentkou, v rámci výzvy Šablony I na škole pracovala školní
asistentka.
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  . Také v   letošním roce jsme
žákovskou  knihovnu  doplnili  o  nové  tituly  v rámci  probíhajícího  projektu  Učíme  se  s příběhem
(Čtenářské kluby ZŠ)

Problémy ZŠ Meziměstí:
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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.
3. Počty žáků v ročnících, kde jsou paralelní třídy, jsou na hraně minimálního počtu žáků stanoveného 
zákonem (v 7. ročníku 30 žáků),ale vzhledem k vysokému počtu žáků se závažnými poruchami učení 
v tomto ročníku ( jeden žák s pedagogickou asistentkou)  se snažíme udržet dvě paralelní třídy.

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 2017/2018 bylo integrováno 19  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 2017/2018 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 21. 9.  2017, 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.Žáci s přihláškou
na  maturitní obory v letošním roce vykonávali jednotnou přijímací zkoušku. Všichni žáci (celkem 17
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z 9. ročníku,) byli přijati  ke studiu na SŠ , z 8. ročníku vycházel jeden žák s ukončenou povinnou
školní  docházkou,  ale  neukončeným  základním  vzděláním.  Možnosti  studia  víceletého  gymnázia
využili 3  žáci 5. ročníku, přijat byl pouze jeden. 
 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
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.  V letošním školním roce  jsme  navázali  spolupráci  s paní  Mgr.  Petrou
Muzikářovou,  která  je  lektorem  Etických  dílen  .  Lektorka  nám nabídla  zajímavé  programy  pro
všechny třídy naší školy. Vzhledem k finanční náročnosti jsme vybrali program pro 4.  ročník, který
byl zaměřen především na  vztahy mezi žáky, a pro 8. ročník, kde se řešily také především   vztahy
v rodině a  s vrstevníky.  Každý program trval  2  vyučovací  hodiny,   lektorka  zapojovala  žáky do
diskuse, ukazovala krátká zajímavá videa, měla  připravené hry nebo dotazníky.  Těmito programy se
snažíme předcházet rizikovému chování u dětí. 

  
5.7. Kroužky, které pracovaly na škole:

- šachový, pravidelně
- dramatický, pravidelně
- čtenářský klub, pravidelně
- skládání z čajových sáčků technikou tea-bag , nepravidelně

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  pracovala  jednu
hodinu týdně p. Šikutová.

12



5.8.  Exkurze, akce, projekty: 

- září          - slavnostní zahájení školního roku 
                     -    turnaj ve stolním tenise  (projekt Pod jednou střechou)

- přespolní běh Sokolowsko 800 m-  (st. žáci)
- společný výlet se základní školou z Radkowa (Velká Hejšovina, Vambeřice)
- Burza středních škol Náchod (9. ročník)

    

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

                      -     Pohár starostů – dopravní hřiště Náchod Běloves 5.A
                         -  dopravní hřiště Náchod Běloves 4.A
                          -  společný výlet s polskou družební školou (Sokolovsko)
                         -   loutkové divadlo (1. třída)
                          - preventivní progrram Etické dílny (4. a 8. ročník)
                          - 4. A výlet do ZOO Dvůr Králové
                          - 6. A Archeopark

- listopad  - The Action Náchod – dopravně preventivní program (8. + 9. ročník)
                        - SŠ stavební Náchod – soutěž pro ZŠ  „Klání žáků deváťáků“
                        - 5. A výtvarné dílny a výstava Galerie výtv. umění Náchod
                        - Papírové muzeum Police nad Metují 3. A
                        - Divadlo Obušku z pytle ven! 1. – 3. třída
                        - 1. – 5. třída malá kopaná Broumov
                        - 1. + 2. třída advent Hrádek u Nechanic
                        - 6.A + 6.B GVUN Náchod tvořivé dílny

- prosinec        - školní a okresní kolo šachy - družstva
                         - soutěž o adventní věnec 
                         - preventivní program Etické dílny
                         - Hradec Králové – výukové program „Čertoviny“ 8.A
                        -  vánoční dílny (1. stupeň)
                        - čtenářský klub – Den otevřených dveří
                        - vánoční šachový turnaj
                        - Mikuláš – akce 5. třídy
                        -  vánoční vystoupení žáků v domě s pečovatelskou službou 
                        - návštěva vánočního programu ZOO Dvůr Králové n/L  7.B
                        - 9. A Teplice nad Metují – projekt Gastroden

- leden    - účast na Tříkrálové sbírce
                          - okresní kolo matematické olympiády (5. ročník)
                          - okresní kolo olympiády v dějepise Náchod
                          - okresní kolo Olympiády v českém jazyce Náchod
                          - výchovný koncert (bubnování)
                             
- únor              
                           - okresní kolo konverzace v AJ 
                           - bruslení Broumov
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                           - Broumov klášter (ruční dílny – zpracování papíru, 7.B)
                           - Divadélko pro školy (divadelní představení pro 1. a 2. stupeň)

- březen           
                         - zahájeno Knihovnické minimum
                         - školní kolo soutěže Matematický klokan
                         - výchovně preventivní projekt Hasík (2. a 6. ročník), teoretická část
                         - Broumov klášter (ruční dílny , 3.A)
                         - recitační soutěž – školní kolo
                        
                         
                        
- duben              
                         - návštěva MŠ Vižňov v 1. třídě
                         - přijímací zkoušky na střední školy
                         - zápis do 1. tříd
                         - okresní kolo biologické olympiády Náchod 
                         - soutěž ve sběru starého papíru u příležitosti Dne Země
                        -  divadelní představení agentury Pernštejni (Staré pověsti české)
                        - 3. A GVUN Náchod – tvořivé dílny
                         - zahájena výuka plavání 3. a 4. ročníky(10 lekcí)

- květen           
                         - Lesy Broumov – přírodovědný projekt pro 1. stupeň ZŠ (2. A + 4. A)
                         - dopravní soutěž – školní kolo, okresní kolo DSMC I. + II. kategorie
                         - Setkání s knihou (akce čtenářského klubu)
                         - Divadlo jednoho herce (představení pro 1. a 2. stupeň)
                         - Slavnosti slabikáře (1. třída)
                         - 9. A GVUN Náchod (tvořivé dílny)
                         - společný výlet s polskou družební školou 
                         - školní výlety a exkurze podle tříd

- červen            - projekt Hasík (praktická část)
                          - lehkoatletické závody školních družin – okrskové kolo Broumov, okresní kolo
                            Náchod
                          - přírodovědná soutěž 1. stupeň (poznávačka)

      - školní výlety a exkurze podle tříd
      - dopravní hřiště Běloves
      - divadelní představení dramatického kroužku
      - fotografování tříd
      - taneční divadlo Broumov Dřevník (1. + 2. třída)
      - 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 
                    - turnaj ve stolním tenise (projekt Pod jednou střechou)
                    - přespolní běh Sokolowsko
                    - společný výlet s polskou družební školou Radkow 
              
 - říjen         – společný výlet s polskou družební školou Sokolowsko
 - prosinec  - vánoční turnaj šachy (projekt Pod jednou střechou)
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      -květen    - Společný výlet se ZŠ Sokolowsko  
                          
  

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 letošním  roce  jsme  úspěšně  v projektu
pokračovali,  žáci  měli  možnost  seznámit  se  s novými tituly,  které  byly  na  naši  školu dodány,  a
zúčastnit se besedy se spisovatelkou. 

Společným cílem všech klubů je  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 naši školu je  paní učitelka Monika Slavíková, spolu s ní vede kroužek pan
knihovník Martin Slavík.

Během roku uspořádal čtenářský klub několik akcí (Den otevřených dveří, Setkání s knihou).

5.11. Projekt Ovoce a mléko do škol

I  v letošním roce jsme pokračovali   v projektu Ovoce do škol,  kdy žáci  1.  i   2.   stupně
dostávají zdarma čerstvé ovoce a zeleninu, a zároveň jsme se zapojili i do projektu Mléko do škol
s pravidelnou dodávkou mléčných výrobků. Smlouva s firmou Ovocentrum z Valašského Meziříčí se
osvědčila. Oproti loňskému závozu byly dodávky pouze jednou za 14 dní, menší četnost ale nahradil
pestřejší  sortiment,  firma  upřednostňuje  především  tuzemské  dodavatele.  I  varianta  způsobu
dodávání ovoce je zajímavější – žáci dostávali  v jedné dodávce i dva druhy ovoce (hroznové víno +
švestky, nektarinka + ovocný moštík) zabalené pro každého žáka zvlášť (plastová krabička, tácek).
Součástí dodávek byly 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,  během  roku  byla  ochutnávka  méně
známých druhů ovoce , zeleniny  a sýrů.    

Cílem  projektu  je  mj. zvýšit  oblibu  produktů  z  ovoce,  zeleniny  a  mléčných  výrobků,  vytvořit
stravovací  návyk  ve  výživě  dětí,  zlepšit  zdravotní  stav  mladé  populace, bojovat  proti  epidemii
dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce , zeleniny a mléčných výrobků.

5.12. Projekt Šablony I

K projektu Výzva č. 02_16_022 - Šablony pro MŠ a ZŠ I – MRR Podpora škol formou projektů
zjednodušeného  vykazování  jsme  se  přihlásili  tak,  abychom  se  začátkem  školního  roku  mohli
jednotlivé aktivity projektu začít realizovat. Projekt je spolufinancován EU, realizace je plánována na
dva  školní  roky.  Cílem  této  výzvy  je  podporovat  základy  vzdělávání  rozvojem  čtenářské  a
matematické  gramotnosti,  podporovat  kvalitnější  vzdělávání  dětí  a  žáků  ohrožených  školním
neúspěchem a podporovat společné vzdělávání: osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, vzdělávání v
tématech souvisejících se společným vzděláváním,  vzájemné učení škol a  pedagogů a personální
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podpora škol. Z nabízených aktivit jsme pro školu vybrali šablonu na personální podporu – školní
asistent, z extrakurikulárních rozvojových aktivit pro ZŠ pak doučování žáků ohrožených školním
neúspěchem, klub zábavné logiky a deskových her, čtenářský klub a tandemovou výuku. 

V rámci této výzvy jsme získali částku 691 554 korun. Realizace projektu probíhá od 1. 9. 2016 do 

31. 8. 2018. S dokumentací nám výrazně  pomáhá Místní akční skupina Broumovsko.

5.13. Ostatní
Protože p. uč. Marta Zítková, která vedla školní časopis Volavka, tuto práci ukončila, byl časopis
přejmenován na Agent Mezák (název byl vybrán z žákovských návrhů), vychází rovněž čtvrtletně,
má jinou grafickou podobu, a vedoucí redaktorkou je p. uč. Lenka Bohanská  a Tereza Sokolová.

 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 67 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 Francová  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 : 
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Nebyly provedeny
8.3. Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem :
Nebyly provedeny

8.4. Kontroly  provedené jinými kontrolními  nebo inspekčními orgány :
24.10.2017  –  VZP  ČR –  kontrola  plateb  pojistného  na  veřejné  zdravotní  pojištění  a  dodržování
ostatních povinností plátce pojistného
říjen 2017 – periodická prohlídka schodišťové plošiny a výtahu
18.12.2017 – finanční kontrola zřizovatele MěÚ Meziměstí  
duben 2018   revize vybavení tělocvičny a tělocvičného nářadí (oprava provedena na místě), dětské
hřiště

9.  Práce, které byly provedeny na ZŠ:

-  vymalování kuchyně, chodby  se sokly na  hlavní  budově, drobné opravy ve  škole
-  oprava odpadů v nové budově 
- rekonstrukce šatny a sprch pro kuchařky
- reklamace podlahové krytiny v učebně AJ a následná znovupokládka 
-  revize tělocvičny a nářadí, hromosvodů
-  oprava a nátěry tabulí 
-  drobné opravy, nátěry
-  výměna stolů ve sborovně
-  výměna počítačů v učebně informatiky
-  kamerový systém vnějších prostor školy
- oprava střechy v tělocvičně
- průběžná výměna vodovodních baterií na umývárnách
- přestěhování kabinetu NŠ
- oprava odpadového potrubí z učebny Aj včetně části interiéru ŠJ
- internetové připojení 
- zazdění dvěří v učebně šití, zazdění okna v cvičné kuchyňce

Veškeré údaje v této zprávě jsou uzavřeny k 31.8.2018 a byly projednány na pedagogické radě 
dne 4.9.2018

 vypracovala Mgr. Eliška Řeháková, ZŘŠ

Schváleno Školskou radou ZŠ Meziměstí dne:

V Meziměstí, dne  2.9.2018                                                         ………………………………….
                                                                                                        Mgr. Lenka Bohanská, ředitelka školy
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