Výroční zpráva ZŠ SEVER, Lužická 1208, Hradec Králové 3 - 2016/2017
1. Základní údaje o škole
1.1 škola
název školy
adresa školy
právní forma
IČO
IZO
identifikátor školy
vedení školy
kontakt

1.2 zřizovatel
název zřizovatele
adresa zřizovatele
kontakt

1.3 součásti školy
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna MŠ
Školní jídelna ZŠ
Mozaika

Základní škola SEVER
Lužická 1208, Hradec Králové 3
příspěvková organizace
62060422
062060422
600086570
ředitel: Mgr. Milan Kučera
zástupce ředitele: Mgr. Josef Fiedler
tel.:495 407 045-6
e-mail:milan.kucera@zssever.cz
www.zssever.cz
Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, HK
tel.:495 707 111
fax:495 707 100
e-mail: posta@mmhk.cz
kapacita
---600
150
---800
----

1.4 základní údaje o součástech školy
Součást školy
Počet tříd/
Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků
Počet žáků na
oddělení
na třídu
pedagoga
Mateřská škola
x
x
x
x
1. stupeň ZŠ
10
214
21,4
18,3
2. stupeň ZŠ
8
185
23,1
14,5
Školní družina
5
137
27,4
30
Školní jídelna MŠ x
x
x
x
Školní jídelna ZŠ
x
602
x
x
Mozaika
x
x
x
x
Komentář: Školské poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) Mozaika je ambulantní zařízení.
ŠPP je integrovanou součástí Systému včasné intervence (SVI) v Hradci Králové. Počet
zaměstnanců: 6 (2x psycholog, terapeut, 4 x spec.ped., terapeut,
Zprávy ŠPP Mozaika – viz. bod 14
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1.5 materiálně - technické podmínky školy
Učebny, herny

Odborné pracovny, knihovna, multimediální
učebna
Technická místnost

ŠJ
Bytová jednotka
Sportovní zařízení

Automaty
Kancelářský nábytek
Žákovský nábytek
Vybavení učebními pomůckami, hračkami,
sportovním nářadím apod.
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní
technikou
Investiční rozvoj

Nainstalovány 2 nástěnky pro MC Domeček
a hudební školu Yamaha (8.000,-),
instalována nová vitrína na nerosty (15.400,), oprava podlahové krytiny ve třídách
(5.500,-), ve 3 třídách položena nová
podlahová krytina (180.000,-), malování
(60.000,-)
Zakoupeny 3 dataprojektory, programy na
PC, server pro čipy a server na kamerový
systém (110.000,-)
Provedeno obložení školního bufetu a
rekonstruován kryt na topení s nástěnkou –
příprava na nástěnku sportovních tříd
(24.000,-), zakoupeny plotové nůžky a
křovinořez (16.7010,-), zakoupen malý
úklidový stroj (39.000,-)
Provedeno odhlučnění ŠJ (2 fáze: 348.174,+ 77.450,-)
Výměna podlahové kratiny a výmalba
(60.000,-)
Pravidelná údržba školního hřiště (dosyp
granulátu, zakoupena nová plachta na
přikrytí doskočiště…. (6000,-), zakoupena
podlahová kratina (18.000,-)
3 automaty na pití a sušenky
---Ve třídách vyměněny desky lavic a sedáky
s opěrkami u židliček (151.200,-),
ŠD – 24.000,1.st. – 13.000,- , 2.st. – 14.000,51.000,Obnova a rekonstrukce výpočetní techniky a
doplnění audiovizuální techniky viz. odborné
pracovny.
Provedena kompletní rekonstrukce spojovací
chodby do ŠJ, vyměněny vnitřní dveře
spojující jednotlivé pavilony (366.000,-),
vyměněno osvětlení na škole, zakoupen
plynový kotel do ŠJ (120.000,-), zakoupen
úklidový stroj (150.000,-)

Komentář: Vše bylo realizováno za podpory Statutárního města HK,
pana Hrůši, Kohoutka, Čakányho – TS HK, z prostředků školy.
1.6 Údaje o školské radě
Datum zřízení

1.1.2006, od 1.1.2015 - nové obsazení
2

školské rady
6
rada.skoly@zssever.cz

Počet členů školské rady
Kontakt

1.7 Údaje o občanském sdružení při škole
Registrace
Zaměření
Kontakt

Není zřízeno.

2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání
a) nová soustava
Kód
Obor vzdělání
79-01-C/01
79-01-B/01

Základní škola
Základní škola speciální

Poznámky

Zařazené třídy

RVP
RVP

18
0

2.2 Vzdělávací programy
Vzdělávací program
OBECNÁ ŠKOLA - č.j. 12035/97-20
NÁRODNÍ ŠKOLA - č.j. 15724/97-20
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací
program pro základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22)
Rozšířené vyučování
č.j. 29738/96-22-50 (rozšířené vyučování tělesné výchovy)

Zařazené třídy
0
0
14
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3 Přehled pracovníků školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem
Počet učitelů ZŠ
Počet vychovatelů ŠD
Počet učitelek MŠ
Počet správních zaměstnanců ZŠ
Počet správních zaměstnanců MŠ
Počet správních zaměstnanců ŠJ
Počet pracovníků Mozaiky

52 fyzických
26
5
----7
----8
6

48,47 přepočtených
24,43
4,54
-----6,50
-----8,00
5,00

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících
Pedagogičtí
pracovníci
1
1
1
23

Funkce
Ředitel
ZŘ
VP+metodik
Učitel

Úvazek.
1,00
1,00
1,00
21,43

3

1
4
6

Ved.vych.
Vychovatelka
Mozaika

1,00
3,54
5,00

Komentář: není započítán 2x úvazek asistenta pedagoga (4. + 5. třída). Celkem 0,95.
3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce
Odborná kvalifikace
Učitelé 1. stupně
Učitelé 2. stupně
Učitelky MŠ
Vychovatelky ŠD
Komentář:

Aprobovanost ve výuce
Učitelé 1. stupně
Učitelé 2. stupně
Učitelky MŠ
Vychovatelky ŠD

%
100
100
------100

%
100
99,65
--------100

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let
do důch. věku

v důchod.
věku

Celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

2

4

1

9

1

8

3

2

0

1

7

24

Komentář: ZŠ a ŠD
3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících
Nepedagogičtí
pracovníci
ZŠ1
1
5
ŠJ
1
1
2
3

Úvazek

Funkce
hospodářka
školník
uklizečka
vedoucí
vedoucí kuchařka
kuchařka
pom.kuchařka

1
1
4,5
1
1
2
4

Komentář – u pom. kuchařky zahrnut ve ŠJ – úvazek 1,00 (DČ + MM HK)
U uklízečky započten 1,00 úvazek z DČ
4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
4.1 Zápis k povinné školní docházce
počet prvních tříd
počet dětí přijatých
do prvních tříd

z toho počet dětí
starších 6ti let (nástup
po odkladu)

počet odkladů pro
školní rok 2017/18

4

2

51

16

14

Komentář: v průběhu 2. pololetí zák. zástupci zažádali o OŠD
4.2 Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018
a) na víceletá gymnázia přijato:
z pátého ročníku
(z šestého ročníku)
0/1
0
0

gymnázia zřiz. krajem
soukromá gymnázia
církevní gymnázia

ze sedmého ročníku
2
0
0

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků
přijato:
gymnázia,
obchodní
zdravotní průmyslové
ostatní
střední
celkem
lycea
akademie
školy
školy
střední školy odb.učiliště
4

7

2

c) na soukromé školy přijato:
gymnázia,
obchodní
zdravotní
lycea
akademie
školy
1

1

2

14

0

průmyslové
ostatní
střední
školy
střední školy odb.učiliště

0

0

5

0

29

celkem
7

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato:
z devátých ročníků
z nižších ročníků
9
1
e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
v devátém ročníku
v nižším ročníku
45
1

celkový
SOU se
Gymnázia, lycea
SOŠ s
SOU s
žáci přijatí na
počet žáků
závěrečnou
maturitou maturitou
SŠ celkem
školy
zkouškou
víceletá ostatní celkem
399
3
5
8
31
0
10
49
Komentář: Celkový počet žáků k 30.09.16
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5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
Přehled o prospěchu
Počet
žáků
1. stupeň 218/212

Prospělo s
vyznamenáním
165/151

Neprospělo

2. stupeň 187/188
Celkem
405/400

70/69
235/220

Nehodnoceno

0/3

Průměrný
prospěch
1,302/1,373

4/3
4/6

1,736/1,745
1,519/1,559

1/0
7/0

6/0

Komentář: 1.pololetí/2.pololetí 16/17
Přehled o chování
Celkový přehled:
Počet
žáků
1. stupeň 218/212
2. stupeň 187/188
Celkem 405/400

Pochvala
ŘŠ
1/18
23/111
24/129

NTU
15/18
34/23
49/41

Důtka
TU
6/8
3/10
9/18

Důtka
ŘŠ
1/8
6/3
7/11

2. stupeň 3. stupeň
2/0
1/2
3/2

1/0
1/2
2/2

Komentář: Komentář: 1.pololetí/2.pololetí 16/17
5.2 Údaje o zameškaných hodinách

1. stupeň

Počet
omluvených
hodin
17348

Počet
omluvených
hodin na žáka
40,428

Počet
neomluvených
hodin
32

Počet
neomluvených
hodin na žáka
0,075

2. stupeň

24325

64,848

204

0,543

Celkem

41673

50,638

236

0,309

Komentář: výchovná opatření sečtena za 1. a 2. pololetí 16/17
5.3 Údaje o integrovaných žácích:
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Druh postižení:

Počet žáků

Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
S kombinací postižení
S vývojovými poruchami učení
S poruchami chování
Autista
Komentář: stav k 31.3.2017

------------2
1
------33
5
1

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy
Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků:
Údaje pro školní rok 2016/2017
Počet
26
26
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
31
1
1
1
1
1

Vzdělávací akce
El. ŽK
Školení BOZP + PO
Aj: Mám ve třídě dyslektika
Probuďte v dětech čtenáře
Pravopis a gramatika hravým drilem
Aktivity v hodinách Čj
Výuka vedoucí k lepší a aktivní. komunikaci v Aj
Čtenářské dílny
Psychologické aspekty inkluzivního vzdělávání
Metodické setkání VP a MP ZŠ a SŠ
Mám ve třídě dyslektika
Novinky v legislativě
Činnostní čtení a čtenářská gramotnost ve výuce chemie na ZŠ
Komunikační bariéry a jejich řešení
Řešení aktuálních problémů řízení školy
Spec.vývoj. poruchy učení a chování - kurz
Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ
Kuchařský trénink na konvektomatu..
Na pomoc učitelům dějepisu. Zlatá léta.

Komentář k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků: využita převážně nabídka NIDV
HK, CVK HK.
7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Údaje o významných mimoškolních aktivitách
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Spolupráce školy a dalších subjektů

Významné akce školy

Akce k prevenci sociálně patologických jevů

Akce k environmentální výchově

FC HK, PF UHK,
MGC Hradečtí Orli, TOM,
Salinger, Policie ČR, Městská
policie, KC Amaro Phurd, MŠ
v oblasti Slezské Předměstí
1 turnaj v minigolfu soutěžní a 2
turnaje v minigolfu pro veřejnost a
žáky naší školy, Senior HK, Liga
amatérů v malé kopané,
Organizace a pořádání okrskových
kol a okresního finále Mc
Donald´s v kat.ml. a starší žáci,
Hradecké hry, Pohár rozhlasu, 2
projektové dny I. stupni, pro
předškoláky: S krtečkem na ZŠ
Sever (pravidelná setkání říjen –
březen), uskutečnění Olympiády
pro předškoláky MŠ na SP (3
části), Dětský maraton (World
Marathon Challenge 2016), Talk
Talk- týdenní kurz Aj, exkurze
Osvětim, ukázky dravců –
Zayferus,
Besedy-Mozaika: Bezpečná třída,
Městská policie: besedy 1.5.ročník, 8. a 9.ročník dívky,
program: Přestupky a trestné činy,
Bezpečné chování, Kompetence
MP, Dopravní výchova, Šikana a
kyberšikana, Sebeobrana dívek,
Malý kriminalista, další přednášky:
Sex. výchova, „Než užiješ alkohol,
užij svůj mozek“, Vyvážená
strava,1.stu: preventivní program
„Zdravé zuby“, Den Labe, Hradec
Králové – bezpečné město,
sportovní den s MěPo, den s PČR,
veřejná sbírka pro Fond Sidusškola obdržela certifikát
Týden imobility-EKO filmy
Testování

5. a 9.třídy SCIO
5.třídy ČŠI

7.2 Účast žáků školy v soutěžích
Název soutěže

Školní

Okresní kolo

Krajské

ČR

8

kolo
počet
žákůumístění
Zeměpisná olympiáda

32

Olympiáda v českém jazyce

14

Soutěž v anglickém jazyce

26

Matematický klokan

2.a3. tř.
84
4.a5. tř.
81
6.a7. tř.
31
8.a9. tř.
20
5.r. - 40
6.r. - 33
7.r. - 12
8.r. - 18

Pythgoriáda

I Want You To Speak English Christmas around the world
I Want You To Speak English Reading
Výtvarná soutěž - Ovoce a zelenina
do škol
Mladý chemik

35

Dějepisná olympiáda

10

Matematická olympiáda

1

“Den PRO VÁS”

18
3. místo
18

Přv. klokan

počet žáků-umístění

kolo
počet
žákůumístění

3
Kryl /1./
Tomáš Kryl 6.A /1. /
MarekŽelezo 7.A /10./
David Hátle 8.B /12./
2
Filip Firbacher 9.B /28./
Monika Trubačová 9.A /32./
2
Robin Řepka 9.A /5./
Filip Miňovský 6.B /13./
Michal Fiedler /2.-3./

počet
žákůumístění
nekoná se

8
Evelin Sofilkanych /25./
L. Fiedler - nebyl
Tomáš Bešík /24.-30./
Pavel Kerhart /24.-30./
Tomas Krejza /31.-40./
Petr Ther /31.-40./
Filip Kubánek /14./

35
215
20

3
Hájek, Vitoušová, Dušková
1
Pavel Maňásek 6.A /21./
1
Jan Bubeníček /1./

7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích
9

Název soutěže

Školní Okrskové kolo
Okresní kolo
kolo
počet žákůpočet žáků-umístění
počet
umístění
žákůumístění

Minikopaná starší žáci
kat. IV/8.B/
Sálová kopaná starší žáci
kat.IV /9.B/
Florbal mladší žáci - III.H

12 žáků
/1.místo/
10 žáků
/2.místo/
11 žáků
(1.místo)
jiné dělení
soutěže
15 žáků
(1.místo)

Futsal mladší žáci - III.H
Coca Cola Cup starší žáci
- IV.H

Krajské
kolo
počet žákůumístění

12 žáků /4.místo/

9 žáků
(2.místo)
jiné dělení soutěže
15 žáků
(1.místo)

jiné dělení
soutěže
15 žáků
(1.místo)

7 žáků
(2.místo)
15 žáků
(5.- 16.
m.)
2 žáci
(1.místo)
1 žák
(3.místo)

12 žáků
1.místo

12 žáků
1.místo

Junio.r Trophy v
minigolfu
Pohár Rozhlasu - atletika
IV.chl /8.B, 9.B/

3.místo celkově
1.místo skok daleký
a vysoký
3.místo celkově
2.místo skok vysoký
3.místo 800m
2.místo skok daleký
3. místo

Pohár Rozhlasu- atletika
IV.dív
/8.B, 9.B/
Pohár rozhlasu - atletika
III.CH
Minikopaná III. mladší
žáci
Hradecké hry atletika
McDonaldś Cup
Dětský maraton
Vybíjená-chl. 4-5.roč
Vybíjená 3.třídy

ČR
počet
žákůumístění

12 žáků
1.místo

10 žáků
1.místo
20 žáků: ml.chlapci.
Celkově s děvčaty
4.místo
12 žáků
1.místo
30

48
12

12

Celkový počet soutěží ve školním roce 16/17: 15 sportovních a 13 ostatních.
Školu také reprezentovali žáci a žákyně v různých soutěžích přes svoje oddíly a zájmové kroužkynapř. v minigolfu, aerobiku, vodním pólu, judu, ve hře na hudební nástroje, tenisu, lyžování,
plavání….

10

Komentář k údajům o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:
Škola má od 1.9.1999 oficiální statut tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy/kopaná žácikošíková děvčata/ v 6.-9.ročníku a ve šk.roce 2016/2017 navštěvovalo 4 sportovní třídy
celkem 106 žáků a žákyň.
V této oblasti spolupracujeme především s FC Hradec Králové, částečně se Sokolem Hradec
Králové. Dále s Olympií HK, Slavií HK, Sokolem Malšovice, Sokolem Třebeš a s dalšími
oddíly celého Královéhradeckého kraje.
Umístění našich žáků v mistrovských soutěžích v dresech FC HK:
Kopaná
2006 - nehráli soutěž
2005 - Česká liga žáků U 12 C - 4.místo
2004 - Česká liga žáků U 13 C - 1.místo
2003 - Česká liga žáků U 14 C - 2.místo
2002 - Česká liga žáků U 15 C - 3.místo
2001 - Česká liga dorostu U16 A - 5.místo
V současné době jsou reprezentanty České republiky dospělých a juniorů tito naši bývalí žáci
a žákyně:
kopaná-Jakub Šípek, Milan Králíček, Filip Firbacher, Matěj Šípek, Štěpán Podsadlo, Marek
Kejř.
Od 1.9.2003 má škola statut Fakultní škola PF UHK a také jsme získali certifikát Metodické
pracoviště katedry Tv PF UHK. Ve školním roce 2016/17 se vystřídalo celkem 5 studentů na
průběžné nebo souvislé praxi.
V rámci okresu vypisuje škola turnaj v minikopané žáků a žákyň 1. tříd o Pohár ředitele ZŠ
SEVER. Letos se z časových důvodů nekonal.
Žáci školy se svými učiteli pravidelně navštěvují divadelní představení Klicperova
divadla/předplatenky/ a loutkového divadla Drak.
Akce školy jsou pravidelně prezentovány v Hradeckém deníku, regionální příloze MF Dnes,
hradecké Radnici a na webových stránkách školy – www.zssever.cz.
Statutární město HK organizuje akci Senioři HK, když 41 žáků 5. - 9. ročníků učilo
hradecké seniory orientovat se na Internetu a pracovat na PC. Celkem na škole proběhlo 10
kurzů.
Dne 26. a 27. 6. 2017 absolvovali žáci 1.-9.tříd celodenní Kurz ochrany obyvatelstva za
mimořádných událostí při kterém za přesunu plnili různé úkoly CO.
Na akcích školy se také podílí ŠD, která v letošním školním roce připravila pro družinové
děti soutěže v lehké atletice, vánoční besídku, karneval, víkendové spaní ve škole s plněním
rozličných úkolů. ŠD pořádá pro MŠ na Slezském Předměstí Olympiádu předškoláků MŠ na
SP (3 části: dovednost, zručnost, sportovní aktivity). Ve ŠD probíhá také zábavnou formou
výuka 1. pomoci a dopravní výchova.
Při ZŠ Sever také působí turistický oddíl A-TOM 1725 Plamínek. Jeho členové se pravidelně
scházejí v ZŠ Sever a pro děti každý školní rok organizují /hlavně o volných dnech a
prázdninách/ velké množství akcí. V letošním šk. roce jich bylo celkem 10.
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Žáci školy sebrali během školního roku 2016/2017 268,5 kg pomerančové kůry, 6,2 kg
citronové kůry, 2 537 kg kaštanů, 411 kg žaludů a 37 510 kg starého papíru.
Škola také úzce spolupracuje s oddílem minigolfu MGC Hradečtí Orli o.s., kterým pro jejich
činnost propůjčuje minigolfové hřiště. Letos se na tomto hřišti uskutečnily pod hlavičkou
ČMGS 1 turnaj pro mládež i dospělé. Navíc klub uspořádal 2 turnaje pro hradeckou veřejnost
a žáky naší školy. Žákovské a juniorské družstvo je zvětší části složeno ze žáků ZŠ Sever.
Hřiště je také v provozu pro veřejnost během školního roku i prázdnin.
V rámci projektu Statutárního města HK Otevřená školní hřiště je i hřiště ZŠ Sever otevřeno
od dubna do konce října veřejnosti, v pracovní dny od 16.00 do 19.00 hodin, ve volných
dnech a o prázdninách od 14.00 do 20.00 hodin. Hřiště využívá pro svou soutěž v malé
kopané Hradecký klub amatérů, pravidelně se zde uskutečňují okrskové a okresní kolo
malotřídek okresu HK v lehké atletice.
Pro žáky školy organizuje škola každoročně kurzy a kroužky. V letošním školním roce to
byly kurzy Čj, Aj, M, PC, moderní gymnastiky, sebeobrany, minigolfu, florbalu, pohybové
hry.
Celkem 7 tříd 1.-6. r. vyjelo na školu v přírodě, kterých se zúčastnilo 125 dětí se svými
pedagogy. 43 žáků 7. tříd absolvovalo šestidenní kurz LVVZ na chatě Kačák v Bedřichově.
Všechny třídy I. a II. stupně absolvovaly v závěru školního roku exkurze a výlety s náplní
poznávání krás Královéhradeckého kraje. Vyvrcholením sportovního snažení žáků a
pedagogů školy jsou Olympijské dny, které se letos konaly 27. a 29. června 2017. Soutěže
probíhaly v kopané, lehké atletice, řadě netradičních disciplin a minigolfu. Tradičně na závěr
se odehraje utkání pedagogů, trenérů a bývalých žáků a žákyň v kopané proti žákům 9. třídy
s rozšířenou výukou Tv/kopaná/. V letošním roce se uskutečnila pravidelná setkání
předškoláků z MŠ na SP, kde se děti seznamovaly s prostředím základní školy. Setkání
navazovala na Olympiádu předškoláků MŠ na SP, která se skládala ze tří částí.
8. Údaje ke zprávě o výsledku kontroly plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a
dodržování ostatních povinností plátce pojistného
Kontrola plateb a odvodů na VZP nebyla dosud za rok 2017 provedena.
9. Zpráva o hospodaření školy za rok 2016

1. Prostředky státního rozpočtu
a) Příjmy
Příjmy celkem – dotace
Celkem

17 692 804,00
17 692 804,00

Neinvestiční výdaje celkem
Z toho: náklady na platy
ostatní osobní náklady
zákonné odvody
učebnice, učební pomůcky
ostatní provozní náklady

17 692 804,00
12 709 319,00
58 000,00
4 512 182,28
220 959,44
192 343,28
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c) zisk

0

2. Prostředky z rozpočtu zřizovatele
a) příjmy
celkem dotace
7 004 703,00
ostatní příjmy
3 330 011,00
čerpání fondů
145 500,00
ostatní příjmy
35 150,00
úrok
227,55
Celkem
10 515 591,55
b) neinvestiční výdaje
c) zisk

10 495 898,97
19 692,58

3. Prostředky doplňkové činnosti
b) příjmy
celkem příjmy

1 000 638,00

c) výdaje
celkem výdaje

888 455,11

d) zisk

112 182,89

4. Prostředky EU projekt Společné vzdělávání
a) příjmy celkem

145 541,33

b) výdaje celkem
z toho: mzdy
ostatní náklady

145 541,33
108 578,00
36 963,33

c) zisk

0

5. Investiční výdaje

524 834,47

klimatizace
čistící stroj

374 794,65
150 039,82

Hradec Králové 25.2.2017
Mgr. Kučera Milan
ředitel školy
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10. Akce pro veřejnost za šk.r.2016/2017
16. ročník turnaje v minikopané pro žáky a žákyně 1. ročníků okresu Hradec Králové O pohár
ředitele školy se nekonal.
Minigolf – ve spolupráci s Hradeckými Orly – Krajský přebor s druhou ligou
Turnaje pro veřejnost
Celý týden a zejména v sobotu a neděli je minigolfové hřiště otevřené pro veřejnost.
Malá kopaná- ve spolupráci s Unií fotbalových amatérů Hradec Králové – duben- říjen
Senior HK – 41 žáků proškolilo 128 seniorů.
S Krtečkem na Sever – pravidelná setkání předškoláků a rodičů s pedagogy (říjen-březen)
Olympiáda předškoláků MŠ na Slezském předměstí (3x)
11. Počet dětí zapojených do mimoškolní výchovy a vzdělávání - v % ve šk.r.2016/2017
Celkem bylo zapojeno žáků 285 - 71 %.
12. Přehled počtu žáků přijatých na SŠ – školní rok 2016/2017 (pro šk.r.17/18)
Z 6.roč.
M VL celk.
Gymnázium F.M. Pelcla, Rychnov n/Kn.
1+0=1
Ze 7.roč.
Gymnázium B. Němcové, HK
2+0=2
Z 8.roč.
SŠ služeb, obchodu a gastr., HK
0 +1 = 1
Z 9.roč.
Hotelová Š, HK
SŠ aplikované kybernetiky, HK
SZdrŠ, HK
SZdrŠ, Svitavy
SOŠ veterinární, HK
SŠ služeb, obchodu a gastr., HK
OA a JazŠ,HK
Anglo-něm. OA, Praha
Gymnázium Dr. E. Holuba, Holice
VOŠ a SOŠ, Nový Bydžov
SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského, Olomouc
SPŠ, SOŠ + SOU Hradební, HK
TRIVIS, Třebechovice
SPŠ stavební, HK
SŠ Sion, HK
SOŠ + SOU Vocelova, HK
SŠ viz.tvor., HK
Delta – ŠŠ inf. a ek., Pardubice
SŠ zem. a ekol., SOU chl. a klim.t., Kostelec n/O.

1+0=1
1+0=1
2+0=2
1+0=1
1+0=1
5+4=9
9+0=9
1+0=1
1+0=1
1+0=1
0+1=1
4+2=6
1+0=1
1+0=1
1+0=1
4+1=5
1+0=1
1+0=1
0+1=1
39 + 10 = 49

13. Přehled projektů podpořených z grantových programů EU, MŠMT, KÚ, Statutární
město HK
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Projekt „Společné vzdělávání“, Reg. číslo Z.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001417 se realizuje
prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
14. Školské poradenské pracoviště Mozaika (ŠPP):
Výroční zpráva pracoviště ŠPP Mozaika
za školní rok 2016 - 2017
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1. Popis činnosti pracoviště ŠPP Mozaika v roce 2016/2017
V průběhu školního roku 2016 – 2017 došlo na pracovišti ŠPP Mozaika ke zcela zásadní
změně. Mgr. Vratislav Holeček skončil v roli vedoucího pracoviště a vedení pracovního týmu převzala
Mgr. Alena Dostálová. Uskutečnit tuto změnu nebylo plánovaným záměrem, ale jednalo se o postupný
proces, který v konečném důsledku umožňuje lépe využívat odborné a lidské zdroje, kterými
pracoviště, v současné době a při stávající skladbě pracovního týmu, disponuje. Předávání funkce bylo
přirozeným týmový procesem a činnost pracoviště proto tato změna nikterak neohrozila, ale naopak.
Akcelerace práce nového vedoucího začala přinášet viditelné pozitivní změny. V první fázi se tyto
změny se týkaly především vnitřního chodu pracoviště
Příkladem těchto změn je například zavedení pravidelných týmových intervizí, ve kterých jsou
pracovníci vedení ke vzájemnému sdílení a reflexi složitějších případů, které mohou pro klienty nebo
pro pracoviště obsahovat potenciální rizika a hrozby. Případové intervize také účinně zlepšují
komunikaci mezi jednotlivými členy týmu v případech, kdy se na vedení jednoho případu podílí více
členů týmu. Může se tak předcházet některým nesrovnalostem a neplodným konfliktům, které mohou
negativně ovlivňovat efektivitu případové práce. Dále došlo v Mozaice k zavedení týmových setkání
s cílem zefektivňovat metodiky odborné práce týmu s třídními kolektivy. Aktuálně se v průběhu
týmových intervizí dokončuje příprava nového preventivního programu pro mateřské školy „Příběh
pro školku“, jehož zahájení je plánováno na počátek školního roku 2017/2018.
Co se týká vnitřní dokumentace, tak postupně dochází k aktualizaci vnitřních dokumentů a
formulářů pracoviště tak, aby byly plně funkční a aby více odpovídaly změnám platné legislativy
týkající se školských poradenských pracovišť.
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Dalším pozitivním efektem výše uvedené změny ve vedení pracoviště, který je i viditelný
navenek, je to, že se po předchozích průtazích podařilo dokončit úplně nové webové stránky pracoviště
- http://mozaika57.webnode.cz/o-mozaice/, který aktuálně převádíme na jednodušší doménu.
Kromě výše zmíněného se také ve sledovaném období podařilo na pracovišti ŠPP Mozaika
vytvořit platformu pro setkávání školních psychologů, kteří díky současné podpoře MŠMT působí v
některých školách v Hradci Králové. Setkávání školních psychologů, které probíhalo cca 1x měsíčně
jim poskytlo možnost diskutovat aktuální otázky a témata, která tito pracovníci nemají možnost na
svých školách kolegiálně sdílet. Efekt těchto pracovních schůzek spočívá také v tom, že se díky
příznivé kolegiální atmosféře daří domlouvat zaměření služeb jednotlivých subjektů, tak aby se tyto
služby nepřekrývaly, ale naopak se účinně doplňovaly. Tuto efektivní součinnost při práci školního
psychologa a poradny Mozaika na konkrétní škole by měli v konečném důsledku příznivě pociťovat ti,
kterým jsou uvedené služby určeny.
Další připravované změny týkající se budoucí koncepce pracoviště jsou popsány ve čtvrté
kapitole.

2.

Pracovníci ŠPP Mozaika v roce 2016/2017

Mgr. Alena Dostálová

psycholog, terapeut, vedoucí pracoviště

Mgr. Vratislav Holeček

speciální pedagog, terapeut

PhDr. Květoslava Šárová

psycholog, terapeut

Mgr. Iva Pošívalová-Říčařová

speciální pedagog, terapeut

Mgr. Soňa Procházková

speciální pedagog, terapeut

Mgr. Danuše Svídová

speciální pedagog, terapeut
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3. Statistické údaje k činnosti ŠPP Mozaika za šk. rok 2016/2017
a.

Případová práce na školách

V případové práci na školách i v individuální případové práci oproti školnímu roku 2015/2016
vykázalo pracoviště ŠPP Mozaika celkově nižší počty řešených případů. Tato skutečnost souvisí s tím,
že se na počátku školního roku 2016/17 dokončovaly na celé budově ZŠ Sever rekonstrukční práce
započaté v červenci 2016. Pracovní tým Mozaiky měl provizorní zázemí mimo ZŠ Sever a standardní
práce poradny tak mohla začít až v průběhu měsíce října 2016. Určitým paradoxem přitom je, že u
případové práce na školách se přes nižší počet vykázaných spolupracujících tříd navýšil počet
spolupracujících škol. K tomu přispěla jednak postupně se rozvíjející spolupráce s mateřskými školami
v Hradci Králové a zároveň se také zvýšil počet středních škol v Hradci králové, které projevily zájem
si objednat službu v Mozaice za úplatu.

Celkový počet spolupracujících škol:

Škola
ZŠ
SŠ
MŠ
Celkem

Četnost
20
4
4
28

%
72%
14%
14%
100%

Celkový počet spolupracujících škol v HK a mimo HK:
Škola

Četnost

%

17

MŠ
ZŠ
SŠ

HK

4

14%

mimo HK

0

0%

HK

13

47%

mimo HK

7

25%

HK

4

14%

mimo HK

0

0%

Celkem

28

100%

Celkový počet spolupracujících tříd MŠ, ZŠ a SŠ v HK a mimo HK:
Škola

Četnost celkem

MŠ

4
1.ST

24

2.ST

31

ZŠ
SŠ

4

Celkem

63

Četnost dle místa působení

%

MŠ v HK

4

6%

1. stupěň ZŠ v HK
1. stupěň ZŠ mimo HK
2. stupeň ZŠ v HK
2. stupeň ZŠ mimo HK

17
7
25
6

27%
11%
40%
10%

SŠ v hradci Králové

4

6%

63

100%

Kdo dal podnět ke spolupráci:

Subjekt
Škola
Rodič

Četnost
55
0

%
88%
0%
18

Moziaka
Školní psycholog
Ped.psych. Poradna
OSPOD
Celkem

3
3
1
1
63

5%
5%
1%
1%
100%

b. Individuální případová práce
Ze získaných dat vyplývá, že proporce v zastoupení počtu spolupracujících klientů se podle věku
oproti předchozímu školnímu roku nijak výrazně neměnila. Pouze se nepatrně snížil rozdíl v počtu
klientů prvního a druhého stupně ZŠ, a to ve prospěch žáků druhého stupně. Obdobně žádná velká
změna nenastala ani v proporcích zastoupení počtu spolupracujících klientů. I nadále jako žadatelé
z celkového počtu dominovali zákonní zástupci dětí (81%).
Z hlediska charakteru řešeného problému nastaly největší změny ve dvou kategoriích zakázek
klientů. Především došlo k výraznému vzestupu zastoupení zakázek týkající se výchovného
poradenství (z 18% na 29%), a naopak více jak o polovinu se snížilo zastoupení klientů, kteří do
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poradny Mozaika přicházeli s osobnostní nebo psychosomatickou problematikou (z 16% na 7%). U
dalších kategorií zakázek nebyly zaznamenané změny statisticky významné.

Celkový počet spolupracujících klientů a jejich zastoupení dle věku:
Zastoupení individuálních klientů dle
věku
Individuální klienti z MŠ
Individuální klienti prvního stupně ZŠ
Individuální klienti druhého stupně ZŠ
Individuální klienti ze SŠ
Celkem

Četnost

%

19
64
55
3
141

14%
45%
39%
2%
100%

Charakter řešeného problému:

Charakter řešeného problému
Oběť šikany či ostrakizace či vylučování
spolužáky
Problémy v kontaktu s vrstevníky
Agresivita mezi vrstevníky
Výchovné poradenství
Výukové problémy
Projevy ADHD, nezralost
Osobnostní nebo psychosomatická
problematika

Četnost

%

16

11%

16
12
41
7
17

11%
9%
29%
5%
12%

10

7%
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Poruchy chování
Předávání výsledků sociometrie
Adaptace na školu/školku
Celkem

10
8
4
141

7%
6%
3%
100%

4. Koncepční záměry ŠPP Mozaika pro školní rok 2017/18
Ve školním roce 2017/18 je záměrem pracoviště dále prohlubovat spolupráci se základními a
mateřskými školami ve městě a zároveň postupně tlumit realizaci služeb Mozaiky ve školských
zařízeních mimo Hradec Králové. Našim cílem je udržet a zachovat tradiční požadované programy a
služby, které jsou dlouhodobě poptávány asi dvěma třetinami základních škol v Hradci Králové a
zároveň snaha tradiční služby aktualizovat a rozšiřovat, a to přímo podle poptávky ze strany pedagogů
a zástupců vedení jednotlivých škol. Dalším záměrem pracoviště je také hledat nové formy spolupráce
se školami, které stávající nabídku služeb nevyužívají nebo jí využívají pouze ojediněle. Jde o snahu i
s těmito školami v Hradci Králové hledat možnosti pro práci s ohroženými dětmi nebo pro různé
formy metodické podpory práce pedagogů, kteří s nimi pracují.
Dalším cílem pracoviště ŠPP Mozaika je začít realizovat primárně-preventivní program pro
mateřské školy „Příběh pro školku“. Realizace tohoto programu může znamenat významný posun
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v rozvoji systematické spolupráce s pracovišti předškolního vzdělávání. Program mimo jiné nabízí
podporu pedagogů při vhodné a systematické práci s emocemi žáků a kromě toho může také program
odhalit potencionálně ohrožené děti a nabídnout těmto dětem i rodinám včas vhodnou intervenci.
Další snahou pracoviště ŠPP Mozaika ve školním roce 2017/18 ještě více spolupracovat
s dalšími subjekty v rámci sítě odborníků a organizací, které pracují se stejnou cílovou skupinou
(školní psychologové, školní metodici prevence, pedopsychiatři, pedagogicko-psychologická poradna,
pracoviště OSPOD Hradec Králové, pracoviště SVP Návrat, apod.). Záměrem tohoto propojování
služeb je především docílit větší včasnosti intervenční práce a zlepšení návaznosti péče mezi
institucemi.
V oblasti odborného růstu členů pracovního týmu plánuje ŠPP Mozaika další supervizní a
intervizní setkávání s důrazem především na případovou práci s třídními kolektivy na školách.
Novinkou je záměr ŠPP Mozaika pokusit se zrealizovat v tomto školním nebo příštím školním
roce odborné setkání (seminář, workshop) s cílem sdílet zkušenosti s kolegy z celé ČR, kteří se této
problematice věnují.

Zpracovali:

Mgr. Alena Dostálová
Mgr. Vratislav Holeček

Projednáno v PR dne: 4.9.2017
Schváleno ŠR dne : 17.10.2017
Milan KUČERA
ředitel školy
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