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Výroční zpráva ZŠ SEVER, Lužická 1208, Hradec Králové 3  -  2013/2014 
 
1. Základní údaje o škole 
1.1 škola  
název školy Základní škola SEVER 
adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 
právní forma příspěvková organizace 
IČO 62060422 
IZO 062060422 
identifikátor školy 600086570 
vedení školy ředitel: Mgr. Milan Kučera 

zástupce ředitele: Mgr. Josef Fiedler 
kontakt tel.:495 407 045-6 

e-mail:milan.kucera@zssever.cz 
www.zssever.cz 

 
1.2 zřizovatel  
název zřizovatele Statutární město Hradec Králové 
adresa zřizovatele Československé armády 408, HK 
kontakt tel.:495 707 111 

fax:495 707 100 
e-mail: posta@mmhk.cz 

 
1.3 součásti školy kapacita 
Mateřská škola ---- 
Základní škola 600 
Školní družina 150 
Školní jídelna MŠ ---- 
Školní jídelna ZŠ 800 
Mozaika ---- 
 
1.4 základní údaje o součástech školy 
Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 
Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 

na třídu 
Počet žáků na 
pedagoga 

Mateřská škola x x x x 
1. stupeň ZŠ 9 187 20,8 17,8 
2. stupeň ZŠ 9 212 23,6 14,2 
Školní družina 5 129 25,8 30 
Školní jídelna MŠ x x x x 
Školní jídelna ZŠ x 354 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: 3,5 (1x psycholog, terapeut, 1 x spec.ped., terapeut, 1 x spec.ped., 0,5 
psychoterapeut). V současné době jsou zaměstnanci Mozaiky finančně odměňováni až do 
31.12.2014 z prostředků OPVK 
Zprávy ŠPP Mozaika – viz. bod 14 
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1.5 materiálně - technické podmínky školy 
Učebny, herny Obnoveny nátěry a emaily v prostorách 

šaten, ve třídách 1. i 2. st (60.000,-), 1 
učebna 1.st vybavena nábytkem, dokoupen 
drobný nábytek do tříd a opraveny vestavěné 
skříně (235.000,-) , zakoupeno 9 nových 
tabulí (156.000,-), do ŠD zakoupeny nové 
šatní skříňky (63.000,-), ve třídách byla 
provedena oprava lina a lišt (113.000,-) 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 
učebna 

Z vlastních zdrojů byla zakoupena PC 
technika a software v celkové hodnotě 
90.000,- Kč: 2x notebook, softwarové 
vybavení,  

Technická místnost 
 
ŠJ 

----- 
 
zakoupen kráječ chleba 70.000,- 

Sportovní zařízení ---------- 
Automaty 3 automaty na pití a sušenky 
Kancelářský nábytek 1.třída vybavena novám nábytkem a 

v ostatních třídách byly opraveny vestavěné 
skříně – 235.000,- Kč          

Žákovský nábytek oprava lavic  
Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 
sportovním nářadím apod. 

ŠD – 20.000,- 
1.st. – 10.000,- , 2.st. – 18.000,- 
 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 52. 000,- 
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 
technikou 

Obnova a rekonstrukce výpočetní techniky a 
doplnění audiovizuální techniky viz. odborné 
pracovny. 

Investiční rozvoj nákup 2 interaktivních tabulí a keramických 
tabulí (85.000,-) 

 
Komentář: Vše bylo realizováno za podpory Statutárního města HK,  
pana Hrůši – TS HK, z prostředků školy. 
 
 
1.6 Údaje o školské radě 
Datum zřízení 1.1.2006, od 01.01.2012 - nové obsazení 

školské rady 
Počet členů školské rady  6 
Kontakt rada.skoly@zssever.cz 
 
 
 
1.7 Údaje o občanském sdružení při škole 
Registrace Není zřízeno. 
Zaměření  
Kontakt  
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2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 
 
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 
a) nová soustava 
Kód Obor vzdělání  Poznámky 

 
Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola  RVP 18 
79-01-B/01 Základní škola speciální  RVP 0 
 
2.2 Vzdělávací programy 
Vzdělávací program Zařazené třídy 
OBECNÁ ŠKOLA - č.j. 12035/97-20 0 
NÁRODNÍ ŠKOLA - č.j. 15724/97-20 0 
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací 
program pro základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22) 

14 

Rozšířené vyučování 
č.j. 29738/96-22-50 (rozšířené vyučování tělesné výchovy) 
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3 Přehled pracovníků školy 
 
3.1 Základní údaje o pracovnících školy 
Počet pracovníků celkem 50,5 fyzických        44,65 přepočítaných 
Počet učitelů ZŠ 28                          25,7 
Počet vychovatelů ŠD 5                             4,25 
Počet učitelek MŠ -----                        ------ 
Počet správních zaměstnanců ZŠ 8                            5,70 
Počet správních zaměstnanců MŠ -----                        ------ 
Počet správních zaměstnanců ŠJ 6                            5,50 
Počet pracovníků Mozaiky 3,5                         3,50 
 
3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 
 

Pedagogičtí 
pracovníci Funkce Úvazek.     

1 Ředitel 1,0    
1 ZŘ 1,0    
1 VP+metodik 1,0    
25 Učitel 22,7    
1 Ved.vych. 1,0    
4 Vychovatelka 3,25    

  3,5 Mozaika 3,5    
 
Komentář: není započítán 2x 0,5 úvazek asistenta pedagoga (3.třídy) 
 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 
 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 
Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 
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Učitelé 2. stupně  98,2 Učitelé 2. stupně   91,0 
Učitelky MŠ ------- Učitelky MŠ --------- 
Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 
 
Komentář: jeden neaprobovaný pedagogický pracovník Bc. Pavel Nix studuje  PF 
UHK (aprobace Inf., Ma). Ukončení magisterského studia – konec kalendářního roku 
2014. 
 

  
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 
3 5 2 5 1 8 3 2 0 4 9 24 
 
Komentář: ZŠ a ŠD 
 

 
3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Nepedagogičtí 
pracovníci 

Funkce 
 

Úvazek  

ZŠ-         1 hospodářka 1  
1 školník 1  
6 uklizečka 3,7  

ŠJ           1   vedoucí 1  
               1 vedoucí kuchařka 1  

2 kuchařka 2  

2 pom.kuchařka 1,5  

 
Komentář –  není zahrnut neped. prac. ŠJ – úvazek 0,75 (doplňková činnost     
                    + MM HK) 
 

 
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 2014/15 

2 44 6 14 
 
Komentář: v průběhu 2.pololetí zák. zástupci zažádali o OŠD 

 
4.2 Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 
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a) na víceletá gymnázia přijato:  
  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 0 2 
soukromá gymnázia 0 0 
církevní gymnázia 0 0 
  
b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých  ročníků přijato:  

gymnázia, 
lycea 

obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní střední 
školy 

střední 
odb.učiliště  

celkem 
  

9 11 1 7 18 1 47 
  
c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia, 
lycea 

obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní střední 
školy 

střední 
odb.učiliště  

celkem 

2 0 0 0 3 1 6 
  
d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 
                             11 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  
                            67 1 
  
 
 
celkový 
počet  žáků 
školy 

Gymnázia, lycea SOŠ s 
maturitou 

SOU s 
maturitou  

SOU se 
závěrečnou 
zkouškou 

žáci přijatí na 
SŠ celkem 

víceletá ostatní celkem 
399 2 11 13 44 1 12 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Přehled o prospěchu 

Komentář: Celkový počet žáků k 30.9.13 
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 Počet 
žáků 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Neprospělo Průměrný 
prospěch 

Nehodnoceno 

1. stupeň 188/187 143/135 0/1 1,299/1,347 2/0 
2. stupeň 212/212 57/59 7/7 1,877/1,901 7/1 
Celkem 400/399 196/194 7/8 1,588/1,624 9/1 
 
Komentář: 1.pololetí/2.pololetí 13/14 
 
 
Přehled o chování 
 
Celkový přehled: 
 
 Počet 

žáků 
Pochvala 
ŘŠ 

NTU Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 188/186 0 16 6 5 2 - 
2. stupeň 212/210 121 59 28 13 3 2 
Celkem 400/396 121 75 34 18 5 2 
 
 
 
Komentář: Celkový počet žáků k 27.6.14, výchovná opatření sečtena za 1. a 2. pololetí 13/14 
 
 
5.2 Údaje o zameškaných hodinách 
 
 Počet 

omluvených 
hodin 

Počet 
omluvených 
hodin na žáka 

Počet 
neomluvených 
hodin 

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

1. stupeň 12646 33,83 51 0,135 
 

2. stupeň 24519 57,08 117 0,275 

Celkem 37165 45,455 168 0,205 

 
Komentář: výchovná opatření sečtena za 1. a 2. pololetí 13/14 
 
5.3 Údaje o integrovaných žácích: 
 

Druh postižení:  
  

Počet žáků 

Sluchové postižení  ------- 
Zrakové postižení  ------- 
S vadami řeči  ------- 
Tělesné postižení  ------- 
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S kombinací postižení  ------- 
S vývojovými poruchami učení  29 
S poruchami chování  2 
Autista  1 
Komentář: 

 
 
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 2013/2014 
 
 
Počet Vzdělávací akce 
 45 BOZP + PO 
 27 Novinky v 1.pomoci  
2 Mluvnice, sloh a literatura 
2 Stížnosti a jejich řešení 
1 ČS dějiny 1938-1989 
1 Konference: Šikana a kyberšikana 
2 Kurz RJ, 2.10.- 5.6.2014 
2 Jak na prvouku-učivo, motivace, metody 
1 Didaktika cizích jazyků – Aj 
3 Aj celý rok 
3 NJ celý rok 
1 Koncepce, principy a měření ve výuce chemie 
1 Školení ředitelů – výjezdní porada 
1 Zdravé zuby 
1 Didaktické studium Aj celý rok 
1 Nový občanský zákoník 
1 Jak čelit a předcházet konfliktům na ose žák-ručitel-rodič 
1 Jak sebe i žáky bavit vlastivědou I 
1 Kolokvium ředitelů Setkání ředitelů a ředitelek ZŠ obce III 

Hradec Králové 
2 Přáníčka a dárečky ke Dni matek 
1 exkurze Synthesia 
2 Reedukující specifické vývojové poruchy učení (kurz) 
1 eTwinning pro začátečníky 
1 Spotřební koš 
1 Nové trendy v moderním vaření VII 
1 Osobnost učitele 
 
 
Komentář k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků: využita hlavně 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 FC HK, Sokol HK, PF UHK, 
MGC Hradečtí Orli, TOM, 
Salinger, Policie ČR, Městská 
policie, KC Amaro Phurd, MŠ 
v oblasti Slezské Předměstí, FC 
Slavia HK 

Významné akce školy 3 turnaje v minigolfu soutěžní a 3 
turnajů 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, 
14. ročník turnaje v minikopané 
pro žáky a žákyně 1.tříd o Pohár 
ředitele ZŠ SEVER, turnaj 
v přehazované dívek 4.a 5.tříd, 2 
projektové dny I.stupni, pro 
předškoláky: S krtečkem na ZŠ 
Sever (pravidelná setkání říjen – 
duben), uskutečnění Olympiády 
pro předškoláky MŠ na SP (3 
části), ve spolupráci s FC Slavia 
uspořádán pro MŠ SP dětský 
sportovní den 

Akce k prevenci sociálně patologických jevů Besedy-Mozaika: Bezpečná třída, 
Městská policie: Dopravní 
výchova, minikurz sebeobrany pro 
dívky, dále programy: Normální je 
nekouřit, Alkohol je droga, 
komponovaný pořad „Láska ano, 
děti ne“, Den Labe,  Hradec 
Králové - bezpečné město, 
sportovní den s MěPo, veřejná 
sbírka pro Fond Sidus-škola 
obdržela certifikát 

Akce k enviromentální výchově Týden imobility-EKO filmy 

SCIO – 9.třídy Testování  

 
7.2 Účast žáků školy v soutěžích 
 
Název soutěže Školní kolo 

počet žáků- 
umístění 
  
 
 

Okresní kolo 
počet žáků-
umístění 

Krajské kolo 
počet žáků- 
umístění 
 
 
 

ČR 
počet žáků- 
umístění 

Olympiáda ČJ 11 1   
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Konverzace v Aj 23 4   
Zem.olympiáda 83 3 1x2  1  
Klokan-Matematika 185 1 1x6   
Pythagoriáda 20    
Novopacký slavíček    13 1x2 
Videopohlednice z mého města 
(Aj) 

   7 1x3 

Tonda obal (Vv) 153   1 1x1 
Přírodovědná soutěž 6.roč 45    
Já pomáhám přírodě (Vv) 86    
„Člověče, nezlob se“ 128    
Chemická olympiáda 38    
Mladý chemik 42    
Celkem 814 9 1 21 
 
7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích 
 
Název soutěže Školní 

kolo 
počet 
žáků 
umístění 

Okrskové 
kolo 
počet 
žáků 
umístění 

Okresní kolo 
počet žáků 
umístění 

Krajské kolo 
počet žáků 
umístění 

ČR 
počet 
žáků 

umístění 

Vybíjená 6.tř. chl   12  1x2   
Plaváček   30   
Florbal-chlapci ml.  10     
Florbal-dívky ml.  14 1x2 14 1x2   
Florbal-dívky st.   14 1x1 14  1x5  
Basketbal – dívky st   8 1x2   
Basketbal – dívky ml   9 1x1 9 1x4  
Minifotbal – chlapci 
ml. 

 14 1x1 14 1x2   

Mc Donald´s Cup, 
katedorie A,B 

 14 1x2 
14 1x1 

 
14 1x2 

 
 

 
 

Pohár Čs.rozhlasu-
ml.ž 

  12 1x2 12 1x3  

Pohár Čs.rozhlasu-
st.ž 

  12 1x2 12 1x4  

Pohár Čs.rozhlasu-
st.d 

  10    

Hradec.sport.hry plavání  8    
Volejbal st.d   9 1x2 10 1x3  
Hradec.sport.hry LA  25 1x3   
Vybíjená-
PreventanCup-d 

48     

Vybíjená- 
PreventanCup chl. 

48     

Olympijský den 323  kop.,koš.,florbal
,atl., 

přehazov.,minigolf odbíjená 



 10 

Coca Cola Školský 
pohár 

 15 1x1 15    

Celkem 419 81 206 57 0 
 
Celkový počet soutěží ve školním roce:   19 sportovních a 13 ostatních. 
 
 
Školu také reprezentovali žáci a žákyně v různých soutěžích přes svoje oddíly a zájmové kroužky-
např. v minigolfu, aerobiku, vodním pólu, rybaření, ve hře na hudební nástroje, kopané děvčat, tenisu, 
lehké atletice, lyžování, plavání.   
 
 
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 žáci-
košíková děvčata/ v 6.-9.ročníku a ve šk.roce 2013/2014 navštěvovalo 4 sportovní třídy 
celkem 101 žáků a žákyň. 
V této oblasti spolupracujeme především s FC Hradec Králové, 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 
2002 - Česká liga žáků U 12 C - 1.místo 
2001 - Česká liga žáků U 13 C - 2.místo 
2000 - Česká liga žáků U 14 C - 1.místo 
1999 - Česká liga žáků U 15 C - 3.místo 
1998 - Česká liga dorostu U16 A - 4.místo 
1997 - Česká liga dorostu U 17 A - 6.místo 
 
 
V současné době jsou reprezentanty České republiky dospělých a juniorů tito naši bývalí žáci 
a žákyně:  
kopaná- košíková-Michaela Hartigová, Kateřina Zavázalová, L.Ehlingerová-vodní pólo. 
 
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 2013/14 se vystřídalo celkem 20 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 konal již 15.ročník tohoto turnaje. 
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 48 žáků  6.- 9. ročníků učilo 
hradecké seniory orientovat se na Internetu a pracovat na PC. Celkem na škole proběhlo 8 
kurzů. 
Dne 24.6. a 25.6.2014 absolvovali žáci 1.-9.tříd celodenní Kurz  ochrany obyvatelstva za 
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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 12. 
 
Žáci školy sebrali během školního roku  2013/2014 215 kg pomerančové kůry, 1 195 kg 
kaštanů a 26 820 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 3 turnaje pro mládež i dospělé a v průběhu školního roku se zde konaly: Open 
spojený s II. ligou, krajský přebor, turnaj Pod Bílou věží. Navíc klub uspořádal 3 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 13.00 do 19.00 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, soutěže v kopané žáků speciálních škol.  
Pro žáky školy organizuje škola každoročně kurzy a kroužky. V letošním školním roce to 
byly kurzy Čj, Aj, M, dovedných rukou, moderní gymnastiky, sebeobrany, minigolfu, 
florbalu, odbíjené, výtvarné techniky, pohybové hry.   
Celkem 6 tříd 1.-6. r. vyjelo na školu v přírodě, kterých se zúčastnilo 98 dětí se svými 
pedagogy. 38 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 25. a 26. června. 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. Ve spolupráci 
s FC Slavia se uskutečnil sportovní den ke Dni dětí, kterého se zúčastnily MŠ ze SP. 
 
 
8. Údaje ke zprávě o výsledku kontroly plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a 
dodržování ostatních povinností plátce pojistného 
   - kontrola se uskuteční v roce 2014. 
 

9.  Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 
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1. Prostředky státního rozpočtu 
 

a) Příjmy 
Příjmy celkem – dotace   15 597 900,00 
 

C e l k e m     15 597 900,00 
b) Výdaje 

Neinvestiční výdaje celkem   15 597 900,00 
Z toho: náklady na platy   11 215 200,00 
             ostatní osobní náklady           68 00,00 
             zákonné odvody     3 926 079,30 
  učebnice, učební pomůcky       270 266,51 
  ostatní provozní náklady       118 354,19 
  
                c)   zisk     0 
 

 
      2.   Prostředky z rozpočtu zřizovatele 

a) příjmy 
celkem dotace     5 063 894,00 
ostatní příjmy                2 169 307,72 
 čerpání fondů               50 625,00 
úrok             519,35 

C e l k e m     7 284 346,07 
 
                  b)  neinvestiční výdaje    7 284 346,07 
 
                  c)  zisk                     0 

  
3.   Prostředky doplňkové činnosti 
 

c) příjmy 
celkem příjmy               1 131 136,00 
  

d) výdaje 
celkem výdaje       958 640,69 
 

e) zisk         172 495,31 
 
       
 
 
 
4.  Prostředky projektu „Mozaika II“ 
 

a) příjmy celkem    1 771 628,92 
 

b) výdaje celkem    1 771 628,92 
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z toho:mzdy                                                   1 128 917,00 
           odvody                                                   348 490,97 
           ostatní náklady                                       294 220,95 
                                       

c) zisk                   0 
 

5.  Prostředky EU „Peníze školám“ 
   
                  a)  příjmy celkem                 561 379,15 
 
 

 b)  výdaje celkem      561 379,15 
z toho: mzdy       236 955,00 
            odvody         16 212,50 
            ostatní náklady      308 211,65 
 

 c)   zisk               0  
 
6.   Investiční výdaje                   698 119,60 
  mycí stroj školní jídelna 409 141,00 
             kráječ      74 648,60 
             nábytek     49 367,00 
             interaktivní tabule 2ks 114 338,00 
             náklady na opravu    50 625,00                                                              
  
 
               

 
Hradec Králové 25.2.2014 
Ing. Renata Sejpková 
 
 
        
       Mgr. Kučera Milan 
             ředitel školy 
  
         

10. Akce pro veřejnost za šk.r.2013/2014 
15. ročník turnaje v minikopané pro žáky a žákyně 1. ročníků okresu Hradec Králové O pohár 
ředitele školy     
Minigolf – ve spolupráci s Hradeckými Orly –  Open s druhou ligou 
                                                                            Turnaje pro veřejnost (např. Turnaj pod Bílou věží)  
       Krajský přebor                                                                 
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 – 48 žáků proškolilo 96 seniorů. 
S Krtečkem na Sever – pravidelná setkání předškoláků a rodičů s pedagogy (říjen-duben) 
Olympiáda předškoláků MŠ na Slezském předměstí (3x) 
Sportovní den pro předškoláky z MŠ SP ve spolupráci s FC Slavie 
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11. Počet dětí zapojených do mimoškolní výchovy a vzdělávání - v % ve šk.r.2013/2014 
 
                                Celkem bylo zapojeno žáků  295 -  74 %. 
 
12. Přehled počtu žáků přijatých na SŠ – školní rok 2013/2014 (pro šk.r.14/15) 

 
 

Ze 6. roč. 
OU 17. listopadu                                                                  1 
Ze 7. roč. 
Gymnázium B. Němcové, HK    2 
Z 9. roč.       A   B  celkem 
Hotelová Š, HK      4 + 0 = 4 
SUPŠ hudebních nástrojů, HK    1 + 1 = 2 
SZdrŠ, HK                  2 + 0 = 2 
SŠ služeb, obchodu a gastr., HK    6 + 3 = 9 
OA a JazŠ,HK      12 + 0 = 12 
OA, Sped.Š, HK (soukr.)           2 + 0 = 2 
SOŠ + SOU Hradební, HK                9 + 3 = 12 
SPŠ stavební, HK                 5 + 0 = 5 
SOŠ + SOU Vocelova, HK                2 + 2 = 4 
Gymnázium J.K.Tyla, HK                4 + 0 = 4 
Biskupské gymnázium B. Balbína a …., HK  2 + 0 = 2 
SPŠ chemická, Pardubice                1 + 0 = 1 
SŠ vizuální tvorby, HK- Rusek, soukr.   1 + 0 = 1 
SŠ aplik. kybernetiky (soukr.)                                              2 + 0 = 2 
SŠ Podorlické vzdělávací centrum Dobruška (soukr.)         0 + 1 = 1 
Česká lesnická akademie Trutnov                                        1 + 0 = 1 
Sion High school HK                                                            1 + 0 = 1 
SOU plynárenské Pardubice                                                 1 + 0 = 1 
SŠ zemědělská a ekolog., SOU chlad. a klimatech, Kostelec 0 + 1 = 1 
  

  
 

13. Přehled projektů podpořených z grantových programů EU, MŠMT, KÚ, Statutární 
město HK 
 
Škola pro reálný život / z grantu Zvyšování kvality vzdělávání v Královéhradeckém kraji/. 3. rok 
probíhá udržitelnost projektu. 

Mozaika jako nástroj podpory sociální adaptace dětí a žáků v Královéhradeckém kraji, II / z grantu 
Zvyšování kvality vzdělávání v Královéhradeckém kraji/ a do dalších 2 projektů se přihlásila 
formou partnerství.  
 
14. Školské poradenské pracoviště Mozaika (ŠPP): 

 
Obsah:  1.     Popis činnosti pracoviště ŠPP…………........……………………………..…..1 
               2.    Pracovníci ŠPP Mozaika…………….………………………….……………...2 

         3.     Statistické údaje k činnosti ŠPP Mozaika za šk.rok 2013 - 2014….…………..2 
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           3.1. Případová práce na školách…………………………………...……………......2 
           3.2. Individuální případová práce v poradně…………………………...…………..5 
         4.    Koncepční záměr pro školní rok 2014 – 2015…….…….……………………..7 

 
1.   Popis činnosti pracoviště ŠPP: 

 
   V průběhu celého školního roku 2013-2014 navazovala činnost poradenského pracoviště Mozaika na 
osvědčené preventivní programy z předchozích let (podrobněji na http://www.mozaikahk.cz:90/). 
Pracovníci poradny přitom vycházely ze schválených principů projektu „Mozaika jako nástroj sociální 
adaptace dětí a žáků královéhradeckého kraje, II.“ (vice na 
http://www.mozaikahk.cz:90/granty/mozaika2/OBSAH.htm). Sledované období lze dokonce označit 
jako stěžejní při naplňování úkolů a cílů projektu. Projevilo se to jednak akcelerací nárůstu počtu 
evidovaných klientů (viz kapitola 3.2) a kromě toho vznikly dva metodické materiály určené pro 
pedagogické pracovníky základních a mateřských škol.   Materiály vycházejí z praktických zkušeností 
pracovníkům poradny z realizace ambulantních programů v poradně nebo přímo na školách a mohou 
být další inspirací třídním učitelům, školním metodikům prevence, výchovným poradcům, zástupcům 
vedení škol.  
   O zkušenosti z nabízených programů Mozaiky projevili v průběhu roku i další zástupci odborné 
veřejnosti (organizátoři vzdělávacích preventivních programů pro pedagogy, kolegové z dalších 
poraden a středisek výchovné péče a také zástupci akademické obce). Z tohoto důvodu pracovníci 
Mozaiky v průběhu školního roku organizovali nebo se účastnili několika odborných setkání. V říjnu 
2013 proběhla v ŠPP Mozaika prezentace metod práce pracoviště skupině studentů speciální 
pedagogiky – etopedie z Univerzity Palackého v Olomouci.  
  Dne 6. listopadu 2013 byla práce Mozaiky prezentována na odborné konferenci k problematice školní 
šikany a kyberšikany, na kterou byl zástupce Mozaiky pozván organizátory z Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje. Osobní zájem o další informace k činnosti Mozaiky projevil mj. i Dr. 
Michal Kolář, který měl na konferenci hlavní referát a je považován za největší odbornou kapacitu 
týkající se uvedené problematiky v ČR.  
     V červnu 2014 se podařilo v prostorách poradny Mozaika zrealizovat odborný seminář školských 
poradenských pracovníků, kteří se v královéhradeckém a pardubickém regionu zaměřují na práci se 
školními třídami. Celkem se akce zúčastnilo 12 specialistů z devíti subjektů.  
     Další významnou odbornou událostí v činnosti týmu ŠPP Mozaika bylo obnovení případových 
supervizí. Dne 11. 6. 2014 celý tým ŠPP Mozaika absolvoval případovou supervizi u akreditovaného 
supervizora PhDr. Dany Dobiášové. Půldenní supervizní setkání bylo věnováno jednak reflexi práce 
s nejobtížnějšími klienty, druhou oblastí bylo hledání cest k dalšímu zefektivňování spolupráce se 
školami.  
     2.  Pracovníci ŠPP Mozaika: 

Mgr. Vratislav Holeček       - speciální pedagog, terapeut, vedoucí pracoviště 
PhDr. Květoslava Šárová    - psycholog, terapeut 
Mgr. Iva Vojtěchová           - speciální pedagog, terapeut 
Mgr. Danuše Svídová          - psychoterapeut 
 
 
 
 

http://www.mozaikahk.cz:90/
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3. Statistické údaje k činnosti ŠPP Mozaika za šk. rok 2013 – 2014: 
 

3.1. Případová práce na školách 

   Ze statistických údajů vyplývá, že ve srovnání se školním rokem 2012-2013 pracovníci ŠPP 
Mozaika spolupracovali ve sledovaném téměř se stejným počtem škol a je zajímavé, že také proporce 
počtů škol podle stupně (MŠ, ZŠ a SŠ) zůstaly prakticky totožné.  
   Z hlediska počtu spolupracujících tříd zaznamenáváme zvyšující se podíl spolupracujících tříd z 1. 
stupně ZŠ (proti předchozímu školnímu roku nárůst o 6%). Přičemž se jednalo výhradně o školy 
z města Hradce Králové. To může signalizovat příznivou snahu vedení královehradeckých škol 
posouvat prevenci poruch vztahů mezi žáky k nižším věkovým kategoriím. 
 
Celkový počet spolupracujících MŠ, ZŠ a SŠ: 
 

Škola Četnost % 
MŠ 7 23 % 
ZŠ 22 74 % 
SŠ 1 3 % 

Celkem 30 100 % 
 
Celkový počet spolupracujících MŠ, ZŠ a SŠ v HK a mimo HK: 
 

Škola Četnost % 
MŠ v HK 7 23,5  

mimo HK 0 0  
ZŠ v HK  15 50  

mimo HK 7 23,5 
SŠ v HK  1 3  

mimo HK 0 0  
Celkem 30 100 % 

 
 
Celkový počet spolupracujících tříd MŠ, ZŠ a SŠ: 
 

Škola Četnost % 
MŠ  

7 
 
9  

ZŠ      1. stupeň 20  27 
2. stupeň 47  63 

SŠ 1 1  
Celkem 75 100 % 

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

Škola Četnost % 
MŠ V HK 7 9  
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Mimo HK 0 0  

ZŠ 1. stupeň V HK 17 23  
Mimo HK 3 4 

ZŠ 2. stupeň V HK 37 50  
Mimo HK 10 13  

SŠ V HK 1  1 
Mimo HK 0 0  

Celkem 75 100 % 
 
Podnět ke spolupráci: 
 

Subjekt Četnost % 
Škola 73 98  
Rodič 1 1  
Dítě 0 0  
ŠPP 1 1  
Jiný subjekt 0 0 

Celkem 75 100 % 
 
 
Charakter řešeného problému: 
 

Charakter problému Četnost % 
Preventivní sociometrie  

17 
 

23  

Podezření na poruchy vztahů 
mezi žáky 

 
38 

 
51  

Agresivita (šikana) ve vztazích  
13 

 
             17  

Sociální izolovanost žáka  
4 

 
5  

Problém integrace nového žáka 
do třídy 

 
2 

 
3 
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3.2. Individuální případová práce v poradně 
 

Neklidná a nesoustředěná třída  
1 

 
1  

Šikana učitele  
0 

 
0  

Šikana ze strany učitele  
0 

 
0  

Celkem 75 100 % 
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    Statistická data týkající se individuální klientely přinesla ve sledovaném období tři nové významné 
poznatky. Především byl na základě zjištěných údajů zaznamenán statisticky významný nárůst zájmu 
klientů o individuální ambulantní poradenské služby poradny Mozaika. Oproti školnímu roku 2012-
2013 se zvýšil počet evidovaných individuálních klientů o jednu třetinu. Celkem tak bylo 
v ambulantních programech evidováno 218 klientů, což je doposud nejvyšší počet od vzniku zařízení 
v roce 2010.  
   Druhou nápadnou změnou je to, že se pracovníci Mozaiky oproti minulosti zabývali dvojnásobným 
počtem případů obětí školního šikanování a naopak se o polovinu snížil počet případů dalších tzv. 
poruch chování (záškoláctví, krádeže, lži a podvody). To může signalizovat další posun ve specializaci 
a profilaci pracoviště směrem k případům závažných poruch vztahů mezi žáky školních tříd.   
   Třetím nápadným poznatkem je nárůst evidence případů, kdy rodiče řeší s pracovníky poradny své 
výchovné problémy s dětmi. V této oblasti se zvýšil nárůst případů o dokonce o dvě třetiny. 
 
Celkový počet spolupracujících klientů z MŠ a ZŠ a jejich zastoupení dle věku: 
 

Zastoupení Četnost % 
Individuální klienti z MŠ 25 12 
Individuální klienti ze ZŠ – 1. 
stupeň 

101 46 

Individuální klienti ze ZŠ – 2. 
stupeň 

92 42 

Individuální klienti ze SŠ  0 0 

Celkem 218 100 % 
 
 
 
Kdo dal podnět ke spolupráci: 
 

Subjekt Četnost % 
Rodič 151 69 
Škola 40 18 
Dítě 2 1 
ŠPP Mozaika 8 4 
Jiný subjekt (OSPOD, apod.) 17 8 

 
 

Celkem 218 100% 
 
 
 
 
 
Charakter řešeného problému: 
 

ProblémProblém 
 

Četnost % 

Traumatizace ve škole (oběť šikany)  
  

42 20 
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4. Koncepční záměr pro školní rok 2014-2015: 
 
   Zásadní událostí v nadcházejícím školním roce z hlediska dalšího zajištění provozu pracoviště bude 
ukončení projektu „Mozaika jako nástroj podpory sociální adaptace dětí a žáků, II.“ v prosinci 2014.  

Problémy v kontaktu s vrstevníky 
(sociální neobratnost, osamocenost, apod.) 

40 18 

Agresivita vůči vrstevníkům 
(včetně šikanování) 

 
29 

 
13 

Agresivita vůči autoritám a nerespektování stanovených 
pravidel 

 
15 

 

 
7 

Výchovné problémy v rodině  
30 

 
14 

Výukové problémy (zhoršení prospěchu)  
7 

 
3 

Nesoustředěnost, hyperaktivita 
(problematika sy ADHD) 

 
5 

 
2 

Osobnostní nebo psychosomatické potíže 
(sebepoškozování) 

 
20 

 
9 

Záškoláctví, krádeže, podvody, lži   
5 

 
2 

Akutní krizová intervence 0 0 
Předávání výsledků sociometrie  

25 
 

12 

Celkem 218 100 % 
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Tímto krokem se mj. uzavře  financování pracoviště z evropských sociálních fondů. Pro další 
fungování pracoviště bude proto rozhodující věcí, aby celkové zajištění financování od ledna 2015 
bylo na návrh zřizovatele schváleno příslušnými orgány města Hradec Králové. Pokud tento záměr 
bude úspěšně realizován, pak velmi pravděpodobně dojde ke změnám cílové skupiny pracoviště, 
protože se dosavadní krajská působnost Mozaiky opět vrátí do působnosti města Hradce Králové. 
    Čtvrtý rok fungování pracoviště potvrzuje, že jeho koncepce a způsob nabízených služeb má 
příznivou odezvu jak u pedagogické, tak i rodičovské veřejnosti. Důvodem takovéto odezvy je jednak 
snaha pracovníků Mozaiky důsledně respektovat obecně platné etické zásady poradenské práce, dále 
záměr poskytovat konkrétní formy podpory a pomoci žákům a pedagogům neformálně, tedy mj. i 
přímo na školách – tedy v místě, kde řada potíží často vzniká, nebo se projevuje a proto je lze také 
v tomto prostředí často velmi účinně řešit. Třetí zásadou je neustálé hledání a uplatňování nových, 
netradičních terapeuticko-poradenských přístupů, které mohou přinášet vyšší účinnost a efektivitu 
poskytovaných služeb. Pokud pracoviště Mozaika bude nabízet své služby i nadále, pak nebude nutné 
vnášet do koncepce pracoviště nějaké zásadní změny. Pracovní tým bude i nadále vycházet 
z osvědčených principů poradenské a preventivně-výchovné práce, která bude dále průběžně 
inovována zapracováváním nových zkušeností a poznatků získaných dalším vzděláváním a odborným 
růstem členů pracovního týmu.         

 
V Hradci Králové dne 25. srpna 2014 
 
 
                                                                       Mgr. Vratislav Holeček, vedoucí pracoviště ŠPP 
 

 
 

Projednáno v PR dne: 1.9.2014 
Schváleno ŠR dne : 7.10.2014 

                                                   Milan  KUČERA  
             ředitel školy    
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