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Výroční zpráva ZŠ SEVER, Lužická 1208, Hradec Králové 3  -  2017/2018 
 
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 10 231 23,1 19,5 
2. stupeň ZŠ 9 208 23,1 15,4 
Školní družina 5 139 27,8 30 
Školní jídelna MŠ x x X x 
Školní jídelna ZŠ x 692 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 
 
1.5 materiálně - technické podmínky školy 
Učebny, herny Nová vestavěná skříň, do stolů a skříněk 

instalována nábytkářské zámky (GDPR),– 

http://www.zssever.cz/
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52.300,- Kč, vymalována spojovací chodba 
do pavilonu Tv a na 1.st, 5 učeben na 1.st, 
místnost školního psychologa, chodba v SPP 
Mozaika a komunitní místnost, šatna u ŠJ -   
Kč – 112.188,- Kč 
Provedena výměna nástěnek na chodbách 
školy – 58.000,- Kč 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 
učebna 

Proveden servis dataprojektorů – 10.000,- 
Kč, v rámci ITI provedena kompletní 
rekonstrukce odborných učeben: dílny, 
přírodopis, fyzika, chemie, 2x PC cca za 
12.000.000,- Kč 

Technická místnost 
 
 
 
 
 
ŠJ 
 
Bytová jednotka 

Dokoupeny šatní skříňky pro žáky I. a II.st. – 
150.000,- Kč, čištění 3 svodů na dešťovou 
vodu (TS HK) 
 
 
 
Provedena rekonstrukce šatny ŠJ (TS HK) –  
výměna dlažby, dřevěného obložení, laviček 
– cca za 800.000,- Kč 
0 

Sportovní zařízení Pravidelná údržba školního hřiště (dosyp 
granulátu, zakoupen kartáč na umělou trávu 
– 14.500,- Kč, provedena rekonstrukce 
podlahy ve velké tělocvičně (broušení parket, 
nátěr + obnova čar – 95.000,- Kč 

Automaty 3 automaty na pití a sušenky 
Kancelářský nábytek ----          
Žákovský nábytek Provedena výměna desek cca 40 ks lavic – 

17.000,- Kč 
Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 
sportovním nářadím apod. 

ŠD – 22.500,- Kč 
1.st. – 12.000,- Kč , 2.st. – 18.000,- Kč 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 95.000,- Kč 
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 
technikou 

Obnova a rekonstrukce výpočetní techniky a 
doplnění audiovizuální techniky viz.odborné 
pracovny. Dále zakoupeno: router ZyXEL, 
switch, 2x dataprojektor s instalací, 4x 
notebook, 2x PC, 30 sluchátek do PC učebny 
– 186.000,- Kč, dokoupen antivirový 
program ESET – 36.000,- Kč,0 

Investiční rozvoj Provedena kompletní rekonstrukce šatnového 
prostoru u ŠJ – 800.000,- Kč, v rámci ITI 
provedena kompletní rekonstrukce 
odborných učeben: dílny, přírodopis, fyzika, 
chemie, 2x PC cca za 12.000.000,- Kč, do 
školní kuchyně zakoupen varný kotel a el. 
pečící pánev – 297.000,- Kč 

Komentář: Vše bylo realizováno za podpory Statutárního města HK,  
pana Lédla, Čakányho – TS HK, z prostředků školy. 
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1.6 Údaje o školské radě 
Datum zřízení 1.1.2006, od 1.1.2015 - 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  
 
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 19 
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) 

15 

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 52 fyzických          49,4 přepočtených 
Počet učitelů ZŠ 26                          25,36 
Počet vychovatelů ŠD 5                             4,54 
Počet učitelek MŠ -----                        ------ 
Počet správních zaměstnanců ZŠ 7                            6,50 
Počet správních zaměstnanců MŠ -----                        ------ 
Počet správních zaměstnanců ŠJ 8                            8,00 
Počet pracovníků Mozaiky 6                            5,00 
 
3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 
 

Pedagogičtí 
pracovníci Funkce Úvazek.     

1 Ředitel 1,00    

mailto:rada.skoly@zssever.cz
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1 ZŘ 1,00    
1 VP 1,00    
1 MP 1,00    
22 Učitel 21,36    
1 Ved.vych. 1,00    
4 Vychovatelka 3,54    

   6 Mozaika 5,00    
Komentář: není započítán 2x úvazek asistenta pedagoga (5. + 6. třída). Celkem 0,95. 

 
3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 
 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 
Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 
Učitelé 2. stupně 100 Učitelé 2. stupně 99,72 
Učitelky MŠ ------- Učitelky MŠ --------- 
Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 
Komentář:  

  
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 
1 2 2 9 2 8 3 4 0 0 8 23 
Komentář: ZŠ a ŠD  

 
3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Nepedagogičtí 
pracovníci 

Funkce 
 

Úvazek  

ZŠ          1 hospodářka 1  
1 školník 1  
5 uklizečka 4,5  

ŠJ           1   vedoucí 1  
               1 vedoucí kuchařka 1  

2 kuchařka 2  

5 pom.kuchařka 5  

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 
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2 43 14 11 
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) 
ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 0 2 
soukromá gymnázia 0 0 
církevní gymnázia 1 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 
  

4 4 0 13 11 1 33 
  
c) na soukromé školy přijato: 
gymnázia, 

lycea 
obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní 
střední školy 

střední 
odb.učiliště  

celkem 

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

z devátých ročníků z nižších ročníků 
                             5 0 
 
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  

44 0 
 

 celkový 
počet  žáků 
školy 

Gymnázia, lycea SOŠ s 
maturitou 

SOU s 
maturitou  

SOU se 
závěrečnou 
zkouškou 

žáci přijatí 
na SŠ 
celkem víceletá ostatní celkem 

439 3 4 7 34 1 5 47 
 
 
 
 
 
5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

Komentář: Celkový počet žáků k 30.09.17 
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Přehled o prospěchu 
 Počet 

žáků 
Prospělo s 
vyznamenáním 

Neprospělo Průměrný 
prospěch 

Nehodnoceno 

1. stupeň 232/229 180/173 0/1 1,299/1,343 0/0 
2. stupeň 207/210 69/69 2/1 1,714/1,738 0/0 
Celkem 439/439 249/242 2/2 1,507/1,541 0/0 
 
Komentář: 1.pololetí/2.pololetí 17/18 
 
Přehled o chování 
 
Celkový přehled: 
 
 Počet 

žáků 
Pochvala 
ŘŠ 

NTU Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 232/229 14/15 15/15 12/8 5/2 0/0 0/0 
2. stupeň 207/210 27/45 23/81 10/16 8/9 1/1 0/2 
Celkem 439/439 41/60 38/96 22/24 13/11 1/1 0/2 
 
Komentář: Komentář: 1.pololetí/2.pololetí 17/18 
 
5.2 Údaje o zameškaných hodinách 
 
 Počet 

omluvených 
hodin 

Počet 
omluvených 
hodin na žáka 

Počet 
neomluvených 
hodin 

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

1. stupeň 18369 38,220 30 0,065 
2. stupeň 23612 57,265 128 0,305 
Celkem 41981 47,743 158 0,185 
Komentář: výchovná opatření sečtena za 1. a 2. pololetí 17/18 

 
 
5.3 Údaje o integrovaných žácích: 
 

Druh postižení:  
  

Počet žáků 

Sluchové postižení  ------- 
Zrakové postižení  ------- 
S vadami řeči  2 
Tělesné postižení  2 
S kombinací postižení  ------- 
S vývojovými poruchami učení  42 
S poruchami chování  5 
Autista  1 
Komentář: stav k 31.3.2018 
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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 Vzdělávací akce 
26 Práce s žákem s podpůrným opatřením 1. stupně 
30 Přístup k dětem s autismem 
1 Podporujeme nadané děti pro budoucnost 
1 Zdravotní cvičení s overbally 
1 Hudební hry aneb když učitel nezpívá 
2 Kurz Aj 
1 Bakaláři 
2 Strategické řízení a plánování ve školách a v územích 
1 Učitelé v kyber-ohrožení 
1 Osobnostně sociální rozvoj metodika prevence 
1 Let´s Celebrate 
1 Grammar through conversation 
1 Čt. gramotnost a její podpora na 2-.st ZŠ 2x celý den 
1 Jak učit Sci-fi a Fantasy literaturu celý den 
1 Na pomoc učitelům dějepisu. Normalizace 
1 Jakub - workshop 
1 Metodika prevence užívání návykových látek Unplugged 16h 
2 Prevence rizikového sexuálního chování 
1 Studium prevence sociálně patologických jevů 
1 GDPR–nová pravidla pro zpracování a ochranu os.údajú 
5 Brána jazyků otevřená (Aj-60h) 
ŠJ Vaříme zdravě v konvektomatu…. 
 
 
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  

Spolupráce školy a dalších subjektů FC HK, PF UHK, 
MGC Hradečtí Orli, TOM, 
Salinger, Policie ČR, Městská 
policie, KC Amaro Phurd, MŠ 
v oblasti Slezské Předměstí 

Významné akce školy 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 
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Donald´s v kat.ml. a  starší žáci, 
Hradecké hry, republikové finále 
Mc Donald´s Cup v Ostravě, Pohár 
rozhlasu, 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 2017), vánoční zpívání 
pro rodiče převážně 1. stupně, 
English Focus- týdenní kurz Aj,  

Akce k prevenci sociálně patologických jevů Besedy-Mozaika: Bezpečná třída, 
Městská policie-program: 
Přestupky a trestné činy, Bezpečné 
chování, Kompetence MP, 
Dopravní výchova, Šikana a 
kyberšikana, Sebeobrana dívek, 
Malý kriminalista, další přednášky: 
„Eticky společně do přátelské třídy 
vkročíme“ pro 6.ročník, 
divadelního představení „Trapas 
nepřežiju“, žáci 8. tříd se zúčastnili 
„protidrogového vlaku“, žákyně 7. 
tříd se zúčastnily besedy „Čas 
proměn“, žáci 9. ročníků se 
zúčastnili programu „Hrou proti 
AIDS“ a začátkem školního roku 
navštívili ÚP HK a také se 
účastnili besedy se studenty 
medicíny UK na téma „Zdravý 
sexuální život“, 1.stu: preventivní 
program „Dental projekt“, Hradec 
Králové – bezpečné město, 
sportovní den s MěPo, den s PČR, 
veřejná sbírka pro Fond Sidus-
škola obdržela certifikát 

Akce k environmentální výchově Týden imobility-EKO filmy 

9. třídy SCIO 
5. třídy ČŠI  

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 
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Zeměpisná olympiáda 32 3/1 1/3 
 

Školní soutěž v Aj - říjen 25 
   

Školní soutěž v Aj - únor 25 
   

Školní soutěž v Aj - květen 10 
   

Mladý chemik 22     3 
  

Chemická olympiáda 2 0 
  

Biologická olympiáda 2 1/1 
  

Přv.klokan 23 
   

Dějepisná olympiáda 6 1/0 
  

Dějepisná historiáda 
   

4/20 
Matematický klokan  184 

   

Pythagoriáda  41 1/8. – 13. 
  

Olympiáda z českého jazyka 20 1/0 
  

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 32 2/0 
  

Výtvarná soutěž 1. stupeň 190 
   

Výtvarná soutěž 1. stupeň 204 
   

 
 
 
 
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 

Minifotbal 
 

12 /1 12/1 12/1 
 

Pohár Rozhlasu /atletika/ 
  

st.žáci /4 
  

Pohár Rozhlasu  
  

ml.žáci/5 
  

Basketbal 
  

ml.žákyně/1 
  

Vybíjená 2. a 3.tříd 
 

12/4  
   

Vybíjená 4. a 5. tříd 
(chlapci) 

 12/4    

McDonald´s Cup (kat B 
4.+5.tř) 

 13/1 13/1 12/1 12/2 

Turnaj ZŠ a SŠ v 
minigolfu 

  3/1   

Pohár Rozhlasu   st.žákyně/14   
Pohár Rozhlasu   ml.žákyně/9   
 
 
Celkový počet soutěží ve školním roce 17/18:   10 sportovních a 16 ostatních. 
 
Školu také reprezentovali žáci a žákyně v různých soutěžích přes svoje oddíly a zájmové kroužky-
např. v minigolfu, aerobiku, vodním pólu, judu, ve hře na hudební nástroje, tenisu, lyžování, 
plavání….   
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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 2017/2018 navštěvovalo 4 sportovní třídy 
celkem 102 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 – soutěž mezi kraji – 4. místo 
2005 - Česká liga žáků U 12 C - 8.místo 
2004 - Česká liga žáků U 13 C - 2.místo 
2003 - Česká liga žáků U 14 C - 3.místo 
2002 - Česká liga žáků U 15 C - 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, Matěj Šrejber 
 
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 2017/18 se vystřídalo celkem 8 studentů na 
průběžné nebo souvislé praxi. 
 
V rámci okresu vypisuje škola turnaj v minikopané žáků a žákyň 1. tříd o Pohár ředitele ZŠ 
SEVER.  
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 32 žáků 6. - 9. ročníků učilo 
hradecké seniory (53) orientovat se na Internetu a pracovat na PC. Celkem na škole proběhlo 
7 kurzů. 
Dne 26. 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 9. 
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Žáci školy sebrali během školního roku  2017/2018 213,5 kg pomerančové kůry, 9,0 kg 
citronové kůry, 2 041 kg kaštanů, 226 kg žaludů a 36 813 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 
malotřídních škol 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, pohybových 
her.   

Celkem 8 tříd 1.-6. r. vyjelo na školu v přírodě, kterých se zúčastnilo 152 dětí se svými 
pedagogy. 47 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 28. června 2018. Soutěže 
probíhaly v kopané, lehké atletice, řadě netradičních disciplin a minigolfu. Tradičně se na 
závěr odehrálo utkání pedagogů, trenérů a bývalých žáků 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 2018 provedena.  
 
 
9.                           Zpráva o hospodaření školy za rok 2017 
 
 

1. Prostředky státního rozpočtu 
 

a) Příjmy 
Příjmy celkem – dotace   19 797 406,00 
 

C e l k e m     19 797 406,00 
Neinvestiční výdaje celkem   19 797 406,00 
Z toho: náklady na platy   14 183 166,00 
             ostatní osobní náklady         63 000,00 
             zákonné odvody     5 107 177,46 
  učebnice, učební pomůcky       221 831,30 
  ostatní provozní náklady       222 231,24 
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                  c)   zisk                           0 

 
 
      2.   Prostředky z rozpočtu zřizovatele 

a) příjmy 
celkem dotace     7 422 145,00 
ostatní příjmy                2 859 433,53 
 čerpání fondů             228 586,14 
ostatní příjmy     752 552,26 
úrok             267,85 

C e l k e m              11 262 984,78 
                  b)  neinvestiční výdaje             11 262 984,78 
 
                  c)  zisk                0 
 

  
3.   Prostředky doplňkové činnosti 
 

b) příjmy 
celkem příjmy              1 107 700,00 
  

c) výdaje 
celkem výdaje              1 038 860,06 
 

d) zisk          68 839,94 
        
 
 
 
 
 
     4.  Prostředky EU projekt Společné vzdělávání 
   
                  a)  příjmy celkem                           434 859,21 
 

  b)  výdaje celkem      434 859,21 
  z toho: mzdy       292 642,00 
             ostatní náklady     142 217,21 
 

  c)   zisk                 0  
 
 

 
     5.   Investiční výdaje                  674 247,00 
 
  konvektomat   496 040,00 
             plynový kotel        120 395,00 
             oprava budovy       57 812,00 
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Hradec Králové 25.2.2018 
 
        
       Mgr. Kučera Milan 
             ředitel školy 

       
10. Akce pro veřejnost za šk.r.2017/2018 
Uskutečnění 17. ročníku turnaje minikopané pro žáky a žákyně 1. ročníků okresu Hradec Králové 
„O pohár ředitele školy“.    
Minigolf – ve spolupráci s Hradeckými Orly –  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 – 32 žáků proškolilo 53 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.2017/2018 
 
                                Celkem bylo zapojeno žáků  298 -  68 %. 
 
12. Přehled počtu žáků přijatých na SŠ – školní rok 2017/2018 (pro šk.r.18/19) 

Z 5.roč.       M VL celk. 
Biskup. gymnázium B.B. HK     1   + 0   =  1 
 
Ze 7.roč. 
Gymnázium B. Němcové HK     2   + 0   =  2 
 
Z 9.roč. 
SOŠ a SOU Vocelova HK     4   + 3   =  7 
SŠSOG Velká HK      6   + 1   =  7 
SPŠ, SOŠ a SOU Hradební HK     10  + 1   = 11 
Hotelová Š HK soukr.      1   + 0   =  1 
OA, SOŠ a JŠ HK      6   + 0   =  6 
Bezpečnostně práv. akad. M. Svatoňovice soukr.  1   + 0   =  1 
Trivis Třebechovice p. O. soukr.    2   + 0   =  2 
SPŠ elektrotechnická a VOŠ Pardubice   1   + 0   =  1 
SŠ a VOŠ aplik. kyber. HK soukr.    1   + 0   =  1 
SOU Svitavy       1   + 0   =  1 
SŠ cest. ruchu a graf. des. Pardubice soukr.   1   + 0   =  1 
SPŠ chemická Pardubice     1   + 0   =  1 
Gymnázium J.K. Tyla HK     2   + 0   =  2 
SUPŠ hudeb. n. a nábytku HK     1   + 0   =  1  
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SŠ zem. a vet. Lanškroun     1   + 0   =  1 
        42  + 5   = 47 
 

  
 

13. Přehled projektů podpořených z grantových programů EU, MŠMT, KÚ, Statutární 
město HK 

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. 

      Projekt „Čerstvý vítr z hor“ – partnerství: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509, v rámci     
      Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. 
      Projekt KÚ - „Implementace Etické výchovy na ZŠ Sever“, 17SMP03-0003, oblast specifické  
      primární prevence, k rozvoji zdravého životního stylu dětí a mládeže a etiky.  
      Projekt KÚ – „Podpůrná terapeutická skupina pro děti z rodin z KHK v tíživé životní situaci“,   
     17SMP01-0018, oblast specifické primární prevence, k rozvoji zdravého životního stylu dětí a mládeže.  
     ITI – modernizace infrastruktury v ZŠ Sever 
     I-KAP KHK I – partner v projektu CZ.0,2.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508 (Obchodní akademie, Střední  
     odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové 
 
 
 

 
14. Školské poradenské pracoviště Mozaika (ŠPP): 

Výroční zpráva pracoviště ŠPP Mozaika  
za školní rok 2017/2018 

 
Obsah 
 
1. Popis činnosti pracoviště ŠPP Mozaika ......................……………………….………….………….….….1 
2. Statistické údaje k činnosti ŠPP Mozaika za školní rok 2017/2018.….…………....…..……........3 

2.1. Případová práce na školách…………………………………..……………………..……..…….…............3 
2.2. Individuální případová práce v poradně…………………………...………………..…….……….…….7 

3. Koncepční záměr pro školní rok 2018/2019…….…….……………………………………..……….………..9 
 

1. Popis činnosti pracoviště ŠPP Mozaika v roce 2017/2018 
 

V roce 2017/2018 jsme se zaměřili na další zdokonalování již nastavených vnitřních procesů 
vedoucích ke zkvalitnění našich služeb. Zefektivnila se komunikace se školami, a to definováním 
klíčového pracovníka pro spolupráci s Mozaikou za školu. Určení konkrétní zodpovědné osoby pro 
evidenci a reflexi spolupráce mezi školou a Mozaikou pomohlo k lepšímu předávání informací.  

Sjednotila se interní i výstupní dokumentace ŠPP Mozaika, což vedlo k většímu zpřehlednění námi 
poskytnutých služeb v každé konkrétní třídě. Naším záměrem je stále více klást důraz na přesné 
definování zakázky směrem od školy, jejich potřeb i cílů naší spolupráce. K tomu slouží vstupní 
osobní konzultace s třídním učitelem, kterou realizujeme vždy před zahájením spolupráce ve třídě. Po 
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skončení naší intervenční práce opět klademe důraz na závěrečnou konzultaci, kde je prostor pro 
oboustranné vyhodnocení spolupráce a kontrolu naplnění plánovaných cílů.  

Odborný tým ŠPP Mozaika i nadále rozšiřoval své vzdělávání, reflektoval svou práci v rámci 
pravidelných týdenních týmových intervizí a zajistil si dlouhodobou kvalitní supervizi. Kromě toho 
absolvovali zaměstnanci ŠPP Mozaika řadu dílčích školení, díky kterým rozšířili své odborné znalosti i 
terapeutické dovednosti.   

Ve školním roce 2017/2018 jsme plánovali, a také zrealizovali, pilotní primárně-preventivní 
program ve školkách – PŘÍBĚH PRO ŠKOLKU. O program byl ze strany školek veliký zájem, ve 
školním roce se nám podařilo zajistit kompletní program v 8 z nich. V dalších školkách navážeme 
spolupráci v roce 2018/2019. Program PŘÍBĚH PRO ŠKOLKU jsme aktivně reflektovali nejen 
s učiteli, kteří se na programu podíleli, ale také s vedením školek. Získali jsme k programu kvalitní 
zpětnou vazbu a cenné inspirace, o které náš program do dalšího školního roku obohatíme.  

Ve školním roce 2017/2018 probíhalo setkávání se školními psychology v pravidelných měsíčních 
intervalech. Kolegové měli možnost vzájemně intervizně sdílet případy, zkušenosti, odborně se 
inspirovat či podpořit. Kromě již tradičních setkávání se školními psychology jsme realizovali řadu 
dalších setkání s kolegy z různých institucí a organizací. Cílem těchto schůzek bylo zorientovat se 
v aktuální nabídce služeb a rozšířit tak síť podpory pro naše klienty. Spolupracující organizace byly 
například: HoSt Home-Start ČR, Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Salinger 
z. s. a tým pracovníků z Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) magistrátu města Hradec 
Králové.  

Ve školním roce 2017/2018 jsme rozšířili nabídku dětských terapeutických skupin o skupinu pro 
děti z prvního stupně ZŠ. Díky tomu se nám dařilo zacílit kvalitní skupinovou psychoterapeutickou 
podporu i pro děti mladšího školního věku.  Skupinová práce s dětmi byla pro nás obecně velice 
cenným zdrojem informací, vedoucí k efektivnější podpoře dobrého začlenění klienta ve školním 
kolektivu. Skrze skupinovou práci jsme mohli nahlédnout a rozpracovat fixované nefunkční 
mechanismy ve vrstevnickém kontaktu. Ve skupinách se některým dětem podařilo převzít 
zodpovědnost za svůj problém, vymanit se z dlouhodobé manipulace či role oběti, dařila se vědomá 
práce s vlastními hranicemi aj. Mnoho rodičů reflektovalo výrazné pozitivní změny v chování dítěte.  
 

Pracovníci ŠPP Mozaika ve školním roce 2017/2018: 
 

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. Danuše Svídová         speciální pedagog, terapeut 

       Mgr. Soňa Procházková      speciální pedagog, terapeut 
       

 
 

2. Statistické údaje k činnosti ŠPP Mozaika za školní rok 2017/2018 
 

2.1 Případová práce na školách 
Ve školním roce 2017/2018 jsme zaměřili pozornost na školy a školky zřízené statutárním 

městem Hradec Králové a školám od jiného zřizovatele již nabízíme pouze metodické konzultace u 
nás na pracovišti. Jasné vymezení našeho působení s sebou přineslo více možností hledat, jak naše 
služby ještě více přizpůsobit potřebám hradeckých škol i školek.  
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Naši vizi, že se zaměříme na včasnou intervenci a pokusíme se zachytávat vztahově ohrožené 
děti v co nejmladším věku, se nám podařilo naplnit. Oproti loňskému roku jsme navýšili počet 
spolupracujících tříd ve školkách ze 4 na 15.   

 
Celkový počet spolupracujících škol/školek: 
 

Instituce Četnost % 

ZŠ 15 65% 

MŠ 8 35% 

Celkem 23 100% 
 
 

 
 
 
Naše služby využily až na výjimky všechny hradecké základní školy, a to celkem v 64 třídách. 

Práce přímo ve škole, s žáky i učiteli, je naší doménou, snažíme se pomáhat přímo tam, kde je potřeba, 
a hledat na míru takový typ podpory, který bude efektivní. Ve školním roce 2017/2018 jsme v terénu 
strávili celkově 231 hodinu.   

 
Celkový přehled práce ve spolupracujících školách/školkách: 
 

Počet spolupracujících  
škol/školek 

Počet spolupracujících     
tříd 

Počet hodin přímé 
práce v ŽS/MŠ 

23 64 231 

 
Celkový počet spolupracujících tříd MŠ a ZŠ.  
 

Instituce Četnost % 

MŠ   15 24% 
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ZŠ 
1. stupeň 22 34% 

2. stupeň 27 42% 

Celkem 64 100% 
 
 
 

 
 
 
Přehled forem spolupráce se ZŠ a MŠ: 
 
 

Charakter spolupráce se ZŠ/MŠ Četnost % 

Intervenční práce ve třídě 20 31% 

Sociometrické měření 22 35% 

Preventivní program (MŠ) 13 20% 

Metodické konzultace 9 14% 

Celkem 64 100% 
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Nejčastější formou spolupráce se základními školami byla již tradičně práce s třídním 

kolektivem, a to ve formě diagnostiky kolektivu (22 případů), tak i přímé intervenční práce (20 
případů. Novinkou jsou metodické konzultace s učiteli (9 případů) ke konkrétním problémům, které se 
ukázaly jako cenná podpora pedagogů.  

 
 
 
Novinkou byl primárně-preventivní program pro školky, jehož přínos se v praxi opírá o velmi 

dobrou zpětnou vazbu směrem od vedení těchto školek i samotných učitelů, kteří program absolvovali. 
Většina školek si kromě realizace samotného programu odnesla navíc spoustu inspirace do další práce 
s dětmi.  

 
Zpětná vazba od dětí MŠ k programu PŘÍBĚH PRO ŠKOLKU: 
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2.2 Individuální případová práce v poradně 
V individuální případové práci jsme zajistili podporu celkem 182 klientům, což je o 41 klienta 

v ambulantní péči více než minulý školní rok. Naplňujeme průběžně naše vize, že zaměříme naši 
podporu na mladší školní a předškolní děti a jejich rodinné prostředí. U dětí do 6 let jsme nejčastěji 
poskytovali výchovné poradenství rodičům, a to v součinnosti se školami a školkami, které děti 
navštěvují.  

Jako nejdůležitější v naší práci vnímáme propojování školního prostředí dítěte a individuální 
podporou dítěte a jeho rodiny. Tento postup se nám opakovaně vyplácí jako velmi účinný.  

 
 Celkový počet klientů v ambulantní péči a jejich zastoupení dle věku: 
 

     Zastoupení individuálních klientů dle věku  Četnost % 

Individuální klienti z MŠ 35 19% 

Individuální klienti prvního stupně ZŠ 88 48% 

Individuální klienti druhého stupně ZŠ 59 33% 

Celkem 182 100% 
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Co se týká charakteru řešených problémů v individuální klientské práci, převažovalo výchovné 

poradenství rodičům, dále individuální práce s dětmi, které se dostaly do kontaktu se šikanou či 
agresivním chováním, a také dětmi se vztahovými obtížemi.   

 

 Charakter řešeného problému v individuální práci s klienty: 
 

Charakter řešeného problému Četnost % 

Šikana či ostrakizace různého stupně 29 16% 

Agresivita mezi vrstevníky 9 5% 

Výukové potíže 10 6% 

Osobnostní problematika  17 9% 

Vztahová problematika 28 15% 

Předávání výsledků sociometrie 30 17% 

Začlenění do skupinové terapie 20 11% 

Výchovné poradenství  39 21% 

Celkem 182 100% 
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3. Koncepční záměr pro školní rok 2018/2019 

 

Největší plánovanou změnou bude v polovině školního roku (1. 1. 2019) přijetí nového 
kolegy/kolegyně a ukončení dlouholeté pracovní spolupráce s PhDr. Květou Šárovou z důvodu 
odchodu do důchodu. Našim záměrem je vybrat kvalifikovaného kolegu, který se bude dlouhodobě a 
kvalitně podílet na naplňování našich cílů.  Dojde k navýšení personálních pracovních úvazků v 
Mozaice z 5 na 5,5 úvazku. 

Ve školním roce 2018/2019 se pokusíme zaměřit především na podporu potřeb prvostupňových 
učitelů. Ve spolupráci s metodiky prevence budeme hledat způsoby, jak cílit intervenční práci do 
prvostupňových třídních kolektivů. Z naší opakované zkušenosti vyplývá, že zárodky zhoršeného 
klimatu a narušených vztahů mezi dětmi se objevují již ve 3. třídách, proto se budeme snažit naše 
služby realizovat právě tam.  

V souvislosti se zaměřením na první stupeň základních škol nabídneme školám nový preventivní 
canisterapeutický program SPOLU S TLAPKOU pro první třídy, jehož cílem je zesílit kohezi nového 
třídního kolektivu skrze pozitivní společný zážitek. Tým ŠPP Mozaika rozšířil certifikovaný 
canisterapeutický pes Hajný, kterého aktivně využíváme v práci s klienty. 
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I nadále budeme nabízet hradeckým MŠ primárně-preventivní program PŘÍBĚH PRO ŠKOLKU, o 

který je ze strany školek velký zájem.  
Plánujeme pokračovat v intervizních setkáváních se školními psychology a zároveň bychom rádi 

oslovili metodiky prevence s podobnou formou spolupráce. Metodici jsou našimi klíčovými 
pracovníky ve školách, kteří nám zprostředkovávají informace o potřebách škol. Rádi bychom jim 
poskytli prostor pro sdílení případů, vzájemnou inspiraci, společné hledání možností další spolupráce, 
abychom se od sebe mohli vzájemně učit a vylaďovat se společně v kvalitní pomoci vztahově 
ohroženým dětem.  

Vzhledem k tomu, že se nám dlouhodobě jeví skupinová terapeutická práce s dětmi jako vysoce 
efektivní pro zvyšování sociálních kompetencí dětí a lepšího začleňování do třídních kolektivů, 
plánujeme rozšířit kapacitu ŠPP Mozaika o další terapeutickou skupinu pro děti. Celkem tedy budeme 
nabízet 3 skupiny, dvě pro děti z druhého stupně ZŠ a jednu pro děti z prvního stupně ZŠ.  

Ve školním roce 2018/2019 plánujeme další vzdělávání pracovníků, a to především rozšířením 
supervizí o případovou práci, a navázáním spolupráce s předními odborníky na dětskou psychologii a 
psychoterapii. 

Rezervu spatřujeme v PR naší organizace, proto plánujeme posílit povědomí o ŠPP Mozaika 
především mezi učitele škol. S tím souvisí tvorba vizualizačních materiálů a dokončení práce na 
nových webových stránkách organizace.    

 
  Jako v předchozích letech se ŠPP Mozaika bude i nadále opírat o:   

• 15 letou zkušenost s intervenční prací v kolektivech s narušenými vztahy 

• vysokou odbornost týmu pracoviště (komplexní psychoterapeutické vzdělání všech 

pracovníků) 

• jedinečný komplexní přístup na úrovních škola-dítě-rodina a jejich vzájemném propojení 

 
 
 
 

Zpracovala Mgr. Alena Dostálová, vedoucí pracoviště 
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Projednáno v PR dne: 3.9.2018 
Schváleno ŠR dne : 2.10.2018 

                                                   Milan  KUČERA  
             ředitel školy 
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