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1 Základní údaje o škole 
 
1.1 Základní údaje o škole 
Název školy  
Adresa školy Na Babí 190, 549 54 Police nad Metují 
IČ 70154309 
Bankovní spojení 8270700257/0100 
DIČ CZ70154309 
  
Telefon/fax 491 580 080, 491 580 080 
E-mail zspolice.@zspolice.cz 
Adresa internetové stránky www.zspolice.cz 
  
Právní forma Příspěvková organizace 
Zařazení do sítě škol 1. 1. 1998 
Název zřizovatele Město Police nad Metují 
Součásti školy Základní škola, Mateřská škola, školní družina, školní jídelna, 

školní jídelna - výdejna 
IZO ředitelství  600094006 
Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. Karel Nývlt – ředitel 

Mgr. Jana Šulcová, Zdeněk Teichman – zástupci ředitele 
Renata Jehličková – mzdová účetní 
Jiřina Maryšková - účetní 

Přehled hlavní činnosti školy 
(podle zřizovací listiny) 

a) Základní škola uskutečňuje základní vzdělávání v souladu s 
cíli základního vzdělávání uvedenými v § 44 a podle 
vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon). 
b) Mateřská škola uskutečňuje předškolní vzdělávání v souladu 
s cíli předškolního vzdělávání uvedenými v § 33 a podle 
vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon). 
c) Zařízení školního stravování - školní jídelna poskytuje 
školské služby podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon). Zařízení školního stravování 
zajišťuje vedle školního stravování žáků také závodní 
stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. 
d) Školské zařízení pro zájmové vzdělávání - školní družina 
uskutečňuje zájmové vzdělávání podle § 111 a podle 
vzdělávacích programů uvedených v § 5 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon). 

 
1.2 Součásti školy 
součásti školy kapacita 
Mateřská škola 86 
Základní škola 710 
Školní družina 135 

http://www.zspolice.cz/
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Školní jídelna MŠ - výdejna 37 
Školní jídelna ZŠ a MŠ 637 

 
1.3 Jednotlivá pracoviště školy 

• Základní škola, Na Babí 190, 549 54 Police nad Metují 
• Základní škola, 549 64 Bezděkov nad Metují 69 
• Mateřská škola, Jiráskova 227, 549 54 Police nad Metují 
• Mateřská škola, 549 64 Bezděkov nad Metují 69 
• Mateřská škola, 549 54 Velké Petrovice 80 
• Mateřská škola, 549 56 Česká Metuje 56 

 
2. Personální údaje 
 
2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 
 

věk muži ženy celkem % 
do 20 let 0 0 0 0 

21 - 30 let 0 2 2 3,13 
31 - 40 let 0 18 18 28,12 
41 - 50 let 4 24 28 43,75 
51 - 60 let 1 14 15 23,44 

61 a více let 1 0 1 1,56 
celkem 6 58 64 100 

% 9,38 90,62 100,0 x 
 
2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 
 
vzdělání dosažené muži ženy celkem % 
základní 0 1 1 1,56 
vyučen 1 8 9 14,06 
střední odborné 0 0 0 0 
úplné střední 0 2 2 3,13 
úplné střední odborné 1 17 18 28,13 
vyšší odborné 0 0 0 0 
vysokoškolské 4 30 34 53,12 
celkem 6 58 64 100,0 
 
2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 
 
odborná kvalifikace splňuje 

kvalifikaci 
nesplňuje 
kvalifikaci 

Celkem % 

učitel prvního stupně základní 
školy 12 1 13 35,14 

učitel druhého stupně základní 
školy 15 3 18 48,64 

učitel náboženství 1 0 1 2,7 
vychovatel 3 0 3 8,12 
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asistent pedagoga 1 1 2 5,40 
celkem 32 5 37 100 
 
2.4 Zařazení pracovníků do platových tříd 
 

platová třída počet zařazených pracovníků 
1 0 
2 6 
3 7 
4 2 
5 4 
6 2 
7 3 
8 4 
9 8 

10 1 
11 0 
12 32 
13 0 

 
2.5 Trvání pracovního poměru 
 

doba trvání počet % 
do 5 let 9 14,06 

do 10 let 18 28,13 
do 15 let  11 17,19 
do 20 let 8 12,5 

nad 20 let 18 28,12 
celkem 64 100 
 
2.6 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 
 
nástupy a odchody počet 
nástupy  1 
odchody 3 
 
3. Vzdělávací program školy 
 
3.1 Vzdělávací program 
 
vzdělávací program zařazené třídy 
Základní škola - č.j. 16847/96-2 2 (5.×2) 
Školní vzdělávací program (viz Rámcový vzdělávací program pro základní 
vzdělávání, č.j. 31504/2004-22) 

21 (1.×3, 2.×3, 3.×3, 
4. x 3, 6.×3, 7.×2, 8.×2, 
9. x 2) 

 
  
3.2 Učební plán školy 
 
a) Učební plán vzdělávacího programu základní škola, čj. 16847/96-2, s platností od  
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 1. 9. 2009 (pouze 5. ročník) 
 
I. Vzdělávací program Základní škola, čj. 16847/96-2 
 

Předmět Ročník 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Český jazyk 40                                             (7) 16 
Cizí jazyk   9                       (3) 12 
Matematika 22                                             (5) 16 
Prvouka 7    
Přírodověda    7           (4)  
Vlastivěda     
Chemie       4 
Fyzika      6 
Přírodopis      6 
Zeměpis      6 
Dějepis      6 
Občanská výchova      4 
Rodinná výchova      4 
Hudební výchova  6  8           (4) 

4 
Výtvarná výchova 6 
Praktické činnosti  3  4 
Tělesná výchova 10                                             (2)    8 
Volitelné předměty       6 
Disponibilní časová 
dotace 

5 13 

Týdenní časová dotace 
povinných předmětů 

20 20-22 24-26 24-26 24-26 29 29-30 31-32 31-32 

Celková týdenní povinná 
časová dotace 117 121 

Nepovinné předměty   
 
 
b) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 
 
Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 

1. - 5. ročník 6. - 9. ročník  
Minimální časová dotace 

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 35 15 
Cizí jazyk 9 12 

Matematika a její aplikace 20 15 
Informační a komunikační technologie 1 1 
Člověk a jeho svět 12 – 
Člověk a společnost Dějepis – 11 

Výchova k občanství 
Člověk a příroda Fyzika – 21 

Chemie – 
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Přírodopis – 
Zeměpis – 

Umění a kultura Hudební výchova 12 10 
Výtvarná výchova 

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví – 10 
Tělesná výchova 10 

Člověk a svět práce 5 3 
Průřezová témata P P 
Disponibilní časová dotace  14 24 
Celková povinná časová dotace 118 122 
Škola má povinnost nabídnout žákům na 2. stupni vzdělávací obsah oboru další cizí jazyk 
v rozsahu 6 vyučovacích hodin (nejpozději od 8. ročníku). Žák, který si nezvolí další cizí jazyk, 
si musí ve stejné časové dotaci vybrat z jiných volitelných obsahů. 
 
c) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – DUHA – čj. 360/2007 
 
Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 

1. - 5.ročník 6. - 9.ročník  
časová dotace včetně DH 

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 42 18 
Cizí jazyk 9 12 

Matematika a její aplikace 25 18 
Informační a komunikační technologie 2 2 
Estetika 17  
Člověk a jeho svět 13 – 
Člověk a společnost Dějepis – 

– 
8 
4 Výchova k občanství 

Člověk a příroda Fyzika – 7 
4 
7 
7 

Chemie – 
Přírodopis – 
Zeměpis – 

Umění a kultura Hudební výchova – 4 
6 Výtvarná výchova 

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví – 3 
8 Tělesná výchova 10 

Člověk a svět práce – 4 
Volitelné předměty – 10 
Celková povinná časová dotace 118 122 
 
3.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky 
 

název nepovinného předmětu počet zařazených žáků 
Náboženství a křesťanská výchova 24 
  
název kroužku počet zařazených žáků 
Sportovní hry - basketbal 22 
Sportovní hry - florbal 15 
Sportovní hry – stolní tenis 14 
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Kroužek vaření 12 
Kroužek ručních prací 10 
Zdravotnický kroužek 23 

 
3.4 Počet dělených hodin 
 

 1. stupeň 2. stupeň celkem 
počet dělených hodin 4 20 24 

 
 
4. Počty žáků 
 
4.1 Počty žáků školy 
 

třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků 
(ano – ne) 

1.A 23 12 11  
1.B 23 14 9  

1.C - Bezděkov 4 1 3 Spolu s 2.C 
2.A 14 8 6 Asist. ped. 
2.B 20 10 10  

2.C - Bezděkov 4 3 1 Spolu s 1.C 
3.A 23 11 12  
3.B 23 15 8  

3.C - Bezděkov 8 4 4 Spolu s 4.C 
4.A 21 12 9  
4.B 20 12 8  

4.C - Bezděkov 3 1 2 Spolu s 3.C 
5.A 23 12 11  
5.B 22 14 8  
6.A 21 10 11  
6.B 22 14 8  
6.C 20 13 7  
7.A 27 14 13  
7.B 28 15 13  
8.A 26 15 11  
8.B 24 10 14  
9.A 24 8 16  
9.B 22 12 10  

celkem 445 240 205  
 
4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 
 

počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro  školní rok  
3 50 13 
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4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy 
 

ročník 2 3 4 5 6 7 8 9 
počet žáků 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy 

typ školy počet přijatých žáků 
víceleté gymnázium 1 
čtyřleté gymnázium 11 
střední odborná škola 20 
střední odborné učiliště 17 
konzervatoř 3 

 
5. Hodnocení žáků 
 
1. pololetí 

 
 
V – prospěl s vyznamenáním 
P – prospěl 
5 – neprospěl 
N – neklasifikován 
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Dvojka z chování    3   Pochvala třídního učitele  33 
          
Trojka z chování    0   Pochvala ředitele školy     0 

              
Napomenutí třídního učitele  24   Důtka ředitele školy     14 

              
Důtka třídního učitele   20   Podmíněné vyloučení     0 
 
2. pololetí 

 
 
V – prospěl s vyznamenáním 
P – prospěl 
5 – neprospěl 
N – neklasifikován 

 
Dvojka z chování    3   Pochvala třídního učitele   33 

              
Trojka z chování    0   Pochvala ředitele školy     0 

              
              

Napomenutí třídního učitele  24   Důtka ředitele školy     14 
              

Důtka třídního učitele   20   Podmíněné vyloučení     0 
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6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
6.1 Výchozí stav 
 
Pojmenování výchozího stavu 
V současnosti jsou všichni učitelé, kromě jedné vyučující, absolventy VŠ pedagogické směru, jedna 
vyučující má VŠ jiného zaměření, ale doplněné pedagogickým vzděláním. Vzdělávání probíhá hlavně 
v oblasti prohlubování odborné kvalifikace. 
 
6.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 
 
Druh studia Pracovník 

a) Studium v oblasti pedagogických věd  

b) Studium pedagogiky  

c) Studium pro asistenta pedagoga  

d) Studium pro ředitele škol  

e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace  
 
6.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 
 
Druh studia Pracovník 
a) Studium pro vedoucí pedagogické 
pracovníky 

 

b) Studium pro výchovné poradce  
c) Specializovaná činnost – koordinace 
v oblasti informačních a komunikačních 
technologií 

 

d) Specializovaná činnost – tvorba a následná 
koordinace školních vzdělávacích programů 

 

e) Specializovaná činnost – prevence sociálně 
patologických jevů 

 

f) Specializovaná činnost – specializovaná 
činnost v oblasti enviromentální výchovy 

 

g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové 
orientace zrakově postižených 

 

 
6.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 
 

Datum Název školení cena 
18.10.2010 Školení - Chládková 1 270,00 
25.10.2010 Školení-ruční řemesla - Chládková 400,00 
25.11.2010 DVPP - ČJ Prakt. nápady, náměty a inspirace, Šulcová 400,00 
16.12.2010 DVPP-Romantické Vánoce-Nádvorníková 450,00 
27.09.2010 DVPP - Wernerová 320,00 
04.10.2010 DVPP - Kaufmanová 400,00 
08.10.2010 DVPP - Gennertová 550,00 
12.10.2010 DVPP - Wernerová 550,00 
14.10.2010 DVPP - Vrabcová 400,00 
22.10.2010 DVPP - Vaisarová 400,00 
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29.10.2010 DVPP - Meierová 500,00 
29.10.2010 DVPP - Kaufmanová 400,00 
09.11.2010 DVPP-Rozvoj grafomotoriky-Vrabcová 400,00 
09.11.2010 DVPP-Prvky zdravotníTVna SŠ-Teichmanová 500,00 
15.11.2010 DVPP-Aktiv. metody pro roz. čten. gramotnosti 600,00 
31.10.2010 Zúčt. zálohy-Cyklickéškolení -Jehličková 5 600,00 
29.11.2010 Seminář J.Valenta - Nývlt 990,00 
22.12.2010 Školení-Jehličková 1 300,00 
31.01.2011 Kurz pro inst. snowboardingu-Škopová 3 700,00 
31.03.2011 Školení-Google-Nývlt 500,00 
27.06.2011 Školení ČÚS  - Maryšková 1 400,00 
25.01.2011 Školení - Cestovní náhrady - Jehličková 500,00 
26.01.2011 Školení - Odměňování Valenta - Nývlt 990,00 
27.05.2011 Školení-Předpisy ve školství - Nývlt 990,00 
03.06.2011 Školení-Inter. tabule - Chládková 420,00 
31.03.2011 Školení-Profes. průpr. zást. řed.-Teichman, Šulcová 4 400,00 
26.04.2011 DVPP-Výtvarné čarování-Pitašová 500,00 
24.05.2011 DVPP - Výtvarná a flor. dílna – Nádvorníková 450,00 
25.01.2011 DVPP-Metody aktivního učení-Vaisarová 600,00 
03.02.2011 DVPP-Pilates. metoda s overb-Teichmanová 450,00 
02.02.2011 DVPP-Opočasí s hudbou a pohybem-Švábová 400,00 
08.02.2011 DVPP-Opočasí s hudbou a pohybem-Kolářová 400,00 
01.03.2011 DVPP-Jazykové hry v hod. ČJ-Scholzová 550,00 
01.03.2011 DVPP-Jazykové hry v hod. ČJ-Meierová 550,00 
03.03.2011 DVPP-Jazykové hry v hod. ČJ-Havlíčková 550,00 
23.03.2011 DVPP-Hrové činn. v prv. a přír.-Meierová 500,00 
01.04.2011 DVPP-Čteme pro život-Havlíčková 600,00 
04.04.2011 DVPP-Hyper.hypo a agres. dítě v MŠ-Kaufmanová 550,00 
19.04.2011 DVPP-Metody aktivn. učení v MŠ-Wernerová 450,00 
27.04.2011 DVPP-Krizové sit. ve šk. prostř.-Škopová 500,00 
02.05.2011 DVPP-Florbal v podmínkách ZŠ-Teichmanová 600,00 
09.05.2011 DVPP-Hlíněná batika - Mohelníková 450,00 
30.06.2011 Kurz a školení na  IT – interaktivní tabule 7 500,00 
31.08.2011 Školení zaměstnanců BOZP 5 300,00 
31.08.2011 Školení řidičů ref. vozidel 5 760,00 

 
 
6.5 Samostudium 
 

Prázdniny Počet dnů Samostudium 
Podzimní prázdniny 2 0 
Vánoční prázdniny 5 5 
Jednodenní pololetní prázdniny 1 0 
Jarní prázdniny 5 5 
Velikonoční prázdniny 2 2 
Celkem 14 12 
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7. ICT – standard a plán 
7.1 Pracovní stanice – počet 
 
Počet standard 

ICT 
skutečnost plán 

Počet žáků  450  
Počet pedagogických pracovníků  30  
Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách 22,5 48 48 
Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, 
studovnách, školních knihovnách, apod. 

9 3 26 

Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického 
pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání 

18 13 30 

Počet pracovních stanic celkem 49,5 68 104 
Počet pracovních stanic na 100 žáků 11 15 23 
 
7.2 Pracovní stanice – technické parametry 
 
Technické parametry stanic počet 
Starší 5 let 43 
Novější – nevyhovuje standardu ICT  
Novější – vyhovuje standardu ICT 25 
 
7.3 Lokální počítačová síť (LAN) školy 
 
Lokální počítačová síť standard 

ICT 
skutečnost plán 

Počet přípojných míst  65 104 
Sdílení dat Ano Ano Ano 
Sdílení prostředků Ano Ano Ano 
Připojení do internetu Ano Ano Ano 
Komunikace mezi uživateli Ano Ano Ano 
Bezpečnost dat Ano Ano Ano 
Personifikovaný přístup k datům Ano Ano Ano 
 
7.4 Připojení k internetu 
 
služba hodnota standard 

ICT 
skutečnost plán 

Rychlost 512/128 a 1024/256 512/128 a 
1024/256 

25 Mb/s 10 Mb/s 

Agregace Nejvýše 1:10 Nejvýše 
1:10 

1:5 1:1 

Veřejné IP adresy ANO ANO ANO ANO 
Neomezený přístup na internet ANO ANO ANO ANO 
Oddělení VLAN (pedagog, žák) ANO ANO ANO ANO 
QoS (vzdálená správa) ANO ANO ANO ANO 
Filtrace obsahu ANO ANO ANO ANO 
Antispam ANO ANO ANO ANO 
Antivir ANO ANO ANO ANO 
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7.5 Prezentační a grafická technika 
 

technika standard 
ICT 

skutečnost plán 

Druh    
Datový projektor 4,5 11 15 
Dotyková tabule  8 10 
Tiskárny – multifunkční kopírovací stroje  6 6 
Kopírovací stroj  3 3 
    

 
7.6 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) 
 

programové vybavení standard 
ICT 

skutečnost plán 

Operační systém  WIN XP, WIN7  
Antivirový program  NOD32  
Textový editor  MS OFFICE 2010  
Tabulkový editor  MS OFFICE 2010  
Editor prezentací  MS OFFICE 2010  
Grafický editor - rastrová grafika  Corel Paint Shop Pro X2  
Grafický editor - vektorová grafika  Corel Draw X4  
Webový prohlížeč  IE, Opera, Firefox  
Editor webových stránek    
Klient elektronické pošty  Group Wise, G-mail  
Aplikace pro výuku a procvičování psaní na 
klávesnici 

 Psaní všemi deseti  

Programy odborného zaměření    
 
7.8 Další ukazatele 
 

 standard 
ICT 

skutečnost plán 

Diskový prostor na uložení dat pro žáky ANO ANO ANO 
Uložení dat na přenosné médium (flashdisc, CD,…) ANO ANO ANO 
Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty ANO ANO ANO 
Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové 
prezentace 

ANO ANO ANO 

Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a službu 
internetu, které škola určí 

ANO ANO ANO 

Přístup k ICT z domova pro pedagogy ANO ANO ANO 
Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo 
notebooku v učebnách 

 104 104 

 
Komentář ředitele školy: 
Počítače a vybavení IT technikou bylo významně zkvalitněno a doplněno v letních měsících na 
základě výzvy EU peníze školám v oblasti podpory  OP VK 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro 
vzdělávání na základních školách. 

8. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub 
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8.1 Školní družina 
 
Oddělení Počet žáků – 

pravidelná 
docházka 

Počet žáků – 
nepravidelná 

docházka 

Počet vychovatelek 

1 31 5 1 
2 31 5 1 
3 19 0 1 
4    
celkem  81 10 3 

 
8.2 Materiálně technické vybavení 
 

Prostory školní družiny, školního klubu vyhovující 
Vybavení školní družiny, školního klubu vyhovující 

 
9. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 
 
9.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
speciální vzdělávací 
potřeby 

počet žáků forma vzdělávání 
(individuální nebo 
skupinová integrace) 

individuální 
vzdělávací plán 

zdravotní postižení - 
celkem 

63 skupinová ano 

zdravotní postižení – 1.tř. 1 skupinová ano 
zdravotní postižení – 2.tř. 3 skupinová ano 
zdravotní postižení – 3.tř. 8 skupinová ano 
zdravotní postižení – 4.tř. 8 skupinová ano 
zdravotní postižení – 5.tř. 10 skupinová ano 
zdravotní postižení – 6.tř. 8 skupinová ano 
zdravotní postižení – 7.tř. 14 skupinová ano 
zdravotní postižení – 8.tř. 8 skupinová ano 
zdravotní postižení – 9.tř. 3 skupinová ano 
zdravotní znevýhodnění 0   
sociální znevýhodnění 0   

 
9.2 Mimořádně nadaní žáci – třídy s rozšířenou výukou 
 

třída rozšířená výuka předmětů počet žáků 
0   

celkem  
 
9.3 Mimořádně nadaní žáci – přeřazení do vyššího ročníku 
 

přeřazení mimořádně nadaného žáka do 
vyššího ročníku 

počet 

z … třídy do … třídy 0 
  

9.4 Podmínky pro vzdělávání 
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Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a 
zdravotním znevýhodněním 

ano částečně ne 

odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny 
úpravy interiéru školy a třídy 

  ne 

uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího 
procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i 
metod výuky 

ano   

umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační 
pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho 
individuálním potřebám  

ano   

zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při 
hodnocení výsledků 

ano   

uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a 
potřeby žáka  

ano   

podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky 

 částečně  

zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

ano   

působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve 
třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby  

ano   

spolupráce s rodiči     ano   
spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se 
vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

ano   

 
10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 
 
10.1 Akce školy 
 

Typ akce Počet zúčastněných 
tříd (dny) 

Počet zúčastněných 
žáků 

Poznámka (název akce, termín, 
výsledek) 

Výuka plavání 5 93 Náchod 
 10 lekcí  Září 2010–únor 2011 
Lyžařský výcvik 2 (7.tř.) 34 Orlické Záhoří 
 7 dní  Únor 2011 
Cyklistický kurz 2 (8.tř.) 42 Dlouhé Rzy 
 3 dny  Září 2010 
Turistický kurz 3 (6.tř.) 61 Vysoká Srbská 
 3 dny  Červen 2011 
Exkurze 21 445 Dle tříd 
   Leden 2011 
Školní výlety 21 445 Dle tříd 
   Květen, červen 
Testování SCIO 21 445 Mapa školy –Ž,U,R 
   Únor 2011 
Testování SCIO 6 3 63 Čj, Ma, OSP 
   Říjen 2010 
Testování SCIO 9 2 26 KEA 
   Listopad 2010 
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Matematický 
klokan 

18 (2.-9.tř.) 390 Školní kolo  

   Březen 2011 
Den Země 21 445 CHKO, úklid 
   Duben 2011 
Výstavy 21 445  
    
Soutěže a 
olympiády 

 220  

    
Sběr papíru 19 445 Podzim, jaro 
    
Sběr bylin 21 445 Jaro 
    
Jiné akce školy 21 450 Kina, vystoupení, 
    

 
10.2 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků 
 

Název akce Počet žáků Výsledek, umístění 
Krajské kolo Pythagoriády 3  
   
   

 
11. Spolupráce školy s rodiči 
 
11.1 Formy spolupráce 
 

Formy spolupráce komentář 
Školská rada Školská rada má 9 členů. Schází se pravidelně 

každé dva měsíce. Její zápisy z jednání jsou 
umisťovány na www stránky školy. 

Občanské sdružení při škole Při škole pracuje Unie rodičů, která zajišťuje na 
podzim burzu sportovní oblečení a vybavení, 
v únoru pořádá Rodičovský ples, přispívá žákům 
na výlety, lyžařské kurzy. 

Třídní schůzky, konzultace pro rodiče Třídní schůzky jsou pořádány 2x ročně. Vždy 
v listopadu a dubnu. Rodiče si mohou kdykoli 
domluvit schůzku s vyučujícím. Stejně tak, 
v případě problémů jsou rodiče zváni do školy. 

Školní akce pro rodiče Akce pro rodiče školy nepořádá. 
Školní časopis Škola školní časopis nevydává. Učitelé i žáci 

publikují v Polickém měsíčníku, který vydává 
město Police nad Metují. 
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12. Vyřizování stížností, oznámení podnětů 
 
12.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu 
 

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
Datum 
podání 

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

    
 
12.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 
 

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 
Datum 
podání 

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

    
 
12.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 
 

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích 
Datum 
podání 

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

    
    

 
Komentář ředitele školy: 
 
V tomto školním roce nebyla podána žádná písemná stížnost z některé výše uvedené oblasti. 
 

 
13. Školní rok v ZŠ a MŠ v Bezděkově nad Metují 
 

Třetím rokem je naše škola dvoutřídní. Vyučujeme v jedné třídě vždy dva ročníky, 
zůstává spojení prvního s druhým a třetího se čtvrtým. 

Do prvního ročníku nastoupili 4 děti - 1 chlapec a 3 dívky: Lucie  Bornová, Aneta 
Cvejnová, Monika Efenberková, Jan Zemek. K 13.září přistoupili ještě 2 žáci - Lukáš Bašta a 
Libor Dvořáček. Ti pak bohužel z rodinných důvodů 20.května ukončili docházku do naší školy 
a přešli do Diagnostického ústavu v Hradci Králové. 

Druhý ročník navštěvovali 4 žáci: Lucie Donajová, Rostislav Mitiska, Vilém Petříček, 
Vojtěch Vít. 

Třetí ročník navštěvovalo 8 žáků: Marek Homolka, Linda Chládková, Kamil Kohl, Tereza 
Moravcová, Daniela Térová, Romana Uždilová, Josef Vlček, Tomáš Suchánek. 

Ve čtvrtém ročníku byli 3 žáci: Adéla Leppeltová, Václav Petříček a Kateřina Uždilová. 
Na našem odloučeném pracovišti pracovali tito zaměstnanci:  

Učitelky:  Marie Vaisarová - výuka ve třetím a čtvrtém ročníku. Lenka Meierová, první a 
druhá třída. Anglický jazyk ve třetím a čtvrtém ročníku dojížděla vyučovat ze ZŠ Police paní 
Zita Chládková.  

Hodiny pracovní výuky v první a druhé třídě a tělesnou výchovu ve třetí a čtvrté třídě 
učila paní Jana Mohelníková, která mimo výuky vedla především odpolední činnosti dětí v ŠD 
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a kroužcích. 
V mateřské školce pracovala paní Jitka Wernerová a paní Dana Vrabcová. V tomto roce 

jsme ve školce měli plný stav - 25 dětí. 
Zástup při nemoci paní Vrabcové zajistila paní Rulfová. Za její pomoc jí moc děkujeme. 
Další zaměstnanci jsou stále stejní. V kuchyni stále skvěle vařila paní Lenka Sádovská. O 

pořádek a úklid celé školy i školky se starala paní Dagmar Jirmanová, která i letos pomáhala s 
pracemi v kuchyni.  A pánské zastoupení jsme opět měli ve velmi šikovném a pracovitém 
panu Josefu Kohlovi. 

Děti ve škole měly možnost letos navštěvovat čtyři kroužky. Kroužek sportovní, který 
byl v pondělí, v úterý kroužek vaření, který byl rozdělen - v úterý pro děti z první a druhé 
třídy. Ve středu se učily vařit děti ze třetí a čtvrté třídy. Dále byl ve čtvrtek kroužek ručních 
prací. Zajištěn byl i kroužek počítačový. Všechny kroužky vedla paní Mohelníková. 

V únoru byla na pedagogické praxi v mateřské školce Kynclová - studentka Střední 
odborné školy sociální - Evangelické akademie v Náchodě. Ve školní družině byla na praxi v 
průběhu roku Petra Bláhová - studentka pedagogické školy z Liberce. 

Během školního roku se naši učitelé dále vzdělávali a ke vzdělávání využívali především 
nabídek CV. 
 
Mohelníková  5.5.2011 Hliněná batika    
Vaisarová  21.10.2010 Tělesná výchova trochu jinak    
                    20.1.2011 Metody aktivního učení   
Vrabcová  13.10.2010  Nápady pro nejmenší   
                     2.11.2010  Rozvoj grafomotoriky aneb Proč nevyužít šátek?  
Wernerová 5.10.2010 Environmentální výchova jako součást RVP v mateřské škole    
                     7.10.2010 Hry v MŠ     
                     5.4. 2010 Metody aktivního učení v MŠ    
Meierová  13.10.2010 Didaktické hry ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ    
                    28.2.2011 Jazykové hry v hodinách Čj    
                    16.3.2011 Hravé činnosti v prvouce a přírodovědě      
Sádovská  24.8. 2010 Školení zásad správné výrobní a hygienické praxe pro vedoucí 

(zástupce) školních jídelen.  
                    10.6.2011 Porada vedoucích školních jídelen ORP Náchod, Jaroměř, Broumov a 

Nové Město nad Metují 
Jirmanová 24.8.2010 Školení zásad správné výrobní a hygienické praxe pro vedoucí 

(zástupce) školních jídelen.  
 
 
V průběhu školního roku proběhly v naší škole tyto akce: 

1 Plavání v rámci výuky od 2.9. - 11.11.2010 
2 Návštěva ZOO ve Dvoře Králové - mikroprojekt "Můj domov je blízko Tvého" - 

21.9.2010 
3 Malířský plenér - Polsko 1.10.2010 
4 Divadelní představení "Míček Flíček" - 4.10.2010 
5 Dopravní hřiště - žáci 4. třídy - 5.10.2010  
6 Ajax - 1. a 2. třída 6.10.2010 
7 Drakiáda - 4.11.10 
8 Návštěva Perníkové chaloupky a hvězdárny v Hradci Králové - 3. a 4. třída 18.11.2010 
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9 Divadelní představení "Pantomima" - 19.11.2010 
10 Plavání školní družiny - dvakrát na podzim a dvakrát na jaře 
11 Přivítali jsme občánky obce Bezděkov - 4.12.2010 
12 Divadelní představení "Štědrý večer" - 7.12.2010 
13 Vánoční besídka 16.12.10 
14 Zimní olympiáda v Polsku - 2.2.2011 
15 Divadelní představení - "Dlouhý, Široký a Bystrozraký" - 9.2.2011 
16 Zápis do první třídy - 9.2.2011 
17 Divadelní představení "Krakonošův zlatý klíč" - 8.3.2011 
18 Exkurze Praha 1. a 2. třída - 6.4.2011 
19 Exkurze Praha 3. a 4. třída - 20.4.2011 
20 Velikonoční svátky a tradice 
21 Divadelní přestavení "Emil Holub" - 3.5.2011 
22 Dopravní hřiště 4. třída - 12.5.2011 
23 Spaní v ŠD - 13.5.2011 
24 Polsko - výlet do Klodzka a Kletna - 4.6.2011  
25 Žáci první a druhé třídy uspořádali "Čtenářskou slavnost" - 8.6.2011 
26 Školní výlet - hrad Kost - 9.6.2011 
27 Exkurze do Náchoda - 28.6.2011 
28 Závěrečné rozloučení se školou před hlavními prázdninami - 29.6.10 
 

 V mateřské škole byly pro děti připraveny akce: 
1. Plavání předškoláků - od 2.9. do 11.11.2010 
2. Návštěva ZOO ve Dvoře Králové - mikroprojekt "Můj domov je blízko Tvého" - 

21.9.2010 
3. Divadelní představení "Míček Flíček" - 4.10.2010 
4.  Drakiáda - 4.11.10 

     5. Divadelní představení "Pantomima" - 19.11.2010 
     6.  Mikuláš - 6.12.10 
     7.  Vánoční besídka – 16.12.10 
     8.  Vánoce v MŠ 
     9. Divadelní představení - "Dlouhý, Široký a Bystrozraký" - 9.2.2011 
     10. Zápis do první třídy - 9.2.2011 
     11. Alenka stůně - únor 2011 
     12. Zvířátka v zimě - projekt o zvířátkách 
     13. Karnevalové dopoledne v MŠ - 2.3.2011 
     14. Divadelní představení "Krakonošův zlatý klíč" - 8.3.2011 
     15. Barevný týden - 11.4. - 15.4.2011 
     16. Velikonoční výstava 
     17. Divadelní přestavení "Emil Holub" - 3.5.2011 
     18. Besídka pro maminky - 18.5.2011 
     19. Dětský den s hasiči v Poříčí - 1.6.2011 
     20. Výlet školky - 15.6.2011 
     21. Rozloučení s předškoláky - 28.6.2011 
 

Během celého školního roku probíhala opět velmi dobrá spolupráce s naší hlavní 
školou – společně jsme navštěvovali divadelní představení, škola i školka se zúčastnila výuky 
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plavání. Sbírali jsme starý papír i léčivé byliny. 
9. února proběhl Zápis do prvních tříd. Děti z naší MŠ jej opět absolvovaly v polické 

škole. Byli přijati 4 předškoláčci. Po vzájemné domluvě s rodiči a pracovnicemi PPP 
v Náchodě byly uděleny tři odklady školní docházky. 

Svou práci jsme se snažili prezentovat opět i v rámci obce Bezděkov – uspořádali jsme 
již tradiční Drakiádu. Mezi dalšími akcemi jsme uspořádali Vánoční besídku, dvakrát jsme se 
účastnili Vítání nových občánků na Obecním úřadě. 

Dále jsme se účastnili další části projektu Můj domov je blízko Tvého - návštěva ZOO ve 
Dvoře Králové. Pak začala polská část projektu. Zde proběhly tyto akce: Malířský plenér, 
Zimní olympiáda, výlet do Klodzka a Kletna. 

O všech našich akcích jsme informovali na internetových stránkách ZŠ a MŠ Police i na 
stránkách obce Bezděkov, příspěvky jsme posílali i do Polického měsíčníku a do 
Bezděkovského zpravodaje. 

Na konci roku jsme se letos opět loučili se žáky 4. třídy, kteří od nás odcházejí. Do 
Police nad Metují z nich nastoupí 2 a jeden jde do Hronova. Pro příští školní rok 
předpokládáme, že naše odloučené pracoviště bude mít opět 19 žáků. 

                      Za ZŠ a MŠ zpracovala Mgr. Marie Vaisarová 
 
14. Školní rok v MŠ ve Velkých Petrovicích 
 
Na začátku tohoto školního roku bylo zapsáno do MŠ celkem 15 dětí, během školního roku 
se počet zvýšil na 17 dětí – z toho 8 dívek a 9 chlapců (věkové složení 2,5 – 7 let). 
     Stav zaměstnanců se nezměnil: Iveta Kaufmanová – vedoucí učitelka 
                                                        Dana Jorová – učitelka, školnice a kuchařka 
     Na podnět ČŠI měla vedoucí učitelka od března snížený úvazek přímé výchovné práce  
o 4 hodiny týdně, práci s dětmi v těchto hodinách zajišťovala paní Mohelníková. Vedoucí 
učitelka během těchto hodin kontrolovala činnost na jednotlivých MŠ ZŠ Police nad Metují. 
     Pracovali jsme  podle společného ŠVP PV – školní rok 2010/2011, na který navazoval TVP 
tentokrát s názvem - Je nám spolu krásně na světě. Letos jsme se především zaměřili na 
rozvoj komunikativních dovedností, předškolní děti se seznamovaly s psanou podobou 
jazyka, rozvíjeli jsme základní číselné a matematické pojmy. Každý den jsme pozorovali 
počasí, hledali jsme příslušný piktogram ke skutečnému počasí, učili jsme se správně oblékat 
podle počasí. 
     V měsíci říjnu byla v mateřské škole ČŠI, žádné vážné nedostatky nebyly shledány. Tento 
školní tok hodně narušila dlouhodobá nemocnost paní Jorové (leden – duben), byly za ni 
zajišťovány různé zástupy. Pro děti bylo často obtížné se takovéto situaci přizpůsobit. 
     Do základní školy bylo přijato celkem pět dětí – čtyři chlapci a jedna dívka. Nebyl navržen 
žádný odklad školní docházky. 
 
Akce pořádané v průběhu školního roku: 
       -    plavecký výcvik v Náchodě pro předškolní děti 

- návštěva divadelních představení v Kolárově divadle, v MŠ Suchý Důl 
- spolupráce s ekologickým centrem Severka – zajištění výukového programu v MŠ 
- tvořivé odpoledne rodičů s dětmi – Podzimní dráčci 
- vítání občánků na OÚ 
- návštěva  Mikuláše, čerta a anděla ve školce 
- Vánoce ve školce -  vánoční zvyky a tradice, vánoční besídka ve školce 
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- Den hračky 
- Beseda s paní Řehákovou z PPP Náchod – téma – Školní zralost 
- Sněhulákový den 
- Karneval 
- Sluníčkový den  
- vynášení paní Zimy 
- Velikonoce – jejich tradice a zvyky, zapojení do Velikonoční výstavy v Pellyho domech 
- Čarodějnický den 
- vycházka na vesnický statek 
- noční spaní ve školce 
- besídka na rozloučenou se školním rokem + šerpování budoucích školáků 
- zajištění různého fotografování dětí 
- výlety – do polického kostela v době adventu 

                          na náchodský zámek  
                          na Ostaš + oslava MDD (stopovaná) 
                          na Velikonoční výstavu v Pellyho domech 
                    
Byla provedena revize hasících přístrojů, elektrického zařízení a elektrických spotřebičů. 
Dali jsme vymalovat sklad ŠJ. 

 
V letošním roce byla zakoupena nová lehátka a hrací set Weplay (kladinky, tyče, kroužky,..) 
k rozvoji hrubé motoriky.                                                 Za MŠ zpracovala Iveta Kaufmanová 
 
15. Školní rok v MŠ v České Metuji 
 
    Kapacita naší školky ve školním roce 2010/2011 byla počtem 20 dětí (11 chlapců a 9 dívek) 
zcela naplněna. Věkové složení dětí bylo rozdílné – od dvou do sedmi let. Čtyři chlapci byli 
předškolní. 
     Místo paní učitelky, která odešla do důchodu, byla přijata do školky paní učitelka na vyšší 
pracovní úvazek a díky tomu se mohla prodloužit provozní doba školky. V tomto roce tedy 
pracovaly ve školce dvě učitelky, jedna na celý úvazek a druhá na 0,8 od 7 do 16 hodin. 
Obědy byly do školky dováženy ze školní jídelny ZŠ Police nad Metují, svačiny připravovala 
kuchařka a uklízečka v jedné osobě. 
     Během školního roku se podařilo dokončit výzdobu herny a nové ložnice a položit 
linoleum v jídelně. 
     S dětmi jsme pracovali podle TVP Ve školce je prima. Program vycházel z jednotlivých 
ročních období a svátků v roce. Navázali jsme na úspěšná témata, akce a společná dopoledne 
s maminkami, která se vloni osvědčila, a přidali několik nových. Také jsme navázali spolupráci 
s ekologickými centry Severka a Violka, které nás pravidelně navštěvovaly se svým 
programem. 
     Kromě běžných činností jsme uspořádali spoustu mimořádných aktivit: vítání občánků, 
noc ve školce,  návštěvy výstav a divadelních představení, návštěva muzea Merkur, knihovny, 
kostela, obchodu, pošty, hasičské zbrojnice, kovárny, zubní ordinace, beseda se zdravotní 
sestřičkou, s policisty, s myslivci, výlety ke krmelci a na mysliveckou chatu, na letiště, na 
dopravní hřiště, na Ostaš. Také jsme spolupracovali s rodiči a uskutečnili s nimi plno 
společných akcí: drakiáda, hruštičkové dopoledne, slavnost sv. Martina, mikulášská nadílka, 
vánoční dopoledne, vánoční besídka a nadílka, výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem, 
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vynášení Zimy, velikonoční dopoledne, čarodějnice, výlet maršovským údolím, výlet do 
Nového Města nad Metují a do Pekla, besídka ke Dni matek, loučení s předškoláky. 
     Po celý rok jsme se snažili dětem vytvořit pěkné, přátelské a podnětné prostředí. 
                                                                                          Za MŠ zpracovala Mgr. Kateřina Voláková 
 
16. Školní rok v MŠ Police nad Metují, Jiráskova 227 
 

Na začátku školního roku bylo zapsáno 23 dětí, z toho většina dvouletých s pětidenní 
docházkou. Během roku se počet dětí zvýšil na 24 dětí od 3 do 6 let. Z toho bylo 11 chlapců a 
13 dívek. 

Stav zaměstnanců: Kohlová Věra – učitelka 

Seidlmanová Kateřina – učitelka 

Doležalová Petra –uklízečka a kuchařka 

V tomto školním roce jsme pracovali podle ŠVP, který je společný pro všechny čtyři mateřské 
školy, které spadají pod Základní školu Police nad Metují. Podle ŠVP jsme si vypracovali TVP, 
který jsme nazvali ZAČÍNÁME SPOLU.  

Začátek školního roku byl velmi problematický. Prostory naší MŠ vznikly během prázdnin z 
bývalých školních dílen, kde se ještě za provozu dokončovaly truhlářské práce, chyběl 
nábytek a další věci, potřebné pro práci v MŠ. Dětí sice chodilo málo, ale dvouleté děti, které 
školku navštěvovaly jen nahodile, velmi narušovaly naši práci. Často plakaly, a utíkaly z 
herny. Práce v takovém prostředí byla náročná nejen pro učitelky, ale i pro ostatní děti. 
Postupem času, kdy přibývalo tříletých dětí s pravidelnou docházkou, jsme již mohli plnit cíle, 
které jsme si zvolili v jednotlivých tématech našeho TVP. 

Často jsme si četli krátké pohádky a říkanky, vyprávěli si o obrázcích, zkoušeli čmárat a 
vybarvovat jednoduché obrázky pastelkami, stavěli si z dřevěných stavebnic a hráli si s 
hračkami, kterých jsme měli velmi málo. Individuálně jsme se věnovali 2 předškolákům, kteří 
si vypracovávali různé úkoly ve svých sešitech. Zaměřovali jsme se hlavně na správný úchop 
tužky, grafomotorické cviky, matematické představy a rozvoj nových poznatků. Ostatní 
činnosti jsme připravovali pro všechny děti formou nabídky a možnosti výběru. Děti jsme 
motivovali hlavně pochvalou a prožitkovými metodami. Nejvíce se dětem líbily pobyty na 
dětských hřištích. Poněvadž jsme ještě neměli svoji zahradu, chodili jsme si hrát do Pellyho 
parku nebo na nové dětské hřiště, kde jsme si mohli hrát i na pískovišti. Také jsme se 
radovali, když napadl sníh a my mohli využívat malý kopec u hřbitova k zimním radovánkám. 
V prosinci nás navštívil Mikuláš s čertem, před Vánocemi jsme společně s rodiči tvořili 
přáníčka a dekorace a těšili se z dárků, které jsme našli pod stromečkem. Pekli jsme perníčky 
a připravili jsme si pro rodiče malé pohoštění. Naučili jsme se poznávat svoje tělo, pečovat o 
své zdraví, otužovali jsme se vycházkami v dešti a snažili se dodržovat základní hygienické 
návyky, včetně čistění zubů. Pozorovali jsme volně žijící zvířata, často jsme chodili k Zobalom 
do mini zoo a dokonce jsme navštívili i stáje s koňmi. Také jsme se připravovali na 
Velikonoce. Zaseli jsme do misek obilí, malovali a zdobili vyfouknutá vajíčka, vybarvovali 
kuřátka a vyráběli dekorace. Také jsme pilně nacvičovali vystoupení pro maminky. Tento 
program jsme také předvedli v domově důchodců a udělali tak radost babičkám. Poznávali 
jsme také rozdílný život ve městě a na vesnici, šli jsme na delší vycházky k Radešovu, Bukovici 
a Suchému Dolu. Také jsme si připomněli Den Země a uklidili odpadky na dětském hřišti u 
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Ostašské ulice, kam si chodíme často hrát. Také se nám vydařily dva projekty. BAREVNÝ 
TÝDEN, kdy se děti různými činnostmi seznamovaly s barvami a KNÍŽKA JE MŮJ KAMARÁD, 
kdy si děti donesly svoje oblíbené knížky, z kterých jsme si četli, povídali si o zacházení 
s knížkami, připomněli si pohádkové hrdiny a zakončili ho v dětském oddělení Městské 
knihovny, kde si s námi o knížkách pěkně povídala paní knihovnice. A již nastaly teplé dny a 
my se připravovali na konec školního roku a závěrečný celodenní výlet. Využili jsme nabídku 
rodičů na pestrý pobyt u nich doma na velmi pěkné a pro děti úžasně zařízené zahradě. Ráno 
jsme jeli autobusem do Bělého, kde nás čekalo několik pohádkových úkolů. Velké překvapení 
nás čekalo na zahradě. Pěkně malované domečky i s vybavením, stany, prolézačky, pískoviště 
s hračkami, odstrkovadla, průlezky, skluzavka a dokonce i horolezecká stěna. Společně jsme 
si opekli párky, ještě chvíli si pohráli a vrátili se autobusem do Police, kde nás již čekali 
rodiče. Také jsme ještě využili nabídku suchodolské školky. V jejich tělocvičně nám studenti 
gymnázia zahráli Doktorskou pohádku. Jedna dívka odešla po prázdninách do školy a tak 
jsme se s ní slavnostně rozloučili a pasovali ji na školáka. Jeden chlapec podstoupil na žádost 
rodičů vyšetření v PPP a na základě doporučení mu byla odložena školní docházka.  

S rodiči dětí jsme byli v úzkém kontaktu téměř denně a o dění ve školce jsme je pravidelně 
informovali na nástěnce v chodbě. Snažili jsme se s nimi řešit některé problémy, ale hlavně 
jsme je informovali o úspěších jejich dětí.  

Prázdninový provoz byl zkraje července. Školka se uzavřela na 6 týdnů a v srpnu nastoupilo 
15 dětí. 

Koncem šk. roku jsme dovybavily hernu starším nábytkem. Začátkem prázdnin se nám 
podařilo vybudovat pískoviště a částečně upravit zahradu a mohli ji už o prázdninovém 
provozu využívat. Je zde ale ještě spousta práce, aby tento prostor byl pro hru dětí 
vyhovující. Také jsme s pomocí našich kamarádů během prázdnin vymalovali prostory herny, 
umývárny a ložnice pěknými obrázky, z kterých byly děti nadšené. Velmi nám chybí počítač 
s tiskárnou a vybavení didaktickými pomůckami. 

Akce pořádané během školního roku: 

• Divadelní představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký 
• Navštívili jsme výstavy v Pellyho domech – podzimní, velikonoční, starých hraček 
• Návštěva Mikuláše s čertem 
• Předvánoční tvoření s rodiči 
• Pečení perníčků 
• Karneval 
• Exkurze – oční ordinace, truhlářská dílna, zahradnictví, Městský úřad, knihovna, 

prodejna knih 
• Den Země  
• Besídka pro maminky 
• Divadelní představení Doktorská pohádka 
• Beseda s knihovnicí 
• Besídka pro maminky 
• Vystoupení v domově důchodců 
• Návštěva MŠ v Suchém Dole 
• Pasování prvňáčka 
• Celodenní výlet do Bělého 
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• Spolupráce s logopedkou 

Prožili jsme společně s dětmi náročný, ale obohacující rok a těšíme se, že v nastávajícím 
školním roce budeme navazovat na znalosti a dovednosti našich dětí a že se podaří získat 
prostředky na dovybavení zahrady a didaktické pomůcky. 

Za MŠ zpracovala Věra Kohlová 
 
17. Údaje o hospodaření, ukazatele nákladovosti  

v Kč

Účelo
vý

znak
Ukazatel

Poskytnuto
k 31.12.2010

Vráceno 
v průběhu roku

zpět na
výdajový účet
poskytovatele

Použito
k 31.12.2010

Vratka dotace  
při finančním 
vypořádání

a b 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3

A.1. Neinvestiční dotace celkem 19 153 000,00 0,00 19 153 000,00 0,00

z toho:
Přímé náklady na vzdělávání 18 982 700,00 0,00 18 982 700,00 0,00
v tom:     a) platy 13 612 000,00 13 612 000,00 0,00
                b) OON 139 200,00 139 200,00 0,00
                c) ostatní (pojistné + FKSP +  ONIV) 5 231 500,00 5 231 500,00 0,00
"Hustota" a "Specifika" 118 300,00 0,00 118 300,00 0,00
v tom:     a) platy 87 000,00 87 000,00 0,00
                c) ostatní (pojistné + FKSP) 31 300,00 31 300,00 0,00

33017 Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání 52 000,00 0,00 52 000,00 0,00

33018
Program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žáků 
se sociokulturním znevýhodněním 0,00

33022 Dobrovolnictví na Náchodsku 0,00
33023 Podpora info center pro mládež 0,00
33024 Cizinci 3. zemí 0,00
33025 Kompenzační pomůcky 0,00

33026
Pokusné ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání 
maturitní zkouškou 0,00 0,00 0,00 0,00
v tom:     a) platy 0,00
                c) ostatní (pojistné + FKSP) 0,00

33122 Program sociální prevence a prevence kriminality 0,00
33155 Dotace pro soukromé školy 0,00
33160 Projekty romské komunity 0,00
33163 Program protidrogové politiky 0,00
33166 Soutěže 0,00
33215 Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 0,00
33246 Program na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR 0,00

33435
Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní 
příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 0,00

33457 Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 0,00

Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:

A.2. Investiční dotace celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

v tom:

Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací: 0,00

0,00
A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.) 19 153 000,00 0,00 19 153 000,00 0,00

33015

Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem
Část A. Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. 

s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie

33353
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v Kč
Finanční prostředky  Poskytnuté Použité Vratky dotací

k 31.12.2010 k 31.12.2010 celkem
a 1 2 3=1-2

Poskytnuté NIV1 dotace na přímé náklady na vzdělávání
 v členění stanoveném Rozhodnutími a ukazateli z KÚ 18 982 700 18 982 700 0
a)     Závazné ukazatele: MP2 celkem v tom: 13 751 200 13 751 200 0
                                                         aa) platy 13 612 000 13 612 000 0
                                                         ab) OON3 139 200 139 200 0
b)     Orientační ukazatele: Odvody na pojistné 4 675 400 4 628 081 47 318,55
                                         Odvody na FKSP 272 200 272 260 -60,00
                                         ONIV4 283 900 331 159 -47 258,55

Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2010
Přímé výdaje na vzdělávání, základní příděl bez RP - ÚZ 33353

 
 
 

M ě s t o   P o l i c e   n a d   M e t u j í 

Plnění rozpočtu za rok 2010 
                 Odbor, zařízení města :   Základní škola a Mateřská škola  
Kapitola : 3113   

    Skutek celorok 

    [tis.Kč] 

materiální výdaje    
501310  Potraviny / ŠJ Police 1 279 175,27 

501320  Potraviny / ŠJ Bezděkov 183 330,41 

501330  Potraviny / ŠJ Velké Petrovice  24 989,77 

501340  Potraviny / ŠJ Česká Metuje 26 086,00 

501350  Potraviny / ŠJ Police MŠ 5 669,10 

501380  Pitný režim 7 830,00 

501410  Úklidové prostředky 83 654,83 

501420  Kancelářské potřeby 178 686,58 

501430  Knihy, noviny 12 068,02 

501440  Ochr. pracovní pomůcky 21 280,80 

501450  Učební pomůcky 41 304,25 

501490  Všeobecný materiál 266 905,64 

501510  DDHM / 3000 – 40000 249 923,73 

501520  Drobný majetek 10 993,57 

501610  Nákup čipových karet 5 570,00 

501460 Učební pomůcky/pracovní sešity 1 300,00 

501470 Učební pomůcky/ŠD  18 869,00 

501475 Učební pomůcky/MŠ 11 495,60 

501480 Učební pomůcky/štítky, razítka 0,00 

  celkem 2 429 132,57 
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energie    
502300  Vodné, stočné 115 182,72 

502500  Plyn 839 978,67 

502600  Elektřina 543 296,00 

  celkem 1 498 457,39 
opravy    

511300  Opravy a udržování 488 924,36 
511400 Opravy a udržování - aktualizace programů 110 297,00 

  celkem 599 221,36 
služby    

512300  Cestovné 12 172,00 

513300  Náklady na reprezentaci 29 116,00 

518310 Telefony 97 846,73 

518320  Připojení na internet 35 880,00 

518330  Poštovné 6 963,00 

518340 Provoz domén 9 729,14 

518430  Nájemné – pronájem kopírky 23 520,00 

518440  Nájemné – op. leasing PC 111 172,02 

518460 Nájemné - pronájem kopírky 80 350,00 

518470 Nájemné - pronájem kopírky 8 000,00 

518510  Odvoz komunálního odpadu 18 178,86 

518520 Služby zpracování dat 19 119,00 

518530  Nákup softwaru 27 994,00 

518540 Náklady na údržbu počítačové sítě 15 070,00 

518550  Přepravné, odměny - sběr 27 314,00 

518560  Školení, semináře 18 078,00 

518570  Konzultační a poradenské služby 79 243,96 

518590  Ostatní služby jinde nezahrnuté 31 836,34 

518610  Lyžařský výcvik 0,00 

518620  Plavecký výcvik  61 840,00 

518630 Letní tábor 30 400,00 

518640 Náklady na dopravu dětí 17 370,00 

  celkem 761 193,05 
mzdové náklady    

521300 Mzdové prostředky/ rozpočet zřizovatele 214 444,00 
521400  OPPP / rozpočet zřizovatele 110 259,00 
524300 zdravotní pojištění 26 793,34 

524400 sociální pojištění 74 159,79 

527300 Zákonné sociální nákl. FKSP/ rozp. Zřizovatele 4 488,88 

  celkem 430 145,01 
ostatní provozní náklady    

542300  Ostatní pokuty a penále 0,00 

543300  Odpis pohledávek 0,00 

544300  Úroky / RZ 0,00 
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549400  Bankovní poplatky 33 105,82 

549500  Pojištění osob a majetku 72 391,00 

549600  Jiné ostatní náklady – neupl. DPH 405 069,05 

549610  Jiné ostatní náklady 1 283,00 

549620  Jiné ost. náklady / zúčt. zaokr. rozdílů 0,35 

649630 Náhrady škod-spoluúčast na odškodnění úrazu 5 500,00 

649640 Rozdíl DPH na cenu obvyklou 0,00 

551300  Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 76 687,53 

  celkem 594 036,75 
      
materiální výdaje 2 429 132,57 

energie 1 498 457,39 

opravy 599 221,36 
služby 761 193,05 

mzdové náklady   430 145,01 

ostatní provozní náklady 594 036,75 

celkem výdaje 6 312 186,13 

    
Výnosy   Skutek celorok 

Tržby za vlastní výkony a zboží   [tis.Kč] 

602310  Stravné – žáci Police 1 204 810,00 

602320  Stravné – žáci Bezděkov 174 826,00 

602330  Stravné – žáci Velké Petrovice 24 132,00 

602340  Stravné – žáci Česká Metuje 26 088,00 

602350  Stravné - žáci Police MŠ 6 198,00 

602410  Stravné – zaměstnanci ZŠ Police 160 720,28 

602420  Stravné – zaměstnanci ZŠ Bezděkov 31 427,04 

602490  Stravné – důchodci 17 413,20 

602510  Poplatky za ŠD 45 450,00 

602520  Poplatky za kroužky 21 250,00 

602530  Poplatky za MŠ Police 17 600,00 

662300  Úrok z BÚ 466,20 

648100  Zúčtování fondů 137 050,27 

649310 Refundace mzd. nákl. - "Řemeslo má zlaté dno" 13 923,00 

649400 Ostatní výnosy - bonus Vodafone 19 000,00 

649420  Přefakturace energií 24 928,44 

649490 Náhrada škod 0,00 

649510  Výběr od dětí – učební pomůcky 0,00 

649520  Výběr od dětí – kulturní a sportovní akce - Letní tábor  34 400,00 

649530  Výběr od dětí - náhrada poškozených věcí 6 098,00 

649540  Výběr od dětí – lyžařský kurz 0,00 

649580  Ostatní výnosy – sběr papíru 33 701,63 



 29 

649590  Ostatní výnosy - sběr bylin 21 876,00 

649610  Prodej čipových karet 11 516,21 

649690  Ostatní výnosy – jinde neuvedené 17 731,38 

  celkem výnosy 2 050 605,65 
Provozní dotace celkem   
691300 Dotace MěÚ 3 687 000,00 

  celkem 3 687 000,00 

Výnosy celkem   5 737 605,65 

   
 Výsledek hospodaření  -574 580,48 

 

VHČ 2010   
Náklady Celkem 

501810 Potraviny ŠJ       145 244     
501910 Úklidové pro           5 282     
501990 Všeobecný ma         19 541     
502830 Vodné / DČ           3 961     
502850 Plyn / DČ         15 845     
502860 Elektřina /         12 214     
504810 Prodané zbož/ kantýna       297 847     
504820 Prodané zboží/ internet obch.           2 004     
518800 Ostatní služ           1 651     
521800 Mzdové prost       267 169     
521900 OPPP / doplň         15 240     
524800 ZSP - zdravotní         25 989     
524900 ZSP - sociální         72 192     
527800 Zákonné soci           5 343     
549620 Jiné ost. ná                -       
NÁKLADY CELKEM       889 522     

  Výnosy  Celkem  
602810 Stravné - cizí strávníci       269 305     
602910 Tržby z prodeje sl. - internet           7 000     
602920 Tržby z prodeje sl. - foto         27 986     
604800 Tržby za zboží - internet obch.           2 004     
604810 Tržby za zboží - kantýna       351 469     
603810 Dlouhodobé pronájmy         48 912     
603820 Pronájem tělocvičny       174 917     
603830 Příležitostný pronájem           3 887     
649920 Ostatní výnosy - kopírování           4 830     
VÝNOSY CELKEM       890 310     

  HOSPOD. VÝSLEDEK 788,48 
 
 

Celkový výsledek hospodaření MěÚ + VHČ               - 573 792 Kč 
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13.1 Ukazatele nákladovosti 
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18. Materiálně-technické podmínky vzdělávání 
 
18.1 Materiálně-technické podmínky vzdělávání 
 
Prostředí, prostory a vybavení školy komentář 
budovy, učebny, herny a další místnosti a jejich 
estetická úroveň 

Škola k základnímu vzdělávání využívá 
celkem 6 budov. Bezděkov n. M - budova 
pro odloučené pracoviště I. stupně a MŠ, 
budovy I. stupně a II. stupně, které jsou 
v suterénu a v I. patře propojeny a budovu 
MŠ v Jiráskově ulici v Polici nad Metují, dále 
budovu MŠ ve Velkých Petrovicích a v České 
Metuji. 
Škola byla v červenci nově vybavena 
stavitelnými lavicemi a židlemi. Vybaveno 
bylo 20 kmenových tříd. 

členění a využívání prostoru ve školách s více 
součástmi 

 
 
 

odborné pracovny, knihovny, studovny, multimediální 
učebny 

Ve škole jsou využívány odborné učebny 
pro: fyziku, chemii, přírodopis, výpočetní 
techniku. V osmi učebnách je instalována 
interaktivní tabule. 

odpočinkový areál, zahrady, hřiště V Bezděkově i v Polici nad Metují máme u 
školních budov zahrady s odpočinkovými 
areály. Vlastí hřiště škola nemá. 

koncertní, taneční sály, ateliéry, nahrávací studia, 
akustické a případné další fyzikální vlastnosti prostorů 
používaných pro výuku 

Škola vlastní fotografický ateliér 
v kombinaci s nahrávacím studiem. 

vybavení učebními pomůckami, hračkami, 
stavebnicemi, hudebními nástroji, sportovním nářadím 
apod. 

Vybavení školy pomůckami je na dobré 
úrovni. 

vybavení žáků učebnicemi, učebními texty Učebnice jsou každým rokem doplňovány a 
nakupovány dle aktuálních potřeb. 

vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení pomůckami je dobré. 
 
 

dostupnost pomůcek, techniky, informačních zdrojů a 
studijního materiálu 

Dostupnost pomůcek je dobrá. 
 
 

 
Komentář ředitele školy: 
Budovy I. a II. stupně v Polici nad Metují potřebují významnější finanční podporu v oblasti oprav a 
renovace. Do školy přichází na větší rekonstrukce málo peněz. Z toho důvodu se provádí pouze 
malá údržba. 
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19. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 
19.1 Údaje o zapojení školy do rozvojových programů 
 
Název programu  
Stručný popis programu Podpora řešení specifických problémů RgŠ v 

jednotlivých krajích  s přihlédnutím k rozdílné 
hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty 
sítě škol a školských zařízení na území 
jednotlivých krajů na rok 2010 - účelový znak 
33015 

Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) 118 300 Kč 
 
 
Název programu  
Stručný popis programu Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního 

vzdělávání 
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) 52 000 Kč 
  
 
20. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
20.1 Kurzy pořádané školou (s akreditací) 
 
 
20.2 Kurzy pořádané školou (bez akreditace) 
 
 
Komentář ředitele školy: 
 
Škola v tomto školním roce nepořádala žádné vzdělávací kurzy. 
 
 
21. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů  
 
21.1 Projekty a granty zřizovatele 
 
Název programu  
Stručný popis programu  
Dotace  
Spoluúčast  
 
21.2 Údaje Projekty a granty KÚ 
 
Název programu  
Stručný popis programu  
Dotace  
Spoluúčast  
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21.3 Údaje Projekty a granty MŠMT 
 
Název programu OP VK - oblast 1.4 EU peníze školám - EU 
Stručný popis programu Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních 

školách č. projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1431 
Dotace 2 234 084 Kč,  

v roce 2011 1. záloha dotace 1 340 450,40 Kč 
Spoluúčast 0,- 
 
21.4 Údaje Projekty a granty ostatních subjektů 
 

Název programu  
Stručný popis programu  
Dotace  
Spoluúčast  
Stručný popis programu  
Dotace  
Spoluúčast  

 
 
22. Kontrolní činnost ve škole 
 
22.1 Kontrola provedená ČŠI 
 
     Ve dnech 18. – 21. 10. 2010 proběhla komplexní inspekce, která byla zaměřena na 
inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
(dále školský zákon), pro účely získávání a analýzy informací o vzdělávání dětí a žáků, o 
činnosti školy, sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy. 

Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou 
a mateřskou školou podle § 174 odst. 2 písm. b) školského zákona, zjišťování a hodnocení 
podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů. 

Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou a 
mateřskou školou podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona, zjišťování a hodnocení 
naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými 
vzdělávacími programy. 

Hodnocení souladu učebních dokumentů s právními předpisy podle § 185 odst. 1 
školského zákona. Získání a analyzování informací o využívání finančních prostředků státního 
rozpočtu poskytovaných škole podle ustanovení § 163 školského zákona na realizaci 
pokusných ověřování a rozvojových programů. 

Výroční zpráva je umístěna na adrese http://zpravy.csicr.cz/upload/2009046292.pdf. 

 

22.2 Kontrola provedená kontrolní výbor Zastupitelstva města Police nad Metují 
  

V měsíci březnu 2011 byla ve škole provedena kontrola dodržování směrnice o finanční 
kontrole a zákona o finanční kontrole  obecně v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Police nad Metují. 

http://zpravy.csicr.cz/upload/2009046292.pdf
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Dle usnesení ZM č. 12/01/1011. 

Zápis z provedené kontroly je umístěn na adrese  http://www.meu-
police.cz/images/stories/soubory/zastupitelstvo/zapisyKV/zapis_kv_2011_01.pdf . 
 
23. Spolupráce s odborovou organizací 
 

Formy spolupráce Komentář 
Spolurozhodování Odborová organizace spolurozhoduje při tvorbě Kolektivní 

smlouvy, schvalování půjček zaměstnancům z FKSP. 
  
Informování Odborová organizace je informována několikrát ročně o 

záměrech vedení školy v oblasti zaměstnanosti a odměňování 
zaměstnanců. 

  
Projednávání V případě organizačních změn jsou tyto změny projednávány 

s představiteli odborové organizace. 
  
Kontrola Účastní se prověrky BOZP. 

 
Výroční zprávu vypracovali: 
Mgr. Karel Nývlt 
Zdeněk Teichman 
Mgr. Jana Šulcová 
Jiřina Maryšková 
Renata Jehličková 
Mgr. Marie Vaisarová 
Mgr. Kateřina Voláková 
Iveta Kufmanová 
Věra Kohlová 

http://www.meu-police.cz/images/stories/soubory/zastupitelstvo/zapisyKV/zapis_kv_2011_01.pdf
http://www.meu-police.cz/images/stories/soubory/zastupitelstvo/zapisyKV/zapis_kv_2011_01.pdf
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