
Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové  

                      

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

o činnosti školy za školní rok 2017 / 2018 
 

 

 

 

1) Charakteristika školy:  
   Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové se sídlem  

503 64 Měník, čp. 16, je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímţ 

zřizovatelem je Obec Měník, okres Hradec Králové, se sídlem: 503 64 Měník.  

IČO školy: 71 0061 76  

Telefonní číslo: 495 493 904, 602 259 895  

E-mail: reditel@zsmenik.cz, hynek.hradecky@seznam.cz  

Web: www.zsmenik.cz  

Bankovní spojení: 1085833339/0800, Česká spořitelna, a. s., pobočka Nový 

Bydţov  

Datová schránka: xapmpq9 

Základní škola je trojtřídní a poskytuje vzdělání ţákům 1. aţ 5. ročníku podle 

ŠVP –Škola pro ţivot, čj. j. 795/07, vydaného dne 1. 9. 2007  

 

 

 

a) Přehled počtu žáků:  
1. ročník:        6 ţáků (3 chlapci, 3 dívky) 

2. ročník         5 ţáků (4 chlapci, 1 dívka)  

3. ročník         6 ţáků (4 chlapci, 2 dívky)  

4. ročník:     11 ţáků (6 chlapců, 5 dívek)  

5. ročník:       4 ţáci (2 chlapci, 2 dívky)  

 

 

Celkem:     32 žáků (19 chlapců, 13 dívek)  



b) Spojení ročníků do tříd:  

I. třída:     1. a 2. ročník  

II. třída:    4. ročník  

III. třída:   3. a 5. ročník  

 

c) Přehled počtu žáků z jednotlivých obcí:  
Barchov 3, Bydţovská Lhotka 5, Humburky 1, Libeň 1, Měník 20, Vysočany 2  

 

d) Vzdělávací program:  
Výuka probíhala podle ŠVP – Škola pro ţivot, č.j. 795/07, ze dne 1.9. 2007.  

Informatiku vyučoval a krouţek zábavné logiky a deskových her vedl Ing. Jiří 

Vacek.  

Krouţek anglického jazyka vedla Bc. Zuzana Vacková.  

Čtenářský krouţek vedla Ing. Petra Komárková. 

 

 

2) Pracovníci školy:  
 

Ředitel školy:   PaedDr. Mgr. Hynek Hradecký  

Kvalifikace:  

Pedagogická fakulta Ústí nad Labem, aprobace Nš –Tv 

Univerzita Palackého Olomouc, rigorózní zkouška z oboru Biologie dítěte 

Karlova univerzita Praha, Specializační studium Výchovného poradenství 

Univerzita Hradec Králové, státní závěrečná zkouška z oboru Speciální 

pedagogika 

Praxe: 40 let  

 

 

Učitelka:   Mgr. Světla Vacková  

Kvalifikace:  

Pedagogická fakulta Hradec Králové , aprobace Nš - Hv 

Praxe: 45 let  

 

 

Učitelka:   Mgr. Michaela Dzurindáková   

Kvalifikace:  

Technická univerzita Liberec, fakulta pedagogická,  

učitelství pro I. st. ZŠ,  

specializace: specifické poruchy učení a chování  

Praxe: 13 let 



Vychovatelka ŠD:   Bc. Zuzana Vacková  

Kvalifikace:  

SPgŠ Beroun, obor vychovatelství  

Univerzita J. A. Komenského Praha, speciální pedagogika, bakalářské studium 

Praxe: 22 let  

 

Školní asistentka: Ing. Petra Komárková  

Kvalifikace: 

Univerzita Pardubice, obor ekonomika a management podniku 

Kurz pro asistenty pedagoga 

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou 

pedagogickou činnost 

Praxe:  13 let 

 

Školnice, pracovnice obchodního provozu: Jana Nosková 

Kvalifikace:  

SOŠ obchodní s maturitou, Hradec Králové  

Praxe: 25 let  

 

3) Zápis dětí do 1. ročníku: 
   K zápisu dětí do 1. ročníku školního roku 2018/2019 se dostavilo 10 dětí.  

Z toho 1 dítě má odklad školní docházky o jeden rok.  

 

 

4) Výsledky vzdělávání žáků:  
   Ţáci si osvojili učivo svých ročníků. Nikdo z ţáků nebyl v 1. pololetí, ani  

ve 2. pololetí školního roku klasifikován stupněm nedostatečný.  

Sníţená známka z chování nebyla udělena. 

 

 

5) Další vzdělávání pedagogických pracovníků:  
   Také v letošním školním roce se pedagogičtí pracovníci aktivně účastnili 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a seminářů s cílem dalšího 

zkvalitnění vyučovacího procesu a aplikace nových poznatků do výuky.  

 

6) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti: 
   Na sociálních sítích a nástěnkách jsme prezentovali akce letošního roku, 

zejména velmi úspěšné čerpání finančních prostředků z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), ze kterého jsme získali celkovou 

částku ve výši 519.836,- Kč.  

   Tato částka byla vyuţita na vybudování čtenářského klubu, coţ jsme 

realizovali během loňských hlavních prázdnin, na financování činnosti 



čtenářského krouţku a krouţku zábavné logiky a deskových her, a také na 

financování školních asistentek v ZŠ i v MŠ. 

 

   Z uvedené částky jsme dále hradili nákup didaktických pomůcek pro činnost 

krouţků a další vzdělávání pedagogických pracovníků školy. 

 

   Úspěšní jsme byli při podání ţádosti o finanční dotaci MŠMT z Rozvojového 

programu na dopravu ţáků na plavecký výcvik. Z tohoto programu jsme na 

dopravu ţáků na PV ve školním roce 2017/2018 získali částku v celkové výši 

22.050,- Kč, která téměř pokryla veškeré náklady na dopravu vlastním 

autobusem. Zbývajících 226,- Kč jsme uhradili ze sponzorského daru. 

Pro rodiče ţáků, kteří se PV účastnili a dopravu by jinak hradili, to byla vítaná 

finanční pomoc. 

   Plavecký výcvik ţáků se konal v Plaveckém středisku Zéva v Hradci Králové. 

Ţádost o finanční dotaci na dopravu na plavecký výcvik jsme na MŠMT podali  

i pro školní rok 2018/2019. 

 

   Paní učitelky připravily s dětmi kulturní pásmo, se kterým vystoupily na 

podzimním a jarním Vítání občánků na OÚ Měník. 

 

   Ţáci naší školy navštívili v letošním školním roce představení Princ Bajaja na 

zámku Hrádek u Nechanic, několik divadelních představení, které jsme 

organizovali ve spolupráci s naší mateřskou školou, a také navštívili divadelní 

představení a akademii v Jiráskově divadle v Novém Bydţově. 

 

   Oblíbený zimní pobyt na horách se konal ve dnech 23. 2. – 26. 2. 2018 

v Krkonoších, na chatě Vápenka v Horních Albeřicích. 

 

   Ve spolupráci s Obecním úřadem jsme uspořádali podzimní a jarní sběr 

starého papíru.  

 

   Ţáci se zúčastnili, v rámci environmentálního vzdělávání, ekologického 

semináře spojeného s praktickými ukázkami, vedeného pracovníky Lesy ČR.  

    

   Učitelé a ţáci připravili Mikulášskou a vánoční besídku.  

 

   V průběhu školního roku jsme uspořádali pro ţáky několik exkurzí a návštěvy 

místní knihovny.  

 

   Školní olympiáda a Gladiátorské hry proběhly na závěr školního roku.  

 

   Také v letošním školním roce jsme se zapojili do projektu Ovoce a zelenina  

do škol, z kterého ţáci dostávají 2x měsíčně balíčky zdarma. 



 

   Školní výlety se konaly, pro zájemce z řad ţáků 1. – 5. ročníku, ve dnech  

31. 5. aţ 3. 6. 2018 na Plátěné osadě u Ţelezného Brodu a ostatní ţáci jeli dne 

31. 5. 2018 na výlet do Českého ráje, do areálu „Šťastná země“ 

v Radvánovicích.  

   

   Výše uvedené akce a financování zlepšování pracovního prostředí jsme 

pořádali za sponzorské pomoci firem Feri Hradec Králové, Stavoka Kosice, a.s., 

Zahradnictví Ing. P. Vanc Bydţovská Lhotka, pana Miloslava Česáka, Zahradní 

servis Leden Kosice, ČSOB, a.s. Nový Bydţov, soukromé stomatologické 

ordinace MDDr. Kristiny Hradecké a f. Toors CZ Nový Bydţov. 

 

 

7) Zlepšení pracovního prostředí:        
   Ve školním roce 2017/2018, resp. v době hlavních prázdnin, proběhly dvě 

významné stavební akce, které zásadním způsobem zlepšily prostředí  

a hygienické podmínky školy.  

 

   Díky pochopení zřizovatele školy a členů obecního zastupitelstva, kteří 

uvolnili potřebné finanční prostředky, proběhla generální rekonstrukce 

sociálních zařízení dívek, chlapců a zaměstnanců školy. 

   Z rozpočtu školy budou hrazeny zařizovací předměty sociálních zařízení, které 

jsou jiţ dodány, ale k dnešnímu dni ještě dodavatel nepředloţil faktury. 

Předpokládané celkové náklady na tuto rekonstrukci budou přes 500.000,- Kč. 

 

   Ve stejné době proběhla také celková rekonstrukce herny/loţnice MŠ.  

Byla vyrovnána podlaha, odstraněno staré obloţení zdí, instalovány nové 

rozvody elektřiny a provedeno zednické začištění. Následně proběhla výmalba 

místnosti a poloţení nového koberce. OÚ uvolnil na tuto rekonstrukci částku 

126.057,- Kč a škola uhradila ze svého rozpočtu 17.678,- Kč na vícepráce.  

Nový nábytek, kryty radiátorů, výmalba a nová dětská lehátka jsme uhradili  

ze sponzorského daru věnovaný firmou Feri Hradec Králové, v celkové výši 

180.000,- Kč. 

    

   Z důvodu zlepšení hygienických podmínek při dopravě a výdeji obědů jsme 

pro obě školní jídelny zakoupili celonerezové várnice v celkové hodnotě 

73.011,- Kč. 

 

   Pokračovali jsme dále ve výmalbě tříd a školních prostor, opravili a natřeli 

hrací prvky a část plotu na zahradě školy.  

 

   Z bezpečnostních důvodů byla poloţena dlaţba u stojanu na jízdní kola. 

 



     

 8) Česká školní inspekce:  
    Česká školní inspekce provedla v letošním roce několik elektronických 

zjišťování, realizovaných v souladu s § 174 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 

Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Tato forma elektronického zjišťování nahrazuje v daných záleţitostech 

inspekční činnost na místě. 

   Komplexní inspekční činnost provedla ČŠI ve školním roce 2014/2015, ve 

dnech 10. 12. – 12. 12. 2014, dle § 174 odst. 2 písm. b), d) a e) zákona číslo 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

    

   Výstupem z této inspekční činnosti jsou mimořádně úspěšná Inspekční zpráva, 

Čj. ČŠI-1431/14-H a Protokol o kontrole, Čj. ČŠIH-1432/14-H. 

   Protokol o kontrole konstatuje, ţe v ţádné ze sledovaných oblastí nedošlo 

k porušení ustanovení právního předpisu. 

   Inspekční zpráva ve svých závěrech uvádí, ţe celkové řízení školy a úroveň 

poskytovaného vzdělávání v ZŠ jsou příkladem dobré praxe.   

 

 

9) Hospodaření školy: 

   Základní údaje o hospodaření školy budou samostatnou přílohou dle zákona  

číslo 561/2004 Sb., § 7, odst. 2, po účetní uzávěrce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                                                        PaedDr. Hynek Hradecký  

                                                                                                   ředitel školy  

 
 
 
 
V Měníku dne 24. 9. 2018 


