
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
POD MONTACÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018/2019
ZŠ Pod Montací

odloučené pracoviště ZŠ kpt. Jaroše Trutnov

Běloveská 637, Náchod                                                                                                 skola@zspodmontaci.czwww.zspodmontaci.cz

Základní škola Pod Montací v Náchodě vznikla v roce 2018 jako odloučené pracoviště ZŠ kpt. Jaroše Trutnov. Ve školním roce 
2018/2019 jsme v pronajaté budově v Běloveské ulici v Náchodě otevřeli čtyři ročníky ve třech třídách pro 61 dětí. V prvním ročníku 
vyučovala vedoucí učitelka Mgr. Pavlína Moravcová, ve druhém a třetím Mgr. Renáta Tylšová a ve čtvrtém Mgr. Michal Bureš.

V ZŠ Pod Montací používáme ve výuce prvky programu Začít spolu. Dovednosti a znalosti žáků rozšiřujeme i prostřednictvím 
projektové výuky, využíváme prvky Montessori pedagogiky, klademe důraz na kritické myšlení a respektující prostředí a používáme 
slovní hodnocení, ve kterém využíváme popisnou zpětnou vazbu a dodržujeme principy nezraňující komunikace. Jsme školou, kde jsou
rodiče vítáni. Naším společným cílem jsou spokojené děti, pěkné vztahy a učení, které nám dává smysl. Informace o naší škole je možné
najít na našich webových stránkách www.zspodmontaci.cz a na našem facebookovém profilu Začít spolu Náchod.

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
Školní rok 2018/2019 jsme zahájili v nově zrekonstruované budově po pracovně nabitých prázdninách. Na rekonstrukci se totiž podílela 
i řada rodičů a podporovatelů z řad veřejnosti. 

Slavnostní otevření školy si nenechala ujít ani Česká televize, která k nám přijela natočit reportáž do svého zpravodajství.
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/218411000140903-udalosti-v-regionech/obsah/
641269-trutnovska-skola-v-nachode?fbclid=IwAR0ly9-yaTBMVSuv2fJ0cvSqY40tjAAgRwc8up9FHJKRGe52Xter0K80dRo

Náš vznik zaregistrovala i redaktorka portálu iDnes.
https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/zakladni-skola-pod-montaci-nachod-otevreni-alternativni-zacit-spolu.A180926_429215
_hradec-zpravy_the

NAŠE ČINNOST
Pedagogové navštívili společně s dětmi během školního roku řadu kulturních, vzdělávacích i sportovních akcí. Pravidelně docházeli 
například na různé programy do Městské knihovny Náchod nebo do Galerie výtvarného umění Náchod. Navázali jsme spolupráci 
s Domovem pro osoby se zdravotním postižením Betanie, kde pravidelně navštěvujeme klienty a snažíme se o vzájemné obohacení.
 
Na začátku října vyjeli žáci čtvrtého ročníku na START kurz, kde se seznámili s trutnovskými spolužáky. Jejich seznámení přerostla 
v přátelství a dopisování a vzájemné pozvání k prohlídkám Náchoda a Trutnova. V listopadu jsme vyhlásili sbírku knih pro vybavení 
naší školní knihovny, v prosinci uspořádali Vánoční jarmark, na který svými výrobky přispěli děti, rodiče i prarodiče. Na začátku ledna 
se děti ze všech ročníků mohly zúčastnit lyžařského výcviku v Orlických horách, pololetní vysvědčení pak obdržely na výletě 
v libereckém IQ parku. V březnu jsme zorganizovali oblíbenou Noc s Andresenem spojenou s přespáním ve škole, v dubnu jsme se 
zapojili do celostátní akce Ukliďme Česko, kdy jsme v blízkém okolí školy vysbírali zhruba 230 kg odpadu včetně tří pneumatik 
a zvítězili v celorepublikové soutěži o nejkurióznější úlovek - našli jsme a následně vyhodili pěticípou rudou hvězdu s průměrem cca 
2 metry. Připojili jsme se k Ponožkovému dni, který se pořádá na podporu lidí s Downovým syndromem a do školy pozvali Soňu, která
tímto syndromem trpí, aby nám o něm a svých zkušenostech řekla víc. Navštívit nás přišli záchranáři, aby nám ukázali, jak správně 
poskytnout první pomoc.
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Během školního roku se konalo několik projektových dnů, například na téma: 100 let republiky, Den Země nebo finanční gramotnost. 
V únoru jsme uspořádali Týden otevřených dveří a představili naši školu všem zájemcům a později jsme připravili několik setkání pro 
předškoláky. K Mezinárodnímu dni dětí jsme v družině s lektorem pletli náramky přátelství. Zorganizovali jsme výlet pro celé rodiny, 
a to do unikátní ornitologického parku Josefovské louky. Pro rodiče a veřejnost proběhlo také několik tzv. Kavárniček, abychom 
představili způsob naší výuky, například „Hejného matematiku" nebo centra aktivit. JUDr. Dita Vávrová u nás vedla Kavárničku na téma 
Práva dětí a rodičů. Pozvali jsme také psychologa Milana Studničku, který u nás vedl seminář s názvem Aby děti v pubertě nebyly 
našimi nepřáteli. 

Děti se zúčastnily kurzu bruslení i in-line bruslení, čtvrťáci získali průkaz cyklisty a prvňáci byli v Městské knihovně Náchod slavnostně 
pasováni rytířem Hronem na čtenáře.

DRUŽINA
V budově školy jsme zřídili družinu, která je dětem k dispozici ráno od 6.30 hod. a odpoledne do 16.30 hod. Vedou ji Bc. Mirka 
Formanová a Leansy Kolmanová, DiS., které se zároveň podílely na výuce hudební a výtvarné výchovy. Ve školním roce do družiny 
docházelo 51 žáků. 

ODPOLEDNÍ AKTIVITY
V rámci družiny funguje kroužek vaření a sportovní Neposeda. Děti mají k dispozici nejen knihy, hry a stavebnice, ale také pracovní 
centra, např. se šicím strojem nebo kutilským ponkem. Zapojit se mohou také do výtvarného kroužku, aktivit mimoškolního projektu 
Bavíme se sportem nebo navštěvovat kroužek Pokusy hravě. Hodně času trávíme venku a v blízkém lese Montace. Navázaly jsme 
spolupráci s jazykovou školou Magic English, která nám zajistila české i zahraniční lektory pro výuku cizích jazyků přímo v budově 
školy. Děti se v nich učí angličtinu a francouzštinu. 

JÍDELNA
Obědy dovážíme z jídelny ZŠ Velké Poříčí a vydáváme ve vlastní výdejně.

FINANCOVÁNÍ 
Téměř veškeré vybavení školy bylo financováno prostřednictvím Náchodského spolku rodičů Začít spolu, který uspořádal sbírku na 
crowdfundingovém portálu HitHit, dále pomocí sponzorských darů a z členských příspěvků od rodičů.

Peníze na platy pedagogů, vychovatelek a nepedagogických pracovníků proplácí stát prostřednictvím Krajského úřadu, a to dle 
normativních tabulek.

Peníze na provoz platí zřizovatel, ale dostáváme pouze částku, kterou obdrží město Trutnov na zapsané žáky z tzv. příspěvku 
z rozpočtového určení daní na žáka. Tato částka byla v roce 2018 cca 13,5 tisíce na rok na jednoho žáka. To dostává každá obec na 
žáky zapsané v jejich škole. Z toho platí škola nájem a náklady na energie. Zbytek je určen na veškeré provozní náklady.

PODĚKOVÁNÍ
Příprava našeho prvního samostatného školního roku v nové budově i školní rok samotný nás stál spoustu energie a času, ale výsledky 
nám potvrzují, že naše úsilí má smysl. Znovu proto chceme poděkovat Mgr. Jiřímu Patákovi, ZŠ kpt. Jaroše a městům Trutnov a Náchod 
za to, že nám vznik odloučeného pracoviště umožnili a podpořili nás.
 
Poděkování patří také našim sponzorům:
 

Andrej Lukáš
Integraf s.r.o.
LD.PRINT, s.r.o.
personaliste.cz
DRANA s.r.o.
Grafital s.r.o
DLNK s.r.o.
Knihkupectví Horová
Aquavit spol. s.r.o.
Marie Kopřivová PHOTOGRAPHY
Bc. Lukáš Kulda
4Home a.s.
Petr Soukup a spol s.r.o.
rodina Součkova

WIMEX s.r.o.
PFERDA z.ú.
ORESI s.r.o.
JUDr. Dita Vávrová
AXIT CZ s.r.o.
Ford servis Škorpil
Smart-tec s.r.o.
Unigena s.r.o.
Bezedos s.r.o.
HOBRA-ŠKOLNÍK s.r.o.
ORIGINÁLNÍ BEDÝNKY
LF design 
ATELIER TSUNAMI s.r.o.
Pavla Bečková

Nadační fond Zeměkvět
Nadace ČEZ
Knauf Zdeněk Kozák s.r.o.
Alprim cz
Swissten 
Casia Tour & Transport spol
Casia spol. s.r.o.
PROFIT REAL a.s.
Saar Gummi Czech, s.r.o.
Náchodský SWING
Praktik Broumov s.r.o.
Gondella CZ s.r.o.
Plastia s.r.o
ALBI Česká republika a.s.


