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Výkaz zisků a ztrát – částky v tisících Kč 

Označení TEXT 
Číslo 
řádku 

Činnosti  

Hlavní Hospodářská Celkem 

5 6 7 

A. Náklady 1    

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby Součet 
A.I.1. až A.I.6. 

2 845 3 848 

A. I. 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných 
dodávek 

3 514 3 517 

A. I. 2. Prodané zboží 4    

A. I. 3. Opravy a udržování 5 10  10 

A. I. 4. Náklady na cestovné 6    

A. I. 5. Náklady na reprezentaci 7 3  3 

A. I. 6. Ostatní služby 8 318  318 

A. II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace Součet 
A.II.7. až A.II.9. 

9    

A. II. 7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 10    

A. II. 8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11    

A. II. 9. Aktivace dlouhodobého majetku  12    

A. III. Osobní náklady Součet A.III.10. až 
A.III.14. 

13 314  314 

A. III. 
10. 

Mzdové náklady  14 314  314 

A. III. 
11. 

Zákonné sociální pojištění  15    

A. III. 
12. 

Ostatní sociální pojištění  16    

A. III. 
13. 

Zákonné sociální náklady  17    

A. III. 
14. 

Ostatní sociální náklady  18    

A. IV.  Daně a poplatky Hodnota A.IV.15. 19    

A. IV. 
15. 

Daně a poplatky  20    

A. V. Ostatní náklady Součet A.V.16. až 
A.V.22. 

21 23  23 

A. V. 
16. 

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22    



 
 

Označení 

 

TEXT 
Číslo 
řádku 

Činnosti  

Hlavní Hospodářská Celkem 

5 6 7 

A. VIII. Daň z příjmů Hodnota A.VIII.29. 37    

A. VIII. 
29. 

Daň z příjmů  38    

 Náklady celkem Součet A.I. až A.VIII. 39 1 356 3 1 359 

B. Výnosy  40    

B. I. Provozní dotace Hodnota B.I.1. 41 758  758 

B. I. 1. Provozní dotace  42 758  758 

B. II. Přijaté příspěvky Součet B.II.2. až B.II.4. 43 243  243 

A. V. 
17. 

Odpis nedobytné pohledávky 23    

A. V. 
18. 

Nákladové úroky 24    

A. V. 
19. 

Kursové ztráty 25    

A. V. 
20. 

Dary 26 7  7 

A. V. 
21. 

Manka a škody 27    

A. V. 
22. 

Jiné ostatní náklady 28 16  16 

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a 
opravných položek Součet A.VI.23. až A.VI.27. 

29 
174  

174 

A. VI. 
23. 

Odpisy dlouhodobého majetku 30 50  50 

A. VI. 
24. 

Prodaný dlouhodobý majetek 31    

A. VI. 
25. 

Prodané cenné papíry a podíly 32    

A. VI. 
26. 

Prodaný materiál 33 124  124 

A. VI. 
27. 

Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34    

A. VII. Poskytnuté příspěvky Hodnota A.VII.28. 35    

A. VII. 
28. 

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované 
mezi organizačními složkami 

36 
   



B. II. 2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44    

B. II. 3. Přijaté příspěvky (dary) 45    

B. II. 4. Přijaté členské příspěvky 46 243  243 

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 47 137 34 171 

B. IV. Ostatní výnosy Součet B.IV.5. až B.IV.10. 48 55  55 

B. IV. 5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49    

B. IV. 6. Platby za odepsané pohledávky 50    

B. IV. 7. Výnosové úroky 51    

B. IV. 8. Kursové zisky 52    

B. IV. 9. Zúčtování fondů 53 2  2 

B. IV. 
10. 

Jiné ostatní výnosy 54 53  53 

B. V. Tržby z prodeje majetku Součet B.V.11. až B.V.15. 55 132  132 

B. V. 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 

56    

B. V. 12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů  57    

B. V. 13. Tržby z prodeje materiálu  58 132  132 

B. V. 14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku  59    

B. V. 15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  60    

 Výnosy celkem Součet B.I. až 
B.V. 

61 1 325 34 1 359 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 61 - (ř. 39 - 
ř.37) 

62 -31 31  

D. Výsledek hospodaření po zdanění ř. 62 - ř. 37 63 -31 31  

 Sestaveno dne: 01.05.2022  Podpisový záznam statutárního orgánu účetní 
jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, 
která je účetní jednotkou 

Právní forma účetní jednotky 

z.s. 

Předmět podnikání Pozn.: 

 

 



Hlavní aktivity: 

V roce 2021 spolek pracoval především na získání financí a nových prostor pro celou školu, podporoval 
provoz školy viz níže a řešil volbu nového předsedy. 

Prostory byly v jednání zejména s pronajímateli první naší budovy v Náchodě na Běloveské, 
Kozákovými. Ještě před koncem roku došlo ke shodě na podmínkách a na dalších několik let jsme 
vyjednali velmi dobrou spolupráci. Díky dohodě tak od roku 2022 budeme pouze u jednoho 
pronajímatele, kterým je Zdeněk Kozák s. r. o. V kalendářním roce 2021 pokračoval Spolek v Dolní 
Radechové, kde končí smlouva ke konci června 2022. 

Spolek zajišťoval následující aktivity potřebné pro chod školy: 

● Nákup pomůcek a vybavení 
● úhradu příspěvků na obědy učitelům, doplácel věcnou režii obědů žákům a autobusovou 

dopravu do školy v Radechové 
● práci pana školníka 
● PR školy 
● spolupráci s účetní firmou při zavádění nového platebního systému (faktury s QR kódy) 
● pečoval o vztahy s představiteli Města Trutnov a obcí Radechová 
● zajišťoval potřebnou dokumentaci pro zápis nových prostor do rejstříku MŠMT 
● Získával dotace a sponzorské dary 

Papírové slavnosti 

17. června si celá naše škola poprvé užila Papírové slavnosti, věnované především výrobě papíru. 
Slavnosti se konaly v Dolní Radechové, kde třetí a pátá třída už od rána s nadšením připravovaly zázemí 
pro stánky, stanoviště s aktivitami pro děti a občerstvení pro návštěvníky. Páťáci se zodpovědně vrhli 
do vaření oběda pro obě třídy a na chodbách byl po celé dopoledne pracovní mumraj plný smíchu. 
Vzduchem poletovaly čisté skleničky, stoly se jako zázrakem přenášely na trávník a párky skákaly do 
rohlíků… Třeťáci se proměnili v mravence zavalené kartony a papírem, který chystali na odpolední 
workshopy pro mladší kamarády. Bylo to dopoledne plné zázraků :)  

Po obědě se na místě začaly objevovat další skupinky putující z Náchoda. Šesťáci se vrhli do stavění své 
papírové dílny a okolní stromy ozdobili hotovými ručními papíry. Druháci se čtvrťáky obsadili přilehlé 
keře a rozmístili si v nich svá pracoviště. Jakmile dorazili i ti nejmenší, nastalo přátelské hemžení a 
hranice mezi třídami téměř zmizely… S dojetím jsme sledovali prvňáčky ráchající se v potoce spolu s 
těmi nejstaršími. Přestože celý den byl opravdu horký, únava dětem nezabránila ve společné práci a 
užívání si této slavnostní události. Návštěvníci všech generací si díky perfektně připraveným papírovým 
odborníkům vyzkoušeli celý proces výroby a odnesli si domů vlastnoručně zpracovaný papír. 

První ročník Papírových slavností přinesl naší škole bezmála 10 000 Kč, které budou dále využity na 
náklady související se zaměřením druhého stupně, a poskytnou tak dětem možnost dále se rozvíjet. 
Jsme moc rádi za veškerou pomoc od Vás, rodičů. 

Další akce Spolku 

15. 9. nově vzniklá skupina ZAŽÍT SPOLU organizovala již druhou akci a tentokrát si dali za úkol seznámit 
mezi sebou rodiče prvňáčků. Rodiče s dětmi se setkali u ohniště před školou, bylo pro ně připraveno 
několik úkolů. Mohly si procvičit nejenom tělo, měly také možnost skládat svá první slova a setkaly se 
se základními fyzikálními jevy. Bylo příjemné pozorovat, jak se rodiče zapojují a pomáhají svým dětem. 

5. listopadu navštívil na pozvání naši školu ředitel hradeckého gymnázia J.K. Tyla a čerstvě zvolený 
poslanec pan Matěj Ondřej Havel. Společně s Pavlínou Moravcovou a Markétou Maixnerovou si povídal 
o okolnostech vzniku a fungování naší školy. Nastínily jsme mu také naše plány a aktuální výzvy. Pan 



Havel nám představil svou vizi o budoucnosti školství a mnohé nám ze své praxe poradil. Poté se šel 
podívat do hodin 2. a 7. třídy. Vzhledem k tomu, že je pan Havel ředitelem střední školy, velice ho 
zaujala výuka metodou eduScrum, kterou zrovna používali sedmáci v rámci hodin přírodovědy. 
Oceňoval, jak mu děti samy metodu vysvětlily, s jakou samozřejmostí metodu používají a sám projevil 
zájem eduScrum zařazovat do výuky na svém gymnáziu. V dalších letech se chystají otevřít třídy s 
projektovou výukou. Pan poslanec naší škole slíbil podporu a spolupráci do budoucna, čehož si velice 
vážíme. Setkání s ním bylo velmi milé a dodalo nám další energii k práci. 

3. 12. si třídy 5. N a 6. N připravili pro spolužáky Mikulášské překvapení. Prvňáčci skákali přes čertovy 
vidle, Mikuláše přivolali hezkou básničkou a v závěru všem zazpívali i písničku. Dostali za to lízátko a 
také adventní obrázkovou pohádku. Starší děti překvapila návštěva Mikulášské družiny šesťáků, kteří 
připomínali hříšníkům, že je třeba dodržovat třídní pravidla a označovali je černou značkou na čele. 
Všichni si ale nakonec vysloužili sladkou drobnost. Mikuláš, čerti u andílci si prožili, co je to tréma, ale 
na jejich výkonu to poznat nebylo. Odměnou jim byla radost a úsměvy malých spolužáků. Patří jim 
právem velký dík a obdiv a to i za aktivní přístup k celé akci! 

Nová skupina rodičů Zažít spolu 

Informace o existenci skupiny šla do světa na členské schůzi v Radechové na Papírových slavnostech v 
červnu 2021, kde paní Šolcová představila nový koncept spolku, pod kterým se měla začít utvářet i tato 
skupina. Byla představena vize skupiny a rodiče byli vyzváni, že se mohou přidat. Vizí skupiny je 
podporovat komunitního ducha. Cílem je setkávání a propojování se na společných akcích, budování a 
utužování myšlenky, že i rodiče jsou důležitou součástí školy atp.. 

V roce 2021 vedla skupina Žaneta Koubková a v podstatě jsem byla i jediným členem. S akcemi mi 
pomáhaly družinářky a 1–2 rodiče. Plus nárazově, jak kdo mohl. 

První akcí skupiny Zažít spolu byla, spolu s nyní již neexistující skupinou Prostory(vedla Eva Miler) a 
Pomoc panu školníkovi, brigáda v létě - v srpnu 2021. Dalo by se říci, že to bylo pod skupinou. Stloukaly 
se palety, stěhovaly se učebny, natíralo se (bouda venku, palety). Malovaly se stěny - písmo a obrázky 
pod vedením Janetty Klemensové.  

22.10. se konalo před školou další opékání buřtů, které organizovala skupina Zažít spolu s cílem naladit 
se na nastávající podzimní prázdniny. "Větru, dešti neporučíš", ale i přes nepřízeň počasí a počáteční 
meteorologické výzvy jsme si poradili a odpoledne si, ve společnosti dětí rodičů i učitelů naplno užili. 
Děti pořádaly závody v letu na koštěti a samy si řídily zábavu, kterou jsme společně zakončili nejen 
opékáním buřtíků, ale také jablíček. Pro některé to byla nová zkušenost.  

Poslední akcí v roce 2021 bylo tvoření na Jarmark ve spolupráci s družinou možnost spojit síly a nápady 
a podílet se na tvorbě výrobků, které budou následně prodávány na jarmarku a výtěžek poputuje na 
rozvoj naší školy. Společné tvoření se uskuteční 26. 11. ve družině od 16.30 hodin.I přes nepřízeň 
Covidu a existenci skupiny až od června 2021 se přeci jen několik akcí uskutečnilo. 

Členské schůze 

První členská schůze proběhla 17. 06. 2021 v rámci Papírových slavností. Druhá členská schůze pak 
proběhla 10. 11. 2021 kvůli volbě nového předsedy. 

Schvalovali jsme: 

● Nové stanovy spolku 
● Kontrolní výbor a místopředsedu spolku 
● Nového předsedu spolku 

  



Zabývali jsme se těmito body: 

● Nově vzniklá skupina Zažít spolu 
● Rozpočet a dotace pro školu 
● Poděkování všem dárcům, sponzorům a nadacím 

Získané finance nad rámec státního příspěvku 

Hartmann-Rico 7 000,00 Kč 
Hobra Školník 20 000,00 Kč 
MHdent 20 000,00 Kč 
Nadace Zeměkvět 120 000,00 Kč 
Darujme.cz 95 452,00 Kč 
Kuldová Ludmila 20 000,00 Kč 
Givt.cz 2 066,00 Kč 

Naši podporovatelé: 

Nadace Zeměkvět – nejvýznamější podporovatel ZŠ Pod Montací 

Hobra Školník 

MHDent 

Lukáš Wolf 

Grafital s. r. o. Pavel Lukavský – tiskoviny 

Unigena s. r. o. Radana Nývltová – správa webu, grafika 

Profitreal a. s. Štěpánka Medunová – vedení účetnictví za 50% cenu 

Náchodský Swing s.r.o. Daniel Šafr – reklama v časopisu Náchodský Swing 

Alprim CZ s.r.o. David Šolc – oplocení, zemina a jiné 

JUDr. Dita Vávrová – právní služby 

Smart – tec s.r.o. David Šolc  

Manželé Kurkovi 

Všichni rodiče, kteří nám chodí pomáhat na akcích, stěhováních, vybavováních školy a finančně i 
nefinančně přispěli na chod školy ať už přes Darujme.cz, nebo nákupem přes Givt a jinak 

Moc děkujeme!!! 

Zvláštní i speciální poděkování patří panu řediteli Mgr. Jiřímu Patákovi a panu starostovi Dolní 
Radechové Ing. Janu Michelovi 

  



Seznam akcí školy v roce 2021 

červen Noc s hvězdami - přespání ve škole s pozorováním noční oblohy 6 N 

červen Turistický kurz 6 N 

červen 2021 Školní výlet 5 N 

od 21.6. Školní výlet (2 - 3 dny) 3 N 

od 21. 6. Školní výlet (1 den) 1 N 

červen 1. Papírové slavnosti  

 

2.9. Program v knihovně Police n. Met. 3.-5. třída  

2.9. - 3. 9. Adaptační pobyt Klučanka 2. třída  

8.9.-10.9. Adaptační pobyt Bischofstein 3.-5. třída  

15.9. Knihovna Police n. M.- únikovka Harry P. 4. tř.  

16.9. Film.festival NMnM - Mazel a tajemství lesa 3., 4. a 5. třída  

21.9. Návštěva knihovny 2. třída  

1.10. Návštěva knihovny 6. třída  

4.10. Návštěva knihovny 7. třída  

11.10. Vila Čerych - Skřítek Tykvínek 1. třída  

14.10. Návštěva Galerie v Náchodě 6. třída  

15.10. Návštěva v rámci dnů Začít spolu   

19.10. Návštěva v rámci dnů Začít spolu 2.třída  

21.10. Kavárnička Vize školy rodiče  

18. - 22.10. Start kurz 4. třída  

22.10. Hallowenské strašení ŠD  

říjen Výlet na přání - paintball 7. třída  

1.-5.11. Pobytový výukový ekokurz - Horní Maršov 3. a 5. třída  

3.11. Galerie Náchod 4. třída  

5. 11. GVUN - Na stopě 1. třída  

9. 11. Návštěva v rámci dnů Začít spolu 4. třída  

11.11. Svatý Martin ŠD  

listopad Drakiáda ŠD  



15.11. Návštěva Archeoparku Všestary 6. a 7. třída  

18.11. Kavárnička Představení 2. stupně v 17,00 rodiče  

24. a 
25.11. 

Den otevř. dveří ve 2.stupni rodiče s dětmi 
 

29.11. Návštěva knihovny 7.třída  

Listopad 
MěK Náchod beseda: téma Domov pro marťany? nebo Můj anděl se umí 
prát 

4. třída 
 

listopad Návštěva Muzea Náchodska 6. třída  

3.12. Návštěva knihovny 6. třída  

6.12. Čert a Mikuláš ŠD  

9.12. Vánoční jarmark, 15,00- 18,00 
všichni 
+rodiče  

 

Seznam kroužků v roce 2021 

NÁZEV KROUŽKU KDO VEDE KROUŽEK POČET DĚTÍ 

MOZEK A TĚLO 

 (kroužek pro 5 . až 7 .třídu) 

Filip Stuchlik neomezený
  

Bavime se sportem Michal Šedivý neomezený 

Pokusy hravě - začátečníci Mgr.Markéta 
Nyklíčková 

15 dětí 

Pokusy hravě- pokročilé Mgr.Markéta 
Nyklíčková 

15 dětí 

VAŘENÍ  1.skupina 

(družinový kroužek) 

Leansy Kolmanová ,Dis. 10 dětí  

ZUMBA 

(družinový kroužek ) 

Bc.Mirka Formanová 14 dětí 

VAŘENÍ 2. skupina 

(družinový kroužek)  

Leansy Kolmanová ,Dis 10 dětí  

VÝTVARKA  Janetta Klemensová neomezený 



ZÁKLADY ITALŠTINY (pro děti 4. až 7.třída) MUDr.Marie Svobodová 10 dětí 

 

 Pár slov od vyučujících 

1. N Dorota Kozlová 

Prvňáčky z kraje školního roku čekalo období vzájemného poznávání, práce na společných pravidlech 
vzájemného fungování a učení se, jak tato pravidla dodržovat. Povídali jsme si o tom, v čem je nám 
dobře a naopak, co se nám nelíbí. Děti poznávaly prostředí nové školy a ty, kteří do ní patří.  

V říjnu děti vyrazily za Skřítkem Tykvínkem do Vily Čerych, kde měly možnost poznat různé druhy tykví. 
V listopadu jsme jako třída navštívili Galerii výtvarného umění v Náchodě s tematickým programem Na 
stopě - zvířata ze ZOO. Navštívili jsme také dvakrát náchodskou knihovnu. Poprvé na seznámení se s 
knihou Kamil neumí létat a knihovnou jako takovou. Druhá návštěva na konci školního roku patřila 
slavnostnímu pasování na čtenáře.  

V pozdním jaru jsme se byli seznámit s tím, jak se žilo dětem a jak se děti učily v dobách, kdy Božena 
Němcová byla ještě dítětem a navštěvovala základní školu. Program proběhl v Muzeu Boženy Němcové 
v České Skalici. V červnu jsme také podnikli výlet do Záchranné stanice pro zraněné volně žijící živočichy 
v Jaroměři, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací a některá zvířata si děti mohly vzít do 
ruky.  

Z Brna k nám z kraje června do školy přijelo Úžasné divadlo fyziky - ÚDIF- viděli jsme mnoho zajímavých 
fyzikálních jevů a u nich mnohdy také žasli. Konec školního roku jsme již tradičně zakončili 
celoškolskými papírovými slavnostmi, kde jsme si vyzkoušeli různé druhy výrobků z papíru. 

2. N Renata Tylšová 

Druháci si užívali stálé místo v budově Běloveská. Ještě jsme dotrénovávali některá pravidla z první 
třídy, která díky Covid době nebyla zafixovaná. Školní rok jsme zahájili na adaptačním pobytu na 
Klučance, kde jsme si užívali krásnou přírodu, počasí a společně jsme se ladili na nový školní rok. Během 
roku jsme měli možnost navštívit náchodskou knihovnu, galerii, zúčastnili jsme se plaveckého kurzu a 
kurzu bruslení. Tvořili jsme různé výrobky, zkoušeli nové techniky. Na jarmark jsme vytvořili nejvíce 
výrobků při listopadovém spaní ve škole. Celý rok jsme rozvíjeli své dovednosti v centrech aktivit, 
pokročili jsme v sebehodnocení a v dovednosti řízení skupiny. Během roku se u nás ve třídě vystřídalo 
několik návštěv. Ke konci roku jsme se vydali do mlýna Dřevíček, porovnávali jsme současnost s 
minulostí a zamýšleli se nad budoucností. Moc jsme si užili výlet na Ostaši, kde jsme strávili 3 dny. To 
byla taková odměna za celoroční práci a za pokrok, který jsme udělali. 

3. N a 5. N Míla Hofírková 

Zahájily další společný rok třídenním adaptačním pobytem na zámečku Bischofstein v Teplických 
skalách. Páťáci se zhostili role asistentů a průvodců mladších spolužáků a třeťáčci se utvrdili v tom, že 
mít starší kamarády ve třídě může být v mnohém i výhodou. Hezky jsme se tak naladili na další třídní 
spolupráci a zážitky. Následovala úniková hra Harry Potter v polické knihovně a promítání filmu Mazel 
a tajemství lesa v rámci filmového festivalu v Novém Městě n. Met. V listopadu jsme vyrazili do 
Horního Maršova, kde jsme absolvovali týdenní výukově-pobytový ekokurz.  Již od září 2021 se našich 
5 páťáků spolu s žáky 4. třídy zhostilo úlohy patronů prvňáčků, pro které si připravili Mikulášské 
překvapení v podobě veselé scénky o ztraceném Mikuláši spojené s nadílkou. Na začátku 2. pololetí 
jsme v rámci výuky navštívili Planetárium v Hradci Králové. Na Den Země jsme se podíleli také na akci 
Ukliďme si MASku a na besedě v Beránku se dozvěděli zajímavosti o Madagaskaru. Zajímavé bylo 
také povídání o osudech různých zvířat v Záchranné stanici pro ohrožené živočichy v Jaroměři. Rodina 



Škodových pro nás připravila den v jejich ekologickém hospodářství u Špinky, kde jsme si vyzkoušeli 
mimojiné sázení rajčat, poznávání léčivých bylin, sběr mandelinek z brambor aj. V závěru školního 
roku jsme se vydali na pěší výlet přes Krkavčinu a Maternici k Hronovu, kde jsme se seznámili s prací 
uměleckého kováře pana Hartmana. Přespali jsme ve škole, kde jsme si uvařili večeři a na druhý den 
jsme prošli okruh směrem k Dobrošovu. Po obědě jsme měli zajednaný trénink jízdy na kole na DDH v 
Bělovsi. Pak už následovalo loučení před prázdninami, protože nás čekalo rozdělení obou tříd 
odchodem páťáků na druhý stupeň. 

4. N Simona Rind 

"Čtvrťáci" měli po delší době možnost strávit téměř celý školní rok ve škole a distanční výuka je zasáhla 
jen minimálně. Hned v září jsme tak mohli navštívit Festival české filmové komedie, který se každoročně 
koná v Novém Městě nad Metují. Děti po shlédnutí filmu Mazel a tajemství lesa zpracovávaly projekt 
a měly tak možnost podívat seznámit se se základy propagace a marketinku. Dvakrát se nám podařilo 
navštívit Galerii výtvarného umění v Náchodě, kde jsme jednou tvořili z drátků, vyšívali a podruhé 
objevovali Stromy a les v našem okolí. Obě naše návštěvy byli velmi interaktivní, a tak si děti domů 
odnesly svá umělecká díla. Před Vánoci jsme se podíleli na tvorbě na vánoční jarmark a zužitkovali své 
zkušenosti z galerie, udrátkovali hvězdu nebo přírodními barvivy ozdobili originální vánoční balicí papír. 
Poprvé jsme se zúčastnili McDonald´s Cupu a zažili na vlastní kůži adrenalin fotbalového turnaje. 
Ačkoliv jsme měli ze čtyřech zápasů pouze jedno vítězství, měli jsme jednoznačně nejlepší fun klub s 
originálními vlastnoručně dělanými transparenty. Ke konci školního roku jsme se už tradičně vydali na 
výlet s tématem Harry Potter, tentokrát již druhý díl. U Zlatoslava Lockharta jsme se museli pro složení 
zkoušky vyfotit se zlatými vlasy a nacvičit brushpenem podpis, u paní Prýtové jsme přesazovali 
mandragory a poznávali hned 20 rostlin podle vlastního třídního herbáře. Zvládli jsme to a mohli si z 
divokých bylin připravit mnoholičný lektvar a stát se na jednu hodinu některým ze svých spolužáků. 
Diskuse i zkušenosti, které následovali byli k nezaplacení a čerpáme z nich dodnes. Tak uvidíme, co nás 
potká v tom následujícím roce. 

6. N Filip Stuchlík 

Přestože spolu do šesté třídy pokračovala většina dětí, kolektiv se velmi proměnil. Několik dětí odešlo 
na osmileté gymnázium a několik naopak přišlo z jiných škol. Pro děti to byla výzva i příležitost najít si 
v kolektivu nové místo, kde by jim bylo dobře. 

Poprvé se setkali s učením skrze eduscrum, které klade vysoké nároky na spolupráci a vlastní organizaci 
práce. Děti se v tomto ohledu také velmi posunuly.  

Navštěvovali jsme kurzy plavání. Byli jsme v Archeoparku na interaktivní přednášce o pravěku.  

Děti zařizovaly občerstvení na našich Papírových slavnostech, kde se s pomocí svých rodičů a pedagogů 
o vše postaraly a připravily spoustu lahůdek, které pak samy prodávaly. Ukazovaly přípravu 
recyklovaného papíru. A zpívaly se sborem.  

Na TREK-ORNI kurzu jsme zdolali řadu vrcholů Orlických hor. Učili jsme se poznávat druhy místního 
ptactva podle tvaru, barev a zpěvu. Dozvěděli jsme se řadu věcí o místní ekologii a o práci ornitologů.  

V červnu jsme navštívili přírodovědeckou fakultu v HK, kde děti viděly a vyzkoušely si řadu experimentů 
z fyziky, chemie a biologie. 

7. N Markéta Bábuňková 

Sedmáci si po náročném covidovém období užívali především společně strávený čas. Během podzimu 
absolvovali hned dvě akce posunuté ze šestého ročníku, navštívili archeopark Všestary a dočkali se i 
slibovaného výletu na přání, kterým byl paintball v Hradci Králové. Ve Všestarech děti prošly výcvikem 
římské armády, vyzkoušely si lov na mamuta či  jak obdělat pole a vyrobit mouku pomocí pravěkých 



nástrojů. Celý rok se nesl také v duchu týmové práce. Na centra aktivit jsme navázali novou formou 
projektové výuky pomocí metody Edu-Scrum, která klade důraz na sebepoznání, rozvoj měkkých 
dovedností a odpovědnost žáků za vlastní práci a učení. I přes náročnost takové práce se děti postupně 
s metodou naučily pracovat a každý z nich tak mohl rozvíjet svoje schopnosti a dovednosti. Na Vánoce 
jsme díky Člověku v tísni mohli udělat dobrý skutek a koupit darovací certifikáty do sbírky Skutečná 
pomoc. Leto jsem zakoupili bioplynárnu, kozu, záchod a bezpečný porod. V lednu jsme vyrazili na 
lyžařský kurz, který se díky výrazně oblevě odehrával v prvních dnech spíše na vodě než na sněhu. Děti 
ale nic neodradilo a za pár dní už jezdily na sjezdovce jako draci. Na jaře jsme se vydali do Prahy po 
stopách Karla IV. Navštívil jsme Pražský hrad a Staré Město. Plán cesty si děti připravily samy a mohly 
tak navštívit místa a načerpat informace, které pro ně byly nejzajímavější. Školní rok jsme zakončili na 
již tradičních Papírových slavnostech, nabídka výrobků se rozrostla o sešity, záložky a přáníčka. Přípravy 
i průběh slavnosti děti zaznamenávaly formou upoutávek i reportáží. Nápady a plány už mají i na příští 
rok, můžete se těšit :). 
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DRUŽINA 

 V budově školy fungovala družina, která byla dětem k dispozici ráno od 6.30 hod. a odpoledne 
do 16.30 hod. Vedly ji Bc. Mirka Formanová a Leansy Kolmanová, DiS. Ve školním roce do družiny 
docházelo 29 žáků do první oddělení, 21 žáků do druhého oddělení a 18 žáků do třetího oddělení. Děti 
měly k dispozici nejen knihy, hry a stavebnice, ale také pracovní centra, např. se šicím strojem nebo 
kutilským ponkem. Zapojit se mohly také do výtvarného kroužku, aktivit mimoškolního projektu 
Bavíme se sportem nebo navštěvovat kroužek Pokusy hravě. Hodně času trávily venku a v blízkém lese 
Montace. 

 Rodičům a dětem jsme na začátku školního roku rozeslali nabídku zájmových kroužků 
pořádaných v rámci družiny nebo jako mimoškolní projekt v rámci spolupráce se zájmovými 
organizacemi.  

ŠKOLNÍ KLUB 

Nově se otevřel také školní klub pro starší žáky, do kterého nastoupilo 7 a v následujícím školním roce 
13 žáků. Děti se zde věnují hrám na rozvoj spolupráce či pohybovým aktivitám, ale mají také možnost 
pracovat na domácí přípravě nebo procvičovat učivo, které potřebují. 

PODĚKOVÁNÍ 



 Naše poděkování patří pedagogům, žákům a jejich rodičům za to, jak skvěle zvládli vzdělávání 
v on-line prostoru, všechny těžkosti a neustálé změny s tím spojené. Společně jsme opět nabrali nové 
zkušenosti, které využijeme v další praxi.  


