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1 Základní údaje o škole 

 

 

 

 

Název školy: Střední průmyslová škola, odborná škola a Základní škola, 

Nové Město nad Metují 

Sídlo:    Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují 

Právní forma:  příspěvková organizace 

IČ:    48 623 725 

b) Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj, právní forma: kraj, IČO: 70 889 546,  

adresa:   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

c) Ředitelka školy:  PaedDr. Olga Talášková 

d) Webové stránky školy: www.skolynome.cz 

e) Adresa pro dálkový přístup: sekretariat@skolynome.cz 

f) Údaje o školské radě: Zřizovatel zřídil školskou radu, stanovil počet členů na šest.  

Dva zástupci byli jmenováni zřizovatelem:  

pan Petr Hable, starosta města Nové Město nad Metují,  

paní Šárka Škrabalová, starostka města Opočno, 

dva zástupce volili zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci: 

 pan Petr Holomek, 

 paní Radka Vlková, 

dva zástupce volili pedagogičtí pracovníci školy: 

 pan Bc. Pavel Novák 

Mgr. Miroslava Hynková. 

Předsedou školské rady byl zvolen pan Petr Hable. 
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g) Charakteristika školy: 

Škola ve školním roce 2018/2019 vykonávala činnost škol a školských zařízení: 

1. Základní škola 

2. Střední škola 

3. Internát 

4. Domov mládeže 

5. Školní družina 

6. Školní jídelna 

7. Školní jídelna - výdejna 

 Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb ve školním roce 2019/2020: 

1. 549 01 Nové Město nad Metují, Československé armády 376 („Průmyslovka“) 

2. 549 01 Nové Město nad Metují, Československé armády 428 („Kasárna“) 

3. 549 01 Nové Město nad Metují, Školní 1377 („Školní“) 

4. 549 01 Nové Město nad Metují, T. G. Masaryka 407 („Pyramida“) 

5. 549 01 Nové Město nad Metují, Nádražní 158  

6. 549 01 Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218 („Merkur“) 

7. 549 01 Nové Město nad Metují, Českých bratří 1035 („Králíček“) 

8. 549 01 Nové Město nad Metují, Pod Vinicemi 1031 („tělocvična Králíček“) 

9. 517 73 Opočno, Nádražní 296 („Opočno škola“) 

10. 517 73 Opočno, Jiráskova 640 („Opočno internát“) 

11. 550 01 Broumov, Kladská 164 

2 Přehled oborů vzdělání realizovaných ve 

školním roce 2019/2020 

Základní škola 
1. 79-01-C/01 Základní škola 

 

Odborná škola 
1. 23-51-E/01 Strojírenské práce (ŠVP Zámečník – údržbář) 

2. 23-51-E/01 Strojírenské práce (ŠVP Autoopravář)  

3. 41-55-E/01 Opravářské práce (ŠVP Opravář zemědělských strojů)  

4. 41-51-E/01 Zemědělské práce (ŠVP Zemědělec) 

5.  41-52-E/01 Zahradnické práce (ŠVP Květinář – aranžér)  

6. 29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Cukrář) 

7. 29-51-E/02 Potravinářská výroba (ŠVP Pekař) 

8. 31-59-E/02 Šití prádla (ŠVP Šička) 

9. 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Kuchař – číšník, dobíhající 

Kuchař) 

10. 66-51-E/01 Prodavačské práce (ŠVP Prodavač) 

11. 75-41-E/01 Pečovatelské služby (ŠVP Pečovatel) 

12. 69-54-E/01  Provozní služby (ŠVP Rodinka) 

 

Praktická škola 
1. 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá (ŠVP Příprava pro život) 
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Střední škola 

Obory vzdělání zakončené výučním listem 
1.  23-51-H/01 Strojní mechanik 

2.  23-55-H/02 Karosář 

3. 23-56-H/01 Obráběč kovů 

4. 69-51-H/01 Kadeřník 

5. 29-54-H/01 Cukrář (dobíhající) 

6. 65-51-H/01 Kuchař – číšník (dobíhající) 
 

Obory vzdělání zakončené výučním listem a maturitní zkouškou 
1. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač (ŠVP Programátor CNC strojů) 

2.  65-41-L/01 Gastronomie 
 

Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou 
1. 18-20-M/01 Informační technologie 

2. 23-41-M/01 Strojírenství 

3 Rámcový popis personálního zabezpečení 

činnosti školy 

Organizační struktura 

Organizační strukturu školy tvořilo ke dni 30. 6. 2020 pět útvarů: 

 

Název útvaru Vedoucí útvaru 

Základní škola Mgr. Lenka Šafaříková, ZŘ 

Střední škola Nové Město nad Metují (SŠ NM) Mgr. Naděžda Bínová, ZŘ 

Odborná škola Nové Město nad Metují (OŠ NM) Mgr. Klára Barešová, ZŘ, zást. stat. org. 

Odborná škola Opočno (OŠ Opočno) Mgr. Pavlína Sobotková, ZŘ 

Mimoškolní výchova Kamila Košnar Valterová, ZŘ 

 

Ekonomiku a provoz školy zajišťovaly jednotlivé úseky dle odborného zaměření. 

 

Počty zaměstnanců ke dni 30. 6. 2020  
 

Pedagogičtí pracovníci    

96,40 přepočtených úvazků (104 fyzických) 

    učitelé               71 

    vychovatelé      9 

    psycholog        1 

    asistenti pedagoga   23 

Nepedagogičtí pracovníci  

43,50 přepočtených úvazků (47 fyzických) 

Celkem               151 zaměstnanců 
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Věková struktura pracovníků školy k 30. 6. 2020 

    

Věk Počet pracovníků Věk Počet pracovníků 

 do 24 let 2 45-54 let 47 

25-34 let 13 55-64 let 52 

35-44 let 32 65 a více 5 

 

Nástupy a výstupy zaměstnanců ve školním roce 2019/2020  

V období od 26. 8. 2019 do 30. 6. 2020 nastoupilo 32 nových zaměstnanců. Ve stejném 

období ukončilo pracovní poměr 26 zaměstnanců, z toho 2 odešlo do starobního důchodu. 

4 Údaje o přijímacím řízení a o zápisu 

k povinné školní docházce 

4.1 Přijímací řízení  

Souhrnný údaj o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021, stav ke dni 30. 6. 2020 

 

Kód oboru Název oboru (ŠVP) Počet přijatých 

18-20-M/01 Informační technologie 16 

23-41-M/01 Strojírenství 5 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 4 

23-51-H/01 Strojní mechanik 7 

23-55-H/02 Karosář 12 

23-56-H/01 Obráběč kovů 2 

23-62-H/01 Jemný mechanik 4 

69-51-H/01 Kadeřník 27 

69-54-E/01 Rodinka 4 

65-51-E/01 Kuchař - číšník 22 

29-51-E/01 Cukrář 17 

29-51-E/02 Pekař 7 

31-59-E/02 Šička 0 

75-41-E/01 Pečovatel 7 

41-52-E/01 Květinář - aranžér 5 

41-55-E/01 Opravář zemědělských strojů 4 

41-51-E/01 Zemědělec 0 

66-51-E/01 Prodavač 8 

23-51-E/01 Autoopravář 16 

78-62-C/02 Příprava pro život 3 

Celkem  170 



Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

 

 

 

Strana 9 (celkem 154) 

 

4.2 Zápis k povinné školní docházce 

Do základní školy nebyl ve školním roce 2019/2020 zapsán k povinné školní docházce ani 

jeden žák. 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně 

výsledků závěrečných zkoušek 

5.1 Prospěch a docházka žáků k 30. 6. 2020 

Obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola 

Žáci celkem 44 

Prospěli s vyznamenáním 25 

Prospěli  19 

Neprospěli 0 

         z toho opakující ročník 0 

Průměrný prospěch žáků 1,40 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 44,34 

         z toho neomluvených  0 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání (praktická škola) 

1. pol. 2. pol. 

Žáci celkem                                                                                       12 11 

Prospěli s vyznamenáním                                                                  4 7 

Prospěli                                                                                              1 4 

Neprospěli                                                                                          0 0 

        z toho opakující ročník                                                              0 0 

Průměrný prospěch žáků                                                                 1,34 1,40 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka                                41,23   89,67 

        z toho neomluvených                                                                 0 0,34 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem (OU) 

1. pol. 2. pol. 

Žáci celkem                                                                                      217 201 

Prospěli s vyznamenáním                                                                  22 54 

Prospěli                                                                                              79 146 

Neprospěli                                                                                           6 1 

        z toho opakující ročník                                                                0 0 

Průměrný prospěch žáků                                                                 1,97 1,93 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka                                 

38,85 

39,10 

       z toho neomluvených                                                               7,89 

 

2,20 
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Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem (SPŠ) 

Žáci celkem 105/99 

Prospěli s vyznamenáním 2/8 

Prospěli  48/91 

Neprospěli 41/0 

        z toho opakující ročník 0/0 

Průměrný prospěch žáků 2,826/2,509 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 93,342/39,5

4 

        z toho neomluvených 6,438/1,657 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou (SPŠ) 

Žáci celkem 88/85 

Prospěli s vyznamenáním 6/10 

Prospěli  46/75 

Neprospěli 25/0 

        z toho opakující ročník 0/0 

Průměrný prospěch žáků 2,333/2,132 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 66,95/22,33

3 

        z toho neomluvených 1,128/0,03 

5.2 Žáci konající opravné či komisionální zkoušky 

5.2.1 Základní škola 

  Obor vzdělání 
Počet 

žáků 
Předmět 

1. st.  
79-01-C/01 Základní škola 

  0 - 

2. st.  
79-01-C/01 Základní škola 

  0 - 

5.2.2 Střední škola 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání (praktická škola) 

Ročník Obor vzdělání Počet žáků Předmět 

1. ročník 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 0  

2. ročník 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 0  

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem (OU) 

Ročník Obor vzdělání Počet žáků Předmět 

---- 0 0  

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem (SOU) 

Ročník Obor vzdělání Počet žáků Předmět 
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---- 0   

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Ročník Obor vzdělání Počet žáků Předmět 

---- 0   

5.3 Výsledky závěrečných zkoušek  

5.3.1 OU - stav k 30. 6. 2020 

Kód a název oboru 

Žáci 

konající 

zkoušky 

celkem 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 3 0 3 0 

69-54-E/01 Provozní služby 2 0 2 0 

29-51-E/01 Potravinářská výroba 1 1 0 0 

29-51-E/02 Potravinářské práce 4 1 3 0 

65-51-E/01 Stravovací a ubyt. služby 7 0 7 0 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 4 2 2 0 

41-52-E/01 Zahradnické práce 3 2 1 0 

23-51-E/01 Strojírenské práce 7 1 7 3 

41-55-E/01 Opravářské práce 2 0 0 0 

66-51-E/01 Prodavačské práce 4 1 3 0 

41-51-E/01 Zemědělské práce 3 1 2 0 

Celkem 40 9 30 3 

5.3.2 OU - stav k 30. 9. 2020 
     

Kód a název oboru 

Žáci 

konající 

zkoušky 

celkem 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

23-51-E/01 Strojírenské práce 3 0 3 0 

z toho opravná závěrečná zkouška 3 0 3 0 

závěrečná zkouška v náhr. termínu  0 0 0 0 

66-51-E/01 Prodavačské práce 1 0 1 0 

z toho opravná závěrečná zkouška 0 0 0 0 

závěrečná zkouška v náhr. termínu  1 0 1 0 

Celkem 4 0 4 0 
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5.3.3 SOU – stav k 30. 6. 2020 

Kód a název oboru 

Žáci 

konající 

zkoušky 

celkem 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

29-54-H/01 Cukrář 3 0 3 0 

65-51-H/01 Kuchař - číšník 6 0 6 0 

23-51-H/01 Strojní mechanik 0 0 0 0 

23-55-H/02 Karosář 7 0 5 2 

23-56-H/01 Obráběč kovů 1 0 1 0 

69-51-H/01 Kadeřník 12 2 5 5 

Celkem 29 2 20 7 

5.3.4 SOU – stav září 2020 

Kód a název oboru 

Žáci 

konající 

zkoušky 

celkem 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

23-56-H/01 Obráběč kovů 4 0 3 1 

z toho opravná závěrečná zkouška 0 0 0 0 

závěrečná zkouška v náhr. termínu  0 0 0 0 

23-55-H/02 Karosář 2 0 2 0 

z toho opravná závěrečná zkouška 2 0 2 0 

závěrečná zkouška v náhr. termínu  0 0 0 0 

69-51-H/01 Kadeřník 5 0 2 3 

z toho opravná závěrečná zkouška 5 0 2 3 

závěrečná zkouška v náhr. termínu  0 0 0 0 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 5 0 5 0 

z toho opravná závěrečná zkouška 0 0 0 0 

závěrečná zkouška v náhr. termínu  0 0 0 0 

Celkem 16 0 12 4 

5.4 Výsledky maturitních zkoušek 

5.4.1 Stav k 30. 6. 2020 

Kód a název oboru 

Žáci 

konající 

zk. celkem 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

18-20-M/01 Informační technologie 8 1 2 5 

23-41-M/01 Strojírenství 8 2 3 3 

65-41-L/01 Gastronomie 4 1 1 2 

Celkem 20 4 6 10 
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5.4.2 Stav září 2020  

Kód a název oboru 

Žáci 

konající 

zkoušky 

celkem 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

18-20-M/01 Informační technologie 5 0 4 1 

23-41-M/01 Strojírenství 3 0 2 1 

65-41-L/01 Gastronomie 3 0 2 1 

Celkem 11 0 8 3 

5.5 Hodnocení chování žáků 

Obory vzdělání 
Počet žáků - hodnocení 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

Základní škola 44 0 0 

poskytující střední vzdělání (praktická škola) 12/11 0 0 

s výučním listem (OU)) 208/201 4/0 5/0 

s výučním listem (SOU)) 100/71 2/1 5/3 

s maturitní zkouškou 81 1 3 

 

    

 Počet výchovných opatření   

Výchovná opatření  základ

ní škola  

střední škola  

OŠ/SŠ 

 

Napomenutí třídního učitele  3 68/39  

Napomenutí učitele odborného výcviku  X X  

Důtka třídního učitele  11 41/38  

Důtka učitele odb. výcviku  X X  

Důtka ředitelky školy  5 30/13  

Pochvala třídního učitele  17 41/47  

Pochvala učitele odborného výcviku  X X  

Pochvala ředitelky školy  0 0/2  

Podmíněné vyloučení ze školy  X 0  

Vyloučení ze školy  X 0  

    

Komentář    

Hlavní důvody udělení výchovných opatření: 

 

Základní škola 

Napomenutí třídního učitele - porušení školního řádu v oblasti chování ve škole 

Důtka třídního učitele - porušení školního řádu v oblasti chování ve škole, vnitřního režimu 

školy, povinností žáků, nespolupráce s pracovníky školy, narušování klidu spolužáků, neustálé 

používání mobilního telefonu v hodinách, způsobování škod na majetku školy 

Důtka ředitelky školy - neomluvené hodiny, kouření ve škole 
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Snížené známky z chování – soustavné porušování školního řádu, fyzické napadení spolužáka 

nebo pedagoga, opakované útěky ze školy, neomluvené hodiny 

 

Střední škola 

Napomenutí a důtky - porušení školního řádu v oblasti docházky do školy, chování ve škole a 

dodržování vnitřního režimu školy 

Pochvaly - za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.  

6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

(činnost poradenského týmu školy) 

Poradenský tým 

Poradenský tým během tohoto školního roku pracoval jako jednotný celek. Byl složen 

z ředitelky školy, zástupkyně pro mimoškolní činnost a metodičky prevence, výchovných 

poradců, metodiků prevence jednotlivých pracovišť, psycholožky, sociální pracovnice. 

Poradenský tým se scházel pravidelně každý týden podle plánu činností. Schéma práce bylo 

pojato ve čtyřtýdenním cyklu. Schůzky probíhaly takto: 

- ZŠ v Novém Městě nad Metují 

- OŠ v Opočně 

- OŠ v Novém Městě nad Metují 

- SŠ v Novém Městě nad Metují 

Tento cyklus se opakoval po celý školní rok. Takto propracovaný systém umožnil široký 

záběr v poskytování poradenských služeb a přispěl k dalšímu zefektivnění a zkvalitnění 

práce týmu. Pedagogům zároveň umožňoval v průběhu celého roku pružněji reagovat na 

aktuálně vzniklé problémy. 

Během společného setkání všech členů poradenského týmu, které se konalo jednou za 

pololetí, byly projednávány nejdůležitější případy a předávány informace o žácích. Členové 

týmu se průběžně scházeli ke konzultacím konkrétních aktuálních případů a projednávání 

strategie práce s žáky na svých pracovištích. Následně se členové poradenského týmu 

účastnili práce s učiteli a vychovateli v případě jednotlivých kasuistik a na metodických 

školeních pedagogických pracovníků. Kolegové ze SŠ, pro které byla práce v poradenském 

týmu druhým rokem již zažitější, se zapojili do práce velmi dobře a jejich působení bylo pro 

tým v mnohém obohacující. 

Díky používání informačního systému Foster se podařilo významným způsobem snížit 

administrativní náročnost práce poradenského týmu a bylo tak možno se více soustředit na 

samotnou práci se žáky. Tato forma řešení problémového a rizikového chování žáků se 

osvědčuje a představuje perspektivní a smysluplnou cestu k řešení této problematiky u žáků 

naší školy. Proto jsme se i v tomto školním roce snažili motivovat pedagogické pracovníky 

k využívání informačního systému a k pravidelným záznamům v něm. U některých 

pracovníků se již IS Foster stal běžnou součástí jejich práce. Proto se daří rychle a objektivně 

vyhodnocovat informace a spolupracovat s návaznými organizacemi, zpětně informovat 

pedagogy o aktuálním dění s jednotlivými žáky. U ostatních pedagogických pracovníků se 

o totéž budeme snažit i v příštím školním roce. Tím se celkově stále zvyšuje kvalita 

poskytované péče. 
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V tomto školním roce jsme zintenzivnili spolupráci se školskými poradenskými zařízeními 

v reakci na změnu legislativy a přechod na podpůrná opatření. Spolupráce se nám velmi dařila 

a díky ní jsme získali další nové kontakty na odborné pracovníky. Přes zvýšený nárůst 

administrativní zátěže jsme podpůrná opatření úspěšně aplikovali v praxi v rámci výchovně-

vzdělávacího procesu základní i střední školy. Průběžně probíhalo mapování složení tříd pro 

příští školní rok - vytipování žáků s potřebou podpůrných opatření, intenzivní spolupráce se 

školskými poradenskými zařízení při vytváření nových Doporučení a aktualizaci stávajících. 

Poradenský tým se po celý školní rok snažil aktivně zajímat o možnosti uplatnění našich žáků 

končících ročníků na trhu práce. 

Poradenský tým zajišťoval i koordinaci romských dotací.  

Poradenský tým se pracoval v projektu „Nenech to být”, který prostřednictvím internetového 

systému a mobilní aplikace bojuje proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé 

ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přináší efektivní způsob 

odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku.  

Na závěrečném setkání týmu došlo ke zhodnocení realizovaných aktivit primární prevence 

za celý školní rok pro účely Plánů prevence, výroční zprávy školy i online dotazníku 

mapujícího prevenci v rámci celé školy. Byly vytipovány aktivity, které by mohly být 

realizovány v příštím školním roce.  

Vzhledem k situaci v tomto školním roce s COVID – 19 docházelo také k průběžnému 

hodnocení úspěšnosti distanční formy výuky - spolupráce se žáky/studenty, zákonnými 

zástupci. 

6.1 Výchovné poradenství 

6.1.1 Pracoviště SŠ Nové Město nad Metují 

Konzultační hodiny 

Konzultační hodiny byly stanoveny v pondělí od 12:30 do 13:15 a ve středu od 8:40 do 9:25 

hodin. Ze strany pedagogických pracovníků, žáků a jejich zákonných zástupců byly 

využívány minimálně, více byly uskutečňovány konzultace a pohovory se žáky dle potřeby a 

nutnosti po individuální dohodě. 

Činnosti výchovné poradkyně vycházely z tematického plánu práce, ve kterém jsou stanoveny 

hlavní úkoly v oblasti výchovného poradenství na daný školní rok. 

Hlavní oblasti celoroční činnosti výchovného poradce: 

- vypracování a sestavení plánu výchovného poradenství 

- stanovení konzultačních hodin 

- pomoc při vyplňování žádostí na vyšetření žáků v poradenských zařízeních 

- pomoc při vypracování individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory ve 

spolupráci s třídními učiteli a dalšími vyučujícími 

- zjišťování vstupních informací o nových žácích, účast na přijímacím řízení 

- sledování a pomoc při řešení adaptačních problémů nových žáků 

- řešení zvýšené omluvené a neomluvené absence žáků 

- sledování chování a studijních výsledků žáků 
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- individuální pohovory se žáky a jejich rodiči 

- evidence návratek a kategorizace vyskytujících se patologických jevů 

- pravidelné konzultace s poradenským týmem  

- účast na schůzkách se zákonnými zástupci účast na pracovních poradách školy (úsekový 

poradenský tým, celoškolní poradenský tým, pedagogické rady, metodická sdružení) 

Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) a se Speciálně pedagogickým 

centrem (SPC)  

Od září 2019 pokračovala pravidelná spolupráce s PPP v Náchodě, PPP v Rychnově nad 

Kněžnou a PPP v Trutnově, dále se SPC v Náchodě, SPC Hradec Králové a se SPC Ústí nad 

Orlicí. Na základě žádosti zákonných zástupců bylo zajišťováno ve spolupráci s třídními 

učiteli a ostatními pedagogy Sdělení školy, kde byly poskytnuty informace o žácích 

k vyšetření. Stanovení termínů psychologických vyšetření v SPC probíhalo ve spolupráci se 

školní psycholožkou. 

Spolupráce s pedagogickými pracovníky 

Po celý školní rok byla zajištěna spolupráce a koordinace mezi výchovnou poradkyní, 

pedagogickými pracovníky, metodičkou prevence a poradenským týmem pomocí systému 

Návratek a Záznamů o pohovoru, kde byly zaznamenány jednotlivé přestupky, obsah jednání 

s rodiči a žáky a problémy nutné k řešení. Všechny Návratky a Záznamy o pohovoru byly 

předány k evidenci školní psycholožce. 

Evidence pohovorů pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci a plnoletými žáky 

Chování žáků, absence, PO ve 

výuce  

  33   

Evidence zpráv o rizikovém chování a přestupcích žáků 

alkohol 0 

kouření 3 

záškoláctví 34 

negativní vztahy mezi žáky 2 

šikana (psychická, fyzická) 2 

agresivita vůči vyučujícím 5 

týrání a zneužívání dětí a mladistvých 0 

kriminalita (krádeže, násilí,…) 0 

sebepoškozování 0 

rizikové sexuální chování 0 

závislost na mobilních telefonech 2 

poruchy příjmu potravy 0 

sprejerství 0 

extrémní rizikové sporty 0 

poškození majetku školy 1 

sekty, extremismus, rasizmus 0 

neplnění školních povinností 22 

závažné přestupky proti školnímu řádu 10 

gamblerství 0 
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Individuální konzultace s pedagogickými pracovníky, rodiči a žáky a pomoc při řešení 

vzniklých problémů probíhaly průběžně během školního roku. Nejčastěji byly řešeny 

problémy v neplnění školních povinností, nerespektování pokynů vyučujícího, opakované 

pozdní dokládání absence. Mezi další řešené oblasti patří: pozdní příchody na vyučování, 

vysoká absence, neomluvená absence, agresivita vůči pedagogickému pracovníkovi, mobilní 

telefon ve výuce a domově mládeže v době nočního klidu. Ve spolupráci se školní 

psycholožkou bylo řešeno stanovení pravidel chování žáka ve třídě v druhém ročníku, 

fungování podpůrných opatření ve výuce, komunikace žáka ve výuce. Dále byly realizovány 

pohovory dle potřeby žáků, jak s osobními či prospěchovými problémy na úrovni učebního či 

maturitního vzdělávání. Opakované problémy byly také řešeny psycholožkou školy. 

Kariérové poradenství 

V průběhu roku byly předávány informace o možnostech studia u končících ročníků učebních 

i maturitních (Přehled škol vysokých, vyšší školy v učitelských novinách, zasílané prospekty 

vysokých škol a pozvánky na Dny otevřených dveří). Další možnosti profesní orientace byly 

uplatňovány formou osobních konzultací žáků hlavně u učebních oborů, protože přednášky 

nebyly z reorganizačních důvodů na Úřadu práce letos realizovány. 

V době karantény v důsledku šíření onemocnění COVID-19, tj. v době nepřítomnosti žáků ve 

škole (distanční forma výuky), využila škola možnosti zkušebního online testování žáků 

v projektu Salmondo. Tato aplikace byla vytvořena ve spolupráci s předními českými 

odborníky na testování osobnosti a kariérové poradenství. Salmondo obsahuje řadu 

psychologických metod, které žákům pomohou s rozhodnutím o jejich budoucnosti. Ať už jde 

o testy osobnosti, zájmové orientace, metody vycházející z pozitivní psychologie či ověřené 

manažerské techniky. Žáci školy měli možnost prostřednictvím online testování poznat své 

silné a slabé stránky, způsoby učení a široké možnosti uplatnění po ukončení studia na střední 

škole.  

Na základě vyhodnocení získaných výsledků odeslaných žáky a jimi poskytnuté zpětné vazby 

o přínosnosti projektu proběhne rozhodnutí o případném pokračování využití aplikace 

Salmondo a zakoupení licenčních klíčů pro následující období.  

 

Schránka důvěry 

Schránka důvěry je v prostředí Střední průmyslové školy realizována prostřednictvím 

emailové komunikace a po celý školní rok nebyla použita.  

Akce a besedy pro žáky 

Projekt – nebezpečí internetu – grant od města Nové Město nad Metují 

Bezpečné klima ve třídě 

Týden prevence  

Programy v rámci třídnických hodin ve vyučovacích hodinách 

Ples školy v Beránku Náchod 

Obaly a odpady EKO-KOM a filmové představení Ad Astra 

Kolumbie – Ráj slasti a neřesti 

Dny otevřených dveří na SPŠ 

Den otevřených dveří na VŠ FEKT Brno – návštěva vysoké školy s podporou firmy ATAS  

elektromotory, Náchod 

Policie ČR 

Přednáška o studiu na VŠ v Dánsku 

Tematické exkurze doplňující výuku odborných předmětů 
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Spolupráce s dalšími organizacemi a subjekty 

PPP Náchod 

PPP Rychnov nad Kněžnou 

PPP Trutnov 

SPC Náchod 

SPC Ústí nad Orlicí 

SPC Hradec Králové  

Madlena, z.s. 

Poradenský tým 

6.1.2 Pracoviště OŠ Nové Město nad Metují 

Konzultační hodiny 

Konzultační hodiny byly stanoveny na středu od 12:00 do 13:00. Ze strany pedagogických 

pracovníků, žáků a jejich zákonných zástupců byly využívány minimálně, více byly 

uskutečňovány konzultace a pohovory se žáky dle potřeby a nutnosti po individuální dohodě. 

Činnosti výchovné poradkyně vycházely z tematického plánu práce, ve kterém jsou stanoveny 

hlavní úkoly v oblasti výchovného poradenství na daný školní rok. 

Hlavní oblasti celoroční činnosti výchovného poradce: 

- vypracování a sestavení plánu výchovného poradenství 

- stanovení konzultačních hodin 

- pomoc při vyplňování žádostí na vyšetření žáků v poradenských zařízeních 

- pomoc při vypracování individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory ve 

spolupráci s třídními učiteli a dalšími vyučujícími 

- zjišťování vstupních informací o nových žácích, účast na přijímacím řízení 

- sledování zpráv v programu Foster 

- sledování a pomoc při řešení adaptačních problémů nových žáků 

- vedení evidence o zvýšené omluvené a neomluvené absenci žáků 

- sledování chování a studijních výsledků žáků 

- individuální pohovory se žáky a jejich rodiči 

- evidence návratek a kategorizace vyskytujících se patologických jevů 

- pravidelné konzultace s poradenským týmem  

- účast na schůzkách se zákonnými zástupci účast na pracovních poradách školy (úsekový 

poradenský tým, celoškolní poradenský tým, pedagogické rady, metodická sdružení) 

Spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem (SPC) Náchod 

Od září 2019 pokračovala pravidelná spolupráce se SPC v Náchodě. Během školního roku 

probíhaly pravidelné konzultační hodiny psychologa SPC a speciální pedagožky SPC. 

Stanovení termínů psychologických vyšetření a rediagnostik probíhalo ve spolupráci se školní 

psycholožkou. 

Spolupráce s pedagogickými pracovníky 

Po celý školní rok byla zajištěna spolupráce a koordinace mezi výchovnou poradkyní, 

pedagogickými pracovníky, metodičkou prevence a poradenským týmem pomocí systému 

návratek, kde byly zaznamenány jednotlivé přestupky a problémy nutné k řešení. Všechny 

návratky byly předány k evidenci školní psycholožce. 



Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

 

 

 

Strana 19 (celkem 154) 

 

Individuální konzultace s pedagogickými pracovníky, rodiči a žáky a pomoc při řešení 

vzniklých problémů probíhaly průběžně během školního roku. Nejčastěji byly řešeny 

problémy ve vzájemných vztazích mezi žáky, nesnášenlivost, agresivita, vzájemné urážky. 

Mezi další řešené oblasti patří: pozdní příchody na vyučování, vysoká absence, neomluvená 

absence, osobní a rodinné problémy, studijní výsledky, zdravotní stav žáků, konzultace 

ohledně dalšího studia, rozkladu studia. 

Evidence pohovorů pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci a plnoletými žáky 

Absence, školní prospěch   15  

 

Evidence zpráv o rizikovém chování a přestupcích žáků 

alkohol 1 

kouření 0 

záškoláctví 17 

negativní vztahy mezi žáky 2 

šikana mezi žáky 1 

agresivita vůči vyučujícím 3 

týrání a zneužívání dětí a mladistvých 0 

kriminalita (krádeže, násilí,…) 0 

sebepoškozování 0 

rizikové sexuální chování 0 

závislost na mobilních telefonech 0 

poruchy příjmu potravy 0 

sprejerství 0 

extrémní rizikové sporty 0 

neprospěch ve výuce 0 

marihuana 0 

neplnění školních povinností 6 

závažné přestupky proti školnímu řádu 6 

gamblerství 0 

 

Akce a besedy pro žáky 

Týden prevence: besedy Kyberšikana, Závislosti, Sex a Aids 

      programy v rámci třídnických hodin a vyučovacích hodin 

Týdny regionu: Karel Poláček – programy v rámci třídnických a vyučovacích hodin 

Sportovní den, bruslení 

Projekt Do praxe bez bariér 

Úřad práce Náchod: beseda se žáky a návštěva úřadu (obor Rodinka, Šička, Pekař) 

Dny otevřených dveří 

Vánoční výstava v Novém Městě nad Metují a Opočně 

Tematické exkurze doplňující výuku odborných předmětů 

 

Akce a besedy pro pedagogy 

Individuální nabídky DVPP Hradec Králové 

Čtenářská gramotnost 

Kurz krizové intervence  
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Informační systém Foster 

Pro kontinuální mapování chování žáků je určen školní informační systém Foster. Každý 

třídní učitel a další vyučující mají povinnost pravidelně hodnotit chování žáků, zapisovat 

akutně řešené situace, komunikaci se zákonnými zástupci nebo spolupracujícími institucemi. 

Individuální vzdělávací plány (IVP) 

Na základě Individuálních vzdělávacích plánů bylo v letošním školním roce vzděláváno 

celkem 43 žáků. Individuální vzdělávací plán každého žáka byl hodnocen v průběhu školního 

roku za každé čtvrtletí třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů. 

Spolupráce s dalšími organizacemi a subjekty 

SPC Náchod 

SPC Janské Lázně 

SPC Hradec Králové  

PPP Náchod 

DD Sedloňov 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Archa 

Madlena, z. s. 

Poradenský tým 

6.1.3 Pracoviště OŠ Opočno  

Konzultační hodiny 

Konzultační hodiny výchovného poradce v Opočně byly stanoveny na středu od 12:30 do 

14:00. Veškeré další požadavky na práci výchovného poradce byly řešeny individuálně 

a operativně po předchozí domluvě anebo ihned dle vážnosti situace. 

Nejčastější náplň činnosti výchovného poradce 

- monitoring žáků prvního ročníku 

- pomoc při zajištění vyšetření žáků v SPC 

- příprava IVP  

- řešení přestupků proti školnímu řádu 

- koordinace pomoci při čerpání podpory pro romské žáky 

- řešení chování mezi žáky 

- šetření při podezření z používání drog a alkoholu 

- asistence při příchodu policie ČR 

- zajištění komunikace se sociálními odbory 

- spolupráce s třídními učiteli při řešení neomluvené absence 

- spolupráce s metodikem prevence 

- pohovory s žáky 

- pohovory s rodiči 

- spolupráce při tvorbě zpráv na žáky 

- účast na úsekových poradách poradenského týmu 

- konzultace s  poradenským týmem 

 

Po celou dobu školního roku byla zajištěna spolupráce a koordinace mezi výchovným 

poradcem, pedagogickými pracovníky, metodičkou prevence a poradenským týmem pomocí 

systému návratek, kde byly zaznamenány jednotlivé přestupky a problémy nutné k řešení. 
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Jednotlivé návratky směřovaly k výchovnému poradci, který vedl jejich evidenci 

a vyhodnocoval jednotlivě závažnost problémů a jejich četnost. S opakujícími se a vážnými 

případy seznamoval na úsekových poradách poradenského týmu školní psycholožku, která 

pak se žáky průběžně pracovala, ať již dlouhodobě anebo formou jednorázové intervence. 

V průběhu školního roku se i nadále používal informační program Foster, kam se zapisovaly 

všechny vážné a výjimečné případy i důležitá sdělení.  Tím byla zajištěna okamžitá 

informovanost všech zainteresovaných pracovníků. Rovněž se do systému zapisovalo 

pravidelné hodnocení žáků dle směrnice č. 40/2019/OS. 

V tomto roce jsme vzhledem k uzavření škol z důvodu epidemie zaznamenali výrazný pokles 

výchovných řešení. 

Přehled výchovných problémů řešených na škole v Opočně 
 

Typ výchovného řešení 
Počet případů 

ve školním roce 

Návratky – škola – celkem 5 

Návratky – internát – celkem 10 

Návratky – neomluvená absence, pozdní příchody 10 

Návratky – chování 2 

Řešené případy – alkohol 4 

Řešené případy – kouření 3 

Řešené případy – krádež 0 

Pohovor s rodiči 4 

Vyšetření SPC – diagnostika žáků 0 

Tvorba IVP 15 

Dotace pro romské žáky na SŠ – 1. pol. 10 

Dotace pro romské žáky na SŠ – 2. pol. 7 

Asistence při příchodu policie ČR 0 
 

Spolupráce s dalšími organizacemi a subjekty 

OSPOD Rychnov nad Kněžnou 

OSPOD Ústí nad Orlicí 

OSPOD Kostelec nad Orlicí 

Sociální odbor – Městský úřad Dobruška 

Romský koordinátor – Městský úřad Dobruška 

Úřad práce Rychnov nad Kněžnou – p. Buňatová 

Obvodní oddělení policie ČR – Opočno 

Městský úřad Opočno 

SVP Náchod 

6.1.4 Pracoviště Základní škola 

Konzultační hodiny  

Konzultační hodiny výchovné poradkyně základní školy byly stanoveny pravidelně jednou 

týdně v pátek v budově ZŠ, a to v čase od 13:00 do 14:30. Takto vymezeného času využito 

nebylo, většina pohovorů či konzultací se žáky, se zákonnými zástupci žáků, pracovníky 

OSPODu apod. byla realizována individuálně podle aktuální potřeby nebo závažnosti vzniklé 

situace.  
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Cíle, jenž byly plněny na počátku školního roku 2019/2020: 

- vypracování a sestavení plánu výchovného poradenství 

- stanovení konzultačních hodin 

- pomoc při vypracování Individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s třídními učiteli 

a vyučujícími dotčených předmětů 

- aktualizace evidence platných Doporučení školských poradenských zařízení jednotlivých 

žáků (doporučení metod a organizace výuky, individuálních vzdělávacích plánů, předmětu 

speciálně pedagogické péče, pedagogické asistence) 

- zjišťování vstupních informací o nových žácích 

- sledování a pomoc při řešení adaptačních problémů nových žáků 

- vytipování problémových žáků v oblasti výchovy a vzdělávání 

Hlavní okruhy celoroční činnosti výchovného poradce: 

- monitorování chování žáků, včasné řešení přestupků ve spolupráci s třídními učiteli, 

zákonnými zástupci, poradenským týmem školy a dalšími institucemi (např. OSPOD, 

orgány PČR) 

- individuální práce s problémovými žáky 

- práce s třídními kolektivy se zaměřením na prevenci sociálně-patologických jevů 

a posilování pozitivního klimatu v rámci třídy, resp. školy 

- průběžná tvorba Individuálních vzdělávacích plánů na základě aktuálních změn 

v Doporučeních žáků ze strany jednotlivých školských poradenských zařízení 

- vedení evidence o zvýšené omluvené a neomluvené absenci žáků ve spolupráci se školní 

sociální pracovnicí 

- účast na přijímacích pohovorech nových žáků, kontrola jejich dokumentace 

- vedení přehledu o udělených výchovných opatřeních 

- evidence Návratek a Záznamů o pohovorech, kategorizace vyskytujících se patologických 

jevů 

- pravidelné konzultace s metodikem prevence ZŠ a sledování výskytu sociálně-

patologických jevů v prostředí školy 

- účast na schůzkách se zákonnými zástupci žáků, sociálními pracovníky a sociálními 

kurátory pro mládež a dalšími pracovníky zainteresovanými v péči o žáky a jejich rodinné 

zázemí 

- účast na pracovních poradách školy (úsekový poradenský tým, celoškolní poradenský 

tým, pedagogické rady, metodická sdružení) 

Přehled počtu řešených výchovných problémů v průběhu školního roku 2019/2020 

 

Kategorie výchovného problému Počet řešených 

případů 

alkohol 0 

kouření 3 

záškoláctví 0 

negativní vztahy mezi žáky 31 

šikana – vyloučení z kolektivu 0 

šikana – psychická  0 

šikana – fyzická  2 

agresivita vůči vyučujícím – verbální  60 

agresivita vůči vyučujícím – fyzická  5 
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týrání a zneužívání dětí a mladistvých 0 

přestupky proti školnímu řádu 81 

opakované neplnění školních povinností 78 

kriminalita – majetková (krádeže) 2 

sebepoškozování 0 

rizikové sexuální chování 1 

nadměrné využívání mobilního telefonu, PC, aj.  1 

poruchy příjmu potravy 0 

sprejerství 0 

extrémní rizikové sporty 0 

marihuana 2 

ostatní nelegální drogy 0 

sekty, extremismus, rasismus 0 

gamblerství 0 

 

V souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 a v souladu s nařízením vlády ČR 

(Mimořádné opatření podle § 69 odst. 1 písm. I), kdy od 11. března došlo k uzavření škol a 

přesměrování výuky na formu distanční, jsou počty sledovaných jevů nižší v porovnání se 

školním rokem předešlým. V tomto ohledu nebude možné realizovat meziroční srovnání. 

Přesto lze i z údajů získaných za letošní školní rok 2019/2020 zpozorovat, že mezi nejčastěji 

řešené sociálně patologické jevy v prostředí základní školy patří i nadále oblasti opakovaného 

neplnění školních povinností, závažných přestupků proti školnímu řádu a agresivity vůči 

vyučujícím, a to zejména ve verbální podobě. Data významnou měrou korespondují 

s obecným zaměřením úseku Základní školy, jejíž cílovou skupinou jsou v převážně většině 

žáci s těžkými poruchami chování. 

Informační systém Foster 

Pro kontinuální mapování chování žáků je určen školní informační systém Foster. Každý 

třídní učitel školy má povinnost pravidelně hodnotit chování žáků, a to v rozsahu jednoho 

zápisu týdně, přičemž akutně řešené situace, komunikaci se zákonnými zástupci nebo 

spolupracujícími institucemi zaznamenává bezodkladně. 

Individuální vzdělávací plány (IVP) 

Na základě Individuálních vzdělávacích plánů bylo v letošním školním roce vzděláváno 

celkem 32 žáků ZŠ (8 žáků 1. stupně ZŠ, 24 žáků 2. stupně ZŠ). Individuální vzdělávací plán 

každého žáka byl hodnocen v průběhu školního roku za každé čtvrtletí třídními učiteli, 

popřípadě i dalšími odpovědnými pedagogickými pracovníky. 

Spolupráce s dalšími organizacemi a subjekty 

místně příslušné orgány SPOD  

místně příslušná školská poradenská zařízení (PPP, SPC) 

SVP Návrat Hradec Králové, SVP Kompas Náchod, SVP Pyramida Rybitví 

DDÚ Hradec Králové 

Dětská psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod 

Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš 

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 

Obvodní oddělení PČR 

Městská policie města Nové Město nad Metují 
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6.1.4.1 Kariérové poradenství  

Od září 2019 byl na úseku Základní školy realizován projekt Šablon – Učíme se učit II 

(registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013081).  V praxi se jednalo o 

podporu personálního charakteru v podobě pozice kariérového poradce (vykonávanou 

souběžně s pozicí poradce výchovného). 

Výchovný – kariérový poradce vykonává činnosti poradenské, informační a metodické. O 

těchto činnostech vede písemnou dokumentaci. Výchovný – kariérový poradce zajišťuje 

zprostředkování informací žákům a jejich zákonným zástupcům a vykonává administrativní 

činnosti spojené s podáváním přihlášek na střední školy. 

V souladu s obsahovou náplní projektu školní kariérový poradce působí především jako 

podpora žákům základních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní 

orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným 

odchodem ze vzdělávání. S jednotlivými žáky jsou každý měsíc realizována individuální 

setkání zaměřená na mapování jejich profesní orientace, motivace a hledání vhodného 

budoucího uplatnění.  

Počet a stručný popis setkání jsou zaznamenávány v měsíčních reportech o činnosti školního 

kariérového poradce. 

 

V letošním školním roce plnilo povinnou devítiletou školní docházku celkem 11 žáků. 

Zákonní zástupci čtyř žáků využili možnost podání žádosti o pokračování ve školní docházce 

desátým rokem. Všem těmto žádostem bylo ze strany vedení školy vyhověno. 

Přihlášky ke střednímu vzdělávání byly podány na následující střední školy a obory: 

● SPŠ, OŠ a ZŠ, ČSA 376, Nové Město nad Metují: 

23-56-H/01 Obráběč kovů         

23-51-E/01 Strojírenské práce         

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 

29-51-E/01 Potravinářská výroba         

● SPŠ, SOŠ a SOU, Hradební 1029/2, Hradec Králové: 

18-20-M/01 Informační technologie 

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud 

● Střední škola profesní přípravy, 17. listopadu 1212, Hradec Králové: 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 

36-64-E/01 Tesařské práce 

● SPŠS a OA, arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931, Náchod: 

36-67-H/01 Zedník 

● VOŠ a SPŠ, U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou: 

23-55-H/02 Karosář 

 

Vzdělávání kariérové poradkyně 
NIDV Hradec Králové 

Ing. Patricie Sixtová (Cermat): Přijímací řízení na SŠ a maturitní zkouška pro uchazeče se 

speciálními vzdělávacími potřebami 
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6.2 Prevence sociálně patologických jevů 

6.2.1 Pracoviště SŠ Nové Město nad Metují 

Činnost metodičky prevence vycházela ze Školního preventivního programu. Důvodem 

primární prevence rizikového chování na naší škole (obecně na školách v celé ČR) je to, že 

značné části dětí a mládeže se z různých důvodů nedaří přiměřeně a odpovědně se vyrovnávat 

s osobními problémy a sociálními požadavky, nejrůznějšími konflikty i školními nároky. 

Stres, ve kterém žijí, řeší neadekvátním způsobem, stávají se nebezpečnými sobě i svému 

okolí. V rámci prevence jsme se proto i ve školním roce 2019/2020 zaměřili na většinu 

negativních sociálních jevů, které mohou ohrožovat naše žáky.  

Byly to především: 

- záškoláctví, 

- kyberšikana, 

- netolismus, 

- nelátkové závislosti (mobilní telefony, sociální sítě), 

- drogové závislosti, alkoholismu a kouření, 

- kriminalita a delikvence, 

- šikanování, vandalismu a další formy násilného chování, 

- xenofobie, rasismu, intolerance, 

- poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, 

- rizikové sporty a rizikové chování v dopravě. 

Cílovou skupinou výchovně vzdělávacího působení v oblasti primární prevence rizikového 

chování byli všichni žáci školy, a to většina ve věku od 15 do 20 let. Při vytváření strategie 

primární prevence rizikového chování i při její realizaci jsme však omezeni těmito 

objektivními faktory: 

- pokrýváme velkou spádovou oblast, 

- žáci pochází z různých sociálních skupin, 

- většina žáků denně dojíždí, 

- část žáků je ubytována na našem DM, 

- škola poskytuje širokou nabídku studijních a učebních oborů, 

- výchovně vzdělávací proces probíhal v několika navzájem vzdálených budovách, 

- někteří žáci absolvují odborný výcvik u smluvních subjektů.  

Nejdůležitější skupinou v rámci prevence byli žáci prvních ročníků, kteří nemají ještě zcela 

vytvořen svůj systém hodnot a životních návyků. Ve vyšších ročnících je už velmi obtížné na 

studenty v tomto směru působit.  

Aktivity v rámci prevence jsme rozdělili do čtyř základních rovin: 

- práce s třídním kolektivem, 

- vzájemná spolupráce s pracovníky školy (spolupráce mezi kolegy, spolupráce pedagogů 

s žáky), 

- spolupráce s rodinou, 

- spolupráce s odborníky a orgány státní správy. 

Naší hlavní snahou v rámci prevence rizikového chování bylo vést žáky k osvojení si zásad 

zdravého životního stylu, navázat na znalosti a dovednosti, které získali na základních školách 

a v rodině. Bohužel se často setkáváme s tím, že rodina zcela nepokrytě toleruje některé 

negativní jevy, jako je kouření, a to i marihuany, a požívání alkoholických nápojů. 
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Zaměřili jsme se na: 

- zvyšování sociální kompetence: rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají 

efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si 

důsledků svého jednání, 

- posilování komunikačních dovedností: zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, 

adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku, 

- vytváření pozitivního sociálního klimatu: budování pocitu důvěry, bez nadměrného 

tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry 

pohody a klidu, bez strachu a nejistoty, 

- formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám, pěstování právního 

vědomí, mravních a morálních hodnot. 

Výsledkem výchovného působení by měl být mladý člověk odpovědný sám za sebe: 

- s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům, 

- se schopností dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí, 

- se schopností týmové práce, 

- schopný řešit problémy, 

- podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek. 

 

Realizace Školního preventivního programu ve školním roce 2019/2020 

1. Subjekty, které se podílely na primární prevenci rizikového chování: 
- ředitelka školy, 

- školní metodička prevence, 

- výchovná poradkyně, 

- zástupkyně ředitelky, 

- třídní učitelé, 

- školní psycholožka, 

- školní sociální pracovnice, 

- ostatní pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy, 

- žáci a rodiče žáků. 

2. Jako nejúčinnější prevence rizikového chování (SPJ) se nám osvědčila společně 

vytvořená a dodržovaná pravidla ve třídě a ve škole. Jedná se o pravidla týkající se soužití 

v konkrétním společenství žáků, pedagogů a ostatních zaměstnanců školy, a o pravidla 

provozu a chodu školy (Školní řád). Dále se jedná o pravidla soužití „nepsaná“, a to 

o pravidla vzájemného respektu, úcty, důvěry, empatie a dalších životních kvalit 

a dovedností. Pravidla se týkají všech. 

3. V jednotlivých předmětech byly nastaveny optimální podmínky pro vzdělávací proces, 

a to včetně vytváření dovedností v sociální komunikaci, zvládání sociálních vztahů 

a stresových situací mezi žáky a učiteli, učiteli OV, vychovateli. 

4. Velmi důležitá je koncepčnost a soustavnost vlivu na žáky s výraznou převahou 

pozitivních motivů, vzorů a aktivit posilujících zdravé způsoby chování a osobní 

odpovědnost žáků za zdraví nad přílišným varováním a odstrašováním.  

5. Dalším naším cílem bylo dodržovat ustanovení Úmluvy o právech dítěte ve smyslu 

„práva dítěte na fyzický, duševní, morální, duchovní a sociálně zdravý rozvoj“, zajišťovat 

podmínky optimálního rozvoje žáků. Celá škola vynakládá všechny síly na ochranu dětí 

před zanedbáváním výchovy a nedůslednou ochranou dětí před škodlivými vlivy. 

6. Důsledně jsme kontrolovali dodržování zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před 

alkoholismem a jinými toxikomániemi ve znění pozdějších úprav. Důsledně jsme se snažili 



Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

 

 

 

Strana 27 (celkem 154) 

 

potírat kuřáctví, požívání alkoholu a dalších návykových látek, a to hlavně cestou 

vysvětlování a působení na emoční i rozumovou stránku osobnosti našich žáků. 

7. Optimalizovali jsme vztahy mezi žáky a všemi pedagogickými pracovníky školy 

(učitelé, učitelé OV, vychovatelé).  

8. Věnovali jsme zvýšenou pozornost žákům handicapovaným, žákům se zdravotními 

a sociálními riziky. Koordinovali jsme činnost pedagogů, učitelů, vychovatelů a asistentů. 

9. Aplikovali jsme vhodné a dostupné formy propagace zdraví a zdravého životního 

stylu ve vzdělávání a režimu žáků. 

10. Vytvářeli jsme podmínky pro praktické uplatňování poznatků, dovedností a postojů 

z oblasti zdravého životního stylu, které žáci získali ve výuce, v každodenním školním 

i domácím režimu. 

Vzájemná informovanost: 

Pravidelné předávání informací a řešení méně závažných problémů – pravidelné porady 

pedagogických pracovníků 1x týdně. Při řešení krizové situace okamžitě. 

Pravidelné informativní porady poradenského týmu. 

Práce poradenského týmu, školního poradenského pracoviště. 

Konzultační hodiny pro žáky, kolegy a rodiče. 

Pravidelné předávání informací rodičům – třídní schůzky 2x ve školním roce, prostřednictvím 

elektronických žákovských knížek, osobních dopisů, individuálních setkání, telefonicky, 

elektronicky,… 

Dokumenty a materiály: 

Organizační směrnice č. 76/2019/OS Školní preventivní program pro útvar Střední školy pro 

školní rok 2019/2020. 

Organizační směrnice č. 26/2018/OS Školní preventivní strategie 2018–2022. 

Organizační směrnice č. 32/2019/OS Školní řád. 

Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední školy Nové Město 

nad Metují. 

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019–2027 

a Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 

na období 2019–2021. Metodické pokyny MŠMT k dané problematice. 

Spolupráce s jinými subjekty: 

Madlena, z. s. 

ACET ČR, z. s. 

PPP – Náchod (Trutnov, Rychnov nad Kněžnou). 

Městský úřad v Novém Městě nad Metují. 

Policie České republiky. 

Městská policie v Novém Městě nad Metují. 

Základní školy v regionu. 

Probační a mediační služba ČR. 

Dětské domovy. 

OSPOD. 

Schránka důvěry: 

Žáci mají k dispozici jako schránku důvěry e-mailovou schránku důvěry. 

Důležité informace pro žáky jsou zveřejňovány na nástěnkách věnovaných prevenci, na 

webových stránkách školy a Facebooku. 
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Školní preventivní program pro školní rok 2019/2020 se skládal ze dvou vzájemně 

propojených částí: 

1. Z toho, co je obsaženo v ŠVP jednotlivých oborů a předmětů – působení 

jednotlivých vyučujících v duchu prevence a zdravého životního stylu. Vzhledem k množství 

oborů a vyučovaných předmětů by nebylo účelné všechny předměty vypisovat a uvádět, kdy 

je tato problematika probírána v rámci učiva (viz ŠVP a tematické plány). 

2. Aktuální aktivity, které se uskutečnily ve školním roce 2019/2020 

a. Název akce: Projekt Kyberšikana. Pomocí internetu se můžeme vzdělávat, bavit se, ale 

i ubližovat. Grant od města Nové Město nad Metují. 

Termín a místo konání: 26. září a 3. října 2019; učebna C 6 (SPŠ) 

Cílová skupina: žáci tříd druhého ročníku - 2. A, 2. B, 2. SA, 2. SB 

Zaměření akce: Projekt se uskutečnil ve spolupráci s organizací ACET ČR, a to v rámci 

preventivních programů: „Zvol si život", které jsou certifikované MŠMT ČR (02/17/1/CE). 

Obsahem a současně cílem bylo podrobné a praktické seznámení žáků s nebezpečím 

internetu, s podstatou kyberšikany, aby mladý člověk včas rozpoznal, že je ohrožen, 

správně situaci vyhodnotil a nebál se požádat o pomoc kompetentní osoby, dále 

s možnostmi, jak se bránit útokům přes internet, s trestním postihem pro agresory atd. Žáci 

se aktivně zapojili, mnozí byli překvapeni, jak jsou naivní při svých aktivitách na 

sociálních sítích a co všechno lze o nich samých na internetu zjistit. 

b. Název akce: Vzpomínka na listopad – 30 let svobody. 

Termín a místo konání: 17. až 30. listopadu 2019; Městská knihovna Nové Město nad 

Metují 

Cílová skupina: žáci tříd 1. A, 1. SA, 1. SB, 2. A, 2. B, 2. SA, 2. SB, 4. SA, 4. SB 

Zaměření akce: Výstava a besedy k 30. výročí sametové revoluce. Naši žáci se narodili 

a vyrůstají ve svobodné společnosti. Mladí lidé mají možnosti vyplývající právě z toho, že 

svoboda a demokracie už třicet let nejsou jen slova. V rámci jednotlivých besed se na 

konkrétních příkladech seznámili s projevy totalitního režimu a sledovali krok za krokem 

události od 17. listopadu 1989 do zvolení Václava Havla prezidentem. 

c. Název akce: Bezpečné klima ve třídě. 

Termín a místo konání: 13. a 19. prosince 2019; učebny C 4, C 5, C 6 (SPŠ) 

Cílová skupina: žáci tříd prvního ročníku - 1. SA, 1. SB, 1. A, 1. B a třídní učitelé 

Zaměření akce: Projektového dne se zúčastnili žáci se svými třídními učiteli, metodičkou 

prevence a výchovnou poradkyní. Jednotlivé aktivity celého projektu byly zaměřeny na 

spolupráci mezi žáky, a to především tak, aby spolupracovali i ti žáci, kteří se spolu moc 

nebaví. Žáci o sobě zjistili zajímavé informace formou rozhovorů a následné prezentace 

spolužáka ostatním, dále si společně stanovili pravidla vzájemných vztahů ve třídě 

a pojmenovali si špatné a dobré lidské vlastnosti. Ty pak umístili jako listy na strom, kdy 

špatné vlastnosti byly listy suché, spadané a pozitivní vlastnosti představovaly zelené, 

svěží listy. Vzájemnou spolupráci podpořila i aktivita nazvaná Rodina, kdy žáci třídy 

náhodně, formou losování vytvořili fiktivní čtyřčlennou rodinu. Pro jednotlivé členy 

museli vybrat křestní jména, pro rodiče zaměstnání, pro děti typ školy, kterou studují, 

rodina měla i domácího mazlíčka. Současně si měli vytvořit jednoduchý rodokmen. 

Výsledek své činnosti pak společně představili „ostatním rodinám“. Každý člen fiktivní 

rodiny dostal slovo, ostatní se mohli ptát na důležité informace o životě konkrétní rodiny. 

Všichni se do svých nových rolí doslova vžili, jejich nové rodiny byly zajímavé, 

s propracovaným příběhem. Nebyla nouze o vtipné momenty, mnozí v dobrém slova 

smyslu překvapili svou výřečností i nápady. 
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Ve třídě, kde je dobré, bezpečné klima se lépe pracuje žákům i učitelům. 

d. Týden prevence.  

V lednu 2020 proběhly jednotlivé programy věnované prevenci rizikového chování. Pro 

tento školní rok jsme zvolili stejné téma pro všechny žáky, a to téma Jak se nenechat 

podvést, jednalo se o program z nabídky organizace ACET ČR „Zvol si život“ 

(certifikovaný program 02/17/1/CE); lektor Mgr. František Krampota, ředitel ACET ČR. 

Toto téma jsme vybrali proto, že v dnešní době se setkáváme s různými nástrahami 

a podvodníky, a to i na sociálních sítích. Jak zjišťujeme, naši žáci se na sociálních sítích 

pohybují velmi často, ale neuvědomují si rizika, která jim hrozí, jsou důvěřiví, někdy až 

hloupí, přesvědčeni o tom, že jich samotných se tato rizika netýkají. Stejně je to 

i v reálném světě, mladým lidem chybí kritické myšlení, jsou snadným cílem pro 

podvodníky různého druhu. Program byl pro žáky přínosný, zajímavý a poučný. Žáci 

projevili velký zájem, s lektorem aktivně spolupracovali. 

Název akce: Jak se nenechat podvést.  

1) Termín a místo konání: 23. ledna 2020; učebna C 6 (SPŠ), dvě besedy 

Cílová skupina: žáci tříd 1. SA, 1. SB, 1. A 

2) Termín a místo konání: 27. ledna 2020; učebna C 6 (SPŠ), dvě besedy 

Cílová skupina: žáci tříd 3. SA, 3. SB, 2. A 

3) Termín a místo konání: 28. ledna 2020; učebna C 6 (SPŠ), dvě besedy 

Cílová skupina: žáci tříd 2. SA, 2. SB, 3. A, 3. B 

4) Termín a místo konání: 30. ledna 2020; učebna C 6 (SPŠ), dvě besedy 

Cílová skupina: žáci tříd 4. SA, 4. SB, 1. B 

Zaměření akce: „Mladá generace je dnes vystavena takovému množství informací jako 

žádná jiná generace před nimi. Zároveň s tím jsou k informacím přehnaně důvěřiví. Jedním 

z rostoucích zájmů mladých je esoterika a konspirační teorie. Kritické myšlení je 

aplikováno na konkrétních příkladech podvodů, které demonstruje lektor: demonstrace 

podvodu s horoskopy – proč tak sedí? (chladné čtení), demonstrace podvodného čtení 

z ruky, příběh léčitele – podvodníka a placebo efekt. Konspirační teorie – pravda nebo lež? 

Kritické myšlení a Occamova břitva v praxi.“ (https://www.acet.cz/program/jak-se-

nenechat-podvest) 

e. Název akce: Beseda s Policií ČR. 

Termín a místo konání: 4. března 2020; učebna C 6 (SPŠ) 

Cílová skupina: žáci tříd 4. SA, 4. SB 

Zaměření akce: Tisková mluvčí Policie ČR Mgr. Eva Prachařová seznámila žáky 

s aktuální náplní práce policisty, s možnostmi uplatnění absolventů střední školy u policie, 

s podmínkami a požadavky, které musí zájemce o práci splňovat, s možnostmi kariérního 

růstu a dalšího studia. 

f. Další aktivity podporující prevenci rizikového chování a zdravý životní styl 

Třídnické hodiny – průběžně, třídní učitelé spolu se svými žáky plnili preventivní program. 

Sportovně turistický kurz – září 2019. 

Lyžařský kurz – leden 2020. 

Planeta Země 3000 – dokumentární film s průvodním slovem. 

Správné nakládání s odpady – přednáška s prezentací firmy Eko-Kom. 

Filmové představení Ad Astra. 

Exkurze. 

Dokumentární filmy na téma závislosti (Jeden svět na školách). 

https://www.acet.cz/program/jak-se-nenechat-podvest
https://www.acet.cz/program/jak-se-nenechat-podvest
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Další vzdělávání školní metodičky prevence 

 

Pořádající instituce Téma vzdělávání Datum 

NIDV KHK Vzdělávací program Podpora při vzdělávání žáků, 

studentů s SPU a NKS - SŠ, VOŠ. (APIV B – DVPP) 

30. 10. 2019 

Školské zařízení pro 

další vzdělávání 

pedagogických 

pracovníků KHK 

Čtenářská gramotnost - Josef Lukášek  Pohádkové 

postavy a pověsti Orlických hor. 

(Vzdělávací program se uskutečnil v rámci projektu 

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje 

vzdělávání v Královéhradeckém kraji.) 

4. 11. 2019 

NIDV KHK Vzdělávací program Legislativní ukotvení vzdělávání 

dětí, žáků se SVP – VPP. (APIV B - DVPP vedení 

SŠ) 

26. 11. 2019 

PPP Náchod Setkání metodiků prevence - aktuální informace 

z oblasti primární prevence. 

28. 11. 2019 

PPP Náchod + 

Centrum Pochodeň 

Představení programu Přestávková prevence. 28. 11. 2019 

Školské zařízení pro 

další vzdělávání 

pedagogických 

pracovníků KHK 

Vzdělávací program Prevence rizikového chování a 

trestněprávní přesah každodenních situací.  

Plk. PhDr. Ondřej Moravčík 

10. 1. 2020 

NIDV KHK Vzdělávací program Komunikace rodina – škola – 

VPP.(APIV B - DVPP vedení SŠ)  

16. 1. 2020 

PPP Náchod 

(on-line) 

Informace, dokumenty, webináře týkající se prevence 

rizikového chování v období nouzového stavu a 

návratu žáků do škol.(MŠMT ČR, KHK, …), např.: 

− Primární prevence ve školách v době nouzového 

stavu 

− Portfolium karanténa 

− Pomoc ohroženým rodinám v souvislosti s covid19 

− Metodická podpora pro učitele k návratu dětí do 

škol po nouzovém stavu v ČR 

březen – 

červen 2020 

 

Samostudium Knihy, odborné časopisy, odborné články na 

internetu, dokumentární pořady a filmy, webové 

stránky, … 

průběžně 

 

Výchovná opatření udělená ve školním roce 2019/2020 
 

Podíl žáků bez výchovného opatření a žáků s výchovným opatřením ve školním roce 

2019/2020 (za obě pololetí dohromady). 
 

Jednotlivé údaje nezahrnují žáky, kteří ukončili studium v průběhu sledovaného období. 

Každý žák je počítán jen jednou, i když mu ve sledovaném období bylo uděleno více 

výchovných opatření.  
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žáci s výchovným opatřením 
NTU, DTU, DŘ 

49 

žáci bez výchovného opatření 136 

celkový počet žáků školy (SPŠ) 185 
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Výchovná opatření udělená ve školním roce 2019/2020 (za obě pololetí dohromady). 

 

výchovné opatření počet 

napomenutí třídního učitele 36 

důtka třídního učitele 30 

důtka ředitelky školy 8 

výchovná opatření celkem 74 

 

 

 

 

 
 

Rozdíl v počtu udělených výchovných opatření a v počtu žáků, kterým byla tato výchovná 

opatření udělena, je způsoben tím, že některým žákům byla výchovná opatření udělena 

opakovaně. 

Napomenutí třídního učitele bylo nejčastěji uděleno za neomluvenou absenci do 

10 neomluvených hodin a přestupky vůči Školnímu řádu, například za méně závažné porušení 

pravidel BOZP při odborném výcviku. 

Důtka třídního učitele byla nejčastěji udělena za další, nebo vyšší neomluvenou absenci. 

Důtek ředitelky školy bylo uděleno osm, a to hlavně za vysokou neomluvenou absenci, za 

rvačku, za pořizování zvukové nahrávky vyučujícího bez jeho vědomí a její šíření. 

Ve všech případech nevhodného jednání žáků se pedagogové při řešení zachovali správně. 
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Přehled klasifikačních stupňů z chování v prvním pololetí školního roku 2019/2020. 
 

Snížené známky z chování. 

V závažných případech porušení Školního řádu pedagogická rada schválila u konkrétních 

žáků snížený stupeň z chování (1. pololetí). 

 

 

žáci bez snížené známky z chování - 1 168 

žáci se sníženou známkou z chování - 2 11 

žáci se sníženou známkou z chování - 3 6 

celkový počet žáků školy (SPŠ) 185 

 

 

 

 

 
 

 

Žáci mají k nám pedagogům důvěru. Často se na nás obracejí s žádostí o radu, s prosbou 

o pomoc v rámci problematiky rizikového chování, ale i s jinými problémy. Nejčastěji 

oslovují své třídní učitele, případně metodičku prevence a výchovnou poradkyni. 

Většina dává přednost osobnímu kontaktu. 
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6.2.2 Odborná škola 

Témata prevence jsou zařazována do každodenních neformálních rozhovorů zaměstnanců 

školy s žáky. Ať se jedná o výuku, o přestávky, ve školní jídelně, v internátu nebo ve školní 

družině. Využíváme také schůzky výchovných skupin a třídnické hodiny – formou debaty, 

vyplňování dotazníků, testů, výběrem filmů s tematikou prevence nebo besedami se snažíme 

o předávání důležitých informací z oblasti prevence. 

Poradenský tým, který se zabývá účinnou strategií školy, v tomto ohledu pracoval celý školní 

rok.  

Úsekový poradenský tým sbíral podněty od pedagogů a přenášel důležité informace na 

společný poradenský tým. Ten se dále zabýval řešením jednotlivých případů a zaváděním 

účinných metod řešení. Scházel se pravidelně.  

Stmelovací výlety pro žáky ubytované na internátě zaměřené na zážitkovou pedagogiku 

a motivační hodnocení žáků nastavily zdravou skupinovou dynamiku, která velmi dobře 

provázela letošní školní rok. Vazby, které byly vytvořeny mezi žáky a pedagogy, byly 

významným způsobem nosné pro téma prevence po celý školní rok. Přestěhování žáků OŠ na 

budovu Kasáren proběhl mimořádně dobře. Vzájemné respektování žáků všech oborů školy je 

dokladem dobré a efektivní preventivní práce pedagogů. 

Témata prevence jsou zařazována do každodenních neformálních rozhovorů zaměstnanců. 

Tématy týdne prevence bylo mimo jiné rizikové chování, zdravý životní styl a nácvik chování 

v situacích ohrožujících život a bezpečnost. Další součástí prevence byly v tomto školním 

roce i přednášky vedené odborníky. Žáci i žákyně našich oborů nebo ubytování se přednášek 

zúčastnili. 

Problematika patologických, rizikových jevů byla mimo jiné přibližována i prostřednictvím 

filmových dokumentů. Po projekci probíhala vždy diskuze na shlédnuté téma. Žáci se učili 

diskutovat na témata rizikového chování a prostřednictvím diskuse nabývat nových 

zkušeností. Na všech budovách ubytovacích zařízení je vytvořena nástěnka na témata 

prevence patologických jevů, která byla v průběhu školního roku pravidelně aktualizována. 

Přes naše úsilí o preventivní působení jsme v letošním školním roce zaznamenali několik 

porušení školního a internátního řádu, které se týkalo krádeží a nevhodného chování žáků 

k personálu školy. Všechny přestupky byly řešeny ve spolupráci s rodiči žáků a s PČR. 

Opětovně jsme si v praxi prokázali připravenost pedagogů, kteří ve spolupráci s poradenským 

týmem efektivně provedli správné úkony jak k řešení situace, tak k informovanosti žáků o 

jejích negativních dopadech. 

Téma zákazu kouření bylo živé i v letošním školním roce. Všem žákům opakujeme jeho 

zákaz v prostorách školy a na jejich pozemcích. Dále jsme sledovali a kladli důraz i na zákaz 

kouření elektronických cigaret ve škole a na jejím pozemku. V Opočně byla udělena dvě 

písemná napomenutí za porušení zákazu kouření. To ukazuje na drobný úspěch v porovnání 

s předchozím obdobím. Žáci byli více zapojováni do úklidu okolí školy. 

Dále probíhaly besedy pro žáky na téma šikana a agresivita, právo na bezpečí, kyberšikana, 

poruchy příjmu potravy, antikoncepce, multikulturní odlišnosti, rizikové chování v dopravě, 

zdravověda. Besedy vedly vychovatelky, třídní učitelé i učitelé odborného výcviku. 

Stále hledáme nové přístupy v práci s žáky. Jako ryze kladné se jeví zaměstnávání 

vychovatelů a asistentů (mužských) identifikačních vzorů u skupin žáků základní školy. 

V tomto trendu dále pokračujeme a upevňujeme rámec denního režimu internátu.  
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I nadále musíme dodržovat a posilovat dozory během aktivit na základní škole i během 

přechodů z budov do tělocvičny a na další školní pozemky. 

Pozitivně hodnotíme spolupráci s fotbalovým týmem města. Zajištěním pravidelných tréninků 

míčových a pohybových aktivit ve spojení s kvalitním trenérem a pedagogy internátu byla 

prevence u žáků zajištěna na vysoké úrovni. Aktivita „Bavíme se sportem“ má velký úspěch. 

Konzultační hodiny metodičky Nové Město nad Metují, Broumov 

Konzultační hodiny ze strany pedagogických pracovníků a žáků byly domlouvány 

individuálně a využívány. Dále byly uskutečňovány konzultace a pohovory se žáky i 

pedagogy dle potřeby a nutnosti po individuální dohodě na internátech i v jednotlivých 

budovách školy. 

Konzultační hodiny metodičky prevence Opočno 

Konzultační hodiny metodičky prevence byly stanovené ve středu 12:30 – 14:00 hod., 

případně po předchozí domluvě se žáky. 

Vzdělávání metodičky prevence Nové Město nad Metují, Broumov 

Pořádající instituce Téma vzdělávání Datum 

PPP Náchod Setkání metodiků prevence - aktuální informace 

z oblasti primární prevence. 

28. 11. 2019 

PPP Náchod + 

Centrum Pochodeň 

Představení programu Přestávková prevence. 28. 11. 2019 

Školské zařízení pro 

další vzdělávání 

pedagogických 

pracovníků KHK 

Vzdělávací program Prevence rizikového chování a 

trestněprávní přesah každodenních situací.  

Plk. PhDr. Ondřej Moravčík 

10. 1. 2020 

PPP Náchod 

(on-line) 

Informace, dokumenty, webináře týkající se prevence 

rizikového chování v období nouzového stavu a 

návratu žáků do škol.(MŠMT ČR, KHK, …), např.: 

− Primární prevence ve školách v době nouzového 

stavu 

− Portfolium karanténa 

− Pomoc ohroženým rodinám v souvislosti s covid19 

− Metodická podpora pro učitele k návratu dětí do 

škol po nouzovém stavu v ČR 

březen – 

červen 2020 

 

Samostudium Knihy, odborné časopisy, odborné články na 

internetu, dokumentární pořady a filmy, webové 

stránky, … 

průběžně 

 

6.2.2.1 Aktivity pro žáky v teoretickém vyučování 

Realizace školního preventivního programu probíhala v rámci teoretického vyučování, 

hlavně ve vyučovacím předmětu občanská výchova, tělesná výchova a některých dalších. 

Občanská výchova 

1. ročníky 

- mezilidské vztahy, společenská etiketa 

- víra, náboženství, sekty 
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- násilí, šikana, vandalismus 

- rasismus a xenofobie, intolerance a antisemitismus 

- rodinná a sexuální výchova 

- životní styl 

- Listina základních práv a svobod 

2. ročníky 

- chování člověka ve společnosti 

- trestní právo, vyšetřování, policie 

3. ročníky 

- ochrana zdraví a života při práci 

- základní otázky BOZP v pracovně právních vztazích 

Tělesná výchova 

- zdravověda, netradiční sporty 

- organizace sportovně turistických kurzů  

Témata preventivních programů byla také zařazována do třídnických hodin, které probíhaly 

jednou za čtrnáct dnů. Náplň jednotlivých hodin byla rozpracována na celý školní rok dle 

směrnice 41/2019/OS. Žáci v rámci třídnických hodin debatovali se svým učitelem nad 

tématy z oblasti prevence sociálně patologických stanovenými preventivním programem 

školy. 

6.2.2.2 Exkurze na Úřad práce 

Žáci třetích ročníků se letošní exkurze na Úřad práce naplánované na 7. 5. z důvodu vládního 

nařízení o uzavření škol neúčastnili. Proškolení a postup o tom, jak se chovat po ukončení 

studia bylo žákům 3. ročníků poskytnuto v rámci přípravných konzultací k závěrečným 

zkouškám.  

6.2.2.3 Aktivity pro žáky školy a internátu 

Ve všech skupinách internátu a domova mládeže vycházela práce z ŠVP a z Preventivního 

plánu SŠ. Ten vychází ze Školní preventivní strategie pro roky 2018 – 2022. 

Výchova byla zabezpečena tak, aby se rozvíjela osobnost, znalosti a tvořivost žáků 

s přihlédnutím k věkovým a individuálním zvláštnostem. Ve všech výchovných skupinách byl 

plán sestaven ze všech tří částí Výchovně vzdělávacího programu podle zastoupení 

jednotlivých ročníků - adaptace, osobnostní rozvoj a zrání. Na pravidelných schůzkách 

výchovných skupin byla plněna témata ze Školní preventivní strategie, která jsou 

jednotlivými skupinovými vychovateli vybírána také podle ročníků a realizována formou 

besed a následných řízených skupinových rozhovorů a rozborů, dle možností doplněna 

zhlédnutím vhodného filmu, dokumentem nebo článkem z časopisu a novin. Proběhly besedy 

na různá témata - drogy, kouření, alkohol, poruchy příjmu potravy, zdravý životní styl, 

rizikové sporty, sexuální výchova a prevence pohlavně přenosných chorob, kyberšikana. Žáci 

se ve většině případů zapojovali do diskuzí aktivně, témata pro ně byla zajímavá a poučná, 

sami prezentovali své osobní zkušenosti a poznatky s daným tématem. Zpětnou vazbu měli 

žáci možnost získat i z několika provedených testů a z výsledků při jejich vyhodnocení.  

Dle potřeby byla témata uplatňována v průběhu celého školního roku i formou individuálního 

výchovného působení a v neformálních rozhovorech. S jednotlivými tématy prevence byli 

žáci seznamování též prostřednictvím nástěnek. Pravidelné motivační hodnocení žáků 
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základní školy na internátě Králíček bylo v tomto školním roce zpětnovazebním preventivním 

útvarem, který se stal naší prioritou. Nesl nejlepší výsledky. 

Žáci se mohli aktivně podílet na plánování a vyhodnocování práce výchovné skupiny, na 

hodnocení chování, aktivit a dění ve škole. Na schůzkách především probíhaly besedy na 

témata plánu prevence (drogy, kouření, alkohol, tolerance a snášenlivost, agrese, rasismus, 

poruchy příjmu potravy, kyberšikana, zdravý životní styl, sexuální výchova, prevence 

pohlavně přenosných chorob aj.). Žáci měli možnost diskutovat o svých názorech, vyjádřit se 

k různým problémům a získat odpovědi na své otázky. 

V podobném duchu probíhaly i schůzky žákovské rady, které se konaly pravidelně.  

Zájmová činnost  

Zájmová činnost byla v internátě a domově mládeže nabízena a realizována dle denních 

režimů skupinovými vychovateli formou jednotlivých klubů, kroužků a zájmových útvarů. 

Činnost probíhala pravidelně vždy v pondělí, úterý a ve středu v době od 15:30 hod. do 

17:00 hod. 

Zájmová činnost byla přizpůsobena zájmům, ročnímu období, počasí, věku a pohlaví žáků, 

jednotlivé činnosti se vcelku pravidelně střídaly. U chlapců převažuje zájem o sport, soutěže 

a hry, u děvčat o výtvarné činnosti a ruční práce. 

Pondělí bývá věnováno schůzkám, besedám, vycházkám, týdennímu motivačnímu hodnocení 

a prevenci. 

Úterý je ve znamení pohybových aktivit. Tělocvična (míčové hry, závodivé hry, kolečkové 

brusle, nářadí), posilovna, hřiště před budovou Hradčan a Králíčku (kopaná, přehazovaná, 

stolní tenis, volejbal, petanque, freesbee, badminton), mimo internát turistické procházky a 

jogging. Od konce dubna se pravidelně konají soutěžní odpoledne. Fotbalové tréninky, 

kulečník, fotbálek, ping-pong. 

Středa je věnována výtvarným činnostem a společenským hrám, jazykovým kurzům, hudební 

a dramatické činnosti a návštěvě knihovny, bowlingové lize. 

Při celé výchovné práci byl kladen důraz na pedagogické principy. Důležitý byl především 

individuální přístup k žákům a přihlédnutí k jejich schopnostem a zájmům, fyzické 

výkonnosti a individuálním zvláštnostem. Žáci základní školy s poruchami chování byli 

vedeni především k dodržování denního režimu a k aktivní účasti při dění na internátě. Žáci 

střední školy byli vedeni především k toleranci, nadhledu a spolupráci. Komunitní schůzky 

a možnost pravidelného sdílení s odbornými pracovníky se staly běžnou, pravidelnou 

záležitostí a pozitivní výchovnou složkou. 

Velmi dobře se nám osvědčuje možnost přestěhování žáků do jiné výchovné skupiny. Při 

motivačních rozhovorech i jako výchovný prostředek při řešení opakovaných výchovných 

problémů působí pozitivně. 

U žáků základní školy se výborně osvědčil pravidelný každodenní pobyt na čerstvém vzduchu 

zaměřený na rozvoj fyzických sil a otužování. Také systém motivačního hodnocení se stal 

nedílnou součástí každého dne a z výchovného hlediska přinesl nejlepší ovoce. 

Aktivity na internátech 

Během školního roku pokračovala a vznikla řada zajímavých zájmových aktivit, kroužků 

a akcí. Konalo se množství soutěžních odpolední, turnajů, výletů. Jejich výčet je obsažen ve 

zprávách za jednotlivé budovy internátu.  
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Sportovní aktivity 

- tělocvična – míčové hry, floorbal, překážková dráha…  

- venkovní hřiště a workout 

- posilovna v objektu Opočno 

- míčové hry (přehazovaná, fotbal, vybíjená, volejbal, floorbal)  

- bowling 

- pěší turistika 

- badminton, frisbee, hakis, Discgolf 

- stolní tenis  

- uspořádání sportovního odpoledne a účast na akcích pořádaných na Králíčku a v Opočně 

- návštěvy lanového centra v Náchodě 

- vaření a pobyt v přírodě 

- orientační hry v přírodním terénu 

- návštěva koupaliště Broumar 

- vycházky do přírody motivované ročním obdobím – návštěvy obory v Klopotovském 

údolí, ptačí rezervace v Josefově, sběr lesních plodů a hub 

- poznávání Nového Města, Opočna a okolí – orientace v terénu, překonávání překážek 

- terénní jízda na kolách v rámci zahrady internátu Hradčany 

Dále proběhl turnaj ve stolním fotbálku, karetní turnaj, ve florbalu a v přehazované. 

Kulturní akce  

- filmový klub – sledování filmů dle doporučení vychovatelů a vlastního výběru žáků - 

besedy o filmech 

- návštěva zámků a parků 

- návštěva Dvořáčkovy vyhlídky a výstupy na věž zámku a do zámeckých zahrad 

- návštěva galerie Zázvorka 

- návštěva kina v Hradci Králové a v Novém Městě nad Metují v rámci novoměstského 

Festivalu české filmové komedie 

- soutěž o nejkrásnější vánoční stromek v rámci vánoční výstavy 

- výzdoba vánočních stromků na náměstí v Novém Městě nad Metují 
 

Výtvarné a estetické aktivity 

- estetická úprava internátu – chodby, pokoje v Novém Městě i v Opočně 

- pomoc s přípravou vánoční výstavy, příprava výrobků na prodej na vánoční výstavu 

- pečení vánočních perníčků + vánoční výzdoba internátu 

- využití lesních plodů k výtvarné činnosti 

- výroba velikonočních dekorací + výzdoba internátu 

- prezentace a výstava výrobků žáků 

- malování a kreslení různými tradičními i netradičními technikami (tempery, vodové 

barvy, tuš, barvy na sklo, voskovky, olejové barvy…) 

- výzdoba nově zrealizovaných nástěnek na chodbách internátu 

- obměna výzdoby internátu dle ročních období 

- výroba různých přáníček (k narozeninám, vánoční motivy, k Valentýnu….) 

- výroba šablon pro výzdobu klubovny družiny na Králíčku a její realizace 

- výzdoba klubovny žáků domova mládeže 

- malba a výzdoba schodiště prostor internátu na budově Kasárna  

- batikování a savování triček 

- výroba rekvizit na vánoční výstavu 

- výroba květin a keramiky z různých druhů materiálů 
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Stolní a společenské hry 

- kolektivní hry, deskové hry, vědomostní soutěže, stolní fotbálek, kulečník, šipky 

6.2.2.4 Spolupráce s dalšími organizacemi v Novém Městě a v Broumově 

Učitelé, vychovatelé a žáci se podíleli na různých akcích a spolupracovali s ostatními 

subjekty: 

- DD Broumov 

- DD Nechanice 

- DD Sedloňov 

- Odbor prevence města Nové Město nad Metují 

- SPC Hradec Králové 

- PPP Náchod 

- Obvodní oddělení policie ČR – Nové město nad Metují a Broumov 

- Městská policie Nové Město nad Metují a Broumov 

- Madlena z s. 

6.2.2.5 Spolupráce s dalšími organizacemi Opočno 

- Přestupková komise Městského úřadu Opočno 

- Obvodní oddělení policie ČR – Opočno, Dobruška 

- SPC Hradec Králové  

- Probační a mediační služba Rychnov nad Kněžnou  

- DD Sedloňov 

- Sociální odbor – Městský úřad Dobruška  

- Úřad práce Rychnov nad Kněžnou 

- SVP Náchod 

Jako kladnou lze hodnotit spolupráci především s odborem prevence města Nové Město nad 

Metují. Spolupráce probíhala i s pracovníky SPC a PPP Královéhradeckého kraje a s Policií 

ČR a s Městskou Policií. Jako dobrou hodnotíme spolupráci se Státním zdravotním ústavem – 

pracovištěm prevence programu HIV/AIDS, který nám i letos ochotně poskytl informační 

materiály a odborné i propagační letáky. 

Návratky a pohovory metodičky Nové Město nad Metují, Broumov a Opočno jsou zahrnuty 

v tabulkách výchovných poradců jednotlivých úseků školy. 

6.2.2.6 Dny prevence 

V tomto roce rovněž probíhaly DNY PREVENCE, ve kterých jsme se věnovali následujícím 

tématům: 

28. 11. 2019 – žáci se účastnili divadelního představení „ČIK“ zaměřeného na prevenci 

kriminality a protiprávního jednání, ale lehce se také dotkla problematiky rasizmu a 

záškoláctví.  Představení žáky skutečně zaujalo a bylo pro ně velmi poučné.  

3. 2. 2020 – ve školy proběhly přednášky společnosti ACET  pod vedení lektora Ing. Michala 

Koťátka. Pro 1. ročníky to byla přednáška na téma ZÁVISLOSTI a pro 2. a 3. ročníky na 

téma: SEX, AIDS a VZTAHY.  Obě přednášky jsou součástí programu s certifikací MŠMT 

(02/17/1/CE) a byly vedeny interaktivní formou s plným zapojením žáků. Ze strany žáků jsme 

se setkali se zájmem a kladným hodnocením programu. 

Další plánované dny prevence se bohužel kvůli vládnímu rozhodnutí o uzavření škol kvůli 

epidemii COVID-19 neuskutečnily.  
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6.2.2.7 Vyjádření k plnění cílů minimálního preventivního programu školy 

Hodnocení plnění minimálního preventivního programu školy bylo provedeno dle směrnice  

č. 41/2019/OS, zodpovězením, zda byly splněny jednotlivé cíle.  

Cíl 1: Zajišťovat činnost poradenského týmu pro dotčené úseky 

Poradenský tým se pravidelně scházel na všech úsecích a z jejich jednání byly pořizovány 

zápisy o činnosti. Spokojenost s prací poradenského týmu, byla zjišťována pomocí 

monitoringu uvedeného ve směrnici č. 41/2019/OS Preventivního programu školy pro úsek 

střední školy 

Zjištění: Z celkového počtu 38 odevzdaných dotazníků pedagogických pracovníků odborné 

školy, jich bylo podle instrukcí správně vyplněno 34. Při vyhodnocování jsme tedy vycházeli 

z počtu 34 dotazníků. Z tohoto počtu bylo celkem 70,5% pedagogického sboru, v tomto 

školním roce, spokojeno s činností poradenského týmu, a 29,5 neví, zda je spokojeno.  Na 

druhou stranu nespokojenost nebyla s jeho činností vyjádřena žádná, tedy 0%.  Směrnicí 

stanoveným ukazatelem úspěšnosti bylo 75% spokojených pedagogů. Musíme tedy bohužel 

konstatovat, že cíl č. 1 v tomto školním roce jednoznačně naplněn nebyl a zaměřit sena 

doporučení kolegů vycházející z dotazníkového šetření. Jedná se o tyto připomínky: více 

odborných přednášek vztahujících se k prevenci. Zahrnout přednášky na téma domácí násilí, 

agresivita, alkohol a jeho vliv na lidský organizmus. 

Cíl 2: Pravidelné vedení a hodnocení žáků v IS FOSTER 

Všichni pedagogové mají povinnost dle směrnice 40 /2019/OS pravidelně jednou za čtvrtletí 

(po pedagogické radě) hodnotit žáky v IS Foster a v případě zvláštní události provést 

informativní záznam pro ostatní kolegy. Náhodnými kontrolami zástupkyň ředitelky bylo 

v průběhu školního roku zjištěno, že 90 % pedagogů se pravidelně zapojuje do hodnocení a 

evidence chování žáků. Ukazatel úspěšnosti byl stanoven na 75 %, cíl 2 byl tedy splněn. 

Cíl 3: Realizovat plánované preventivní aktivity pro žáky ve výuce, v třídnických 

hodinách, ve výchovných skupinách -  příloha směrnice I – V 

Prevence v rámci výuky – příloha I byla jednoznačně plněna, do doby vyhlášení nouzového 

stavu státu, neboť je součástí ŠVP, které je nutno splnit a podléhalo kontrolní činnosti 

zástupkyň pro školu v Novém Městě nad Metují i v Opočně. Kontrola proběhla v rámci 

kontroly tematických plánů, které vycházejí ze ŠVP. V rámci třídnických hodin byl cíl rovněž 

plněn. Dokládají to tabulky odevzdané třídními učiteli s termíny, kdy se tématu se žáky 

v rámci třídnických hodin věnovali.  

Prevence v rámci výchovné činnosti – příloha I byla splněna beze zbytku. Témata pro tento 

školní rok daná byla součástí každodenní práce vychovatelů a metodičky prevence. Jak při 

schůzkách výchovných skupin tak při jednotlivých činnost v běžném životě žáků na internátě. 

Všechna témata, která vychovatelé s žáky probrali, jsou popsána v Denících výchovných 

skupin. Plán jednorázových preventivních aktivit na internátě – příloha č. II. – byl 

splněn. Navíc byl doplněn o další aktivity, jejichž výčet je součástí Výroční zprávy za 

internát. Další aktivity a možnosti preventivních činností – příloha č. III - možnost 

využití prostor školy ke konání preventivních aktivit: prostory školy jsou pravidelně 

využívány k preventivním aktivitám, zejména klubovny a třídy. Pravidelně je k mimoškolní 

činnosti využíváno i obou tělocvičen a posilovny. Využívané jsou školní venkovní hřiště i 

zahrady a ohniště a nově i workoutové hřiště. Dále jsou ve škole rozmístěny nástěnky 

s tématy prevence patologických sociálních jevů a s náměty využití volného času žáků.  
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Cíl 4: : Udržovat potřebnou míru komunikace se zákonnými zástupci žáků 

Během školního roku se rodiče žáků mnohokrát obrátili o pomoc s řešením problémů na 

učitele nebo na vedení školy. V žádném případě však nebyla podána stížnost na úroveň 

komunikace školy. Ukazatel úspěšnosti připouští max. 2 stížnosti na úroveň komunikace se 

zákonnými zástupci žáků, proto i tato podmínka byla splněna a rovněž tak cíl 4.  

Cíl 5: Získat meziročně porovnatelné údaje o situaci v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů – monitoring.  

Rovněž v tomto roce byl ve škole proveden monitoring výskytu sociálně patologických jevů 

dle směrnice 41/2019/OS, z jehož výsledků vyplývá, že oblasti, ve kterých jsou naši žáci 

nejvíce ohroženi z pohledu pedagogů, jsou i nadále kouření a záškoláctví. Ve významné míře, 

z pohledu pedagogů, došlo ke zmírnění užívání alkoholu (o více než polovinu) a návykových 

látek (téměř o 5 %). Problémem i nadále zůstává dle vnímání pedagogů vandalismus. 

Překvapením však je skokový nárůst v oblasti patologického hráčství (z nula na 8,2%). Zde 

však lze uvažovat, zda se nejedná spíše o závislost na sociálních sítích anebo na mobilním 

telefonu. Z pohledu pedagogů také dochází k mírnému navýšení v záškoláctví. Pohled na 

šikanu a sebepoškozování zůstává ve stejných hodnotách. Z pohledu pedagogů zůstávají na 

nule nadále jevy jako domácí násilí, Ohrožování mravní výchovy a týrání a zneužívání dětí. 

Minimálně znepokojujícími jevy jsou poruchy příjmu potravy a rasizmus a xenofobie, což je 

jev velice pozitivní, neboť ve škole máme poměrně silné zastoupení žáků romského etnika.  

Na základě monitoringu z konce školního roku 2019/2020 byly sociálně patologické jevy 

sledované Školní preventivní strategií seřazeny dle závažnosti následujícím způsobem: (mezi 

závažné jevy jsou řazena 3 největší rizika z výsledků monitoringu u pedagogů-P a 3 největší 

rizika z monitoringu u žáků Ž) 
 

2017/2018 2018/2019 2019/2020   
Závažné jevy: Závažné jevy Závažné jevy   

Kouření Kouření Kouření (P+Ž)   

Záškoláctví Záškoláctví Záškoláctví (P)   

Krádeže Krádeže Alkohol (P+Ž)   

Alkohol Alkohol Patologické hráčství (P)   

Drogy Drogy/Násilí a rvačky Krádeže (Ž)   

     

Středně závažné jevy: Středně závažné jevy: Středně závažné jevy:   

Šikana Vandalismus Drogy   

Vandalismus Šikana Šikana   

 Kyberšikana Vandalismus 
 

  

Málo závažné jevy: Málo závažné jevy: Málo závažné jevy:   

Násilí a rvačky Patologické hráčství Netolismus a kyberšikana   

Sebepoškozování Rasizmus a xenofobie Rasizmus a xenofobie   

Rasizmus a xenofobie Sebepoškozování  Sebepoškozování    

Kyberšikana Poruchy příjmu potravy Poruchy příjmu potravy   

Ohrožování mravní výchovy Ohrožování mravní výchovy Ohrožování mravní výchovy   

Týrání a zneužívání dětí Týrání a zneužívání dětí Týrání a zneužívání dětí   

Poruchy příjmu potravy  Násilí a rvačky   

Domácí násilí  

Patologické hráčství 
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Monitoring sociálně patologických jevů 2019/2020 

Výsledky monitoringu 

pedagogičtí pracovníci (v %)  
2017 2018 2019 2020 

Alkohol 11 11 11,9 5,0 

Domácí násilí 0 0 0 0 

Drogy 10 11 12,6 7,7 

Kouření 27 25 29,5 31 

Majetková kriminalita 1,5 2 3,4 3,2 

Násilí (rvačky) 1,5 4 2,4 0,8 

Netolismus a kyberšikana 2,7 0 3,5 2,6 

Ohrožování mravní výchovy 2,5 3 0 0 

Patologické hráčství 0,6 0 0 8,2 

Poruchy příjmu potravy 0,7 0 0 0,8 

Rasismus a xenofobie 0 0 0,3 0,5 

Sebepoškozování 4 2 0 0,3 

Šikana 8,2 6 7,5 8 

Týrání a zneužívání dětí 0 0 0 0 

Vandalismus 9,4 5 6,4 8 

Záškoláctví 20 23 21,5 24 

 

Míra volby jednotlivých jevů je patrná na následujících grafech.  

Graf 1 Srovnávací graf vnímání patologických jevů pedagogickými pracovníky v letech 

2017 až 2020 
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Monitoring žáků (43 dotazovaných) letos plně neodpovídá směrnici č. 41/2019/OŠ  

o minimálním preventivním programu školy, neboť vládní nařízení o uzavření škol nám 

neumožnilo provést vyhodnocení dle odpovědí žáků prvního ročníku. Pro vyhodnocení jsme 

tedy použili názory žáků 3. ročníků, kteří školu navštěvovali formou konzultací určených pro 

přípravu k závěrečným zkouškám. Tímto dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že jako 

nejzávažnější jev, který ohrožuje naše žáky, je mezi žáky samotnými vnímáno kouření, a to z  

86% dotázaných. Druhým závažným jevem je majetková kriminalita (krádeže) 51%. Zde se 

pohybujeme na téměř stejné hladině jako vloni. Na téměř stejné úrovni také zůstává vnímání 

šikany mezi žáky. K výraznému poklesu došlo u vnímání požívání alkoholu, jak z pohledu 

pedagogů, tak z pohledu žáků. I přes toto pozitivní zjištění se jedná o 41%, což i nadále 

zůstává problémovým a ohrožujícím aspektem v životě mladé generace. Pozitivním jevem je 

skutečnost, že výrazný pokles násilí v podobě rvaček je vnímán jak u pedagogů, tak u žáků.  

Jako náměty a připomínky k prevenci sociálně patologických jevů v monitoringu pedagogové 

shodně uvádějí, že by uvítali více odborných přednášek a prožitkových akcí ve škole. 

 

Výsledky monitoringu žáci (v %) 
2017/201

8 

2017/2018 2019/2020 

Alkohol 59 37 41 

Domácí násilí 6,6 6,0 6,9 

Drogy 50,8 32 37 

Kouření 91,2 91 86 

Krádeže (majetková kriminalita) 63,9 52 51 

Násilí (rvačky) 24,6 32 11,6 

Kyberšikana 13,9 20 14,1 

Ohrožování mravní výchovy 7,4 0 6,9 

Patologické hráčství 6 7 0 

Poruchy příjmu potravy 6,6 0 0 

Rasismus a xenofobie 17,2 5 0 

Sebepoškozování 22,1 0 18 

Šikana 37,7 21 23,2 

Týrání a zneužívání dětí 7,4 0 2.3 

Vandalismus 27 28 7 

 

Z monitoringu žáků vyplývá, že by se žáci v případě potřeby pomoci či rady týkající se 

preventivně patologických jevů obrátili především na učitele nebo na třídního učitele (23) 

nebo na školní psycholožku (10) na zástupkyni ředitele (3) či na ředitelku (2). Z těchto údajů 

je patrná velká důvěra v pedagogické pracovníky. Dále by se obraceli na rodiče nebo 

prarodiče (16). Na kamaráda či přítele/přítelkyni by se obrátilo 8 žáků. Nutno zmínit, že žáci 

uváděli více možností. 

Na dotaz, jakým způsobem by se s těmito pomocníky spojili, se většina žáků vyslovila pro 

osobní jednání, pouze 5 žáků by situaci řešilo telefonicky a 2 žáci emailem.  
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Graf 1 Vyhodnocení dotazníkového šetření SPJ – žáci 

6.2.3 Základní škola 

Cíle pro školní rok 2019/2020: 

- vést žáky ke správnému jednání a komunikaci s vrstevníky i pedagogy 

- eliminovat jejich agresivní projevy v kontaktu s druhými 

- naučit je nést za své činy zodpovědnost  

- včasně reagovat na nežádoucí projevy žáků 

- hledat nejlepší východiska pro zklidnění vzešlé situace 

- dbát na větší informovanost rodičů a dalších zainteresovaných odborníků. 

Konzultační hodiny 

Konzultační hodiny metodika prevence byly stanoveny každé úterý od 13:30 hod., případně 

po předchozí domluvě se žáky.  

Personální zabezpečení dozorů Základní školy 

Pedagogický dozor je zajišťován jak při výuce, tak i o přestávkách, a to nejenom pedagogy, 

ale i asistenty pedagoga. Posílení dozorů se kladně projevilo na bezpečném chodu základní 

školy a celkovém zlepšení klimatu školy.  

Rozvržení dozoru 

II. patro – 3 asistenti + 1 učitel 

I. patro – 3 asistenti + 1 učitel 

Školní jídelna – 3 asistenti 

Šatny – 1 asistent 
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Spolupráce 

OSPOD Nové Město nad Metují, Náchod, Hradec Králové, Dobruška, Jaroměř, Lanškroun, 

Vrchlabí, Semily 

PPP a SPC Královehradeckého a Pardubického kraje 

SVP Návrat Hradec Králové 

SVP Rybitví Pardubice 

Policie České republiky – místní oddělení 

Městská policie Nové Město nad Metují 

Probační a mediační služba ČR - pobočka Náchod 

 

V rámci preventivních programů byla spolupráce s pracovníky Probační a mediační služby 

ČR, kteří přijali pozvání na besedu o alternativních trestech pro nezletilé, která byla cílená na 

žáky druhého stupně, a dále na besedu s pracovním název „Co by kdyby“, která byla určena 

pro žáky prvního stupně a žáky mentálním postižením druhého stupně.  

Pozvání na preventivní program přijala i Mgr. Nikola Hendrychová (Pedagogicko-

psychologická poradna Náchod, metodička prevence), která realizovala besedu pro žáky 

druhého stupně týkající se návykových látek.  

V průběhu školního roku se do oblasti prevence sociálně patologických jevů zapojovali i 

jednotliví vyučující, kteří zahrnovali preventivní témata do všech svých předmětů (viz níže).  

 

Další aktivity a tzv. „Týden prevence“ který byl plánovaný v polovině března v letošním 

školním roce, z důvodu vyhlášení nouzového stavu (pandemie COVID-19) neproběhly.  

 

Žákovská rada 

Zástupci tříd se scházeli vždy v týdnu před a v týdnu po uskutečnění žákovské rady, aby 

vznesli své návrhy k řešení, případně prodiskutovali výstupy z proběhlé žákovské rady. 

Zástupcem parlamentu za úsek základní školy se stal pro letošní rok žák 8. ročníku.  

Adaptační den 

Na začátku školního roku proběhl adaptační den, který měl za úkol stmelit nově utvořený 

kolektiv třídy, seznámit se se svými vrstevníky a s místním okolím. 

Sportovní akce  

Povzbuzujeme žáky k aktivitám, které podporují zdravý životní styl. Všechny akce byly 

kladně hodnoceny jak pedagogy, tak i žáky. Cílem je vést žáky k aktivnímu životnímu stylu, 

ke sportu a s tím spojeným zdravým návykům. 

Měsíc Název akce Třída 

září 

Triatlon celá ZŠ 

Turistická exkurze - Orlické Hory 7., 8.r. 

Turistická exkurze - Opevnění Stachelberk 7., 8., 9.r. 

Turistická exkurze - Rozhledna Sendraž 7., 8., 9.r. 

říjen 

Den prázdných tříd - tělovýchovné aktivity ve 

venkovním prostředí 
celá ZŠ 

Turistická exkurze - Hospital Kuks 7., 8., 9.r. 

Turistická exkurze - Hrad Potštejn 7., 8., 9.r. 

listopad Turistická exkurze okolí Trutnova + trampolíny 1., 2., 4., 5.r. 

listopad-březen Plavecký výcvik 1., 2., 4., 5., 6.r. 
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prosinec 
Turistická exkurze - okolí Hradce Králové 7., 8., 9.r. 

Turistická exkurze - Zemská brána 7., 8.r. 

leden 
Zimní sporty v Deštném v Orlických horách 7., 8.r. 

Zimní sporty v Jánských Lázních 1., 2., 4., 5.r. 

únor 

Bruslení – Zimní stadion žáci II. stupně 

Plavecký výcvik 7., 8.r. 

Turistická exkurze - Kunětická hora 7., 8. r. 

březen - červen Plánované akce zrušeny (pandemie COVID-19) celá ZŠ 

 

Preventivní akce a uskutečněné soutěže 

Podněcujeme žáky k aktivitám, které podporují zdravé mezilidské vztahy a budují přátelskou 

atmosféru. Všechny akce byly kladně hodnoceny jak personálem, tak i žáky.  

Celý školní rok se taktéž žáci účastnili tzv. „Tematických a projektových dnů“ s náplní 

významných milníků české novodobé historie.  

Měsíc Tematický či projektový den 

září Den české státnosti 

říjen Den vzniku ČSR 

listopad 17. listopad 

leden Holocaust 

únor Vítězný únor 

březen - červen Plánované akce zrušeny (pandemie COVID-19) 

 

Měsíc Název akce Pro koho 

září Adaptační den - úvodní setkání a seznámení žáků celá ZŠ 

říjen 

Den prázdných tříd – tělovýchovné aktivity ve venkovním 

prostředí 
celá ZŠ 

BESIP - pravidla silničního provozu 
1., 2., 4., 5, 

7., 8.r. 

listopad beseda Probační a mediační služby ČR  - „Alternativní 

tresty“ 
7., 8., 9.r. 

prosinec 

Práce s třídním kolektivem - zaštítěné školním metodikem 

prevence 
7.r 

Oblastní nemocnice Trutnov - návštěva chirurgické 

ambulance 
1.,2., 4., 5.r. 

leden 

beseda: prevence sociálně patologických jevů – rizika 

„kšeftování“, šikana – zaštítěné školním metodikem 

prevence 

6., 7., 8. 

únor beseda Probační a mediační služby ČR  - „Co by kdyby“ 
4., 5., 6., 7., 

8.r. 

beseda PPP Náchod - „Návykové látky“ 7., 8., 9.r. 

březen -červen Plánované akce zrušeny (pandemie COVID-19) celá ZŠ 
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Plánované akce, které nemohly být kvůli pandemii COVID-19 uskutečněny:  

Měsíc Název akce Pro koho 

březen  praktický seminář první pomoci zaštiťovaný Českým červeným 

křížem 

celá ZŠ 

zdravá výživa a správný pohyb zaštítěný výživovým poradcem 

(paní Žahourková) 

žáci I. stupně 

duben Hoax (klamavá, falešná zpráva) – zajišťuje školní metodik 

prevence 

žáci II. stupně 

„V síti“ (dokumentární film o zneužívání dětí na internetu) žáci II. stupně 

květen „Moderní je nekouřit“ - zaštítěné zařízením ACET ČR žáci II. stupně 

„Kamaráda mít, kamarádem být“ - zaštítěné zařízením ACET ČR žáci I. stupně 

červen volnočasové aktivity - zaštítěné zařízením ARCHA Náchod 

(sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) 

žáci II. stupně 

projektový den - „vztahy k přírodě“ zaštiťovaný společností 

Tonda Obal 

žáci I. stupně 

 

Monitoring sociálně patologických jevů 

V průběhu školního roku 2019/2020 opakovaně proběhl monitoring a hodnocení rizik 

sociálně patologických jevů (SPJ) v úseku ZŠ. Výzkumu formou dotazníku se účastnili pouze 

pedagogičtí pracovníci. Z důvodu nouzového stavu (pandemie COVID-19) se tohoto šetření 

nemohli účastnit žáci. Z výsledků šetření vyplývá, které oblasti sociálně patologických jevů 

vnímá skupina dotázaných jako nejvíce ohrožující, či se kterými se nejčastěji setkávají ve 

svém okolí.  

Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 16 pedagogických pracovníků (třídní učitelé, 

vyučující jednotlivých předmětů, asistenti pedagoga), tedy o jednoho respondenta více než v 

roce loňském, což je třeba brát v potaz v datech odkazujících na meziroční porovnávání 

výskytu SPJ. Úkolem hodnotící skupiny bylo vyjádření vlastního postoje k jednotlivým 

kategoriím sociálně patologických jevů a na číselné ose (1 – 5) označení míry v jaké je možné 

se s těmito jevy v prostředí naší školy setkat, příp. nakolik se těmito jevy cítí být ohroženi. 

Jak je patrné z grafického zobrazení (Graf 14: Vyhodnocení dotazníkového šetření SPJ – 

pedagogičtí pracovníci) i v letošním školním roce pedagogičtí pracovníci jako nejvíce 

ohrožující kategorie SPJ v prostředí základní školy volí následující oblasti: kouření (71), 

závažné přestupky proti školnímu řádu (71), verbální agresivity žáků vůči pedagogickým 

pracovníkům školy (68), závislost na mobilních telefonech (67), opakované neplnění 

školních povinností (66) a v neposlední řadě pak užívání marihuany (66). 

Za středně závažné sociálně patologické jevy ohrožující žáky základní školy pedagogičtí 

pracovníci uvádí: šikanu ve všech jejích podobách (52-61), kriminalitu majetkové povahy, tj. 

krádeže (52) a otázku záškoláctví (51). 

Na opačném pólu hodnocení, jako nejméně ohrožující sociálně patologické jevy pedagogičtí 

pracovníky úseku základní školy uvádějí: poruchy příjmu potravy (18), gambling (20), 

sprejerství (21) a oblasti extrémních rizikových sportů společně s užíváním léků bez 

lékařského předpisu (obé 23). 
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Ve srovnání s hodnocením realizovaným v loňském školním roce (i s přihlédnutím ke zvýšení 

počtu hodnotitelů o jednoho respondenta navíc) došlo k viditelnému nárůstu hodnot, tj. k 

vnímání jevu jako rizikovějšího u kategorií: závislost na mobilních telefonech (+14), abúzus 

marihuany (+12), verbální agresivita vůči pedagogickým pracovníkům (+10). S poklesem 

hodnot, tj. s vnímáním jevu jako méně závažného se naopak setkáváme u těchto kategorií: 

sekty, extremismus a rasismus (-29), extrémní rizikové sporty (-14), poruchy příjmu 

potravy (-12), sprejerství (-11). 
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Graf 1: Vyhodnocení dotazníkového šetření SPJ – pedagogičtí pracovníci 
Pro ilustraci reálně se vyskytujících a v prostředí základní školy řešených sociálně 

patologických jevů jsou v Grafu 2 znázorněny údaje mapující výskyt SPJ ve školním roce 

2019/2020 (výchozím materiálem byly listinné materiály v podobě „Návratek“ a „Záznamů o 

pohovoru“). 

V souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 a v souladu s nařízením vlády ČR 

(Mimořádné opatření podle § 69 odst. 1 písm. I), kdy od března došlo k uzavření škol, nebylo 

možné získávat data týkající se výskytu SPJ za měsíce březen - červen. Z tohoto důvodu nelze 

realizovat meziroční porovnání celkového výskytu SPJ na úseku ZŠ. 

 

Graf 2: Analýza evidence SPJ – školní rok 2019/2020 
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Z výše uvedených dat vyplývají reálné počty řešených případů jednotlivých kategorií SPJ. Jak 

je patrné, také v letošním školním roce byly nejčastěji řešeny potíže odrážející závažné 

přestupky proti školnímu řádu a opakované neplnění školních povinností, a to společně se 

zvýšenou verbální agresivitou vůči pedagogickým pracovníkům školy. Tomuto také odpovídá 

hodnocení pedagogických pracovníků (viz Graf 1), kteří právě tyto kategorie SPJ hodnotí 

v prostředí ZŠ jako nejvíce rizikové a ohrožující. 

6.3 Sociální pracovnice 

Náplní práce sociální pracovnice ve škole je analytická, koncepční a metodická činnost 

v individuální a skupinové sociální práci. Ve školním roce 2019/2020 ji vykonávala dle 

aktuální potřeby ve všech pracovištích školy. 

Samostatný výkon náročných specializovaných agend v péči o žáky v nepříznivé sociální 

situaci. Zajišťování sociálně právního poradenství. 

Řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů žáků, aplikací odborných metod 

sociální práce, anamnézy, poradenství, účast na jednání se správními orgány a jinými 

organizacemi v zájmu žáků. 

Vytváření podmínek pro zapojení žáků do společenského a pracovního procesu. 

Plnila tyto základní úkoly a činnosti: 

● řešení neomluvené či zvýšené omluvené absence žáků ZŠ (komunikace 

s příslušnými OSPOD, se zákonnými zástupci žáků, pořádání výchovných komisí, 

v některých případech podání hlášení o zanedbání školní docházky na PČR, účast na 

případových konferencích pořádaných OSPOD) 

● řešení problémového chování žáků ZŠ (komunikace s příslušnými OSPOD, se 

zákonnými zástupci žáků, pořádání výchovných komisí, účast na případových 

konferencích pořádaných OSPOD, navázání spolupráce s npor. Valčíkem, PČR NM 

ohledně slovní šikany žáků vůči vyučujícím) 

● řešení tíživé finanční situace žáků ZŠ a OŠ, převážně ve spolupráci s pracovníky  

OSPOD či doprovodnými organizacemi (především dluhy za ubytování a stravné) 

● poradenství ve složitých životních situacích pro žáky ZŠ a OŠ (dle potřeby  

a požadavku žáka či doporučení učitele) 

● doprovod na různé instituce, k lékaři, na Policii ČR, atd.  

● spolupráce s neziskovými organizacemi 
● kariérové poradenství pro žáky 3. ročníků OŠ 

● zabezpečení programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků OŠ 

● vedení agendy a korespondence poradenského týmu školy 

● zajištění a včasné vyřizování zpráv o žácích ZŠ a OŠ policii, soudům, sociálním 

odborům apod. 

Poradenství 

Poradenství bylo vykonáváno ve spolupráci s třídními učiteli, vychovateli a poradenskými 

pracovníky příslušných pracovišť. Jednalo se o zajišťování pomoci a podpory žákům, kteří se 

nacházeli v tíživé sociální situaci, jež ovlivňovala jejich docházku do školy a znemožňovala 

žákům, aby se mohli plnohodnotně věnovat studiu. U žáků s finančními problémy probíhalo 

jednání s úřady práce (dávky hmotné nouze, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení,…). 
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Přehled řešených případů – Nové Město nad Metují, Opočno, Broumov 

Finanční problémy (dávky hmotné nouze, dávky SSP, ID, SD) 16 

Existenční problémy 2 

Komunikace s OSPOD (absence, sociální znevýhodnění,…) 31 

Rodiče (řešení různorodých problémů – úhrada ubytování, docházka,…) 52 

Komunikace s ústavními zařízeními (DD, VÚ, DÚ,…) 11 

Pomoc při hledání zaměstnání 10 

Komunikace s PČR 21 

 

Spolupráce s institucemi 

V tomto školním roce proběhla spolupráce: 

● se sociálními kurátory OSPOD (Nové Město nad Metují, Náchod, Trutnov, Dobruška, 

Broumov, Jaroměř, Dvůr Králové nad Labem, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Rychnov nad 

Kněžnou, Žamberk, Pardubice, Hradec Králové) 

● s Okresní správou sociálního zabezpečení v Náchodě 

● s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje 

● s ÚP v Novém Městě nad Metují, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, Broumově 

● s dětskými domovy (Broumov, Sedloňov, Nechanice) 

● s SVP KOMPAS Náchod, SVP NÁVRAT Hradec Králové 

● se Salinger Hradec Králové, Centrum pro rodinu Broumov, Aufori Hradec Králové 

(Náchod) 

● se zařízeními sociální pomoci (Domov Dědina, Domov pro matky s dětmi - Sv. Anna, 

Dům na půli cesty Náchod), Charita Nové Hrady 

● s PČR Trutnov, Náchod, Nové Město nad Metují 

Romské dotace 

V průběhu školního roku proběhla dvě období, ve kterých měli možnost romští žáci středních 

škol zažádat o Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků, kterou vyhlásilo MŠMT. 

Sociální pracovnice vypracovala na obě období směrnice s pokyny pro zúčastněné pracovníky 

školy, shromažďovala a kontrolovala podklady a následně podala hromadnou žádost o dotaci. 

Období září – prosinec 2019: 

O dotaci na toto období zažádalo 20 romských žáků, pro které se podařilo získat celkem 129 

200,- Kč. Žáci měli možnost žádat o příspěvek na cestovné, ubytování, stravné a školní 

potřeby (110 000,- Kč) a také využít přímé podpory vzdělávání (19 200,- Kč). 

Období leden – červen 2020: 

O dotaci zažádalo 9 romských žáků, pro které se podařilo získat celkem 71 400,- Kč. Žáci 

žádali 

o příspěvek na cestovné, ubytování, stravné a školní potřeby (57 000,- Kč) a využili také 

přímé podpory vzdělávání (14 400,- Kč). 

Kariérové poradenství 

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR a s tím spojeným uzavřením škol  

(od 11. 3. 2020) v tomto školním roce probíhalo kariérové poradenství nestandardním 

způsobem.  
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Sociální pracovnice zaktualizovala veškeré potřebné dokumenty, které byly následně žákům 

končících ročníků předány prostřednictvím třídních učitelů (elektronicky nebo v tištěné 

podobě – dle požadavků).  

Dokumenty obsahovaly informace, jak si počínat po ukončení studia, dále byly žákům 

předány vzorové dokumenty (životopis, motivační dopis), kontakty na IPS (informační  

a poradenská střediska) úřadu práce v Náchodě a Rychnově nad Kněžnou, která pomáhají při 

volbě zaměstnání, sestavení životopisu, motivačního dopisu, s přípravou  

k přijímacímu pohovoru apod.). 

Spolupráce s učiteli a vychovateli 

Individuální konzultace s učiteli a vychovateli ZŠ a OŠ probíhaly během celého školního 

roku. Tématem byla především absence žáků, problémové chování žáků, řešení dluhu za 

stravné a ubytování, řešení problémů, zapříčiněných nepříznivou rodinnou situací.  

Poradenský tým 

Sociální pracovnice je součástí poradenského týmu školy a pravidelně se účastní úsekových 

porad ZŠ, OŠ Opočno, OŠ Nové Město. Cílem těchto porad je především spolupráce všech 

zainteresovaných osob při řešení výchovně-vzdělávacích problémů žáků. Dále vede agendu 

poradenského týmu školy. 

Osobní a profesní rozvoj sociální pracovnice 

Získávání informací z OSPOD, ÚP a dalších institucí (dle aktuální potřeby). 

Účast na interních vzdělávacích aktivitách školy, účast na metodických sdruženích školy. 

Samostudium na pracovišti (webové stránky MPSV, manuálu OSPOD Nové Město nad 

Metují „Spolupráce základních škol a sociálně-právní ochrany dětí“, apod.). 

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR (11. 3. 2020) se sociální pracovnice 

nezúčastnila žádného kurzu či semináře. 

6.4 Školní psycholožka 

Školní psycholožka patří mezi pedagogické pracovníky školy a působí dle vytvořeného 

časového rozvrhu na všech pracovištích školy, a to včetně internátů a domovů mládeže. 

V souladu s vyhláškou č. 75/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských zařízeních, poskytuje komplexní služby nejen žákům školy, ale i jejich zákonným 

zástupcům, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy. 

Konzultační hodiny pro veřejnost v letošním školním roce probíhaly každý lichý čtvrtek od 

13:00 do 14:00 v budově Odborné školy (ul. Školní 1377, Nové Město nad Metují), a každý 

sudý čtvrtek od 14:00 do 15:00 v budově Střední průmyslové školy (ČSA 376, Nové Město 

nad Metují). Po předchozí domluvě bylo možné dohodnout se s jednotlivými zájemci 

individuálně na změně místa i termínu. 

Hlavní oblasti činnosti v prostředí školy 

1. Práce s jednotlivými žáky i skupinami žáků 

- individuální konzultace se žáky v jejich osobních či interpersonálních problémech 

(využívání principů psychoterapie, arteterapie, nácviky relaxačních metod) 

- poskytování akutní krizové intervence 
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- monitorování problémových projevů v chování, jejich analýza a vytváření návrhů 

konkrétních opatření 

- práce s třídními kolektivy zejména za účelem posílení zdravé skupinové dynamiky 

a rozvoje psychosociálních dovedností jedinců 

- vytváření programů s cílem snížení výskytu patologických jevů v rámci skupiny  

- monitorování adaptace žáků na prostředí školy a internátu/domova mládeže 

2. Spolupráce s rodiči nebo jinými zákonnými zástupci žáků 

- individuální konzultace týkající se výchovných a výukových problémů žáků 

- realizace krizových intervencí a poskytování služeb psychologického poradenství 

- pomoc při zprostředkování kontaktů na další odborné pracovníky, zdravotnická či 

poradenská zařízení 

3. Spolupráce s pedagogickými (dle potřeby také nepedagogickými) zaměstnanci školy 

- účast na přijímacím řízení žáků  

- individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti vzdělávání 

a výchovy 

- metodická pomoc třídním učitelům 

- podíl na řešení problémů spojených se školní docházkou a absencí žáků, 

kázeňských problémů či výskytu sociálně-patologických jevů 

4. Jiné aktivity 

- koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole 

- spolupráce se školskými poradenskými zařízeními  

- účast na pracovních poradách a metodických sdruženích školy 

- pravidelné konzultace s metodiky prevence, výchovnými poradci 

- vedení potřebné administrace a dokumentace 

- spolupráce s metodičkou prevence pro úsek ZŠ na tvorbě Plánu prevence pro 

školní rok 2020/2021 

 

Statistika přímé výchovné činnosti školní psycholožky 

Níže je připojen souhrn přímé výchovné činnosti školní psycholožky realizované během 

školního roku 2019/2020 poskytující přehled týkající se množství uskutečněných 

individuálních intervencí se žáky všech úseků školy, s jejich zákonnými zástupci a 

s uvedením počtu konzultací s pracovníky různých spolupracujících organizací (orgány 

sociálně-právní ochrany dítěte, školská poradenská zařízení, střediska výchovné péče): 

Měsíc Individuální 

intervence 

Pohovory 

se 

zákonnými 

zástupci 

Setkání 

s pracovníky 

OSPOD 

Setkání 

s pracovníky 

ŠPZ 

Setkání 

s pracovníky 

SVP 

Skupinové 

intervence 

Září 30 5  1 1  

Říjen 42 4 3 1 1  

Listopad 79 5 2   2 

Prosinec 30 3     

Leden 34 1 1    

Únor 55 6 1    

Březen 12 3 3 1   

Duben - - - - - - 
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Květen - - - - - - 

Červen - - - - - - 

Součet  282 27 10 3 2 2 

 

Také v letošním školním roce patřily mezi nejčastější zakázky žáků (potažmo jejich 

zákonných zástupců, případně pedagogických pracovníků školy) potíže týkající se dodržování 

pravidel školního řádu (zvýšená omluvená i neomluvená absence, neplnění školních 

povinností, agresivita směřující vůči spolužákům i pedagogickým pracovníkům), dále pak 

problémy zahrnující interpersonálních/vztahové oblasti (otázky partnerských vazeb, neshody 

v rámci třídního kolektivu). Ve zvýšené míře se v letošním školním roce objevovaly také 

potíže s užíváním návykových látek.  

Poradenský tým 

Školní psycholožka je součástí poradenského týmu školy a spolu s ostatními členy se účastní 

pravidelných porad, a to v celkovém počtu čtyř setkání měsíčně (úsekové poradenské týmy 

ZŠ, OŠ Opočno, OŠ Nové Město a Střední průmyslová škola). Cílem těchto porad je 

především spolupráce všech zainteresovaných osob při řešení výchovně-vzdělávacích 

problémů žáků. 

Individuální vzdělávací plány 

Psycholožka působí v roli garanta Individuálních vzdělávacích plánů (IVP), a to na všech 

pracovištích školy. Vytváří přehledy žáků s Doporučeními k vypracování IVP na základě 

vyšetření školských poradenských zařízení. Dále je v kontaktu s jednotlivými výchovnými 

poradci i pedagogickými pracovníky, kteří Individuální plány zpracovávají a následně 

realizují, zodpovídá za jejich obsahovou přesnost a jejich další kontrolu zajišťuje také ve 

spolupráci s odpovídajícími školskými poradenskými zařízeními.  

V průběhu školního roku zodpovídá za uplatňování IVP v praxi s ohledem na schopnosti a 

možnosti žáků/studentů, po dohodě s pedagogy dále zajišťuje případné úpravy vypracovaných 

plánů a podílí se na jejich pravidelných čtvrtletních vyhodnoceních. 

V letošním školním roce bylo realizováno celkem 103 Individuálních vzdělávacích plánů. 

Pracoviště školy Počet vypracovaných IVP 

SPŠ 8 

OŠ NM + Broumov 43 

OŠ Opočno 20 

ZŠ 32 

 

Plány pedagogické podpory 

Psycholožka působí v roli garanta Plánů pedagogické podpory (PLPP), a to především na 

úseku Odborné školy. Plán pedagogické podpory zpracovává škola jako první stupeň 

podpůrných opatření, a to: 1) na základě posouzení pedagogických pracovníků školy pokud 

nepostačuje samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka, 2) na základě 

doporučení Školského poradenského zařízení.   

Školní psycholožka vytváří přehledy žáků s vypracovaným PLPP, je v kontaktu 

s jednotlivými výchovnými poradci i pedagogickými pracovníky, kteří plány podpory 

zpracovávají a následně realizují, zodpovídá za jejich obsahovou přesnost a pravidelná 

vyhodnocení. 
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Ve školním roce 2019/2020 byly realizovány celkem 3 Plány pedagogické podpory. 

Program Foster 

Psycholožka zodpovídá za školní informační systém Foster. Jedná se zejména o správu 

systému a s tím spojenou administraci, případně řešení problémů vzniklých při používání IS 

FOSTER. Systém ve dvou instalacích (zvlášť pro potřeby ZŠ a zvlášť pro žáky OŠ) využívají 

všichni pedagogičtí pracovníci školy a osvědčuje se především jako prostředek rychlého 

sdílení základních informací mapujících zejména možné potíže výchovně-vzdělávacího 

procesu, kontakty se zákonnými zástupci, spolupracujícími organizacemi, aj. 

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními 

Školní psycholožka je hlavní kontaktní osobou zajišťující spolupráci s krajskými školskými 

poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny Královéhradeckého a 

Pardubického kraje, speciálně pedagogická centra Královéhradeckého kraje). Kontakt s nimi 

je udržován zejména za účelem zajišťování platných Doporučení podpůrných opatření 

nezbytných pro práci se žáky (doporučení základních metod a organizace vzdělávání, 

Individuálních vzdělávacích plánů, případně podpůrných opatření personálního charakteru). 

Také v letošním školním roce pokračovala velmi intenzivní spolupráce zejména se Speciálně 

pedagogickým centrem v Náchodě, k němuž škola spádově náleží.  

Projekt šablony pro SŠ – „Škola pro život“ 

Od února 2020 se škola znovu zapojila do projektu Šablon pro SŠ, kdy jedním z výstupů bylo 

poskytnutí personální podpory na úsecích Střední průmyslové a Odborné školy, a to v podobě 

školního psychologa. Náplní školního psychologa je individuální i skupinová práce se žáky a 

podpora zdravého třídního klimatu. Psycholožka dále poskytuje metodickou podporu 

pedagogickému personálu při práci se žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně 

(žáky se speciálními vzdělávacími potřebami), nabízí konzultace zákonným zástupcům, 

spolupracuje se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.  

Svou činnost každý měsíc zaznamenává do odpovídajících reportů. 

Spolupráce s dalšími organizacemi 

Během celého školního roku pokračovala spolupráce s pracovníky místně příslušných orgánů 

SPOD při zabezpečení zdravého vývoje jednotlivých žáků a případné spolupráce s jejich 

zákonnými zástupci. 

Školní psycholožka se společně s ostatními pracovníky školy účastnila případových 

konferencí a výchovných komisí svolaných za účelem projednání výchovně-vzdělávacích 

obtíží žáků, a to za přítomnosti pracovníků OSPOD odpovídajících městských úřadů nebo 

magistrátů. 

Osobní a profesní rozvoj psycholožky 

Osobní i profesní rozvoj psycholožky byl v letošním roce realizován především formou 

samostudia odborné literatury. Dále pak školní psycholožka absolvovala 8mi týdenní online 

kurz Mindfulness pod vedením Mgr. Katarzyny Kordy Jedzokové (www.mindfullife.cz).  
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7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků 

7.1 Střední škola (SŠ NM) 

Všichni pedagogičtí pracovníci se účastnili vzdělávání v rámci schůzek metodických 

sdružení: 

Motivace žáků 

Vzdělávací výsledky žáků 

Postřehy ze seminářů a školení 

Pedagogičtí pracovníci rovněž absolvovali řadu seminářů a kurzů za účelem prohlubování 

kvalifikace: 

Pořádající 

instituce 
Téma semináře Datum Účast 

Eurazio Center, 

Modletice 
Modelářská stolní CNC frézka - servis a údržba 29.8. 1 

PedF UK Praha Magisterské studium 
září - 

červen 
1 

PedF UHK Pedagogické minimum 
září - 

červen 
1 

KAVV Na den středoškolákem 11.9. 2 

KHK 

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje 

vzdělávání v KHK (KAPI.) - Kariérové poradenství a 

Kariérové dny 

16. 9. 1 

AMAVET, z. s Seminář pro vedoucí kroužků robotiky 19.9. 1 

Národní muzeum 

Praha 

Expozice - Rytíři nebes (1939-1945), Tutanchamon, 

Keltové. 
21.9. 1 

NIVD Setkání školních garantů 30.9. 1 

NIDV Seminář k organizaci MZ a PŘ na SŠ žáků se SVP 4. 10. 1 

Škoda-auto a.s. 

Mladá Boleslav 

Školení pro pedagogy odborných předmětů - aktuální 

stav ve vývoji automobilového průmyslu 
8.10. 1 

i4wifi a.s. Úvod do systému MikroTik - teoretická část 8.10. 1 

i4wifi a.s. Úvod do systému MikroTik - praktická část 10.10. 1 

BVV Brno 
Udržitelný design, inovativní materiály a jejich použití 

v souladu s principy cirkulární ekonomiky 
10.10. 1 

BVV Brno Technologické odpovědi na otázky strojírenské praxe 10.10. 1 

KHK KHK Základy číslicové techniky s použitím PLC 14.10. 1 

MISSION STC 

Kosmonosy 
Den s řediteli spolupracujících škol 16.10. 2 

M & B Calibr, 

spol. s r.o., 

Ivančice 

Metrologie v praxi I. 17.10. 1 
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Výzkumný ústav 

pro podnikání a 

inovace při 

Hospodářské 

komoře České 

republiky 

4 kroky, jak využít virtuální realitu ve výuce 
22.-24. 

10. 
1 

NIVD 
Inkluze - vzdělávání žáků, komunikace s rodiči, 

syndrom vyhoření 
30.10. 15 

NIDV Podpora při vzdělávání žáků a studentů s SPU a NKS 30. 10. 2 

NIDV 
Čtenářská gramotnost - Josef Lukášek, Pohádkové 

postavy a pověsti Orlických hor 
4. 11. 5 

KHK KHK Automatizace technologických operací 7.11. 2 

CVKHK Jak efektivně zvládat hněv a agresivitu žáků 7.11. 1 

KHK 

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje 

vzdělávání v KHK (KAPI.) - Kariérové poradenství a 

Kariérové dny 

11. 11. 1 

CBA 
Workshop pro pedagogické pracovníky - káva, čaj, 

míšené nápoje 
15.11. 1 

Computeragency 

o.p.s., Brno 
Inventor Professional - novinky ve verzi 2020 15.11. 1 

KHK a EKO-

KOM 
Seminář - Obaly a odpady 21. 11. 1 

BES Kadeřnický seminář 24.11. 2 

p. Mencl Výroba moderních restauračních moučníků 25.11. 1 

NIVD 
Legislativní ukotvení vzdělávání dětí  - žáků se SVP - 

VPP 
26.11. 3 

PPP Náchod 
Setkání metodiků prevence - aktuální informace z 

oblasti primární prevence 
28.11. 1 

PPP Náchod + 

Centrum Pochodeň 
Představení programu Přestávková prevence. 28.11. 1 

KHK 

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje 

vzdělávání v KHK (KAPI.) - Kariérové poradenství a 

Kariérové dny 

3. 12. 1 

NIDV Strategie vyšetřování šikany II. 5. 12. 1 

NIVD Moderní tvorba webů 19.12. 1 

JVS GROUP s.r.o. 

- Brno 
Výstava Poklad Inků. 4.1. 1 

NIVD Zadavatel písemných maturitních zkoušek 6.1. 1 

ČSLH 
Trenérský seminář Českého hokeje při Mistrovství 

světa IIHF v ledním hokeji juniorů 2020 
8.1. 1 

NIVD 
Vzdělávací program Prevence rizikového chování a 

trestněprávní přesah každodenních situací. 
10.1. 1 

NIVD Komunikace rodina a škola 16.1. 2 

NIDV KHK 
Vzdělávací program Komunikace rodina – škola – 

VPP 
16.1. 1 

NIVD Zadavatel pro žáky s PUP MZ 21.1. 1 

ČSLH Seminář pro rodiče a trenéry 28.1. 1 

KHK KHK Školení dle normy ČSN 73 0895 - systémy se 29.1. 2 
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zachováním funkčnosti při požáru. 

Trend ve vývoji a výrobě elektroinstalačního 

materiálu. 

NIDV Seminář pro ŠMK 3. 2. 1 

NIVD Hodnotitel ústní zkoušky - anglický jazyk 4.2. 1 

KHK KHK 

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje 

vzdělávání v KHK (KAPI.) - Kariérové poradenství a 

Kariérové dny 

17. 2. 1 

CVKHK Personální řízení v praxi 18.2. 1 

KHK Microsoft ve školách 19.2. 1 

MěÚ Nové Město 

nad Metují 
Novely právních předpisů ve školství 26.2. 1 

KHK KHK Marketingové nástroje a prezentační techniky 26.2. 1 

KHK KHK 
Aktuální vývoj a potřeby současných kovových 

konstrukcí ve stavebnictví 
27.2. 2 

Smart-BIT Průmysl 4.0 
únor-

březen 
1 

PPP Náchod 

(on-line) 

Informace, dokumenty, webináře týkající se prevence 

rizikového chování v období nouzového stavu a 

návratu žáků do škol.(MŠMT ČR, KHK, …), např.: 

− Primární prevence ve školách v době nouzového 

stavu 

− Portfolium karanténa 

− Pomoc ohroženým rodinám v souvislosti s covid19 

− Metodická podpora pro učitele k návratu dětí do škol 

po nouzovém stavu v ČR 

březen

-

červen  

 

1 

KHK KHK 

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje 

vzdělávání v KHK (KAPI.) - Kariérové poradenství a 

Kariérové dny 

4. 3. 1 

KHK KHK Internetový marketing 30.3. 1 

SYPO Komunikace přes systémy Škola online a Bakaláři 2. 4. 1 

Střední škola a 

vyšší odborná 

škola aplikované 

kybernetiky s.r.o., 

Programovatelné prostředí Mosaic 7.4. 1 

Výzkumný ústav 

pro podnikání a 

inovace při 

Hospodářské 

komoře České 

republiky 

Naučte s vytvářet aplikace ve virtuální realitě 7.-9.4. 1 

Střední škola a 

vyšší odborná 

škola aplikované 

kybernetiky s.r.o., 

Jdeme do toho s kybernou 16.4. 2 

APIV B Jak dnes poskytovat PO 16. 4. 1 

CVKHK Duševní rovnováha 16.4. 2 

KHK KHK Marketing na sociálních sítích 20.4. 1 
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Než zazvoní, s. r. 

o. 
Jak na přístupnost webu pro školy 20.4. 1 

CVKHK Duševní rovnováha 21.4. 2 

FANUC Czech 

s.r.o 
Základy obsluhy - CNC-Basic Fanuc 22.4. 1 

FANUC Czech 

s.r.o 

Obsluha a programování ISO (G kódy) se zaměřením 

na soustružení - CNC ISO T - Fanuc 
23.4. 1 

APIV B 
Činnost ŠPZ během nouzového stavu. Jak dnes může 

škola podpořit rodiče dětí se SVP. 
23. 4. 1 

FANUC Czech 

s.r.o. 

Obsluha a programování ISO (G kódy) se zaměřením 

na frézování - CNC ISO M - Fanuc 
24. 4. 1 

FANUC Czech 

s.r.o. 

Obsluha a programování MGi (Dialog) se zaměřením 

na soustružení - CNC MGi-T - Fanuc 
29. 4. 1 

FANUC Czech 

s.r.o. 

Obsluha a programování MGi (Dialog) se zaměřením 

na frézování - CNC MGi-M - Fanuc 
30. 4. 1 

Střední škola a 

vyšší odborná 

škola aplikované 

kybernetiky s.r.o., 

Programovatelné prostředí Mosaic 30. 4. 2 

NOVÁ ŠKOLA, 

s.r.o. 
AMOS – soubor vzdělávacích materiálů 

4. - 7. 

5. 
1 

Střední škola a 

vyšší odborná 

škola aplikované 

kybernetiky s.r.o., 

Jdeme do toho s kybernou - síťové rozhraní 

robotických stavebnic 
7. 5. 2 

KHK KHK Den otevřených dveří 7.5. 1 

Střední škola a 

vyšší odborná 

škola aplikované 

kybernetiky s.r.o., 

Jdeme do toho s kybernou - programování v Mosaic 14. 5. 2 

Consorta Praha 

s.r.o. 
Osa B - školení programování 15. 5. 1 

3E Praha 

Engineering, a.s. 
3D data v cloudu 18. 5. 1 

Consorta Praha 

s.r.o. 

Optimalizujte svou produktivitu při používání naší 

technologie LFV 
19. 5. 1 

Consorta Praha 

s.r.o. 
Programovací školení: Vytvořte si vlastní makra 20. 5. 1 

Consorta Praha 

s.r.o. 
Programovací školení: LFV technologie 21. 5. 1 

HEIDENHAIN 

s.r.o., Praha 
Základní kurz obsluha a programování TNC640 

25. -

27. 5. 
3 

Consorta Praha 

s.r.o. 
Programovací školení L Typ 8 / 10 

26.-28. 

5. 
1 

KHK KHK 

Požadavky moderních konstrukcí z pohledu zkušeností 

z praxe  

Pravidla správného návrhu konstrukcí, konstrukční 

detaily 

2. 6. 2 
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SYPO 
Matematika online: Nástroje Desmos a Graspable 

Math 
4.6. 1 

Střední škola a 

vyšší odborná 

škola aplikované 

kybernetiky s.r.o., 

Ovládání a nastavení PLC, projekt Kyberna 

 
14. 5. 2 

HEIDENHAIN 

s.r.o., Praha 

Základy obsluhy a ovládání TNC 640 – rozšiřující 

činnosti 

8.-

10.6. 
3 

KHK KHK 
Jak vytvořit dobrou značku školy aneb Štěstí přeje 

připraveným 
16.6. 1 

Než zazvoní 
Jak efektivně (a bez námahy) komunikovat o 

prázdninách 
17.6. 1 

KHK KHK 
Seminář pro pedagogické pracovníky – Konstrukce 

pohledem hasičů 
24. 6. 2 

HEIDENHAIN 

s.r.o., Praha 

Obsluha a ovládání TNC 640 – dotykové sondy a 

měření 
1.-2. 7. 3 

 

7.2 Odborná škola (OŠ NM a OŠ Opočno) 

Ve školním roce úspěšně dokončily dvě učitelky odborného výcviku Doplňující pedagogické 

studium - Učitel odborného výcviku v Hradci Králové. 

1 učitelka odborného výcviku pokračuje ve studiu speciální pedagogiky pro učitele odborného 

výcviku. 

Všichni pedagogičtí pracovníci se účastnili vzdělávání v rámci schůzek metodických 

sdružení: 

Motivace žáků 

Vzdělávací výsledky žáků 

Postřehy ze seminářů a školení 

Pedagogičtí pracovníci rovněž absolvovali řadu seminářů a kurzů za účelem prohlubování 

kvalifikace: 

Pořádající 

instituce 
Téma semináře 

Datu

m 

Úča

st 

DVPP HK Metody aktivního učení a práce s textem 15.10. 1 

DVPP HK Jemná jógová cvičení 18.10. 1 

DVPP Trutnov Odbourávání stresu pohybem 23.10. 1 

DVPP Náchod Čtenářská gramotnost 29.10. 9 

DVPP HK Psychosomatické potíže dětí a žáků 1.10. 1 

DVPP Rychnov n. 

K 
Náměty pro práci v třídnických hodinách 11.10. 1 

DVPP HK Jak efektivně zvládat hněv a agresivitu žáků a rodičů 7.11. 2 

DVPP HK Výtvarná dílna, novinky v textilních technikách 11.11. 2 

DVPP Trutnov Řemeslná dílna. Modrotisk a hliněná batika 19.11. 1 

KÚ + EKO- Odpady a obaly 21.11. 1 
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KOM,a.s 

DVPP HK ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou 3.12. 1 

DVPP Náchod Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce 9.12. 4 

DVPP Náchod 
Prevence rizikového chování a trestněprávní přesah 

každodenních situací 
10.1. 9 

DVPP Náchod Hry a hračky 16.1. 1 

UHK HK Kurz krizové intervence 31.1. 14 

KÚ KHK Duální vzdělávání 11.2. 1 

KÚ HK Microsoft ve školách 19.2. 1 

MÚ NMnM Novely právních předpisů k 1. 1. 2020 26.2. 1 

DVPP Trutnov  Asertivita a efektivní komunikace 26.2. 1 

DVPP Náchod Textilní tvoření – drobné textilní výrobky 3.3. 1 

DVP Náchod Duševní rovnováha aneb jak si udržet všech 5 pohromadě 16.4. 1 

DVP Náchod Duševní rovnováha aneb jak si udržet všech 5 pohromadě 21.4. 3 

DVPP HK Výtvarná dílna. Umělcem snadno a rychle. 8.6. 1 

DVPP HK Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků - webinář 
11.6, 

18.6. 
2 

7.3 Základní škola 

Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo již tradičně po čtyřech liniích: 

- Samostudium: Odborná literatura, školou odebírané odborné tiskoviny, studium vyhlášek, 

směrnic a nařízení MŠMT, zřizovatele a ředitelky školy. 

- Účast na vzdělávacích programech a dílnách pořádaných centrálně školou pro všechny 

pracovníky. 

- Podle nabídky akreditovaných středisek DVPP. Bohužel, vzdělávání, které bylo 

naplánováno od 10. 3. 2020 bylo velmi omezeno vzhledem k opatřením v době 

koronaviru.  

- Dlouhodobé vzdělávání – soukromé studium. 

Kalendář vzdělávacích akcí 
 

Pořádající 

instituce 
Téma semináře 

Datum Účast 

Září 2019 Studium interních zdrojů   

CVKHK-

HK 
Podpůrná opatření 

27. 09. 

2019 

2 

CVKHK-

Rychnov 

Metodické sdružení – Jednotný postup pg. pracovníků 

při řešení problémů se žáky 

08. 10. pg. 

pracovníci 

CVKHK-

Rychnov 
Suchý pastel 

08. 10. 
1 

CVKHK-

HK 
Matematická gramotnost 

16. 10.  
1 

CVKHK-

HK 
Tvořivá výtvarná dílna 

05. 11.  
2 

CVKHK-

HK 
Jak efektivně zvládat hněv a agresivitu žáků a rodičů 

07. 11. 
3 

CVKHK- Vánoční inspirace, přání a dekorace 11. 11.  2 
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HK 

CVKHK-

Rychnov 
ADHD, porucha pozornosti 

03. 12. 
3 

CVKHK- 

NA 
Spolupráce pedagoga a AP ve výuce 

10. 12.  
3 

CVKHK- 

NA 
Nápadník do EV 

11. 12.  
1 

CVKHK- 

NA 
Prevence rizik, chování a trestně právní přesah  

10. 1. 2020 
1 

CVKHK- 

TRUTNOV 

Komunikace při problémech vzniklých ve školském 

prostředí 

13. 1.  
1 

CVKHK-

Rychnov 
Pohyb, hudba v TV 

21. 1.  
1 

ZŠ 
Metodické sdružení – Hodnocení žáků s diagnózou 

porucha chování a autismus 

11. 2. pg. 

pracovníci 

CVKHK-

HK 
Řemeslná dílna 

14. 2. 
1 

Sfumato Splývavé čtení aneb čtení pro všechny děti 21. – 22. 2. 2 

CVKHK- 

TRUTNOV 

Komunikace při problémech vzniklých ve školském 

prostředí 

06. 3.  
3 

 

7.4 Mimoškolní činnost 

Prohlubování, rozšiřování a získávání kvalifikace probíhalo po celý školní rok v souladu 

s dlouhodobým plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a také s potřebami 

školy. Všichni vychovatelé se v letošním roce zúčastnili čtyř metodických sdružení.  

K prohlubování vzdělávání docházelo především při metodických sdruženích vychovatelů 

a školeních zaměstnanců. Plán osobního rozvoje každého pracovníka byl prokonzultován 

a vyhodnocen. Nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků shromažďovala 

zástupkyně mimoškolní činnosti a účast pedagogů na vzdělávací akci konzultovala 

s ředitelkou školy.  

Účastníci předali kopie osvědčení o absolvovaném vzdělávání do personálního útvaru školy. 

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, se vychovatelé a asistenti pedagoga 

vzdělávají dále především v rámci metodických sdružení vychovatelů, na seminářích 

organizovanými naší školou nebo samostudiem. 
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8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na 

veřejnosti 

8.1 Útvar SŠ NM 

8.1.1 Strojírenství 

Vzdělávání žáků oboru strojírenství probíhalo podle ŠVP Strojírenství.  

Absolvent oboru disponuje kompetencemi pro činnosti nejen ve výrobních podnicích, 

především v odvětví strojírenství, ale i v dalších oblastech. Těmto trendům moderních 

technologií se teoretická i praktická výuka snažila co nejvíce přiblížit. 

 

Výuka studijního oboru probíhala v teoretickém i praktickém vyučování.  

 

Teoretické vyučování 1. ročníku 1. SA (10 žáků), 3. ročníku 3.SA (7 žáků) a 4. ročníku 4.SA 

(8 žáků) zajistilo znalosti v daném oboru po ročnících v odborných předmětech dle ŠVP 

v návaznosti na praktické dovednosti v praktických předmětech. 

 

Praxe se realizovala v areálu školy SPŠ, Nové Město nad Metují a ve smluvních podnicích 

(odborná praxe ve třetím ročníku). Výuka v praktickém vyučování probíhala pod vedením 

učitele odborného výcviku. Žáci se naučili základům ručního zpracování kovů, seznámili se 

se základními druhy konvenčních strojů, technologií výroby a materiálů. Seznámili se základy 

třískového obrábění, orientují se v dílenské dokumentaci, měření a kontrole. 

 

Na konci 1. pololetí vykonávali žáci 4. ročníku ročníkové zkoušky (část praktická, písemná a 

ústní), které měly zajistit přípravu na maturitní zkoušky v květnu.   

 

Součástí výuky v jednotlivých ročnících byly plánované odborné exkurze, které měly přispět 

k rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností žáků a získání přehledu o 

existujících okolních firmách. Exkurze byly plánovány na 2. pololetí školního roku ve 

spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou KHK, v souvislosti s epidemií koronaviru na 

území České republiky a vyhlášením stavu nouze, výuka žáků probíhala pouze on-line bez 

osobní přítomnosti ve škole a zároveň se nemohly konat žádné další akce. 

 

Někteří žáci navštívili Strojírenský veletrh v Brně. Žáci 4. SA dále navštívili výstavu VŠ 

Gaudeamus v Brně a zúčastnili se Dne otevřených dveří FS ČVUT Praha. 

 

Tři žáci 4. SA se zúčastnili Soutěže v CAD kreslení a modelování on-line. 

  

Během školního roku se žáci účastnili řady dalších akcí v rámci celé školy (beseda s Úřadem 

práce, Planeta plastů, Týden prevence aj.) 
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8.1.2 Informační technologie 

Vzdělávání žáků oboru Informační technologie probíhalo podle ŠVP Informační technologie. 

Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů probíhala společně s dalšími studijními obory. Na 

odborné předměty byli žáci děleni do skupin, které byly někdy tvořeny spojením více ročníků. 

Odborná praxe proběhla ve třetím ročníku u odborných firem. Náplní praxe byly různé 

odborné dovednosti, které žáci získali během výuky a mohli si je tak dále prohloubit. Mezi 

dovednosti, jež žáci vykonávali, patřily například práce spojené s údržbou a návrhem různého 

hardwaru, sítí a softwaru, tvorba webových stránek a grafické práce. Praxe druhých ročníků 

vzhledem ke koronavirové krizi neproběhla. 

Součástí výuky v jednotlivých ročnících byly odborné exkurze, ukázky a soutěže, které 

přispěly k rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností žáků. 

I v letošním školním roce probíhal na naší škole kroužek robotiky. Do kroužku se zapojilo 6 

žáků (4 naši studenti a 2 žáci ZŠ). Během dvou odpoledních středečních hodin se mohli 

seznámit se stavbou a programováním stavebnic Fischertechnik a LEGO. Podařilo se vytvořit 

spoustu zajímavých výtvorů. Například plně automatický dopravník s jednou 

zautomatizovanou technologickou operací a bezpečnostním vypínačem, robotickou ruku, 

automatický osoušeč rukou, poloautomatické kladivo a množství autonomních vozítek. 

27. 1. se studenti 4. ročníku oboru Informační technologie zúčastnili exkurze ve firmě 

MoroSystems v Hradci Králové. Tato firma se zaměřuje na vývoj webových aplikací a 

portálů, informačních systémů a transakčních systémů v Java a JavaScript a vývoj softwaru na 

míru. Ve firmě jsme se dozvěděli spoustu zajímavých příběhů několika zaměstnanců. Prošli 

jsme si oddělení IT. Zároveň se dozvěděli o pracovních příležitostech, případně možnosti 

brigády, kde by mohli uplatnit své dovednosti. 

6. 2. se studenti 2. a 3. ročníku studijního oboru Informační technologie zúčastnili exkurze ve 

firmě ABB v Trutnově. Firma ABB se zaměřuje na výrobu, prodej a servis rozvoden a 

elektrických sítí. Během exkurze byli studenti seznámeni s firemními postupy. Zejména se 

dozvěděli, jakým způsobem se ve firmě postupuje během realizace různých projektů a jak se 

firma věnuje IT bezpečnosti. Měli možnost se podívat do výrobní části a do oddělení IT. 

Zároveň se dozvěděli o pracovních příležitostech, případně možnosti brigády, kde by mohli 

uplatnit své dovednosti. 

8.1.3 Mechanik seřizovač – Programátor CNC strojů  

Vzdělávání žáků oboru Mechanik seřizovač probíhalo podle ŠVP Mechanik seřizovač – 

Programátor CNC strojů. V rámci čtrnáctidenního cyklu se střídala teoretická i praktická 

výuka. V 1. ročníku byla praktická výuka 2 dny za 14 dní, ve 2. ročníku 3 dny a ve 3. ročníku 

4 dny za 14 dní. Odborný výcvik byl realizován ve školních dílnách. 

Do 1. ročníku v září nastoupilo 9 žáků. V 2. ročníku se učilo 5 žáků. Ve 3. ročníku studovali 4 

žáci. 

Odborná praxe proběhla ve třetím ročníku od 9. 9. 2019 do 20. 9. 2019 u odborných firem. 

Náplní byly různé odborné dovednosti, které žáci získali během výuky a mohli si je tak dále 

prohloubit. Odborná praxe v 2. ročníku měla proběhnout v květnu 2020, ale kvůli epidemii 

koronaviru neproběhla. 

Součástí výuky v jednotlivých ročnících byly odborné exkurze a další akce, které přispěly k 

rozšíření teoretických a praktických dovedností žáků. 
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Přednáška „Kyberšikana“ proběhla u 2. ročníku 26. 9. 2019 a u 1. ročníku 23. 1. 2020. Zde se 

studenti dozvěděli o nebezpečích, které na ně „číhají“ na sociálních sítích a jak se před nimi 

bránit. 

Dne 10. října navštívili studenti 2. ročníku Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Žáky 

zaujaly kromě množství strojů, technologií, aut, velká obráběcí centra, CNC frézky a obráběcí 

nástroje. 

Dne 13. 12. 2019 absolvoval 1. ročník přednášku „Bezpečné klima ve třídě“. 

Na konci 1. pololetí vykonávali žáci 3. ročníku ročníkové zkoušky (část praktická, písemná i 

ústní), které měly zajistit přípravu na závěrečné zkoušky v červnu. Všichni žáci prospěli. 

Během školního roku se žáci účastnili řady dalších akcí v rámci celé školy (Týden prevence, 

filmová představení aj.). 

8.1.4 Gastronomie 

Vzdělávání žáků oboru Gastronomie 3. a 4. ročníku probíhalo podle ŠVP Gastronomie. Ve 3. 

ročníku se vzdělávalo 5 žáků, ve 4. ročníku 4 žáci. 

 

Výuka žáků tohoto oboru probíhala v odborných předmětech společně ve spojené třídě (např. 

Gastronomická technologie, Restaurační a hotelový servis, Potraviny a výživa společně 3. a 4. 

ročník).  

 

V lichém týdnu žáci měli teoretickou výuku, v sudém týdnu byl součástí výuky i odborný 

výcvik (žáci 3. ročníku - 4 dny a žáci 4. ročníku - 2 dny). Odborný výcvik probíhal na 

pracovištích školy - školní jídelna v Novém Městě nad Metují, restaurační zařízení Pyramida 

v Novém Městě nad Metují, a na odloučených smluvních pracovištích. 

 

Během školního roku žáci 3. ročníku absolvovali i 14 ti denní odbornou praxi na smluvních 

pracovištích – Kozí chlívek Deštné, hotel Rozkoš Česká Skalice, restaurace Čertovka Peklo, 

hotel Elko Náchod a jídelna MŠ a ZŠ Ohnišov. 

 

Žáci během teoretické výuky získali znalosti z daného oboru, které přeměnili v odborné 

dovednosti během odborného výcviku a odborné praxe. 

 

Součástí výuky byla i odborná exkurze, která přispěla k rozšíření teoretických znalostí i 

praktických dovedností žáků. Žáci 3. a 4. ročníku byli 11. února 2020 na exkurzi v rodinné 

pražírně kávy Lamcafé v Hradci Králové. 

 

Dále se žáci oboru Gastronomie aktivně podíleli na zabezpečení různých akcí konajících se v 

restauračním zařízení Pyramida nebo v okolních firmách: 

- 12. září 2019 zasedání Konsorcia v restauračním zařízení Pyramida 

- 18. října 2019 celodenní raut v restauračním zařízení Pyramida k jubilejnímu výročí 

od založení firmy Detecha z Nového Města nad Metují 

- 21. 10. – 25. 10. 2019 přípravné práce a servis slavnostního obědu, recepce s rautem v 

Berlíně, na který přišlo více jak 500 hostů z šedesáti zemí světa 

- 7. listopadu 2019 KČT Nové Město nad Metují oslavil 100 let od svého založení 

v restaurantu Pyramida 
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- 30. 11. a 1. 12. 2019 Vánoční výstava v Opočně – příprava slavnostní tabule na téma 

„Svatba o Vánocích“, zajištění servisu pokrmů a nápojů 

- 13. prosince 2019 raut pro firmu Nutricia Nové Město nad Metují v restauračním 

zařízení Pyramida 

- 17. prosince 2019 vánoční koncert ZUŠ Nové Město nad Metují v restauračním 

zařízení Pyramida 

- 7. – 10. ledna 2020 probíhaly v restauračním zařízení Pyramida praktické ročníkové 

zkoušky oboru gastronomie 

- 10. ledna 2020 - raut při příležitosti udílení cen nejlepším atletům v restauračním 

zařízení Pyramida 

- 21. ledna 2020 servis na výroční členské schůzi KČT v restauračním zařízení 

Pyramida  

- 6. února 2020 příprava rautu a servis v Muzeu východních Čech v Hradci Králové při 

příležitosti vernisáže výstavy UPROSTŘED KORUNY ČESKÉ 

- 21. února 2020 servis na Plese města Nové Město nad Metují v restauračním zařízení 

Pyramida 

- 28. února 2020 servis na Včelařském plese v restauračním zařízení Pyramida 

 

Studentky 3. ročníku Andrea Eimannová a Lucie Štěpánová 5. února 2020 získaly ocenění 

ředitelky školy za dlouhodobé výborné studijní výsledky a vzorný přístup ke studiu. 

12. března 2020 vláda České republiky vyhlásila v souvislosti s epidemií koronaviru na území 

České republiky stav nouze, výuka žáků probíhala pouze on-line bez osobní přítomnosti ve 

škole a zároveň se nemohly konat žádné další akce. 

8.1.5 Strojní mechanik 

Vzdělávání žáků oboru strojní mechanik probíhalo podle ŠVP Strojní mechanik.  

Absolvent oboru disponuje kompetencemi pro činnosti nejen ve výrobních podnicích, 

především v odvětví strojírenství, ale i v dalších oblastech. Těmto trendům moderních 

technologií se teoretická i praktická výuka snažila co nejvíce přiblížit. 

 

Výuka učebního oboru probíhala v týdenních cyklech, střídáním teoretického a praktického 

vyučování. Proti sobě se v jednom týdnu střídal první ročník, třída 1. A a v dalším týdnu 

druhý ročník, třída 2. A. 

 

Teoretické vyučování zajistilo znalosti v daném oboru po ročnících v odborných předmětech 

dle ŠVP v návaznosti na praktické dovednosti v odborném výcviku v jednotlivých ročnících 

studia. 

 

Výuka v prvním ročníku probíhala společně u všech tří technických oborů strojní mechanik (8 

žáků), karosář a obráběč kovů. Odděleně probíhala výuka v druhém ročníku (5žáci).  

 

Odborný výcvik se realizoval v areálu školy SPŠ, Nové Město nad Metují a ve smluvních 

pracovištích. Výuka v praktickém vyučování probíhala pod vedením učitele odborného 

výcviku. Žáci se naučili základům ručního zpracování kovů, seznámili se se základními druhy 

konvenčních strojů, technologií výroby a materiálů. Seznámili se s postupy montážních prací, 

orientují se v dílenské dokumentaci, provádí výrobní, montážní a údržbářské práce. 

Součástí výuky v jednotlivých ročnících byly plánované odborné exkurze v. 2. pololetí 

školního roku ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou KHK, v souvislosti s epidemií 
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koronaviru na území České republiky a vyhlášení stavu nouze, výuka žáků probíhala pouze 

on-line bez osobní přítomnosti ve škole a zároveň se nemohly konat žádné akce,  které měly 

přispět k rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností žáků a získání přehledu  

o existujících okolních firmách. Někteří žáci navštívili Strojírenský veletrh v Brně. 

  

Během školního roku se žáci účastnili řady dalších akcí v rámci celé školy (beseda s Úřadem 

práce, Planeta plastů, Týden prevence aj.) 

8.1.6 Obráběč kovů 

Vzdělávání žáků oboru obráběč kovů probíhalo podle ŠVP Obráběč kovů.  

  

Absolvent oboru disponuje kompetencemi pro činnosti nejen ve výrobních podnicích, 

především v odvětví strojírenství, ale i v dalších oblastech. Těmto trendům moderních 

technologií se teoretická i praktická výuka snažila co nejvíce přiblížit. 

 

Výuka učebního oboru probíhala v týdenních cyklech, střídáním teoretického a praktického 

vyučování. Proti sobě se v jednom týdnu střídal první ročník, třída 1. A a v dalším týdnu 

druhý ročník, třída 2. A a třetí ročník, třída 3. A. 

Teoretické vyučování zajistilo znalosti v daném oboru po ročnících v odborných předmětech 

dle ŠVP v návaznosti na praktické dovednosti v odborném výcviku v jednotlivých ročnících 

studia. 

 

Výuka v prvním ročníku probíhala společně u všech tří technických oborů - strojní mechanik, 

karosář a obráběč kovů. Odděleně probíhala výuka ve druhém a ve třetím ročníku. Obor 

obráběč kovů navštěvoval v prvním ročníku jeden žák, ve druhém čtyři žáci a ve třetím jeden 

žák. 

 

Odborný výcvik se realizoval v areálu školy SPŠ, Nové Město nad Metují a ve smluvních 

podnicích. Výuka v praktickém vyučování probíhala pod vedením učitele odborného výcviku. 

Žáci se naučili základům ručního zpracování kovů, seznámili se se základními druhy 

konvenčních strojů, technologií výroby a materiálů. Seznámili se s obsluhou CNC strojů, 

ovládají práce na všech základních typech obráběcích strojů, orientují se v technické 

dokumentaci. 

 

Na konci 1. pololetí vykonával žák 3. ročníku ročníkové zkoušky (část praktická, písemná a 

ústní), které měly zajistit přípravu na závěrečné zkoušky v červnu. 

 

Součástí výuky v jednotlivých ročnících byly plánované odborné exkurze v 2. pololetí 

školního roku ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou KHK (v dané situaci však 

nebyly uskutečněny), které měly přispět k rozšíření teoretických znalostí a praktických 

dovedností žáků a k získání přehledu o existujících okolních firmách. Někteří žáci navštívili 

Strojírenský veletrh v Brně. 

 

Během školního roku se žáci účastnili řady dalších akcí v rámci celé školy (beseda s Úřadem 

práce, Planeta plastů, Týden prevence aj.). 
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8.1.7 Karosář 

Vzdělávání žáků oboru karosář probíhalo podle ŠVP Karosář.  

Absolvent oboru disponuje kompetencemi pro činnosti nejen ve výrobních podnicích, 

především v odvětví strojírenství, ale i v dalších oblastech. Těmto trendům moderních 

technologií se teoretická i praktická výuka snažila co nejvíce přiblížit. 

 

Výuka učebního oboru probíhala v týdenních cyklech, střídáním teoretického a praktického 

vyučování. Proti sobě se v jednom týdnu střídal první ročník, třída 1. A a v dalším týdnu 

druhý a třetí ročník, třída 2. A a 3. A. 

 

Teoretické vyučování zajistilo znalosti v daném oboru po ročnících v odborných předmětech 

dle ŠVP v návaznosti na praktické dovednosti v odborném výcviku v jednotlivých ročnících 

studia. 

 

Výuka v prvním ročníku probíhala společně u všech tří technických oborů karosář (5 žáků), 

obráběč kovů, strojní mechanik. Odděleně probíhala výuka ve druhém ročníku (9 žáků) a ve 

třetím ročníku (7 žáků).  

Odborný výcvik se realizoval v areálu školy, ve školních dílnách v ulici Nádražní, Nové 

Město nad Metují a ve smluvních podnicích. Výuka v praktickém vyučování probíhala pod 

vedením učitele odborného výcviku. Žáci se naučili základům ručního zpracování kovů, 

seznámili se základními druhy konvenčních strojů, technologií výroby a materiálů. Seznámili 

se také s postupy zpracování plechových součástí, provádění různých oprav karosérií. 

 

Na konci 1. pololetí vykonávali žáci 3. ročníku ročníkové zkoušky (část praktická, písemná a 

ústní), které měly zajistit přípravu na závěrečné zkoušky v červnu.  

  

Součástí výuky v jednotlivých ročnících byly odborné exkurze, které měly přispět k rozšíření 

teoretických znalostí a praktických dovedností žáků a získání přehledu o existujících okolních 

firmách. Exkurze byly plánovány na 2. pololetí školního roku ve spolupráci s Krajskou 

hospodářskou komorou KHK, v souvislosti s epidemií koronaviru na území České republiky a 

vyhlášení stavu nouze, výuka žáků probíhala pouze on-line bez osobní přítomnosti ve škole a 

zároveň se nemohly konat žádné další akce. Část žáků navštívila Strojírenský veletrh v Brně.   

  

Během školního roku se žáci účastnili řady dalších akcí v rámci celé školy (beseda s Úřadem 

práce, Planeta plastů, Týden prevence aj.) 

8.1.8 Kadeřník  

Vzdělávání žáků oboru Kadeřník probíhalo podle ŠVP Kadeřník. Výuka se cyklicky po týdnu 

střídala s teorií a odborným výcvikem. Žáci 1., 2. a 3. ročníku vykonávali odborný výcvik ve 

dvou školních pracovištích v kadeřnictví. V sudém týdnu žáci 1. a 3. ročníku, v lichém týdnu 

žáci 2. ročníku. 

 

Do 1. ročníku v září 2019 nastoupilo 30 žáků. Během školního roku studium ukončilo 9 žáků 

a jedna žákyně nastoupila. Ve 2. ročníku je celkem 17 žákyň a ve třetím ročníku je 12 žákyň. 

 

Ve čtvrtek 6. 2. 2020 se žáci 1. a 2. ročníku oboru Kadeřník byli podívat na 20. ročník 

mezinárodní soutěže středních škol a odborných učilišť Kalibr Cup v Lanškrouně. Studenti z 

jiných škol zde soutěžili v kategoriích Účesová tvorba, Make-up, Body-art a Nail-art na téma 
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„Party style“ – večerní party v extravagantním stylu. Exkurze byla pojata jako motivační a již 

v průběhu soutěže probíhaly mezi žáky vášnivé diskuze a nadšené nápady pro následující 

ročník soutěže. 

 

Dne 22. 1. 2020 v odpoledních hodinách navštívilo 24 členek Klubu seniorů v Novém Městě 

nad Metují školní provozovnu kadeřnictví na budově SPŠ. Při kávě či čaji a malé sladkosti si 

se zájmem vyslechly informace na téma „Péče o vlasy“ od učitelek odborného výcviku, které 

jim zodpověděly také spoustu dotazů. Ty odvážnější si vyzkoušely správný postup natáčení 

vlasů na natáčky a některé odcházely domů i s novým účesem. 

Dne 10. 1. 2020 proběhly ve školním kadeřnictví ročníkové praktické zkoušky 3. ročníku. 

Žákyně na své modelce předvedly společenský účes a na pánském modelu pánský módní střih 

s konečnou úpravou.  

 

Dne 13. 1. 2020 žákyně 3. ročníku zpracovaly písemnou ročníkovou zkoušku. Tři žákyně 

neprospěly, v náhradním termínu písemnou zkoušku úspěšně opakovala jedna žákyně, dvě 

žákyně úspěšně opakovaly až v dalším náhradním termínu. 

 

Dne 16. 1. 2020 proběhla ústní ročníková zkouška 3. ročníku. Dvě žákyně neprospěly, v 

náhradním termínu ústní zkoušku úspěšně opakovaly. 

 

Dne 14. 2. 2020 se žákyně 3. ročníku zúčastnily školního plesu v Městském divadle Dr. 

Josefa Čížka v Náchodě. Žákyním byly slavnostně předány šerpy. 

 

Dne 18. 2. 2020 se žákyně 1. 2. a 3. ročníků zúčastnily dokumentárního představení v kině 

Nové Město nad Metují „Planeta Země“. 

 

Dne 28. 2. 2020 pro žákyně 3. ročníku byla ve škole připravena beseda s Úřadem práce. 

  

Během celého školního roku byli žáci průběžně informováni o nových produktech v 

kadeřnické oblasti prostřednictvím obchodních zástupců kadeřnických firem BES a Indola. 

 

8.1.9 Kuchař – číšník 

Vzdělávání žáků oboru kuchař - číšník 3. ročník probíhalo podle ŠVP Kuchař - číšník. 

Ve 3. ročníku se vzdělávalo při teoretické výuce 6 žáků, při odborném výcviku 8 žáků (2 žáci 

loňského maturitního oboru měli uznané teoretické předměty).  

V lichém týdnu žáci měli teoretickou výuku a v sudém týdnu odborný výcvik. Odborný 

výcvik probíhal na pracovištích školy - v restauračním zařízení Pyramida v Novém Městě nad 

Metují a na odloučených smluvních pracovištích. Jednalo se o tato pracoviště – Restaurace 

Modrý domek Opočno, Hotel Elko Náchod, Pizzerie Galerie Náchod, Restaurace U Zvonu 

Rychnov nad Kněžnou, Hotel Rajská zahrada Nové Město nad Metují, Pizzerie Malecí Nové 

Město nad Metují.  

 

Žáci během teoretické výuky získali znalosti z daného oboru, které přeměnili v odborné 

dovednosti během odborného výcviku a odborné praxe. 

Součástí výuky byly i odborné exkurze, které přispěli k rozšíření teoretických znalostí 

i praktických dovedností žáků.  
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Žáci 3. ročníku se zúčastnili 25. 11. 2019 semináře o restauračních moučnících vedeném 

lektorem p. Menclem.  

 

11. února se žáci zúčastnili exkurze v rodinné pražírně kávy Lamcafé v Hradci Králové 

Dále se žáci oboru kuchař – číšník aktivně podíleli na zabezpečení různých akcí konajících se 

v restauračním zařízení Pyramida nebo v okolních firmách: 

 

Dne 12. září se uskutečnilo na Pyramidě zasedání konsorcia. 18. října proběhl celodenní raut 

na Pyramidě k jubilejnímu výročí od založení firmy Detecha z Nového Města nad Metují. 

Ve dnech 21. 10. – 25. 10. probíhaly přípravné práce a servis slavnostního obědu, recepce 

s rautem v Berlíně, na který přišlo více jak 500 hostů z 60-ti zemí světa. Dne 7. listopadu 

KČT Nové Město nad Metují oslavil 100 let od svého založení v restaurantu Pyramida.Ve 

dnech 30. 11. a 1. 12. proběhla Vánoční výstava v Opočně, kde naši žáci připravili slavnostní 

tabule na téma „Svatba o Vánocích“ a také pomáhali se zajištěním servisu pokrmů a nápojů.  

 

13. prosince proběhl na Pyramidě vánoční večírek firmy Deva Nutricie Nové Město nad 

Metují. 17. prosince se uskutečnil na Pyramidě vánoční koncert ZUŠ Nové Město nad Metují. 

V prvním sudém týdnu nového roku probíhaly na Pyramidě praktické ročníkové zkoušky. 

Dne 10. 1. proběhl na Pyramidě raut při příležitosti udílení cen nejlepším atletům roku SK 

Nové Město nad Metují. 

 

Dne 21. 1. se konala na Pyramidě výroční schůze KČT Nové Město nad Metují. Dne 6. 2. se 

žáci podíleli na přípravě a servisu rautu v muzeu východních Čech v Hradci Králové při 

příležitosti vernisáže výstavy UPROSTŘED KORUNY ČESKÉ. 21. 2. se konal na Pyramidě 

ples města Nové Město nad Metují. 28. 2. se konal na Pyramidě ples Včelařů okresu Náchod. 

8.1.10 Cukrář 

Od začátku školního roku chodily do třetího ročníku dobíhajícího „Háčkového“ oboru cukrář 

3 žákyně. 

 

Tento obor v sudý týden měl praktickou výuku a v lichý týden teoretickou výuku. Vzdělávání 

žákyň probíhalo podle ŠVP pro obor Cukrář. 

 

Praktická výuka se realizovala v cukrářských dílnách na Kasárnách. Žákyně při ní vyráběly 

tradiční i netradiční druhy zákusků, klasické i moderní dorty, trendové restaurační moučníky a 

výrobky, které by si jen tak doma nevyrobily. Mezi nimi byly třeba zmrzliny, speciální 

výrobky - turecký med, Jour bonbóny. Výrobky byly převážně na zakázky pro širokou 

veřejnost, která se po prvních objednávkách spokojená znovu vracela, což nás velice těšilo. 

 

Součástí výuky byly i odborné přednášky, které přispěly k rozšíření teoretických znalostí a 

praktických dovedností žákyň. 

 

1. listopadu  proběhlo setkání ředitelů ve školní restauraci Pyramida, kde naše žákyně 

prezentovaly modelované výrobky, které si připravily na odborném výcviku.  

 

25. listopadu v našich cukrářských dílnách proběhla již v pořadí druhá předváděcí akce, které 

se zúčastnilo celkem 20 žáků (i z dalších oborů) z naší školy. Tématem byly "Restaurační 

moučníky – moderní pojetí", kde pan Mencl, který už podruhé za námi přijel z pražského 
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hotelu Augustine a Luxury Collection, předvedl ukázky moderní výroby a následnou 

prezentaci restauračních moučníků, které byly poté připraveny i k degustaci. 

 

4. prosince se konala akce pro Klub seniorů z Nového Města nad Metují, kde žákyně z oboru 

cukrář předvedly modelování ozdob a zvířátek a ve spolupráci s učitelkami tohoto oboru 

představily seniorkám netradiční a moderní druhy cukroví. 

 

Od 7. ledna do 15. ledna žákyně absolvovaly ročníkové zkoušky, během kterých mohly 

předvést svoje znalosti i dovednosti načerpané za uplynulé roky. 

 

11. února se žákyně oboru cukrář zúčastnily exkurze v pražírně kávy Lamcafe v Hradci 

Králové, kde nás pan Lamka seznámil s původem, pěstováním, pražením kávy a součástí 

výkladu bylo ještě seznámení s druhy, původem a výrobou pravých rumů. 

 

Během školního roku se žáci a učitelé zúčastnili mnoha dalších akcí například: 

22. - 23. listopadu a 14. února Dne otevřených dveří, pečení vánočního cukroví, které se 

následně prodávalo veřejnosti na vánoční výstavě v Opočně a v Novém Městě nad Metují. 

8.1.11 Etická a estetická výchova 

Etická a estetická výchova zaujímá důležité místo v životě studentů. Prolíná se napříč celým 

výchovně-vzdělávacím procesem, a to v míře, která souvisí s náplní a cíli jednotlivých 

předmětů. Pro vývoj mladých lidí je důležité to, jak vnímají sebe sama, svoje vrstevníky, 

rodiče, přátelé, lidi, se kterými se setkávají na soukromé a profesní úrovni. Je neméně důležité 

to, jak se k druhým chovají, jak je respektují a vyjadřují svoje postoje.  

I když etiku ani estetiku studenti nemají zařazené jako samostatný předmět, jsou součástí 

jejich každodenního života a studia jiných předmětů. To je i důvod proč během tohoto 

školního roku studenti absolvovali několik přednášek. 

Jednou z nich byla přednáška Kyberšikana – skrytá nebezpečí internetu pro studenty 2. 

ročníků. Studenti se dozvěděli, jaká bezpečnostní pravidla je důležité respektovat při 

používání internetu a čemu se naopak vyhnout.  

V rámci přenášky v angličtině se studenti dozvěděli informace o Izraeli. S rodilým mluvčím 

mohli diskutovat a dozvědět se zajímavosti a fakta o této krásné zemi. S respektem přijali to, 

že to je země, která nežije v míru a  lidé tam s tímto vědomím žijí.    

V listopadu jsme si připomněli 30. výročí jako vzpomínku na listopad 1989. V rámci 

některých vyučovacích hodin učitelé diskutovali se studenty, co si představují pod pojmem 

svoboda a co to pro ně znamená, jak ji vnímají. Studenti 1. A, 1. SA, 1. SB, 2. A, 2. B, 2. SA, 

2. SB, 4. SA, 4. SB se účastnili výstavy „Vzpomínka na listopad – 30 let svobody“ - v 

Městské knihovně NMnM. Obsahem jednotlivých exkurzí byla výstava a beseda k 30. výročí 

17. listopadu 1989 a také prohlídka knihovny s komentářem. 

V listopadu a únoru se studenti aktivně zapojili do prezentace školy „Den otevřených dveří“. 

Studenti vyšších ročníků aktivně prováděli budoucí studenty školou a ve spolupráci s učiteli 

podávali podrobné informace o studiu na škole.  
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V prosinci studenti 1. ročníku měli „Projektový den“ - Bezpečné klima ve třídě. Projektový 

den. Ve třídě, kde je dobré, bezpečné klima se bude lépe pracovat žákům i učitelům. Žáci se 

v bezpečném a pozitivním prostředí cítí dobře, lépe se soustředí a snadněji přijímají nové 

poznatky. V rámci projektového dne se žáci aktivně zúčastnili různých aktivit na podporu 

dobrých vztahů. V takové třídě jsou menší předpoklady ke vzniku šikany. 

Důležitou událostí pro studenty 4. ročníku byl maturitní ples v únoru tohoto roku v hotelu 

Beránek v Náchodě. V rámci toho si studenti kreativně připravili zajímavý nástup.  

Celoročně se staráme ve škole o prostředí, ve kterém pracovně trávíme spoustu společného 

času. Ať už je to výzdoba na chodbách, modernizování prostorů, ale také způsob, jakým se 

studenty pracujeme, oceňujeme je a komunikujeme s nimi. Tímto propojujeme sféru etickou i 

estetickou. Naším společným cílem je podpořit a rozvinout jejich intelektuální část osobnosti 

a zároveň přispět ke zdravému vývoji jejich společenského chování.   

Nezapomínáme na prosté, ale základní projevy jako pozdrav, poděkuj, požádej, omluv se tak, 

aby se etické hodnoty projevovaly chováním a jednáním ve školním, ale i osobním životě 

žáků. Dbáme na to, abychom byli našim žákům příkladem. 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ve školním roce 2019 – 2020. 

Cílem environmentální výchovy je rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) 

potřebných pro environmentálně odpovědné jednání, to je jednání, které je v dané situaci a 

daných možnostech co nejpříznivější pro současný i budoucí stav životního prostředí.  

Environmentálně odpovědné jednání je chápáno jako odpovědné osobní, občanské a profesní 

jednání, týkající se zacházení s přírodou a přírodními zdroji, spotřebitelského chování a 

aktivního ovlivňování svého okolí s využitím demokratických procesů a právních prostředků. 

EVVO k takovému jednání připravuje a motivuje, samotné jednání je věcí svobodného 

rozhodnutí jednotlivce.  

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) a environmentální poradenství jsou 

významnými preventivními nástroji Státní politiky životního prostředí ČR. Úkolem EVVO je 

vést občany k takovému myšlení a jednání, které je v souladu s principy udržitelného rozvoje, 

k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a k úctě k životu ve všech jeho 

formách. 

Základní podmínky pro EVVO: 

● stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, 

● Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního 

poradenství na léta 2016-2025, 

● Akční plán na léta 2019-2021 ke Státnímu programu environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016-2025. Stanovuje aktivity, které mají 

zejména MŽP ČR a MŠMT ČR realizovat v letech 2019-2021 na podporu rozvoje systému 

EVVO a environmentálního poradenství v ČR. 

Systém EVVO ve škole vychází z Metodického pokynu MŠMT ČR k zajištění 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty EVVO a ŠVP školy. 

EVVO ve škole:  

Environmentální senzitivita je jednou z nejdůležitějších a současně nejnáročnějších cílových 

oblastí environmentální výchovy na školách. Lze ji charakterizují jako „citlivost, vztah a 
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empatii vůči přírodě a životnímu prostředí, včetně citlivého vztahu ke zvířatům a 

rostlinám“. Základním předpokladem k zájmu učit se o životním prostředí je cítit o něj 

starost a podnikat kroky k jeho ochraně. 

EVVO ve škole:  

- Je uskutečňována v předmětu Základy ekologie, který se vyučuje ve všech  oborech. 

- Průřezové téma EVVO (Člověk a životní prostředí) se prolíná v průběhu výchovně 

vzdělávacího procesu všemi ročníky a mnoha předměty. 

- EVVO je nedílnou součástí ŠVP jednotlivých učebních i studijních oborů. 

V průběhu školního roku byl realizován plán EVVO: 

1. Akce pro žáky školy se zaměřením na EVVO: 

a. Název akce: Interaktivní seminář Obaly a odpady 

Termín konání: 11. února 2020 Kino Nové Město nad Metují 

Zaměření akce: Program - komentovaný dokument pro školy přímo 

pracovníkem z pořádající organizace EKO-KOM, a.s.. Toto aktuální téma bylo 

prezentováno z pohledu nejen nutnosti likvidace odpadů z hlediska 

celospolečenského, ale i z pohledu jednotlivce. 

Společnost EKOKOM se zabývá provozem systému třídění a využití odpadu. 

V rámci své činnosti se stará o třídění a recyklaci plastů, skla, papíru, 

nápojových kartonů, kovů a dalších využitelných materiálů. Sběrná síť 

je v současné době tvořena více než 413 000 barevných nádob na tříděný 

odpad. Je doplněna pytlovým sběrem a dalšími způsoby sběru jako jsou sběrné 

dvory, sběrná střediska a výkupny.  

Krátce byla představena statistika v číslech likvidace odpadů za předchozí 

období. Schéma zpracování jednotlivých druhů odpadů na jednotlivých 

třídících linkách bylo přiblíženo na námi dostupné třídičce v Rychnovku u 

Jaroměře a v menší míře i v České Skalici. Složitost likvidace odpadů souvisí 

s obaly, se kterými se setkáváme na každém kroku. Výrobce zboží musí zajistit 

ekologickou likvidaci všech obalů, což klade nároky na náklady firem a i ceny 

zboží pro zákazníka. Součástí výkladu bylo hlasováním žáků přes aplikaci 

v mobilním telefonu, což bylo pro žáky velice zajímavé. Cílem bylo nejen 

ukázat množství vyprodukovaných odpadů, ale i nároky na jejich zpracování a 

likvidaci. Zamyšlení se, zda je nutné takové množství odpadů produkovat, což 

s ochranou životního prostředí souvisí. Omezení množství odpadů, vývoj 

nových balících materiálů bude muset být řešeno v legislativě celé společnosti 

a je to zájem každého jedince. 

Cílová skupina: žáci a učitelé školy 

b. Název akce: Planeta Země 3000 

Termín konání: 24. února 2020 Kino Nové Město nad Metují 

Zaměření akce: Program – Kolumbie – Ráj slasti a neřesti. Planeta Země 

3000 je populárně naučný vzdělávací projekt s přírodovědně-historicko-

zeměpisným přesahem určený pro žáky základních a středních škol v celé 

České republice. Projekt probíhá formou multimediálních projekcí poutavých 

fotografií, pestrých animací, map a didaktických nákresů za doprovodu 

autentických zvuků, hudby a naživo komentovaného výkladu pracovníků 

pořádající organizace. Cílem projektu je nejenom přibližovat žákům krásy, ale 

i aktuální problémy našeho světa, motivovat účastníky ke vzdělávání a sebe 

rozvoji, vést děti k úctě, pokoře a zájmu o okolní svět. Programy žáky a 
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studenty nejen učí a baví, ale také přispívají k zamyšlení se a vytvoření 

životních hodnot. 

Cílová skupina: žáci a učitelé školy 

2. Začlenění průřezového tématu „Člověk a životní prostředí“ ve výuce dle ŠVP. 

3. Aktivity pořádané v přírodě se zdůrazněním tohoto aspektu: 

a. lyžařský kurz 

b. sportovně turistický kurz 

c. exkurze 

4. Třídění odpadu – papír, plasty, elektrozařízení, baterie, staré mobily: 

a. ve škole 

b. doma – spolupráce s rodiči 

5. Úspora energie a vody: 

a. ve škole 

b. doma – spolupráce s rodiči 

6. Péče o zeleň a pořádek: 

a. ve třídách 

b. na chodbách 

c. v areálu školy 

d. ve městě 

e. doma – spolupráce s rodiči 

7. Den Země 22. dubna 2020 – žáci v rámci svých možností realizovali úklid jednotlivých míst 

v rámci svého bydliště a nebližšího okolí, což někteří doložili i fotodokumentací. 

8. Program MRKEV - metodika a realizace komplexní ekologické výchovy je dlouhodobým 

celostátním programem střediska ekologické výchovy Pavučina, ze kterého lze využívat rad a 

zkušeností regionálních koordinátorů, rozšiřovat si své obzory na seminářích, workshopech, 

setkáních a inspirovat se v Bedrníku i dalších publikacích, sdílet příklady dobré praxe, zapojit 

do projektů Pavučiny. 

9. Environmentální informace a osvěta – nástěnky, školní časopis. 

10. Zveřejňování informací o ekologických aktivitách probíhajících ve škole na webových 

stránkách školy, na Facebooku, v tisku. 

11. Podpora využívání kol a hromadné dopravy při dopravě do školy. 

12. Podpora zdravého životního stylu: 

a. nabídka potravin ve školní kantýně 

b. nabídka školních obědů 

c. osvěta ohledně zneužívání návykových látek 

d. exkurze do pražírny kávy Lamcafé v Hradci Králové (žáci oborů gastronomie, kuchař 

– číšník, cukrář) 

 

Plnění plánu EVVO probíhá průběžně, podílejí se všichni žáci a pracovníci školy. 

8.1.12 Odborný výcvik 

Součástí výuky tříletých učebních oborů Obráběč kovů, Strojní mechanik, Karosář, Kadeřník, 

Kuchař-číšník a Cukrář a čtyřletých maturitních oborů Gastronomie a Mechanik seřizovač byl 

i odborný výcvik. 
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Odborný výcvik technických oborů probíhal převážně v dílnách školy v Novém Městě nad 

Metují, ve výuce se pravidelně střídal týden teoretického vyučování a týden odborného 

výcviku. 

Žáci 2. ročníku oboru Obráběč kovů absolvovali odborný výcvik na odloučených pracovištích 

ve firmách KD Planeta s.r.o. Městec, Gumotex Automotive Jaroměř, s.r.o. a Gestra CZ, s.r.o. 

Janov. 

Žáci 2. ročníku oboru Strojní mechanik absolvovali odborný výcvik na odloučených 

pracovištích ve firmách Gumotex Automotive Jaroměř, s.r.o,, Gestra CZ, s.r.o. Janov, M. 

Macek Vysokov a ZBA Ferokov s.r.o. Nové Město nad Metují. 

Žák 3. ročníku oboru Obráběč kovů absolvoval odborný výcvik na odloučeném pracovišti ve 

firmě Mesa Parts s.r.o. Vysokov. 

Žáci 3. ročníku oboru Karosář část odborného výcviku (září–prosinec) absolvovali ve firmě 

Škoda Auto a.s. Kvasiny, Gumotex Automotive Jaroměř, s.r.o., Autoservis Jokeš Božanov a 

AutoRohan spol. s r.o. Kleny. 

Žáci 3. ročníku oboru Karosář absolvovali v rámci odborného výcviku základní kurz 

svařování v ochranné atmosféře CO2. Tito žáci získali rovněž výcvik v řízení motorových 

vozidel skupiny B.  

Odborný výcvik učebního oboru Kadeřník probíhal na dvou odborných pracovištích naší 

školy v Novém Městě nad Metují. 

Žáci učebního oboru Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie absolvovali odborný 

výcvik na pracovištích naší školy-ve školní jídelně na kasárnách v Novém Městě nad Metují, 

ve školním restauračním zařízení Pyramida v Novém Městě nad Metují. Během školního roku 

část odborného výcviku probíhala i na smluvních odloučených pracovištích – Horská chata 

Juráška Olešnice, Hotel Beránek Náchod, Hotel Rozkoš Česká Skalice, Restaurace U Jelena 

Dobruška, Zámek – Bar restaurant Nové Město na Metují, Hotel Krajka Vamberk, Baroque – 

Ve Dvoře Dvůr Králové nad Labem, Restaurace Modrý domek Opočno, Restaurace Pizzeria 

Galleria Náchod, Pizzerie Malecí Nové Město nad Metují, Hotel Elko Náchod a Hotel Rajská 

zahrada Nové Město nad Metují. 

Odborný výcvik žákyň učebního oboru Cukrář probíhal na cukrářské školní dílně v Novém 

Městě nad Metují. 

Odborný výcvik studijního oboru Mechanik seřizovač probíhal na dílnách školy v Novém 

Městě nad Metují. Žáci 2. ročníku byli umístěni na smluvní odloučené pracoviště do firem 

Messa Parts s. r. o. Vysokov a PROGRESTECH-nástroje, s.r.o. Dobruška. 

Dva žáci 3. ročníku se zúčastnili soutěže odborných dovedností, která se konala 26. února 

2020 v Mohelnici na Stření škole technické a zemědělské. Účastnilo se jí deset nejlepších 

žáků z Královehradeckého a Olomouckého kraje. V prvním kole si soutěžící museli poradit 

s vytvořením CNC programu dle výkresu, v dalším je čekal vědomostní test a v posledním 

pak praktická měření dutinovými mikrometry, sinusovým pravítkem, úhloměry, posuvnými 

měřítky, Johanssonovymi měrkami a dalšími měřidly. 

Soutěž byla náročná a bodové rozdíly mezi žáky v celkovém umístění byly velmi malé. 

Výsledné umístění našich žáků na 6. a 7. místě lze považovat za vynikající úspěch.  
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8.1.13 Zájmové kroužky 

I v letošním školním roce probíhal na naší škole kroužek robotiky. Do kroužku se zapojilo 6 

žáků (4 naši studenti a 2 žáci ZŠ). Během dvou odpoledních středečních hodin se mohli 

seznámit se stavbou a programováním stavebnic Fischertechnik a LEGO. Podařilo se vytvořit 

spoustu zajímavých výtvorů. Například plně automatický dopravník s jednou 

zautomatizovanou technologickou operací a bezpečnostním vypínačem, robotickou ruku, 

automatický vysoušeč rukou, poloautomatické kladivo a množství autonomních vozítek. 

8.1.14 Školní sportovní aktivity 

V září se pouze 27 z původně 35 přihlášených žáků třetích ročníků zúčastnilo sportovně 

turistického kurzu ve výcvikovém středisku UP Olomouc na Pastvinské přehradě. 

V programu byl vodácký výcvik, cyklistika, turistika, základy topografie a orientace v terénu, 

střelba ze vzduchovky a sportovní hry. Na závěr byl uspořádán závod hlídek zvaný Survajvl a 

uskutečnila se i návštěva hráze přehrady a exkurze elektrárny. STK se prostě vydařil, i když 

s malým počtem účastníků.  

 

V lednu absolvovali studenti druhého ročníku lyžařský výcvik na Náchodské boudě v Peci 

pod Sněžkou. 27 lyžařů a snowbordistů kromě sjíždění krásně upravených svahů o různé 

obtížnosti věnovalo i běžkám na upravených tratích Krkonošské magistrály. Součástí kurzu 

bylo i večerní lyžování, celodenní běžecká túra a biatlonový závod. Téměř vše vyšlo ideálně a 

studenti zažili krásný týden.  

 

Na úrovni středoškolských soutěží jsme na rozdíl od let minulých nebyli tak aktivní, několik 

tradičních akcí bylo zrušeno (kopaná, basketbal), termín přihlášky florbalu kolidoval 

s lyžařským výcvikem a pro další dvě klání nebyl zajištěn dostatečný počet nebo kvalita 

soutěžících či hráčů do mužstva (volejbal, atletické soutěže). Proto jedinou akcí letošního 

školního roku byla 8. 10. 2020 středoškolská liga ve frisbee (kolektivní hra s létajícím 

talířem) v Hradci Králové, kam se sjelo 11 středních škol z celé republiky. V silné konkurenci 

jsme se umístili uprostřed startovního pole. 

8.1.15 Metodická sdružení 

Schůzky metodického sdružení jsou stanoveny Organizačním zabezpečením školního roku 

2019/2020 a Ročním plánem (Organizační směrnice č. 31/2019 OS), kde je plán schůzek 

jednotlivých částí školy i jejich náplň. 

Uskutečnily se tři schůzky a zúčastnili se jí učitelé teoretického i praktického vyučování, 

případná neúčast byla řádně omluvena. 

První setkání metodického sdružení se uskutečnilo 23. 10. 2019 a vycházelo z dokumentu 

ČŠI  Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání pro školní rok 2019/2020. 

Týkala se nás oblast středního vzdělávání – odborné a tématem byla „Příprava výuky v 

souladu s vědomostními, dovednostními i postojovými cíli definovanými v kurikulárních 

dokumentech školy a potřebami žáků“. 

Tématem setkání bylo podle ročního plánu - Motivace žáků. Po úvodním slovu k danému 

tématu proběhla skupinová diskuze na toto téma a hlavně proběhlo sdílení zkušeností s 

 ostatními kolegy. Co je odzkoušené a určitě na naše žáky platí k dosažení lepších studijních 

výsledků, jejich spokojenost ve třídním kolektivu a ochota řádně docházet do školy s 

minimální absencí, zkušenosti s podporou ze strany rodičů. 
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Vytvoření tvůrčího prostředí ve škole se spokojenými žáky a pedagogickým sborem je 

předpokladem pro rozvoj a vzdělávání odborníků nejen v technické oblasti naší společnosti. 

Druhé setkání metodického sdružení se uskutečnilo 12. 2. 2020 a týkalo se vzdělávacích 

výsledků žáků. Tématem tohoto setkání bylo Vzdělávací výsledky žáků, hodnocení přístupu 

žáků ke studiu a možné přístupy učitelů k aktivizaci žáků ke studiu. Úvodní příspěvek 

vycházel opět z dokumentu ČŠI  Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků 

vzdělávání 

pro školní rok 2019/2020. Poté každý třídní učitel přednesl písemné zhodnocení své třídy 

s následující osnovou – třída a obor, třídní učitel, počet žáků, udělená výchovná opatření, 

žáci s  Doporučením PPP, charakteristika třídy (vyjádření třídního učitele a učitele odborného 

výcviku). V rámci příspěvků a následné diskuse se jednoznačně potvrdila důležitost tohoto 

tématu a je zřejmé, že nelze od sebe oddělit teoretické a praktické vyučování, ale ani vztahy 

školy a rodiny. Odborná příprava žáků navazuje na neustále rostoucí požadavky jednotlivých 

firem ale i celé společnosti. 

Třetí poslední setkání metodického sdružení se uskutečnilo 27. 4. 2020 a zabývalo se 

tématem Postřehy ze seminářů a školení. Mělo netradiční formu – videokonferenci, protože 

škola byla uzavřena z důvodu korovinové nákazy. Přístup všech zúčastněných byl 

obdivuhodný, v maximální míře se snažili daného setkání zúčastnit, obrazem nebo alespoň 

zvukem. Předem bylo nutné vyplnit dotazník o uskutečněných školeních učitelů, exkurzích a 

soutěžích žáků, akcích konaných ve škole. Výstup dotazníku byl zpracován do souhrnných 

tabulek. V úvodu byly zmíněny akce s přesahem mimo školu (Kyberna, Polytechnické 

vzdělávání, Tiskne celé Česko) a následovaly příspěvky pedagogů o jednotlivých akcích, 

které připravili nebo se na nich podíleli při jejich realizaci jako celku a charakteristiku akce. 

Závěrečné slovo patřilo paní zástupkyni pro SPŠ a paní ředitelce školy, která se celé 

videokonference účastnila. Poděkování patřilo všem za realizaci jednotlivých akcí a hlavně za 

dosavadní práci v realizaci výuky on-line. Snahou vzdělávání ve škole v teoretické i praktické 

oblasti je propojení s praxí v jednotlivých firmách, které se neustále vyvíjí podle požadavků 

trhu. 

 

Všechny schůzky měly klidnou, tvůrčí a inspirující atmosféru a ukázalo se, že cílem všech 

učitelů je maximálně vytvořit příznivé klima pro žáky. Nicméně bez podpory města, 

spolupracujících firem a rodičů se neobejdeme. 

8.1.16 Celkové hodnocení organizace vzdělávání SPŠ 

Ve školním roce 2019/2020 probíhalo teoretické i praktické vyučování v budovách ČSA 376, 

Pyramida, Kasárna, Dílny ul. Gen. Klapálka (dříve Nádražní ul.), což znamenalo zvýšenou 

náročnost v oblasti organizace práce. 

V rámci školního roku se střídala teoretická a praktická výuka – 5 dnů odborného výcviku 

a 5 dnů teoretického vyučování. 

Výuka teoretických předmětů všech oborů probíhala v budově ČSA 376. Výuka odborného 

výcviku oborů Strojní mechanik, Obráběč kovů, Karosář, Mechanik – seřizovač 

probíhala v Dílnách ul. Nádražní a ul. ČSA 376 a některých žáků 2. – 3. ročníku na smluvních 

pracovištích (ATAS elektromotory Náchod a. s., ZBA Geo tech,  Progrestech – nástroje, s. r. 

o., KD planeta s. r. o. MESA Parts s. r. o.).  Výuka odborného výcviku oborů Gastronomie, 

Kuchař – číšník, Cukrář na Pyramidě, Kasárnách, školní jídelně v Opočně a některých žáků 

2. – 4. ročníků na smluvních pracovištích (MARTA, spol. s r. o., Hotel Zlatý Potok, Motel 

Skalka, Hotel Krajka, Vinárna u Drašnarů, Pizzeria Mája,…).  
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Žáci studijních oborů Gastronomie, Mechanik-seřizovač, Strojírenství, Informační 

technologie si splnili v měsíci září odbornou praxi na předem dohodnutých pracovištích. 

Plánovaná odborná praxe v měsíci květnu z důvodu koronavirové krize neproběhla. 

Všechny obory během školního roku měly absolvovat ročníkové zkoušky Třetí ročníky 

učebních oborů a čtvrté ročníky studijních vykonaly ročníkové zkoušky v polovině ledna, 

první a druhé ročníky a třetí ročníky studijních oborů měly naplánovány ročníkové zkoušky 

na v květen a červen, avšak v důsledku karanténních opatření v souvislosti s nemocí Covid 19 

nebyly uskutečněny.  

  

Žáci SPŠ se zapojili do následujících soutěží:  

18. 9. 2019 Soutěž T-profi 2019 WIKOV Hronov – 2. místo  

26. 9. 2019 Školní kolo Závod hlídek Survival  

8. 10. 2019 Středoškolská liga Frisbee Hradec Králové – 5. – 6. místo 

18. - 19. 11. 2019 Školní kola soutěží v anglickém jazyce - 26 účastníků 

20. 11. a 26. 11. 2019 Školní kola Logické soutěže – 40 účastníků  

10. 1. 2020 Školní kolo soutěže v ručním programování CNC – 11 účastníků 

24. 1. 2020 Školní kolo Závody v běhu na lyžích – 30 účastníků 

11. 2. 2020 Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce – 1. místo 

26. 2. 2020 Regionální kolo soutěže CAM Mohelnice –  6.,7. místo 

27. 2. 2020 Krajské kolo olympiády v anglickém jazyce – 9. místo 

26. 3. 2020 Celostátní soutěž v počítačovém modelování a kreslení – 5., 9, a 20. místo 

 

Žáci prvního ročníku měli ve dnech  4. - 5. září absolvovat plánovaný Seznamovací pobyt na 

pobytovém zařízení Horalka ve Sněžném v Orlických horách. Vzhledem k dlouhodobé 

nemoci vedoucí celého pobytu Mgr. Evy Cohornové, metodičky prevence, byla tato akce 

zrušena a nahrazena ve dnech 13. 12. a 19. 12. 2019 programem Bezpečné klima ve třídě, 

kterého se dále účastnili třídní učitelé Mgr. Radka Rudolfová, Ing. Milan Roleček a výchovná 

poradkyně Ing. Stanislava Hofmanová. 

Žáci třetího ročníku se ve dnech 22. 9. – 27. 9. 2019 zúčastnili Sportovně turistického kurzu 

ve Výcvikovém středisku UP Olomouc na Pastvinské přehradě pod vedením Mgr. Pavla 

Biegla a dalšími instruktory  - Mgr. Oldřichem Daňkem, Mgr. Radkem Ehlem, Mgr. 

Michalem Burešem. 

Žáci druhého ročníku se ve dnech 18. 1. – 25. 1. 2020 zúčastnili Lyžařského kurzu na 

Náchodské boudě v Peci pod Sněžkou pod vedením Mgr. Radka Ehla a instruktory Veronikou 

Žilkovou, Mgr. Michalem Burešem, Mgr. Pavlem Bieglem. 

Týden prevence se konal v měsíci lednu. Žáci se zúčastnili programu s názvem Zvol si život 

prezentovaným společností ACET ČR s lektorem Mgr. Františkem Krampotou. Pro tento 

školní rok jsme zvolili jednotné téma pro všechny třídy, a to Jak se nenechat podvést.    
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V měsíci únoru se konal Maturitní ples žáků čtvrtého ročníku a žáků třetího ročníku učebních 

oborů v Hotelu u Beránka v Náchodě. 

Ve dnech 22. – 23. 11. 2018 a 8. 2. 2019 škola pořádala pro žáky základních škol a jejich 

rodiče Dny otevřených dveří za spoluúčasti zástupců firem spolupracujících se školou.  

V průběhu prvního pololetí školního roku 2019 – 2020 se učitelé společně se žáky zapojili do 

konání Výstav škol, navštěvovali třídní schůzky a hodiny předmětu Volba povolání na 

základních školách náchodského regionu a blízkého okolí, připravili pro žáky a jejich učitele 

z okolních škol Den středoškolákem, během kterého žáci prožili jedno školní dopoledne na 

střední škole.  

Napříč celým rokem se škola prezentovala formou výstav, rautů, cateringů pro organizace z 

okolních měst i soukromé osoby či prodejem výrobků. Za zmínku stojí Týden vzdělávání 

dospělých, výstava Zahrada Čech v Častolovicích, vánoční výstavy v Opočně a v Novém 

Městě nad Metují.  

V pololetí a na konci školního roku na základě návrhů učitelů při pedagogické radě došlo 

k návrhům a následně k předání Ocenění ředitelky školy. Tato odměna motivuje žáky, kteří 

by jinak podobné ocenění nezískali. 

Napříč pracovišti se prolínaly projekty environmentální výchovy – vyučující kladli důraz na 

osvětu zdravého životního stylu, správné třídění odpadu a v neposlední řadě šetření 

materiálem a surovinami v hodinách odborného výcviku. 

 

Zhodnocení náboru 

Pro letošní školní rok jsme připravili nové atraktivní letáky, dárkové předměty s logem naší 

školy a do náboru jsme vstoupili s plánem navýšit počet přihlášek z minulého školního roku. 

Nábor se skládal z několika částí: 

● z článků o životě ve škole pravidelně uveřejňovaných v Novoměstském zpravodaji 

● z našich účastí na Výstavách středních škol:  

5. 10. v Rychnově n. Kněžnou., 11. - 12. 10. v Trutnově, 8. - 9. 11. v Náchodě, 15. - 

16. 11. v Hradci Králové 

● z našich návštěv na základních školách v předmětu Volba povolání:  

V období od konce září do prosince jsme navštívili 8 základních škol a představili naši 

školu a naše obory 340 žákům devátých tříd 

● pro základní školy jsme připravili projekt „Na den středoškolákem“: 

Projektu se v období od konce září do prosince zúčastnilo 7 základních škol, celkem 

160 deváťáků a 13 osmáků. 

● Pro zájemce jsme připravili dny otevřených dveří: 

V termínech  22. 11., 23. 11. 2019 a 14. 2. 2020. Našich dnů otevřených dveří se 

zúčastnilo 40 zájemců o studium. 

 

Abychom zlepšili pověst naší školy, tak jsme: 

● připravili pro důchodce cyklus seminářů s tématy, které si sami vybrali 

● uspořádali schůzku  Konsorcia – setkání vedení školy, radní pro školství, vedení města 

a zástupců firem 

● prohloubili spolupráci s okolními firmami 
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Počet přihlášek do obou kol: 

Studijní obory: 

● strojírenství: 6 

● informační technologie: 22 

● mechanik seřizovač – programátor CNC strojů:10 

Učební obory: 

● obráběč kovů: 2 

● stojní mechanik:1 

● jemný mechanik:2 

● karosář:9 

● kadeřník: 15 

Celkem je to 67 přihlášek a to je pokles přihlášek oproti loňskému školnímu roku. Zápisový 

lístek k 1. 8. 2020 nakonec odevzdalo 52 žáků. Vzhledem k vynaloženému úsilí je to 

zklamání. Pro nábor v dalším školním roce je nutné se více zaměřit na rodiče a více 

informovat veřejnost o tom, čím škola žije – o akcích, exkurzích, úspěších našich žáků i 

učitelů, o plánech a vizích do budoucna. 

8.1.17 Kontrolní činnost v oblasti výuky 

8.1.17.1 Kontrolní činnost zástupkyně ředitelky 

Kontrola vedení pedagogické dokumentace 

Během celého roku prováděla zástupkyně ředitelky namátkovou kontrolu povinné 

dokumentace -  kontrola třídních knih, katalogů a bezpečnostních listů. Při kontrole 

dokumentace nebyly shledány závažné nedostatky ani vážná pochybení. Drobné nedostatky, 

spíše formálního charakteru, byly odstraněny a opět překontrolovány do individuálně 

dohodnutého data. Poslední kontrola dokumentace se konala dne 30. 6. 2020 při odevzdávání 

této dokumentace zástupkyni. V některých třídách byly opět zjištěny drobné nedostatky, které 

byly ihned odstraněny. 

Při každé pedagogické radě byly řádně kontrolovány zápisy z pedagogické rady a podklady 

pro pedagogickou radu. Rovněž byly pravidelně kontrolovány zápisy z metodických sdružení. 

V září proběhla kontrola připravenosti pracovních tematických plánů, do kterých učitelé 

zaznamenávají průběh plnění ŠVP. Tyto záznamy byly zástupkyní kontrolovány namátkově 

a při hospitacích. Při všech kontrolách bylo většinou zjištěno plnění této povinnosti, 

nedostatky byly projednány individuálně. 

Kontrola dokumentace maturitních zkoušek 

Kontrola maturitních zkoušek byla zaměřena na dodržení pravidel předepsaného množství 

témat, složení komisí, jmenování členů, organizace společné a profilové části maturitní 

zkoušky, přípravy i samotného průběhu, hodnocení praktické zkoušky, přesné vyplnění 

veškeré dokumentace, následné podepsaní členů komise. 

Kontrola dokumentace jednotných závěrečných zkoušek 

Kontrola závěrečných zkoušek byla zaměřena na dodržení pravidel předepsaného množství 

otázek dle JZZZ, složení komisí, jmenování členů, organizace, přípravy, samotný průběh, 

individuální přístup vyučujících u písemných, ústních a praktických zkoušek, opravy písemné 
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části, hodnocení praktické části, přesné vyplnění veškeré dokumentace, následné podepsaní 

členů komise a vyhotovení výučních listů a závěrečného vysvědčení. 

Kontrola průběhu ročníkových zkoušek 

Revidován byl výběr témat, příprava, dodržení organizace, vedení dokumentace, průběh 

a hodnocení písemných, ústních a praktických zkoušek, které probíhaly koncem měsíce ledna 

u končících ročníků. Všichni pedagogové dbají a kladou důraz již během školního roku na 

přípravu žáků ke zkouškám.  

Kontrola zápisu zpráv od třídních učitelů pro SPC, PČR 

Kontrola jednotlivých posudků. Vyučující píší zprávy dle osnovy sestavené školní 

psycholožkou. Zprávy mají potřebnou vypovídající hodnotu. 

Kontrola učebních dokumentů 

Bezpečnostní listy žáků, tematické plány, témata k maturitním zkouškám, výběr témat 

k závěrečným zkouškám dle aktuálního zadání JZZZ, kontrola pomoci při uvedení nových 

pedagogických pracovníků. 

Kontrolní činnost učitelů tělesné výchovy 

Kontrolní činnosti týkající se bezpečnosti při tělesné výchově mají za povinnost učitelé 

předmětu. Provádějí je v rámci předmětu a při zjištění nedostatků ihned vyvozují závěry 

a podnikají nutná opatření. Kontrolní činnost spočívá především v připravenosti žáků na 

hodiny tělesné výchovy a v kontrole funkčnosti a bezpečnosti tělocvičného nářadí a náčiní. 

Kontrola asistenta pedagoga 

Jednou za měsíc probíhala kontrola náplně činnosti asistenta pedagoga. K evidenci činnosti 

nebylo žádných připomínek. Na úseku v tomto roce pracovala 1 asistentka, která se řídila 

stanovenou náplní své práce, dodržováním zásad BOZP, směrnicemi, svým rozvrhem 

a především individuálními potřebami přiřazeného žáka a pokyny spolupracujícího pedagoga. 

Připravenost školních akcí 

Pravidelnou kontrolní činností sledovala zástupkyně přípravu a průběh školních akcí jako jsou 

seznamovací pobyt, sportovně turistický kurz, lyžařský kurz, exkurze, ročníkové zkoušky, 

přijímací řízení, maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky. Příprava těchto akcí je již tak 

zaběhnutá, že se při jejich konání nevyskytly žádné potíže a u všech akcí byl řádný 

a bezproblémový průběh. Kontrola Sportovně turistického a lyžařského kurzu byla provedena 

přímo na místě konání.  

Při kontrolní činnosti zjištěny včasné příchody a odchody dle rozvrhu přímé a nepřímé 

činnosti. Využití pracovní doby bylo na vysoké úrovni – ani v jednom případě neprokázáno 

u vedoucích pochybení. U ostatních zaměstnanců byla kontrola prováděna namátkově. 

Kontrola vedení teoretických hodin 

V teoretických předmětech bylo zástupkyní a vedoucím učitelem a vedoucí učitelkou pro OV 

vykonány hospitace a namátkové kontrolní vstupy u všech pedagogů. Hospitace byly 

zaměřeny na organizaci a používané metody výuky, přípravu na vyučování, interakci a 

komunikaci, motivaci žáků, jejich hodnocení. Vstupy byly zaměřeny na včasné zahájení a 

zakončení S učiteli, u kterých nebyla vykonána hospitace, a to v souvislosti s epidemií 

koronaviru na území České republiky a vyhlášení stavu nouze, byl proveden pohovor na téma 

výuka na dálku – zpětná vazba, hodnocení, komunikační prostředí. 
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Kladně byla hodnocena připravenost a organizace vyučovací hodiny, soulad s TP, motivace 

žáků, samostatnost žáků při vyučovací hodině, propojení vyučované látky s praktickým 

životem, prvky formativního hodnocení žáků. 

V období zákazu vstupu do škol souvisejícím s karanténou v důsledku nemoci Covid 19 byly 

v rámci kontrolní činnosti učitelům zadány dotazníky, které sledovaly vedení výuky na dálku, 

a to s důrazem na přípravu žáků k MZ a ZZ, průběžné podávání  podkladů pro výuku, 

poskytování zpětné vazby, používání formativního hodnocení,  přiměřenost požadavků, 

sledování možnosti zapojení žáků.  Zjištění potvrdila, že podporujeme nejen výuku, ale 

využíváme této speciální doby k nabytí a posílení kompetencí žáků (kompetence k učení, 

personální a sociální kompetence, kompetence využívat prostředky ICT a pracovat 

s informacemi).  

 

Kontrola vedení odborného výcviku 

Kontrola zaměřena: 

- organizace odborného výcviku, zpracování jeho plánu 

- propojení mezi teoretickou výukou a praxí 

- příklad učitele a řízení činnosti žáků při práci 

- posuzování individuálních schopností, vlastností, zvláštností a potřeb žáků 

- prostorové a materiální zabezpečení 

- dodržování bezpečnosti práce a hygienických norem a pravidel 

- péče o stroje, zařízení a další pomůcky používané v odborném výcviku 

- motivace žáků 

- hodnocení žáků 

- spolupráce s učiteli odborných předmětů 

- spolupráce s firmami, organizacemi a institucemi při realizaci odborné praxe 

- evidence o žácích i o celém odborném výcviku 

- vedení sešitů odborného výcviku 

- metodické vedení žáků 

- plnění stanovených cílů 

- vztah učitel žák 

- klima skupiny 

- pravidelná evidence známek do žákovských průkazů 

- hospodárné čerpání surovin a materiálu ve výuce 

Namátkově probíhaly také kontroly odborného výcviku na smluvních pracovištích. Během 

školního roku byly dále provedeny kontrolní vstupy při ročníkových a závěrečných 

zkouškách. Ke zlepšení došlo v zapisování známek do elektronických žákovských knížek. 

Kontrola organizace chodu školy 

Namátkové kontroly byly prováděny na dodržování začátků a ukončení vyučovacích hodin 

v teoretickém vyučování, dozory před zahájením vyučování, dozory o malých a velkých 

přestávkách, kontrola pořádku v prostorách školy, estetické úpravy prostředí, přezouvání 

žáků, kontrola šetření energiemi, uzavření oken, vody, vypnutí elektrických spotřebičů, světel, 

uzamčení učeben, sboroven a kabinetů, dodržování bezpečnostních předpisů, průběžná 

kontrola evidence docházky vyučujících,  
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Kontrolní činnost byla začátkem školního roku zaměřena na přítomnost aktuálních seznamů 

inventur v jednotlivých místnostech a platných provozních řádech. V učebnách, dílnách 

a kabinetech nebyly shledány nedostatky. 

Kontrolní činnost od 12. 5. 2020 byla zaměřena na naplňování metodických pokynů 

v souvislosti se zahájením konzultací pro žáky končících ročníků – například dezinfekce 

prostor, rozmístění lavic ve třídách, vymezení prostor k pohybu žáků po škole, dodržování 

rozestupů, nošení roušek, a to jejich dodržování pedagogickými i nepedagogickými 

pracovníky školy.  

S pracovníky údržby a úklidu byly provedeny kontroly dodržování zásad BOZP, předcházení 

a vyhledávání rizikových a kritických míst, hlavním cílem bylo vytváření bezpečných 

podmínek pro žáky.  

Každý týden probíhala pravidelná kontrola úkolů vzešlých z porad vedoucích úseků. Úkoly 

byly pravidelně plněny a případné překážky byly zdůvodněny a stanoveny nové termíny pro 

jejich splnění. 

8.1.17.2 Kontrolní činnost vedoucích úseků 

Pravidelnou kontrolní činnost na svých úsecích také provádějí vedoucí úseků, kteří z těchto 

kontrol předkládají zápis a měsíčně jej společně s pracovním výkazem odevzdávají 

zástupkyni ředitelky. Kontrolní činnost vedoucích úseků je zaměřena především na kontroly: 

- úkolů vzešlých z porad 

- evidence drobného majetku na pracovišti a inventarizace 

- bezpečného uložení spisu žáků 

- vedení povinné školní dokumentace 

- začátků, konců a průběhů vyučovacích hodin a odborného výcviku (kontrolní vstupy) 

- BOZP na pracovišti + předpisový oděv a obuv 

- žáků na smluvních pracovištích 

- bezpečného prostředí ve škole a na OV 

Vedení povinné dokumentace 

- 1x za měsíc kontrola pracovního výkazu, cestovních příkazů, plánu práce 

- 1x za týden zápisy z úsekových porad a porad týmu 

Při kontrolní činnosti zjištěno, že vedení zápisu je zpracováno tak, aby sloužilo k zajištění 

plnění závěrů z porad a tímto i chodu školy. 

Udržování pořádku na svěřených úsecích 

- 1x za rok kontrola inventurních seznamů místností a skutečného stavu majetku 

Při kontrolní činnosti nebyly shledány žádné nedostatky.  

 

8.2 Útvar OŠ NM 

Stěžejní ve školním roce 2019/2020 bylo pro všechny na úseku OŠ Nové Město nad Metují 

sestěhování tří budov školy do objektu ve Školní ulici. Tím získali žáci i vyučující 

prostornější třídy, počítačovou učebnu, větší sociální zázemí, denní místnosti, kabinety pro 

vyučující vedle každé učebny. V horním patře byla vybudována šicí dílna, keramická učebna 
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a v prosinci cvičná kuchyňka. Zároveň v budově byla zřízena výdejna obědů spolu s jídelnou. 

Dále pak kmenové kanceláře školní psycholožky, sociální pracovnice, sekretariátu a 

zástupkyně ředitelky. Tím se organizačně usnadnila výuka a odbourala se někdy i zvýšená 

náročnost v oblasti organizace práce. Kladně také hodnotím okolí školy, nachází se v klidné 

lokalitě bez dopravního ruchu, ale blízko autobusového a vlakového spojení. 

8.2.1 Kuchař Nové Město a Opočno 

V letošním školním roce nastoupilo do prvního ročníku v Novém Městě nad Metují 15 žáků. 

3 žáci ukončili studium, 4 přerušili studium a 4 žáci naopak přišli do této třídy z jiného oboru 

či jiné školy. Do druhého ročníku postupuje celkem 12 žáků.  

V druhém ročníku bylo na začátku školního roku 12 žáků. 3 žáci studium ukončili, 1 přerušil 

a 1 přestoupil na jinou školu. Druhý ročník tak ukončilo 7 žáků.  

Ve třetím ročníku bylo na začátku školního roku 5 žáků. 2 z nich v průběhu školního roku 

ukončili studium, 1 žák přestoupil na jiný obor. Závěrečné zkoušky skládali a výuční list 

získali 2 žáci. 

Do prvního ročníku v Opočně nastoupili na začátku školního roku 4 žáci. V průběhu září 1 

žákyně přestoupila na jinou školu a 3 žáci přestoupili z jiné školy. V druhém ročníku se učilo 

5 žáků, 1 žákyně v průběhu roku studium ukončila.  

Ve třetím ročníku studovali 3 žáci, kteří také složili závěrečnou zkoušku a získali výuční list. 

Odborný výcvik v Novém Městě nad Metují byl uskutečňován ve cvičné kuchyňce v budově 

Králíček, Merkur a Školní. 

Odborný výcvik v Opočně probíhal ve cvičné kuchyňce a ve školní kuchyni. 

V letošním roce se konalo mnoho prezentačních akcí a aktivit pro žáky: 

25. 9. byl pořádán sportovní den na stadionu v Dobrušce, kde žáci plnili sportovní disciplíny 

jako např. skok vysoký, skok daleký, vrh koulí či střelbu ze vzduchovky. 

2. 10. se žáci zúčastnili turnaje ve hře KUBB, který pořádal úsek naší školy v Opočně. 

3. 10. - 6. 10. se obor prezentoval na podzimní zahrádkářské výstavě v Častolovicích. 

24. 10. se v Opočně uskutečnila akce „Škola hrou“, na které se žákům z okolních základních 

škola představily učební obory naší školy. 

31. 10. a 28. 1. měli žáci možnost zabruslit si na zimním stadionu v Novém Městě nad Metují. 

Ve dnech od 11. do 14. 11. jsme se podíleli na akci Týden vzdělávání dospělých na Úřadu 

práce v Náchodě. Návštěvníci si mohli prohlédnout výrobky našich žáků a ukázku stolničení. 

Během podzimních a zimních měsíců navštívili naši školu žáci 8. a 9. ročníků okolních 

základních škol. Žáci si prohlédli učebny pro teoretickou výuku, kuchyňky pro odborný 

výcvik a získali informace o oboru. 

Ve dnech od 5. do 8. 12. uspořádala naše škola vánoční výstavu na novoměstském zámku. 

Žáci oboru Kuchař se podíleli na výrobě občerstvení, které si mohli na výstavě návštěvníci 

zakoupit. 

Začátkem ledna probíhaly ročníkové zkoušky žáků 3. ročníku. Žáci absolvovali zkoušku 

praktickou, písemnou i ústní, jeden žák z Opočna neprospěl. 
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Na konci 1. pololetí byli někteří žáci oceněni ředitelkou školy za různé úspěchy, ochotu či 

pomoc spolužákům a učitelům. Ocenění žáci získali diplom a sladkost. 

5. 3. se žákyně 2. ročníku zúčastnila soutěže odborných dovedností v Lomnici nad Popelkou, 

kde se umístila na 2. místě. 

V tomto školním roce jsme zajišťovali tyto akce: 

- Svatební catering pro 180 osob ve Valu u Dobrušky 

- Slavnostní oběd pro bývalé zaměstnance školy 

- Raut pro 100 osob - Detecha Nové Město nad Metují 

- Občerstvení na Setkání ředitelů a zástupců firem v Pyramidě 

- Raut pro 50 osob - divadelní spolek Dobruška 

- Vernisáž - zahájení vánoční výstavy - Zámek Nové Město nad Metují 

- Raut k příležitosti zahájení vánoční výstavy - Zámek Nové Město nad Metují 

- Sváteční punč pro zámek Nové Město nad Metují 

- Oběd a občerstvení pro MAS Pohoda venkova - opakovaně 

- Raut pro Střední školu Podorlické vzdělávací centrum Dobruška - soutěž SolidCam 

- Raut pro 300 osob - Muzeum východních Čech v Hradci Králové 

- Občerstvení - Knihovna Nové Město nad Metují 

- Občerstvení - Muzeum Nové Město nad Metují 

- Občerstvení - Den otevřených dveří - SPŠ Nové Město nad Metují 

- a mnoho dalších drobnějších zakázek pro firmy a soukromé osoby 

 

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu dne 12. 3. 2020 se nemohly uskutečnit tyto 

plánované akce: 

- svatební catering pro 80 osob - Třebechovice 

- svatební catering pro 70 osob - přehrada Rozkoš 

- raut pro 80 osob - Řešetova Lhota 

- občerstvení pro 50 osob v Pyramidě - MŠ Nové Město nad Metují 

- raut pro 100 osob v Pyramidě - Česká unie sportu 

- raut pro 40 osob v Městské knihovně - Český svaz knihovníků 

- a další drobnější zakázky 

 

Exkurze: 

- Masokombinát Skaličan Česká Skalice 

- Kavárna ve tmě Solnice 

- Ovocnářské středisko Zájezd u České Skalice 

- Hotel Rajská zahrada Nové Město nad Metují 

- Restaurace a penzion Jakubův Nový Dvůr 

- Čoko festival Hradec Králové 

8.2.2 Cukrář 

V prvním ročníku třídy 1. XC začalo studovat 8 žáků. 1 žák studium ukončil, 4 nastoupili 

dodatečně v průběhu školního roku a 1 přestoupil ze třídy 1. C. Do druhého ročníku pokračuje 

celkem 12 žáků. Do třídy 1. C (zřízené podle §16) nastoupilo 7 žáků. 1 žák přestoupil do 1. 

XC a 1 žák studium přerušil. 
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V druhém ročníku se učilo 8 žáků. 1 dívka studium přerušila a do dalšího ročníku postupuje 7 

žáků. Studium ve třetím ročníku zahájili 3 žáci. Během září 1 žák změnil obor a 1 žákyně 

přerušila studium. V červnu úspěšně zakončil studium výučním listem 1 žák. 

Výuka druhého a třetího ročníku probíhala v letošním školním roce v jedné třídě, učilo se tedy 

v odděleních. 

V průběhu školního roku se cukráři věnovali výrobkům dle daného ŠVP, výrobě běžného 

sortimentu mini zákusků, který se skládá z téměř padesáti druhů cukrářských výrobků, dále 

dortů či svatebních koláčků. Zákazníkům si je objednávali na různé akce - rauty, svatby či 

oslavy.  

Žáci se při výuce také seznamovali s novými trendy v cukrářském oboru. 

 

V letošním roce se konalo mnoho prezentačních akcí a aktivit pro žáky: 

25. 9. byl pořádán sportovní den na stadionu v Dobrušce, kde žáci plnili sportovní disciplíny 

jako např. skok vysoký, skok daleký, vrh koulí či střelbu ze vzduchovky. 

3. 10. - 6. 10. se obor prezentoval na podzimní zahrádkářské výstavě v Častolovicích. 

24. 10. se v Opočně uskutečnila akce „Škola hrou“, na které se žákům z okolních základních 

škola představily učební obory naší školy. 

31. 10. a 28. 1. měli žáci možnost zabruslit si na zimním stadionu v Novém Městě nad Metují. 

Ve dnech od 11. do 14. 11. jsme se podíleli na akci Týden vzdělávání dospělých na Úřadu 

práce v Náchodě. Žákyně oboru Cukrář zde návštěvníkům předváděly modelování figurek 

z mléčné modelovací hmoty. 

21. 11. předváděly dvě žákyně zdobení perníčků v základní škole ve Studnici. 

Žáci se podíleli na pečení vánočního cukroví, které bylo určeno k prodeji na vánoční výstavě. 

Během podzimních a zimních měsíců navštívili naši školu žáci 8. a 9. ročníků okolních 

základních škol. Žáci si prohlédli učebny pro teoretickou výuku, dílnu pro odborný výcvik a 

získali informace o oboru. 

Ve dnech od 5. do 8. 12. uspořádala naše škola vánoční výstavu na novoměstském zámku. 

Žáci oboru Cukrář se podíleli na výrobě občerstvení, které si mohli na výstavě návštěvníci 

zakoupit. 

Začátkem ledna probíhaly ročníkové zkoušky žáků 3. ročníku. 

Na konci 1. pololetí byli někteří žáci oceněni ředitelkou školy za různé úspěchy, ochotu či 

pomoc spolužákům a učitelům. Ocenění žáci získali diplom a sladkost. 

V tomto školním roce jsme připravovali výrobky na tyto akce: 

- Svatební catering pro 180 osob ve Valu u Dobrušky 

- Slavnostní oběd pro bývalé zaměstnance školy 

- Raut pro 100 osob - Detecha Nové Město nad Metují 

- Setkání ředitelů a zástupců firem v Pyramidě 

- Raut pro 50 osob - divadelní spolek Dobruška 

- Vernisáž - zahájení vánoční výstavy - Zámek Nové Město nad Metují 

- Raut k příležitosti zahájení vánoční výstavy - Zámek Nové Město nad Metují 

- Koláče pro MAS Pohoda venkova - opakovaně 
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- Raut pro Střední školu Podorlické vzdělávací centrum Dobruška - soutěž SolidCam 

- Raut pro 300 osob - Muzeum východních Čech v Hradci Králové 

- mnoho dalších drobnějších zakázek pro firmy a soukromé osoby 

- mnoho kilogramů svatebních koláčků pro soukromé osoby 

- dorty na oslavy, svatby či na tomboly 

 

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu dne 12. 3. 2020 se musela zrušit spousta zakázek, 

převážně na svatby a oslavy.  

 

Exkurze: 

- Kavárna ve tmě Solnice 

- Ovocnářské středisko Zájezd u České Skalice 

- Hotel Rajská zahrada Nové Město nad Metují 

- Muzeum čokolády Praha 

- Prodejna cukrářských potřeb v Pohoří 

- Pražírna kávy Lamcafé Hradec Králové 

- Čoko festival Hradec Králové 

 

8.2.3 Pečovatel 

Ve školním roce 2019/2020 byla výuka v prvním až třetím ročníku oboru Pečovatelské služby 

realizována podle ŠVP Pečovatel. Do prvních ročníků nastoupilo 9 žáků, během školního 

roku 3 žáci studium ukončili, přistoupilo 6 žáků z jiných škol nebo v rámci oborů školy, 1 žák 

přestoupil na jinou školu. Ve druhém ročníku se vzdělávali 4 žáci. Ve třetích ročnících 

zahájily studium 4 žákyně. Studium složením závěrečné zkoušky úspěšně ukončily 4 žákyně. 

Odborný výcvik žáků prvního ročníku probíhal na školních pracovištích: prádelně, cvičné 

kuchyňce, šicí dílně a úklidové práce probíhaly v prostorách jednotlivých budov školy.  

Žáci třetího a druhého ročníku docházeli na odborný výcvik do Městského střediska 

sociálních služeb (MSSS) Oáza Nové Město nad Metují. Na pracovišti v MSSS Oáza se již 

tradičně velmi dobře osvědčilo odborné vedení žáků učitelkou odborného výcviku. Na svém 

pracovišti vykonali žáci třetího ročníku i praktickou ročníkovou zkoušku, při které uspěli. 

Odborný výcvik žáků 3. ročníku dále probíhal na školních pracovištích: v prádelně, cvičné 

kuchyňce a šicí dílně. Odborný výcvik na smluvním pracovišti hodnotíme velmi kladně.  

Teoretická výuka byla obohacena řadou exkurzí. 

Exkurze a přednášky: 

- Podzimní výstava Zahrada Čech v Častolovicích 

- Kavárna ve tmě 

- Filmové představení v rámci Festivalu komedie 

- Vánoční výstava v kině v Novém Městě nad Metují 

- Muzeum čokolády v Praze 

- Městské středisko sociálních služeb Nové Město nad Metují 

- Nájemní dům s pečovatelskou službou Nové Město nad Metují 
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Pečovatelé se zapojili také do akcí pořádaných školou – sportovního dne, bruslení, přípravy 

a zajištění vánoční výstavy, Týdnů prevence, Školy hrou v Opočně, Týdne regionu a dalších 

náborových a prezentačních akcí. 

Ročníkové zkoušky třetího ročníku vykonaly 4 žákyně, dvě žákyně prospěly s vyznamenáním 

a dvě prospěly. Ročníkové zkoušky prvního a druhého ročníku se v tomto školním roce 

neuskutečnily z důvodu uzavření škol a mimořádných opatření s nemocí COVID 19. Z těchto 

důvodů neproběhly ani plánované akce v období březen až červen a byla zrušena soutěž 

odborných dovedností v oboru Pečovatelské služby v Hořicích.  

Závěrečné zkoušky vykonaly 4 žákyně třetího ročníku. Praktická část zkoušek proběhla ve 

cvičné pečovatelské učebně v budově školy a cvičné kuchyňce odborného výcviku. Výsledky 

zkoušek jsou výborné, žákyně prokázaly dobré vědomosti a praktické dovednosti. Dvě žákyně 

prospěly s vyznamenáním, dvě prospěly. 

8.2.4 Rodinka 

Na začátku školního roku nastoupili do prvního ročníku 4 žáci, v průběhu školního roku 1 

žákyně přerušila studium, 1 žák přestoupil z jiného oboru v rámci školy. Ve druhém ročníku 

bylo na začátku školního roku 5 žáků, studium ukončili složením závěrečné zkoušky 2 žáci, 3 

žáci zažádali o rozklad studia. 

Odborný výcvik prvního i druhého ročníku probíhal na pracovištích školy – v prádelně, 

cvičné kuchyňce, šicí dílně a úklidové práce probíhaly v prostorách jednotlivých budov školy. 

Při odborném výcviku se žáci zdokonalili v jednotlivých domácích pracích a byli velmi dobře 

připraveni k závěrečným zkouškám. 

Výuka obou ročníků byla obohacena řadou kulturně vzdělávacích akcí, které výuku vhodně 

doplnily. 

Jsou to: 

- Divadelní představení Malý princ 

- Filmové představení v rámci Festivalu komedie 

- Divadelní představení Pověsti české 

- Divadelní představení Jak se čerti ženili 

- Podzimní výstava Zahrada Čech v Častolovicích 

- Vánoční trhy v Novém Městě nad Metují 

V září byl pořádán sportovní den na stadionu v Dobrušce, kde si žáci splnili sportovní 

disciplíny, jako např. skok vysoký, skok daleký či vrh koulí. Dále se zapojili i do dalších 

školních akcí: přípravy a zajištění vánoční výstavy, bruslení, Týdnů prevence, Školy hrou 

v Opočně, Týdne regionu, který byl věnován spisovateli Karlu Poláčkovi a dalších 

náborových a prezentačních akcí. Čtyři žáci druhého ročníku byli zapojeni do projektu Do 

praxe bez bariér. 

Během podzimních a zimních měsíců navštívili naši školu žáci 8. a 9. ročníků okolních 

základních škol. Žáci se seznámili s  učebnami pro teoretickou výuku a dílnami pro odborný 

výcvik.  

Ročníkové zkoušky druhého ročníku vykonalo 5 žáků, jeden žák prospěl s vyznamenáním, 

ostatní a prospěli. Ročníkové zkoušky prvního ročníku se v tomto školním roce neuskutečnily 

z důvodu uzavření škol a mimořádných opatření s nemocí COVID 19. Z těchto důvodů 
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neproběhli ani plánované akce v období březen až červen a byla zrušena soutěž odborných 

dovedností Šikovné ruce v Liberci. 

Závěrečné zkoušky složili 2 žáci. Tři žáci na základě doporučení SPC Náchod rozkládají 2. 

ročník. 

8.2.5 Pekař 

Do prvního ročníku nastoupili 4 žáci. V průběhu školního roku 1 žákyně přerušila studium, 2 

žáci studium ukončili a 1 žák na tento obor přestoupil z jiné školy. Do druhého ročníku 

pokračují 2 žáci. V druhém ročníku se učili 2 žáci, kteří také na konci školního roku získali 

výuční list. 

Odborný výcvik probíhal v cukrářských dílnách. Žáci poznávali základy pekařského řemesla 

a postupně pronikali do jednoduchých technologických postupů dle platného ŠVP Pekař. V 

průběhu druhého pololetí dokázali samostatně či s malou pomocí upéct několik pekařských 

výrobků. Žáci druhého ročníku pekli již samostatně různé druhy chleba, pečiva a koláčů. 

V letošním roce se konalo mnoho prezentačních akcí a aktivit pro žáky: 

25. 9. byl pořádán sportovní den na stadionu v Dobrušce, kde žáci plnili sportovní disciplíny 

jako např. skok vysoký, skok daleký, vrh koulí či střelbu ze vzduchovky. 

3. 10. - 6. 10. se obor prezentoval na podzimní zahrádkářské výstavě v Častolovicích. 

24. 10. se v Opočně uskutečnila akce „Škola hrou“, na které se žákům z okolních základních 

škola představily učební obory naší školy. 

31. 10. a 28. 1. měli žáci možnost zabruslit si na zimním stadionu v Novém Městě nad Metují. 

Žáci se podíleli na pečení vánočního cukroví, které bylo určeno k prodeji na vánoční výstavě. 

Během podzimních a zimních měsíců navštívili naši školu žáci 8. a 9. ročníků okolních 

základních škol. Žáci si prohlédli učebny pro teoretickou výuku a dílnu pro odborný výcvik. 

Začátkem ledna probíhaly ročníkové zkoušky žáků 3. ročníku. 

Na konci 1. pololetí byli někteří žáci oceněni ředitelkou školy za různé úspěchy, ochotu či 

pomoc spolužákům a učitelům. Ocenění žáci získali diplom a sladkost. 

5. 3. se žákyně 2. ročníku zúčastnila soutěže odborných dovedností v Lomnici nad Popelkou, 

kde se umístila na 3. místě. 

 

V průběhu školního roku se žáci oboru Pekař také podíleli na prezentaci školy: 

- Výrobky na expozice na vánočních výstavách v Opočně i v Novém Městě nad Metují 

- Výrobky na prodej ve školním bistru či na zakázky - běžné pečivo, chleby, koláče, záviny, 

štoly, makovky a další pekařské výrobky 

- Svatební koláčky  

 

Exkurze: 

- Hotel Rajská zahrada Nové Město nad Metují 

- Prodejna cukrářských potřeb v Pohoří 

- Čoko festival Hradec Králové 
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8.2.6 Šička 

Do druhého ročníku v září nastoupili 4 žáci, první ročník nebyl otevřen. Teoretická výuka a 

odborný výcvik probíhaly na budově Školní, kde byla vybudována nová prostorná šicí dílna. 

Výuka byla obohacena i kulturními akcemi, které výuku vhodně doplnily. 

Exkurze a přednášky 

- Divadelní představení Malý princ 

- Filmové představení v rámci Festivalu komedie 

- Divadelní představení Pověsti české 

- Divadelní představení Jak se čerti ženili 

- Vánoční trhy v Novém Městě nad Metují 

 

V září byl pořádán sportovní den na stadionu v Dobrušce, kde žáci plnili sportovní disciplíny, 

jako např. skok vysoký, skok daleký či vrh koulí. Dále se zapojili i do dalších školních akcí: 

přípravy a zajištění vánoční výstavy, bruslení, Týdnů prevence, Školy hrou v Opočně, Týdne 

regionu a dalších náborových a prezentačních akcí. Jejich šité výrobky jsou součástí výzdoby 

prostor budovy Školní. Dvě žákyně byly zapojeny do projektu Do praxe bez bariér. 

Ročníkové zkoušky druhého ročníku úspěšně vykonali všichni žáci a prokázali dobrou 

připravenost.  

Z důvodu uzavření škol a mimořádných opatření s nemocí COVID 19 nemohly proběhnout 

plánované akce v období březen až červen. 

8.2.7 Příprava pro život 

Ve školním roce 2019/2020 byla výuka realizována podle ŠVP Příprava pro život. Do 

1. ročníku nastoupilo 6 žáků a ve 2. ročníku pokračovalo ve studiu 6 žáků, během školního 

roku 1 žákyně přerušila studium. Výuka probíhala v budově Školní v dobře vybavených 

teoretických učebnách, keramické dílně, učebně PC, cvičné kuchyňce na budově |Kasárna, od 

února pak na budově Školní. Pro výuku předmětu domácí práce byla využita školní prádelna, 

šicí dílna a okolní pozemky budovy školy. 

Po celý školní rok byla pro žáky pro doplnění výuky organizovaná celá řada zajímavých akcí. 

První bylo slavnostní přivítání nových žáků 2. září na zdejším zámku. 

Sportovní den na stadionu v Dobrušce přinesl v září žákům plno zážitků a malá sportovní 

vítězství a upevnění sebevědomí. Další sportovní akcí bylo 31. 10. a 28. 2. bruslení. 

V prosinci se žáci a pracovníci oboru podíleli na přípravě vánoční výstavy, v hodinách 

keramiky vyráběli vánoční ozdoby, betlémy, v hodinách předmětu Výživa a příprava pokrmů 

napekli perníčky a v hodinách ručních prací a estetické výchovy vyrobili ozdoby, kterými 

jsme vyzdobili i stromečky na náměstí.  

Výuka byla obohacena i návštěvami divadelních představení. V říjnu to bylo představení 

Malý princ, v listopadu Pověsti české a v únoru pohádka Jak se čerti ženili. Další akce, která 

žáky velmi zaujala, byla podzimní výstava Zahrada východních Čech v Častolovicích. Všem 

se moc líbila expozice, kterou vytvořili naši žáci oboru Květinář – aranžér a Cukrář. 
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Dále se žáci zapojili i do školních akcí: týdnů prevence, kdy byly pro žáky připraveny 

programy v rámci třídnických a jednotlivých vyučovacích hodin. V rámci Týdne regionu si 

připomněli spisovatele Karla Poláčka.  

V tomto školním roce se i na tomto oboru konaly ročníkové zkoušky. Žáci druhého ročníku 

předvedli své dovednosti při praktické zkoušce z vaření a ústní zkoušce, při kterých byli velmi 

úspěšní. 

Dne 12. června 2020 zdárně vykonali závěrečnou zkoušku a převzali vysvědčení o závěrečné 

zkoušce 3 žáci.  

8.2.8 Kuchař – pracoviště Broumov 

Ve školním roce 2019/2020 byly v Broumově otevřeny 2 ročníky oboru Stravovací 

a ubytovací služby – ŠVP Kuchař. 

První ročník se v tomto školním roce neotevřel. 

Do druhého ročníku nastoupili na začátku školního roku 4 žáci. 1 žákyně ještě na začátku září 

přistoupila. Následně 2 žáci studium ukončili. Do 3. ročníku tak postupují 3 žákyně. 

Ve třetím ročníku byli na začátku 3 žáci, 1 žák studium přerušil. Žákyně třetího ročníku 

vykonávaly nejprve ročníkové zkoušky v lednu 2020 a následně obě úspěšně vykonaly 

závěrečné zkoušky v červnu 2020.  

 

Odborný výcvik probíhal ve cvičné kuchyňce.  

Nově od září dojížděli žáci oboru Kuchař na výuku všeobecných předmětů do Nového Města 

n. Metují. 

Byl pořádán sportovní den na Stadionu v Dobrušce, kde žáci plnili sportovní disciplíny.  

Již tradičně byl vypraven autobus z Broumova na podzimní zahrádkářskou výstavu 

v Častolovicích.  

I v letošním roce proběhl Týden regionů, Týden prevence a projektové dny. 

Před jarními prázdninami proběhl také tradiční turnaj v Bowlingu v Centru Walzel 

v Meziměstí. 

V průběhu celého roku probíhala úzká spolupráce s poradenským týmem z Nového Města nad 

Metují. Pravidelně nás navštěvovala školní psycholožka. Zájem o konzultace s ní projevuje 

stále více žáků. 

Opakovaně dojížděly na detašované pracoviště Broumov mnohé kontroly z vedení školy, 

které zjišťovaly, jaká je úroveň vzdělávání a přístup pedagogů, asistentek, instruktorů a žáků.  

Exkurze 

- Podzimní výstava Častolovice 

- Muzeum čokolády Praha 
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8.2.9 Prodavač – pracoviště Broumov 

Ve školním roce 2019/2020 do prvního ročníku nastoupilo na začátku školního roku 7 žáků. 4 

žáci během roku přistoupili, 1 žák přestoupil na pracoviště do Opočna, 3 ukončili studium, 1 

žák studium přerušil a postupuje tak 6 žáků. Do druhého ročníku nastoupili 4 žáci. Jeden žák 

v průběhu září ukončil přerušení oboru a dodatečně nastoupil. 2 žákům bylo studium 

ukončeno. Do 3. ročníku postupují 3 žáci. Ve třetím 3. ročníku byli od začátku školního roku 

4 žákyně. Žákyně 3. ročníku zúročily své znalosti nabyté v tomto školním roce při 

ročníkových zkouškách v lednu 2020, které se skládaly z praktické, písemné a ústní části. 

V červnu pak vykonaly 3 žákyně závěrečné zkoušky a získaly výuční list. 1 žákyně se 

bohužel ze zdravotních důvodů nemohla k vykonání zkoušek dostavit a bude zkoušky 

vykonávat v září 2020.  

Odborný výcvik probíhal v provozovně Penny Marketu v Broumově, v Penny Marketu 

v Polici nad Metují a v odborné učebně našeho pracoviště v Broumově. Některým žákům byla 

nabídnuta na obou pracovištích letní brigáda. 1 žák byl zaměstnán na hlavní pracovní poměr. 

Nově od září dojížděli žáci oboru Prodavač na výuku všeobecných předmětů do Nového 

Města n. Metují. 

Byl pořádán sportovní den na Stadionu v Dobrušce, kde žáci plnili sportovní disciplíny. Žáci 

z Broumova se umístili ve všech disciplínách velmi dobře.  

Již tradičně byl vypraven autobus z Broumova na podzimní výstavu v Častolovicích. Velmi 

pěkná exkurze byla do Muzea čokolády v Praze, která se uskutečnila před Vánoci. 

I v letošním roce proběhl Týden regionů, Týden prevence a projektové dny. 

V prosinci se žáci a pracovníci oboru podíleli na přípravě vánoční výstavy v Novém Městě n. 

Metují. Na odborném výcviku vyráběli vánoční ozdoby a výrobky k prodeji. Výrobky oboru 

prodavač byly k vidění i na vánoční výstavě v Machově. 

Před jarními prázdninami proběhl také tradiční turnaj v Bowlingu v Centru Walzel 

v Meziměstí. 

V průběhu celého roku probíhala úzká spolupráce s poradenským týmem z Nového Města nad 

Metují. Pravidelně nás navštěvovala školní psycholožka. Zájem o konzultace s ní projevuje 

stále více žáků. 

Opakovaně dojížděly na detašované pracoviště Broumov mnohé kontroly z vedení školy, 

které zjišťovaly, jaká je úroveň vzdělávání a přístup pedagogů, asistentek, instruktorů a žáků.  

Ve školním roce proběhla řada setkání s rodiči žáků, kteří měli zájem o studium na našem 

detašovaném pracovišti. 

Exkurze 
- Podzimní výstava Častolovice 

- Podzimní zahrádkářská výstava Police n. M. 

- Tesco a OBI Trutnov 

- Futurum Hradec Králové 

- Vánoční výstava Machov 

- Muzeum čokolády Praha 
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8.2.10 Pekař – pracoviště Broumov 

Ve školním roce 2019/2020 nastoupilo do prvního ročníku na začátku školního roku 6 žáků. 

Během školního roku 1 žákyně studium přerušila a jednomu žákovi bylo studium ukončeno. 

Do druhého ročníku tak postupují 4 žáci. Odborný výcvik byl zajištěn v cvičné kuchyňce.  

Ve druhém ročníku byli od září 4 žáci. 2 žáci vykonali v červnu závěrečné zkoušky, 1 žák 

požádal o opakování 2. ročníku a 1 žák požádal o rozklad 2. ročníku. Oba žáci tedy budou 

v oboru pokračovat. 2 žáci vykonávali v lednu ročníkové zkoušky. Na základě poznatků a 

zkušeností se mohli vyučující lépe zaměřit na přípravu k závěrečným zkouškám. 1 žák u 

závěrečných zkoušek prospěl a 1 žák prospěl s vyznamenáním. 

Nově od září dojížděli žáci oboru Pekař na výuku všeobecných předmětů do Nového Města n. 

Metují. 

Byl pořádán sportovní den na Stadionu v Dobrušce, kde žáci plnili sportovní disciplíny. Žáci 

z Broumova se umístili ve všech disciplínách velmi dobře.  

Již tradičně byl vypraven autobus z Broumova na podzimní výstavu v Častolovicích. Velmi 

pěkná exkurze byla do Muzea čokolády v Praze, která se uskutečnila před Vánoci. 

I v letošním roce proběhl Týden regionů, Týden prevence a projektové dny. 

V prosinci se žáci a pracovníci oboru podíleli na přípravě vánoční výstavy v Novém Městě n. 

M. Na odborném výcviku vyráběli vánoční cukroví, čajové pečivo, perníčky a štoly, které 

byly určeny k prodeji na vánoční výstavě v Machově a  Novém Městě n. Metují. Většina žáků 

také pomáhala zajišťovat služby přímo na vánoční výstavě v Novém Městě n. Metují. 

Před jarními prázdninami proběhl také tradiční turnaj v Bowlingu v Centru Walzel 

v Meziměstí. 

2 žáci byli zapojeni do projektu „Do praxe bez bariér“, díky němuž se mohli účastnit velmi 

zajímavých exkurzí. 1 žák také získal díky tomuto projektu letní brigádu v Pekárně Na 

Plechu. 

V průběhu celého roku probíhala úzká spolupráce s poradenským týmem z Nového Města nad 

Metují. Pravidelně nás navštěvovala školní psycholožka. Zájem o konzultace s ní projevuje 

stále více žáků. 

Opakovaně dojížděly na detašované pracoviště Broumov mnohé kontroly z vedení školy, 

které zjišťovaly, jaká je úroveň vzdělávání a přístup pedagogů, asistentek, instruktorů a žáků. 

Exkurze 

- Podzimní výstava Častolovice 

- Vánoční výstava Machov 

- Muzeum čokolády Praha 

8.2.11 Odborný výcvik 

Žáci oboru Pečovatel vykonávali část svých odborných činností ve školní prádelně, kde 

pečovali o prádlo školy, školní kuchyňce, šicí dílně a úklidu. Druhý a třetí ročník pracoval 

v MSSS Oáza. Na odloučeném pracovišti se dobře osvědčilo odborné vedení žáků naší 

vyučující odborného výcviku. Žáci se zde učí komunikovat nejen s klienty, ale i se 

zaměstnanci zařízení, vyzkouší si v praxi pečovatelské činnosti, učí se zvládat zátěžové a 

krizové situace. Během školního roku se žáci zúčastnili celé řady odborných exkurzí a besed. 
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Žáci oboru Rodinka prováděli odborné činnosti ve školní prádelně, kde pečovali o prádlo 

školy, školní kuchyňce, na školním pozemku, šicí dílně. Mimo učitelů odborného výcviku 

byli přiděleni i k instruktorům, zejména na úseku úklidu ve všech budovách v Novém Městě 

nad Metují. Aktivně se účastnili Týdne prevence, řady odborných exkurzí. 

Obor Šička se zaměřil v odborných činnostech na ruční stehy, základy jednoduchých střihů, 

obsluhu šicího stroje a strojového šití. Na konci druhého ročníku žáci šili nejen výrobky dané 

ŠVP, ale různé textilní výrobky jako zvířátka, tašky a taštičky, bytové doplňky, které 

obdivovali zákazníci na prodejních trzích. 

Odborný výcvik žáků oboru Kuchař a Kuchař- číšník v Novém Městě nad Metují a 

v Opočně byl konán ve cvičných kuchyňkách a ve školní kuchyni pod vedením učitelů 

odborného výcviku a instruktorů. Jejich výrobky byly distribuovány na nejrůznější akce, jako 

jsou rauty, svatby, cateringy, slavnostní setkání, prodejní výstavy a další. Žáci se prezentovali, 

vyzkoušeli si jednoduchou obsluhu hosta, dbali na zásady etikety a společenského chování. 

V rámci odborných soutěží reprezentovala naši školu žákyně 2. ročníku na soutěži odborných 

dovedností v Lomnici nad Popelkou. 

Velmi aktivně se podíleli svými výrobky na podzimní výstavě v Častolovicích, Týdnu 

vzdělávání dospělých, řadě cateringů, rautů a výrobě občerstvení na zakázku. 

Během školního roku absolvovali řadu odborných besed a exkurzí. 

Odborný výcvik žáků oboru Cukrář probíhal ve školních cukrářských dílnách. Byl věnován 

výrobě běžného sortimentu mini zákusků, dortů, koláčů apod. Pod dohledem učitelek 

odborného výcviku vyráběli zakázky na svatby, oslavy či rauty. Zaměřovali se také na nové 

trendy v cukrářském oboru. 

Odborný výcvik děvčat a chlapců oboru Pekař se odehrával v cukrářských dílnách pod 

dohledem učitelů odborného výcviku. Žáci připravovali výrobky z lineckého těsta, preclíky, 

vánočky, štoly, koláče, rohlíky a celozrnné chleby. 

Žákyně 2. ročníku se na soutěži odborných dovedností v Lomnici nad Popelkou umístila na 3. 

místě. 

Odborný výcvik žáků oboru Kuchař v Broumově probíhal ve cvičné kuchyňce v prostorách 

ZŠ Kladská.  

Odborný výcvik oboru Prodavač v Broumově se konal v provozovně Penny Marketu 

Broumov a v Polici nad Metují, dále pak v odborné učebně v ZŠ Kladská. I v letošním roce 

bylo výhodou, že odborný výcvik byl veden v celých skupinách s našimi pedagogy a 

instruktory. Hlavní činností žáků na pracovišti spočívalo ve vybalování zboží z palet do 

regálů, rozpékání pečiva z polotovarů a běžný úklid. Pro žáky byla velkou motivací odměna 

v rámci produktivní činnosti vyplácena provozovnou. 

Odborný výcvik oboru Pekař v Broumově se odehrával v cvičné kuchyňce. Žáci pekli 

výrobky dle platného ŠVP Pekař. Výrobky bylo možné zakoupit i na vánočních výstavách, 

kde byl nevětší zájem o vánoční štoly. 

Školní prádelna 

V pedagogickém procesu byla hojně využívána nově zřízená školní prádelna na Kasárnách. 

Své odborné činnosti zde vykonávali žáci oboru Rodinka a Pečovatel pod dohledem učitelů 

odborného výcviku, instruktorky (vedoucí prádelny) a asistentky pedagoga. Žáci si vyzkoušeli 

třídění prádla, obsluhu pračky a sušičky, použití vhodného pracího a avivážního prostředku, 

následné sušení, žehlení a mandlování rovného i tvarovaného prádla. 



Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

 

 

 

Strana 96 (celkem 154) 

 

Smluvní pracoviště školy 

Název organizace, Adresa Obor 

Madlena z.s. Nové Město nad Metují Kuchař 

MSSS Oáza Nové Město nad Metují  Pečovatel 

Penny Market Police nad Metují Prodavač 

Penny Market Broumov Prodavač 

8.2.12 Zájmové kroužky 

Ruční práce 

Kroužek ručních prací probíhal každé úterý na budově Školní v počtu 7 žáků. Kroužek byl 

pro ně místem, kde využili svou fantazii, rozvíjeli jemnou motoriku a trpělivost, která se 

odrážela v jejich výrobcích. Aplikovala se pestrá škála materiálů: od papírů, přes drátky, 

korálky, dřevo, přírodní materiály, látky a provázky. Žáci používali k malování pastelky, 

voskovky, křídy, tempery, tuž. Oblíbené bylo i savování látek. V průběhu roku si vyzkoušeli i 

některé netradiční techniky, práci v keramické dílně. Před vánocemi se zapojili i do přípravy 

vánoční výstavy. Naše výrobky byly i součástí výzdoby budovy školy. Žáci na kroužku 

pracovali s velkým nadšením v rámci svým možností a dovedností. 

 

Sportovní kroužek 
 

Sportovní kroužek probíhal od listopadu 2019. Scházelo se pravidelně 6 - 7 žáků každé 

pondělí v tělocvičně Nádražní v Novém Městě nad Metují. Probíhající aktivity a činnosti 

navazovaly na výuku tělesné výchovy. Během tréninků se žáci zdokonalovali v herních 

činnostech, na základě zájmu žáků byl kroužek především zaměřen na fotbal a florbal. 

Příprava byla i na rozvoj rychlosti, obratnosti a postřehu. Zároveň se učili týmové spolupráci, 

dodržování zásad fair play. Cílem sportovních aktivit bylo zvyšování fyzické a psychické 

odolnosti. 

8.2.13 Celkové hodnocení organizace vzdělávání 

 

Ve školním roce 2019/2020 probíhala veškerá teoretická výuka oborů (podle ŠVP) Příprava 

pro život, Rodinka, Šičky, Pekaři, Pečovatelky, Cukráři, Kuchaři- číšníci a dobíhající Kuchaři 

v budově Školní. Na výuku všeobecných předmětů dojížděli poprvé a bez jakýchkoliv 

problémů žáci oborů Pekař, Kuchař a Prodavač z Broumova. Z  Opočna 2x týdně na výuku 

děvčata a chlapci oborů Kuchař- číšník a Kuchař. 

Praktické vyučování probíhalo v budovách Merkur, Králíček, Kasárny a dále v Broumově 

Kladské ulici, Opočně ve cvičné kuchyňce, školní kuchyni a dále na odloučených a smluvních 

pracovištích. Během školního roku panovala přátelská atmosféra napříč pracovišti školy. 

 

V rámci jednoho týdne se střídala teoretická a praktická výuka – 3 dny odborného výcviku 

a 2 dny teoretického vyučování. 

OŠ úzce byla úzce ve spolupráci s ostatními úseky školy. Zejména s gastronomickými obory, 

kde vyučující i žáci se spolu aktivně podíleli na zajištění školních akcí, cateringů, akcí 

v Pyramidě a chodu školní jídelny v Opočně. 
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Napříč celým rokem se škola prezentovala formou výstav, prodejem výrobků, dále zajišťovala 

průběh: Týdne vzdělávání dospělých, podzimní výstavu Zahrady Čech v Častolovicích, 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové a řadu svatebních hostin, rautů a cateringů pro 

místní MÚ Nové Město nad Metují, MÚ Dobruška, ale i z okolních měst, dále pro organizace 

DVPP, MAS Pohodu venkova, Detecha, Oblastní nemocnici v Náchodě a okolní školy i 

soukromé osoby. Největší prezentací celé školy je již tradičně pořádání vánoční výstavy 

v Opočně a v Novém Městě nad Metují, kde je také velkým lákadlem prodej školního 

vánočního cukroví. 

Došlo i na přátelské setkání napříč školou, žáci z oboru Prodavač Broumov, navštívili děvčata 

kadeřnického oboru na odborném výcviku, kde měli možnost se nechat ostříhat a nechat si 

vytvořit účes. 

Všechny obory měly jako již tradičně naplánovány na tento školní rok ročníkové zkoušky. Ty 

proběhly pouze u končících ročníků v lednu. Bohužel zkoušky s vyhlášením nouzového stavu 

se u prvních a druhých ročníků v květnu a červnu nekonaly. 

Během školního roku byl často využíván program IS Foster, kde pomocí počítačové sítě 

pedagogové pravidelně zapisovali podstatné skutečnosti ve výchovně vzdělávací práci se 

žákem. Tím bylo informováno nejen vedení školy, ale i školní psycholožka, sociální 

pracovnice a vychovatelé. 

Řada vyučujících bylo účastníky seminářů a kurzů pod hlavičkou DVPP Náchod, Trutnov a 

Hradec Králové dále se hojně účastnili projektu Čtenářské gramotnosti. 

V říjnu se uskutečnila akce „Škola hrou“ v Opočně, na které se žákům z okolních základních 

škola hravou formou představily učební obory naší školy 

V rámci týdne prevence se žáci zúčastnili přednášky Kyberšikany. 

Na podzim byl zařazen Týden regionu, ve kterém se učitelé ve výuce zaměřili na zdejší 

významné rodáky. Tentokrát na spisovatele Karla Poláčka a v únoru na výročí narození 

Boženy Němcové. 

Žáci během podzimu a zimy navštívili řadu kulturních představení. 

Naše škola se zapojila do projektu Do praxe bez bariér, jehož nositelem je Královéhradecký 

kraj a jeho partneři Úřad práce ČR - krajská pobočka Královéhradecký kraj, Centrum investic, 

rozvoje a inovací Hradec Králové a Ergotep CSR Institut o.p.s. 

Na začátku března se dívka kuchařského oboru umístila na 2. místě v soutěži dovedností 

v Lomnici nad Popelkou v konkurenci 7 škol a žákyně 2. ročníku oboru Pekař  obsadila ve 

své kategorii 3. místo. 

Zvolení zástupci z tříd se pravidelně účastnili zasedání školního parlamentu, kde mohli vznést 

na vedení školy připomínky, nápady, pochvaly svých spolužáků k chodu školy. Žákyně 

třetího ročníku oboru Pečovatel byla opět zvolena členkou Žákovského parlamentu města 

Nové Město nad Metují za žáky odborné školy. 

V pololetí na základě návrhů učitelů při pedagogické radě došlo k návrhům a následně k 

předání Ocenění ředitelky školy. Tato odměna motivuje žáky, kteří by jinak podobné ocenění 

nezískali. 

Naše škola poprvé pořádala akce pro veřejnost s Klubem seniorů v Novém Městě, kde se náš 

úsek prezentoval s tématy Světový den výživy a Netradiční cukroví, vánoční ozdoby, 

modelování figurek za hojné účasti spokojených návštěvníků. 
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Napříč pracovišti se prolínaly projekty environmentální výchovy – vyučující kladly důraz na 

osvětu zdravého životního stylu, správné třídění odpadu a v neposlední řadě šetření 

materiálem a surovinami v hodinách odborného výcviku. 

Konala se jednání na projekt Šablony II - Využití ICT ve výuce, který budu uveden od září. 

Od 12. března 2020 byl vyhlášen vládou ČR nouzový stav a výuka probíhala on- line formou 

distanční výuky. Vyučující materiál posílali elektronicky na emailové adresy žáků, nebo 

zákonných zástupců, někteří vedli výuku přes Microsoft Teams, nebo využili v telefonu 

Messenger a Wacap. Několika žákům byl výukový materiál tisknut a zákonní zástupci si je 

fyzicky vyzvedávali. Ke každému materiálu vyučující připojovali zevrubné informace, jak 

s učivem a pracovními listy nakládat. Žáci se ozývali a materiály zpracovávali ihned po 

obdržení. Ze začátku spolupracovalo asi 70 %, ale aktivita po týdnech postupně klesala. 

Hlavní příčinou nekomunikace žáků byla absence počítačového vybavení, nedostatečné 

připojení k internetu. Významným faktorem pak byla také nízká motivace některých žáků ke 

vzdělávání nebo nižší podpora ze strany jejich rodičů. 

Od 11. 5. 2020 využili všichni žáci končících ročníků konzultace k závěrečným zkouškám, 

samozřejmě za dodržení bezpečnostních opatření. 

V červnu proběhly v řádném termínu závěrečné zkoušky. 

Vysvědčení u nižších ročníků předáno na konci června venku na pozemku školy. 

8.2.14 Projekt Do praxe bez bariér 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/000971 

Naše škola i druhým rokem pokračovala v projektu Do praxe bez bariér, jehož nositelem je 

Královéhradecký kraj a jeho partneři Úřad práce ČR - krajská pobočka Královéhradecký kraj, 

Centrum investic, rozvoje a inovací Hradec Králové a Ergotep CSR Institut o.p.s. 

Cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti absolventů se zdravotním postižením a absolventů 

s nižším středním odborným vzděláním ze speciálních a praktických středních škol 

v Královéhradeckém kraji prostřednictvím aktivit zaměřených na získání pracovních návyků 

a zkušeností. 

Do projektu bylo zapojeno 10 žáků odborné školy (5 dívek, 5 chlapců). Zapojení dle oborů: 

Provozní služby 69-54-E/01    4 žáci 

Pečovatelské služby 75-41-E/01   1 žák 

Potravinářské práce Pekař 29-51-E/02  2žáci 

Šití prádla 31-59-E/02    2 žáci 

Praktická škola dvouletá 78-62-C/02   1 žák 

Každý účastník měl individuálně nastaveny aktivity, jako jsou exkurze do sociálních podniků, 

pracovní tréninky, poradenství, motivační aktivity a prázdninové odborné praxe. 

První exkurze žáky 15. 11. 2019 zavedla do sociálního podniku Pro-charitu, s.r.o. Červený 

Kostelec, na pracoviště kde se vyrábějí bylinné sirupy Camellus. Na úvod děvčata a chlapce 

čekala ochutnávka bylinkových limonád, krátká prezentace podniku, seznámení s provozním 

řádem a BOZP. Jako malá rozcvička byla soutěž v poznávání bylinek podle vůně. Poté 

rozděleni ve dvou skupinách zahájili pracovní trénink. První skupina pracovala na dílně, kde 

se připravují sirupy k prodeji, etiketují a dekorují lahve, lepí se štítky s minimální trvanlivostí. 

Druhá skupina pracovala ve výrobním provozu, myla lahve, dezinfikovala víčka, stáčela 

sirupy. Po nějaké době si pracovní pozice vyměnili. V poledne po obědě připravovali 

bylinkové limonády a nechyběla ani jejich ochutnávka. 
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23. 1. 2020 se uskutečnila další exkurze. Tentokrát se žáci rozjeli do Pardubic, kde navštívili 

společnost CEDR.  CEDR je obecně prospěšná společnost, která poskytuje již od r. 1994 

sociální služby lidem s duševním onemocněním a provozuje několik chráněných pracovišť a 

sociálně terapeutické dílny, které jsou zaměřené na různé pracovní programy.  Jejich chráněné 

dílny jsou v Pardubicích, Ústí nad Orlicí, Libchavách a Kladně u Hlinska. 

Po úvodním představení společnosti si prohlédli dvě chráněná pracoviště, šicí dílnu a dílnu 

kompletace spodního prádla. V šicí dílně se zabývají výrobou dekorativních předmětů, šijí 

kapsáře, polštáře, tašky, chňapky, loutky a zvířátka, nabízejí drobné opravy prádla pro 

veřejnost. V kompletační dílně pracují na zakázce spodního prádla Bellinda, skládají papírové 

krabičky, balí, etiketují výrobky a dárkové balíčky. 

Po prohlídce celého zařízení přišel čas na pracovní trénink, v šicí dílně žáci vyplňovali dutým 

vláknem ušitá zvířátka a potom kompletovali a připravovali na prodej spodní prádlo. Ač tato 

kompletace vypadá jednoduše, je zde potřeba velká zručnost a dlouhý trénink.  

 

V pátek 21. 2. 2020 nás třetí exkurze zavedla do Obecně prospěšné společnosti SKOK do 

života, která poskytuje na území Hradce Králové sociální služby a umožňuje lidem s 

mentálním postižením získat samostatnost v běžném životě. Zdravotně postižení lidé zde 

mohou absolvovat nácvik dovedností potřebných pro bydlení, pracovní uplatnění a život mimo 

vlastní rodinu. Společnost zajišťuje chráněné a podporované bydlení, pracovní místa 

v sociálně terapeutické dílně a dílně s chráněnými pracovními místy. V dílnách nabízejí 

služby pro veřejnost v oblasti úklidu, kancelářských prací a jednoduchých manuálních 

činností.  Jsou zřizovateli Bistra u dvou přátel. V rámci pracovního tréninku žáci nacvičovali 

práci s mopem, vyzkoušeli si potisk obálek a na závěr je čekala návštěva Bistra u dvou přátel. 

Zde měli možnost připravit si kávu, podle své chuti a výběru. 
 

V rámci projektu jsme se zapojili i do programu Motivační aktivity – Profesní seniorita. 

Cílem programu bylo účastníkům ukázat cesty pro řízení vlastní pracovní kariéry, motivovat 

k dalšímu vzdělávání a osobnímu rozvoji, naučit vybalancovat osobní a pracovní život. 

Seminář probíhal v naší škole od 7. do 9. ledna 2020 v rozsahu 16 hodin, realizátorem byl 

partner projektu Ergotep, CSR Institut o. p. s. a celým programem nás provázeli dvě lektorky 

Ing. Jarmila Menšíková a Mgr. Lenka Kamanová. 

Na zadaných úkolech žáci pracovali buď samostatně, ve dvojicích, ale i ve skupinkách.  Řešili 

různé úkoly, vytvořili si svůj piktogram, který vystihuje naši osobnost, navrhovali řešení 

konkrétních situací, například jak řešit konflikty, změny v životě, stres. Při práci používali 

pracovní sešity.  

Výstupem celého setkání bylo vypracování vlastního akčního plánu a slavnostní ukončení 

s předáním Certifikátů o absolvování motivačních aktivit. 

 

V termínech 24. 1., 6. a 7. 2. 2020 absolvovali vzdělávací program Poradenství v oblasti 

vstupu na trh práce. Garantem a realizátorem byl Úřad práce ČR - pracoviště Náchod.  

Celkem žáci absolvovali 12 hodin poradenských aktivit zaměřených na získání potřebných 

dovedností a znalostí ve čtyřech základních oblastech: Vyhledávání pracovních příležitostí, 

Jak správně napsat životopis a motivační dopis, Příprava na pracovní pohovor a Základy 

pracovního práva. 

Poslední setkání se uskutečnilo přímo na Úřadě práce v Náchodě, kde se seznámili 

s organizací úřadu, s evidencí uchazečů o práci, se státní sociální podporou, dávkami pro 

osoby se zdravotním postižením a příspěvky na péči. 

Na závěr každý účastník obdržel osvědčení o absolvování programu. 
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Poslední aktivitou pro žáky jsou prázdninové odborné praxe v sociálních podnicích. O praxe 

měli zájem 3 žáci zapojení do projektu. 

Celý projekt je účastníky i jejich zákonnými zástupci velmi kladně hodnocen, velmi přínosné 

jsou nejen návštěvy sociálních podniků, ale především možnosti pracovních tréninků a získání 

povědomí o pracovním zařazení na trhu práce. 

8.2.15 Spolupráce s internátem 

Vyučující spolupracovali s vychovateli a vychovatelkami, konzultovali prospěch a chování 

žáků, vzájemně se informovali o schůzkách se zákonnými zástupci a domlouvali společný 

postup. Proběhly návštěvní dny, kdy vyučující navštívili dne 15. října 2019 internát a naopak 

vychovatelé zavítali do školy 18. února 2020. Z obou setkání byly učiněny zápisy, které 

zástupkyně předaly ředitelce školy. Obě strany se pravidelně informovaly také 

prostřednictvím systému Foster. 

8.2.16 Metodická sdružení 

Učitelé teoretických a odborných předmětů, učitelé odborného výcviku a asistenti pedagoga 

se účastnili tří metodických sdružení na témata: 

21. 10. 2019  Motivace žáků 

11. 2. 2020  Vzdělávací výsledky žáků 

Zvolená témata byla podpořena zájmem pedagogů, kteří se k dané problematice mohli 

vyjádřit a podělit se o své zkušenosti, ať pozitivního či negativního charakteru.  

V rámci sdružení jsme měli možnost řešit drobné problémy či připomínky spojené s výukou  

a organizací školních akcí, dále pak správnost vedení třídní dokumentace. 

 

Dne 04. 5. 2020 měli pedagogičtí pracovníci na metodickém sdružení sdílet postřehy ze 

seminářů a školení. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu (ohrožení zdraví v souvislosti s 

prokázáním výskytu koronaviru) se toto setkání neuskutečnilo a prezentace zkušeností 

z dalšího vzdělávání pedagogů proběhla online. 

 

8.2.17 Kontrolní činnost v oblasti výuky 

Kontrolní činnost na úseku školy provádí ředitelka školy a zástupkyně ředitelky pro školu. 

Úseku teoretické výuky věnuje zvýšenou pozornost ředitelka školy, úseku odborné výuky pak 

zástupkyně ředitelky pro školu. 

Kontrolní činnost mapuje pracoviště školy v budově Školní, Merkur, Králíček, tělocvičny, 

kuchyňky v Opočně, školní jídelny, na pracovišti Broumov a na smluvních pracovištích. 

Ze všech konaných kontrol byly pořizovány písemné záznamy, které každé druhé úterý 

v měsíci byly předkládány ředitelce školy a které jsou uloženy u zástupkyně ředitelky. 

Kontrola vedení pedagogické dokumentace 

Tato kontrola probíhala jak namátkově, tak komplexně: od 14. – 15. listopadu 2019, následná 

kontrola odstranění nedostatků průběžně od 26.11. - 19. 12. 2019. Závěrečná kontrola 

pedagogické dokumentace před archivací se konala od 29. do 30. června 2020. Při kontrole 

dokumentace deníků, třídních knih, katalogů a bezpečnostních listů byly shledány nedostatky 
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zejména v neshodě termínů nástupu, ukončení či přerušení studia žáků, dále pak již drobné 

nedostatky formálního charakteru, které byly na místě třídními učiteli odstraněny a opět 

překontrolovány. Náplň třídnických hodin byla zapisována do samostatných deníků, které 

byly vloženy do třídní knihy a byly součástí kontroly. Následně deníky byly vráceny třídním 

učitelům. 

S třídní dokumentací byly odevzdávány ke konci června 2020 na kontrolu také Záznamy o 

práci v zájmovém útvaru. V letošním roce probíhaly kroužky sportovní a ručních prací. 

Asistentky pedagoga předkládaly zástupkyni jednou za tři měsíce Deníky asistenta pedagoga 

ke kontrole. Kontrola Deníků bylo vždy pravidelné a v termínu. Odevzdáno 30. června 2020. 

Kontrola dokumentace jednotných závěrečných zkoušek 

Kontrola závěrečných zkoušek byla zaměřena na dodržení pravidel předepsaného množství 

otázek dle aktuálního znění JZZZ, složení komisí, jmenování členů, organizace, přípravy, 

samotný průběh, individuální přístup vyučujících u písemných, ústních a praktických 

zkoušek, opravy písemné části, hodnocení praktické části spolu i s možnou  přiloženou 

fotografií výrobků, průběh ústní části, přesné vyplnění veškeré dokumentace, následné 

podepsaní členů komise a vyhotovení výučních listů a závěrečného vysvědčení. 

Kontrola průběhu ročníkových zkoušek. 

Revidován byl výběr témat, příprava, dodržení organizace, vedení dokumentace, průběh 

a hodnocení písemných, ústních a praktických zkoušek, které probíhaly koncem měsíce ledna. 

Jednalo se o končící druhé a třetí ročníky, kdy až na jednoho žáka, který podcenil váhu 

přípravy a v testu neobstál, všichni žáci zkoušky úspěšně zvládli. Bohužel s vyhlášením 

nouzového stavu se u prvních a druhých ročníků zkoušky v květnu a červnu nekonaly. 

Kontrola záznamů do IS Bakalář a IS Foster 

Během roku probíhala kontrola vedení programu IS Bakalář, kam zapisuje třídní učitel 

hodnocení žáků za pololetí, vkládá foto žáků. V tomto programu nebyly kontrolami zjištěny 

žádné výrazné nedostatky. Pouze  13. 1. 2020 při namátkové kontrole byla zjištěna absence 

fota nově nastoupivších žáků, napraveno do 14. 2. 2020.  Neprodleně byly i hlášeny změny do 

osobního spisu žáka na sekretariátu. 

Program IS Foster – namátkové kontroly zápisu hodnocení žáků za čtvrtletí, komplexní 

kontrola 3. února 2020 a 1. července 2020. 

Kontrola zápisu zpráv od třídních učitelů pro SPC, PČR 

Kontrola jednotlivých posudků. Vyučující píší zprávy v daném termínu dle osnovy sestavené 

školní psycholožkou. Jsou zasílány nejprve k posouzení zástupkyni ředitelky, která po 

schválení přeposílá sociální pracovnici k odeslání. 

Plán pedagogické podpory 

Třídní učitelé vypracovávali a vyhodnocovali PLPP, velmi nápomocna při zpracování dle 

přiložených vzorů byla školní psycholožka. 

Kontrola učebních dokumentů 

Bezpečnostní listy žáků, tematické plány, pracovní tematické plány, výběr témat 

k závěrečným zkouškám dle aktuálního zadání JZZZ, kontrola pomoci při zavedení nových 

pedagogických pracovníků. 
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Pedagogická rada kontrola záznamů 

Při každé pedagogické radě byly kontrolovány podklady pro pedagogickou radu a následně 

zápisy z pedagogické rady. Rovněž byly pravidelně kontrolovány zápisy z metodických 

sdružení. 

Kontrolní činnost učitelů tělesné výchovy 

Kontrola činnosti učitelů tělesné výchovy vyplývala zejména v zápisu docházky do 

tělocvičny, dodržování předepsaného oděvu a obuvi nejen žáků, ale i vyučujících. Dále 

kontrola funkčnosti a bezpečnosti tělocvičného nářadí a náčiní. 

Stále přetrvává absence cvičebního oblečení zejména u žáků 1. ročníků a následného vykázání 

z hodiny. 

2x ročně kontrola na proškolení BOZP práce a znalost školního řádu. V neposlední řadě 

ověření uvolnění žáků ve školním roce z tohoto předmětu. 

Kontrola asistentů pedagoga 

Asistentky se řídily  dodržováním a plněním náplně své práce, dodržováním zásad BOZP, ŠŘ, 

vnitřních předpisů a směrnic, pracovního, organizačního a provozního řádu školy, svým 

rozvrhem, individuálními potřebami přiřazeného žáka a denní spoluprací s pedagogem. 

Celkem bylo na úseku OŠ Nové Město nad Metují 7 AP. 

Kontrola vedení teoretických hodin 

Kontrola se zaměřovala: na přípravu vyučování, materiální podporu výuky, psychohygienické 

podmínky, metody a organizaci výuky, motivaci žáků, interakci a komunikaci, hodnocení 

žáků. Celkem byla vykonána 1 hospitace a početné namátkové kontrolní vstupy. 

Kladně hodnocena přítomnost materiální podpory výuky, komunikace a motivace žáků, 

přípravy na vyučování. 

Rezervy jsou stále u některých vyučujících v nedostatečných zápisech známek do žákovské 

knížky a nedůslednost v kontrole žáků při nošení sešitů na výuku. 

Všichni pedagogové měli řádně vypracován pracovní tematický plán dle aktuálního ŠVP. 

Kontrola vedení odborného výcviku 

Kontrola zaměřena: 

- organizace odborného výcviku, zpracování jeho plánu 

- propojení mezi teoretickou výukou a praxí 

- příklad učitele a řízení činnosti žáků při práci 

- posuzování individuálních schopností, vlastností, zvláštností a potřeb žáků 

- prostorové a materiální zabezpečení 

- dodržování bezpečnosti práce a hygienických norem a pravidel 

- péče o stroje, zařízení a další pomůcky používané v odborném výcviku 

- motivace žáků 

- hodnocení žáků 

- spolupráce s učiteli odborných předmětů 

- spolupráce s firmami, organizacemi a institucemi při realizaci odborné praxe 

- evidence o žácích i o celém odborném výcviku 

- vedení sešitů odborného výcviku 

- metodické vedení žáků 
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- plnění stanovených cílů 

- vztah učitel žák 

- klima skupiny 

- pravidelná evidence známek do žákovských průkazů 

- využití asistenta pedagoga 

- hospodárné čerpání surovin a materiálu ve výuce 

- vedení portfolia žáka 

Celkem bylo vykonáno 7 kontrolních vstupů během odborného výcviku a 1 vstup na smluvní 

pracoviště a početné namátkové kontroly. 

2x ročně kontrola proškolení žáků v BOZP a znalosti školního řádu. 

Zcela bez problému a zodpovědně byla vedena evidence odborného výcviku. 

Při kontrole dodržování bezpečnosti práce a hygieny byl kladen velký důraz na dodržování 

předepsaného pracovního oblečení u žáků i vyučujících. Stále přetrvává nešvar 

nekompletního pracovního oblečení u žáků gastro oborů a jejich následného vykázání z hodin 

odborného výcviku 

Přetrvává slabina v čipování obědů u cukrářského a pekařského oboru a důslednost kontroly 

ze stran učitelek odborného výcviku. 

Probíhaly namátkové kontroly uskladnění a expirace potravin na pracovišti, dodržení HACCP 

bodů ve výrobních i cvičných dílnách, hospodárné čerpání materiálu a surovin, zabezpečení 

čisticích prostředků mimo pracovní plochy, předcházení možných rizik, pořádku na pracovišti 

po skončení odborného výcviku. Zde nebylo shledáno žádné nedopatření a i kontroly z OHS 

pracoviště Náchod nezaznamenaly žádné pochybení. 

Vedení sešitů žáků se důslednou kontrolou učitelů OV daří udržet na velmi dobré úrovni. 

Dne 3. 6. 2020 proběhla namátková kontrola portfolií žáků, kde měli založenu složku a 

vloženy materiály svědčící o úspěších v průběhu studia. Žákům byly předány před písemnou 

závěrečnou zkouškou. 

Kontrola organizace chodu školy 

Namátkové kontroly byly prováděny na dodržování začátků a ukončení vyučovacích hodin 

v teoretickém vyučování, dozory před zahájením vyučování, dozory o malých a velkých 

přestávkách, kontrola pořádku v prostorách školy, dodržování rozpisu úklidu kolem budov, 

estetické úpravy prostředí, přezouvání žáků, kontrola šetření energiemi, uzavření oken, vody, 

vypnutí elektrických spotřebičů, světel, uzamčení učeben, sboroven a kabinetů, zápisy 

docházky do tělocvičny, posilovny a počítačových učeben, dodržování bezpečnostních 

předpisů, průběžná kontrola evidence docházky vyučujících, vyúčtování faktur ve výrobních 

střediscích, využití potravin a materiálu na výuku, čerpání a využití kompenzačních pomůcek. 

V případě nejasností probíhaly okamžitě konzultace a došlo k nastavení pravidel. 

Kontrolní činnost byla během 1. pololetí školního roku zaměřena na přítomnost aktuálních 

seznamů inventur v jednotlivých místnostech a platných provozních řádech v důsledku 

přestěhování. V učebnách, dílnách, kabinetech, kancelářích, výdejně a jídelně nebyly 

shledány nedostatky. 

1x týdně probíhala pravidelná kontrola úkolů vzešlých z porad vedoucích úseků. Úkoly byly 

pravidelně plněny, v případě opoždění byl dán nový termín nápravy. 
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Po celý školní rok kladně hodnocena výzdoba a dodržení pořádku ve třídách, kabinetech a 

chodbách. 

Taktéž bezproblémovým se jevilo dodržování pořádku a úpravy  okolí budovy, přispíval 

k tomu i fakt, že budova Školní má od podzimu pana školníka, který okamžitě reagoval na 

opravy a údržbu. 

30. června proběhla kontrola plnění a odevzdání formuláře Plánu osobního rozvoje 

pedagogického pracovníka. S každým pracovníkem byla dále vyplněna kritéria hodnocení dle 

platné směrnice č. 28/2019 „Pravidelné hodnocení pracovníků“. 

Od 11. 5. 2020, kdy se po nouzovém stavu vrátili na konzultace žáci končících ročníků do 

lavic, byla kontrola zaměřena na dodržení bezpečnostních opatření. 

Od března probíhala kontrola on- line distanční výuky a zpětná vazba od žáků. Na konci 

června vyučující odevzdali přehled této výuky. 

Kontrola sestavení jídelního lístku, plnění spotřebního koše vedoucí školní jídelny 

Vedoucí školní kuchyně předkládala pravidelně ke kontrole sestavení jídelního lístku pro 

následující měsíc. Koeficienty spotřebního koše byly některý měsíc překročeny a po 

konzultaci s vedoucí ŠJ v následujícím měsíci sníženy. Kladně hodnocen všemi vyučujícími a 

žáky pravidelně jednou měsíčně zařazený Den mezinárodní kuchyně, kdy mohli strávníci 

ochutnat tradiční pokrm z konkrétní země. 

Kontrola pracovní náplně provozních zaměstnanců – provozní, školníka, uklízečky 

Po zaběhnutí systému v důsledku přestěhování nebyly v tomto směru žádné problémy a 

nedostatky. 

Pravidelnou kontrolní činnost na svých úsecích také provádějí vedoucí oborů, které z kontrol 

odevzdávají první úterý v měsíci zápis zástupkyni ředitelky pro školu. 

Zhodnocení kontrolní činnosti vedoucích na úseku Odborné školy Nové Město nad Metují: 

 

Kuchař, Cukrář, Pekař  

 

V tomto školním roce vedoucí vykonala kontrolní vstupy na pracovištích odborného výcviku: 

- cukrářské dílny, cvičné kuchyňky (NM Králíček, NM Školní, Merkur, Opočno), školní 

kuchyň 

Kontrolní vstupy byly zaměřeny: 

- dodržování školního a klasifikačního řádu 

- včasné plnění úkolů a požadavků vyplývajících z porad jednotlivých úseků 

- dodržování dozoru nad žáky  

- včasné zahajování vyučovacích hodin a odborného výcviku dle rozvrhu 

- průběh odborného výcviku 

 

Shrnutí kontrolních vstupů na odborném výcviku: 

Výše uvedené body byly ve většině případů dodržovány. Pokud ne, byly učitelky i asistentky 

pedagoga na nedostatky upozorněny a následně zjednána náprava. 

Průběh odborného výcviku je učitelkami většinou dobře zorganizován, pracovní vytížení žáků 

je přiměřené. Učitelky kladou důraz na praktické předvádění úkonů, dodržování 

bezpečnostních předpisů, dodržování osobní a pracovní hygieny žáků, vedení sešitů žáků, 

zápisy do žákovských knížek. Dbají na péči o zařízení, pomůcky a stroje na pracovišti. 
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Předepsaná pedagogická dokumentace je vedena v pořádku. Klima skupiny lze hodnotit ve 

většině případů kladně. Učitelky rozvíjí v žácích komunikativní dovednosti a dbají na užívání 

správné terminologie. Žáci mají možnost vyjadřovat svůj názor, jsou motivováni a je 

podporována jejich aktivita a zájem o praktickou činnost. Využívá se zkušeností žáků, 

sebehodnocení a analýza chyb k motivaci. Důležitý je příklad pedagoga, předávání jeho 

zkušeností žákům. 

 

Dále bylo průběžně kontrolováno: 

- včasné plnění úkolů vyplývajících z porad úseků 

- kontrola listů BOZP 

- kontrola vyplňování pracovních výkazů 

- inventury výukových skladů 

- dodržování rozpisů žáků na odborném výcviku 

- kontrola přítomnosti učitelů na dozorech 

- plánování a realizace exkurzí 

- kontrola pedagogické dokumentace (deníky OdV), zápisy do programů Foster a 

Bakalář 

- spolupráci učitelů s rodiči 

 

Pečovatelky, Rodinka, Šičky, Příprava pro život 

 

Kontrolní činnost na tomto úseku byla zaměřena na evidenci spotřebního majetku, dodržování 

pracovní doby, pracovních povinností pedagogů a pedagogických asistentů, dozorů o 

přestávkách, úklidu v okolí školy, zahájení a ukončení vyučovací hodiny, estetické výzdoby 

svěřených tříd a společných prostorů školy, uzavření oken, uzamčení učeben, sboroven, 

vchodů do budovy, vypnutí elektrických spotřebičů, světel, uzavření vody v učebnách, 

sborovnách. 

 

Při kontrolních vstupech do hodin odborného výcviku byla sledována: organizace odborného 

výcviku, řízení činnosti žáků při jejich práci, dodržování bezpečnostních předpisů (pracovní 

oděv, pomůcky, ochranné pomůcky), psychohygienické podmínky, péče o pomůcky, zařízení 

používané v odborném výcviku. Byla také kontrolována evidence přítomných žáků, využívání 

žákovských knížek. Zjištěné nedostatky a závady byly vyřešeny vždy okamžitě. Velmi kladně 

byla hodnocena připravenost pedagogů, jejich individuální přístup k žákům a využívání 

pomůcek, které si sami vyrábějí. 

 

Pravidelně se uskutečňovaly kontrolní vstupy do hodin odborného výcviku, který se konal na 

smluvním pracovišti MSSS Oáza Nové Město nad Metují. Zde vždy byla prodiskutována 

s pověřeným pracovníkem docházka žáků, dodržování pracovní doby, dodržování BOZP a 

etických zásad, pracovní činnosti, vztah žáků k práci, klientům a spolupracovníkům. Odborný 

výcvik ze strany smluvního pracoviště byl hodnocen velmi kladně. Některým absolventkám 

byl nabízen i pracovní poměr nebo krátkodobá brigáda. 

 

Další kontroly se týkaly práce třídního učitele, byly provedeny kontrolní vstupy do 

třídnických hodin, kontrolovány zápisy z třídnických hodin a dokumentace třídního učitele. 

Průběžně byly kontrolovány záznamy o žácích v programu Foster, portfolia žáků. 

 

Probíhala pravidelná kontrola úkolů vzešlých z porad úseku. Nesplnění úkolů bylo vždy 

zdůvodněno a byly stanoveny nové termíny. 
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Kuchař, Prodavač, Pekař -  pracoviště Broumov 
 

Kontrolní činnost v Broumově probíhala dle sestaveného plánu kontrolní činnosti. 

Důraz byl kladen především na smluvní pracoviště, kde jsou žáci oboru Prodavačské práce 

umisťováni do běžného provozu na pracoviště Penny Marketu v Polici n.M. a v Broumově. 

Zde se občas vyskytly nějaké problémy, které bylo nutné ihned řešit. 

Prostory využívané k odbornému výcviku oboru Pekař a Kuchař byly zkontrolovány po 

hygienické stránce auditem. Byly zjištěny drobné nedostatky, které byly následně odstraněny.  

Kontrolní vstupy v teoretické výuce byly zaměřeny na materiální podporu výuky, 

psychohygienické podmínky, metody a organizace výuky, hodnocení žáků, dodržování 

začátku a konce vyučovacích hodin, dodržování IVP, plnění tematických plánů a známky 

v ŽK.  

Kontrolována byla i práce třídního učitele, konkrétně třídnické hodiny (náplň, vedení, zápisy), 

pedagogická dokumentace (třídní kniha, deníky, program Foster), plnění projektových dnů či 

vedení portfolia žáka 

 

Kontrolní vstupy probíhaly: 

- Cvičné kuchyňky 1, 2 

- Penny Market Broumov 

- Penny Market Police nad Metují 

- OV prodavačů ve školní učebně 

 

Veškeré dílčí nedostatky, které byly při kontrolách zjištěny, byly odstraněny. 

8.3 Pracoviště SŠ Opočno 

8.3.1 Zemědělec 

Vzdělávání žáků probíhalo podle ŠVP Zemědělec. V tomto roce nebyl otevřen 1. ročník pro 

nezájem žáků a činnost oboru bude po doběhnutí stávajícího studia žáků vyšších ročníků 

utlumena. Žáci se tedy vzdělávali ve 2. a 3. ročníku. Výuka obou ročníků probíhala společně 

ve spojené třídě. Ve 2. ročníku na začátku roku pracovali 4 žáci, ale 1 žák v lednu studium 

ukončil. Ve 3. ročníku celoročně pracovali 3 žáci. V rámci jednoho týdne se střídala 

teoretická i praktická výuka, dva dny teorie a tři dny praxe.  

Odborný výcvik byl realizován především ve školním závodě na pracovišti ZEAS Trnov v 

areálu školy. Jedné žákyni byl umožněn odborný výcvik na smluvním pracovišti v místě 

bydliště na základě smlouvy se soukromým subjektem. 

Žáci oboru Zemědělské práce se v průběhu teoretické a praktické výuky v jednotlivých 

ročnících seznámili s anatomií a fyziologií zvířat, s krmením, ustájením a ošetřováním 

jednotlivých druhů a kategorií hospodářských zvířat a s prováděním základních 

zooveterinárních opatření v chovu. Výuka směřovala k modernímu chovatelství. V oblasti 

pěstování rostlin se žáci učili rozpoznat jednotlivé druhy významných zemědělských plodin, 

získali informace o jejich pěstování, o základním zpracování půdy. Získali základní přehled o 

používaných materiálech, učili se pracovat s technickou dokumentací.   
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Žáci 2. ročníku prošli výcvikem v řízení motorových vozidel pro získání řidičského oprávnění 

skupiny T, který bude vzhledem k epidemii Covid 19 dokončen na začátku školního roku. 

V průběhu celého školního roku zemědělci pomáhali s úpravami v areálu školy a s přípravou 

různých školních akcí, např. Vánoční výstava a soutěže Škola hrou.   

8.3.2 Zahradník - květinář 

V tomto školním roce probíhala výuka podle ŠVP Zahradník- květinář ve 3. ročníku a dle  

ŠVP Květinář – aranžér v 1. ročníku. Teoretické a praktické vyučování probíhalo v rámci 

jednoho týdne.  

Ve výuce bylo nutno zohledňovat žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. 2 žákyně 1. 

ročníku pracovaly s asistentkou. Pedagogové a školský poradenský tým spolupracovali 

s rodiči, nebo zákonnými zástupci.  

Teoretická výuka i letos probíhala ve spojených třídách 1. a 3. ročníku. Ve 2. ročníku tento 

rok žáci nebyli. 

Odborný výcvik byl realizován především v areálu školy, v aranžérské a květinové učebně a 

na školním pozemku. Žákyním 3. ročníku bylo umožněno vykonávat odborný výcvik na 

smluvním pracovišti v Českém Meziříčí. 

Do 1. ročníku v září nastoupilo 9 žákyň. V průběhu pololetí 1 žákyně odešla a také jedna 

žákyně přistoupila, v říjnu také nastoupil 1 žák, ale studium ke konci pololetí přerušil.  V 

květnu jedna žákyně ukončila studium a ročník tak dokončilo 8 žákyň. Ve 3. ročníku bylo 5 

žákyň, ale jedna žákyně byla ve finále celý rok hospitalizována a v květnu přerušila studium. 

3. ročník tak ukončily 4 žákyně, z nichž 2 prospěly s vyznamenáním. 

Žáci se při teoretické a praktické výuce seznámili se základy zahradnické výroby, ekologií, se 

základy pěstování jednotlivých druhů rostlin. Učili se poznávat a určovat rostliny, vysévat 

letničky, dvouletky a některé druhy zeleniny. Ve vazačství rozvíjeli svoje estetické cítění, 

učili se vázat květiny a aranžovat příležitostné kompozice. Po celý školní rok prezentovali 

svými výrobky školu na různých akcích. Žáci se starali o školní pozemky a školu zkrášlovali 

květinovou výzdobou.  

Pracovali také v keramické dílně. Jejich výrobky velice dobře reprezentovaly školu na 

různých akcích a výstavách. Předváděli modelování, malování, aranžovali keramické výrobky 

květinovou vazbou.  

Součástí výuky v jednotlivých ročnících jsou vždy odborné exkurze, Které probíhají 

především koncem školního roku. V tomto školním roce jsme je nemohli absolvovat díky 

epidemii viru Covid19 s následným uzavřením škol od 11. 3.   

Od tohoto okamžiku jsme začali vyučovat žáky prostřednictvím PC. U žákyň a 3. ročníku se 

dařila výuka online prostřednictvím programu Teams. Žáci 1. ročníku pracovali formou 

samostudia a posílali vyplněné pracovní listy. Rovněž probíhaly telefonické konzultace u 

žáků, kteří látce neporozuměli. Od 11. 5. bylo žákům 3. ročníku umožněno docházet na 

konzultace do školy a připravovat se na závěrečné zkoušky, které proběhly v původně 

plánovaném termínu. 
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Akce oboru Zahradnické práce byly následující: 

Září 

− Svatováclavské slavnosti v Dobrušce – žáci prezentovali školu, prodávali kytice 

a naaranžované dýně, které sami vypěstovali a keramiku, kterou zhotovili. 

Říjen 

− Škola hrou – akce pro základní školy, kde všechny obory měli připravenu činnost, kterou 

přiblížili svůj obor končícím žákům ZŠ, žáci zahradnického oboru rovněž nazdobili celou 

školu i areál školy 

− výstava Zahrada Čech v Častolovicích – ve spolupráci s gastronomickým oborem jsme 

vystavovali samostatnou expozici (Podzimní aranžmá) a propagovali všechny obory 

vzdělávání naší školy 

Listopad  

- tradiční výstava „Vánoce v Opočně“ letos s podtitulem Svatba o Vánocích. S její 

přípravou se začíná již v září a patří vždy mezi největší akce, na kterých se podílí 

zahradnický obor. Žáci spolu s učiteli odborného výcviku odvedli opět velký kus práce.  

Prosinec 

- aranžérky pomohly i s přípravou vánoční výstavy na zámku v Novém Městě nad Metují, 

která je rovněž celoškolním projektem 

Během celého školního roku zahradnický obor připravoval aranžmá k různým příležitostem 

nejen v Opočně, ale i pro pracoviště v Novém Městě nad Metují.  

8.3.3 Opravář, Opravář zemědělských strojů 

V tomto školním roce probíhala výuka pouze v prvním ročníku. Vzdělávání žáků probíhalo 

podle ŠVP Opravář zemědělských strojů. 

Do 1. ročníku nastoupilo 10 žáků, v průběhu roku 1 žák přistoupil, 6 žáků odešlo a 1 žák 

přestoupil na jiný obor. 1. ročník úspěšně ukončili 4 žáci.  

Teoretická i praktická výuka byla v 1. ročníku spojena s učebními oborem Autoopravář.  

Odborný výcvik byl realizován v areálu školy ve školních dílnách v Opočně. 

Žáci se v průběhu teoretické a praktické výuky v jednotlivých ročnících seznámili a postupně 

osvojovali základní dovednosti z ručního obrábění kovů, tváření a tepelného zpracování kovů. 

Svoje dovednosti pak prezentovali při výrobě jednodušších výrobků a pomůcek – např. 

svěrky, kružítka, ozdobné klíče apod. Pracovali na opravách a údržbě zemědělských strojů, 

traktorů a malé mechanizace. Veškeré činnosti vykonávali pod dohledem učitelů OV. 

8.3.4 Autoopravář 

Výuka oboru probíhala ve všech třech ročnících. Do prvního ročníku na začátku školního 

roku nastoupilo 17 žáků, 4 žáci v průběhu školního roku přistoupili, 9 žáků odešlo a 1 žák 

přestoupil na jiný obor. 1. ročník úspěšně dokončilo 10 žáků. Druhý ročník zahájilo 10 žáků a 

úspěšně dokončilo 10 žáků. Třetí ročník zahájilo 11 žáků a 11 žáků postoupilo k vykonání 

závěrečné zkoušky.  Z tohoto počtu 1 žák neuspěl při písemné a praktické zkoušce a 2 žáci 

neuspěli při praktické zkoušce. Všichni žáci si podali žádost o umožnění vykonání opravné 

zkoušky v září. 
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Teoretická i praktická výuka byla v 1. ročníku spojena s učebním oborem Opravář 

zemědělských strojů. Odborný výcvik byl realizován v areálu školy a ve školních dílnách 

v Opočně. Pracoviště v Novém Městě nad Metují jsme v letošním roce nenavštěvovali. 

Žáci prvního ročníku se v průběhu teoretické a praktické výuky postupně seznámili a dále si 

osvojovali základní vědomosti a dovednosti při zpracování technických materiálů, při ručním 

zpracování kovů. Také pomáhali při údržbě a opravách školního zařízení. 

Žáci druhého a třetího ročníku během výuky prováděli údržbu a opravy služebních vozidel, 

například výměny olejů, kontroly provozních kapalin, přezouvání zimních a letních 

pneumatik, opravy brzdového systému a přípravy na technické kontroly. Dále prováděli 

opravy a údržbu malé zemědělské a zahradní techniky. Jeden žák absolvoval odborný výcvik 

na smluvním pracovišti. 

Žáci 2. ročníku absolvovali výcvik v řízení motorových vozidel pro získání řidičského 

oprávnění skupiny B (9 žáků) a T (2 žáci). Z důvodu uzavření škol není výuka dokončena a 

výcvik bude pro některé žáky pokračovat v příštím školním roce. Po uvolnění nouzového 

stavu došlo k obnovení kurzu a 4 žáci již stihli úspěšně absolvovat a získat řidičské oprávnění. 

8.3.5 Zámečník – údržbář  

V tomto školním roce výuka neprobíhala. 

8.3.6 Exkurze žáků technických oborů 

Součástí výuky technických oborů byly také odborné exkurze, které doplnily informace a 

rozšířily vědomosti žáků. Mnohé z plánovaných exkurzí se nekonaly z důvodu uzavření škol. 

V tomto školním roce žáci navštívili: 

Tereos - cukrovar České Meziříčí. Žáci se seznámili s technologií výroby cukru a zpracování 

druhotných surovin a především se stroji určenými pro tuto výrobu. Velmi zajímavě podaný 

výklad všechny zaujal a možnost ochutnávky některých meziproduktů a produktů rovněž 

udělala žákům radost. 

 

Výstaviště PVA v Praze - výstava závodních automobilů, motocyklů a historických vozidel. 

Výstava Racing Expo byla motivačně určena pro nejúspěšnější žáky oboru a nabídla jim 

průřez českým motorsportem té nejvyšší kategorie. Byla zde vystavena špičková závodní 

technika a žáci měli možnost shlédnout zajímavý doprovodný program.  

 

Škoda Auto Vrchlabí - na základě nabídky ze strany Škoda Auto Vrchlabí se žáci 3. ročníku 

oboru Autoopravář účastnili exkurze v tréninkovém centru Škoda Auto. Měli možnost se 

seznámit s přípravou nových zaměstnanců a vyzkoušeli si řadu zajímavých činností spojených 

s výrobou automatických převodovek. Program pro naše žáky byl ze strany manažera 

tréninkového centra výborně připraven. O tom svědčí i to, že po celou dobu cca tři hodiny, 

udržel pozornost a zájem všech zúčastněných. 

 

Škoda Mladá Boleslav – výrobní závod Kvasiny - největší výrobce automobilů v Čechách. 

Žáci se seznámili s celým provozem a viděli části montáže automobilů, které probíhají na 

tomto pracovišti. Exkurze byla pro žáky reálným vhledem do provozu moderního 

automobilového průmyslu.  
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V průběhu celého školního roku žáci pomáhali s přípravou školních akcí, např. Vánoční 

výstavy a podíleli se na opravách a údržbě areálu. 

8.3.7 Prodavač 

V tomto školním roce bylo do 1. ročníku přijato 12 žáků, v průběhu školního roku dodatečně 

přistoupila 1 žákyně a 1 žák přistoupil ze stejného oboru prodavačské práce z Broumova. V 

prvním ročníku během studia přerušili 2 žáci a 2 žáci studium ukončili. Úspěšně absolvovalo 

první ročník 10 žáků.  

Do 2. ročníku oboru prodavačské práce postoupilo 10 žáků.  V lednu přistoupil 1 žák a 

v průběhu druhého pololetí přerušily studium 2 žákyně. Druhý ročník tedy úspěšně 

absolvovalo 5 žáků a 4 žákyně.  

Do třetího ročníku oboru prodavačské práce nastoupilo 5 žáků. V měsíci listopadu nastoupila 

a po 1 měsíci ukončila studium 1 žákyně. V lednu studium přerušila také 1 žákyně. Závěrečné 

zkoušky v tomto oboru velmi úspěšně ukončili 4 žáci a z toho 1 žákyně s vyznamenáním. U 

ostatních žáků bylo nejhorší hodnocení chvalitebně. 

V rámci týdne se střídala teoretická i praktická výuka - 3 dny odborného výcviku a 2 dny 

teoretického vyučování. Odborný výcvik probíhal na smluvních pracovištích. Strategicky 

nejdůležitějším smluvním partnerem je pro nás společnost Penny Market s. r. o. Naši žáci i 

letos docházeli na odborný výcvik do prodejen v Dobrušce, v Novém Městě nad Metují a 

v Rychnově nad Kněžnou.  

Na pracovištích prodejen Penny v Dobrušce a v Novém Městě nad Metují pracují naši žáci 

pod vedením učitelů odborného výcviku. Jeden žák pracuje s pomocí asistentky pedagoga. Na 

ostatních pracovištích pracují žáci samostatně pod dohledem instruktorů. V průběhu školního 

roku vždy 1 skupina žáků pracovala při odborném výcviku na odborné učebně ve škole, kde 

se žáci učili balit dárky a další odborné činnosti potřebné pro zvládnutí tohoto oboru. Vždy 

byl kladen důraz na přiměřené pracovní tempo vzhledem k možnostem a schopnostem žáků. 

Ve všech ročnících bylo spektrum žáků a jejich možnosti velmi široké, a proto učitelé museli 

přizpůsobit rovněž teoretickou výuku těmto možnostem. 

V rámci teoretických odborných předmětů a odborného výcviku žáci v tomto školním roce 

navštívili v Hradci Králové prodejnu Tesco, Obchodní centrum – Futurum, Aupark a Makro, 

kde se seznámili s rozmanitými druhy zboží k předmětu zbožíznalství. Na zajímavé odborné 

exkurzi v prodejně s názvem ,,Nebalíme to“ v Náchodě žáci viděli prodej potravin do 

vlastních obalů.  Prodejna tak podporuje ekologii a myšlenku zdravého prostředí. Navštívili 

jsme také, Pivovar v Náchodě, Perníkovou chaloupku u Pardubic, výstavu v Častolovicích a 

vánoční trhy v Praze na Staroměstském náměstí, kde se žáci blíže seznámili se stánkovým 

prodejem. 

Všechny exkurze byly velkým přínosem pro žáky, vše mohli využít při závěrečných, nebo 

ročníkových zkouškách.  

8.3.8 Environmentální vzdělávání  

V rámci environmetálního vzdělávání, výchovy a osvěty si žáci v 1. pololetí připomínali jak 

důležité je pro nás životní prostředí a jak si ho zkrášlovat. Exkurze Botanicus v Ostré nad 

Labem nás inspirovala, jak si vypěstovat bio zeleninu, chovat dobytek a také jaká krásná 
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příroda je kolem nás. V druhém pololetí jsme již žádné akce nemohli realizovat, jelikož nastal 

nouzový stav Českého státu a všichni zůstali od 11. 3. 2020 doma. 

 

V září jsme se zúčastnili Svatováclavských slavností v Dobrušce. Žáci zahradnického oboru 

ukazovali návštěvníkům aranžování květin, ale hlavně zdobení dýní, které si žáci vypěstovali 

na školním pozemku.  

V říjnu jsme oslavili Den stromů a stromy jsme si připomínali každý měsíc na nástěnce školy. 

Zahrady východních Čech, podzimní výstavy v Častolovicích jsme se účastnili jako každý 

rok. Společně s kuchaři a cukráři jsme připravili podzimní tabuli. 

V listopadu jsme se věnovali úpravě pozemků kolem školy a zazimování některých rostlin. 

V prosinci žáci ze všech oborů pracovali na společném projektu a připravovali vánoční 

výstavy – jednu v Opočně a jednu v Novém Městě nad Metují. Každý obor se podílel svými 

výrobky a svou prezentací. Výrobky žáků se pak prodávají a některé se vytvářejí i před 

návštěvníky. 

 Vzhledem k uzavření škol jsme v tomto školním roce nekonali jarní soutěž 

v environmentálním vzdělávání, která měla být propojena s exkurzemi. Nedošlo tak ani 

k ukončení letošního programu věnovanému životnímu prostředí a proto na tento program 

navážeme v následujícím školním roce. 

8.3.9 Odborný výcvik  

Odborný výcvik probíhal u technických oborů tradičně převážně v dílnách školy. 

U zemědělských oborů probíhal na pracovišti školního závodu v zemědělském družstvu 

ZEAS Trnov. V tomto areálu letos probíhaly také ročníkové zkoušky 3. ročníku 

zemědělského oboru. Odborný výcvik týkající se rostlinné výroby probíhal také na pozemcích 

školy. Vzhledem k epidemii Covid 19 se závěrečné zkoušky konaly v areálu školy.  

Některým bezproblémovým žákům zemědělského oboru bylo umožněno vykonávat část 

odborné praxe na smluvních pracovištích v místě bydliště.  

Žákyním 3. ročníku zahradnického oboru bylo letos rovněž umožněno vykonávání části 

odborného výcviku na pracovišti zahradnictví KANIA v Českém Meziříčí.  

Žáci oboru Prodavačské práce se účastnili odborného výcviku tradičně na pracovištích 

společnosti Penny Market s. r. o. Stejně jako v loňském roce působili žáci na pracovišti Penny 

Market Dobruška, Nové Město nad Metují a Rychnov nad Kněžnou. Tato spolupráce se 

smluvními partnery je pro školu velmi důležitá, neboť se zde odehrává hlavní část odborného 

výcviku. Společnost Penny Market nám umožnila na svých prodejnách vykonávat odborný 

výcvik v celých skupinách vedených našimi pedagogy. Na ostatních smluvních pracovištích 

působí žáci pod vedením instruktora prodejny. V odborném výcviku na smluvních 

pracovištích prodejen jsou žáci prodejnami velmi dobře odměňováni za produktivní činnost, 

což je silnou motivační složkou.  

Součástí odborného výcviku zemědělských oborů a oboru Opravář je rovněž výcvik v řízení 

motorových vozidel skupiny T. U oborů Autoopravář a Zahradník – květinář probíhá výcvik 

v řízení motorových vozidel skupiny B.  
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Smluvní pracoviště školy 

 

Název organizace, Adresa Obor 

ZEAS Podorlicko, Trnov   

Zemědělec Bohemilk, a.s., Podzámčí 385, Opočno 

Soukromý zemědělec Radek Holman, Domašínská 565, Solnice 

Autodoprava Stanislav Dvořáček – SDS, Jiráskova 589, Česká Skalice Autoopravář 

Penny Market, Radonice, prov. Nové Město, Dobruška, Rychnov n. K. 
Prodavač 

Potraviny u kostela, Masarykovo nám. 29, Jaroměř – Josefov 551 01 

Karol Kania, T.G.M., Nové Město nad Metují)pracoviště České 

Meziříčí) 
Zahradníci  

8.3.10 Metodická sdružení  

V průběhu roku se konala místo plánovaných tří setkání, pouze dvě setkání učitelů 

teoretických i praktických předmětů v rámci metodického sdružení (22. 10. 2019, 18. 2. 

2020). Metodické sdružení plánované na 5. 5. se z důvodu epidemie nekonalo. 

První téma metodického sdružení neslo název „Motivace žáků“. Vyslechli jsme si velmi 

kvalitně zpracovaný referát s prezentací o důležitosti motivovat žáky zvláště pak v náročném 

období puberty a dospívání.  

Pro druhou schůzku byly tématem „Vzdělávací výsledky žáků“. Na toto téma vypracovala 

referát kolegyně, která zdůraznila vazbu hodnocení na cíle vzdělávání a zásady průběžného 

hodnocení. Rovněž bylo připomenuto hodnocení klíčových kompetencí žáků.  

Obě témata osvěžila pedagogické znalosti našich učitelů a přiměla nás znovu si uvědomit 

důležitost motivace a vlivu hodnocení na další práci žáků.  

8.3.11 Celkové hodnocení organizace vzdělávání  

V tomto školním roce obor Autoopravář pokračoval ve škole 7. rokem. 1. ročník letos 

úspěšně ukončilo 11 žáků. 2. ročník řádně ukončilo 10 žáků a ve 3. ročníku se k závěrečným 

zkouškám úspěšně propracovalo 11 žáků, z nichž 8 řádně ukončilo studium závěrečnou 

zkouškou.  3 žáci neuspěli při závěrečných zkouškách a budou je konat v náhradním termínu. 

V tomto oboru dochází k nárůstu žáků a kapacita oboru je poměrně naplněna. Jedná se o obor 

podporovaný Krajem, jeho absolventi měsíčně získávají určitou finanční podporu. Pro další 

roky jsme podali žádost o navýšení kapacity oboru. 

V oboru Opravář zemědělských strojů ukončili 1. ročník úspěšně 4 žáci 1. ročníku. Všichni 

si však podali žádost o přestup do oboru autoopravář, neboť je dle jejich mínění zajímavější a 

jednodušší. Také počítají s větší uplatnitelností na trhu práce a svoji roli bezesporu hraje i 

fakt, že obor Autoopravář je oborem podporovaným krajem a žáci zde získávají motivační 

příspěvek. Ve 2. a 3. ročníku žáci v tomto oboru nepracovali. Z dlouhodobého pohledu žáků 

v oboru ubývá. Nejedná se o podporovaný obor a pro žáky je poměrně náročný na zvládnutí 

učiva. 

V oboru Zámečník – údržbář letos žáci nepracovali.  I přes to, že se jedná o obor 

podporovaný krajem a poptávaný zaměstnavateli, uchazeči o něj nejeví zájem. 
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Obor Prodavač fungoval na škole letos osmým rokem. Společnost Penny Market nám uděluje 

pro odborný výcvik výjimku na svých prodejnách a můžeme pracovat ve skupinové výuce 

pod vedením učitele odborného výcviku. Vedení společnosti hodnotí práci našich žáků jako 

velmi přínosnou. Nadále pokračujeme v prodejnách v Dobrušce, v Novém Městě nad Metují 

skupinově, v Rychnově nad Kněžnou individuální výukou s instruktory prodejny. Žáci jsou za 

svoji produktivitu na prodejnách dobře finančně hodnoceni, což je motivuje k pravidelné 

docházce a k celkovému přístupu ke studiu. 1. ročník řádně ukončilo 11 žáků a ve 2. ročníku 

9 žáků. Ve 3. ročníku se k závěrečným zkouškám propracovali 4 žáci, kteří studium řádně 

ukončili získáním výučního listu. Z celkového pohledu se dá říci, že tento obor si vede 

poměrně dobře a věříme, že bude takto pokračovat i v následujících letech. 

V oboru Zahradnické práce ukončilo úspěšně 1. ročník 8 žáků. Ve druhém ročníku letos 

žáci nepracovali a ve 3. ročníku se k závěrečným zkouškám úspěšně dopracovaly 4 žákyně, 

které úspěšně získaly výuční list, z toho 3 žákyně prospěly s vyznamenáním. Odborný výcvik 

probíhal na pracovištích školy a ve 3. ročníku i na pracovišti smluvního partnera- společnosti 

KANIA v Českém Meziříčí. Žáci oboru dosáhli pěkných výsledků při prezentačních akcích 

školy, zejména při Svatováclavských slavnostech, vánočních výstavách a podzimní výstavě 

v Častolovicích. Snad díky snaze zatraktivnit obor zařazením výuky motorových vozidel a 

tudíž možnosti získání způsobilosti k řízení vozidel skupiny B a návratem k původnímu názvu 

ŠVP „Květinář – aranžér“ se nám opět podařilo otevřít první ročník. Budeme věřit, že ve 

výuce oboru budeme moci pokračovat i nadále. 

Žáci oboru Zemědělec pracovali letos převážně na pracovišti školního závodu v Trnově a 

jedné žákyni byl umožněn odborný výcvik na smluvním pracovišti. Přes veškerou snahu při 

prezentacích, není o tento obor zájem, a proto jsme letos první ročník neotevřeli.  2. ročník 

řádně ukončili 3 žáci. Ve 3. ročníku se během roku vzdělávali také 3 žáci, kteří úspěšně 

ukončili studium získáním výučního listu.  

Vzhledem k nízké naplněnosti tříd jsme i v tomto roce pokračovali ve výuce spojených tříd 

v odborných předmětech i v teoretických předmětech, kde bylo v jedné hodině spojeno 

několik tříd stejného ročníku.  

Naše škola i letos pořádala tradiční akci Vánoce v Opočně, tentokrát pod názvem „Svatba o 

vánocích“, kde jsme návštěvníkům přiblížili vánoce poněkud netradičně, ale i zastánci 

tradičních vánoc si zde našli své expozice. Celá akce byla velmi zdařilá, realizovaná za 

vzájemného propojení všech oborů a vzájemné pomoci pedagogů ze všech pracovišť školy – 

Opočna, Nového Města i Broumova. Akce tedy opět splnila svůj úkol propagace školy a 

posílení vztahů s kolegy z ostatních pracovišť školy. V rámci této akce proběhlo i tradiční 

pečení vánočního cukroví, při kterém se učitelé kolektivně zapojují do příprav a utužují 

vztahy na pracovišti. Vzápětí následovala další velká akce – Vánoční výstava v Novém 

Městě nad Metují, na které se také spolupodílejí žáci i učitelé našich oborů.  

Pro zvýšení veřejného povědomí o naší škole pracujeme i na dalších akcích. Dne 24. 10. 2019 

proběhl v Opočně třetí ročník soutěže ŠKOLA HROU. Soutěž byla pojata jako hravé 

představení učebních oborů žákům základních škol. V soutěži se utkala tříčlenná družstva 

a všechna se vystřídala na stanovištích, kde každé stanoviště představovalo jeden učební obor. 

Podle ohlasů učitelů a vyšší účasti žáků bylo zřejmé, že se jim tato forma představení oborů 

školy líbí. Vzhledem k vysokému zájmu o tuto prezentační akci ze strany základních škol 

budeme v akci i nadále pokračovat a uspořádáme ji ve dvou dnech. Jeden den bude akce 

pořádána pro žáky ze speciálních škol a jiný den pro žáky z běžných základních škol.  
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8.3.12 Kontrolní činnost v oblasti výuky 

Hlavní kontrolní činnost na úseku školy provádí zástupkyně ředitelky pro školu a ředitelka 

školy. Úseku teoretické výuky věnuje zvýšenou pozornost ředitelka školy, úseku odborné 

výuky pak zástupkyně ředitelky pro školu. V tomto roce probíhala kontrolní činnost 

standardním způsobem do konce února. Po té následovaly jarní prázdniny a uzavření škol 

z důvodu epidemie Covid 19. 

Pravidelnou kontrolní činnost na svých úsecích prováděli také vedoucí oborů, kteří z těchto 

kontrol zpracovávají zápis a měsíčně jej společně s pracovním výkazem odevzdávají 

zástupkyni ředitelky pro školu. Kontrolní činnost vedoucích úseků je zaměřena především na 

kontroly: 

- plnění úkolů vzešlých z porad 

- evidence drobného majetku na pracovišti a inventarizace 

- bezpečného uložení spisu žáků 

- pravidelné evidence do spisu žáků a zapisování do programu Foster 

- vedení povinné školní dokumentace 

- začátků, konců a průběhů odborného výcviku (kontrolní vstupy) 

- BOZP na pracovišti + předpisový oděv a obuv 

- žáků na smluvních pracovištích 

- bezpečného prostředí ve škole a na OV 

- kontrola plnění plánu teoretické a praktické výuky autoškoly (vedoucí učitel odborného 

výcviku) 

- dodržování dozorů učitelů 

Činnost vedoucích úseků byla prováděna pravidelně a rovněž byly pravidelně odevzdávány 

zápisy z těchto kontrol. 

Kontrolní činnosti týkající se bezpečnosti při tělesné výchově mají za povinnost učitelé 

předmětu. Provádějí je v rámci předmětu a při zjištění nedostatků ihned vyvozují závěry 

a podnikají nutná opatření. Kontrolní činnost spočívá především v připravenosti žáků na 

hodiny tělesné výchovy a v kontrole funkčnosti a bezpečnosti tělocvičného nářadí a náčiní. 

Povinná třídní dokumentace  

Během celého roku prováděla zástupkyně ředitelky namátkovou kontrolu povinné 

dokumentace. Dne 30. 10. byla provedena komplexní kontrola třídních knih, deníků a 

komplexní kontrola katalogů a bezpečnostních listů. Při kontrole dokumentace nebyly 

shledány závažné nedostatky ani vážná pochybení. Drobné nedostatky, spíše formálního 

charakteru, byly odstraněny a opět překontrolovány při následné kontrole 13. 11. 

s jednotlivými třídními učiteli. Rovněž proběhla kontrola deníků odborného výcviku žáků na 

smluvních pracovištích 10. 1. u prodavačů a 14. 2. u technických oborů a zemědělců. Mezi 

nejčastější chyby patřilo, že v deníku chybělo jméno instruktora. Evidence docházky byla 

v naprosté většině v pořádku. Poslední kontrola dokumentace se konala dne 30. 6. při 

odevzdávání veškeré dokumentace zástupkyni. V některých třídách byly opět zjištěny drobné 

nedostatky (chybějící podpisy vyučujících), které byly ihned odstraněny. 

Při každé pedagogické radě byly řádně kontrolovány podklady pro pedagogickou radu 

a následně zápisy z pedagogické rady. Rovněž byly pravidelně kontrolovány zápisy 

z metodických sdružení. 

Namátkově a při kontrolních vstupech proběhly kontroly pracovních tematických plánů, do 

kterých učitelé zaznamenávají průběh plnění ŠVP. Při všech kontrolách bylo zjištěno plnění 
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této povinnosti a nebyly shledány žádné nedostatky. Na konci školního roku 26. 6. proběhla 

závěrečná kontrola pracovních tematických plánů, kde si učitelé zaznamenávali výuku 

v průběhu mimořádného opatření Covid 19. V převážné většině došlo i přes distanční vedení 

výuky k naplnění tematických plánů. Pouze v některých případech byla složitá výuka nové 

látky nahrazena opakováním látky již probrané. Vzhledem k situaci ŠVP nemohlo býti plněno 

v hodinách tělesné výchovy a odborného výcviku. 

Kontrola chodu školy 

Každý týden probíhala pravidelná kontrola úkolů vzešlých z porad vedoucích úseků. Úkoly 

byly pravidelně plněny a případné překážky či nedostatky byly zdůvodněny a stanoveny nové 

termíny pro jejich splnění. 

V průběhu celého roku byly namátkově prováděny kontroly dodržování dozorů. Nutno 

konstatovat, že systém dodržování dozorů v tomto školním roce fungoval. Dozory byly 

pravidelně dodržovány, i když malá zaváhání byla odhalena a pedagogovi bylo vždy 

domluveno.  

Pravidelně také probíhala kontrola úklidů v areálu a okolí školy. Systém úklidu je již několik 

let zaběhnutý, a proto s ním nebyly žádné problémy.  

Namátkově probíhaly také kontroly odborného výcviku jak ve škole, tak na smluvních 

pracovištích. Během roku bylo provedeno 23 kontrolních vstupů do výuky a pravidelně byly 

prováděny také kontrolní vstupy při ročníkových a závěrečných zkouškách na pracovištích. 

Kontrola hodin odborného výcviku byla zaměřena především na prostorové a materiální 

zabezpečení, dodržování bezpečnosti práce a hygienických norem a pravidel, propojení mezi 

teoretickou výukou a praxí, motivaci žáků, vedení a pracovní vzor učitele a hodnocení žáků.  I 

v tomto školním roce přetrvávaly drobné problémy s nedodržování BOZP, ale oproti 

minulému školnímu roku díky opatřením ustanoveným do školního řádu, byla situace výrazně 

lepší. Drobné problémy se i nadále objevovaly při zapisování známek do ŽP. V tomto roce se 

nám podařilo dosáhnout relativního úspěchu ve vedení sešitů OV. Žáci sešity vcelku 

pravidelně nosili a respektovali pravidla zápisů do sešitu.  

V teoretických předmětech bylo zástupkyní vykonáno 5 hospitací. Ve všech oborech bylo 

shledáno přímé propojení teoretické výuky a praxe. Vedení sešitů v teorii se výrazně zlepšilo, 

rovněž i zapisování známek do žákovských průkazů. 

Deníky žáků (sešity prokazující přítomnost) vykonávající individuálně odborný výcvik na 

smluvním pracovišti byly pravidelně kontrolovány třídními učiteli a 1x ročně zástupkyní. Při 

kontrole nebyla zjištěna žádná závažnější pochybení, do deníků byly pravidelně zapisovány 

dny praxe na smluvních pracovištích. 

Kontrola činnosti asistentů pedagoga 

Jednou za měsíc probíhala kontrola náplně činnosti asistentů pedagoga. K evidenci činnosti 

nebylo žádných připomínek. Na úseku v tomto roce pracovali 3 asistenti (2 asistentky a 1 

asistent). Asistenti se řídili stanovenou náplní své práce, dodržováním zásad BOZP, 

směrnicemi, svým rozvrhem a především individuálními potřebami přiřazeného žáka a 

pokyny spolupracujícího pedagoga. 

Dne 17. 6. proběhla kontrola plnění minimálního preventivního programu školy a také jeho 

vyhodnocení za školní rok pomocí monitoringu mezi žáky i učiteli. 

Dne. 25. 5. proběhla rovněž kontrola plnění závazků zaměstnanců v dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Všichni zaměstnanci v zásadě splnili své závazky i přes to, že 
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v mnoha případech došlo ke zrušení plánovaných školení z důvodu protiepidemiologických  

opatření Covid 19. Rovněž  hodnocení kritérií pedagogických pracovníků proběhlo u všech 

zaměstnanců. 

Ze všech kontrol zástupkyně školy byly pořizovány záznamy, které byly pravidelně každé 

druhé úterý v měsíci předkládány ředitelce školy. 

8.4 Útvar Základní škola 

8.4.1 Činnost školy 

Vzdělávací program školy je určen žákům základních škol dle § 16 školského zákona, pro 

které není vhodné vzdělávání ve školách běžného typu. Poskytujeme všeobecné základní 

vzdělání, které je diferencované podle typu postižení, mentální úrovně či individuálních 

možností jednotlivých žáků. Především dětem, u nichž je dominantní specifická vývojová 

porucha chování, a také dětem s lehkým mentálním postižením. Nabízíme těmto žákům 

i jejich rodičům pomoc při překonávání jejich náročné životní situace. Zajišťujeme spolupráci 

s výchovným týmem školy, sociální pracovnicí a nabízíme psychologickou péči v podobě 

konzultací u školní psycholožky. 

Všichni žáci se vzdělávají dle ŠVP „V životě se neztratíme“, který je uložen na stránkách 

České školní inspekce - Inspis. Dle typu postižení se pouze liší jejich výstupy. 

Tým speciálních pedagogů a pedagogických asistentů je připraven se věnovat: 

● dětem s poruchami chování 

● dětem s lehkým mentálním postižením 

● dětem s jiným specifikovaným postižením, které k nám integrujeme na základě 

vyšetření školského poradenského zařízení 

Naši školu vyhledávají rodiče, kteří pro své dítě hledají individuální přístup, speciální 

pedagogy pracující s dítětem dle jeho možností a schopností s využitím všech alternativních 

metod, forem a pomůcek. Průměrný počet sedmi žáků ve třídě vytváří dostatečný prostor pro 

individuální přístup učitele k žákům. Na I. i II. stupni je vždy přítomen ve třídě nejméně jedna 

asistentka pedagoga. Pozice asistenta pedagoga je podpůrné opatření provázané s konkrétním 

stupněm podpory vyplývajícím ze závažnosti speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 

ZŠ pořádá sportovní akce, např. Triatlon nebo Olympijské hry na stadiónu Generála Klapálka. 

Žáci mají možnost účastnit se projektových dnů, návštěvy knihovny, divadla či kina, exkurzí, 

výletů, plaveckého výcviku pro prvostupňové děti, pro druhostupňové je v zimě bruslení.  

Veškeré akce dokumentujeme a ukládáme na webu ve školní fotogalerii a na facebooku. 

V době zápisů žáků probíhá i u nás zápis žáků do prvního ročníku základní školy. 

ZŠ je jedinou takto zaměřenou školou v České republice, která má vlastní internát, jehož 

specializovaní vychovatelé mají dlouholetou zkušenost s vedením žáků se specifickými 

potřebami. Na základě psychologického doporučení jsme zpracovávali pro žáky individuální 

výchovný plán pro zvládání pobytu a činností na internátu včetně motivačního programu. 

Ve volném čase pro žáky jsme pořádali celou řadu akcí, výletů, turnajů, her a jiných aktivit. 
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Naše škola se i v tomto roce zapojila do akce firmy Laktea – „Mléko a ovoce do škol“. Žákům 

bylo tak umožněno bezplatně odebírat každý týden 250 ml mléka, občas místo něj stejné 

množství džusu. V každé dodávce byl i nějaký druh ovoce nebo zeleniny. 

K dispozici jsme měli tělocvičnu, zahradu u školy, workoutové hřiště na pozemku školy, kola, 

brusle, lyže, snadný přístup na internet a řadu dalších možností pro naše žáky. 

Cílem naší práce bylo rozvinout žáky v sebevědomé a samostatné osobnosti, které budou 

schopné úplné, a pro všechny důležité, integrace do společnosti.  

8.4.2 Organizace školy 

- základní škola s I. a II. stupněm  

- výuka v odděleních  

- školní družina je v rámci internátu 

- žáci mohou nastoupit v průběhu školní docházky 

Spolupráce s  jinými subjekty 

- spolupráce s OSPOD , kurátory, soc. pracovníky 

- spolupráce s pedagogicko - psychologickými  poradnami 

- pravidelná spolupráce se střediskem výchovné péče 

- spolupráce s pediatry a dětskými psychiatry  

- DD Sedloňov, DD Nechanice, DD Broumov 

- Probační a mediační služba 

- Madlena z. s. 

8.4.3 Personální obsazení 

Na začátku školního roku bylo obsazení pedagogického sboru následující: celkem dvacet dva 

pedagogických pracovníků, z toho jedenáct vyučujících na celkový úvazek 10,35 a jedenáct 

asistentek pedagoga na celkový úvazek 9,75.  

Základní škola využívá pracovní činnosti školní psycholožky a sociální pracovnice. 

8.4.4 Umístění školy a její prostory  

Základní škola je umístěna v blízkosti historického centra města, v klidové části dostupné 

místní dopravou. Zároveň je v blízkosti přírodního lesního a lesoparkového okolí s možností 

využití v případě potřeby 

Základní škola sídlí v budově Králíček, ul. Českých bratří 1035. V přízemí budovy jsou šatny, 

školní jídelna a posilovna. Ve školní jídelně se uskutečňují hromadná setkávání při předávání 

ocenění ředitelky školy, vyhlašování vítězů soutěží apod. 

V 1. patře budovy jsou dvě učebny žáků I. stupně, každá třída má hygienické zázemí – WC + 

sprchový kout. Na stejném patře je umístěna ruční dílna a učebna výpočetní techniky. 

Vyučující mají k dispozici dvě sborovny.  

V 2. patře se nacházejí učebny žáků II. stupně, sklad pomůcek a učebnic, dvě sborovny 

učitelů a asistentek pedagoga a V letošním roce se podařilo vytvořit nové zázemí pro 

pedagogy – výměna nábytku v kuchyňce a její nové uspořádání.  
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Na stejném patře je i kancelář zástupkyně ředitelky pro ZŠ a prostory internátu, sloužící 

k ubytování žáků. Klubovnu internátu využívá ZŠ během dne k přijímání návštěv. Pro 

relaxaci žáků jsou na chodbě umístěny žebřiny a oddychová místnost pro žáky. Ta slouží také 

pro individuální výuku během vyučování. Další patra budovy slouží pro ubytování žáků 

v rámci internátu a jsou zde prostory pro školní družinu. 

Součástí školy je samostatná tělocvična, která je využívána žáky ZŠ a v odpoledních hodinách 

dětmi, které jsou ubytovány na internátě. Poskytuje možnost pro využití sportovních aktivit, 

ale i společenských setkání. Ke sportovním a relaxačním aktivitám slouží také školní zahrada 

přímo u budovy školy s nově budovaným workoutovým hřištěm, které je velmi oblíbené u 

žáků.  K dispozici máme také lyže, brusle, snadný přístup na internet a řadu dalších možností 

pro naše žáky.  

8.4.5 Organizace výuky 

Vyučování na 1. stupni probíhalo pouze v dopoledních hodinách. Žáci 2. stupně měli 1x týdně 

odpolední vyučování (TV, VV, HV, PV) do 15:00 hod. s polední přestávkou. Ti žáci, kteří 

neměli písemný souhlas rodičů s opuštěním budovy školy, trávili polední přestávku za dozoru 

asistentek pedagoga. Ve výuce bylo v hojné míře využíváno audiovizuální techniky, 

výtvarných a hudebních pomůcek. Vyučující pravidelně využívali nabídky muzea, knihovny, 

výstavních prostor spolkového domu, městského úřadu. Podle programu část výuky probíhala 

mimo učebny školy. Byly navštěvovány zahrady zámku, a přírodní terény okolí města a 

samozřejmostí byl i pobyt na školní zahradě. 

V letošním roce pokračovaly motivační výlety za odměnu, které se opět setkaly s velkým 

ohlasem u dětí. Žáky mnohem více motivují než věcné odměny. 

V tomto školním roce byla opět v ŠVP zařazen předmět Řečová výchova na 1. stupni ZŠ. 

Zachován zůstal předmět speciálně pedagogické péče dle doporučení školského poradenského 

zařízení. 

8.4.6 Příchody a odchody žáků během školního roku 

Přijatí žáci do naší do školy: 6 žáků na I. a 5 žáků na II. st. 

Přestupy na jinou školu: 1 žákyně na I. st. a 3 žáci z II. st. 

8.4.7 Akce školy a prezentace školy na veřejnosti 

Do přehledu akcí nejsou zařazeny běžné výukové vycházky, třídní projekty a výukové akce 

v rámci jedné vyučovací hodiny. 

Měsíc Název akce Třída 

září 

Triatlon celá ZŠ 

Turistická exkurze - Orlické Hory 7., 8. r. 

Turistická exkurze - Opevnění Stachelberk 7., 8., 9. r. 

Turistická exkurze - Rozhledna Sendraž 7., 8., 9. r. 

říjen 

Den prázdných tříd - tělovýchovné aktivity ve 

venkovním prostředí 
celá ZŠ 

Turistická exkurze - Hospital Kuks 7., 8., 9. r. 

Turistická exkurze - Hrad Potštejn 7., 8., 9. r. 

listopad Turistická exkurze okolí Trutnova + trampolíny 1., 2., 4., 5. r. 
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listopad-březen Plavecký výcvik 1., 2., 4., 5., 6. r. 

prosinec 
Turistická exkurze - okolí Hradce Králové 7., 8., 9. r. 

Turistická exkurze - Zemská brána 7., 8. r. 

leden 
Zimní sporty v Deštném v Orlických Horách 7., 8. r. 

Zimní sporty v Jánských Lázních 1., 2., 4., 5. r. 

únor 

Bruslení – Zimní stadion Žáci II. stupně 

Plavecký výcvik 7., 8. r. 

Turistická exkurze - Kunětická Hora 7., 8. r. 

Divadelní představení HK 6., 7., 8., 9. r. 

březen - červen Plánované akce zrušeny (pandemie COVID-19) Celá ZŠ 

8.4.8 Environmentální výchova 

Cílem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty je vést žáky k myšlení a jednání, 

které je v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení 

kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek, a tak k úctě k životu ve všech jeho 

formách.  

Obecným úkolem environmentální výchovy na základní škole je především vést žáky 

k získávání potřebných znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí, 

vzájemných vztahů člověka a přírody a v oblasti rozvoje mezilidských vztahů. Tyto 

vědomosti a dovednosti pak žák uplatňuje nejenom ve školním prostředí, ale především 

v praktickém životě. Snaží se také vytvářet pozitivní životní styl a utvářet správnou hierarchii 

životních hodnot.  

Letošní rok byl silně zaměřen na recyklaci, a to formou třídění odpadu a možností znovu 

používat staré věci, atˇ již jejich předěláním, darováním, nebo prodejem. 

Během školního roku 2019/2020 proběhla řada akcí na podporu Environmetální výchovy. 

Mnoho aktivit bylo vyvíjeno během standardní výuky ve všech předmětech na 1. i 2. st. školy 

(viz. přílohy v ŠVP školy) V ŠVP je v pátém ročníku zařazen předmět Environmentální 

výchova, ve vyšších ročnících Enviromentální výchova s dotací dvě hodiny týdně.  

Hlavní výchovně vzdělávací cíle: 

● Žák je citlivý k přírodě a k životnímu prostředí. 

● Žák má dovednosti pro zkoumání přírody a životního prostředí. 

● Žák se chová jako uvědomělý spotřebitel k životnímu prostředí. 

● Žák je připraven jednat ve prospěch životního prostředí. 

● Žák chápe propojenost celého světa z pohledu vztahu člověka k přírodě. 

● Žák vnímá smysl ochrany přírody. 

8.4.9 Metodické sdružení 

V letošním roce se schůzky zabývaly především prací s konkrétními žáky a aktuálními 

poznatky z navštívených školení. 

Témata byla:  

Jednotný postup pg. pracovníků při řešení problémů se žáky 

Hodnocení žáků s diagnózou porucha chování a PAS 

Květnové metodické sdružení se nekonalo díky opatřením kvůli koronaviru 
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8.4.10 Spolupráce s dalšími organizacemi 

Pravidelně jsme spolupracovali se složkami městské a státní policie jak při řešení případů, tak 

v rámci prevence.  

Velmi dobrá byla dále spolupráce s OSPODy v různých městech a SPC. Spolupráce s PPP je 

méně pružná, vzhledem k zahlcení poradenských pracovišť. 

Probační a mediační služba Náchod pro naší školu uspořádala dvě preventivní přednášky.  

Ke spolupráci s diagnostickým ústavem docházelo při umisťování našich žáků do tohoto 

zařízení. Pokračovali jsme ve spolupráci s SVP Náchod. 

8.4.11 Informační systém 

Jsme zařízení, kde aktuální informovanost o žácích a výchovně vzdělávacím procesu musí být 

pracovníkům neustále k dispozici. Informovanost je dále zajišťována systémem návratek a 

systémem Foster. 

Informovanost rodičů byla zajištěna možností telefonických pohovorů v době pevně 

stanovených hodin. Rodiče měli možnost se tedy každý týden informovat o prospěchu a 

chování žáků. Akutní problémy byly řešeny ihned. 

8.4.12 Žákovská a učitelská knihovna 

Žákovská knihovna je umístěna v nábytkové soustavě ve třídě na 1. st. Učitelská knihovna 

nemá vlastní prostor. Knihy jsou umístěny ve sborovnách, v prostorách kabinetu 2. st. a ve 

sborovně asistentek pedagoga.  

8.4.13 Spolupráce s internátem a školní družinou 

Vyučující se s pracovníky internátu navštěvovali podle aktuální potřeby. Vzájemně 

konzultovali problémy a domlouvali společně výchovné postupy. 

Komunikace mezi internátem a školou byla po celý rok bez problémů. Společný postup školy 

a internátu měl výchovný dopad samozřejmě především na žáky. 

Žáci 1. stupně v hojné míře využívali služeb školní družiny. Ta byla k dispozici v době po 

vyučování do 14:30 hod.  

Obě strany se pravidelně informovaly také prostřednictvím systému Foster. 

8.4.14 Kontrolní činnost 

Kontrolní činnost probíhala na několika úrovních. Kontrolní činnost ředitelky školy, 

zástupkyně ředitelky pro základní školu a kontrolní činnost vedoucí učitelky v době 

nepřítomnosti zástupkyně. 

Kontrolní činnost probíhala dle připraveného plánu a každý měsíc byla témata kontrolována 

vstupy do hodin a hospitační činností zástupkyně ředitelky.  

V průběhu roku byly prováděny tyto kontrolní činnosti: 

Kontrola povinné dokumentace 
o třídní knihy 
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o katalogové listy 

o karty žáků  

o bezpečnostní listy jednotlivců  

o zápisy do Fosteru v určených intervalech 

Závěrečná kontrola pedagogické dokumentace  

Kontrola vedení hodin vyučujícími:  
Ve výuce zejména se zaměřením na učitele, kteří se věnují výuce předmětů, které doposud 

neučili nebo na pozici učitelů začínají. V zájmu kontrolní činnosti bylo především: 

o dodržování didaktických zásad 

o mezipředmětové vztahy 

o rozvíjení klíčových kompetencí ŠVP 

o rozvoj komunikace mezi žákem a učitelem 

o hodnocení žáků, pozitivní motivace 

o dodržování struktury hodiny – nezapomínat na úvodní pozdrav povstáním žáků v 

lavici a ukončení hodiny, zhodnocení hodiny, pozdrav na konci hodiny  

o pozdrav povstáním žáků při příchodu návštěvy  

o materiální zabezpečení 

o dodržování bezpečnosti práce  

o motivace žáků  

o příklad učitele a řízení činnosti žáků při práci 

o střídání činností 

o individuální přístup k žákům 

o hygiena během vyučovací hodiny – větrání, relaxační chvilky apod. 

o celkové klima ve třídě 

o zápis známek v ŽK 

o spolupráce TU + asistentek pedagoga 

o důslednost při výchovném vedení 

Kontrola organizace chodu školy 
Probíhala náhodně cca 1x týdně se zaměřením na: 

o pravidelnou kontrolu plnění úkolů vycházejících z porad vedení a vedoucích úseků 

o dozory vedené pedagogickými pracovníky o přestávkách a před zahájením vyučování 

o dozory v průběhu oběda 

o přezouvání žáků 

o dodržování začátků a ukončení vyučovacích hodin  

o vyvěšení řádů v jednotlivých učebnách, dílně 

o kontrola odevzdávání mobilů 

o kontrola dodržování rozpisu úklidu okolo školy 

Kontrola a pomoc při přípravě učebních dokumentů: 
o tematické plány 

o bezpečnostní listy 

o kontrola a pomoc novým pedagogickým kolegům  

Kontrola komunikace s rodiči a sociální pracovnicí 
o veškerá komunikace – osobní, telefonická apod. musí být zapsána do Fosteru 

o dle pravidel školního řádu TU musí kontaktovat soc. pracovnici o neomluvené absenci 
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Přípravy na vyučování 

o kontrola probíhala formou vstupů do hodin a hospitací. Většina učitelů věnovala 

přípravám maximum. Případné nedostatky byly řešeny osobními pohovory. 

Materiální podpora výuky 

o vyučující i nadále ve velké míře vyráběli podpůrné materiály sami, jelikož učebnice 

často neodpovídají ŠVP 

o  využíváno je zařízení na laminování 

o nadále byly využívány kompenzační pomůcky ve výuce 

Hodnocení žáků 

o hodnocení žáků probíhá průběžně 

o  učitelé snaží o motivační způsob hodnocení, a to především v předmětech 

výchovného charakteru 

o problémem jsou časté ztráty žákovských knížek  

o druhé pololetí bylo hodnoceno dle Vyhlášky 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020   

Interakce a komunikace 

o je založena na upřednostňování výchovné složky.  

o interakce a komunikace se velmi liší dle složení třídy a v každém kolektivu probíhá 

jinak. Významný se jeví vztah třídního učitele a asistentky pedagoga se svojí 

kmenovou třídou, ten pak velmi ovlivňuje vztah ke všem vyučujícím. 

Praktické činnosti  

o při kontrolách byla opět sledována oblast BOZP  

o opět proběhla dvakrát ročně kontrola listů BOZP 

o  BOZP byla kontrolována také při akcích školy, výletech atp.  

Zápisy do programu Foster  

o zápisy kontrolovány a vyučující byli upozorňováni na nedostatky. 

Hodnocení pracovníků 

o na konci školního roku je prováděno hodnocení pedagogů dle příslušné směrnice 

8.5 Internát, domov mládeže a školní družina 

Škola má v souladu s platnými právními předpisy zřízeny jako své součásti mimo jiné internát 

a domov mládeže. Internát poskytuje žákům školy (základní školy, odborného učiliště 

a praktické školy) ubytování, stravování a výchovně vzdělávací činnost navazující na 

výchovně vzdělávací činnost školy (§ 6 vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných 

a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních). Stejné služby poskytuje domov 

mládeže pro žáky střední a odborné školy, zároveň nabízí možnost ubytování žákům i z 

ostatních typů středních škol. 

Provoz internátu a domova mládeže (dále jen internát) byl v letošním školním roce realizován 

ve třech budovách, a to v Novém Městě nad Metují na Králíčku, na Kasárnách a v Opočně. 

V Novém Městě byl zajištěn vždy od neděle, v Opočně od pondělí po vyučování do pátku.  
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Provoz internátu se řídí ročním plánem školy, Školním vzdělávacím programem a Vnitřním 

řádem internátu a domova mládeže a režimem dne. Ve struktuře činností jsou proporčně 

zastoupeny činnosti řízené a spontánní. V rámci vedlejší hospodářské činnosti byly i v tomto 

školním roce v omezené míře poskytovány ubytovací služby.  

Provoz školní družiny byl realizován pro žáky prvního stupně ve dnech školního vyučování v 

prostorách budovy Králíčku.  

Za celkový provoz a chod internátu a školní družiny zodpovídá zástupkyně pro mimoškolní 

činnost. Vedení je dále zajištěno vedoucí vychovatelkou, vychovatelkou pověřenou vedením 

úseku Králíčku a Opočna, která je zároveň pověřena koordinací ubytovacích služeb. Na 

svěřeném úseku probíhala pravidelná a systematická kontrolní činnost. 

 

V červnu 2019 byl ukončen provoz internátu Odborné školy v budově Hradčany, žáci byli 

přestěhování do nově vybudovaného úseku v objektu Kasáren. Budova byla v průběhu 

školního roku vyklizena a připravena k předání zřizovateli. 

8.5.1 Budova Králíček  

8.5.1.1 Internát a domov mládeže  

Společný objekt střední školy, základní školy, internátu a školní družiny se nachází pod 

historickým centrem Nového Města nad Metují směrem na Orlické hory. Celková ubytovací 

kapacita objektu je 55 lůžek včetně izolačního pokoje. Internát je umístěn v podkroví, ve 

druhém patře a v části prvního patra budovy. Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových, 

trojlůžkových a čtyřlůžkových pokojích. Každý pokoj je vybaven vlastním sociálním 

zařízením (WC, umyvadlo a sprchový kout). Každý ubytovaný má své lůžko s úložným 

prostorem, noční stolek, skříň s nástavcem a polici. Na jednotlivých patrech jsou umístěny 

čajové kuchyňky, klubovny a vychovatelny. Kuchyňky jsou vybaveny lednicí, sporákem, v 

každé je umístěna mikrovlnná trouba a rychlovarná konvice. Čajové kuchyňky slouží žákům k 

ohřevu pokrmů, přípravě teplých nápojů a drobného občerstvení, mytí nádobí. Klubovny 

slouží k setkávání žáků jednotlivých skupin při zájmové činnosti, při přípravě na vyučování, 

při sledování DVD a televizního programu, relaxaci a odpočinku, hraní společenských her. Ve 

druhém patře internátu je herna, ve které je umístěn stolní fotbálek, šipky, televize. 

V podkroví budovy jsou vybudovány dva skládky, jeden na výtvarnou činnost a druhý na 

pomocný inventář. V přízemí budovy se nachází prostorná školní jídelna, kolárna, sklad 

prádla a botníky. Internát je vybaven elektronikou (televize, videa, DVD přehrávače, CD 

přehrávače), horskými koly a pomocným sportovním náčiním. Žáci mají možnost vypůjčit si 

drobný inventář (fény, žehličky na vlasy). K dispozici je žákům bezdrátové internetové 

připojení, zabezpečené unikátními hesly, která jsou jim na žádost vydána. Pro zájmovou 

činnost je využívána venkovní zahrada, jejíž prostory je možné využít pro rozličné míčové 

a pohybové hry, které nabízí sportovní inventář internátu. V letošním školním roce došlo 

k nové výmalbě všech pokojů, na pokojích jsou nové koberce. Všechny pokoje jsou vybaveny 

okenními roletami. V prostorách šatny byly zřízeny nové botníky. Ve druhém patře internátu 

byla pro ubytované žáky vybudována a vybavena relaxační a odpočinková místnost, kterou 

žáci mají možnost kdykoliv navštívit.  

K posezení slouží na zahradě zbudované ohniště. V měsíci červenci 2019 proběhla realizace 

workoutového hřiště pro žáky naší školy a v březnu 2020 proběhlo dokončení druhé části 

tohoto hřiště. Dalšími možnostmi sportovního vyžití jsou kola a koloběžky, výlety do 
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malebného okolí internátu, nebo návštěvy nedalekého venkovního hřiště na Hradčanech. V 

letošním roce nebyl žákům z bezpečnostních důvodů povolen vstup do posilovny. Poblíž 

objektu internátu se nachází tělocvična, která je vybavena pro provozované sportovní činnosti 

(florbalové hokejky, volejbalové, basketbalové, fotbalové a jiné míče, běžky, žíněnky a různé 

sportovní náčiní).  

Materiální a estetické podmínky budovy internátu jsou na dobré úrovni, žáci se společně 

s vychovateli a vychovatelkami podílí na celoroční výzdobě internátu a společných prostor. 

Tyto činnosti jsou pravidelnou součástí výchovně vzdělávacích plánů vychovatelů. 

Z počátku školního roku byly v budově internátu Králíček umístěny čtyři výchovné skupiny, 

jejichž činnost zajišťovali skupinoví vychovatelé a asistenti vychovatele. Všechny výchovné 

skupiny byly složeny pouze ze žáků základní školy. Tři skupiny byly chlapecké a jedna dívčí. 

V lednu zanikla jedna výchovná skupina a žáci byli rozděleni do tří stávajících výchovných 

skupin. Důvodem byl odchod vychovatelky na mateřskou dovolenou a pokles přítomných 

žáků ve skupinách. Noční službu zajišťovaly tři bezpečnostní pracovnice a vychovatelé na 

dohodu. Asistenci vykonávali dva pedagogové na poloviční úvazek. Dle potřeby další 

asistentka na dohodu. Ve výchovných skupinách bylo umístěno na začátku školního roku 

celkem 27 žáků, na konci školního roku zde bylo 24 žáků.   

Výchovně vzdělávací činnost vychází z ŠVP internátu, průběžně byly naplňovány všechny 

klíčové kompetence. Všichni vychovatelé na tomto úseku nesplňují předpoklady pro výkon 

práce vychovatele, nedosáhli požadované pedagogické i speciálně pedagogické kvalifikace. 

Všichni ale studium zahájili nebo se právě vzdělávají. Jedna asistentka byla písemně vyzvána 

k doplnění vzdělání. 

8.5.1.2 Školní družina  

Školní družina je součástí školy a internátu a má kapacitu 24 žáků. Její zázemí tvoří herna. 

K zvyšování fyzických sil, otužilosti a rozvoji zdraví žáků slouží venkovní zahrada 

a tělocvična. Vnitřní prostor družiny je vybaven hracím koutkem, pracovními stoly a televizí. 

Náplň aktivit vychází ze ŠVP pro školní družinu, byly uplatňovány všechny klíčové 

kompetence. Činnost družiny je průběžná, navazuje plynule na konec vyučování žáků prvního 

stupně. Provozní doba školní družiny je ve dnech školního vyučování do 14:30 hodin. Činnost 

je ukončena odchodem žáků na autobus, na internát, případně s rodinným doprovodem. 

Školní družinu navštěvovali žáci do školy docházející, respektive dojíždějící z blízkého okolí 

a žáci ubytovaní v internátě (7 žáků). Personálně byla školní družina obsazena jedním 

vychovatelem. Od září do prosince chodily vypomáhat dvě paní asistentky ze základní školy. 

V lednu byla přijata nová asistentka pedagoga, ale ta byla v měsíci březnu propuštěna ve 

zkušební době. 

Na začátku školního roku docházelo do školní družiny celkem 12 žáků. V průběhu školního 

roku někteří z žáků ukončili školní docházku a někteří nově nastoupili. Na konci 2. pololetí 

bylo ve školní družině zapsáno celkem 12 žáků. 

8.5.1.3 Denní režim internátu základní školy 

Kolektiv vychovatelů byl vcelku stabilní a režim dne již více zažitý. Rovněž si stávající 

vychovatelé již zautomatizovali pevný rámec denního režimu, z čehož plynuly dobré 

výsledky výchovně vzdělávacího procesu. Pouze jeden z vychovatelů pravidla porušoval, 

proto byla jeho výchovná skupina přestěhována na hlavní patro. Tím se podařilo sjednotit 

denní režim a jeho hodnocení ve všech výchovných skupinách. Jako zásadní se ukázalo 

aplikovat adekvátní a pohotové reakce na problematické chování žáků a porušování vnitřního 
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řádu internátu. Žáky výchovných skupin se důsledným vedením a jednotností hodnocení 

dařilo ovlivňovat. Ve výsledku se také posílily vztahy mezi žáky a vychovateli.   

Průběh ranní přípravy do školy u dívčí výchovné skupiny ztěžovalo slabé řešení 

problémových situací noční službou a její nepředávání informací. Situace byla vyřešena ihned 

po zjištění problému. Slabá reakce na porušování pravidel internátu žáky nese vždy neklid. 

Situaci výrazně zlepšila v letošním roce přítomnost zástupkyně pro mimoškolní činnost 

v ranním provozu internátu a v jídelně. Pozitivní účinek bylo stále třeba podporovat 

důsledným vedením žáků, vychovatelů i ranní služby. 

Soužití dívek a chlapců v jednom objektu bylo provázeno souvisejícími výkyvy v chování 

obou dotčených skupin. V rámci prevence rizikového chování bylo nezbytné uzamykatelně 

oddělit ubytovací prostory, dodržovat zasedací pořádek v jídelně, ale i koordinovat pohyby 

dívčích skupin po internátu a zamezit tak nekontrolované interakci mezi žáky a žákyněmi.  

8.5.2 Budova Kasárna 

8.5.2.1 Internát a domov mládeže 

Budova se nachází v prostorách bývalých novoměstských kasáren. Jedná se o samostatný, 

částečně zrekonstruovaný třípodlažní objekt, který byl do loňského školního roku využíván 

pouze jako domov mládeže. Z ekonomických a organizačních důvodů byl do nevyužitého 

prostoru této budovy přestěhován internát Odborné školy z Hradčan. Objekt má k dispozici 

celkem 65 lůžek, z toho domov mládeže 45 a internát 20. Od příštího školního roku je 

naplánované rozšíření kapacity internátu na 29 míst. Pokoje internátu byly před nastěhováním 

vymalovány a poté zařízeny novým nábytkem z Hradčan. Pokoje v domově mládeže byly 

upraveny, dovybaveny zrcadly o oba úseky novými nástěnkami. Jeden pokoj domova mládeže 

byl zařízen novým nábytkem jako sponzorský dar od otce ubytovaného žáka. V obou patrech 

jsou nově vybudované klubovny, byly zřízeny dvě nové herny. 

K volnočasovým aktivitám mají možnost využívat žáci dvě tělocvičny. Dále mají možnost 

využívat sportovní náčiní a stolní nebo deskové hry. Stravování je zajištěno v prvním patře 

budovy, kde se nachází jídelna s výdejnou. V přízemí budovy jsou umístěny šatny žáků.  

V letošním školním roce zde byly umístěny dvě výchovné skupiny žáků - KA2 internát a KA1 

domov mládeže. Výchovně vzdělávací činnost vykonávaly dvě skupinové vychovatelky, 

vedoucí vychovatelka zajišťovala vykrytí služeb u domova mládeže a nedělních příjezdů u 

internátu. Noční a ranní službu zajišťovala bezpečnostní pracovnice a vrátná. K ubytování 

bylo na začátku školního roku přijato celkem 44 žáků.  

Výchovně vzdělávací činnost vychází z ŠVP internátu a domova mládeže, průběžně byly 

naplňovány všechny klíčové kompetence. 

8.5.3 Budova Opočno 

8.5.3.1 Internát a domov mládeže 

 

Internát a domov mládeže (dále jen internát) je samostatný třípodlažní objekt, který je 

součástí areálu školy. Celková kapacita objektu je 149 lůžek. Žáci jsou ubytováni v prvním a 

druhém patře budovy, třetí patro slouží k poskytování ubytovacích služeb. Na každém patře 

jsou dvě klubovny s televizí a prostorem pro zájmovou činnost. V letošním školním roce byly 

dovybaveny novou televizí, sedací soupravou a židlemi. 
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Pokoje jsou standardně vybaveny, každý pokoj má vlastní koupenu a sociální zařízení. 

V přízemí budovy je umístěna PC místnost a kuchyňka, dále prostory školy. 

V suterénu budovy jsou umístěny prostory využívané k nabídce na zájmovou činnost – 

posilovna, stolní tenis, výtvarná dílna, hudebna a knihovna. Dále je zde umístěn skládek 

internátu a šatny žáků. Žáci mají možnost využívat sportovní náčiní a stolní nebo deskové 

hry. K volnočasovým aktivitám využívá internát i zázemí školy – tělocvičnu, posilovnu, 

venkovní hřiště a PC místnost. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, která je také součástí 

areálu. 

V letošním školním roce zde byly umístěny dvě výchovné skupiny žáků - O1 internát a O2 

domov mládeže. Výchovně vzdělávací činnost vykonávaly dvě skupinové vychovatelky, 

noční službu zajišťovala bezpečnostní pracovnice. K ubytování bylo na začátku školního roku 

přijato 32 žáků.  

Výchovně vzdělávací činnost vychází z ŠVP internátu a domova mládeže, průběžně byly 

naplňovány všechny klíčové kompetence. V průběhu školního roku proběhlo několik akcí 

komerčního ubytování. 

8.5.4 Činnost internátu, domova mládeže a školní družiny 

8.5.4.1 Mimoškolní činnost žáků základní školy 

Práce ve výchovných skupinách vychází z plnění Školního vzdělávacího programu 

ubytovacích zařízení a je členěna do cyklů vzdělávání pro žáky základní školy: cyklus 

socializace žáka, cyklus zdravého životního stylu a cyklus rozvoje a žebříčku hodnot. V plánu 

byly rozpracované jednotlivé body ŠVP a klíčové kompetence a-g na měsíční a následně 

týdenní plány. Nedílnou součástí „Plánů výchovně vzdělávací činnosti“ vychovatele na 

pololetí a podkladem pro práci vychovatele u žáků základní školy je i hodnocení plánu práce. 

Vyhodnocení jednotlivých plánů proběhlo vždy na konci každého pololetí v „Hodnocení 

výchovně vzdělávací činnosti“ vychovatele. Stejně tak měli vychovatelé možnost zhodnotit 

svoji práci a podělit se o zkušenosti a poznatky se svými kolegy na metodických sdruženích 

vychovatelů. 

Klíčové kompetence:  

a) Kompetence k učení - Každý den probíhala příprava na vyučování mezi 14:30-15:00, 

procvičování problematické látky a zpracování domácích úkolů byl vymezen večerní 

blok řízené činnosti. 

b) Kompetence k řešení problémů - Žáci řešili každodenní životní situace, vychovatelé 

jim pomáhali v plánování, pohotovém jednání, schopnosti improvizace, 

v samostatném přemýšlení a úvaze, výběru z nabízených možností, konstruktivnímu 

řešení incidentů a podobně. 

c) Komunikativní kompetence - Každodenní individuální a skupinové rozhovory, žáci 

vyjadřovali svůj názor, přijímali a respektovali názory vychovatele a ostatních žáků. 

Učili se formulovat dotazy, jednat zdvořile a bez vulgárního chování. 

d) Sociální a interpersonální kompetence - Žáci byli vedeni k uvědomění si svých práv 

a respektování povinností plynoucích z vnitřního řádu internátu, k respektování názoru 

druhých, vzájemné spolupráci (například při týmové hře v tělocvičně), hodnocení 

svého chování a pozitivního chování ostatních žáků. 

e) Kompetence občanské, činnostní a pracovní - Žáci byli vedeni ke schopnosti vcítit 

se do situace druhých, Každodenní zájmová činnost, pravidelný úklid pokojů, 
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společných prostor a okolí internátu s použitím nezbytných ochranných a čistících 

pomůcek. 

f) Kompetence k trávení volného času - Žáci se učili hospodárně nakládat s volným 

časem. Čím dříve splnili své povinnosti, tím více volného času čerpali. Během 

neutrálního denního režimu a režimu bez výhod trávili volný čas alternativně 

například četbou nebo kreslením. 

g) Kompetence k ochraně zdraví - Pravidelná hygiena, poučení BOZP/OP, předcházení 

úrazu v rámci zájmové činnosti a v prostorech internátu. 

Program minimální prevence  

Vycházel z aktuální organizační směrnice a byl součástí plánu výchovné práce, který si každý 

skupinový vychovatel na každé pololetí vytvořil. Plánem výchovné práce se vychovatelé řídili 

v průběhu jednotlivých pololetí. Z minimálního programu prevence byla vybrána témata 

(např. uprchlická krize, nebezpečí terorismu, nebezpečí v kyberprostoru apod.), která byla 

skupinovými vychovateli realizována formou besedy, zhlédnutím filmu s určitou tématikou. 

V případě výskytu neadekvátního chování žáků na internátu byla k prošetření kontaktována 

Policie České republiky. Velmi často byli všichni žáci upozorňováni na jednání v rámci fair 

play, tomu se mohli učit zejména při častých návštěvách tělocvičny a projektu „Bavíme se 

sportem“. Byli vedeni k zodpovědnému třídění odpadu a ekonomickému hospodaření 

s energiemi. Během roku se uskutečnil nácvik evakuace. Prevence probíhala formou 

skupinových sezení, motivačních hodnocení žáků a individuálních rozhovorů (společná 

setkání na klubovně, denní hodnocení, hodnocení výkonů a chování v tělocvičně, neformální 

rozhovory, individuální pohovory na vychovatelně nebo individuální rozhovory s metodičkou 

prevence a psycholožkou.). Mezi další formy patřilo například promítání tematických filmů. 

Zásadním faktorem bylo včasné zachycení problémů.  

Výchovné působení na žáky bylo vždy zabezpečeno tak, aby byla rozvíjena osobnost, 

znalosti a tvořivost žáků s přihlédnutím k jejich věkovým a individuálním potřebám 

a možnostem. Nedílnou součástí práce vychovatele a asistenta vychovatele (dále jen AV) bylo 

řádné vedení povinné dokumentace - deníku výchovné skupiny, záznamy o práci AV, 

osobních spisů žáků, denního záznamu, docházky, pravidelné a průběžné zapisování do 

informačního systému Foster. V letošním roce se stejně jako v minulých letech osvědčilo, že 

žáci po příjezdu do internátu odevzdávají mobilní telefony a veškerou další elektroniku. Jejich 

používání je možné pouze ve vymezeném čase podle denního režimu. 

Osvědčenou a významnou výchovnou metodu představovalo motivační hodnocení žáků ZŠ. 

V letošním roce došlo k jeho zásadní úpravě. Žáci základní školy ubytovaní na internátu byli 

hodnoceni každý den. Hodnocení žáků se stalo součástí práce vychovatelů a asistentů 

vychovatele a žákům poskytlo pravidelnou reflexi vlastního chování. Hodnocení měsíční pak 

umožnilo náhled i v dlouhodobé perspektivě. Pravidelně, každý den probíhalo skupinové 

sezení, během něhož docházelo k vyhodnocení sedmi pevně stanovených oblastí hodnocení 

dne a žáci pak dostávali smajlíka (usměvavý, neutrální a zamračený). Na základě obdrženého 

smajlíka získávali žáci na následující den buď určité výhody, anebo výhod naopak pozbývali. 

Zásadní úprava spočívala v tom, že žáci nezískali pouze smajlíka, ale i barevné céčko (zelený 

smajlík 2 ks, žlutý 1 ks a červený 0 ks). Zároveň žáci získávali speciální body – platidlo, za 

které si mohli na konci každého měsíce vybrat v internátním bazárku drobné ceny. Ceny byly 

pořizovány od pedagogických pracovníků a od z s. Madlena. Žáci tak měli možnost každý 

den vyhodnotit své chování a snažit se o co nejlepší výsledek. Zpětná vazba tak byla jak 

okamžitá tak dlouhodobá. Aplikace této metody byla ve výchovných skupinách jednotná 

a i vychovatelé se setkávali s velmi dobrými výsledky. Na závěr školního roku proběhlo velké 
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finální hodnocení, na kterém byl oznámen a oceněn žák a žákyně s nejdelším nasbíraným 

řetězem z céček. Možnost sbírání bodů i céček jako odměna za plnění pravidel internátu 

všechny žáky motivovala ke snaze o lepší chování. 

V únoru proběhl týden prevence. Pro žáky základní školy proběhla přednáška na téma zdravá 

výživa. Dále bylo probráno téma rizika v dopravě, šikany, drog a kouření. Žákům shrnuto vše, 

co se daného tématu týká s důrazem na prevenci bezpečí a života. Téma třídění odpadu bylo 

spojeno zážitkovou pedagogikou v brigádu zaměřenou na úklid okolí internátů a blízkých ulic 

města včetně lesního porostu.  

Příprava na vyučování  

Příprava na vyučování je v denním režimu internátu pro žáky ZŠ pevně stanovená, a to v čase 

14:30 – 15:00. Žáci měli prostor na přípravu a kontrolu hygieny školních pomůcek a plnění 

domácích úkolů.. V letošním roce jsme se snažili žáky během přípravy na vyučování 

motivovat k četbě a následnému rozboru textu. Cílem bylo porozumění textu a diskuse o něm. 

Někteří žáci si ve čtení našli zalíbení. V případě velké únavy žáků jsme volili učení formou 

hry, což se nám osvědčilo a žáky bavilo. Žáci další činnost spojenou se školními povinnostmi 

často vykonávají s velkou nevolí. 

Zájmová činnost 

Zájmová činnost byla ve výchovných skupinách pravidelně realizována ve dnech pondělí až 

čtvrtek v čase 15:15 – 17:00 hod. Po večeři v čase 17.30-19.30 následovala řízená činnost, 

kterou žáci trávili na klubovně, hraním her, sledováním televize a v případě dobrého počasí 

pobytem venku. Volby zájmové činností byly ovlivňovány různorodým věkovým složením 

jednotlivých výchovných skupin tak, aby vyhovovala všem žákům. V rámci zájmových 

činností byla důležitá průběžná motivace zaměřená na jednotlivé činnosti. Byl 

upřednostňován především každodenní pobyt venku a sportovní aktivity. Pestrost a povaha 

nabídky zájmové činnosti je dána zejména personálním obsazením, zájmy a schopnostmi 

vychovatele i materiálními podmínkami. Jednotliví vychovatelé a asistenti vychovatele 

přihlíželi také k osobním zájmům, přáním a nápadům žáků. Díky možnosti čerpání peněz ze 

zapsaného spolku Madlena, se nám podařilo zajistit některé z výletů a jiných druhů zájmové 

činnosti. Internáty se zapojují i do dotačních a grantových řízení vypisovaných městem 

a krajem.  

Vycházky do přírody a do města byly téměř každodenní záležitostí. Při vycházkách do 

města se žáci seznamovali s městem a jeho historií, případně realizovali drobné nákupy. 

Vycházky do přírody byly často dobrodružnou výpravou mimo lesní cesty, kdy žáci poznávali 

neznámá místa a učili se orientaci a pohybu v terénu. Návštěvy dětského hřiště u zámku, 

vyhlídky u Výrova, Klopotovského údolí, na Pavlátovu louku, na Rezek, Juránkova vyhlídka 

a HISU (lezecký areál v Novém Městě nad Metují). Návštěvy workoutového hřiště a stavba 

bunkrů. Cílem byla výchova ke zdravému životnímu stylu, zdokonalování fyzického stavu 

žáků. V rámci čerpání získaných financí z grantu od zřizovatele byla i v letošním roce 

uspořádána bowlingiáda. 

Také během tohoto školního roku měli ubytovaní žáci možnost účastnit se výletů. Účast byla 

podmíněna výsledky jejich motivačního hodnocení. Na začátku školního roku jsme podnikli 

výlet do pekelského údolí, v měsíci září proběhla návštěva lanového parku Hopstráda 

v Náchodě. Navštívili jsme také záchrannou stanici divoké zvěře v Jaroměři. V zimě jsme 

uskutečnili plánovaný výlet do Deštného v Orlických horách na závody psích spřežení 

„Šediváčkův long“. Žáci si v zimních měsících velmi pochvalovali každodenní návštěvy 
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tělocvičny a dostatečné sportovní vyžití v okolí internátu. Dále jsme uskutečnili výlety v okolí 

internátu na koloběžkách.  

Filmový klub byl zařazován především do večerního programu, zejména po fyzicky 

náročných sportovních činnostech, při špatném počasí a v zimních měsících. Obsah byl volen 

dle charakteru (edukační, prevenční, odpočinkový) a s ohledem na věkovou skupinu žáků. 

Novému kolektivu vychovatelů bylo doporučeno prezentovaný obsah předem konzultovat 

s vedoucí vychovatelkou. Žáci měli také možnost navštívit „Novoměstský hrnec smíchu“ a 

užít si i doprovodný program s poslechem kapely „Jojo Band“. 

Společenské hry byly náplní večerního programu a krátkého časového prostoru po příchodu 

ze školy. V případě špatného počasí jsme v letošním roce také několikrát hráli celodenní 

vědomostní hru Telepatie, zaměřenou na rozšíření slovní zásoby a postřehu. Starší žáci si 

našli oblibu v hraní karet, proto jsme připravili karetní turnaj. Platná je i velká nabídka 

deskových her. S oblibou žáci hrjí stolní fotbálek. 

Sportovní hry byly častou náplní zájmové činnosti. V zimě a v případě špatného počasí jsme 

se žáky navštěvovali tělocvičnu, kde jsme rozvíjeli jejich dovednosti ve hře florbalu, fotbalu 

a vybíjené i přehazované. V těchto aktivitách žáci zaznamenali významného pokroku nejen v 

rámci fyzických schopností a technických dovedností, ale i přístupem fair play, zlepšením 

týmové hry a podpory ostatních žáků. Dívky byly rovněž zapojeny do společných návštěv 

tělocvičny, což se ukázalo jako přínosné. Někteří chlapci dávali pozor na dívky, aby jim 

neublížili a často je nechávali i vyhrát. Posilování vzájemných vztahů bylo důležitým prvkem 

společného soužití na budově. Se všemi žáky jsme navštěvovali lesní plochu, kde si mohli 

postavit své bunkry a tím rozvíjet své technické schopnosti, tvořivost, genderovou interakci a 

učit se pracovat ve skupině. Během teplejších dní jsme navštěvovali venkovní hřiště na 

Hradčanech, kde žáci hráli fotbal, venkovní ping-pong a další míčové a pálkové hry.“.  

V návaznosti na úspěch v loňském roce i letos se žáci každé úterý účastnili projektu „Bavíme 

se sportem“. Pro žáky byl připraven sportovní program v tělocvičně pod vedením 

profesionálního trenéra mládeže. Program byl zaměřen na dovednostní soutěže, zejména na 

trénink rovnováhy, reflexů a koordinaci pohybu. Doplněn byl vždy hrou florbalu, fotbalu 

nebo vybíjené. Žáci program plnili střídavě se zápalem, jindy lhostejně. Občas si stěžovali na 

připravené aktivity především proto, že potřebné dovednosti pro jejich splnění ze začátku 

každého bloku postrádali. V průběhu bloku je však postupně nabývali a při plnění programu 

byli stále aktivnější. 

Při výtvarných činnostech žáci pomáhali s výzdobou internátu, zejména klubovny. Za 

pomoci pana asistenta se konal pravidelný kroužek malování. Dále se žáci společně 

s pedagogickými pracovníky podíleli na výrobě výrobků k prodeji na vánoční výstavu. Žáci si 

mohli vyzkoušet práci s různými materiály, vyráběli z papíru, textilií, přírodních materiálů. 

Vcelku oblíbeným se také stalo malování antistresových omalovánek. 

Z pracovních činností se jednalo zejména o pravidelné denní a týdenní úklidy pokojů, 

společných prostor a okolí internátu. Již od začátku roku jsme zavedli důslednou kontrolu 

pořádku na pokojích, nejen z důvodu ochrany zdraví, ale i dostatečných pracovních návyků. 

V průběhu roku jsme zaznamenávali jednoznačný posun k lepšímu nejen v důkladnosti, se 

kterou žáci prostory uklízeli, ale i v pozitivnějším přístupu a zkracujícím se čase, za který byli 

schopni úklid provést. Získaný čas mohli využít k nabízeným aktivitám ve skupinové 

klubovně. Pro rozvoj jemné motoriky měli žáci k dispozici stavebnice, relaxační písek a 

z netradičních materiálů jsme vyráběli mýdla a svíčky. V kuchyňce jsme společně upekli 

chléb, muffiny, koláč, a pizzu. Pečení a vaření je nejoblíbenější pracovní činností žáků. 
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Cílem všech činností bylo osvojování, rozšiřování a upevňování klíčových kompetencí podle 

možností každého žáka.  

 

8.5.4.2 Mimoškolní činnost žáků Střední a Odborné školy  

ŠVP a Minimální program prevence 

Práce ve výchovných skupinách vychází ze ŠVP internátu a domova mládeže a je členěna 

dle jednotlivých ročníků na programy adaptace, osobnostního rozvoje a zrání. Skupinové 

vychovatelky si vytvářejí plány výchovné práce vždy na pololetí, jednotlivé body ŠVP dále 

rozpracovávají do měsíčních a týdenních plánů a plní jednotlivé klíčové kompetence a – g 

(viz uvedené kompetence u kapitoly 8.4.4.1). Svoji výchovnou práci vyhodnocují vždy na 

konci každého pololetí v hodnoceních výchovné práce, zároveň se o své zkušenosti a 

poznatky dělí se svými kolegy na metodických sdruženích vychovatelů. 

Žáci jsou pravidelně seznamováni s bezpečnostními předpisy, poučeními, Vnitřním řádem 

internátu a domova mládeže, podílejí se na plánování a výběru činnosti jednotlivých skupin. 

Vybraní zástupci se účastní jednání žákovské rady, žáci tak mají možnost vyjádřit své 

požadavky a přání vedení školy. Na obou úsecích proběhlo na začátku každého pololetí 

bezpečností školení žáků včetně prověřovacího testu znalostí a nácvik chování při vzniku 

požáru, tzv. cvičná evakuace. Z důvodu nerespektovaní bezpečnostních pokynů při používání 

a nabíjení telefonů vzniklo mimořádné opatření, které jasně stanovilo požadavky. 

Program minimální prevence vychází z aktuální organizační směrnice a je součástí plánu 

výchovné práce. S vybranými tématy jsou žáci pravidelně seznamováni formou besed, diskuzí 

a řízených rozhovorů. 

V letošním školním roce jsme se zaměřili na problematiku závislosti – alkoholismus a 

návykové látky, šikana, lež a krádeže, rasismus, agresivita, vandalismus, posilování 

sebedůvěry, smysl pro zodpovědnost, poznávání vloh a předpokladů, vhodné využívání 

volného času, péče o zdraví, správné stravovací návyky, respektování individuálních 

zvláštností, úcta k lidem, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni. Žáci se také rozvíjeli 

ve schopnosti empatie a sebeovládání v komunikativních dovednostech. K dané problematice 

byly žákům nabídnuty filmy Katka, Kyberšikana, Samotáři, Nedotknutelní a Black Klansman. 

V letošním školním roce byl týden prevence zaměřený na zdravý životní styl, návykové látky, 

šikanu, kyberšikanu, rasismus a xenofobii. V jednotlivých skupinách probíhaly besedy, do 

nichž se žáci velmi aktivně zapojovali a s velkým ohlasem je hodnotili. Byla uspořádána 

beseda s vedoucí novoměstského STOBU, děvčatům byla vysvětlena zdravotní rizika spojená 

s poruchami příjmu potravy a zásady zdravých stravovacích návyků. K výše uvedeným 

tématům byly na přání žáků přidány besedy sex a hygiena, homosexualita a jiné odlišnosti, 

sebepoznání. Věnovali jsme se též tématům ekologie.  

Příprava na vyučování  

Příprava na vyučování je v denním režimu žáků pevně stanovená. Žáci se na výuku připravují 

převážně samostatně, případně žádají o pomoc vychovatele – přezkoušení, vysvětlení, 

doplnění učiva. Individuálně a ve spolupráci s vyučujícími jsme se pravidelně věnovali dvěma 

žákům s PAS. Bereme na vědomí individualitu každého žáka a snažíme se o srozumitelné 

předání důležitých informací a následnou pomoc. Po dohodě se školou jsme zvýšili úsilí při 

přípravě na vyučování i u žáka Střední školy v domově mládeže. 
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Zájmová činnost  

Zájmová činnost je nedílnou součástí práce vychovatele a ve výchovných skupinách je 

nabízena pravidelně, ve dnech pondělí, úterý a středa. Zájmová činnost byla jedenkrát týdně 

nabízena i žákům prvních ročníků Střední školy. Plánování jednotlivých činností vychází z 

plánu vychovatele a žáci jsou s ním dostatečně dopředu seznámeni. Pestrost a povaha nabídky 

je dána zejména personálním obsazením, zájmy a schopnostmi vychovatele, ale i materiálními 

podmínkami a možnostmi. Škola spolupracuje se z.s. Madlena, ze kterého mají vychovatelé 

možnost čerpat potřebné finanční prostředky pomocí grantů, žáci jsou vedeni k finanční 

spoluúčasti. Zájmové činnosti přizpůsobují vychovatelé zejména schopnostem, možnostem a 

zájmům žáků, zdravotnímu stavu a omezením žáků a počasí. Cílem je naučit žáky vhodně 

využívat svůj volný čas, nabídnou a ukázat možnosti jeho trávení, vést žáky k vzájemné 

spolupráci, samostatnosti, vytrvalosti, k umění podřídit se a respektovat volbu druhých. Ve 

večerních hodinách byla žákům nabízena individuální zájmová činnost.  

Sportovní aktivity a hry tvoří významnou část obsahu zájmových činností. Mezi 

nejoblíbenější patří návštěva tělocvičny a míčové hry – florbal, kopaná, košíková, 

přehazovaná a vybíjená, dále bowling, šipky a kulečník, stolní fotbal a stolní tenis. Žáci 

v Opočně pravidelně navštěvují posilovnu. Nedílnou součástí jsou i turistické výlety po okolí 

– do přírody i za nákupy. Obě města nabízejí zajímavé možnosti poznávání okolí, 

k oblíbeným patří výlet na Pavlátovu louku, do Pekla, do Obory a na oba zámky. Někteří žáci 

provozují i různé sportovní aktivity individuálně ve svém volném čase - posilovna, plavání. 

V Opočně začali žáci navštěvovat nově vzniklé workoutové hřiště. Ze stolních a  deskových 

her patří k oblíbeným Aktivity, Česko junior, Twister, Dobble a různé karetní hry. 

V rámci výtvarných a pracovních činností se žáci zapojují zejména při přípravě dekorací a 

drobných výrobků k prodeji na vánoční výstavy, dále do pořádané vánoční soutěže. Letos 

byla vyhlášena o nejkrásnější vánoční stromeček, o výběru rozhoduje svými hlasy veřejnost. 

Žáci z Kasáren z domova mládeže se umístili na 1. místě a internátu na 3. Dále se žáci zapojili 

i do zdobení vánočního stromečku na novoměstském náměstí. 

K dalším výtvarným aktivitám patří dekorace k výzdobě prostor internátu a domova mládeže 

a jiné výtvarné aktivity, které jsou též omezeny možnostmi žáků – drátkování, výroba lapačů 

snů, aranžmá. 

Žáci z oborů potravinářské práce a cukrář a se rádi a aktivně zapojují do přípravy drobných 

pokrmů a občerstvení. Ve cvičné kuchyňce na Kasárnách připravovali žáci k různým 

příležitostem štrůdl, kynutou netynku, vafle, perník, vánoční perníčky a vanilkové rohlíčky. 

Žáci se také účastnili festivalu české komedie novoměstského Hrnce smíchu a doprovodného 

programu se skupinou YO YO BAND a přehlídky outdoorových filmů v Kodymově domě. 

Další vcelku oblíbenou aktivitou je společná návštěva knihovny. 

V neposlední řadě patří k velmi oblíbeným činnostem žáků práce na PC, při které mají 

možnost připravovat se do školy, autoškoly, připojit se na školní Facebook a Instagram nebo 

ve volném čase hrát počítačové hry. 

Udržování pořádku a práce pro internát 

Žáci jsou pravidelně a průběžně vedeni k udržování pořádku na pokoji a ve svých osobních 

věcech. Jejich pokoje jsou denně hodnoceny, nejlepší žáci oceněni vycházkou nebo odměnou. 

Pravidelně též provádějí úklid společných prostor a okolí budov. Službu zajišťují i při výdeji 

večeří v jídelně. 
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8.5.4.3 Mimoškolní činnost školní družiny  

Školní družina plnila vzdělávací, výchovné cíle a vycházela z klíčových kompetencí, které 

jsou obsahem Školního vzdělávacího programu školní družiny (organizační směrnice 

(č. 26/2015/SŘ). 

Plán preventivního programu 

Vycházel z aktuální organizační směrnice „Minimální preventivní program pro úsek Základní 

škola“. Plán preventivního programu byl zařazen do plánu výchovných činností na jednotlivé 

měsíce. Metody práce v oblasti prevence v rámci činnosti v ŠD: výklad (informace), 

samostatná práce (referáty, informace z tisku, internet), besedy, diskuse, sociální hry, hraní 

rolí, obhajoba určitého názoru, trénování způsobů odmítání, hledání řešení konfliktu, 

dramatizace modelových situací, skupinová práce, práce ve dvojicích.  

Činnosti ve školní družině (dále ŠD)  

V době pobytu ve školní družině je žákům umožněno rozvíjet vlastní zájmy a zároveň se 

seznamovat s dalšími oblastmi nabízených zájmových aktivit. Při řízené činnosti bylo 

využíváno především metod her a zážitkové pedagogiky. V případech, kdy to bylo možné, 

byla na prožitkové aktivity navazována cílená zpětná vazba. 

Tento rok byla zahájena celoroční hra „Hledáme poklad“. Cílem hry bylo seznámit žáky 

zábavnou a nevšední formou s krásami našeho světa. Žáci během celého školního roku, každý 

měsíc postupně poznávali jednu zemi a povídali si o tom, co tato země nabízí, v čemž 

spočíval nalezený poklad. Tato hra se prolínala všemi činnostmi v ŠD. Žáky se podařilo 

aktivně zapojit do hry, rádi si o různých zemích povídali, kreslili mapu a vymýšleli si na toto 

téma různé historky.  

Kulturní vyžití - tento školní rok jsme soutěžili o nejhezčí obrázek na téma pohádek Boženy 

Němcové. Soutěž probíhala od prosince do stavu uzavření družiny. Obrázky vychovatel 

průběžně vyhodnocoval a byly zařazovány do soutěže. Ta byla ukončena slavnostním 

vyhodnocením v květnu v České Skalici. Ceny a diplomy byly dětem zaslány poštou. 

Celkové zaměření v této oblasti bylo na snahu rozvinout u dětí jejich motoriku, spolupráci, 

trpělivost a  představivost. Svými výtvory žáci pomohli nejen vyzdobit prostory družiny a 

internátu, ale přispěli do nabídky výrobků na Vánoční výstavě v Novém městě a v Opočně. 

Mezi pravidelné venkovní aktivity patřily procházky do přírody, okolí internátu a také různé 

sportovní pohybové hry na venkovním hřišti. Tvořivost a spolupráce byla podpořena při 

stavbě bunkrů v přírodě. Aktivity v prostorách družiny tvořily kromě výše zmíněných 

činností i deskové, smyslové hry, hry na rozvinutí slovní zásoby. Žáci skládali puzzle, 

hlavolamy, luštili křížovky na procvičení představivosti a paměti. Společně cvičili a učili se 

správnému protahování těla. 

8.5.4.4 Prezentace   

I v letošním roce se žáci školní družiny, internátu a domova mládeže podíleli na možnosti 

dodávat materiál pro školní časopis Rébus, na Facebook a Instagram, na které byly vkládány 

příspěvky a fotografie z pořádaných akcí. Příspěvky s fotografiemi slouží nejen k dobré 

prezentaci školy, ale pomáhají našim žákům rozvíjet kompetenci sounáležitosti s výchovnou 

skupinou, třídou, školou. Účastí na aktivitách školy, jednáních žákovské rady a prezentačních 

aktivitách pro veřejnost získávají naši žáci možnost seberealizace a zodpovědného přístupu k 

dění v internátě i ve škole.  



Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

 

 

 

Strana 133 (celkem 154) 

 

8.5.4.5 Spolupráce   

Spolupráce se školou byla pravidelná a průběžná, zejména za pomoci komunikačního 

systému Foster, do kterého učitelé zapisovali aktuální informace i informace o dlouhodobém 

chování žáků. Další výměna informací probíhala dle potřeby telefonicky či osobně. Návštěvní 

den vychovatelů ve výuce se letos uskutečnil 18. 2. 2020. Vychovatelé každé čtvrtletí 

připravovali podklad pro pedagogickou radu.  

Spolupráce vychovatele ZŠ s asistentem vychovatele probíhala každodenně. V tomto roce 

byl na internátu k dispozici stabilně jeden asistent pedagoga na poloviční úvazek. V  září a 

říjnu pak asistentka pedagoga na poloviční úvazek, která nastoupila opět zpět v lednu, kdy 

zanikla jedna z výchovných skupin. Další dvě asistentky pedagoga chodily vypomáhat pouze 

jednou v týdnu a jejich pomoc byla významná zejména u osobní asistence u žáka s PAS. Další 

jejich náplní byla asistence při zájmové činnosti, zajištění dohledu při individuálním denním 

režimu některého z žáků, dopomoc při přípravě na vyučování a při úklidu pokojů, čtení 

pohádek dětem, dohledu při osobní hygieně a dalších činnostech. Z pozice vychovatele bylo 

občas nezbytné asistenty pověřit samostatným řešením problémových situací. 

Na velmi dobré úrovni byla spolupráce s poradenským týmem školy (s ředitelkou školy, se 

zástupkyní pro mimoškolní činnost a metodičkou prevence, výchovnými poradci, školní 

psycholožkou a sociální pracovnicí školy). Zástupci poradenského týmu byli k dispozici 

i mimo konzultační hodiny a výrazně se podíleli na včasném zachycení aktuálních problémů 

žáků. Řešení situací bylo věcné a konstruktivní. Komunikace probíhala osobně, telefonicky, 

nebo za pomoci komunikačního systému Foster.  

Spolupráce s rodiči probíhala ze strany internátu pravidelně formou písemného informování 

rodičů o pobytu a chování žáka, při zasílání udělených výchovných opatření, při ubytování 

žáků na začátku školního roku, při přijímacích zkouškách, při podávání přihlášky k ubytování, 

při vyrozumění o přijetí a seznamování s vnitřním řádem internátu a domova mládeže a při 

podpisech dalších potřebných dokumentů. Další spolupráce probíhala zejména telefonicky, 

dále pak při nedělních příjezdech žáků nebo při osobních návštěvách rodičů na internátu. 

Někteří rodiče při komunikaci s internátem nevynakládali dostatečné úsilí a spolupráce s nimi 

byla náročná a zdlouhavá.  

Spolupráce ve školní družině probíhala se školou a internátem každý den. Docházelo k 

předávání informací o žácích vždy při přebírání žáků. Pravidelná výměna informací probíhala 

i s poradenským týmem. S rodiči internátních žáků byla pravidelná komunikace v den 

odjezdu žáků domů nebo dle potřeby telefonicky, či písemně. Spolupráce s rodiči 

docházejících žáků probíhala jednak při vyzvedávání žáků z družiny, dále opět telefonicky, 

nebo písemně. Dalším zdrojem komunikace a možností řešení výchovných problémů bylo 

využívání informačního programu Foster, do kterého byly zapisovány průběžně aktuální 

výchovné problémy žáků, nebo informace, které byly důležité i pro školu a internát. 

Dále jsme spolupracovali i s ostatními subjekty, jedná se o DD a ŠJ Nechanice, DD 

Sedloňov. Komunikace se zástupci dětských domovů byla spíše dobrá, občas ze strany 

dětských domovů docházelo k nepředání informací mezi jejich pracovníky, řešení situací 

proto bylo střídavě okamžité a zdlouhavé. Dalšími spolupracujícími subjekty byl z s. 

Madlena, jehož členové pravidelně zasedali při schvalování žádostí o finanční podporu výletů, 

projektů a dalších činností nebo materiálního zabezpečení internátu. Díky sociální pracovnici 

jsme měli možnost spolupráce s příslušnými pobočkami a pracovníky OSPOD. Také jsme se 

zapojovali do nabídek a aktivit městských a sportovních klubů i do dotačních a grantových 

řízení vypisovaných městem a krajem. Dobře se nám spolupracovalo také s Policií ČR. 
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Snažíme se o spolupráci s městskou policií v Novém Městě nad Metují a v Dobrušce a se 

spřátelenými internáty a domovy mládeže. V případě naléhavé potřeby spolupracujeme také s 

lékařskými zařízeními, jako je lékařská pohotovost Oblastní Nemocnice Náchod. 

8.5.4.6 Výchovná opatření  

Jako výchovné prostředky vychovatelé využívají principy povzbuzování, přesvědčování, 

motivování, ústní a písemnou pochvalu, odměnu formou drobných výhod, ale také ústní 

a písemné napomenutí vychovatele, zástupkyně pro mimoškolní činnost nebo ředitelky školy. 

V mimořádných případech je možno udělit podmíněné vyloučení z internátu a DM, nebo 

i vyloučení žáka z internátu a DM. Mezi nejčastěji využívané metody, prostředky a formy 

výchovného působení patří individuální a skupinový rozhovor, motivace, povzbuzení 

a podpora, vysvětlování, přesvědčování, individuální přístup, osobní příklad, kontrola, 

výchovné opatření, hodnocení před skupinou, snížení denního hodnocení, nebo dopisy 

rodičům. 

Vychovatelé se snaží o motivaci žáků průběžně formou rozhovorů, názorných ukázek, 

osobním příkladem. Celý školní rok jsme se snažili o individuální přístup k žákům. Dobrý 

výchovný dopad měl na některé žáky individuální pohovor s vedoucí vychovatelkou, 

zástupkyní pro mimoškolní činnost, školní psycholožkou, popř. ředitelkou školy. Žáci 

pozitivně reagovali na možnost účastnit se sportovních her nebo udělení mimořádných výhod 

za dlouhodobě dobré chování. Motivaci žáků podporovalo i ocenění ředitelky školy. Návrhy 

na ocenění (za mimořádné chování, jednání, výsledky) podával skupinový vychovatel na 

konci pololetí, žáci byli odměňováni přímo ředitelkou školy diplomem a čokoládou. Většina 

žáků přijala ocenění s velkou radostí. Některé žáky bylo velmi obtížné motivovat, v několika 

případech jsme nedosáhli osvědčeného postupu, jak k žákům a jejich motivaci přistupovat. 

Výchovná opatření mohla být v případě žáků ZŠ podpořena snížením, respektive zvýšením 

denního hodnocení. Jednalo se v podstatě o jedinou přímou reakci na takové opatření. Bylo 

patrné, že motivační hodnocení přispívá k celkovému počtu udělených výchovných opatření 

jednoznačně pozitivně. Závažná výchovná opatření byla hodnocena jednorázovým režimem 

bez výhod, stejně jako porušení dvou a více bodů denního režimu. 

V tomto školním roce byla udělena tato výchovná opatření: 

Úsek ZŠ:  

- napomenutí vychovatele 9x 

- napomenutí zástupkyně pro mimoškolní činnost 4x  

- napomenutí ředitelky školy 0 

- pochvala vychovatele 0x 

- pochvala zástupkyně pro mimoškolní činnost 0x 

- ocenění ředitelky školy 5x 

Úsek školní družiny: 0x 

Úsek OŠ a SŠ Nové Město nad Metují: 

- napomenutí vychovatele 2x 

- napomenutí zástupkyně pro mimoškolní činnost 0x  

- napomenutí ředitelky školy 0x 

- pochvala vychovatele 2x 

- pochvala zástupkyně pro mimoškolní činnost 0x 

- ocenění ředitelky školy 2x  

Úsek OŠ Opočno: 

- napomenutí vychovatele 16x 

- napomenutí zástupkyně pro mimoškolní činnost 3x 
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- napomenutí ředitelky školy 0x 

- pochvala vychovatele 2x 

- pochvala zástupkyně pro mimoškolní činnost 0x 

- ocenění ředitelky školy 3x 

8.5.4.7 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

Cílem výchovně vzdělávacího působení je odpovědnost žáka za vlastní chování a způsob 

života v míře přiměřené jeho věku a schopnostem. Dovednosti a kvality pozitivního zdravého 

životního stylu jsou nedílnou součástí procesu výchovy a vzdělávání. Cílem programu 

podpory zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v internátu, v domově mládeže a v ŠD (dále 

jen internát) je vytvořit prostředí, které respektuje a podporuje zdraví žáků ve všech jeho 

složkách, tj. tělesné, duševní, sociální a emocionální a v rovnováze s prostředím přírodním 

a společenským.  

Internát vyhledává, zjišťuje a zhodnocuje možná rizika vyplývající z jeho činnosti a provozu. 

Přijímá opatření k prevenci rizik, seznamuje žáky s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví 

a postupy zvyšujícími jejich bezpečnost. Ředitelka školy vydává Vnitřní řád internátu ZŠ, 

Vnitřní řád internátu OŠ a Vnitřní řád domova mládeže, Vnitřní řád školní družiny, 

které upravují podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců 

a podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Všichni žáci 

jsou s jednotlivými vnitřními řády včetně příslušných režimů dne pravidelně seznamování 

minimálně dvakrát ročně, a to při nástupu do školní družiny a internátu a pak na začátku 

druhého pololetí školního roku. Zároveň jsou žáci takto průběžně seznamováni a proškoleni s 

jednotlivými poučeními o bezpečnosti a bezpečném chování i se všemi dalšími předpisy. 

Podmínky pro hygienické a bezpečné působení byly zajištěny vhodnou strukturou a skladbou 

režimu dne a jednotlivých činností žáků s dostatkem relaxace a aktivního pohybu, studijním, 

stravovacím a pitným režimem, zdravým prostředím užívaných prostorů internátu, ochranou 

žáků před úrazy, výrazným označením všech nebezpečných předmětů a částí využívaných 

prostorů (provozní řády).  

Žáci základní školy byli s bezpečnostními předpisy, poučeními a vnitřním řádem internátu 

seznamováni nejen před a během každé činnosti, ale průběžně a opakovaně během celého 

školního roku. Vhodné psychohygienické podmínky zajišťovala jednak relaxace v denním 

režimu, dále také skladba řízené činnosti, které byla vždy přizpůsobena fyzickému 

a psychickému stavu žáků, okolním podmínkám a skupinové dynamice. Snaha ochrany žáků 

před úrazem a patologickými jevy probíhala vždy před každou aktivitou, kdy byli žáci 

poučeni o bezpečném chování při činnosti a o případných rizicích 

Pravidelně probíhala kontrola prostor a zařízení z hlediska bezpečnosti, dostupnost prostředků 

první pomoci, kontaktů na lékaře či jiné speciální služby. Dvakrát ročně (třikrát v internátu 

Opočno) byla žákům zajištěna revize elektrických spotřebičů a také proběhl nácvik evakuace. 

Cvičné nácviky evakuace na všech úsecích ubytování včetně nácviku za účasti Hasičského 

záchranného sboru přispívají významnou měrou k zajištění bezpečnosti. 

V případě úrazu žáka postupovali vychovatelé podle stanoveného postupu. V případě 

podezření na závažné zranění byla přivolána záchranná pomoc. K nejčastějším úrazům 

docházelo nejen při sportovních aktivitách, ale i při běžných denních činnostech. Několikrát si 

žáci přivodili zranění sami, záměrnými údery do nábytku a jiného vybavení internátu. O úrazu 

žáka byl vždy informován zákonný zástupce a byl proveden zápis do knihy úrazů. Celá oblast 

bezpečnosti a zdraví byla pravidelně a systematicky kontrolována v rámci kontrolní činnosti. 
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Z důvodu zajištění bezpečného prostředí byly v pokojích internátu Králíček během roku 

odinstalovány postelové lampičky, se kterými žáci manipulovali v rozporu s předpisy. 

Garnýže a záclony byly vyměněny za roletky, které neohrožují bezpečí žáků s poruchami 

chování. Žáci ZŠ byli také často přistihováni při chůzi na boso, kterou omlouvali ztracenými 

přezůvkami. 

8.5.5 Kontrolní činnost zástupkyně ředitelky pro mimoškolní     

činnost 

Kontrolní činnost na svěřeném úseku internátu a domova mládeže byla směřována do oblastí 

- dodržování a plnění povinností vyplývajících z pracovního zařazení a náplně práce 

- vedení povinné dokumentace 

- udržování pořádku na svěřených úsecích 

- dodržovaní a využití pracovní doby, kontrola příchodů a odchodů ze zaměstnání 

- dodržování zásad BOZP, přecházení a vyhledávání rizikových a kritických míst a 

namátkové kontroly zaměstnanců úseku 

Kontrolní činnost probíhala dle umístění prostor internátu a domova mládeže v budově 

Králíček, Kasárna, Opočno a podléhaly jí: 

- vedoucí vychovatelka  

- vychovatelka pověřená vedením úseku ZŠ a ŠD a vychovatelka pověřená vedením 

úseku SŠ Opočno. 

Kontrolní činnost na úseku poradenských služeb  probíhala v prostoru Merkuru, Králíčku, 

Opočna a podléhaly jí: 

- psycholožka, 

- asistentka pro sociálně znevýhodněné žáky/sociální pracovnice 

Kontroly vedoucích vychovatelek a vychovatelek pověřených vedením úseku 

Plnění povinností vyplývajících z pracovního zařazení a náplně práce 

- 1x za měsíc naplňování a realizování výchovně vzdělávací procesu a plánu práce, 

vycházejícího ze Školního vzdělávacího programu internátu a domova mládeže nebo 

Školního vzdělávacího programu školní družiny, Minimálního plánu prevence a Školní 

strategie prevence pro období 2018 – 2022 

- 1x za měsíc vedení pracovních porad, zápisů z nich a plnění termínů, spolupráce 

s ekonomickým úsekem, personálním oddělením a kontrolou podkladů pro výplaty.  

- průběžná kontrola seznamů žáků, vedení IS Foster, databáze ubytovacích zařízení, 

správnost podkladů pro výkaznictví, zpráv pro následné organizace 

- 1 x za měsíc dodržování obecně platných předpisů, zákonných norem a vnitřních předpisů 

- směrnice, řády a příkazy, zejména Vnitřního řádu internátu a domova mládeže, Denního 

režimu, Provozního řádu internátu a domova mládeže, Pracovního řádu pro školy 

a školská zařízení, požární a poplachové směrnice. 

- Průběžná kontrola dodržování zásad BOZP, předcházení a vyhledávání rizikových 

a kritických míst 

Při kontrolní činnosti nebyly zjištěny žádné velmi závažné nedostatky ani porušení pracovní 

kázně. Drobná zjištění (např. termíny předávání zápisů z kontrolní činnosti a předávání 

informací z porad úseků) vedly k lepšímu nastavení systému práce na úseku mimoškolní 

výchovy. Kontrola dokumentace na úseku Králíčku byla celý školní rok značně náročná. Při 
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kontrole výkazů, denního hlášení a docházky bylo potřeba stále znovu opravovat, vysvětlovat 

a učit noční bezpečnostní pracovnice dokumentaci vést. Zde musela být kontrola častá. 

Oprava dokumentace a opakované vysvětlování pracovnicím jak ji vést byla zdlouhavá – 

pověřené vedoucí se nedařilo dobře systém na Králíčku pojmout. Následně byla dokumentace 

stále podrobována dvojí kontrole – vedoucí vychovatelky a zástupkyně. Pověřená vedoucí 

byla opakovaně vedena k systematičtější práci, lepší organizaci času a metodice plánování. 

Některé úkony se tak podařilo zlepšit. Kontrola v této oblasti byla prováděna u každé vedoucí 

minimálně 2 x za měsíc. 

Systematickou kontrolou v Opočně byla zajištěna důkladná prověrka úklidu a hygieny budovy 

a inventur. Přesto se nepodařilo zlepšit přístup všech žáků DM k úklidům – slabá motivace 

skupinovou vychovatelkou. Na Králíčku se podařilo zkontrolovat všechen majetek úseku. Na 

Kasárnách probíhala inventura a kontrola dokumentace velmi dobře. V době koronaviru 

dokládal každý zaměstnanec přehled své práce. 

V oblasti BOZP a předcházení rizik byly kontroly stálé a jejich výsledky byly pravidelně 

řešeny na poradách úseku i na poradách vedení. Sešity oprav, do kterých se zapisovaly 

závady, byly předávány pracovníkům úseku údržby a neustále kontrolovány a vyřizovány, 

čímž se zlepšila rychlost a zmírnění možných rizik. Všichni zaměstnanci byli v průběhu roku 

vyzýváni k důslednému sledování možných nebezpečí a rizik na svém úseku a k jejich 

předcházení. Bezpečnost žáků i zaměstnanců se stala trvalou prioritou a nedílnou součástí 

každodenní kontrolní činnosti úseku. Bude probíhat i v dalších obdobích Ve zprávě vedoucí 

vychovatelky následují podrobné informace. Kontrolní činností bylo zjištěno, že vedoucí 

vychovatelka odváděla v průběhu školního roku zodpovědně a velmi dobře svěřenou práci. 

Vychovatelky pověřené vedením se snažily. 

Vedení povinné dokumentace 

- 2x za rok vypracování plánu kontrolní činnosti a jeho vyhodnocení 

- 2x za rok vypracování plánu čerpání řádné dovolené 

- 1x za měsíc vedení deníku jedné výchovné skupiny nebo ŠD - vypracování měsíčních 

a týdenních plánů, průběhu činnosti 

- 1x za měsíc kontrola a odevzdávání dokumentace – pracovní výkaz, aktuální stavy ve 

skupinách včetně žádostí o snížené platby 

- 1x za měsíc rozvrhy služeb 

- 1x za měsíc kontrola a odevzdávání celé dokumentace za budovu za uplynulý měsíc –

 denní záznam, docházka, vycházky, podepsané zápisy z porad vedení a jednotlivých 

úseků  

- 1x za týden zasílání nabídky zájmové činnosti 

- 1x za čtvrtletí vedení osobních spisů žáků 

- Návrhy grantů na z.s. Madlena, krajské granty 

- IS Foster denní přehled 

- po každé změně kontrola cyklu pro dodržení zákonných podmínek pracovní doby.  

Dokumentace na úseku OŠ i SŠ je vedena řádně a nebyly shledány závažnější nedostatky 

a porušení povinností. Drobné nedostatky (především formálního charakteru) byly po 

upozornění vždy řádně odstraněny. V dokumentaci úseku ZŠ se v letošním roce objevovaly 

nedostatky, které by bylo nutno řešit. Dokumentace byla vždy uložena na místě určeném pro 

dokumentaci. Tím docházelo na rozdíl od předchozího období k respektování pokynů. 

Odevzdávání dokumentace za jednotlivé budovy bylo řádné, pravidelné a v termínu. Kontroly 

v této oblasti potvrdily, že oddělením agendy střední a základní školy došlo k účinnějšímu 

systému řízení a kontrol. Nedostatky trvalejšího charakteru se objevovaly při odevzdávání 
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podkladů u dvou vychovatelů ZŠ a ŠD, kteří svou liknavostí brzdili proces. Bylo nutné 

převzít kontrolu nad plněním jejích termínů. Kontroly IS Foster probíhaly pravidelně. Ve 

spolupráci s úsekem poradenských služeb byla kontrola systematická a každodenní. Zápisy se 

stále snažíme držet na dobré úrovni a motivovat pedagogy k jejich aktuálnosti. Další objem 

kontrolní činnosti tvoří kontrola vypracování zpráv vychovatelů pro jednotlivé návazné 

organizace (OSPOD, soudy, PČR). V tomto školním roce jich bylo hodně a bylo nutné vést 

kolegy v jejich zpracování. Přes velkou snahu se nedařilo zajistit kvalitní zprávy od jednoho 

vychovatele. Zprávy pak zpracovávala zástupkyně. Kladně hodnotím úroveň obsahu ostatních 

zpráv a spolupráci s úsekem poradenských služeb.  

Nabídka zájmové činnosti byla velmi pestrá a kvalitní. Návrhy na granty byly odevzdávány 

včas. Dodržování denního režimu probíhalo bez závad včetně Školní družiny. 

Vedoucí vychovatelky zastřešily kontrolně své úseky, zástupkyně pak kontrolovala 

systematicky jejich práci a namátkově práci celého úseku. Systém se stal lépe řízeným 

a kontrolovatelným. Pro pedagogy přehledněji strukturovaným. 

Rozvrhy služeb, změny cyklů a zpracování výkazů hodnotím jako nadstandardně kvalitní, a 

dobře zvládnutý celek. Vzhledem k časové náročnosti výroby a distribuce rozdělovníků i 

výkazů odváděla vedoucí vychovatelka výbornou práci. 

Udržování pořádku na svěřených úsecích   

- 1x za měsíc udržování pořádku v budově a jejím okolí 

- 1x za čtvrtletí úklid na pokojích žáků a jeho hodnocení  

- 2x za rok kontrola inventurních seznamů místností a skutečného stavu majetku 

- 2x za rok plnění povinností vyplývajících z funkce správce ubytování 

- před komerčním ubytováním  

Pořádek na svěřených úsecích je rozdílný, závažnější nedostatky shledány v budově Opočna 

(vyšší obsazení žáků OŠ na DM). Systematickou osobní kontrolou, přítomností a pracovišti 

v ranních hodinách a nastavením motivačního systému pro žáky, bylo zajištěno účinnější 

předávání pokojů na ZŠ a tím oproti předchozímu roku i kvalitnější úklidy na pokojích. Při 

kontrolní činnosti vyplývající z kontrol majetku a inventur nezjištěny žádné závažné 

nedostatky. Při předávání inventur na budově Hradčany bylo zjištěno pár nesrovnalostí, které 

byly řešeny s odpovědným vychovatelem. Správci budov se po celý rok snažili vytvořit 

kvalitní podmínky jak pro ubytované, tak i pro naše žáky. Namátkové i cílené kontroly a 

vstupy byly vždy užitečné a vesměs v pořádku. Kontrola pořádku v okolí budov probíhala 

také pravidelně. V úklidech a péči o okolí máme jako celek stále výrazné rezervy. Snaha o 

péči ze strany internátu a jeho vedení je však prokazatelná. Kontrola z hygieny, která proběhla 

na DM Opočno, potvrzuje dobrou úroveň odvedené práce. Všechny vnitřní kontroly byly 

prováděny průběžně dle plánu kontrolní činnosti u každé vedoucí pravidelně, u ostatních 

zaměstnanců namátkově. 

Dodržovaní a využití pracovní doby včetně příchodů a odchodů ze zaměstnání 

- 2x za měsíc kontrola dodržování pracovní doby a jejího využití 

Při kontrolní činnosti zjištěny včasné příchody a odchody dle rozvrhu přímé a nepřímé 

činnosti. Využití pracovní doby bylo na vysoké úrovni – ani v jednom případě neprokázáno 

u vedoucích pochybení. 

Namátkové kontroly dalších zaměstnanců úseku – v jednom případě zjištěno porušování 

zjištěn pozdní příchod – odstraněn pohovorem se zaměstnancem. Ve dvou případech během 

kontroly na úseku ZŠ zjištěno nedobré využití pracovní doby – pohovor se zaměstnanci. 
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Kontrola prováděna u každé vedoucí pravidelně, u ostatních zaměstnanců namátkově. 

Kontroly úseku poradenských služeb  

Plnění povinností vyplývajících z pracovního zařazení a náplně práce 

- 1 x za měsíc dodržování obecně platných předpisů, zákonných norem a vnitřních předpisů 

- směrnice, řády a příkazy, požární a poplachové směrnice 

Při kontrolní činnosti nezjištěny žádné nedostatky ani porušení pracovní kázně, kontrola 

provedena 1x za měsíc. 

Vedení povinné dokumentace 

- 1x za měsíc kontrola pracovního výkazu, cestovních příkazů, plánu práce 

- 1x za týden průběžné zapisování do IS Foster 

- 1x za týden zápisy z úsekových porad a porad týmu 

Při kontrolní činnosti zjištěno zvýšení kvality vedení dokumentace oproti loňskému roku. 

Udržování pořádku na svěřených úsecích 

- 1x za rok kontrola inventurních seznamů místností a skutečného stavu majetku 

Při kontrolní činnosti nebyly shledány žádné nedostatky.  

Dodržovaní a využití pracovní doby včetně příchodů a odchodů ze zaměstnání 

- 1x za měsíc kontrola pracovní doby a jejího využití, příchodu případně odchodu 

z pracoviště 

- Namátková kontrolní činnost dalších zaměstnanců úseků byla vždy konzultována 

s vedoucí úseku a společné nápravné kroky o zjištěných skutečnostech předávány 

v záznamech o kontrolní činnosti. V letošním roce šlo především o nedůsledné řešení 

problémových situací ranní služby na úseku základní školy a o jejich slabou reakci na 

porušování pravidel internátu žáky. Bylo nutné zajistit lepší systém předávání informací 

a podpory pro ranní službu. Situace se významně zlepšila fyzickou přítomnosti 

zástupkyně na úseku v ranních službách. 

- Celkově lze říci, že letošní školní rok byl díky sloučení žáků OŠ a SŠ na budově Kasárna 

výrazně obtížnější. Díky  dobré koordinaci, plánování, motivaci zaměstnanců a kontrole 

bylo možné ho důstojně prožít a uzavřít. Podařilo se začlenit nový objekt Kasáren do 

systému výchovně vzdělávací práce, nahradit stávající personál novým, vybudovat 

kvalitnější hygienické podmínky pro žáky, uvést systém povinné dokumentace do souladu 

s naším standardem a připravit dobré přijetí a soužití žáků OŠ a SŠ na Kasárnách. Práci 

celého svěřeného úseku, vedoucí vychovatelky, vychovatelek pověřených vedením 

budov hodnotím jako dobrou a poctivou. 

8.5.5.1 Kontrolní činnost vedoucí vychovatelky  

Kontrolní činnost vedoucí vychovatelky na úseku internátu a domova mládeže vycházela 

z plánu kontrolní činnosti a byla prováděna v oblastech  

- dodržování a plnění povinností vyplývajících z pracovního zařazení a náplně práce 

- dodržování zásad BOZP, předcházení a vyhledávání rizikových a kritických míst, 

bezpečnost pracoviště 

- vedení dokumentace 

- udržování pořádku na svěřených úsecích, péče o prostředí, inventury  
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- dodržovaní a využívání pracovní doby, kontrola příchodů a odchodů ze zaměstnání. 

Kontrolní činnost probíhala dle umístění prostor úseku mimoškolní výchovy v letošním 

školním roce, a to v budově Kasáren, Opočna a Králíčku. Podléhají ji vychovatelky 

pověřené vedením úseku Opočno a Králíček, vychovatelé, asistenti vychovatele, bezpečnostní 

pracovníci a vrátné. 

Pravidelné zprávy z kontrolní činnosti byly předávány písemně zástupkyni pro mimoškolní 

činnost vždy na konci měsíce, v případě vážnějších nedostatků nebo naléhavých problémů 

byla informována okamžitě a vždy projednán postup jejich odstranění. S každým 

pracovníkem byly vyplněny kritéria hodnocení dle Organizační směrnice č. 37/2013/SŘ 

Pravidelné hodnocení pracovníků. 

Kontroly pedagogických pracovníků - vychovatelů a asistentů vychovatele 

Kontroly dodržování a plnění povinností vyplývajících z pracovního zařazení a náplně 

práce 

Kontroly probíhaly 1x za měsíc v oblastech dodržování obecně platných předpisů, zákonným 

norem a vnitřních předpisů organizace - směrnice, řády a příkazy, zejména Vnitřního řádu 

internátu a domova mládeže a denního režimu, Provozního řádu k zabezpečení hygieny 

a ochrany zdraví, Požární a poplachové směrnice. Pedagogičtí pracovníci byli dále 

kontrolováni při plnění ročního plánu práce, nabídce volnočasových aktivit, přípravě na 

vyučování a při plnění povinností stanovených vedoucími pracovníky. 

Nedostatky se objevily u skupinové vychovatelky v Opočně, vedení její výchovné skupiny 

nebylo dostatečně pevné a pro žáky spravedlivé. Situace vyústila stížnostmi žáků na žákovské 

radě, které se týkaly i možnosti příchodů z vycházek a vpuštění do budovy v kteroukoliv 

dobu, dále vstupování vychovatelek do pokojů bez klepání a vyčkání. Vše řešeno ve 

spolupráci se zástupkyní pro mimoškolní činnost a vychovatelkou pověřenou vedením úseku 

Opočno nastavením jasných pravidel, pohovorem se skupinovou vychovatelkou a 

vysvětlením zásad práce s výchovnou skupinou. 

Při kontrolní činnosti nebyly zjištěny žádné jiné nedostatky, práce v ostatních skupinách se 

dařila velmi dobře. Skupina žáků Odborné školy se na nové prostředí Kasáren adaptovala 

velmi dobře. Žáci navázali vzájemné přátelské vztahy, k čemuž jistě přispěl i přístup obou 

vychovatelek. Vedení zájmové činnosti je na dobré úrovni, nabídka vycházela z možností a 

zájmu žáků, do zájmové činnosti se vcelku aktivně zapojili i žáci Střední školy vyšších 

ročníků. Příprava na vyučování je vedena dle možností žáků, zvýšený dohled byl po dohodě 

se školou i nad žákem Střední školy. 

Při práci se žáky základní školy byl kladen důraz zejména na motivační hodnocení. Do ŠD 

byla v letošním školním roce přijata asistentka vychovatele, které byl pracovní poměr 

ukončen ve zkušební době.  

Kontroly dodržování zásad BOZP, předcházení a vyhledávání rizikových a kritických 

míst, bezpečnost pracoviště – vytváření bezpečných podmínek pro žáky, pravidelná poučení 

žáků, zapisování do Knihy úrazů, výdej léků. 

Kontroly v této oblasti probíhaly průběžně a pravidelně, zaměstnanci byli vedeni 

k předcházení a vyhledávání nebezpečí a rizik a k povinnosti okamžitě hlásit případné 

nedostatky nadřízenému pracovníkovi. Všichni byli na začátku školního roku proškoleni 

v rámci  BOZP a PO. Pravidelné proškolení se týká i ubytovaných žáků. Skupinoví 

vychovatelé vždy na začátku každého pololetí seznamují žáky s Vnitřním řádem internátu a 

domova mládeže a denním režimem, v něm je bezpečnost zakotvena. Dále proškolují o 
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bezpečnostních předpisech (poučeních), k ověření znalostí žáků předkládají žákům testy. U 

jednoho skupinového vychovatele byly při kontrole zjištěny nedostatky – chybějící provedená 

poučení u žáka. 

Některá opatření bylo nezbytné žákům v průběhu školního roku opakovaně připomínat, 

zejména přezouvání se do pevně se zavazující obuvi při sportu v tělocvičně, vhodná obuv při 

pobytu v internátě a domově mládeže, přísný zákaz vstupu na balkony v Opočně, používání a 

nabíjení telefonů v době nočního klidu a ponechávání nabíječek v síti při odchodu z budovy. 

Nezbytnou součástí opatření je kontrola přísného zákazu používání spotřebičů, které nebyly 

předloženy k revizi. K řádnému přehledu těchto spotřebičů bylo nutné vytvořit v Opočně 

seznam a zvýšit nad žáky dohled ve spolupráci s noční službou. V letošním březnu vzniklo 

nové opatření ohledně prevence šíření nákazy COVID-19, v němž byly vysvětleny hygienické 

zásady. V průběhu tohoto školního roku bylo na úseku mimoškolní výchovy zaznamenáno 7 

úrazů. Výdeje léků byly průběžně a řádně zapisovány, při kontrolách v této oblasti nebyly 

shledány nedostatky. 

Kontroly vedení dokumentace 

Pravidelné kontroly probíhaly podle plánu kontrolní činnosti denně, měsíčně a čtvrtletně. 

Jednalo se o kontrolu pracovních výkazů a evidence docházky, deníků výchovných skupin, 

osobních spisů a formulářů v nich, zapisování do IS Fostru, do denních záznamů, zasílání 

nabídky zájmové činnosti, kontrola stavu žáků vždy na konci měsíce, zakládaní dokumentace 

za jednotlivé budovy, zapisování výdeje léků a do Knihy úrazů, měření a zapisování teplot a 

do sešitku spotřebního materiálu, zasílání příspěvků do školního časopisu Rébus, na školní 

Facebook a Instagram. 

Vedení dokumentace je na dobré úrovni. Deníky výchovných skupin byly vedeny bez 

vážnějších nedostatků, drobné chyby vždy předány k odstranění. Osobní spisy nebyly 

v pořádku na úseku Základní školy u dvou vychovatelů, nedostatky byly předány k 

odstranění. Osobní spisy na úseku Střední a Odborné školy jsou vedeny velmi dobře. 

V Opočně dlouhodobě vázne spolupráce se školou ohledně dodávání kopie formuláře 

Informace o užívání léků na začátku školního roku. 

I nadále se objevují problémy s vyplňováním pracovních výkazů (především na Králíčku), 

objevují se opakované i nové chyby, které jsou vždy předány k odstranění. Evidence 

docházky je na všech úsecích vedena řádně. 

Zapisování aktuálních událostí i pravidelných zpráv do IS Fostru probíhalo řádně, Střední 

škola nemá IS zřízen. Záznamy do denního hlášení též prováděny bez zjištěných nedostatků, 

zprávy na jednotlivých úsecích byly dle potřeby předávány. Na úseku Odborné a Střední 

školy byly stanoveny termíny odevzdávání jednotlivých příspěvků za skupiny do školního 

časopisu Rébus a na Facebook školy, články vycházely pravidelně a byly velmi dobře 

připravené. Výdeje léků byly vedeny bez zjištěných nedostatků. 

Kontroly pořádku a estetické úpravy prostředí, inventury 

V letošním školním roce byl ukončen provoz budovy na Hradčanech. Objekt byl postupně 

vystěhován, vyklizen a zbylé nepotřebné zařízení zlikvidováno. Na tuto činnost jsme se 

zaměřili zejména v průběhu měsíce května a června, kdy bylo důvodu uzavření škol poměrně 

dostatek času. Při kontrolách byly zjištěny nedostatky v inventurách u vychovatele, který zde 

v loňském školním roce pracoval. Byly dořešeny se zástupkyní pro mimoškolní činnost. 

Inventury byly řádně zkontrolovány i na všech úsecích internátu a domova mládeže, bez 

zjištěných nedostatků. Na začátku školního roku došlo k rozsáhlejší úpravě prostoru domova 
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mládeže na Kasárnách. Byly zredukovány počty lůžek na pokojích a došlo k úpravě nábytků 

na pokojích. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. V Opočně byl zredukován počet 

zastaralých počítačů v PC místnosti. 

Probíhaly pravidelné kontroly vedení žáků k udržování pořádku na pokojích, ve společných 

prostorech a v okolí budovy. Při kontrolách byly zjištěny nedostatky u žáků domova mládeže 

v Opočně. Docílení udržení pořádku u některých žáků je velmi obtížné, zde se ovšem jednalo 

o zřejmé nedostatky a nedůslednost skupinové vychovatelky. V Opočně občasné nedostatky 

při úklidu okolí budovy. U žáků domova mládeže na Kasárnách se začalo bodovat prvním 

rokem, systém ovšem není dostatečně a efektivně využíván.  

Kontroly dodržovaní a využití pracovní doby včetně příchodů a odchodů ze zaměstnání 

Kontroly v této oblasti probíhaly pravidelně 1x za měsíc i namátkově. V rámci pracovní doby 

nebyly zjištěny žádné nedostatky ani pochybení, všichni kontrolovaní přicházeli na pracoviště 

včas a podle rozpisu služeb a pracovní dobu využívali bez výhrad.  

Kontroly nepedagogických pracovníků - bezpečnostních pracovnic a vrátných 

Kontroly dodržování a plnění povinností vyplývajících z pracovního zařazení a náplně 

práce 

Kontroly probíhaly 1x za měsíc v oblastech dodržování obecně platných předpisů, zákonným 

norem a vnitřních předpisů organizace - směrnice, řády a příkazy, zejména Vnitřního řádu 

internátu a domova mládeže a denního režimu, Provozního řádu k zabezpečení hygieny 

a ochrany zdraví a Požární a poplachové směrnice. Nepedagogičtí pracovníci byli dále 

kontrolováni při plnění ročního plánu práce a povinností stanovených vedoucími pracovníky. 

Při kontrolní činnosti byly zjištěny nedostatky u jedné bezpečnostní pracovnice, která 

dostatečně nepředávala k řešení porušování vnitřního řádu a režimu dne. Žáci v době nočního 

klidu opakovaně používali a nabíjeli své mobilní telefony. Bylo nezbytné znovu připomenout 

jasná pravidla a vydat Opatření k zajištění bezpečnosti žáků o používání a nabíjení mobilních 

telefonů. Situace řešena opakovanými domluvami a výtkami. Dostatečně důsledná nebyla u 

této bezpečnostní pracovnice ani její ranní kontrola pokojů a objektivita bodování. U ostatních 

bezpečnostních pracovnic a vrátných nebyly při kontrolní činnosti zjištěny vážnější 

nedostatky. Při požádání pomáhaly ochotně s přípravou výrobků na vánoční výstavy. 

Bezpečnostní pracovnice pověřené funkcí správce pracoviště přistupovaly ke svým 

povinnostem a zadaným úkolům poctivě a snažily se je plnit dobře. 

Kontroly dodržování zásad BOZP, předcházení a vyhledávání rizikových a kritických 

míst, bezpečnost pracoviště – vytváření bezpečných podmínek pro žáky, zápisy do 

Knihy úrazů, výdej léků. 

Kontroly probíhaly průběžně a soustavně, bezpečností pracovnice a vrátné byly poučeny o 

nutnosti sledovat a předcházet nebezpečí a rizika, o povinnosti okamžitě hlásit zjištěné 

nedostatky vedoucím pracovníkům.  

Při kontrolách byly zjištěny nedostatky u bezpečnostní pracovnice uvedené již v předchozím 

odstavci (používání a nabíjení mobilních telefonů, ponechání nabíječek v síti po odchodu do 

školy), kterými zároveň porušovala zásady BOZP. Jiné vážnější nedostatky nebyly kontrolní 

činností zjištěny, výdeje léků byly řádně evidovány. 

 

 



Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

 

 

 

Strana 143 (celkem 154) 

 

Kontroly vedení dokumentace 

Kontroly probíhaly pravidelně podle plánu kontrolní činnosti denně a měsíčně. Jednalo se o 

kontrolu pracovních výkazů a evidence docházky, zapisování do denních záznamů a IS 

Fosteru, předávání zpráv, zapisování výdeje léků a do Knihy úrazů, měření teplot. Správkyně 

jednotlivých budov byly pověřeny zakládáním dokumentace. 

I nadále se objevují problémy s vyplňováním pracovních výkazů, objevují se opakované i 

nové chyby, které jsou vždy předány k odstranění. Evidence docházky byla vedena bez 

zjištěných nedostatků. Zapisování do denních záznamů a IS Foster v pořádku, výdeje léků i 

měření teplot též.  

Problémy se vyskytly u dvou správkyň při zakládání dokumentace, která nebyla v pořádku dle 

požadavku a musela být opakovaně vracena k doplnění. 

Kontroly pořádku a inventur 

Kontroly probíhaly 1x za měsíc, bezpečnostní pracovnice hodnotily úklidy žáků na pokojích, 

pořádek je posuzovaný na jednotlivých úsecích poměrně rozdílně. Své prostory udržovaly 

v pořádku, bez zjištěných nedostatků.  

Kontroly dodržovaní a využití pracovní doby včetně příchodů a odchodů ze zaměstnání 

Kontroly v této oblasti probíhaly pravidelně 1x za měsíc i namátkově. V rámci pracovní doby 

nebyly zjištěny žádné nedostatky ani pochybení, všichni kontrolovaní přicházeli na pracoviště 

včas a podle rozpisu služeb a pracovní dobu využívali bez výhrad.  

 

8.5.5.2 Kontrolní činnost vychovatelek pověřených vedením úseku Králíček 

a Opočno 

Pravidelnou kontrolní činnost na úsecích Králíčku a Opočna byly pověřeny i vychovatelky 

pověřené vedením těchto úseků, které zodpovídají za provoz a chod svěřených budov, 

BOZP, spolupráci se školou, údržbou, prádelnou, jídelnou a ekonomickým úsekem, za 

udržování pořádku, inventury, přípravu budovy před ubytováním, dokumentaci určenou 

k zakládání a na Králíčku za vedení dokumentace asistentů a ŠD.  

Vychovatelky podávaly vždy na konci měsíce pravidelné písemné zprávy zástupkyni pro 

mimoškolní činnost, vážnější nedostatky řešily se zástupkyní nebo vedoucí vychovatelkou 

ihned.  

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti 

provedené Českou školní inspekcí 

Inspekční činnost 30. 09. 2019 
Stížnost se týkala zrušení možnosti žáků opouštět budovu odborné školy o velké přestávce a 

zamykání budovy.  

ČŠI vyhodnotila stížnost jako nedůvodnou. 

 

 

 



Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

 

 

 

Strana 144 (celkem 154) 

 

Inspekční činnost 12. 3. 2020 
Stížnost se týkala neumožnění žákům odborné školy přístupu do šaten v době velké 

přestávky. 

ČŠI vyhodnotila stížnost na základě dodaných podkladů za uzavřenou. 

 

10 Údaje o výsledcích kontrol 

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou 

● kontrola dne 25. 09. 2019, Opočno, Nádražní 296 

● v době kontroly bez nedostatků 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní 

pracoviště Náchod 

● kontrola dne 19. 09. 2019, Nové Město nad Metují, Nádražní 158, strojní dílna 

● v době kontroly bez nedostatků 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní 

pracoviště Rychnov nad Kněžnou 

● kontrola dne 28. 11. 2019, Opočno, Nádražní 296 – domov mládeže a internát 

● v době kontroly bez nedostatků 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní 

pracoviště Náchod 

● kontrola dne 9. 12. 2019, Nové Město nad Metují, Nádražní 158, kadeřnictví 

● v době kontroly bez nedostatků 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní 

pracoviště Náchod 

● kontrola dne 9. 12. 2019, Nové Město nad Metují, ČSA 376 

● v době kontroly byly zjištěny nedostatky – v zajištění snadné čistitelnosti podlahy 

v tělocvičně, v zajištění prostoru s výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé 

vody včetně odtoku na každém podlaží, ve vybavení počítačových učeben vhodným 

nábytkem, v zajištění malování dle potřeby 

● 13. 12. 2019 byla odeslána zpráva o odstranění zjištěných nedostatků 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní 

pracoviště Náchod 

● kontrola dne 18. 2. 2020, Nové Město nad Metují, Školní 1377, výdejna obědů 

● při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní 

pracoviště Rychnov nad Kněžnou 

● kontrola dne 23. 1. 2020, Opočno, Nádražní  296, školní jídelna 

● v době kontroly byly zjištěny nedostatky – ve skladování potravin, označování 

potravin, nedodržování hygienických zásad v potravinářském provozu 

● 25. 2. 2020 byla odeslána zpráva o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných 

kontrolou 
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11 Základní údaje o hospodaření školy 

Výnosy celkem             103.414.320.42 Kč 

 

Dotace celkem                91.871.764,64 Kč 

 

Dotace na provoz                  17.750.090,00 Kč 

Dotace na NIV     73.824.411.64 Kč 

Romská dotace          155.102,00 Kč 

Dotace od Městského úřadu            15.000,00 Kč 

Transferový podíl projektu IPO                                      127.161,00 Kč 

 

Tržby a ost. výnosy  celkem                 11.542.555,78 Kč 

 

Tržby za stravování žáků a zaměstnanců                      2.302.159,75 Kč 

Tržby za ubytování žáků               594.662,00 Kč 

Tržby za produktivní práce žáků                                   1.349.995,61 Kč 

Tržby DČ za ubytování, praní a stravování                   4.453.751.98 Kč 

Tržby za pronájem             960.062,90 Kč 

Ostatní tržby              877.400.78 Kč 

Ostatní výnosy           1.004.522,76 Kč 

 

Náklady celkem     103.208.844,57 Kč 

 

Materiál        8.089.338,38 Kč  

Energie        4.867.805,91 Kč 

Opravy                                                                         2.825.871.60 Kč 

Cestovné a stravné                                                          128.446,00 Kč 

Služby          4.215.868,19 Kč 

Mzdové náklady      56.701.031,00 Kč 

Jiné sociální náklady                  19.820.207,48 Kč 

Ostatní náklady                   3.846.673,01 Kč 

Odpisy            2.713.201,00 Kč 

 

Stavy  majetku 

 

Budovy a stavby                                234.558.546,71 Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek     37.104.636,28 Kč  

Dlouhodobý nehmotný majetek             510.959,71 Kč 

Drobný hmotný majetek                      48.284.611.62 Kč 

Pozemky                                                  5.388.174,00 Kč 

Zásoby                                                           397.055,37 Kč 

Finanční majetek        14.595.516,89 Kč  

Pohledávky                                                                   3.078.982,31 Kč 
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11.1 Realizované akce většího rozsahu  

− Revitalizace školní kuchyně Kasárna – vypracování kompletní projektové 

dokumentace) 

− Školní výdejna stravy Opočno (v prostorách stolničení) akce zastavena – bude jiný, již 

hotový prostor ŠJ) 

− Přípravné práce na akci „Snížení energetické náročnosti SPŠ Nové Město nad Metují“ 

hotovo) zajišťuje Kraj 

− Kotelna Králíček – výměna kotlů včetně nové regulace 

− Výdejna stra Králíček – etapa I. Přečerpávání (aktualizace PD, výběr realizační  firmy)  

− Přípravné práce, projektové dokumentace a zahájení realizace projektu Polytechnické 

učebny 

− Zřízení učebny strojírenství  

− Přestavba učebny v budově Školní na učebnu pro OV kuchařů (WC, sprchové kouty, 

šatny) 

− Nákup 2 ks nových osobních automobilů 

− Projektová dokumentace, výběrové řízení a vlastní realizace WC - INVALIDÉ budova 

SPŠ 

− Zahájení projektu Strojírenské učebny „STROJAŘINA +“  - Učebna CNC, měření, 

konstruování a simulace CNC. 

12 Údaje o zapojení školy do rozvojových a 

mezinárodních programů 

13 Údaje o zapojení školy do dalšího 

vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Ve školním roce se zaměstnanci školy průběžně vzdělávali – podrobně viz v jednotlivých 

kapitolách výše.  
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14 Údaje o předložených a školou 

realizovaných projektech fin. z cizích zdrojů 

14.1 Projekty EU  

Dotace - Podpora romských žáků středních škol 

II. kolo na rok 2019 
- dotace poskytnuta ve výši 129.200,00 Kč 

- čerpáno  56.196,00 Kč 

 

I. kolo na rok  2020 
- dotace poskytnuta ve výši 71.400,00 Kč  

- čerpáno 13.488,00 Kč 

 

Žáci tuto dotaci využívají na nákup učebních pomůcek, sportovního oblečení, úhradu nákladů 

na ubytování, stravování a cestovného. Pedagogové využili dotaci na doučování romských 

žáků. V druhém  pololetí školního roku 2019/20 byly využity prostředky pouze do uzavření 

školy z nařízení MŠMT. 

14.2 Projekty EU  

Ve školním roce 2019/20 byla škola zapojena do projektu  

„Škola pro život“ ve výši 720.339 Kč  a „Škola pro život II“ ve výši 1.612.184 Kč 

 

SŠ je zapojena do projektů: 

„Polytechnické centrum Novoměstska“ 

Cílem projektu 12. výzva „MAS POHODA – IROP – Infrastruktura škol a zájmového a 

neformálního vzdělávání I“ je zajištění kvalitních a moderních vzdělávacích podmínek pro 

výuku žáků technických a řemeslných oborů nejen na naší střední průmyslové škole, ale i v 

dalších novoměstských školách. Nově zřízené prostory budou nabídnuty k využití i 

spolupracujícím firmám v regionu Novoměstska. V rámci projektu tak proběhne rekonstrukce 

stávající učebny odborných předmětů. Učebna bude mít bezbariérový přístup. Dojde k 

výraznému zlepšení jejího vzhledu a hlavně vybavení, aby bylo uživatelům zajištěno 

podnětné pracovní prostředí a měli možnost využívat moderní metody a prostředky ve 

vzdělávání – například pořídíme nový nábytek, v učebně budou instalovány dvě interaktivní 

sestavy s dataprojektory a Robo aréna stůl. 

 

„Jdeme do toho s Kybernou“ 

Cílem projektu Výzva č. 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního vzdělávání II 

v prioritní ose 3 OP je inovativní zavádění výukových metod, digitálních technologií do 

výuky a rozvoj digitálních kompetencí pedagogů. 

 

„Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“ 



Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

 

 

 

Strana 148 (celkem 154) 

 

Cílem projektu registrační  číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015 Evropský sociální 

fond, dotační titul OP Výzkum, vývoj a vzdělávání je poskytnout možnost vzdělání 

pedagogům například v oblastech poradenství, práce se žáky vyžadující podpůrná opatření, 

komunikace mezi rodiči a školou. 

 

„Pilotní výuka průmysl 4.0“ 

Cílem projektu, který zajišťuje společnost Smart Bit Fogee lab ve spolupráci s 

Královéhradeckým krajem, je spolupráce učitelů a žáků, v rámci které se naučí pracovat podle 

mezinárodně uznávané normy IEC 61131-3, získají například dovednosti práce s PCL a 

poznatky o řídící technice. Projekt určený pro jednoho učitele a dva žáky z naší školy, kteří se 

naučí pracovat s PLC a další řídící elektronikou. V rámci projektu sami vytvoří funkční 

zařízení a posunou se směrem k výrobním, automatizovaným a dalším moderním 

technologiím, které se používají v praxi ve všech odvětvích průmyslu a jsou skloňovány jako 

Industrial 4.0. Prostřednictvím tohoto projektu se také umožní školám vzájemně 

spolupracovat a to jak na úrovni pedagogické, tak na úrovni studentské. V neposlední řadě 

všichni absolvují několik velmi zajímavých exkurzí v různých automatizovaných provozech. 

 

„4.0 DAY SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují 

Den pro ROZVOJ vztahu k technice“ 

Cílem projektu ve spolupráci s MAS POHODA venkova a novoměstskými základními 

školami a firmami z blízkého okolí bylo rozvíjení partnerství a spolupráce škol, propojení 

oblasti vzdělávání s podnikatelskou sférou, přiblížení žákům techniku a vývoj průmyslu 

zábavnou formou, připravení příjemného dne s nevšedními zážitky všem zapojeným 

účastníkům. 4.0 DAY se odehrával na stanovištích „Matylda“ robotická ruka, 3D tiskárna, 

workshop souprava HOBBY MM 3130, elektromotor, Včelky – robotika, Rabbids – IT, 

Výroba píšťalky z plechu a kovu, Motorka – robotická stavebnice, 4.0 Relax Zone – vývoj 

průmyslu., virtuální realita, 3D tisk, fotokoutek. Žáci byli rozděleni do 6 týmů, dostali mapku 

školy, průvodce z řad studentů SPŠ a na stanovištích plnili zadané úkoly nebo si vyzkoušeli 

připravené aktivity. Cílem nebylo soutěžit, ale akci si užít. 

14.3 Dary a granty 

Poskytovatel velkoobchody s potravinami 

Věcný dar ve výši 28.122.30 Kč 

Potraviny byly spotřebovány na výrobu cukrářských produktů a produktů  studené  kuchyně 

na tradičních vánočních výstavách v Novém Městě nad Metují a v Opočně. 

 

LPW Kovo s.r.o. 

Věcný  dar ve výši 42.725 Kč vybavení pokoje internátu Kasárna. 
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15 Údaje o spolupráci s odborovými 

organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve 

vzdělávání 

Odborová organizace  

ve škole nepracuje. 

Madlena, z. s.,  

podporuje školu formou projektů v oblasti výuky i zájmové činnosti včetně individuální 

podpory jednotlivých sociálně slabých žáků školy, dále zabezpečuje pracoviště praktického 

vyučování. Spolupodílí se na finančním zajištění dalších aktivit školy (vánoční výstava, školní 

ples) a na financování nadstandardních výchovně vzdělávacích činností školy.  

Konsorcium firem Novoměstska  

Ve čtvrtek 12. 9. 2019 se v prostorách jídelny SPŠ, OŠ a ZŠ v Novém Městě nad Metují sešli 

zástupci města Nové Město nad Metují, Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní 

školy v Novém Městě nad Metují se zástupci významných firem novoměstského regionu, aby 

se navzájem informovali o nastartování výuky strojírenských oborů ve škole,  o potřebách,  

možnostech či nápadech na vzájemnou  spolupráci mezi zúčastněnými subjekty.  

Zástupci firem a školy se shodli na podpoře strojírenských oborů v Novém Městě nad Metují, 

na směru vzdělávání od důrazu na manuální zručnost směrem k zavádění moderních 

digitálních technologií do výuky. Při tom všem si členové Konsorcia uvědomují, že je třeba 

vést žáky k dovednosti použít zdravý úsudek a  být zodpovědný za svůj výsledek. Navíc je 

potřeba nezapomínat na to, že budoucí absolvent školy má být nejen vzdělaný, ale i 

vychovaný, čili slušný, zodpovědný a pracovitý. 

 

Další údaje o dalších spolupracujících partnerech jsou uvedeny výše dle jednotlivých 

oblastí výchovně vzdělávacího procesu. 

16 Hodnocení naplňování Koncepce rozvoje 

školy  

Vzdělávací programy školy a plnění jejich cílů 

Při aplikaci vzdělávacích programů školy respektujeme a vnímáme změny ve společnosti, 

přístupu ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nutné legislativní 

dopady. Tomu přizpůsobujeme nabídku učebních oborů. V souvislosti s tím se nám daří 

postupně rozšiřovat nabídku odborné přípravy žákům školy, zejména formou mimoškolních 

praxí tak, čímž zvyšujeme jejich uplatnitelnost.  

Velký význam soustavně přikládáme mediálnímu vzdělávání, které neznamená jen 

uživatelské elementární dovednosti a manipulaci s počítači, ale především využívání médií ke 
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vzdělávání, rozvíjení schopnosti zpracovávat a kriticky hodnotit informace se schopností 

bránit se mediální manipulaci. 

Daří se nám zajistit dostatečnou informovanost především žáků základní školy o vzdělávacích 

možnostech a poradenství vztahující se k výběru vzdělávací dráhy, typu a formám dalšího 

vzdělávání v životní kariéře. 

Organizace školy 

Potřebnou organizační dokumentaci (Organizační řád, Vnitřní školní řád, Plán kontrol...) se 

všemi kompetencemi neustále doplňujeme a měníme dle skutečných potřeb, uplatňujeme 

systémová opatření.  

Personální oblast 

V průběhu školního roku jsme podporovali rozvoj všestranného vzdělávání zaměstnanců, 

zejména učitelů a vedoucích pracovníků (včetně, exkurzí, seminářů, kurzů a dlouhodobého 

vzdělávání).  

Otevřenost školy směrem k veřejnosti, spolupráce s dalšími institucemi 

Dále jsme prohlubovali a propagovali dobré jméno školy na regionální i celostátní úrovni, 

spolupracovali zejména s institucemi participujícími na péči o žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami (KÚ Khk, MěÚ, ÚP, školská poradenská zařízení, jiné ZŠ a SŠ...). 

Rozvíjeli vztahy se soukromým sektorem, úzce spolupracovali se zřizovatelem a rodiči, 

poskytovali základní a objektivní informace o škole a výsledcích žáků, nabízeli vhodné 

komerční služby, zajišťovali oboustranný tok informací. 

Snažili jsme se propojit školu se zaměstnavatelskou sférou, umožnit a rozšířit pracovní 

mobilitu žáků. 

Pracovali jsme na splnění cíle využít kapacit školy (učeben, tělocvičen, internátů, školní 

jídelny, bistra atd.) k rozšíření nabídky školy vůči veřejnosti zejména z regionů Náchodska 

a Rychnovska. 

Zefektivnit spolupráci s z. s. Madlena. Nadále spolupracovat se školskými poradenskými 

zařízeními, Policií ČR, lékaři aj. v rámci prevence patologických jevů. 

16.1 Koncepční záměry 2018 - 2023 

Koncepce školy má ambici být stále se vyvíjejícím konceptem dalšího směřování školy.  

Cíle a poslání školy 

Poskytnout žákům základní i střední školy kvalitní všeobecné a odborné vzdělání. Rozvíjet 

osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat 

a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními 

a mravními hodnotami. Motivovat žáky k celoživotnímu vzdělávání, k aktivnímu zapojení na 

trhu práce a společenském životě. Uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle kvalitních, 

aktualizovaných školních vzdělávacích programů.   

Škola musí být bezpečným místem pro žáky i učitele, kde v atmosféře vzájemné důvěry 

a respektu, tolerance a úcty bude probíhat vzdělávání, které povede nejen k osvojení široké 

škály poznatků a profesních dovedností, ale bude také vytvářet předpoklady pro plnohodnotné 

začlenění absolventů do života společnosti.  
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Vytvořit u žáků potřebu vyhledávat příležitosti ke vhodným pohybovým aktivitám, průběžně 

pečovat o svoji tělesnou i psychickou zdatnost a žít zdravým životním stylem moderního 

člověka.  

Vedle primárního a sekundárního vzdělávání žáků poskytnout v rámci celoživotního 

vzdělávání další vzdělávání dospělých formou rekvalifikačních kurzů, specializačních kurzů a 

dalších forem vzdělávání  

Prostředky k dosažení cílů činnosti školy  

Školní vzdělávací programy  

Základním prostředkem k dosažení cílů bude vzdělávání podle školních vzdělávacích 

programů pro jednotlivé obory, jejich postupná aktualizace v souladu s potřebami 

zaměstnavatelů. 

Při realizaci školních vzdělávacích programů budou naplňovány i cíle hodnotové, orientované 

na formování osobnostních rysů a mravních vlastností jednotlivých žáků. 

V průběhu vzdělávání bude věnována odpovídající péče žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žákům mimořádně nadaným.  

Organizace činnosti školy  

Činnost školy bude organizována v souladu s vnitřními předpisy, pedagogická činnost bude 

vycházet především z Organizačního řádu školy, Školního řádu a pravidel hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků, Ročního plánu a Provozních řádů učeben a pracovišť školy. 

Vnitřní předpisy budou aktualizovány v souladu se změnami právních předpisů a budou 

k dispozici žákům, zákonným zástupcům a zaměstnancům.  

Při organizování činnosti školy bude prosazována osobní zodpovědnost a zainteresovanost 

s důrazem na týmovou práci a vzájemnou spolupráci. 

Organizace činnosti školy bude směřována tak, aby docházelo k trvalé průběžné modernizaci 

areálu školy a vybavení učebními pomůckami, k efektivnímu a hospodárnému využívání 

prostor a vybavení školy.  

Klima školy 

Činnost školy bude směřována k vytváření čistého kulturního prostředí, které se stane 

vychovávajícím prostředkem pro žáky a pro zaměstnance. 

Velmi významnou úlohu bude sehrávat výchova k vytváření přátelských vztahů mezi žáky 

navzájem, mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a ostatními zaměstnanci školy, mezi učiteli a rodiči 

žáků, mezi zaměstnanci a vedením školy.  

Pedagogická oblast   

Na základě analýzy pedagogické práce učitelů bude podporován kvalitní průběh výchovně 

vzdělávacího procesu především v následujících oblastech:   

− Podporovat dovednost samostatné práce – využívat ji jako východisko vzdělávání, 

zkvalitňovat dovednost žáků pracovat s textem, zejména schopnost hlubšího 

porozumění textu, shrnutí a interpretace významu textu.  

− Zvětšovat podíl práce žáků interpretativním a autonomním pojetím vyučování zvýšit 

míru názornosti vyučování – vizualizovat vzdělávání (projekce, pomůcky…).   
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− Posilovat mediální gramotnost žáků, schopnost práce s informacemi a kritický přístup 

k médiím.  

− Využívat ICT ve výuce, zejména integrovat projekční techniku do výuky k využití 

učitelem a žáky při rozvoji komunikace a řešení vzdělávacích úkolů.   

− Vytvořit systém vedoucí k účinnější výchově v oblastech ekologie, rasové a 

náboženské snášenlivosti, xenofobie, zdraví, úcty k lidem a přírodě, k vytvářeným 

hodnotám. 

− Reagovat na poptávku trhu práce a po konzultaci s úřady práce a potenciálními 

zaměstnavateli aktualizovat ŠVP o nové poznatky a návrhy odborníků z praxe.  

− Dále se snažit o zlepšování vztahů mezi učiteli a žáky, o klidnou a tvořivou pracovní 

atmosféru ve škole.  

− Využívat při prevenci a řešení problémů žáků kvalifikovaných výchovných poradců, 

metodiků prevence a školní psycholožky, ve složitějších případech ve spolupráci 

s poradenskými zařízeními. 

− Věnovat velkou pozornost spolupráci školy s rodiči žáků a se sociálními partnery.   

− Dbát na prevenci šikany a důsledně řešit a postihovat i náznaky těchto negativních 

tendencí. 

Výchova mimo vyučování  

Mimoškolní zájmová a sportovní činnost musí být přirozenou součástí výchovně 

vzdělávacího procesu. Uplatní se především ve volnočasových aktivitách v zájmových a 

sportovních kroužcích. 

Prostřednictvím Žákovské rady bude podporována činnost žákovských organizací, vytváření 

spolupráce a vzájemného porozumění mezi mladými lidmi, učení se demokratickým 

principům společnosti. 

Účastí na sportovních, uměleckých a odborných soutěžích budou žáci školy vedeni 

k soutěživosti, touze po dosažení co nejlepších výsledků a současně k principům fair play.  

Škola a veřejnost  

Intenzívně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim objektivní informace o činnosti školy 

a informovat je včas a pravidelně o studijních výsledcích jejich dětí. Snažit se více rozvíjet 

oboustranný tok informací (rovněž od rodičů ke škole).  

Úzce spolupracovat se základními školami v regionu, zejména pak s výchovnými poradci, 

poskytovat jim informace o vzdělávací nabídce, organizovat oborové dny pro žáky ZŠ 

a mimoškolní aktivity podporující zájem žáků o vzdělávání v technických oborech.  

Veřejnosti poskytovat objektivní informace o škole, využívat internetové stránky školy, 

sociální sítě, regionální tisk, rozhlas a televizi.  

Aktivně spolupracovat s představiteli měst, v nichž se nacházejí detašovaná pracoviště školy 

(kromě Nového Města nad Metují také Opočno a Broumov), Úřady práce, zaměstnavateli, 

případně VOŠ a VŠ a prostřednictvím společných aktivit zabezpečovat pracovní uplatnění 

absolventů školy v praxi, příp. další studium na VOŠ a VŠ.  

Vytvářet a realizovat vzdělávací programy na míru dle potřeb zaměstnavatelských organizací.   

V rámci doplňkové činnosti poskytovat veřejnosti další služby povolené zřizovatelem školy.  
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Zkvalitnění technického zázemí školy  

Neinvestiční akce  

  

● vybudování strojírenské učebny SPŠ 

● příprava projektu na imobilní WC 

● výměna elektroinstalace a zbudování počítačové sítě v  učebně Opočno 

● modernizace dílny strojírenských prací v Opočně 

● aktualizace projektové dokumentace na výdejnu Králíček etapa I. 

● zadání projektové dokumentace školní kuchyně dle současných platných 

norem 

● příprava na zahájení výměny plynových kotlů včetně bezpečnostní regulace 

● přestěhování učebny kuchařů z Merkuru na Pyramidu 

● přestěhování serverovny do náhradních prostor 

 

 

  

Malování                                                                                                     626 

Výměna podlahových krytin              410 

Stavební úpravy strojové učebny              117 

Oprava dešťové kanalizace SPŠ                88 

  

Investiční akce  

  

Interaktivní tabule 171 

Osobní automobil Toyota 227 

Užitkový automobil Ford tranzit 680 

Osobní automobil Fiat Tipo 2 ks                                                                               711 

  

 (údaje v tisících Kč) 
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17 Poskytování informací podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

V souladu se zněním § 18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou součástí Výroční zprávy následující údaje 

z oblasti poskytování informací podle výše uvedeného zákona: 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

c) opis podstatných částí rozsudku soudu a přehled výdajů: 0 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí: 0 

e) počet stížností podaných podle § 16a zákona: 0 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Olga Talášková 

ředitelka školy 

 

 

V Novém Městě nad Metují dne 30. září 2020 

 


