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1. Charakteristika školy 
 

a) Zařazení do sítě škol:   
Škola je právnickou osobou, která vstupuje do právních vztahů svým jménem a nese odpovědnost 
z těchto vztahů vyplývající. 
Škola byla zařazena MŠMTdo sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od  1. 8. 
2012, č. j.: MSMT – 30581/2012-25 pod názvem Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, 
okres Náchod s účinností od 1. 8. 2012 identifikačním číslem (IZO) 102 254 176 na adrese 
Bohuslavice 175. Zřizovatelem školy je Obec Bohuslavice 175, 549 06 Bohuslavice. Nová organizace 
vznikla splynutím Základní školy Bohuslavice, okres Náchod a Mateřské školy, Bohuslavice. Na nově 
vzniklý subjekt přešla veškerá práva a závazky zanikající příspěvkové organizace Mateřská škola, 
Bohuslavice. Nová zřizovací listina nabyla platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2012. 
 

b) Systém řízení školy:  
Statutárním orgánem organizace je od 12. 7. 2012 ředitelka školy Mgr. Jana Hladíková,  která 
byla jmenována zřizovatelem podle § 166 školského zákona. Pravomoci a povinnosti ředitelky 
organizace vyplývají z § 35 a dále z § 164 až § 168 školského zákona.  
Ředitelka jmenovala svou zástupkyní pro mateřskou školu  Ivu Chmelařovou.  

c) Adresa pro dálkový přístup: 

             zs-bohuslavice@post.cz (e-mail) 
                www.zsmsbohuslavicenm.cz (webové stránky od jara 2013) 
 

d) Školská rada:  
Podle Školského zákona č. 561/2004 Sb. § 168 pracuje při škole šestičlenná Školská rada. 
V tomto školním roce pracovala ve složení: 
 •  Dne 9. 10. 2015 proběhla volba do Školské rady ze zástupců rodičů. Po sečtení hlasů byly zvoleny 
    do školské rady Denisa Hanušová a Jitka Macková.   

                •  Mgr. Ilona Francová a Mgr. Petra Minaříková byly zvoleny z učitelského sboru dne 9. 10. 2015. 
 •  Mgr. Petr Voda a Petr Vaňát, kteří byli jmenováni zřizovatelem 24. 11. 2014. Ale10. 8. 2017 na 
     jednání zastupitelstva obce byl odvolán Mgr. Petr Voda a nově jmenován pan starosta Jiří Tojnar. 
Předsedkyní Školské rady byla zvolena Jitka Macková. 
 

e) Cíle a poslání školy:  
Mateřská škola poskytuje výchovu a  vzdělávání dětem předškolního věku a základní škola poskytuje 
výchovu a vzdělávání dětem od 1. do 5. ročníku (v ZŠ a v ŠD) a to převážně  dětem z obce Bohuslavice 
nad Metují. Ve školních  jídelnách (v MŠ a v ZŠ) jsou stravováni žáci a zaměstnanci  každé školy a 
v MŠ je navíc vývařovna pro cizí strávníky s rozvozem obědů. 
 

f) Doba vyučování:  
Vyučovalo se denně od 8.00 hodin a vyučování  končilo nejpozději ve 13,50 hodin. 
 

g) Škola funguje jako malotřídní se třemi třídami: 
V I. třídě se vyučovalo samostatnému 1. ročníku, počet žáků činil 16, z toho bylo 9 děvčat. Třídní 
učitelkou byla Mgr. Ilona Francová.  
II. třída vznikla spojením 3. a 4. ročníku, celkový počet žáků byl  na začátku září 25, ale na konci září se 
odstěhoval jeden chlapec – žák 3. ročníku. Počet žáků 3. ročníku byl tedy 11 - místo původních 12, 
z toho bylo 8 děvčat.  4. ročník měl 13 žáků, z toho byla 3 děvčata. Na konci září měla třída 24 žáků. 
Třídní učitelkou byla Mgr. Jana Hladíková.  
Ve III. třídě se vyučovalo rovněž ve dvou odděleních, která vznikla spojením 2. a 5. ročníku v celkovém 
počtu 26 žáků. Ve 2. ročníku bylo 16 žáků, z toho 7 děvčat,  5. ročník měl 10 žáků, z toho 5 děvčat. 
Třídní učitelkou byla Mgr. Petra Minaříková. 

              Tabulka č. 1: Třídy –  počet žáků, počet děvčat 
Třída  Ročník     Počet ž. (děvčat )         Ročník       Počet ž. (děvčat)           Celkem (děvčat) 

I. 1. 16 (9) - -             16 ( 8) 
II. 3. 11 (8) 4. 13 ( 3)     24 (11) 
III. 2.               16(7) 5. 10 (5)    26 (12) 

                                                                                                      Celkem:    66 (31)
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h) Školní družina:  
Při škole fungovala dvě smíšená oddělení školní družiny: I. oddělení bylo pro děti 1. a 2. ročníku a II. 
oddělení pro děti 3., 4. a 5. ročníku. Provoz byl rozdělen na ranní a odpolední. Provoz ranní družiny byl 
od 6,30 hod. do 7,45 hod., zapsáno bylo 38 dětí, ale průměrná účast byla 24 (některé děti chodily 1 až 2 
dny v týdnu – podle směn rodičů). Provoz odpolední družiny byl od 11,40 hod. do 15.30 hod. Do 
odpolední družiny bylo zapsáno  do I. oddělení 30 dětí a do II. oddělení  24 dětí.   

          Krajský úřad na žádost školy navýšil kapacitu ze 30 dětí na 36, ale požadavek rodičů byl na 54 dětí. 
          Z toho důvodu musela obec dofinancovávat plat vychovatelky školní družiny. 
 

               Tabulka č. 2:  ŠD – ranní provoz – ročník, počet žáků (děvčat) 

Ročník         1.          2.         3.           4.           5. 
Počet žáků       10(6)        10(5)        7(5)         5(2)           6(2) 

                                                                Celkem:          38(20) 

               Tabulka č. 3:  ŠD I. odd.– odpolední provoz – ročník, počet žáků (děvčat) 

Ročník          1.        2.  
Počet žáků        14(8)      16(7) 

                          Celkem:         30 (15)                      

               Tabulka č. 4:  ŠD II. odd.– odpolední provoz – ročník, počet žáků (děvčat) 
Ročník         3.           4.           5.  
Počet žáků       8(6)         8(2)          8(5)  

                 Celkem:      24 (13)  

i) Odborné pracovny:   
Naše škola využívala čtyři odborné pracovny: učebnu pro Vv+Pč, učebnu pro Hv, malou počítačovou 
učebnu v prvním podlaží – původně kabinet třídy paní učitelky Minaříkové (byla vybavena 
Ministerstvem  školství v rámci projektu INDOŠ již v roce 2000).  V ní  pět síťových počítačů a jedna 
barevná laserová tiskárna. V roce 2011 jsme z chodby ve druhém podlaží  vybudovali  novou velkou 
počítačovou učebnu. Ta byla vybavena 10 počítači (z nichž jeden slouží jako server pro učitele) a 
tiskárnou se skenerem. V roce 2012 jsme vybavili tři kmenové třídy třemi interaktivními tabulemi. Toto 
vše bylo hrazeno z projektu „EU peníze školám – ŠABLONY“. Rovněž v kabinetu třídy paní učitelky 
Francové máme tři žákovské počítače a i všem 5 učitelkám byly zakoupeny notebooky. Učebna Vv+Pč  
byla v tomto školním roce vybavena novými lavicemi a židlemi a žákům byly pořízeny barevné 
papírové krabice na ukládání výtvarných potřeb. Učebna HV, která slouží zároveň jako třída pro II. 
oddělení ŠD,  je vybavena klavírem a některými rytmickými nástroji.   

 
j) Podmínky pro zájmovou činnost: 

Škola nabídkou a organizací kroužků umožnila vyplnění volného času dětí. Nabídla tyto kroužky:  
Přírodovědný, Šikovné ruce, Klub zábavné logiky a deskových her, Čtenářský klub a od 2. pololetí 
kroužek Dopravní výchova – povinný pro 4. ročník, Bavíme se sportem (byl pořádán v rámci projektu 
Bavíme se sportem z.s. pod záštitou Nového Města nad Metují).  Do tělocvičny rovněž chodili trénovat 
Mladí hasiči.                                               

k)  Stravování ve škole:  
                92 % žáků školy se pravidelně stravovalo ve školní jídelně, která funguje při škole.  
                Pitný režim: asi 70 % žáků využívalo možnost pitného režimu, tj. pití čaje, který připravuje paní 
                školnice vždy o velké přestávce (někteří žáci této možnosti nevyužili a nosili si pití z domova nebo si 
                nechali připravovat vodu z kohoutku).   
                Rovněž v ŠD byl pitný režim zabezpečen, děti měly možnost připravit si šťávu do hrnečků. 
                Školní mléko: I v tomto školním roce pokračovala akce “školní mléko” podporovaná 
                MŠMT ČR. Možnost zakoupit si 4 krát týdně dotované mléko využilo asi 68 % žáků 1. až 5. ročníku. 
                Dodavatelem byla opět firma Laktea Praha. 
                Naše škola se dne 17. 2. 2010 zapojila do projektu „Ovoce do škol“.  
                Projekt „Ovoce do škol" je vymezený nařízením Rady (ES) č.13/2009, nařízením Komise (ES) č. 
                288/2009 a nařízení Vlády ČR č. 478/2009 Sb. ze dne 21. 12. 2009.  
                Do tohoto projektu byli zapojeni všichni žáci naší školy, dostávali zdarma ovoce ze ZD Dolany.           
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2. Učební plán školy 

a) 
              V 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku jsme vyučovali podle Školního vzdělávacího programu pro základní 

Vzdělávací program: 

              vzdělávání,  který si naše škola vytvořila: 
              “Tvořivá škola – škola pro život“, č. j. 178/2007  v 5. ročníku 
              “Tvořivá škola – škola pro život“, č. j. 167/2013 v 1., 2., 3. a 4. ročníku 
              Protože se naše škola zapojila do sítě Tvořivá škola, pokračovali jsme v systematickém zavádění a   
              rozvíjení činnostní metody učení ve všech ročnících. 
              Integrovaní žáci měli vypracovaný individuální vzdělávací plán dle vyhlášky MŠMT ČR 
              č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami dětí, žáků a 
              studentů mimořádně nadaných. 

b) Cizí jazyk
c) 

:  V naší škole se vyučuje od 3. ročníku anglickému jazyku. 
Učebnice

  Pro výuku AJ byly využívány učebnice z nakladatelství ANGLIČTINA EXPRES autorky Mileny Kelly. 

: Při výuce byly používány učebnice nakladatelství Nová škola Brno, které rozvíjejí činnostní 
učení v duchu „Tvořivé školy“ a nakladatelství ALTER pro matematiku ve 4. + 5. ročníku. 

  
        
  

3. Údaje o pracovnících školy 

a)  
              Výchovně vzdělávací proces zabezpečovalo během školního roku 5 pedagogických pracovníků. 

Pedagogové: 

               Plně kvalifikované byly 3 učitelky s aprobací pro I. stupeň ZŠ, všechny pracovaly na plný úvazek. 
              Jedna vychovatelka vyučovala na úvazek 0,727a platila na ni výjimka podle Zákona č. 563/2004 Sb. o 
               pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, včetně poslední změny zákonem č. 197/2014 
               Sb., s účinnosti od 1. 1.2015. (Dle §32, odst.1d) fyzická osoba, která nesplňuje předpoklad podle 
               §3odst.1písm. b), může vykonávat přímou pedagogickou činnost po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, 
                pokud ke dni 1. ledna 2015 dosáhla alespoň 55 let věku a pokud vykonávala přímou pedagogickou 
                činnost na příslušném druhu školy nejméně po dobu 20 let). 
                Druhá vychovatelka vyučovala na úvazek 0,272 tj. 6 hodin týdně, jako učitelka byla nekvalifikovaná.  
                Obě vychovatelky jsou však pro ŠD kvalifikované. 
                Plně kvalifikovaný byl i ICT technik, který vyučoval 1 hodinu týdně Informatiku. 
 

b) 
              Na škole pracovaly 3 provozní zaměstnankyně: 1 školnice-uklízečka na plný úvazek, 1 vedoucí 

Nepedagogové: 

              školní jídelny na úvazek 0,2 + na úvazek 0,8 jako kuchařka a1 kuchařka na úvazek 0,4. 
 

c) 
Všech 8 zaměstnankyň školy mělo pracovní smlouvou na dobu neurčitou. 
Pracovní smlouvy: 

 
d) 

Na dohodu o provedení práce pracovali všichni vedoucí kroužků, technik ICT a hlavní účetní školy. 
Dohody o provedení práce: 

 
e) Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 
:          

18. 10. 2016 „Specifické funkce hemisfér mozku, jejich dominance a laterální souvislosti“ – 
                                 (6 hodin – p. učitelka Ilona Francová) 
19. 10. 2016 „Základy Hejného matematiky“ (3,5 hodiny - – p. učitelka Ilona Francová) 
 
29. 11. 2016 „Drhané šperky“ – (4 hodiny – vychovatelka ŠD Jana Matoulková) 
 
  7. 11. 2016 „Angličtina a děti se specifickými poruchami učení“ –  
                                  (5 hodin – p. učitelka Petra Minaříková) 
 
19. 1. 2017 „Zásobník týmových her“ -  (4 hodiny – vychovatelka ŠD Milena Rydlová) 
 
  3. 2. 2017 a 13. 4. 2017– “Čtenářská gramotnost napříč předměty ZŠ“ 
                                 (16 hodin – ředitelka školy Jana Hladíková) 
  3. 7. 2017 a  4.7. 2017– “Matematická gramotnost – Badatelská výuka v matematice“ 
                                 (16 hodin – ředitelka školy Jana Hladíková) 
 
14. 2. 2017„Novely právních předpisů“ (4 hodiny – ředitelka školy Hladíková) 
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d)   Rozdělení funkcí na škole:  

       p. uč. P. Minaříková —„Školní mléko", správce  menší  počítačové učebny, správce školní 
       řed. ZŠ Hladíková — inventář školy,  BOZP na škole, sběr starého papíru             

                                               videotéky, objednávání učebnic                                                  
       p. uč. I. Francová —  zdravotník na škole, KMČ - objednávání  knih z nakladatelstvi ALBATROS 
                                          popř. i z jiných nakladatelství,  inventář  tělocvičny,  správce kabinetu obrazů, 
                objednávání školních potřeb 
       p. vych. J. Matoulková — školní metodik prevence, žákovská knihovna,  nástěnky na škole, 
                                                  pověřená pracovnice pro EVVO na škole  
       p.vych. M. Rydlová – inventář ŠD a družinové nástěnky, sběr  pomerančové kůry, objednávání školních 
                                            potřeb na Vv a pro ŠD 
  
       p. školnice V. Staňková – požární preventista školy, pitný režim, péče o všechny květiny ve škole, 
                                                 „Ovoce do škol“- rozdělování ovoce žákům, „Mléko do škol“- distribuce 
                                                  krabiček s mlékem  

 
 

 
 
 
 

                                         4. 
 

Přijímací řízení a zařazení vycházejících žáků 

a) Zápis  žáků do 1. ročníku
 Zápis se konal poprvé nově v posunutém termínu 7. 4. 2017. K zápisu do naší školy přišlo 10 dětí, 
přijato bylo 9 dětí, ale 1 žák nastoupil do ZŠ v Novém městě- Krčíně  a 1 žákyni  byl  na 
doporučení PPP odložen začátek školní docházky o jeden rok. Z těchto důvodů nakonec do 1. 
ročníku šk. roku 2017/2018  nastoupilo pouze 8 žáků. 

: 

                
b) 

V tomto školním roce se z 10 žáků 5. ročníku nepřihlásil žádný žák ke studiu na gymnázium. 
Zájem o studium na víceletém gymnáziu:  

  
c) 

Na začátku školního roku měl 2. ročník 16 žáků, z toho 7 děvčat. 27. 3. 2017 přestoupila 
Odchod žáků do jiných škol: 

1 žákyně do ZŠ Nové Město n. M. - Komenského, takže se počet snížil na 15 žáků, z toho 6 
děvčat. Rovněž ve 3. ročníku bylo na začátku září 12 žáků, ale na konci září se 1 chlapec 
z Bohuslavic odstěhoval a v ročníku zůstali 3 chlapci a 9 děvčat. 
10 žáků 5. ročníku přestoupilo na 2. stupeň do spádové základní školy v Krčíně.  
Školám byly předány kopie katalogových listů všech odcházejících žáků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dne 31. 8. 2017 došlo ke schůzce budoucích třídních učitelů 6. ročníků ZŠ Krčín a třídních učitelů 
málotřídních škol. Z naší školy se zúčastnily paní učitelky Minaříková a Matoulková, které žáky 5. 
ročníku učily. Zde byly podány informace o žácích, kteří přecházejí na 2. stupeň ZŠ.                              
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5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

a) 
              Tabulka č. 5 : 

Prospěch: 

     
Ročník 

Počty žáků a jejich prospěch na konci školního roku 
     
Počet žáků 

Prospělo s vy-
znamenáním 

         
         Prospělo  

   
Neprospělo   

Neklasifi-
kováno 

               
1. 

        
         16 

           
          16 

                  
                  0 

       
       0 

      
       0 

           
2. 

          
         15 

        
          14 

                
                  1 

       
       0 

      
       0 

           
3.  

         
         11 

            
            9 

                  
                  2 

      
       0 

       
       0 

           
4. 

         
         13 

          
            8 

                   
                  5 

       
       0 

       
       0 

           
5. 

            
         10 

            
            6 

                  
                  4 

       
       0 

      
       0 

               Celkem:        65                     53                       12                     0                  0 
 

b) 
              Žáci s druhým stupněm z chování:  v 1. pololetí: 0 

Chování: 

                                                                     ve 2. pololetí: 1 
              Žáci s třetím stupněm z chování:     v 1. pololetí: 0 
                                                                      ve 2. pololetí: 0 
 

c) Spolupráce s rodiči:  
              Rodiče žáků byli pravidelně informováni o chování a prospěchu svých děti na třídních schůzkách 4 krát 
              ročně (7. 9. 2016 – jen 1. roč., 29. 9. 2016 - společná v tělocvičně, 23. a 30. 11. 2016 – konzultační 
              hodiny s časovkami – rodiče přišli i se svými dětmi, a 26. 4. 2017), podle potřeby i osobní schůzkou 
              s učiteli. Spolupráce školy s rodiči byla celkem dobrá.  
              Dne 21. 10. 2016 se ve škole uskutečnil Den otevřených dveří v rámci podzimní výstavy. 
 
 6. Zpráva výchovného poradce 
 

a) Péče o integrované žáky:   
3 integrovaným žákům byly vypracovány individuální učební plány a tito žáci docházeli 1krát týdně na 
reedukační nápravu, kterou vedly: paní učitelka Minaříková (2 žáci 5. ročníku) a paní učitelka 
Hladíková (1 žák4. ročníku). Obě paní učitelky jsou proškoleny jako dyslektické asistentky.  

               Škola je celkem dobře vybavena pomůckami pro nápravu dyslektických žáků: počítačové programy 
              „ČJ I a II Terasoft“, multilicence počítačového programu „Dys Com“ (verze 2.1 a 3.1) - speciální  
               program pro dyslektiky, pracovní sešity a tabulky pro dyslektiky, bzučáky, tvrdé a měkké kostky,  
               textilní prostorová písmena velká i malá a další vlastnoručně vyrobené pomůcky pro trénování zrakové 
               paměti, pravolevé orientace apod. Pro reedukaci matematiky škola zakoupila multilicenci 
               programu„Objevitel“.    

Integrovaní žáci:  
Ve škole bylo5 integrovaných žáků, z toho bylo 1 děvče. 

               Tabulka č. 6: Počty integrovaných žáků – ročník, důvod integrace  

               Ročník    Počet žáků Děvčata  Důvod integrace 

4. 1 0 dyslexie + dysortografie 

     5. 2 0 dyslexie, dysortografie, dysgrafie + LMD 
těžká porucha dorozumívání (vada řeči) 

                                              Celkem: 3 žáci (tj. 4,6  % z celkového počtu žáků ) 
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b) Spolupráce s PPP: S PPP v Náchodě spolupracovala škola dobře. Naši školu měly  v péči: Mgr. Martina 
Švecová- psycholog a Mgr. Věra Komůrková - speciální pedagog, které pravidelně  naši školu 
navštěvují a diskutují o problémech integrovaných žáků, ale i ostatních dětí,  u kterých se vyskytnou 
potíže při výuce nebo v chování.  Se všemi žádostmi o vyšetření dětí rodiče souhlasili, popřípadě si je 
sami vyžádali (PPP - návštěva ve škole: 8. 9. 2016 a  12. 6. 2017). 

 
c) Spolupráce se školní psycholožkou PaedDr. Janou Tomanovou: 

              Škola měla možnost požádat o konzultaci paní školní psycholožku, která má pracoviště 3 dny týdně 
              v Novém Městě nad Metují.     
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7. Mimoškolní aktivity 

• 
Při škole fungovala dvě oddělení ŠD pro žáky 1.- 5. ročníku. I. oddělení ŠD mělo dobré podmínky pro svoji činnost - 
mělo samostatnou učebnu s kabinetem, kde si děti mohly hrát v několika herních koutcích. II. oddělení mělo k dispozici 
omezenější prostory v učebně HV, která byla nově vybavena stolky a židlemi. V případě špatného počasí využívala 
družina školní tělocvičnu. Za pěkného počasí pobývaly děti na školním dvoře a na školním hřišti, které nám obec 
přebudovala na dětské hřiště. Toto hřiště pak v odpoledních hodinách slouží i veřejnosti. 

Školní družina  

• 
Naši žáci měli možnost účastnit se výuky římsko-katolického náboženství. Protože se nepřihlásilo alespoň 7 žáků, 
nemohlo probíhat vyučování jako nepovinný předmět.  Děti byly proto vyučovány formou kroužku, do kterého 
docházely pouze 2 děti z 1. až 5. ročníku, z toho 2 děvčata. Kroužek v režii novoměstské fary vedl pan farář Vladimír 
Janouch. 

Výuka náboženství 

• 
Na škole fungovalo 5 zájmových kroužků: 

Zájmové kroužky: 

o Dopravní výchova - vedla paní učitelka Ilona Francová, navštěvovalo jej všech 13 dětí 4. ročníku a1 žákyně 5. 
ročníku,  která ze zdravotních důvodů nemohla absolvovat testy pravidel silničního provozu na Dopravním 
hřišti v Bělovsi v předchozím školním roce, tudíž nezískala Průkaz cyklisty. Tento kroužek máme jako 
povinný, aby děti ve věku 10 let získaly Průkaz cyklisty a naučily se pravidlům silničního provozu pro 
samostatnou jízdu na kole (od 10 let mohou samy na silnici). 

o Přírodovědný  3 .- 5.  roč.- vedla p. vych. Jana Matoulková, navštěvovalo jej 6 dětí, z toho 3 děvčata. 
o Šikovné ruce pro 1.- 2.roč. - vedla p. vych. Milena Rydlová, navštěvovalo jej 9 dětí, z toho 5 děvčat. 
o Čtenářský klub pro 3. – 5. roč. - vedla p. vych. Jana Matoulková, navštěvovalo jej 9 dětí, z toho 7 děvčat. 
o Klub zábavné logiky a deskových her – vedla p. vych. Jana Matoulková, navštěvovalo 14 dětí 

 3. – 5. ročníku, z toho 6 děvčat. 
• 

  Žáci naši školy se zúčastnili těchto soutěží: 
Soutěže  

a) v rámci školy: 
- Soutěž ve sběru starého papíru – škola dodala v tomto školním roce do sběrny třikrát starý papír, celkem 7 690 kg. 
  Průměr na žáka činil 118 kg papíru. 1. místo ve škole obsadila A. Staňková, která sebrala738 kg starého  papíru. 
  Pochvalu za donesení více než 300 kg starého papíru dostali: A. Timura (2 .r.), M. Vaňát (1. r.), N. Hájková 
   (3. r.), A. Vávrová (1. r.), L.Baldrych (1. r.), P. Baldrychová (5 .r.).   
 - Soutěž ve sběru pomerančové kůry. 
Pochvalu za nejvíce nasbíraného množství dostali: N. Hájková, J. Hůlka, K. Myšáková, A. Hůlková. 
- Sportovní soutěže – zábavné soutěže na školním hřišti- v rámci akce „Kapraďák“  21. 6. 2016 

b) oblastní soutěže: 
 Výtvarné soutěže: 1) „Všude samá včela“ – zúčastnilo se 8 žáků z 2.-5. roč. (z toho 4 děvčata)- práce byly vystaveny 
                                     v Lysé nad Labem na výstavě Natura Viva 
     2) „Děti malují pro Konto Bariéry – téma: Jaro- papír –původ, vznik a recyklace“ - – zúčastnili se 3 
                                      žáci z 2.-5. roč. (z toho 2 děvčata), organizovalo Středisko volného času Brno - Lužánky                  
17. 3 2017 Matematický Klokánek (žáci 4. a 5. roč.) a Cvrček (žáci 2. a 3. roč) – mezinárodní matematická soutěž. 
    Zúčastnilo se 19 žáků 4.-5. roč. (8 děvčat), 23 žáků 2.-3. roč. (12 děvčat).   
27. 4. 2017 Zlatý list – přírodovědná soutěž v Novém Městě nad Metují (zúčastnilo se 11 žáků  z 3. - 5. roč.) 
                  4. místo:  A. Staňková, F. Stonjek( + O. Vít – žák 6.roč. ZŠ Krčín – náš bývalý žák) 
                  8. místo: K. Myšáková, P. Baldrychová, V. Melounová 
   11. místo: D. Coufalová, M. Vít, J. Krištof 
 22. místo: R. Čečetka, I. Stejskal, M. Matoulek 
 31. 5. 2017 Oblastní kolo soutěže lehkoatletického čtyřboje ŠD v na stadionu gen. Klapálka v NM              
   8. 6. 2017 Závěrečné testy a jízda na kole na dětském dopravním hřišti v Náchodě – Bělovsi za účelem získání  
                   Průkazu cyklisty 
 

1. Podzimní výstava dětských prací na téma „Indiánské babí léto“ - 21. 10. 2016  
Žákovská vystoupení na veřejnosti a dobročinné akce: 

2. Broučkiáda – lampiónový průvod obcí – 31. 10. 2016 
3. Veřejná sbírka pro Fond Sidus, Praha. Formou prodeje předmětů s motivem Mořský svět žáci přispěli na léčbu 
    dětských pacientů. Na účet sbírky bylo odesláno1 050,- Kč – 9. 3. 2017    
4. Vánoční besídka pro rodiče a širokou veřejnost na téma „Světové Vánoce“ - 20. 12. 2016 v tělocvičně školy 
5. Besídka k Svátku matek pro rodiče a širokou veřejnost v tělocvičně „Indiáni, ti se mají“ - 18. 5. 2017 
6. Pasování prvňáčků na čtenáře – „Rytíře krásného slova“ v Městské knihovně Nové Město n. M. - 23. 5. 2017 



7. Žáci naší školy pravidelně vystupují na akci „Vítání malých občánků“ na Obecním úřadě v Bohuslavicích 
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Účast na divadelních i filmových představeních, exkurzích, výletech a společenských akcích 

                 Téma pro školní rok: „Na indiánské stezce“ 
  9. 9. 2016 Adaptační vycházka  do Zbytek a Pohoří   
30. 9. 2016 Projekt „Tkaní jako hraní“ 
  6.10. 2016 „Nikdy nejsi sám“(1. a 2. roč.) a „Z housenky motýlem“(3. – 5. roč.) přednášky o dospívání (agentura MP 
                     Education,s.r.o., Hrusice – Mgr. Alena Blažková) 
21.10. 2016 Podzimní výstava a Den otevřených dveří ve škole 
31.10. 2016 Broučkiáda- pochod s lampionky po vsi (po „Hořejším konci “ – po nové silnici) 
   1.11.2016 „Zvířátka a loupežníci“ – pohádka v tělocvičně školy (J. Vyšohlídová z Hradce Králové) 
   7.11.2016 Exkurze na výlovu rybníka Tuří 
16.11.2016 Co je kyberšikana – shlédnutí výchovného DVD filmu a beseda  
24.11.2016 „Hasík“ –exkurze 2. roč. společně se ZŠ Krčín v Hronově- Velkém Poříčí (Záchranný hasičský sbor)  
 5.12. 2016 Návštěva Mikuláše a jeho družiny -  spojená s nadílkou dětem 
 9.12. 2016 Beseda se spisovatelem J. Opatřilem nad knihou „Kapřík Metlík“   
20 12.2016 Vánoční besídka v tělocvičně školy“Světové Vánoce“  
21.12.2016 Nadílka dárečků mezi spolužáky  
14.  2.2017 „Příhody lišky Bystroušky“ – pan René Josef z Hradce Králové 
  9. 3. 2017 Kouzelník v MŠ – jen 1. Ročník 
  6. 4. 2017 Finanční gramotnost – agentura FINGRAM CS s.r.o., Náchod – přednáška  
  7. 4. 2017 Výchovný koncert ZUŠ Nové Město a návštěva Městské knihovny Nové Město n. M. 
24. 4.2017„Hrátky na pohádky“ – v KINĚ v NM (Hud. divadlo dětem z HK) 
27. 4 2017 Přírodovědná soutěž Zlatý list v Novém Městě n. M. 
18. 5. 2017 Besídka k Svátku matek v tělocvičně školy 
19. 5. 2017 Fotografování po třídách (paní Pavlátová) 
23. 5. 2017 Pasování prvňáčků na čtenáře – rytíře krásného slova v Městské knihovně v Novém Městě n. M. 
25. 5. 2017 Školní výlet na Ranč Gallop v Jívce u Stárkova 
  1. 6. 2017 Návštěva žáků 5. ročníku ze ZŠ Krčín, aby se představili budoucím spolužákům 
31. 5. 2017 Atletika ŠD  na stadionu generála Klapálka v NM 
3. 6.- 4.6. 2017 Nocování ve škole – jen Čtenářský klub 
  7. 6. 2017 Žáci 5.ročníku navštívili ZŠ Krčín –seznámení se s novým prostředím, kam nastoupí po prázdninách 
  8. 6. 2017 Návštěva Dětského dopravního hřiště v Náchodě-Bělovsi – plnění Průkazu cyklisty (4. ročník) 
  9. 6. 2017 Den bezpečnostních složek – letiště v Novém Městě n. M. 
26. 6. 2017 Netradiční bubenické dílny (pan David Andrš) + Putování se skřítkem Kapraďákem za poklady indiánů 
29. 6. 2017 Poslední zvonění- rozloučení s 5. ročníkem v tělocvičně školy 
30. 6. 2017 Zhodnocení sběrových akcí – v tělocvičně školy – slavnostní ukončení školního roku   
 
 

 
Projektové vyučování 

30. 9. 2016 Projekt „Tkaní jako hraní“ 
26. 6. 2017 Netradiční bubenické dílny (pan David Andrš) + Putování se skřítkem Kapraďákem za poklady indiánů 
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8. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
Škola má vypracován Minimální preventivní program, který je každoročně propojen s ročním plánem akcí ve škole.  
Preventivní program byl průběžně naplňován ve všech bodech.  
Škola se zapojila do charitativní akce - veřejné sbírky pro Fond Sidus –Praha,  kdy paní vychovatelka Rydlová 
prodávala předměty s motivem Mořský svět a žáci tak  přispěli na léčbu dětských pacientů. 
Vytyčené cíle v oblasti prevence patologických jevů byly v úplném rozsahu splněny v souladu 
s Minimálním preventivním programem. Akce, které proběhly, jsou uvedeny v seznamu akcí (str. 8 – 9). 
V rámci prevence rodiče využívali možnosti konzultací, pravidelných setkání jedenkrát za rok, ve složení 
 učitel – žák – rodič v rámci tzv. konzultačního dne, který poskytne zpětnou vazbu nejen samotnému učiteli, ale i žákovi 
a jeho rodičům. 
Minimální preventivní program plní svou funkci, projevy šikany a další rizikové chování žáků školy jsou spíše 
výjimkou.  
 Adaptaní výlet  proběhl ve dnech 9. 9. 2016. 
 Školní psycholoka Mgr. Jana Tomanová byla k dispozici omezeně kvůli své dlouhodobé nemoci. 
 Pomoc OSPODu byla během školního roku vyuita v souvislosti se svěřením dětí do péče matky při rozvodu rodičů. 
 V souvislosti s rozvodem rodičů, byla podána zpráva o žákovi  ze 2. roč. a žákyni 4. roč. k Okresnímu soudu 
    v Náchodě.  
  
Pozitivem je možnost v rámci Etické výchovy hovořit o mezilidských vztazích, což pomáhá ke správnému formování 
kolektivu. V kompetenci třídních učitelů je rovněž nastavování zdravých vztahů ve třídě i v komunitě školy. 
Nejmasovější akcí v rámci preventivního programu je podzimní „Broučkiáda“- večerní vycházka obcí. Cílem této akce 
je ukázat rodinám, jak společně aktivně trávit volný čas ve zdravém životním stylu. 
 
 
 

 
9. Zapojení školy do mezinárodních projektů 

V tomto školním roce se žáci školy zúčastnili Dne dětí. Tuto akci organizovala Obec Bohuslavice v rámci evropského 
projektu Kultura a sport v polsko-českých barvách společně s městem Nová Paka a polskými Peiszycemi. 
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10. Kontroly provedené Českou školní inspekcí  

Nebyla provedena žádná kontrola. 
 

 
11. Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem  

Nebyla provedena žádná kontrola. 
  

 
12. Jiné kontroly 

 
 
 
Kontrola Krajské hygienické stanice Khk – 28. 3. 2017 : 

 
(provedla paní Miroslava Bílá, odborný referent odd. hygieny dětí a mladistvých) 

a) V základní škole – předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených pro zařízení pro výchovu a 
vzdělávání zákonem 258/2000 Sb. 

1) V učebně výtvarné výchovy nebyl dřez s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody, což bylo v rozporu s § 
4a odst. 4 a 5 vyhl.č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění pozdějších předpisů. 

Kontrolou byly zjištěny 2 závady:  

2) V době kontroly byla silně poškozena dlažba na hygienickém zařízení jak chlapců, tak dívek, místy chyběly 
dlaždičky, byly olámané, což je v rozporu s § 4 odst. 4 vyhl.č. 410/2005 Sb., kdy podlahy v zařízeních pro 
výchovu a vzdělávání musí odpovídat charakteru činnosti a musí být snadno čistitelné. 
 
První závada byla odstraněna do 30. 6. 2017, druhá závada nebyla odstraněna, protože se plánuje generální 
rekonstrukce hygienických zařízení v celé škole aodstranění tedy proběhne v rámci  této opravy. 
 

 
b) Ve školní jídelně – předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených pro zařízení pro provozovatele 

potravinářského podniku provozujícího stravovací službu nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů, nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 
č. 258/2000 Sb., zákonem č. 110/1997 Sb. 

Na okenním parapetu v prostorách kuchyně byl v době kontroly umístěn květináč s hlínou a pažitkou, což je 
v rozporu s nař. ES č. 852/2004 čl. 4, odst. 2, příloha II. kap. IX., kdy ve všech fázích výroby, zpracování a 
distribuce  musí být potraviny chráněny proti jakékoli kontaminaci. Kuchařka byla poučena o možné kontaminaci 
zpracovávaných potravin a pokrmů a ihned květináč odstranila z prostor varny. 

Kontrolou byla zjištěna 1 závada: 

 
 
 
 

Veřejnosprávní kontrola ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), dále ve smyslu zákona 255/2012 Sb., kontrolní řád (dále jen „kontrola“) 

 

provedená 10. 5. 2017 na základě pověření zřizovatele obce Bohuslavice nad Metují a vedoucího kontroly, starosty 
Jiřího Tojnara:  

Předmětem kontroly byla následná kontrola roku 2016 a kontrola roku 2017 k 30.4. 2017:  
    - využití fondů 
    - inventarizace 
   - stavy účtů 
   - zveřejňování účetních závěrek 
Závěr
 

: Bez závad. 
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13. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2016 

                                       (včetně MŠ) 
Dotace od KÚ:        5 521 141 Kč 

z toho:                        
 
             a) platy        4 015 041 Kč 
             b) OON             11 900 Kč 
             c) ostatní pojistné (zdravotní + sociální) + FKSP   1 387 700 Kč 
             d) ONIV (učebnice, plavání, učební pomůcky pro 1. roč.)     106 500 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

  Vyúčtování dotace od OÚ: 
 
              Celkem přijato:             1 200 000  Kč (600 000 Kč pro ZŠ a 600 000 Kč pro MŠ) 
 
                                                             ZŠ            MŠ 
 

Elektřina  176 100 Kč                                                        242 100 Kč 
Vodné, stočné    18 100 Kč                                                          13 600 Kč 
Mzdy – dohody    85 000 Kč          63 000 Kč 
Opravy a údržba                  14 000 Kč          23 000 Kč 
Telefony + internet              40 800 Kč                                                            8 300 Kč 
Program. práce                     55 000Kč          55 000 Kč  
                       (GORDIC, p. Klemt ICT , údržba webu – pro obě školy ) 
Drobný majetek                   48 800 Kč                                                            80 100 Kč 
Drobné nákupy - spotřeba 112 000 Kč                       116 000 Kč 
Drobný majetek       -             32 000 Kč 
Poskytnuté  služby-různé     99 000 Kč                           47 000 Kč  
                                                           (včetně zprac. mezd, účetnictví) 
_________________________________________________________________________________________ 
Celkem                               600 000 Kč          600 000 Kč 
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