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1. Základní údaje o škole 
 
OBECNÉ 
Název školy: Základní škola kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov 
Adresa: Maxima Gorkého 38, 541 01 Trutnov 1 
IČ: 64201112 
DIČ: neplátce 
IZO: 047 464 143 
REDIZO: 600 101 959 
ID datové schránky: znm9udr 
 
BANKOVNÍ SPOJENÍ 
150412211/0600 (školní účet) 
211104328/0600 (žákovský účet) 
 
KONTAKT 
Telefon: 499 813 068 (sekretariát) 
Mobil: 731 476 302 (sekretariát) 
Email: skola@zskptjarose.cz 
GPS: 50.5613789N, 15.9177919 
 
PRÁVNÍ INFORMACE 
Právní forma: příspěvková organizace 
Zařazení do sítě škol: 1. 1. 2010 
Název zřizovatele: Město Trutnov, Trutnov, Slovanské náměstí 165 
Součásti školy: základní škola, školní družina, školní jídelna, školní chata 
 
ŠKOLSKÁ RADA 

zákonní zástupci žáků školy: Mgr. Horáková Lenka, paní Majerová Zuzana 

zástupci školy: Mgr. Nemanská Helena, Ing. Loufek Václav 
zástupci zřizovatele: Mgr. Rejl Dušan, Mgr. Hendrych Tomáš 
 
DALŠÍ 
Součástí školy je odloučené pracoviště ZŠ Pod Montací, Běloveská 637, 547 01 Náchod. 

 
 
2. Přehled oborů vzdělávání 
 
Příloha číslo 1 (vz_2021_2022_prehled_oboru_vzdelavani_priloha_1). 

 
 
 
 

 



4 
 

3. Personální zabezpečení školy 
 
A) Pedagogičtí pracovníci 
  
vedení školy       
ředitel školy Mgr. Paták Jiří  
zástupce ředitele Mgr. Karajanis Petr, DiS.  
 
metodik programu Začít spolu 
Mgr. Schierlová Jana  
Mgr. Burešová Kamila  
  
třídní učitelé   
Mgr. Burešová Kamila  
Mgr. Sedláčková Michaela  
Mgr. Brádlerová Miloslava  
Mgr. Brátová Renata  
Mgr. Hurdálová Gabriela  
Mgr. Gabauerová Michaela  
Mgr. Buřilová Radka  
Mgr. Mollingrová Vladislava  
Mgr. Šulcová Klára  
Mgr. Fribová Helena  
Bc. Čalovková Markéta, DiS.  
Mgr. Nemanská Helena  
Mgr. Nováčková Jitka  
Mgr. Samcová Petra  
Mgr. Ryšavá Jitka 
Mgr. Ryšavý Zdeněk  
Bc. Rosůlková Lucie  
Ing. Hadačová Jana  
Mgr. Kyselicová Jana  
Mgr. Voplatková Petra  
Mgr. Dostálová Dagmar  
Mgr. Škodová Pavla  
RNDr. Teichmann Jiří  
Mgr. Pilná Taťána  
Mgr. Blahnová Petra  
Mgr. Schmiedová Dagmar  
  
netřídní učitelé   
Mgr. Dvorská Ivana  
Ing. Loufek Václav  
paní Bauerová Jana  
pan Postema Mark Christiaan  
pan Mollingr Jaroslav  
Mgr. Kyncl Karel  
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Mgr. Schierlová Jana  
Mgr. Hronková Lenka  
paní Drygalská Naďa  
Mgr. Paták Jiří  
Mgr. Karajanis Petr, DiS.  
Bc. Suchá Dita  
Ing. Horynová Kateřina  
Bc. Jánská Simona  
paní Prokopenková Lucie  
Mgr. Baraniuk Olesia  
pan Krejčí Jaroslav  
pan Makovský Jan  
pan Maršík Martin 
Mgr. Viková Jana  
  
asistenti pedagoga 
Mgr. Baraniuk Olesia  
paní Hurdálková Romana  
paní Vrbatová Jana  
paní Bauerová Jana  
pan Makovský Jan  
paní Prokopenková Lucie  
paní Havlátová Ivana  
paní Ilievová Markéta  
paní Pavlová Kateřina  
paní Pradunová Jana  
Mgr. Hronková Lenka  
  
vedení školní družiny 
paní Bandová Olivia  
  
vychovatelky školní družiny 
Bc. Kreibichová Petra 
Thammová Barbora, DiS. 
paní Bandová Olivia 
Mgr. Vrabcová Petra 
paní Janovská Iva 
paní Karajani Pavlína 
  
vedení sportovních kurzů 
pan Maršík Martin  
 
B) Nepedagogičtí pracovníci 
  
sekretářka  
paní Škanderová Martina 
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hlavní účetní  
paní Patáková Markéta  
  
správce rozpočtu  
paní Šturmová Ivana  
 
administrátor školního webu  
Mgr. Karajanis Petr, DiS.  
  
školník  
pan Vágner Oldřich 
 
úklid 
paní Umlaufová Veronika                                                                        
paní Poláková Veronika 
paní Šatná Dana 
paní Vágnerová Milena 
paní Karpíšková Jitka 
  
školní jídelna  
paní Novotná Eleonora, vedoucí školní jídelny  
pan Voženílek Zdeněk 
paní Vojířová Dana 
paní Kovářová Božena 
paní Šrytrová Pavlína 
paní Zapalačová Věra 
paní Ševčíková Martina 
 
 

4. Přijímací řízení a zápis 
 
A) Zařazení vycházejících žáků: 
Školní docházku ve školním roce 2021/2022 ukončilo 58 žáků devátých tříd. 
 
Na střední školu s ukončením maturitní zkouškou bylo přijato 51 žáků, na střední odborná 
učiliště odešlo 17 žáků. Ze středních škol dominovala Vyšší odborná škola zdravotnická, 
střední zdravotnická škola a obchodní akademie Trutnov a Střední průmyslová škola Trutnov. 
 
Na víceleté gymnázium z pátých tříd bylo přijato 5 žáků. 
 
B) Zápis: 
Zápis do prvních tříd probíhal v dubna 2021. Bylo zapsáno 64 dětí. Z toho 6 dětí požádalo o 
odklad školní docházky a jedno dítě nebylo přijato. V září 2021 nastoupilo do 1. tříd 58 žáků. 
 
Odloučené pracoviště v Náchodě: Bylo zapsáno 27 dětí a 9 dětí požádalo o odklad školní 
docházky. V září 2021 nastoupilo do 1. tříd 18 žáků. 
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5. Vyhodnocení naplňování cílů ŠVP 
 
- Základním prvkem pro hodnocení ŠVP jsou týdenní plány. Učitelé při svém plánování 
vycházejí z ŠVP. S očekávanými výstupy a cíli učitelé pracují, reflektují je a vyhodnocují je. 
Důkazem jsou tyto týdenní plány. Ty slouží žákům, rodičům i pedagogům. Na konci týdne se 
pravidelně vyhodnocují. Žáci se sebehodnotí, plánují své kroky pro další učení. Pedagogové 
pomocí nich reflektují i svoji práci. Zjišťují, zda se je podařilo naplnit, nebo na kterých je třeba 
ještě zapracovat. Pro týdenní plány je vytvořeno sdílené úložiště na Google disku. Toto 
úložiště umožňuje pedagogům sdílet vytvořené dokumenty a navzájem se inspirovat.  
 
 
- Dalším hodnotícím prvkem je práce metodických komisí. Metodické komise vyhodnocují 
projekty, kurzy, cíle výuky, pracuje s podněty a hledá cesty pro zlepšení. Pro sdílení a ukládání 
dokumentů, týkající se práce metodických komisí máme zřízeno sdílené úložiště na disku „U“. 
Metodické komise se pravidelně scházejí s vedením školy.  
 
- Vedení školy má nastavenou strategii pro vzdělávání pedagogických zaměstnanců v rámci 
celého školního roku. Učitelé si sami pomocí nástrojů pro reflexi vyhodnocují naplnění 
principů výuky v programu Začít spolu. Na základě checklistu si plánují další kroky osobního 
růstu (akční plá). Na konci období ho vyhodnocují a dokládají důkazy jeho naplnění.  

 
 

6. Výsledky vzdělávání žáků 
 
Na škole pravidelně testujeme žáky 5., 7. a 9. ročníků v rámci Národního testování SCIO. Dle 
tohoto testování sledujeme úroveň vzdělání žáků naší školy. Data testů dále analyzujeme 
v rámci předmětových komisí. A následně upravujeme vzdělávací proces dle sledovaných 
vzdělávacích oblastí. 
Příloha číslo 2, 3, a 4 (vz_2021_2022_scio_5_priloha_2, vz_2021_2022_scio_7_priloha_3, 
vz_2021_2022_scio_9_priloha_4). 

 
 

7. Prevence patologických jevů, rizikové chování 
 
V tomto roce se řešily dva výchovné problémy, které byly předány k prošetření policii ČR. 
 
Primární prevence rizikového chování žáků na rok 2021/2022  
 
Analýza současného stavu na škole 
Stav na škole analyzujeme formou dotazníků, abychom včas předešli a následně mohli řešit 
situace, které vidíme v poslední době jako velký problém: agrese, šikana, kyberšikana a další 
rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, vandalismus, záškoláctví závislostní 
chování, užívání všech návykových látek, prevence úrazů, spektrum poruch příjmu potravy, 
negativní působení sekt, sexuální rizikové chování, 
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Cíl primární prevence rizikového chování u žáků: 
- výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování ke zdravému životnímu 
stylu, 
- k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání 
zátěžových situací osobností 
- aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu 
jednotlivých forem rizikového chování žáků. 
 
Jedná se o: 
a) všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve zjišťován rozsah 
problému nebo rizika, 
b) selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšený výskyt 
rizikového chování, 
c) indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán 
vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole 
nebo s vrstevníky. 
 
- veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování 
prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, 
sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých 
společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání 
 
- programy v menších skupinách, vytváření dobrého klimatu ve třídě a skupině, zkvalitnění 
komunikace, konstruktivní zvládání konfliktů a zátěžových situací, 
odmítání legálních a nelegálních návykových látek, zvyšování zdravého sebevědomí a 
sebehodnocení, posilování odvahy, stanovování realistických cílů 
 
Preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní 
práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci 
 
Je součástí školního vzdělávacího programu, který vychází z příslušného rámcového 
vzdělávacího programu 
 
Spolupráce s extrémními subjekty 
 
Besedy a přednášky: RIAPS, Střední zdravotnická škola, PPP, Policie ČR, MP Trutnov, Jakoby 
hobby 
 
 
Dílčí opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 

 úprava pedagogických strategií, 

 srozumitelnější formulace vzdělávacích cílů, 

 úprava způsobu zadávání učebních úkolů, 

 úprava způsobu zadávání úloh určených k hodnocení, 

 vysvětlení hodnocení a vztahu mezi učebními aktivitami a hodnocením, 

 výroba či nákup a používání jednoduchých podpůrných učebních 

 pomůcek/přehledů/pracovních listů či sešitů, 
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 příprava zadání pro domácí přípravu a domácí procvičování, 

 podpora vytváření návyků a postupů souvisejících s domácí přípravou, 

 cílená individualizace přímo ve vyučování, 

 individuální pomoc s plněním úkolů, 

 cílená rozvíjení klíčových kompetencí k učení a k řešení problémů, 

 intenzivnější práce s dovednostmi žáka získanými mimo školu (např. v 

 neformálním vzdělávání, při volnočasových aktivitách nebo získáváním 

 funkčních dovedností od rodičů či prarodičů – např. řemeslo, chovatelství, 

 umělecká činnost atp.) 

 uvádění učebních témat do souvislostí 
 
Dílčí opatření pro nadané žáky 

 úprava pedagogických strategií, 

 úprava způsobu zadávání učebních úkolů, 

 úprava způsobu zadávání úloh určených k hodnocení, 

 cílená individualizace přímo ve vyučování, 

 cílená rozvíjení klíčových kompetencí k učení a k řešení problémů, 

 intenzivnější práce s dovednostmi žáka získanými mimo školu (např. v 

 neformálním vzdělávání, při volnočasových aktivitách nebo získáváním 

 funkčních dovedností od rodičů či prarodičů – např. řemeslo, chovatelství, 

 umělecká činnost atp.), 

 příprava podnětných studijních úkolů pro nadané, 

 uvádění učebních témat do souvislostí, 

 zařazování rozšiřujícího učiva, 

 příprava komplexnějších úkolů pro nadané, 

 pomoc s vyhledáváním dalších učebních zdrojů, 

 práce s obtížností a jejím zvyšováním do úrovně, kterou žák zvládne, 

 další činnosti rozvíjející nadání, případně kompenzující oslabené oblasti tak, 

 aby v nich nadaný žák dosáhl alespoň minimální úrovně stanovených cílů, 

 využívání různorodých učebních materiálů, podpora časté sebereflexe atd. 
 
Dílčí opatření pro žáky s OMJ 

 úprava pedagogických strategií, 

 srozumitelnější formulace vzdělávacích cílů, 

 úprava způsobu zadávání učebních úkolů, 

 úprava způsobu zadávání úloh určených k hodnocení, 

 vysvětlení hodnocení a vztahu mezi učebními aktivitami a hodnocením, 

 výroba či nákup a používání jednoduchých podpůrných učebních 

 pomůcek/přehledů/pracovních listů či sešitů, 

 příprava zadání pro domácí přípravu a domácí procvičování, 

 cílená individualizace přímo ve vyučování, 

 individuální pomoc s plněním úkolů 
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8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
 
Zahraniční stáž ( Nizozemí - Zwolle ) 
Mgr. Blahnová, Mgr. Schmiedová, Mgr. Viková 
 
Zahraniční stáž ( Finsko - Helsinky ) 
Mgr. Gabauerová, Bc. Jánská, Mgr. Karajanis, Mgr. Paták, Mgr. Schierlová,  
RNDr. Teichmann, Mgr. Buřilová 
 
Formativní hodnocení I pro 1. stupeň ZŠ 
Mgr. Brádlerová, Mgr. Buřilová, Mgr. Hurdálková, Mgr. Nováčková 
 
Formativní hodnocení II pro 1. stupeň ZŠ 
Mgr. Brádlerová, Mgr. Buřilová 
 
Den ve třídě Začít spolu na ZŠ 
Mgr. Brátová, Pradunová 
 
Individualizace ve výuce, inkluze, rozmanitost a demokratické hodnoty a Začít spolu 
Mgr. Gabauerová, Pradunová 
 
Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 
Mgr. Gabauerová 
 
Učíme prostřednictvím přírodní zahrady 
Bc. Jánská 
 
Nápadník do výuky dějepisu 
Mgr. Pilná 
 
Webinář: Občanská výchova s Robertem Čapkem 
Mgr. Samcová 
 
Webinář: 2D a 3D geometrie na 2. stupni ZŠ 
Mgr. Schmiedová 
 
Webinář: Školní poradenské pracoviště v praxi 
Mgr. Schmiedová 
 
Systematický úvod do problematiky nadání 
Mgr. Voplatková 
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9. Školení nepedagogických pracovníků 
 
- hygienické minimum 
- BOZP 
- legislativa pro stravovací provozy 
- pracovní náplň zaměstnanců 
- povinnosti a práva vyplývající ze zákoníku práce 
- vyhláška o školení stravování 

 
 
10. Prezentace školy na veřejnosti 
 
Školní webové stránky, které pravidelně aktualizujeme a třídní učitelé doplňují odkazy k 
jednotlivým třídám a do fotogalerie prostřednictvím redakčního systému. 
 
Elektronická žákovská knížka, která je oficiálním komunikačním kanálem mezi školou a 
zákonnými zástupci našich žáků. Informujeme rodiče nejen o klasifikaci, o chování, ale i o 
školních akcích, školním řádu, školních kontaktech. 
 
Periodika 
Pravidelně informujeme o dění na naší škole prostřednictvím místního tisku, využíváme 
především Trutnovinky a Radniční listy. 
 
Dny otevřených dveří a Vánoční dílna pro MŠ a veřejnost neproběhla z důvodů COVID 
nařízení. 

 
 

11. Výsledky inspekční činnosti a kontroly 
 
Inspekce 2. až 3. 5. 2022. Téma zajištění podpory ukrajinských žáků ve školním prostředí. 
Zajištění způsobu integrace žáků do tříd. Způsob přístupu naší školy k této problematice. 
Doposud nemáme zpětnou vazbu z této inspekční činnosti. 
 
Kontrola z MÚ Trutnov (zřizovatel) ze dne 5. 4. 2022. Výsledky kontrolního šetření bez 
pochybení. 

 
 

12. Hospodaření školy 
 
Příloha číslo 5 (vz_hospodareni_2021_2022_priloha_5). 
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13. Přílohy 
 

 vz_2021_2022_prehled_oboru_vzdelavani_priloha_1 

 vz_2021_2022_scio_5_priloha_2 

 vz_2021_2022_scio_7_priloha_3 

 vz_2021_2022_scio_9_priloha_4  
 vz_hospodareni_2021_2022_priloha_5 



Příloha číslo 1 

Přehled oborů vzdělávání 

 I. II. III. IV. V. Min. 1.- 5. VI. VII. VIII. IX. Min. 6.- 9.  
               
Český jazyk 9 9 8 7 7 33 40 5 4 5 4 15 18                 

Anglický jazyk 1 1 3 3 3 9 11 4 4 3 3 12 14  
               
Dějepis        2 2 1 2                   
Občanská        

1 1 1 0 
11 14 

 
výchova         

                           
Seminář – Svs,          

2 2    
Tech             

                             
Matematika 4 5 5 5 5 20 24 4 4 4 5 15 17                 
Zeměpis        2 2 2 1                   
Přírodopis        2 2 1 2 

21 23 
              

Fyzika 
       

2 2 1 1 
 

                         
Chemie         1 1 1                   
Hudební 

1 1 1 1 1   
1 1 1 0    

výchova      
     

12 12 
    

10 10 
            

Výtvarná 
1 1 1 2 2 2 2 1 2 

 
     

výchova      
                             

Pracovní 
1 1 1 1 1 5 5 2 1 1 1 3 5  

činnosti  
                             

Rodinná        
0 1 1 1    

výchova           
           

10 13 
              

Tělesná 
2 2 2 2 2 10 10 2 2 3 3 

 
   

výchova    
                             

Vlastivěda    2 2                         
Přírodověda    2 2 12 15                       
Prvouka 2 2 3                           
Německá        

0 0 3 3 6 6  
konverzace         

                             
Informatika a               
výpočetní     1 1 1 1 1 0 0 1 2  
technika                              

Celkem 21 22 24 25 26 102+16 118 30 30 31 31 104+18 122  
               

   118      122                    













































































Příloha číslo 5












