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1 Základní údaje o škole 

 

 

 

 

a) 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 Kozlová 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 2018/2019: 

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, T. G. Masaryka 407 („Pyramida“) 

4. 549 01 Nové Město nad Metují, Nádražní 158  

5. 549 01 Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218 („Merkur“) 

6. 549 01 Nové Město nad Metují, Českých bratří 1035 („Králíček“) 

7. 549 01 Nové Město nad Metují, Na Hradčanech 1135 („Hradčany“) 

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 2017/2018 

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,  

dobíhající ŠVP Opravář) 

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

5. 41-52-E/01 Zahradnické práce (ŠVP Zahradník – květinář,  

dobíhající 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) 

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 (dobíhající) 

 

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. 2019 pět útvarů: 

 

Název útvaru Vedoucí útvaru 

Základní škola Mgr. Lenka Šafaříková, ZŘ 

Střední škola Nové Město nad Metují (SŠ NM) Mgr. Eva Alexanderová, 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 31. 7. 2019  

 

Pedagogičtí pracovníci    

92,50 přepočtených úvazků (98 fyzických) 

 

    učitelé               65 

    vychovatelé    11 

    psycholog        1 

    asistenti pedagoga   21 

Nepedagogičtí pracovníci  

42,50 přepočtených úvazků (45 fyzických) 

Celkem               143 zaměstnanců 
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Věková struktura pracovníků školy k 31. 07. 2019 

    Věk Počet pracovníků Věk Počet pracovníků 

 do 24 let 2 45-54 let 41 

25-34 let 14 55-64 let 47 

35-44 let 34 65 a více 5 

 

Nástupy a výstupy zaměstnanců ve školním roce 2018/2019  

V období od 28. 8. 2018 do 31. 7. 2019 nastoupilo 46 nových zaměstnanců. Ve stejném 

období ukončilo pracovní poměr 51 zaměstnanců, z toho 5 odešlo do starobního důchodu, 

1 do invalidního důchodů. 

4 Údaje o přijímacím řízení a o zápisu 

k povinné školní docházce 

4.1 Přijímací řízení  

Souhrnný údaj o přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020, stav ke dni 30. 6. 2018 

Kód oboru Název oboru (ŠVP) Počet přijatých 

18-20-M/01 Informační technologie 13 

23-41-M/01 Strojírenství 5 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 8 

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 0 

23-51-H/01 Strojní mechanik 10 

23-55-H/02 Karosář 8 

23-56-H/01 Obráběč kovů 3 

69-51-H/01 Kadeřník 30 

69-54-E/01 Rodinka 1 

65-51-E/01 Kuchař 19 

29-51-E/01 Cukrář 20 

29-51-E/02 Pekař 6 

31-59-E/02 Šička 0 

75-41-E/01 Pečovatel 1 

41-52-E/01 Zahradník - květinář 5 

41-55-E/01 Opravář zemědělských strojů 9 

41-51-E/01 Zemědělec 0 

66-51-E/01 Prodavač 7 

33-57-E/01 Truhlář - dřevař 0 

23-51-E/01 Autoopravář 15 

78-62-C/02 Příprava pro život 3 

Celkem  163 
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4.2 Zápis k povinné školní docházce 

Do základní školy nebyl ve školním roce 2018/2019 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. 2019 

Obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola 

Žáci celkem 50 

Prospěli s vyznamenáním 16 

Prospěli  34 

Neprospěli 0 

         z toho opakující ročník 0 

Průměrný prospěch žáků 1,692 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 119,6 

         z toho neomluvených  1,8 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání (praktická škola) 

Žáci celkem 9 

Prospěli s vyznamenáním 4 

Prospěli  4 

Neprospěli 1 

        z toho opakující ročník 1 

Průměrný prospěch žáků 1,35 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 76,11 

        z toho neomluvených 0,125 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem (OU) 

Žáci celkem 180 

Prospěli s vyznamenáním 36 

Prospěli  94 

Neprospěli 50 

        z toho opakující ročník 22 

Průměrný prospěch žáků 2,254 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 96,94 

        z toho neomluvených 13,03 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem (SOU) 

Žáci celkem 107 

Prospěli s vyznamenáním 7 

Prospěli  72 

Neprospěli 28 
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        z toho opakující ročník 3 

Průměrný prospěch žáků 2,529 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 58,514 

        z toho neomluvených 1,187 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Žáci celkem 86 

Prospěli s vyznamenáním 7 

Prospěli  59 

Neprospěli 20 

        z toho opakující ročník 3 

Průměrný prospěch žáků 1,840 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 32,626 

        z toho neomluvených 0,645 

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 

1. ročník 

23-51-E/01 Strojírenské práce 1 Technologie 

29-51-E/02 Potravinářské práce 

2 Tělesná výchova 

3 Technologie 

1 Suroviny 

2 Zařízení závodů 

66-51-E/01 Prodavačské práce 

1 Tělesná výchova 

2 Občanská výchova 

1 Psychologie prodeje 

1 Matematika 

2. ročník 
 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 

2 Český jazyk 

1 Matematika 
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1 Práce s počítači 

1 Tělesná výchova 

66-51-E/01 Prodavačské práce 

1 Český jazyk 

1 Matematika 

1 Psychologie prodeje 

23-51-E/01 Strojírenské práce 1 Stroje a zařízení 

29-51-E/01 Potravinářská výroba 

1 Suroviny 

1 Technologie 

1 Matematika 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem (SOU) 

Ročník Obor vzdělání Počet žáků Předmět 

1. ročník 

23-51-H/01 Strojní mechanik 1 Matematika 

23-55-H/02 Karosář 
2 Matematika 

2 Fyzika 

23-56-H/01 Obráběč kovů 1 Matematika 

2. ročník 
69-51-H/01 Kadeřník 1 Základy přírodních věd 

69-51-H/01 Kadeřník 2 Materiály 

3. ročník -----   

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Ročník Obor vzdělání Počet žáků Předmět 

1. ročník -----   

2. ročník 
23-41-M/01 Strojírenství 1 Matematika 

23-41-M/01 Strojírenství 1 Elektrotechnika 

3. ročník -----   

4. ročník 

18-20-M/01 Informační technologie 1 Anglický jazyk 

23-41-M/01 Strojírenství 2 Matematika 

65-41-L/01 Gastronomie 1 Anglický jazyk 

 

Komentář 

Nejčastějším důvodem konání komisionálních zkoušek je absence žáků přesahující 20% 

(v souladu se zněním Školního řádu). 

5.3 Výsledky závěrečných zkoušek  

5.3.1 OU - stav k 30. 6. 2019 

Kód a název oboru 

Žáci 

konající 

zkoušky 

celkem 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

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

69-54-E/01 Provozní služby 4 2 2 0 

29-51-E/01 Potravinářská výroba 4 2 2 0 

29-51-E/02 Potravinářské práce 4 0 1 3 
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65-51-E/01 Stravovací a ubyt. služby 10 0 10 0 

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

41-52-E/01 Zahradnické práce 3 2 1 0 

23-51-E/01 Strojírenské práce 7 0 4 3 

41-55-E/01 Opravářské práce 2 1 1 0 

66-51-E/01 Prodavačské práce 5 1 4 0 

41-51-E/01 Zemědělské práce 0 0 0 0 

Celkem 40 10 24 6 

5.3.2 SOU – stav k 30. 6. 2019 

Kód a název oboru 

Žáci 

konající 

zkoušky 

celkem 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

29-54-H/01 Cukrář 7 1 4 2 

65-51-H/01 Kuchař - číšník 5 1 4 0 

23-51-H/01 Strojní mechanik 4 0 4 0 

23-55-H/02 Karosář 4 1 3 0 

23-56-H/01 Obráběč kovů 2 0 1 1 

69-51-H/01 Kadeřník 7 0 6 1 

Celkem 29 3 22 4 

5.3.3 OU - stav září 2019 

     

Kód a název oboru 

Žáci 

konající 

zkoušky 

celkem 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

23-51-E/01 Strojírenské práce 3    

z toho opravná závěrečná zkouška 1 0 2 1 

závěrečná zkouška v náhr. termínu  0 0 0 0 

Celkem 3 0 2 1 

5.3.4 SOU – stav září 2019 

Kód a název oboru 

Žáci 

konající 

zkoušky 

celkem 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

29-54-H/01 Cukrář 2    

z toho opravná závěrečná zkouška 2 0 2 0 

závěrečná zkouška v náhr. termínu  0 0 0 0 

65-51-H/01 Kuchař - číšník 3    

z toho opravná závěrečná zkouška 0 0 0 0 

závěrečná zkouška v náhr. termínu  3 0 2 1 

23-51-H/01 Strojní mechanik 1    
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z toho opravná závěrečná zkouška 0 0 0 0 

závěrečná zkouška v náhr. termínu  1 0 1 0 

23-56-H/01 Obráběč kovů 2    

z toho opravná závěrečná zkouška 1 0 1 0 

závěrečná zkouška v náhr. termínu  1 0 0 1 

69-51-H/01 Kadeřník 5    

z toho opravná závěrečná zkouška 1 0 1 0 

závěrečná zkouška v náhr. termínu  4 0 4 1 

Celkem 13 0 11 2 

5.4 Výsledky maturitních zkoušek  

5.4.1 stav k 31. 5. 2019 

Kód a název oboru 

Žáci 

konající 

zkoušky 

celkem 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

18-20-M/01 Informační technologie 7 0 4 3 

23-41-M/01 Strojírenství 11 0 8 3 

65-41-L/01 Gastronomie 6 0 2 4 

Celkem 24 0 14 10 

5.4.2 stav září 2019  

Kód a název oboru 

Žáci 

konající 

zkoušky 

celkem 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

18-20-M/01 Informační technologie 5 0 2 3 

23-41-M/01 Strojírenství 3 0 0 3 

65-41-L/01 Gastronomie 5 0 1 4 

Celkem 13 0 3 10 

 

5.5 Hodnocení chování žáků 

Obory vzdělání 
Počet žáků - hodnocení 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

Základní škola 47 3 0 

poskytující střední vzdělání (praktická škola) 9 0 0 

s výučním listem (OU)) 172 8 0 

s výučním listem (SOU)) 100 2 5 

s maturitní zkouškou 85 0 1 
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Počet výchovných opatření  

 

Výchovná opatření  

základní 

škola  střední škola  

 Napomenutí třídního učitele  1 73 

 Napomenutí učitele odborného výcviku  X X 

 Důtka třídního učitele  6 57 

 Důtka učitele odb. výcviku  X X 

 Důtka ředitelky školy  3 22 

 Pochvala třídního učitele  0 84 

 Pochvala učitele odborného výcviku  X X 

 Pochvala ředitelky školy  0 7 

 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 

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 
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- OŠ v Novém Městě nad Metují 

- SŠ v Novém Městě nad Metují, Společný poradenský tým 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 novinkou, se zapojili do práce velmi dobře a jejich působení bylo pro tým 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 by se celkově mohla zvýšit kvalita 

poskytované péče. 

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. 

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. V letošním školním roce jsme získávali 

zpětnou vazbou aktuální informace od žáků. 

6.1 Výchovné poradenství 

6.1.1 Pracoviště SŠ Nové Město nad Metují 

Konzultační hodiny 

Konzultační hodiny byly stanoveny na čtvrtek od 7:50 do 8:35 a v pátek od 13:15 do 14:10 

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

- 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 2018 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, kde byly zaznamenány jednotlivé přestupky a problémy nutné k řešení. Všechny 

Návratky byly předány k evidenci školní psycholožce. 

Evidence pohovorů pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci a plnoletými žáky 

Chování žáků, absence, alkohol   10   

Evidence zpráv o rizikovém chování a přestupcích žáků 

alkohol 2 

kouření 0 

záškoláctví 25 

negativní vztahy mezi žáky 1 

šikana (psychická, fyzická) 2 

agresivita vůči vyučujícím 2 

týrání a zneužívání dětí a mladistvých 0 

kriminalita (krádeže, násilí,…) 0 

sebepoškozování 0 

rizikové sexuální chování 0 
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závislost na mobilních telefonech 3 

poruchy příjmu potravy 0 

sprejerství 0 

extrémní rizikové sporty 0 

poškození majetku školy 2 

sekty, extremismus, rasizmus 1 

neplnění školních povinností 19 

závažné přestupky proti školnímu řádu 16 

gamblerství 0 

 

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, mobilní telefony. Ve spolupráci se školní 

psycholožkou byly řešeny vztahy ve třídě prvního ročníku, kde se vyskytl také problém 

s alkoholem i náznak šikany. Dále byly realizovány pohovory dle potřeby žáků, jak 

s osobními či prospěchovými problémy na úrovni učebního či maturitního vzdělávání. 

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 uplatnění získali žáci 

i prostřednictvím přednášek Úřadu práce a informací střediska IPS ÚP. 

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 Kyberšikana – grant od města Nové Město nad Metují 

Týden prevence – besedy Hrdinství, Holokaust, Přátelství a láska, Poruchy příjmu potravy  

Programy v rámci třídnických hodin ve vyučovacích hodinách 

Filmy a besedy – Bajkeři, Plastic ocean, Sen safari, Arnošt Lustig, Izrael 

Charitativní akce – Liga proti rakovině 

Ples školy v Beránku Náchod 

Úřad práce Náchod – beseda se žáky maturitních a učebních oborů 

Dny otevřených dveří na SPŠ 

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

elektromotory, Náchod 

Tematické exkurze doplňující výuku odborných předmětů 

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 
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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 2018 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. 

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, konzultace ohledně dalšího studia, 

rozkladu studia. 

Evidence pohovorů pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci a plnoletými žáky 

Absence, školní prospěch   12   

 



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

 

 

Strana 20 (celkem 162) 

Evidence zpráv o rizikovém chování a přestupcích žáků 

alkohol 0 

kouření 0 

záškoláctví 27 

negativní vztahy mezi žáky 3 

šikana mezi žáky 4 

agresivita vůči vyučujícím 3 

týrání a zneužívání dětí a mladistvých 0 

kriminalita (krádeže, násilí,…) 0 

sebepoškozování 1 

rizikové sexuální chování 1 

závislost na mobilních telefonech 2 

poruchy příjmu potravy 0 

sprejerství 0 

extrémní rizikové sporty 0 

neprospěch ve výuce 9 

marihuana 2 

neplnění školních povinností 2 

závažné přestupky proti školnímu řádu 5 

gamblerství  

 

Schránka důvěry 

Schránka důvěry je umístěna v budově Merkur. Po celý školní rok nebyla použita.  

Akce a besedy pro žáky 

Týden prevence – beseda Kyberšikana, programy v rámci třídnických hodina vyučovacích 

hodinách 

Týdny regionu – beseda František Kupka 

Sportovní den, bruslení 

Ples školy 

Projekt Do praxe bez bariér 

Úřad práce Náchod – beseda se žáky a návštěva úřadu 

22. 11., 23. 11. a 8. 2.  Dny otevřených dveří 

Tematické exkurzy doplňující výuku odborných předmětů 

 

Spolupráce s dalšími organizacemi a subjekty 

SPC Náchod 

SPC Janské Lázně 

SPC Hradec Králové  

PPP Náchod 

DD Sedloňov 

Madlena, z. s. 

Poradenský tým 
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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 

- pravidelná účast na poradách poradenského týmu 

- účast na jednání výchovné komise 

- 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. 

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 případy a důležitá sdělení. Tím byla zajištěna okamžitá informovanost všech 

zainteresovaných pracovníků. 

Veškeré návratky směřovaly k výchovnému poradci školy, který je na poradách poradenského 

týmu předával hlavní koordinátorce poradenského týmu. Členové poradenského týmu 

společně konzultovali a řešili nejzávažnější problémy.  

Přehled výchovných problémů řešených na škole v Opočně 

 

Typ výchovného řešení 
Počet případů 

ve školním roce 

Návratky – škola – celkem 52 

Návratky – internát – celkem 16 

Návratky – neomluvená absence, pozdní příchody 44 

Návratky – chování 8 
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Řešené případy – alkohol 4 

Řešené případy – kouření 2 

Řešené případy – krádež 2 

Pohovor s rodiči 12 

Vyšetření SPC – diagnostika žáků 19 

Tvorba IVP 14 

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

Dotace pro romské žáky na SŠ – 2. pol. 9 

Asistence při příchodu policie ČR 3 

 

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 – pan Bohuslav Matys 

Úřad práce Rychnov nad Kněžnou 

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.  

Cíle, jenž byly plněny na počátku školního roku 2018/2019: 

- 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 přehledu platnosti Doporučení ŠPZ jednotlivých žáků 

- 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, 

rodiči, 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 ŠPZ 
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- vedení evidence o zvýšené omluvené a neomluvené absenci žáků 

- účast na přijímacích pohovorech nových žáků, kontrola jejich dokumentace 

- vedení přehledu o udělených výchovných opatřeních 

- evidence návratek a 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 2018/2019 

 

Kategorie výchovného problému Počet řešených 

případů 

alkohol 1 

kouření 5 

záškoláctví 0 

negativní vztahy mezi žáky 52 

šikana – vyloučení z kolektivu 0 

šikana – psychická  0 

agresivita vůči vyučujícím – verbální  114 

agresivita vůči vyučujícím – fyzická  9 

týrání a zneužívání dětí a mladistvých 0 

přestupky proti školnímu řádu 143 

opakované neplnění školních povinností 161 

kriminalita – majetková (krádeže) 3 

sebepoškozování 0 

rizikové sexuální chování 0 

nadměrné využívání mobilního telefonu, PC, aj.  1 

poruchy příjmu potravy 0 

sprejerství 0 

extrémní rizikové sporty 0 

marihuana 1 

ostatní nelegální drogy 0 

sekty, extremismus, rasismus 0 

gamblerství 0 

 

Z výše uvedených dat vyplývají reálné počty řešených případů jednotlivých kategorií sociálně 

patologických jevů v prostředí ZŠ (výchozími daty – „Návratky“ a „Záznamy o pohovoru“).  

Mezi nejčastěji řešené sociálně patologické jevy v prostředí základní školy patří dlouhodobě 

oblasti opakovaného neplnění školních povinností, závažných přestupků proti školnímu řádu a 

agresivity vůči vyučujícím, a to zejména ve verbální podobě.  

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 
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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 33 žáků ZŠ (7 žáků 1. stupně ZŠ, 26 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. 

Schránka důvěry 

Schránka důvěry je umístěna ve 2. patře ZŠ. Ani v letošním školním roce využita nebyla, po 

vzájemné domluvě všech zainteresovaných pedagogických pracovníků tak proběhlo její 

zrušení.  

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 

DD Nechanice 

DD Sedloňov 

DD Broumov 

6.1.4.1 Kariérové poradenství  

Činnosti kariérového poradenství na ZŠ vycházely z plánu práce, ve kterém jsou stanoveny 

hlavní úkoly v oblasti výchovného poradenství na daný školní rok. 

V letošním školním roce splnilo povinnou devítiletou školní docházku celkem 14 žáků. 

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

desátým rokem. Žádosti bylo ze strany vedení školy vyhověno, a žáci tak budou v docházce 

na základní škole ještě jeden školní rok pokračovat. 

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

SPŠ, OŠ a ZŠ, Nové Město n. Metují: 

Opravářské práce        5 žáků 

Strojírenské práce        2 žáci 

Praktická škola dvouletá       1 žák 

Stravovací a ubytovací služby       2 žáci 

OA a SOŠ Cestovního ruchu Choceň: 

Obchodní akademie – daně a finance     1 žák 

SOŠ a SOU Trutnov: 

Truhlář         1 žák 
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6.2 Prevence sociálně patologických jevů 

6.2.1 Pracoviště SŠ Nové Město nad Metují 

Činnost metodičky prevence vycházela z Preventivního programu školy. 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 2018/2019 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 získané 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 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 2018/2019 

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 žáka 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 cíle 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 162) 

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. 25/2018/OS Preventivní program školy pro úsek Střední a Odborné 

školy pro školní rok 2018/2019. 

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

Organizační směrnice č. 05/2018/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 2018/2019 

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 2018/2019 

a. Název akce: Seznamovací pobyt. 

Termín a místo konání: 5. – 7. září 2018; areál chaty Horalka ve Sněžném 

Cílová skupina: žáci tříd prvního ročníku 

Zaměření akce: Pobytu se zúčastnili žáci se svými třídními učiteli, metodičkou prevence 

a výchovnou poradkyní. Cílem seznamovacího pobytu bylo poznání nových spolužáků, 

navození pozitivního klimatu ve třídě, vytvoření pocitu bezpečí, a to formou různých 

aktivit. Program byl vytvořen tak, aby se mohli zúčastnit všichni žáci, například i dítě 

s handicapem. Jednotlivé aktivity připravily metodička prevence spolu s výchovnou 

poradkyní ve spolupráci s třídními učiteli. Součástí pobytu byla exkurze do nedaleké 

dělostřelecké tvrze Skutina, jako připomínka historických událostí, které vyústily ve 

druhou světovou válku. 

b. 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: 3. října a 10. října 2018; učebna C 6 (SPŠ) 

Cílová skupina: žáci tříd druhého ročníku 

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. 

c. Týden prevence.  

V březnu 2019 proběhly jednotlivé programy věnované prevenci rizikového chování. 

Zvolili jsme různorodou náplň, aby jednotlivé programy byly pro žáky přínosné, zajímavé 

a poučné. Žáci projevili velký zájem, s lektory aktivně spolupracovali. 

Název akce: Posílení právního vědomí žáků.  

Termín a místo konání: 22. března 2019; učebna C 6 (SPŠ), dvě besedy 

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

Zaměření akce: Lektorka Dagmar Dvořáčková, manažerka prevence rizikového chování 

Oddělení sociální prevence MÚ Nové Město nad Metují, seznámila žáky formou 

interaktivního programu s problematikou rizikového chování mladých lidí ve vztahu 

k právním normám. 

Pro další třídy v rámci Týdne prevence jsme vybrali jednotlivé programy z nabídky 

organizace ACET ČR „Zvol si život“ (certifikovaný program 02/17/1/CE); lektor 

Ing. Michal Koťátko. 

Název akce: Hrdinství. 

Termín a místo konání: 28. března 2019; učebna C 6 (SPŠ) 
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Cílová skupina: žáci tříd 3. SA, 3. SB 

Zaměření akce: Osobní zodpovědnost. Hrdinství všedního dne. Cílem programu bylo to, 

aby mladý člověk byl schopen poznat, vnímat a opouštět svou komfortní zónu, což 

znamená, že bude schopen vědomě zvyšovat a dále rozvíjet svou akceschopnost 

a iniciativnost, a to jak ve výukovém procesu, tak v běžných životních situacích. Žáci se 

aktivně zapojili, otevřeně vyjadřovali své názory k této problematice. 

Název akce: Holokaust a předsudky. 

Termín a místo konání: 28. března 2019; učebna C 6 (SPŠ) 

Cílová skupina: žáci tříd 1. SA, 1. SB, 2, SA 

Zaměření akce: Boj proti rasismu a předsudkům nemůžeme vyhrát, ale nesmíme proti 

nim přestat bojovat. Holokaust nám může sloužit jako příklad, na kterém si můžeme popsat 

počátky i vyvrcholení rasistických a dalších xenofobních projevů. Žáci na vlastní kůži 

zažili bezpráví v roli židovského obyvatelstva v době Protektorátu Čechy a Morava. Žáci 

měli možnost se seznámit s osudy lidí, kteří nedali zlu zelenou. 

Název akce: Poruchy příjmu potravy. 

Termín a místo konání: 29. března 2019; učebna C 6 (SPŠ) 

Cílová skupina: žáci tříd 1. B, 3. B 

Zaměření akce: Tento program byl určen jak pro děvčata, tak i pro chlapce. Kromě toho, 

že v poslední době přibývá případů spojených s touto problematikou i mezi chlapci, právě 

oni mohou být jedni z prvních, kdo zachytí varovné signály u svých sester, kamarádek, 

partnerek. Mohou jim tak zachránit i život. Program mapuje jednotlivé formy, jejich 

projevy, varovné signály a také důsledky, pokud se neřeší. Varuje před nebezpečím diet 

bez lékařského doporučení a dohledu. Snaží se jít ke kořenům problému – zabývá se 

oblastí identity a sebepřijetí. 

Název akce: Přátelství a láska. 

Termín a místo konání: 29. března 2019; učebna C 6 (SPŠ) 

Cílová skupina: žáci tříd 2. A, 2. AK, 3. A, 3. AK 

Zaměření akce: Program „Přátelství a láska“ pomáhá mladým lidem podpořit pozitivní 

a zdravý přístup ke vztahům jak v rodině, tak mezi sebou. Dnešním dětem a dospívajícím 

chybí pozitivní vzory a především motivace ke kvalitním a hodnotným mezilidským 

vztahům. Program byl pozitivní podporou pro ty, kteří se přátelské vztahy snaží vytvářet 

a ukázat alternativu těm, kteří ve svém životě dobré vztahy nezažili. Investice do budování 

těchto vztahů je jedinou funkční prevencí rizikového chování u dětí a mládeže. 

d. Téma nesnášenlivosti, rasismu a holokaustu 

Název akce: Arnošt Lustig Devět životů. 

Termín a místo konání: 3. března 2019; kino 

Cílová skupina: žáci školy 

Zaměření akce: Režisér a autor Ivo Pavelek sám uvedl svůj dokument o Arnoštu 

Lustigovi. Hodinový snímek je zamyšlením Arnošta Lustiga nad vlastním životem. 

Spisovatel je laskavým průvodcem a komentátorem, který s humorem a nadhledem provází 

diváka těžkým obdobím 30. a 40. let a končí až v současnosti. Film zachycuje Arnošta 

Lustiga ještě v plné síle, kdy soustředěně sděluje svoje zkušenosti a názory svým osobitým 

a jedinečným způsobem. 

Název akce: Izrael – země plná kontrastů. 

Termín a místo konání: 26. června 2019; přednáškový sál Městské knihovny 

Cílová skupina: žáci školy 
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Zaměření akce: Multimediální program s průvodním slovem lektora. Izrael, země plná 

kontrastů –  legendy, historie, holokaust, současnost, ochrana přírodního prostředí. 

e. 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 2018, 

Lyžařský kurz – leden 2019, 

Planeta Země 3000 – dokumentární film s průvodním slovem. 

Plastic Ocean – dokumentární film s průvodním slovem. 

Sen Safari – dokumentární film s průvodním slovem autora. 

Exkurze. 

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

 

Další vzdělávání školní metodičky prevence 

IVP a PLPP ve středním vzdělávání     30. 10. 2018 

Závislost jako taková. RIAPS Trutnov    31. 10. 2018 

Setkání školních metodiků prevence. PPP a SPC Náchod  27. 11. 2018 

Manželská a rodinná poradna. PPP a SPC Náchod   27. 11. 2018 

Probační a mediační služba Náchod. PPP a SPC Náchod  27. 11. 2018 

Role ŠPP v systému podpory žáků se SVP ve škole   15. 2. 2019 

Setkání školních metodiků prevence a dalších subjektů zabývajících se prevencí rizikového 

chování dětí a mládeže. Městský úřad NMnM Oddělení sociální prevence, 10. 4. 2019 

Spolek Péče o duševní zdraví – pobočka Náchod. Mandl  10. 4. 2019 

Setkání školních metodiků prevence. PPP a SPC Náchod  28. 5. 2019 

Attachment – dítě s poruchou citové vazby. Diamant z. s.  28. 5. 2019 

Dotazníkové šetření mezi žáky 

V rámci prevence proběhlo dotazníkové šetření ohledně sociálně patologických jevů 

a vnímání jejich závažnosti mezi žáky. Šetření se zúčastnilo celkem 195 žáků, každý z nich 

měl z deseti nabízených rizikových jevů vybrat čtyři, se kterými se nejčastěji setkává u svých 

spolužáků nebo ve škole. 

V následujících grafech je tak zpracováno 780 odpovědí, z kterých vyplývá, že i žáci sami 

považují kouření za závažný problém svůj i svých spolužáků. Přes veškerou snahu se 

v současné době nedaří snížit počet aktivních kuřáků v kategorii mladistvých, což je 

celospolečenský problém. V rámci prevence se také na tuto problematiku intenzivně 

zaměřujeme. Žáci nesmí kouřit v prostorách školy. Současně vedle represe se snažíme působit 

na rozumovou a hlavně emoční stránku osobnosti žáků při rozhovorech o škodlivosti kouření. 

Žáci sami dokáží vcelku přesně pojmenovat, v čem jim kouření škodí, ale současně nevidí 

důvod, proč by měli právě oni přestat. Následuje alkohol, část žáků přiznává, že hlavně 

v průběhu víkendu pravidelně konzumují alkohol, i když jim není ještě 18 let, a to i se 

souhlasem rodičů. V rámci prevence nastává podobná situace jako u kouření, tj. „vím, že mi 

konzumace alkoholu škodí, ale nemíním přestat“. 

Alarmujícím celospolečenským jevem je i zvyšující se podíl tzv. nelátkových závislostí mezi 

mladými lidmi. Ve škole se projevuje hlavně tím, že žáci nejsou ochotni, nebo schopni se 

odpoutat od svých mobilních telefonů a tím pádem od neustálého aktivního přístupu 

k sociálním sítím. Tuto problematiku máme ošetřenou ve Školním řádu, je však na nás 

vyučujících, jak jsme důslední v dodržování jednoduchého pravidla, že mobil je v době výuky 

vypnutý a uložený ve školním batohu. 
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Na čtvrtém místě co do četnosti odpovědí se objevuje agresivita mezi žáky, převažuje její 

slovní forma, ale občas přeroste i ve fyzickou potyčku, zde musíme bedlivě zvažovat, zda se 

nejedná o počínající šikanu, ale současně tyto konflikty automaticky neoznačovat slovem 

šikana. 
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Dotazníkové šetření mezi pedagogy. 

Pedagogičtí pracovníci měli z deseti nabízených rizikových jevů, které ohrožují naše žáky, 

vybrat čtyři a následně je seřadit podle závažnosti, kterou jim přisuzují.  

V dotazníkovém šetření nebylo uvedeno záškoláctví, které tvoří samostatnou kapitolu 

v prevenci rizikového chování. Často se setkáváme s tím, že rodiče zaujímají benevolentní 

postoj k záškoláctví svých dětí a dodatečně jim vše omlouvají. Část neomluvených hodin je 

také zapříčiněna tím, že si žáci neplní své povinnost a omluvenku nedonesou včas. V této 

oblasti je důležitá práce třídních učitelů a jejich spolupráce s rodiči rizikových žáků. Třídní 

učitel je tím, kdo často odhalí záškoláctví jako první, bohužel je častým jevem i to, že v době, 

kdy žák není ve škole, tak je ohrožen různými rizikovými faktory.  

Šetření se zúčastnilo 23 pedagogů.  

Celkem 92 odpovědí 

rozdělili do čtyř 

stupňů závažnosti. 

 

I. stupeň: 

nejméně závažný jev 

II. stupeň: 

závažnější jev 

III. stupeň: 

závažný jev 

IV. stupeň: 

nejzávažnější jev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kouření jako ohrožující faktor zvolilo 

celkem 22 pedagogů. 

Rozložení dle zvoleného stupně 

závažnosti ukazuje graf. 
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Alkohol jako ohrožující faktor zvolilo 

celkem 8 pedagogů. 

Rozložení dle zvoleného stupně 

závažnosti ukazuje graf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závislost na mobilu a sociálních sítích 

jako ohrožující faktor zvolilo 

celkem 15 pedagogů. 

Rozložení dle zvoleného stupně 

závažnosti ukazuje graf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agresivitu mezi žáky jako ohrožující 

faktor zvolilo celkem 9 pedagogů. 

Rozložení dle zvoleného stupně 

závažnosti ukazuje graf. 
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Vandalismu namířený hlavně vůči 

školnímu majetku jako ohrožující faktor 

zvolilo 16 pedagogů. 

Rozložení dle zvoleného stupně 

závažnosti ukazuje graf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drogy ve škole jako ohrožující faktor 

zvolili 4 pedagogové. 

Rozložení dle zvoleného stupně 

závažnosti ukazuje graf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyberšikanu jako ohrožující faktor 

zvolilo 10 pedagogů. 

Rozložení dle zvoleného stupně 

závažnosti ukazuje graf. 
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Šikanu ve škole jako ohrožující faktor 

zvolili 4 pedagogové. 

Rozložení dle zvoleného stupně 

závažnosti ukazuje graf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasismus ve škole jako ohrožující faktor 

zvolil 1 pedagog.  

Rozložení dle zvoleného stupně 

závažnosti ukazuje graf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krádeže ve škole jako ohrožující faktor 

zvolili 3 pedagogové.  

Rozložení dle zvoleného stupně 

závažnosti ukazuje graf. 
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Výchovná opatření udělená ve školním roce 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

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

2018/2019 

 

žáci s výchovným opatřením 
NTU, DTU, DŘ 

37 

žáci bez výchovného opatření 158 

celkový počet žáků školy (SPŠ) 195 

 

výchovné opatření počet 

napomenutí třídního učitele 31 

důtka třídního učitele 18 

důtka ředitelky školy 5 

celkem 54 
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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 celkem uděleno pět, a to za vysokou neomluvenou absenci, za 

ohrožení zdraví při nevhodném jednání při odborném výcviku, dvě za donášku alkoholu do 

školy a jedna za počínající šikanu spolužáků. 

Ve všech případech nevhodného jednání žáků se pedagogové při řešení zachovali správně. 

 

Snížené známky z chování. 

V závažných případech porušení Školního řádu pedagogická rada schválila u konkrétních 

žáků snížený stupeň z chování (2. pololetí). 

 

žáci bez snížené známky z chování - 1 187 

žáci se sníženou známkou z chování - 2 2 

žáci se sníženou známkou z chování - 3 6 

celkový počet žáků školy (SPŠ) 195 
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Z dotazníkového šetření také vyplynulo to, že žáci mají k nám pedagogům důvěru, protože 

když měli uvést, na koho by se obrátili s žádostí o radu, s prosbou o pomoc v rámci 

problematiky rizikového chování, nejčastěji odpovídali, že na třídní učitele, případně 

metodičku prevence a výchovnou poradkyni, potom na rodiče, kamarády. Většina dávala 

přednost osobnímu kontaktu. 

Z výše uvedených informací vyplývá, že většina žáků má pozitivní přístup ke společenským 

hodnotám, že si váží toho, že jim jejich rodina umožňuje další vzdělávání. 

 

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 zpravidla 1x měsíčně.  

Stmelovací výlety pro žáky ubytované na internátě zaměřené na zážitkovou pedagogiku 

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

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

významným způsobem nosné pro téma prevence po celý školní rok 

Tématy týdne prevence bylo mimo jiné bezpečnost v dopravě, rizikové chování, zdravý 

životní styl a nácvik chování v situacích ohrožujících život a bezpečnost. Přednášek a 

programů se zúčastnili všichni žáci naší školy včetně školy základní. To považujeme za velký 
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úspěch v dalším pokračování systematické práce. Další součástí prevence byly v tomto 

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

zúčastnili. 

Problematika patologických, rizikových jevů byla mimo jiné přibližována i prostřednictvím 

televizních 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, který se týkal zneužívání omamných látek a krádeží. 

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 bylo uděleno jedno 

písemné 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 přijetí nových 

vychovatelů a asistentů (mužských) identifikačních vzorů ke skupinám žáků základní školy. 

V tomto trendu dále pokračujeme a upevňujeme rámec denního režimu internátu. 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.  

Konzultační hodiny metodičky Nové Město nad Metují, Broumov 

Konzultační hodiny ze strany pedagogických pracovníků a žáků byly využívány. V Novém 

Městě byl rozpis hodin stálý, do Broumova vyjížděla jak metodička prevence, tak školní 

psycholožka k akutním případům a na plánované aktivity. 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 

Setkání školních metodiků prevence. PPP a SPC Náchod  27. 11. 2018 

Manželská a rodinná poradna. PPP a SPC Náchod   27. 11. 2018 

Probační a mediační služba Náchod. PPP a SPC Náchod  27. 11. 2018 

Setkání subjektů prevence města Nové Město nad Metují   04. 06. 2019   
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Samostudium - odborná literatura:  

Lidmila Pekařová – Jak žít a nezbláznit se 

Ilona Kejklíčková – Vady řeči u dětí  

Dana Knotová – Školní poradenství 

Seve Bidhulph – Výchova kluků 

Erika Novotná – Pedagogika volného času 

Julius Bittmann – Prevence a účinné řešení šikany u žáků s Aspergerovým syndromem 

Časopisy Prevence a Psychologie dnes 

Vzdělávání metodičky prevence Opočno 

26. 11. 2018 Pedagogická komunikace a práce s emocemi 

18. 3. 2019 Kriminalita mládeže 

20. 3. 2019 Trestní odpovědnost mládeže 

21. 01.2019  Kurz efektivního učení rozvoje paměti 

23. 01.2019   seminář Etická výchova  

Samostudium - internet, odborná literatura 

Lidmila Pekařová – Jak žít a nezbláznit se 

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 

- 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 v. Žáci 

v rámci třídnických hodin debatovali se svým učitelem nad tématy z oblasti prevence sociálně 

patologických stanovenými preventivním programem školy. 
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6.2.2.2 Exkurze na Úřad práce 

Žáci třetích ročníků se účastnili exkurzí na Úřad práce. Žáci z Opočna v Rychnově nad 

Kněžnou (9. 5.), žáci z Nového Města nad Metují a z Broumova v Náchodě. Exkurze pro žáky 

3. ročníků zařazujeme pravidelně, neboť jim poskytují přesný návod, jak se chovat po 

ukončení studia. Další informace o karierním poradenství dostávají žáci v průběhu studia 

prostřednictvím přednášek školní sociální pracovnice, která uskutečňuje své přednášky 

v rámci výuky občanské výchovy ve všech třídách 3. ročníků Odborné školy. 

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.  

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.  

Klub AlternatiF pokračoval již jedenáctým rokem. Vedla ho metodička prevence a každé 

pondělí nabízela žákům nové informace na témata prevence rizikových jevů. 

Zájmová činnost  

Zájmová činnost byla v internátě a domově mládeže nabízena a realizována 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 a prevenci. 
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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, 

bowling, 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.  

Sportovní aktivity 

- tělocvična – míčové hry, kolečkové brusle, badminton, překážková dráha…  

- venkovní hřiště  

- 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 Hradčanech 

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 spojené s výkladem odborníka, 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, volejbalu, nohejbalu, florbalu a v přehazované. 

Kulturní akce  
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- 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 nejkrásnějšího sněhuláka v rámci vánoční výstavy 

- výzdoba vánočních stromků na náměstí v Novém Městě nad Metují 

- pomoc s přípravou Velké hry o ceny na školním plese  

- slavnostní předání výučních listů v Novém Městě i v Opočně 

Výtvarné a estetické aktivity 

- estetická úprava internátu – chodby, pokoje na Králíčku 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 Králíček  

- batikování a savování triček 

- výroba rekvizit na vánoční výstavu 

- výroba květin a keramiky z různých druhů materiálů 

Stolní a společenské hry 

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

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 
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- 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 Týden prevence 

V tomto roce rovněž probíhal TÝDEN PREVENCE, ve kterém jsme se věnovali následujícím 

tématům: 

18. 3. 2019 – žáci školy absolvovali přednášku, nadpraporčice S. D. na téma Kriminalita 

mládeže, kde byla mimo jiné zmíněna i přiměřená a nepřiměřená sebeobrana – téma, o němž 

mají žáci mnohdy zkreslené představy a neuvědomují si, že i nepřiměřená obrana by mohla 

být trestným činem. Paní nadpraporčice rovněž hovořila také o vandalismu a o postizích za 

tuto trestnou činnost, rovněž uvedla mnoho příkladů projednávaných policií v praxi. Její 

kolegyně paní poručice a tisková mluvčí A. K se věnovala nebezpečí kyberšikany, 

kiberstalkingu a kybergroomingu a nebezpečí virtuálního přátelství.  Mnoho žáků 2. ročníků 

probíhá výcvikem motorových vozidel, a proto byla věnována náležitá pozornost řízení 

motorových vozidel pod vlivem alkoholu, návykových látek a průběhu běžné silniční 

kontroly. Žáci měli možnost vyzkoušet přístroj na měření množství alkoholu v dechu.   

20. 3. 2019 – proběhla přednáška na téma Trestní odpovědnost mládeže. Žákům byla 

vysvětlena hranice mezi přestupkem a trestným činem a bylo pohovořeno o průběhu soudního 

jednání a o činnosti a funkci soudu. Byla zmíněna i trestní odpovědnost v souvislosti 

s drogovou problematikou. 

21. 3. 2019 žáci navštívili přednášku Sen Safari o životě a díle Ing. Josefa Vágnera- ředitele 

ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Cílem bylo seznámit žáky s výraznou osobností našeho 

kraje a vyzdvihnout důležitost ochrany přírody a některých živočišných druhů pro jejich 

zachování dalším generacím. 

22.3. Celý týden prevence byl završen zapojením žáků školy do celorepublikové akce 

„Ukliďme Česko“, kdy žáci společnými silami uklidili pozemky školy a blízkého okolí. 

Přednáška na téma Kriminalita mládeže a vandalismus, byla plánovaná již v loňském školním 

roce, ale nekonala se vzhledem dlouhodobé nemoci přednášejícího lektora. Tímto jsme tedy 

splnili také plán prevence z předešlého školního roku. 

6.2.2.7 Vyjádření k plnění cílů minimálního preventivního programu školy 

Hodnocení plnění minimálního preventivního programu školy bylo provedeno dle směrnice č. 

25/2018/OS, zodpovězením, zda byly splněny jednotlivé cíle.  

Cíl 1: Zajišťovat činnost poradenského týmu pro dotčené úseky 
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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. 25/2018/OS Preventivního programu školy pro úsek 

střední školy 

Zjištění: Z celkového počtu 34 odevzdaných dotazníků pedagogických pracovníků odborné 

školy bylo celkem 88 % pedagogického sboru, v tomto školním roce, spokojeno s činností 

poradenského týmu, 12 % neví, zda je spokojeno. Nespokojenost nebyla s jeho činností 

vyjádřena žádná, tedy 0%. Směrnicí stanoveným ukazatelem úspěšnosti bylo 75% 

spokojených pedagogů. Můžeme tedy konstatovat, že cíl č. 1 byl v tomto školním roce 

naplněn. 

Cíl 2: Pravidelné vedení a hodnocení žáků v IS FOSTER 

Všichni pedagogové mají povinnost dle směrnice 12/2016/SŘ 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 v průběhu školního roku bylo 

zjištěno, že 88 % pedagogů se pravidelně zapojuje do hodnocení a evidence chování žáků. 

Ukazatel úspěšnosti byl stanoven na 75 %, cíl 2 byl tedy rovněž 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 splněna, 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. Témata byla 

splněna, ale v rozdílných časových termínech. 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. Dále jsou 

ve škole rozmístěny nástěnky s tématy prevence patologických sociálních jevů a s náměty 

využití volného času žáků.  

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 maximálně 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 25/2018/OS, z jehož výsledků vyplývá, že oblasti, které děti nejvíce vnímají jako 
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ohrožující a setkávají se s nimi ve svém okolí, jsou i nadále kouření, užívání alkoholu a 

návykových látek. Problémem i nadále zůstává vandalismus a majetková kriminalita 

(krádeže). Z výsledků monitoringu opět stanovíme rizika závažnosti pro preventivní program 

na následující školní rok a budeme pracovat se zjištěnými skutečnostmi. Na základě výsledků 

při hodnocení závažnosti výskytu a obav ze sociálně patologických jevů bylo stanoveno 

následující pořadí závažnosti: 

2016/2017 2017/2018 2018/2019  
Závažné jevy: Závažné jevy: Závažné jevy  

Kouření Kouření Kouření  

Záškoláctví Záškoláctví Záškoláctví  

Alkohol Krádeže Krádeže  

Vandalizmus Alkohol Alkohol  

 Drogy Drogy/Násilí a rvačky  

    

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

Drogy                    Šikana Vandalismus  

Šikana Vandalismus Šikana  

  

Kyberšikana 
  

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

Krádeže Násilí a rvačky Patologické hráčství  

Rasizmus a xenofobie Sebepoškozování Rasizmus a xenofobie  

Násilí a rvačky Rasizmus a xenofobie Sebepoškozování   

Sebepoškozování Kyberšikana Poruchy příjmu potravy  

Poruchy příjmu potravy Ohrožování mravní výchovy Ohrožování mravní výchovy  

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

Ohrožování mravní výchovy Poruchy příjmu potravy   

 

Domácí násilí  

 

 

 

Patologické hráčství 
 

 

 

Monitoring sociálně patologických jevů 

Výsledky monitoringu 

pedagogičtí pracovníci (v %)  
2017 2018 2019 

Alkohol 11 11 11,9 

Domácí násilí 0 0 0 

Drogy 10 11 12,6 

Kouření 27 25 29,5 

Majetková kriminalita 1,5 2 3,4 

Násilí (rvačky) 1,5 4 2,4 

Netolismus a kyberšikana 2,7 0 3,5 

Ohrožování mravní výchovy 2,5 3 0 

Patologické hráčství 0,6 0 0 

Poruchy příjmu potravy 0,7 0 0 

Rasismus a xenofobie 0 0 0,3 
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Sebepoškozování 4 2 0 

Šikana 8,2 6 7,5 

Týrání a zneužívání dětí 0 0 0 

Vandalismus 9,4 5 6,4 

Záškoláctví 20 23 21,5 

 

Míra volby jednotlivých jevů je patrná na následujících grafech.  
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  Graf 1 Srovnávací graf vnímání patologických jevů pedagogickými pracovníky v letech 2017 až 2019 

Na základě monitoringu žáků (85 dotazovaných) dle směrnice č. 25/2018/OŠ bylo zjištěno, 

že za nejzávažnější jev, který ohrožuje naše žáky, je mezi žáky samotnými vnímáno kouření, 

a to z  91% dotázaných. Druhým závažným jevem je majetková kriminalita (krádeže) 52%. 

Zde došlo oproti minulému roku k výraznému poklesu, což je pozitivní výsledek v klimatu 

školy. K výraznému poklesu došlo také u vnímání šikany z pohledu žáků. Stejné zůstává 

vnímání výskytu vandalismu ve škole. K nárůstu však došlo u vnímání kyberšikany, která se 

stává celospolečenským problémem a nebezpečím. Také proto mu byla věnovaná přednáška 

od odborníků Policie ČR. 

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 %) 2017/2018 2018/2019 

Alkohol 59 37 

Domácí násilí 6,6 0 

Drogy 50,8 
32 

Kouření 91,2 91 
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Krádeže (majetková kriminalita) 63,9 52 

Násilí (rvačky) 24,6 32 

Kyberšikana 13,9 20 

Ohrožování mravní výchovy 7,4 0 

Patologické hráčství 6 7 

Poruchy příjmu potravy 6,6 0 

Rasismus a xenofobie 17,2 5 

Sebepoškozování 22,1 0 

Šikana 37,7 21 

Týrání a zneužívání dětí 7,4 0 

Vandalismus 27 28 

 

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 nebo na 

asistenta pedagoga (v 62 případech) a na zástupkyni ředitele či na ředitelku (ve 20 případech), 

na školní psycholožku (23 žáků), na další členy preventivního týmu (12 žáků), na sociální 

pracovnici (6 žáků) - z těchto údajů je patrná velká důvěra v pedagogické pracovníky i vedení 

školy. Dále by se obraceli na rodiče nebo prarodiče (25 žáků) a na PČR (23 žáků). Na 

kamaráda či přítele/přítelkyni by se obrátilo 18 žáků. Nutno zmínit, že žáci uváděli více 

možností. 

Na dotaz, jakým způsobem by se s těmito pomocníky spojili, se 28 žáků vyslovilo pro osobní 

jednání, 6 žáků by situaci řešilo telefonicky a 3 žáci emailem. Ostatní žáci se ke způsobu 

spojení nevyjádřili. 
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Graf 1 Vyhodnocení dotazníkového šetření SPJ – žáci 

6.2.3 Základní škola 

Cíle pro školní rok 2018/2019: 

- 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.  

Motivační bodové hodnocení  

V letošním školním roce bylo upuštěno od bodového motivačního hodnocení. Pro žáky 

uvyklé jednoduchému škálování chvíli trvalo si zvyknout. Nicméně pro práci s třídním 

kolektivem to neznamenalo výraznou změnu. Bylo možné s žáky jednotlivé problémové 

situace více rozebrat ústně, namísto bodového ohodnocení. Navíc neměl-li žák přístup ke 
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svým průběžným výsledkům v rámci týdne, objevovala se vyšší snaha nadále zachovávat 

daná pravidla. Pokud v minulosti dosáhl špatných bodů hned začátkem týdne, a ještě se v tom 

utvrzoval pohledem na výsledkovou tabulku, často rezignoval na nápravu a snahu po 

zbývající dny. Nyní je oproštěn od průběžné znalosti, což žáka může vést k vyšší míře snahy. 

Stejně jako v uplynulém školním roce, tak i letos ti žáci, kteří navzdory absenci bodového 

hodnocení dovedli nejlépe dodržovat pravidla Školního řádu, mohli být opakovaně odměněni 

celodenním „výletem za odměnu“. 

Schránka důvěry 

Schránku důvěry žáci využívají jen zřídka. Ani během letošního školního roku nebyly 

vhozeny žádné vzkazy k řešení. V průběhu školního roku byla Schránka důvěry zrušena. 

Obecně je možno hodnotit prostředí ZŠ jako rodinné a žáci vždy volí spíše osobní přístup a 

v případě řešených obtíží spíše okamžitý osobní kontakt s kterýmkoliv z pedagogických 

pracovníků namísto anonymizovaných dotazů prostřednictvím schránky důvěry či jiného 

média. 

Spolupráce 

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

Vrchlabí 

PPP z celého kraje 

SPC z celého kraje 

SVP Návrat Hradec Králové 

SVP Rybitví Pardubice 

Policie České republiky – místní oddělení 

Městská policie 

Přestupková komise MěÚ Nové Město nad Metují 

V rámci „Týdne prevence“ došlo k nejrůznějším tematickým aktivitám. Jednotliví vyučující 

zahrnovali preventivní témata do všech svých předmětů. Proběhla také preventivní přednáška 

s paní Prachařovou (komisařkou Policie ČR). Přednáška pro první stupeň na téma: Trestní 

odpovědnost, přednáška pro druhý stupeň na téma: Kyberšikana, kriminalita mládeže. 

V měsíci červnu pak proběhla přednáška policejních psovodů s praktickou ukázkou jejich 

činnosti. V rámci této přednášky byli žáci také obeznámeni s riziky souvisejícími se 

zneužíváním návykových látek. 

Žákovská rada 

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

vznesli své návrhy k řešení. Z každého setkání byl sepsán zápis. Zástupcem rady za ZŠ se stal 

pro letošní rok žák 8. ročníku, který školu reprezentoval i na městském parlamentu.  

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. 

Datum Název akce Třída 

Září Triatlon Celá ZŠ 

Listopad Bruslení – Zimní stadion Žáci II. stupně 
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Únor – Květen Plavecký výcvik Žáci I. stupně 

Leden Bruslení – Zimní stadion Žáci II. stupně 

Červen Turnaj v KUBBu Vybraní žáci ZŠ 

Červen Olympiáda ZŠ 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.  

Součástí kladné motivace je i účast šesti vybraných žáků (snahou je po každé vybrat jiné 

žáky) na tzv. „Výletu za odměnu“, který se realizuje každý měsíc. Jeho účelem je podpořit 

kladné projevy chování u žáků.   

Celý školní rok se taktéž žáci účastnili tzv. „Tematických dnů“ s náplní zdravého životního 

stylu. Proběhla také Projektová výuka – „Zdravý životní styl“. Práce byla zaměřena obecně na 

zdravý přístup k životu, dále je blíže specifikována ve vyučovacím předmětu Výchova ke 

zdraví.   

 

Preventivně zaměřené akce a uskutečněné soutěže 

 

Měsíc Název akce Pro koho 

IX. 

Adaptační den – úvodní setkání a seznámení žáků celá ZŠ 

Environmentální výchova – vyučovací předmět 6.,7.,8.,9.r. 

Triatlon ZŠ celá ZŠ 

Výchova ke zdraví – vyučovací předmět 6.r. 

Turistická exkurze – zřícenina Skály, Adršpašské skály 7 . r. 

Tajný výlet 
vybraní 

žáci 

X. 

Den zvířat – Výukový program v ZOO Dvůr Králové nad Labem 7. r. 

Den prázdných tříd – tělovýchovné aktivity ve venkovním prostředí celá ZŠ 

Environmentální výchova – vyučovací předmět 6.,7.,8.,9.r. 

Exkurze do Škoda Auto Mladá Boleslav v rámci kariérního 

poradenství 
8.,9.r. 

Turistická exkurze - Ratibořice 6. r. 

Výchova ke zdraví – vyučovací předmět 6. r. 

Tajný výlet 
vybraní 

žáci 

XI. 

Environmentální výchova – vyučovací předmět 6.-9.r. 

Bruslení 6.-9.r. 

Výchova ke zdraví – vyučovací předmět 6.r. 

Tematický den – zdravý životní styl 7.-9.r. 

Přednáška – Zásady zdravé výživy celá ZŠ 

Tajný výlet 
vybraní 

žáci 

XII. 
Environmentální výchova – vyučovací předmět 6.-9.r. 

Výchova ke zdraví – vyučovací předmět 6.r. 

I. 

Tematický den – Zdravý životní styl celá ZŠ 

Turistická exkurze – sjezdovka Nový Hrádek 7.r. 

Bruslení ZŠ 6.,7.,8.,9.r. 

Environmentální výchova – vyučovací předmět 6.,7.,8.,9.r. 
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Výchova ke zdraví – vyučovací předmět 6.r. 

Tajný výlet 
vybraní 

žáci 

II. 

Projektová výuka – Stravování ve třetím světě celá ZŠ 

Turistická exkurze – Deštné v Orlických horách 7.r. 

Environmentální výchova – vyučovací předmět 6.,7.,8.,9.r. 

Plavání ZŠ I.stupeň 

Výchova ke zdraví – vyučovací předmět 6.r. 

Tajný výlet 
vybraní 

žáci 

III. 

Týden prevence celá ZŠ 

Environmentální výchova – vyučovací předmět 6.,7.,8.,9.r. 

Plavání ZŠ I.stupeň 

Preventivní přednáška – drogy a mládež 7.,8.,9.,r. 

Výchova ke zdraví – vyučovací předmět 6.r. 

Tajný výlet 
vybraní 

žáci 

IV. 

Preventivní přednáška – přednáška Policie ČR celá ZŠ 

Den Země – zařazení environmentálních témat do výuky celá ZŠ 

Projektová výuka – zdravý životní styl celá ZŠ 

Plavání ZŠ I.stupeň 

Environmentální výchova – vyučovací předmět 6.,7.,8.,9.r. 

Výchova ke zdraví – vyučovací předmět 6.r. 

Tajný výlet 
vybraní 

žáci 

V. 

Tonda obal – interaktivní přednáška k třídění odpadů celá ZŠ 

Environmentální výchova – vyučovací předmět 6.,7.,8.,9.r. 

Plavání ZŠ I.stupeň 

Turistické exkurze celá ZŠ 

Výchova ke zdraví – vyučovací předmět 6.r. 

Tajný výlet 
vybraní 

žáci 

VI. 

Jednotlivé třídní výlety se zaměřením na práci s třídním kolektivem 

a upevňování kladných vztahů mezi spolužáky. 
celá ZŠ 

Preventivní přednáška – zásady zdravého cvičení celá ZŠ 

Environmentální výchova – vyučovací předmět 6.,7.,8.,9.r. 

Výchova ke zdraví – vyučovací předmět 6.r. 

Olympiáda ZŠ – den sportovních aktivit celá ZŠ 

Meziškolní turnaj ve hře KUBB 
vybraní 

žáci 

 

Monitoring sociálně patologických jevů 

Níže jsou v Grafu 1 uvedeny výsledky týkající se hodnocení sociálně patologických jevů 

z pohledu žáků základní školy. Prostřednictvím grafického znázornění jsme porovnali údaje 

získané za školní roky 2017/2018 a 2018/2019 (i když je třeba přihlédnout k tomu, že se ve 

druhém zmíněném školním roce dotazníkového šetření účastnilo o 7 žáků více, což zároveň 

vedlo k nárůstu číselných hodnot). 
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Ve školním roce 2018/2019 hodnotili žáci za nejvíce rizikový a ve škole se vyskytující 

sociálně patologický jev kouření (nikotinismus). Výrazně vysoké hodnoty se objevovaly také 

u kategorií týkajících se kriminality a šikany, překvapivě pak také u kategorií ostatních 

návykových látek či problematiky sekt, extremismu a rasismu. Při porovnání s údaji reálného 

výskytu sociálně patologických jevů v prostředí základní školy (viz níže, Návratky) se tyto 

výsledky jeví jako značně zkreslené, neboť v průběhu hodnoceného školního roku problémy 

těchto kategorií prakticky řešeny nebyly. Je třeba se zamyslet na relevantností odpovědí žáků, 

v příštím školním roce při administraci dotazníkového šetření věnovat více času vysvětlení 

významu tohoto šetření ve snaze minimalizovat bagatelizaci či záměrné zkreslování výsledků 

ze strany žáků. 

Ve srovnání s loňským školním rokem došlo k markantnímu poklesu v bodě závislosti na 

mobilních telefonech a PC. Tento pozitivní progres lze jednoznačně přičíst novému opatření 

zavedenému od začátku školního roku, kdy žáci po předchozím písemném souhlasu 

zákonných zástupců nesmějí v prostorách školy taková elektronická zařízení používat.  
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Graf 1: Vyhodnocení dotazníkového šetření SPJ – žáci  
 

Jak je patrné z Grafu 2, ve školním roce 2018/2019 pedagogičtí pracovníci jako nejvíce 

ohrožující volili následující kategorie: kouření, přestupky prosti školnímu řádu, opakované 

neplnění školních povinností a také oblast šikany ve všech jejich podobách. Ve shodě 

s hodnocením žáků také pedagogičtí pracovníci pozorují prudký pokles v oblasti závislosti na 

mobilních telefonech a PC.  

Jako velmi zajímavý se jeví celkový nárůst hodnot v rámci dotazníkového šetření. Je otázkou, 

zda pedagogičtí pracovníci školy vnímají letošní školní rok v porovnání s loňským školním 
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rokem jako výrazně více rizikový v řadě hodnocených kategorií, nebo zda se v jejich případě 

(v souvislosti s koncem školního roku) více projevoval vliv únavy (nižší schopnosti 

diferenciace jednotlivých rizik), či přímo pouze formální plnění stanoveného úkolu bez 

vypovídající hodnoty. 

 
Graf 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření SPJ – pedagogičtí pracovníci 

 

Pro ilustraci reálně se vyskytujících a v prostředí základní školy řešených sociálně 

patologických jevů jsou v Grafu 3 znázorněny údaje mapující výskyt SPJ ve školních letech 

2017/2018 a 2018/2019 (výchozím materiálem byly listinné materiály v podobě „Návratek“ a 

„Záznamů o pohovoru“). 
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Graf 3: Analýza evidence sociálně patologických jevů 

 

Z výše uvedených dat vyplývají reálné počty řešených případů jednotlivých kategorií SPJ. Jak 

je patrné v loňském i letošním školním roce byly velmi často řešeny potíže odrážející závažné 

přestupky proti školnímu řádu a opakované neplnění školních povinností (v letošním školním 

roce došlo k dalšímu početnímu nárůstu těchto přestupků).  

Oproti loňskému školnímu roku došlo k rozdělení kategorie týkající se agresivity vůči 

vyučujícím. Zatímco loni tato kategorie souhrnně zahrnovala oblast verbální i fyzické agrese 

(ve školním roce 2017/2018 řešeno celkem 129 případů agresivity vůči vyučujícím), letos 
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byla tato kategorie rozdělena tak, aby již mapovala zvlášť část verbální agresivity (114 

řešených případů) a fyzické agresivity (9 řešených případů). Ze součtu těchto hodnot je 

patrné, že celkový počet řešených případů agresivních atak vůči pedagogickému personálu 

základní školy je takřka neměnný. 

V kategoriích kouření, kriminality majetkové povahy, závislosti na telefonech/PC a 

záškoláctví došlo k výraznému poklesu počtu řešených případů (tyto výsledky pak 

nekorespondují s hodnocením závažnosti SPJ v prostředí školy z pohledu jednotlivých 

vyučujících či žáků, viz Grafy 1 a 2 výše).  

6.3 Sociální pracovnice 

Ve školním roce 2018/2019 vykonávala sociální pracovnice činnosti sociální práce ve všech 

pracovištích školy (dle aktuální potřeby). 

Náplní práce bylo především řešení absence žáků ZŠ (pořádání výchovných komisí, 

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

případových konferencích pořádaných OSPOD), řešení jejich finanční situace (dluhy za 

ubytování a stravné), poradenství ve složitých životních situacích (dle potřeby a požadavku 

žáka či doporučení učitele), doprovod na různé instituce, k lékaři, na Policii ČR, atd. 

Spolupráce s neziskovými organizacemi. V náplni práce bylo zahrnuto i kariérové poradenství 

pro žáky 3. ročníků OŠ, zajištění žádostí o romské dotace (dvě období). 

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,…). 

Přehled řešených případů – Nové Město nad Metují, Opočno, Broumov 

Finanční problémy (dávky hmotné nouze, dávky SSP, ID, SD) 23 

Existenční problémy 3 

Komunikace s OSPOD (absence, sociální znevýhodnění,…) 39 

Rodiče (řešení různorodých problémů – úhrada ubytování, docházka,…) 35 

Komunikace s ústavními zařízeními (DD, VÚ, DÚ,…) 14 

Pomoc při hledání zaměstnání 8 

Komunikace s PČR 15 

 

Spolupráce s institucemi 

V tomto školním roce proběhla spolupráce se sociálními kurátory OSPOD (MěÚ 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, spolupráce s ÚP v Novém Městě nad Metují, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, 

Broumově, s dětskými domovy (Broumov, Sedloňov, Nechanice), SVP KOMPAS Náchod, 

SVP NÁVRAT Hradec Králové, 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). 
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Spolupráce s neziskovou organizací Aspekt 

Spolupráce probíhala od 30.01.2019 do 04.06.2019, povětšinou jedenkrát týdně v prostorách 

školy (zpočátku ve skupince, poté individuálně). 

Cílem této aktivity bylo připravit žáky se zdravotním znevýhodněním (starších 18 ti let) na 

hledání jejich místa ve společnosti, zejména prostřednictvím zapojení se do pracovního 

života. Konkrétní cíle podporovaného zaměstnání jsou: sociální začlenění; osamostatnění od 

ústavní péče a zajištění navazujících služeb; zajištění služeb, které podpoří klientovo 

začlenění do jeho přirozeného prostředí; snižování závislosti na sociálních službách; zapojení 

a fungování na otevřeném trhu práce nalezením a udržením placené práce s důrazem na 

zohlednění klientových dovedností, schopností a zdravotního stavu a rozvoj souvisejících 

dovedností a schopností. 

Žáci byli se službou podporovaného zaměstnání spokojeni a hodnotí ji jako přínosnou. 

Ujasnili si své priority při volbě budoucího zaměstnání, osvojili si informace o tom, jakým 

způsobem hledat zaměstnání, jak správně vyhotovit životopis, jaké náležitosti má pracovní 

smlouva a dohoda a jak by měl probíhat pracovní pohovor. 

Pracovníci společnosti Aspekt žákům nabídli pokračující individuální spolupráci. 

Romské dotace 

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

škol zažádat o romské dotace. Sociální pracovnice shromažďovala a kontrolovala podklady 

pro následné podání hromadných žádostí o dotaci. 

Období září – prosinec 2018: 

O dotaci na toto období zažádalo 17 romských žáků, pro které se podařilo získat celkem 

110 200,- Kč. Žáci měli možnost žádat o příspěvek na cestovné, ubytování, stravné a školní 

potřeby (91 000,- Kč) a také využít přímé podpory vzdělávání (19 200,- Kč). 

Období leden – červen 2019: 

O dotaci zažádalo 29 žáků, pro které se podařilo získat celkem 174 200,- Kč. Žáci žádali 

o příspěvek na cestovné, ubytování, stravné a školní potřeby (131 000,- Kč) a využili také 

přímé podpory vzdělávání (43 200,- Kč). 

Kariérové poradenství 

V rámci kariérového poradenství, v období od 30.04.2019 do 15.05.2019, navštívila sociální 

pracovnice 3. ročníky střední školy v Novém Městě nad Metují, Opočně a Broumově. 

Poradenství bylo vedeno formou přednášky ve třídách, poté následovala návštěva úřadu práce 

(Náchod, Rychnov nad Kněžnou). 

Žákům byly poskytnuty informace, jak si počínat po ukončení studia (ústně i písemně), 

předány vzorové dokumenty (životopis, motivační dopis), nabídky bezplatných skupinových 

aktivit úřadu práce na měsíc květen, červen 2019 a odkazy na internetové zdroje volných 

pracovních míst. Dále jim byl předán kontakt na sociální pracovnici a nabídnuty individuální 

konzultační hodiny. 

Žákům s postižením byly navíc předány informace pro rodiče, které obsahovaly všechny výše 

zmíněné dokumenty a souhrn možností uplatnění absolventů se zdravotním postižením. 

Spolupráce s učiteli a vychovateli 

Individuální konzultace s učiteli a vychovateli střední školy a základní školy probíhaly během 

celého školního roku. Tématem byla především absence žáků, řešení dluhu za stravné 
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a ubytování, řešení problémů, zapříčiněných nepříznivou rodinnou situací. Sociální 

pracovnice mimo jiné pravidelně navštěvovala internáty. 

Vzdělávání sociální pracovnice 

19.02.2019 Absolvování akreditovaného vzdělávacího programu „Rizikové chování dětí  

a mládeže“ – Osvědčení. 

Účast na setkání pořádaných OSPOD: 20.11.2018 MěÚ Dobruška - „Spolupráce škol, 

školských zařízení, OSPOD a soc. služeb ve věci podpory ohrožených dětí V ORP 

Dobruška“, 13.03.2019 MěÚ Náchod – setkání s OSPOD, SVP, PMS, PPP,…, 10.04.2019 

MěÚ Nové Město nad Metují - setkání školních metodiků prevence (rizikové chování dětí  

a mládeže). 

Průběžné dotazy v městských úřadech, úřadech práce a ostatních institucích. 

Samostudium na webových stránkách MPSV, apod. 

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 DM. 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 každé úterý od 14:00 do 

15:00 v budově Merkur. Po předchozí domluvě bylo možné dohodnout se s jednotlivými 

zájemci individuálně na změně 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 

- 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/DM 

 

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 i nepedagogickými zaměstnanci školy 

- účast na přijímacím řízení nových žáků  

http://www.novemestonm.cz/obcan/socialni-oblast-a-zdravotnictvi/centrum-prevence-mandl/
http://www.novemestonm.cz/obcan/socialni-oblast-a-zdravotnictvi/centrum-prevence-mandl/
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- 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 SPJ pro úsek ZŠ na tvorbě Plánu prevence pro 

školní rok 2019/2020 

- aktualizace Krizového plánu SPJ a Směrnice o poskytování poradenských služeb 

ve škole. 

Statistika přímé výchovné činnosti školní psycholožky 

Níže je připojen souhrn přímé výchovné činnosti školní psycholožky realizované během 

školního roku 2018/2019 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: 

Měsíc Individuální intervence Pohovory se zák. zást. Konzultace s pracovníky 

spolupracujících institucí 

(SVP, DD, ŠPZ, PČR,…) 

Září 14  2 

Říjen 32 6 1 

Listopad 58 4 1 

Prosinec 29 4  

Leden 38 2 2 

Únor 50 4 1 

Březen 49  1 

Duben 10 2  

Květen 46 5 2 

Červen 27 4 1 

Součet  353 31 11 

 

Mezi nejčastěji řešenými problémy v letošním školním se objevovaly potíže s dodržováním 

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

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

osobního charakteru, problémy týkající se interpersonálních/vztahových konfliktů. Ve 

zvýšené míře se školní psycholožka zabývala také psychickými obtížemi, které často svou 

povahou přesahovaly rámec výchovně-vzdělávacího procesu a bylo tak nezbytné nasměrování 

žáků a/nebo jejich zákonných zástupců k dalším odborným pracovníkům. 
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Poradenský tým 

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

pravidelných porad, a to v celkovém počtu přibližně 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, kontroluje pravidelná čtvrtletní vyhodnocení IVP. 

V letošním školním roce bylo realizováno celkem 99 Individuálních vzdělávacích plánů. 

Pracoviště školy Počet vypracovaných IVP 

SPŠ 5 

OŠ Nové Město 39 

OŠ Broumov 10 

OŠ Opočno 12 

ZŠ 33 

 

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. S PLPP je seznámen zákonný zástupce žáka 

a všichni zainteresovaní učitelé. Obsahuje popis obtíží žáka, stanovení cílů, metod i 

organizace podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu.  

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. 

Ve školním roce 2018/2019 bylo realizováno celkem 8 Plánů 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 zejména jako prostředek rychlého sdílení  
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Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními 

Školní psycholožka spolupracuje 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 pro práci se žáky, dále pak při zajišťování doporučení 

individuálních vzdělávacích plánů, kompenzačních pomůcek či doporučení směřujících 

k podpůrným opatřením personálního charakteru. 

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

pedagogickým centrem v Náchodě, k němuž škola spádově náleží. Úseky Odborné školy a 

základní školy během školního roku pravidelně navštěvovali pracovníci SPC Náchod 

(speciální pedagožka Mgr. Pavlína Nováková a psycholog PhDr. Pavel Kocián). 

KIPR 

Také v letošním školním roce (období září 2018 – únor 2019) se škola účastnila systémového 

projektu z ESF KIPR (Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj), jehož cílem je pomoc v orientaci 

v poskytování podpůrných opatření, v práci s doporučením pro vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, kteří se 

věnují žákům s různými druhy znevýhodnění, a to včetně znevýhodnění, které vychází z 

odlišného kulturního prostředí nebo jiných životních podmínek. Školní psycholožka zaujímá 

funkci metodika pro podporu škol a ŠPZ, pracovníka určeného ke komunikaci se ŠPZ. 

Pracovní náplní metodika je koordinační činnost s pedagogickým sborem školy za účelem 

společného vzdělávání, sběr dat, sjednocování postupů při práci s podpůrnými opatřeními ve 

škole, spolupráce s realizačním týmem projektu a krajskými metodiky. 

V souvislosti s projektem vedla školní psycholožka evidenci všech podpůrných opatření 

poskytovaných na všech úsecích školy, tj. evidenci týkající se Plánů pedagogické podpory, 

Individuálních vzdělávacích plánů, kompenzačních pomůcek a hodin předmětu speciálně 

pedagogické péče určených jednotlivým žákům, přítomných asistentů pedagoga, a to včetně 

způsobu jejich financování.  

Projekt šablony pro SŠ – „Škola pro život“ 

Od září 2017 se škola zapojila do projektu "Škola pro život", jehož cílem bylo mimo jiné 

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. O své činnosti 

vede pravidelné reporty. 

Spolupráce s dalšími organizacemi 

Během celého školního roku pokračovala spolupráce s pracovníky místně příslušných orgánů 

OSPOD ve snaze o 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 
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19.02.2019 PaedDr. Zdeněk Martínek: „Rizikové chování dětí a mládeže“ (NIDV HK) 

14.06.2019 Tým pro mládež, projekt „Na správnou cestu“ (Mgr. Nováková, PMS Náchod) 

Školní psycholožka i nadále pokračuje v intenzivním samostudiu odborné literatury. 

V letošním školním roce dokončila psychoterapeutický výcvik v Kognitivně-behaviorální 

psychoterapii pod záštitou MUDr. Zbytovského (Institut kognitivně-behaviorální terapie 

Hradec Králové). 

7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků 

7.1 Střední škola (SŠ NM) 

Všichni pedagogičtí pracovníci se účastnili vzdělávání v rámci schůzek metodických 

sdružení: 

Příprava výuky v souladu s vědomostními, dovednostními i postojovými cíli 

definovanými v kurikulárních dokumentech školy a potřebami žáků  

Sociální a osobnostní rozvoj žáků  

Postřehy ze seminářů a školení 

Pedagogičtí pracovníci rovněž absolvovali řadu seminářů a kurzů za účelem prohlubování 

kvalifikace: 

Pořádající instituce Téma semináře Datum Účast 

NIDV IVP a PLPP ve středním vzdělávání 30. 10. 15 

CBA Workshop pro ped. prac. s gastronomickým zaměřením 9., 10.11. 1 

Teximp, spol. s r.o. 
Teach the Teacher – CNC obrábění zaměřené na 

soustružení 
20., 21. 11. 1 

Teximp, spol. s r.o. 
Teach the Teacher – cnc obrábění zaměřené na 

frézování 
4., 5. 12. 1 

MÚ Nové Město nad 

Metují, odd. soc. 

prevence + RIAPS 

Trutnov 

Závislost jako taková. 31. 10. 1 

PPP a SPC Náchod Setkání školních metodiků prevence. 27. 11. 1 

PPP a SPC Náchod 
Manželská a rodinná poradna. 

Probační a mediační služba Náchod. 
27. 11. 1 

MÚ Nové Město nad 

Metují, odd. soc. 

prevence  

Setkání školních metodiků prevence a dalších subjektů 

zabývajících se prevencí rizikového chování dětí a 

mládeže.  

10. 4. 1 

MÚ Nové Město nad 

Metují odd. soc. 

prevence  
Spolek Péče o duševní zdraví – pobočka Náchod. 10. 4. 1 

PPP a SPC Náchod Setkání školních metodiků prevence. 28. 5. 1 

PPP a SPC Náchod + 

Diamant z. s. 
Attachment – dítě s poruchou citové vazby. 28. 5. 1 

KHK KHK Vývojový proces nového výrobku, Ammann 24. 1. 2 
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KHK KHK Vývoj současného soustružení a obrábění, Mesa Parts 19. 2. 2 

KHK KHK 
Poslání české strojírenské společnosti v oblasti vývoje, 

Farmet 
28. 3. 2 

KHK KHK 
Tradiční i nejmodernější technologie zpracování 

kovových materiálů, Atas elektromotory 
17. 4. 2 

KHK KHK 
Oborové setkání zástupců středních škol a 

zaměstnavatelů, Jaroměř 
25. 6. 1 

Heidenhain 
Seminář ovládání řídícího systému Heidenhain  

TNC 640 
10., 11. 6. 1 

NIDV Role ŠPP v systému podpory žáků se SVP ve škole 15. 2. 15 

PPP Náchod 
I. KAP – Kariérový den I. – Úvod – Úřad práce, ASPEKT 

Náchod 
1. 10.  1 

PPP Náchod I. KAP – Oblasti KAP a mapování kompetencí 12. 11.  1 

PPP Náchod 
I. KAP – Kariérový den II. – Dovednosti pro řízení 

profesní dráhy 
18. 12. 1 

PPP Náchod I. KAP – KAP jako služba 11. 2.  1 

PPP Náchod I. KAP – Svět práce 8. 4.  1 

PPP Náchod I. KAP – Strategie, metody a techniky KAP I. 10. 6. 1 

ZONER software, a. s. Zoner Photo Studio X 26. 9. 1 

PC-DIR Real, s. r. o. Pinnacle Studio 15., 16. 10. 1 

Microsoft Česká a 

Slovenská republika 
RoadShow pro školy 23. 10. 1 

Computer agency 

o.p.s. 
3D Max 6., 7. 12. 1 

BLACK  Kadeřnické školení 27. 10. 2 

BES Kadeřnické školení 3.11. 2 

7.2 Odborná škola (OŠ NM a OŠ Opočno) 

Ve školním roce úspěšně dokončila jedna vyučující magisterské studium v Brně - Učitelství 

pro střední školy. 

Všichni pedagogičtí pracovníci se účastnili vzdělávání v rámci schůzek metodických 

sdružení: 

Příprava výuky v souladu s vědomostními, dovednostními i postojovými cíli 

definovanými v kurikulárních dokumentech školy a potřebami žáků 

Sociální a osobnostní rozvoj žáků 

Postřehy ze seminářů a školení 

Pedagogičtí pracovníci rovněž absolvovali řadu seminářů a kurzů za účelem prohlubování 

kvalifikace: 

Pořádající instituce Téma semináře Datum Účast 

DVPP HK Etické a psychologicko-pedagogické aspekty práce s dětmi 5.10 1 

DVPP HK Práce s aplikacemi a jejich sdílení 10.10. 1 

DVPP HK Náměty a ukázky pohybových aktivit a cvičení 16.10. 2 

DVPP Náchod Matematická gramotnost 30.10. 8 

KAP Thajská kuchyně 1.11. 3 

DVPP HK Výtvarná dílna - Andílci 100x jinak 5.11. 1 

DVPP HK Komunikace s agresivním žákem a rodičem 9.11. 1 
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DVPP HK Jóga a jógové hry pro děti 9.11. 1 

MŠMT Praha Školství 2019 15.11. 3 

DVPP Náchod ADHD – poruchy pozornosti s hyperaktivitou 21.11. 1 

DVPP HK Pedagogická komunikace a práce s emocemi 26.11.  2 

DVPP HK Individuální přístup k žákům 29.11.  1 

MŠMT  Plná škola. Marketing pro střední školy 30.11 1 

DVPP HK Duševní rovnováha – Jak být psych. fit při náročné profesi 10.12. 2 

DVPP Náchod Zentangle – kreativní dílna  8.1. 3 

DVPP HK Aktuální pohled na závislosti žáků 10.1. 3 

DVPP HK Aktuální pohled na závislosti u žáků 10.1.  1 

DVPP HK Kurz efektivního učení rozvoje paměti 21.1. 1 

DVPP HK Etická výchova 23.1.  2 

DVPP HK Vzdělávání žáků s LMP 28.1. 2 

DVPP Náchod Čtenářská gramotnost  1.2. 8 

Jídelny.cz Nové trendy v moderním vaření 5.02. 3 

MÚ NMnM Aktuální novely školského zákona 20.2. 2 

DVPP HK Zásobník týmových her 6. 3. 1 

DVPP Náchod Duševní rovnováha aneb jak si udržet všech pět pohromadě 12.3. 1 

DVPP HK Třídní klima prakticky 15.3. 2 

DVPP HK Jarní dekorace z příze 18.3. 1 

DVPP HK Etická vých. – Pozitivní hodnocení událostí a druhých 20.3. 1 

KAP Moderní česká kuchyně 21.3. 3 

DVPP Náchod Tvořivá výtvarná dílna 4.4. 2 

DVPP HK Příčiny vzniku rizikového chování u dětí a žáků 25.4. 1 

DVPP RK Různé způsoby tkaní ve VV 26.4. 1 

DVPP HK Jak mluvit zněle a barevně a při tom si nenamáhat hlasivky 3.5. 3 

DVPP HK Metody aktivního učení a práce s textem 13.5. 1 

DVPP HK Rozvoj soc. dovedností žáků v rámci primární prevence 14.5. 1 

DVPP HK Asertivita a efektivní komunikace 16.5. 1 

DVPP HK Osobnostní rozvoj pedagogů a vychovatelů šk. zařízení 22.5. 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, v letošním roce se řada seminářů 

nekonala z důvodu malého počtu přihlášených účastníků. 

- Dlouhodobé vzdělávání – soukromé studium. 
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Kalendář vzdělávacích akcí 

 

Pořádající 

instituce 
Téma semináře 

Datum Účast 

Září 2018 Studium interních zdrojů   

ZŠ 
Metodické sdružení – Dodržování školního řádu 

v jednotlivých třídách 

09. 10. pg. 

pracovníci 

DVVP HK Jak na pravopis 09. 10. 1 

DVVP HK Matematická gramotnost 29. 10.  1 

DVVP HK Olejomalba 22. 10.  1 

DVVP HK Genetická metoda čtení a psaní 20. 11.  1 

DVVP PA Úpravy ŠVP v systému InspIS po změně RVP ZV  2 

DVVP HK Zábavné pokusy v chemii 30. 11. 2 

ZŠ Metodické sdružení – specifické diagnózy žáků 
05. 02. pg. 

pracovníci 

DVVP HK 
Duševní rovnováha aneb jak si udržet všech pět 

pohromadě 

12. 03.  
2 

DVVP HK Hodnocení žáků, jejich práce a dovedností 18. 03.  2 

DVVP HK Strategie vedení třídy na 1. st. ZŠ 25. 03.  1 

DVVP HK Spolupráce učitele a asistenta pedagoga  24. 04. 1 

DVVP HK Práce učitele s nestandartním typem žáka 11. 04. 2 

DVVP HK Jak mluvit zněle a barevně 03. 05. 1 

DVVP HK Náměty z Montessori ve výuce AJ 10. 05. 1 

ZŠ 
Metodické sdružení – Postřehy ze seminářů a školení. 

Zhodnocení vých. vzd. procesu 2018/19 

15. 05.  pg. 

pracovníci 

DVVP HK Nebojme se akvarelu 10. 06.  1 

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. 



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

 

 

Strana 67 (celkem 162) 

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 2. ročníku 2.SA (9 žáků), 3. ročníku 3.SA (8 žáků) a 4. ročníku 4.SA (12 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, ve školních dílnách v ulici Nádražní, Nové Město nad 

Metují a ve smluvních podnicích (odborná praxe ve druhém a 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. Ročníkové zkoušky 2. a 3. 

ročníků byly vykonány dle harmonogramu během měsíce května a června. 

Součástí výuky v jednotlivých ročnících byly odborné exkurze, které přispěly k rozšíření 

teoretických znalostí a praktických dovedností žáků a získání přehledu o existujících okolních 

firmách. 

Dne 26. února 2019 se čtvrtý ročník zúčastnil exkurze ve firmě MESA PARTS Vysokov. 

Vývoj současného soustružení a obrábění, automatizace a robotizace, řezné podmínky 

a nástroje, zajištění 100% kvality a procesy trvalého zlepšování. 

Dne 16. dubna 2019 se druhý a třetí ročník zúčastnil exkurze ve firmě FARMET, s.r.o. Česká 

Skalice. Byla zaměřena na oblasti vývoje, výroby a dodávky zemědělských strojů 

a technologií na zpracování rostlinných olejů a krmiv. 

Dne 2. května 2019 se třetí ročník zúčastnil exkurze ve firmě ATAS elektromotory, a.s. 

Náchod. Největší firma zabývající se výrobou nejmenších elektromotorů. Moderní i klasická 

technologie zpracování kovových materiálů, 3D tisk, hodnocení kvality výroby. 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 druhém a 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. 

Součástí výuky v jednotlivých ročnících byly odborné exkurze, ukázky a soutěže, které 

přispěly k rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností žáků. 

Dne 3. 10. 2018 se na naší škole uskutečnila ukázka robotických stavebnic firmy 

Fischertechnik. V rámci ukázky byly zmíněny i možnosti zúčastnit se robotických soutěží, 

pracovního uplatnění v daném oboru a na závěr proběhla krátká soutěž. Celou akci obsahově 

zajišťoval pan Medřický ze společnosti Amavet. Naše škola se podílela poskytnutím prostoru 

tělocvičny, technického vybavení a drobných cen do soutěže. Během této události došlo i na 

prezentaci našich oborů. Celá akce byla primárně pořádaná pro žáky 8. a 9. ročníků 

novoměstských ZŠ. 

Dne 18. 10. 2018 se žáci 3. a 4. ročníků 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. 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. 

Dne 24. 10. 2018 se opět studenti 3. a 4. ročníku zúčastnili exkurze ve firmě Astratex 

v Náchodě. Firma Astratex je největším e-shopem se spodním prádlem ve střední Evropě. Její 

podnikání se tedy neomezuje jen na Českou republiku. Během exkurze byli studenti 

seznámeni s firemními postupy. Zejména se dozvěděli, jakým způsobem se realizuje nákup 

produktů (od prvního kontaktu s dodavatelem až po samotnou dodávku), marketingové akce 

(jednotlivé kroky každé akce a používané nástroje), postup vyřízení objednávky (od jejího 

zadání na webu až po předání balíčku přepravci). Dále si prakticky ověřili, jak náročná může 

být práce ve skladu, i když mnoho úkonů je již automatizováno a silně podporováno zdejším 

IT oddělením. Veškeré činnosti a jejich návaznost na firemní informační systém byly velmi 

názorně prezentovány zaměstnanci firmy. Zároveň se naši studenti dozvěděli o pracovních 

příležitostech, případně možnosti brigády, kde by mohli uplatnit své dovednosti. 

Dne 28. a 29. ledna 2019 se v Městské knihovně Nové Město nad Metují konala soutěž 

v piškvorkách pro ZŠ. Soutěž organizovala místní akční skupina Pohoda venkova, z. s. Naše 

škola na této akci zajistila fotokoutek a přispěla tak k zábavnému využití volného času 

soutěžících a prezentaci školy. Na zdárném zvládnutí fotokoutku se podíleli žáci 3. SA oboru 

IT. Vyhlášení výsledků se zúčastnil i pan starosta Petr Hable a mistr ČR ve hře piškvorky Ing. 

Mgr. Pavel Laube. 

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 4 dny a ve 3. ročníku 

3 dny za 14 dní. Odborný výcvik byl realizován ve školních dílnách. 
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Do 1. ročníku v září nastoupilo 5 žáků. V 2. ročníku se učili 4 žáci. Ve 3. ročníku studovali 

též 4 žáci, kteří ovšem koncem listopadu 2018 přestoupili do Integrované střední školy 

Dobruška. 

Součástí výuky v jednotlivých ročnících byly odborné exkurze a další akce, které přispěly 

k rozšíření teoretických a praktických dovedností žáků. 

Dne 4. října navštívili studenti všech ročníků Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Žáky 

zaujaly kromě množství strojů, technologií, aut, velká obráběcí centra, CNC frézky a obráběcí 

nástroje. 

Dne 5. října jeli studenti do Prahy, kde u příležitosti 100. výročí vzniku republiky se dostali 

k prohlídce reprezentačních prostorů Pražského hradu. 

Dne 5. prosince podnikli studenti 1. a 2. ročníku odbornou exkurzi do firmy Ammann 

v Novém Městě n. Met. Zde žáky nejvíce zaujalo obrábění laserem a montáž vibračních 

válců. 

Dne 6. prosince odjeli studenti do Dobrušky, kde navštívili nejdříve firmu Progrestech 

nástroje. Zde žáky zaujala výroba součástí pro hydrauliku a vzduchotechniku na CNC 

obráběcích strojích. Dále se jim líbila montáž CNC soustruhů. Potom se studenti přesunuli do 

další dobrušské firmy a to KBA – Grafitec. Zde je zaujala kromě obrábění na CNC strojích 

hlavně výroba tiskařských strojů. 

Dne 26. února navštívili studenti firmu MESA PARTS s.r.o, Vysokov. Zde se žákům moc 

líbilo obrábění na moderních CNC strojích. Zde se dozvěděli, že komponenty, které se zde 

vyrábějí, jsou dodávány do světových automobilek a dalších významných firem. 

Dne 16. dubna podnikli studenti odbornou exkurzi do firmy FARMET v České Skalici. Zde 

žáky zaujala výroba zemědělských strojů na zpracování půdy a setí a fakt, že je zde i vyvíjí 

a na okolních polích testují. 

8.1.4 Gastronomie 

Vzdělávání žáků oboru Gastronomie 2. až 4. ročníku probíhalo podle ŠVP Gastronomie. Ve 

2. ročníku se vzdělávalo 5 žáků, ve 3. ročníku 5 žáků a ve 4. ročníku 8 žáků. 

Výuka žáků tohoto oboru probíhala v odborných předmětech společně ve spojené třídě (např. 

Gastronomická technologie, Restaurační a hotelový servis společně 2. a 3. ročník, 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 2. ročníku - 4 dny, žáci 3. ročníku - 3 dny a žáci 4. ročníku - 2 dny). Odborný 

výcvik probíhal na pracovištích školy - školní jídelna a kuchyně v Novém Městě nad Metují, 

restaurační zařízení Pyramida v Novém Městě nad Metují, školní kuchyně v Opočně a na 

odloučených smluvních pracovištích. 

Během školního roku žáci absolvovali i 14 ti denní odbornou praxi na smluvních pracovištích 

- Pizzerie Malecí Nové Město nad Metují, Hotel Rambousek Nové Město nad Metují, Vinárna 

u Drašnara Nové Město nad Metují, Restaurace U Jelena Dobruška, Restaurace Modrý 

domeček Opočno, Restaurace Jordánek Opočno, Pizzerie Mája Česká Skalice, Motel Skalka 

Podbřezí, Penzion Orlice Potštejn, Kozí chlívek Deštné, Restaurace Ve Dvoře Dvůr Králové, 

Restaurace U Bulánka Batňovice, Hotel Beránek Náchod, Restaurace Reduta Náchod, 

Zámecký hotel U Rajských Náchod, Duran Grill Hradec Králové. 
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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 přispěly k rozšíření teoretických znalostí 

i praktických dovedností žáků. Žáci 2. a 3. ročníku byli 3. dubna 2019 na exkurzi v hotelu 

Intercontinental v Praze a v Muzeu čokolády v Praze, žáci 4. ročníku byli na exkurzi v hotelu 

Rajská zahrada v Novém Městě nad Metují. 

Žáci se zúčastnili i dalších akcí pořádaných školou - 5. října 2018 exkurze do 

Reprezentativních prostor Pražského hradu, 1. března 2019 besedy o Arnoštu Lustigovi 

v Kině v Novém Městě nad Metují, 12. března 2019 snímku Plastic Ocean v Kině v Novém 

Městě nad Metují, žáci 4. ročníku 21. března 2019 besedy s Úřadem práce Náchod, 9. dubna 

2019 programu setkání přátelských škol z Hildenu. 

Dále se žáci oboru Gastronomie aktivně podíleli na zabezpečení různých akcí konajících se v 

restauračním zařízení Pyramida nebo v okolních firmách: 

- dne 22. - 23. 9. 2018 - catering ke dni otevřených dveří firmy KBA Grafitec s.r.o. 

Dobruška 

- dne 31. 10. 2018 - slavnostní otevření tělocvičny v Opočně 

- dne 23. - 24. 11. 2018 - den otevřených dveří naší školy - ukázka přípravy 

alternativních teplých nápojů, flambování palačinek, příprava slavnostní tabule 

v restauračním zařízení Pyramida 

- dne 1. - 2. 12. 2018 - příprava slavnostních tabulí a servis na vánoční výstavě 

v Opočně 

- dne 6. - 9. 12. 2018 - příprava slavnostních tabulí na vánoční výstavě na zámku 

v Novém Městě nad Metují 

- dne 1. 12. 2018 - raut pro firmu Nutricia Nové Město nad Metují v restauračním 

zařízení Pyramida 

- dne 19. 12. 2018 - ukázky dovedností našich žáků pro ZŠ - míšené nápoje, slavnostní 

ubrousky, flambované ovoce a palačinky v restauračním zařízení Pyramida 

- dne 11. 1. 2019 - raut při příležitosti udílení cen nejlepším atletům v restauračním 

zařízení Pyramida 

- dne 14. 1. 2019 - servis na výroční členské schůzi KČT v restauračním zařízení 

Pyramida 

- leden - březen 2019 - servis na tanečních pro dospělé v restauračním zařízení 

Pyramida 

- dne 26. 1. 2019 -  servis na Novoměstském  plese v restauračním zařízení Pyramida 

- dne 15. 2. 2019 - servis na stužkovacím plese Králíčku v restauračním zařízení 

Pyramida 

- dne 15. 3. 2019 - servis na Včelařském plese v restauračním zařízení Pyramida 

- dne 22. 3. 2019 -  servis na vyhodnocení sportovců Unií sportu Hradec Králové 

v  restauračním zařízení Pyramida 

- dne 28. 3. 2019 - prezentace oboru Gastronomie proběhla i na Gastro Hradec  – Vitana 

Cup 2019 - XXIV. ročník národní soutěže kuchařského a cukrářského umění 

s mezinárodní účastí, XIV. ročník mistrovství republiky kuchařů a cukrářů a IV. 

ročník Chuť Itálie, v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové. 
- dne 29. 3. 2019 – servis pro ZŠ Krčín ke Dni učitelů v restauračním zařízení Pyramida 

- dne 1. a 4. 4. 2019 - ukázky dovedností našich žáků pro ZŠ Krčín 8. třídy - míšené 

nápoje, flambování ovoce a palačinek v restauračním zařízení Pyramida 

- dne 6. 4. 2019 - svatební hostina – banketní formou v restauračním zařízení Pyramida 
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- dne 16. 4. 2019 – ukázky dovedností našich žáků pro základní školy – přípravy kávy, 

alternativní čaje, míchané nápoje, flambování palačinek. 

Na závěr – studentka 2. ročníku dne 5. května 2019 získala ocenění starosty Nového Města 

nad Metují pana Petra Hableho za dlouhodobé výborné studijní výsledky – prospěch 

s vyznamenáním, vzorný přístup ke studiu a dobré výsledky na odborném výcviku. 

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 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 všech tří technických oborů strojní mechanik (5 

žáků), karosář a obráběč kovů. Odděleně probíhala výuka ve třetím ročníku (5 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 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. 

Na konci 1. pololetí vykonávali žáci 3. ročníku ročníkové zkoušky (část praktická, písemná 

a ústní), které měly zajistit přípravu na závěrečné zkoušky v červnu. Ročníkové zkoušky 1. 

ročníku byly vykonány dle harmonogramu během měsíce května. 

Součástí výuky v jednotlivých ročnících byly odborné exkurze, které přispěly k rozšíření 

teoretických znalostí a praktických dovedností žáků a získání přehledu o existujících okolních 

firmách. 

Dne 5. prosince 2018 se první ročník zúčastnil exkurze ve firmě AMMANN, a.s. Nové Město 

nad Metují. Žáci se dozvěděli, kde se firma nachází, její výrobní sortiment a činnosti, 

technologie různých výrobních postupů, výrobní operace. 

Dne 26. února 2019 se první ročník zúčastnil exkurze ve firmě MESA PARTS Vysokov. 

Vývoj současného soustružení a obrábění, automatizace a robotizace, řezné podmínky 

a nástroje, zajištění 100% kvality a procesy trvalého zlepšování. 

Dne 16. dubna 2019 se třetí ročník zúčastnil exkurze ve firmě FARMET, s.r.o. Česká Skalice. 

Týkala se oblastí vývoje, výroby a dodávky zemědělských strojů a technologií na zpracování 

rostlinných olejů a krmiv. 

Dne 2. května 2019 se žáci 1. a 2. ročníku zúčastnili exkurze ve firmě ATAS elektromotory, 

a.s. Náchod. Největší firma zabývající se výrobou nejmenších elektromotorů. Moderní 

i klasická technologie zpracování kovových materiálů, 3D tisk, hodnocení kvality výroby. 
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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 

Obráběč kovů 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 všech tří technických oborů obráběč kovů, 

mechanik seřizovač a karosář. Odděleně probíhala výuka ve druhém a třetím ročníku oboru 

karosář, obráběč kovů a strojní mechanik.  

Odborný výcvik se realizoval v areálu školy, ve školních dílnách v ulici Nádražní, Nové 

Město nad Metují. Výuka v praktickém vyučování probíhala pod vedením učitele odborného 

výcviku v prvním ročníku ve spojené skupině obráběč kovů (4 žáci) a strojní mechanik (6 

žáků). Žáci se naučili základům ručního obrábění kovů, seznámili se se základními druhy 

konvenčních strojů, technologií výroby a materiálů. 

Ve druhém a třetím ročníku probíhala výuka dvou tříd společně v celkovém počtu 4 žáci. 

Postupně si osvojili dovednosti a zvládají práci na jednotlivých konvenčních strojích a ve 

třetím ročníku práci na CNC stroji. 

Na konci 1. pololetí vykonávali tři žáci 3. ročníku ročníkové zkoušky (část praktická, písemná 

a ústní), které měly zajistit přípravu na závěrečné zkoušky v červnu. Všichni žáci prospěli, 

což je předpoklad úspěšného zvládnutí zkoušek a získání výučního listu. Ročníkové zkoušky 

1. a 2. ročníku byly vykonány dle harmonogramu během měsíce května a června. 

Součástí výuky v jednotlivých ročnících byly odborné exkurze, které přispěly k rozšíření 

teoretických znalostí a praktických dovedností žáků a získání přehledu o existujících okolních 

firmách. 

Dne 5. prosince 2018 se první ročník zúčastnil exkurze ve firmě AMMANN, a.s. Nové Město 

nad Metují. Žáci se dozvěděli, kde se firma nachází, její výrobní sortiment. Zástupce firmy 

popisoval během prohlídky provozu výroby jednotlivé navazující operace a technologii 

výroby na svařovně válců. Všechny dotazy byly zodpovězeny v průběhu prohlídky, ale i po 

prohlídce. Žáci si tak představili strojírenský provoz a náročnosti některých činností a mohli 

posoudit uplatnění svých znalostí a dovedností. 

Další exkurze prvního ročníku se konala dne 29. ledna 2019 do náchodské firmy INNOGY 

Náchod. Žáci prošli technologii výroby páry a měli možnost posoudit nároky na profesi 

operátory výroby. Zde je činnost vykonávána pouze v tzv. velíně a všechny požadované 

služby jsou jinak řešeny dodavatelsky.  

Další výprava za poznáním prvního ročníku byla dne 26. února 2019 do nedaleké, ale velké 

moderní firmy MESA PARTS, s.r.o. Vysokov. Žáci si prohlédli provoz výroby na CNC 

strojích, kde je zajišťována výroba součástí pro automobilový průmysl. 
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První ročník se dne 29. března 2019 vydal do nedalekého města Náchod do přepravní 

společnosti CDS Náchod, která zajišťuje autobusovou a nákladní dopravu. Prohlédli jsme si 

dílnu, kde jsou zajišťovány opravy autobusů a nákladních aut a výroba na klasických strojích. 

Měli jsme i možnost vidět sklady náhradních dílů. Exkurze se žákům pro pestrost 

zajišťovaných činností líbila. 

Další zajišťovanou exkurzí pro druhý a třetí ročník byla dne 16. dubna 2019 exkurze do firmy 

FARMET, s.r.o. Česká Skalice, se zajištěnou dopravou přímo od školy. Je to firma, která se 

zabývá výrobou strojů pro zemědělství a co nás překvapilo, je vlastní vývojové oddělení 

s vlastním testováním strojů přímo na polích. 

Dne 2. května 2019 navštívil druhý a třetí ročník firmu ATAS elektromotory a.s. Náchod. 

Velká firma zabývající se výrobou elektromotorů žáky zaujala - moderní i klasická 

technologie zpracování kovových materiálů, 3D tisk, hodnocení kvality výroby. Stálý 

nedostatek pracovníků nutí firmu si vlastní pracovníky vychovávat, což může být i příležitost 

pro naše absolventy. 

Během školního roku se žáci účastnili řady dalších akcí v rámci celé školy (beseda s Úřadem 

práce, Planeta plastů, Týden prevence aj.) 

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 všech tří technických oborů karosář (10 žáků), 

obráběč kovů, strojní mechanik. Odděleně probíhala výuka ve druhém ročníku (6 žáků) a ve 

třetím ročníku (5 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 se základními druhy konvenčních strojů, technologií výroby a materiálů. 

Seznámili se s postupy zpracování plechových součástí, provádění různých oprav karosérií. 

Na konci 1. pololetí vykonávali tři žáci 3. ročníku ročníkové zkoušky (část praktická, písemná 

a ústní), které měly zajistit přípravu na závěrečné zkoušky v červnu.  Ročníkové zkoušky 1. a 

2. ročníku byly vykonány dle harmonogramu během měsíce května. 

Součástí výuky v jednotlivých ročnících byly odborné exkurze, které přispěly k rozšíření 

teoretických znalostí a praktických dovedností žáků a získání přehledu o existujících okolních 

firmách. 

Dne 5. prosince 2018 se první ročník zúčastnil exkurze ve firmě AMMANN, a.s. Nové Město 

nad Metují. Žáci se dozvěděli, kde se firma nachází, její výrobní sortiment a činnosti, 

technologie různých výrobních postupů, výrobní operace. 
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Dne 29. března 2019 se první ročník zúčastnil exkurze v přepravní firmě CDS Náchod, která 

zajišťuje autobusovou a nákladní dopravu. Prohlédli si dílnu, kde jsou zajišťovány opravy 

autobusů a nákladních automobilů a dále sklady náhradních dílů.  

Dne 16. dubna 2019 se druhý a třetí ročník zúčastnil exkurze ve firmě FARMET, s.r.o. Česká 

Skalice. Týkala se oblastí vývoje, výroby a dodávky zemědělských strojů a technologií na 

zpracování rostlinných olejů a krmiv. 

Dne 2. května 2019 první ročník zúčastnil exkurze ve firmě ATAS elektromotory a.s. Náchod. 

Největší firma zabývající se výrobou nejmenších elektromotorů. Moderní i klasická 

technologie zpracování kovových materiálů, 3D tisk, hodnocení kvality výroby. 

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. 

Žákyně 1., 2. a 3. ročníku vykonávaly odborný výcvik ve dvou školních pracovištích 

v kadeřnictví. V sudém týdnu žákyně 2. ročníku, v lichém týdnu žákyně 1. a 3. ročníku. Čtyři 

žákyně 3. ročníku měly možnost pracovat na odloučených pracovištích. Dvě žákyně 

v kadeřnictví v Josefově, jedna žákyně v Českém Meziříčí a jedna žákyně v Hradci Králové.  

Do 1. ročníku v září 2018 nastoupilo 21 žákyň. Během školního roku studium ukončily tři 

žákyně. Ve 2. ročníku je celkem 14 žákyň a ve třetím ročníku je 11 žákyň, jedna žákyně má 

Individuální vzdělávací plán. Na teoretickou výuku dochází na konzultace a zkoušky, v rámci 

odborného výcviku vykonává praxi střídavě ve školním kadeřnictví a v kadeřnictví v Českém 

Meziříčí. 

V průběhu měsíce října 2018 navštívila školní kadeřnictví odborná poradkyně z kadeřnického 

velkoobchodu Tomáše Drobného z Náchoda. Žákyně 1. až 3. ročníku seznamovala 

s novinkami vybraných kadeřnických firem. 

Dne 11. 1. 2019 proběhly ve školním kadeřnictví ročníkové praktické zkoušky 3. ročníku. 

Žákyně na své modelce předvedly společenský účes s vlastnoručně vyrobenou ozdobou a na 

svém modelu pánský módní střih s konečnou úpravou. 

Dne 14. 1. 2019 žákyně 3. ročníku zpracovaly písemnou ročníkovou zkoušku. Jedna žákyně 

neprospěla a v náhradním termínu písemnou zkoušku úspěšně opakovala. 

Dne 18. 1. 2019 proběhla ústní ročníková zkouška 3. ročníku. Všechny žákyně ji úspěšně 

absolvovaly. 

Dne 8. 2. 2019 se žákyně 3. ročníku zúčastnily školního plesu v městském divadle Dr. Josefa 

Čížka v Náchodě. Žákyním byly slavnostně předány šerpy.  

Dne 18. 2. 2019 se žákyně 1. až 3. ročníků zúčastnily dokumentárního představení v kině 

Nové Město nad Metují „Planeta Země“.  

Dne 28. 2. 2019 pro žákyně 3. ročníku byla ve škole připravena beseda s Úřadem práce.  

Dne 1. 3. 2019 se žákyně 1. a 3. ročníku v kině v Novém Městě nad Metují seznámily formou 

filmového představení se životem Arnošta Lustiga. 

Dne 12. 3. 2019 se konal filmový dokument „Plastic ocean“ v kině v Novém Městě nad 

Metují.  
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Dne 12. 4. 2019 proběhlo kadeřnické školení firmy Indola pro žákyně 2. ročníku. Školení 

zaměřené na barvení vlasů se konalo v kadeřnické provozovně v budově SPŠ. Odborná 

technoložka nejprve prověřila teoretické znalosti žákyň. Společně zopakovaly základní 

principy barvení vlasů s barvami Indola a obecná pravidla coloristiky. V druhé části školení se 

žákyně rozdělily do tří pracovních skupin. Po předchozí domluvě byly zvoleny tři modely, na 

nichž si žákyně, pod vedením vyzkoušely módní techniky melírování, barvení, odbarvování 

a tónování vlasů. Pro žákyně bylo školení velkým přínosem a také je velmi bavilo. 

Kadeřnická firma Indola školení pro naše žáky v rámci spolupráce pořádá zdarma. 

Dne 23. 4. 2019 žákyně 2. a 3. ročníku podnikly odbornou exkurzi do chemického výrobního 

družstva Detecha v Novém Městě nad Metují. Družstvo se zabývá výrobou dekorativní 

kosmetiky Regina a zdravotní kosmetiky Medicalcare, pomády na rty. V areálu družstva byly 

seznámeny s vlastní výrobou kosmetiky, viděly výrobu rtěnek, jeleních lojů a krémů. Exkurze 

byla pro žákyně přínosná, umožnila ověřit si teoretické znalosti v praxi.  

Během celého školního roku byly žákyně průběžně informovány o nových produktech 

v kadeřnické oblasti prostřednictvím obchodních zástupců kadeřnických firem BES, Indola 

a Davines. 

8.1.9 Kuchař – číšník 

Vzdělávání žáků oboru kuchař - číšník  2. a 3. ročníku probíhalo podle ŠVP Kuchař - číšník.  

Ve 2. ročníku se vzdělávalo 7 žáků a ve 3. ročníku 8 žáků. Výuka žáků tohoto oboru 

probíhala v odborných předmětech společně ve spojené třídě (např. Gastronomická 

technologie, Restaurační a hotelový servis, Potraviny a výživa společně 2. a 3. ročník).  

V lichém týdnu žáci měli teoretickou výuku, v sudém týdnu byl součástí výuky i odborný 

výcvik. Odborný výcvik probíhal na pracovištích školy - školní jídelna a kuchyň v Novém 

Městě nad Metují, restaurační zařízení Pyramida v Novém Městě nad Metují, školní kuchyně 

v Opočně a na odloučených smluvních pracovištích. 

Jednalo se o tato pracoviště – Dům č. 14 a kavárna Seladon Nové Město nad Metují, Pizzerie 

Malecí Nové Město nad Metují, Hotel Rambousek Nové Město nad Metují, Vinárna 

u Drašnara Nové Město nad Metují, Restaurace Modrý domek Opočno, Restaurace Jordánek 

Opočno, Pizzerie Mája Česká Skalice, Restaurace Slávie Náchod, Hotel Elko Náchod, 

Restaurace U Slovana Náchod, Pizzerie Galerie Náchod. 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. Žáci 2. a 3. ročníku se zúčastnili 23. 1. 2019 semináře 

o restauračních moučnících vedený lektorem p. Menclem. 1. 3. 2019 se konala beseda v Kině 

v Novém Městě nad Metují s názvem Sen safari. Žáci se zúčastnili i dalších akcí pořádaných 

školou - 5. října 2018 exkurze do Reprezentativních prostor Pražského hradu, 12. března 2019 

snímku Plastic Ocean v Kině v Novém Městě nad Metují, žáci 3. ročníku 21. března 2019 

besedy s Úřadem práce Náchod. 

Dále se žáci oboru kuchař – číšník aktivně podíleli na zabezpečení různých akcí konajících se 

v restauračním zařízení Pyramida nebo v okolních firmách: 

- dne 22. - 23. 9. 2018 - catering ke dni otevřených dveří firmy KBA Grafitec s.r.o. 

Dobruška 

- dne 31. 10. 2018 - slavnostní otevření tělocvičny v Opočně 
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- dne 23. - 24. 11. 2018 - den otevřených dveří naší školy - ukázka přípravy 

alternativních teplých nápojů, flambování palačinek, příprava slavnostní tabule 

v restauračním zařízení Pyramida 

- dne 1. - 2. 12. 2018 - příprava slavnostních tabulí a servis na vánoční výstavě 

v Opočně 

- dne 6. - 9. 12. 2018 - příprava slavnostních tabulí na vánoční výstavě na zámku 

v Novém Městě nad Metují 

- dne 1. 12. 2018 - raut pro firmu Nutricia Nové Město nad Metují v restauračním 

zařízení Pyramida 

- dne 19. 12. 2018 - ukázky dovedností našich žáků pro ZŠ - míšené nápoje, slavnostní 

ubrousky, flambované ovoce a palačinky v restauračním zařízení Pyramida 

- dne11. 1. 2019 - raut při příležitosti udílení cen nejlepším atletům v restauračním 

zařízení Pyramida 

- dne 14. 1. 2019 - servis na výroční členské schůzi KČT v restauračním zařízení 

Pyramida 

- leden - březen 2019 - servis na tanečních pro dospělé v restauračním zařízení 

Pyramida 

- dne 26. 1. 2019 -  servis na Novoměstském plese v restauračním zařízení Pyramida 

- dne 15. 2. 2019 - servis na stužkovacím plese Králíčku v restauračním zařízení 

Pyramida 

- dne 15. 3. 2019 - servis na Včelařském plese v restauračním zařízení Pyramida 

- dne 22. 3. 2019 – servis na vyhodnocení sportovců Unií sportu Hradec Králové 

v restauračním zařízení Pyramida 

- dne 29. 3. 2019 – servis pro ZŠ Krčín ke dni učitelů v restauračním zařízení Pyramida-  

- dne 1. 4. 2019 - ukázky dovedností našich žáků pro ZŠ Krčín 8. třídy (míšené nápoje, 

flambování) 

- dne 4. 4. 2019 - ukázky dovedností našich žáků pro ZŠ Krčín 8. třídy (míšené nápoje, 

flambování, alternativní čaj) 

- dne 6.4. Svatební hostina – banketní formou v restauračním zařízení Pyramida 

- 16.4. Výuková ukázka práce našich žáků pro školy (kávy, alternativní čaje, míchané 

nápoje, flambování palačinek) 

- dne 13.5. Výuková ukázka práce našich žáků pro školy (kávy, míchané nápoje, úprava 

ovoce před hostem, flambování palačinek) 

- dne 14.5. Ročníkové praktické zkoušky 

8.1.10 Cukrář 

Na začátku roku navštěvovalo třetí ročník oboru cukrář 8 žákyň (v pololetí 1 žákyně ukončila 

studium) a druhý ročník 4 žákyně. 

V rámci čtrnáctidenního turnusu se střídala praktická výuka (v sudém týdnu) s teoretickou 

výukou (v lichém týdnu), při které v odborných předmětech byli žáci obou ročníků spojeni do 

jedné třídy - výuka tedy probíhala společně a vzdělávání žáků probíhalo podle ŠVP pro obor 

Cukrář. 

Praktická výuka se realizovala v cukrářských dílnách na Kasárnách. Žáci při ní vyráběli 

tradiční i netradiční druhy zákusků, klasické i moderní dorty, trendové restaurační moučníky 

a výrobky, které by si jen tak doma nevyrobili. 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). 
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Ve školním roce žáci také absolvovali i ročníkové zkoušky, během kterých mohli předvést 

svoje znalosti i dovednosti načerpané za uplynulé roky. 

Součástí výuky v jednotlivých ročnících byly i odborné exkurze, které přispěly k rozšíření 

teoretických znalostí a praktických dovedností žáků. 

Žákyně se v průběhu školního roku dostaly i na odloučené pracoviště v Dobrušce, kde se 

postupně střídaly, aby poznaly a mohly si osvojit i výrobu zákusků a dortů ve větším provozu. 

Než děvčata nastoupila na toto pracoviště, zúčastnila se 31. října exkurze v této provozovně, 

kde nás ochotný personál seznámil s jejich výrobou i celým provozem. 

Dne 27. září jsme podnikli seznamovací exkurzi do cukrárny na Králíčku v Novém Městě nad 

Metují, abychom si prohlédli provoz našeho sesterského pracoviště. Při zpáteční cestě do 

Kasáren jsme ještě navštívili cukrárnu Kamilu, kde si děvčata mohla porovnat zákusky 

vyrobené ve velkovýrobě a zákusky vyrobenými v naší cukrárně. 

Dne 23. ledna v našich cukrářských dílnách proběhla předváděcí akce, které se zúčastnilo 

celkem 30 žáků i z dalších oborů z naší školy. Tématem byly "Restaurační moučníky", kde 

pan Mencl, který za námi přijel z pražského hotelu Augustine a Luxury Collection, předvedl 

ukázky moderní výroby a následnou prezentaci restauračních moučníků, které byly poté 

připraveny i k degustaci. 

Dne 28. března jsme se rozjeli na XXIV. ročník mezinárodní soutěže kuchařského 

a cukrářského umění Gastro Hradec Vitana Cup 2019, který se konal v kongresovém centru 

Aldis v Hradci Králové. Exkurze se zúčastnilo celkem 32 žáků z oboru cukrář, číšník 

a kuchař. Součástí programu byli číšnické dovednosti, Carving - vyřezávané ovoce a zelenina, 

chuť Česka - soutěž o nejlepší svíčkovou, veletrh firem a spousta dalších doplňujících 

workshopů. Žáci zde mohli načerpat spoustu inspirace pro závěrečné zkoušky. 

Dne 12. dubna se všichni žáci obou ročníků oboru cukrář zúčastnili exkurze v cukrárně 

Kamila, kde jsme si zopakovali teoretické znalosti přeměněné do praxe ve výrobě zmrzlin. 

Ochutnávkou mléčných, smetanových a ovocných zmrzlin jsme mohli porovnat strojovou 

výrobu a výrobu ruční, kterou jsme si již vyzkoušeli na praxi v naší cukrárně. 

Během školního roku se žáci a učitelé zúčastnili mnoha dalších akcí například: 

Dne 23. - 24. listopadu Dne otevřených dveří, kde v restauraci "Pyramida" předváděli 

modelování zvířátek a postaviček z mléčné modelovací hmoty. 

Dne 19. prosince proběhla prezentace oboru cukrář, kde do školního zařízení " Pyramida" 

dorazily základní školy s žáky devátých ročníků, aby si usnadnili rozhodování o budoucím 

povolání. Během poskytování informací cukrářky předváděli modelování z mléčné 

modelovací hmoty. 

Dne 3. dubna se uskutečnil Velikonoční Jarmark v Hradci Králové, kam naše cukrářky poslaly 

svoje vymodelované výrobky a ozdobené perníčky, které byly okamžitě rozprodané, což nás 

velice potěšilo. Bylo vidět, že naše práce má nejenom smysl, ale že dokáže udělat radost 

a potěšit. 

8.1.11 Etická a estetická výchova 

Estetická a estetická výchova má nadpředmětný charakter, prolíná se napříč celým výchovně-

vzdělávacím procesem, a to v míře, která souvisí s náplní a cíli jednotlivých předmětů.  

Zařazením prvků estetické výchovy do vyučování se podílíme na rozvoji duševního života 

žáků, utváříme kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, snažíme se přispívat 
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k jejich ochraně i tvorbě. Vedeme je k tomu, aby přistupovali s tolerancí k estetickému cítění, 

zájmu a vkusu jiných osob, dokázali vyslovit svůj názor.  Zároveň působíme na žáky tak, aby 

podporovali hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a získali přehled o kulturním 

dění. 

V rámci společenských oborů jako například Kadeřník se žáci v rámci poradenských služeb 

učí vnímat člověka jako propojení fyzična a duchovna a navrhovat typ účesu nejen podle 

tvaru obličeje, ale i podle temperamentu člověka. Vánoční výstava, na které se podílejí 

budoucí kuchaři, číšníci a cukráři pod vedením svých mistrů a učitelů odborných předmětů, 

svým tematickým zaměřením na tradice Ladovské zimy zřetelně ukazuje propojení národních 

hodnot a estetického vnímání. Žáci technických oborů shromažďují materiály k připravované 

výstavě Technika známá neznámá, jedním z cílů, které je podtrhnout úctu ke kulturnímu 

a technickému dědictví. 

Společně jsme se podíleli na přípravě a uskutečnění maturitního plesu, Dne otevřených dveří, 

průběžně pečujeme o výzdobu prostor ve škole, o květinovou výzdobu školy, o pořádek ve 

třídách tak, abychom žili v esteticky podnětném a příjemném prostředí. 

V rámci všech vyučovaných předmětů provádíme etickou výchovu, důsledně a promyšleně 

vedeme žáky k občanským ctnostem, jako jsou například humanita, přátelství, pomoc, 

soucítění a spolupráce. Upřednostňujeme prožitkové výukové postupy, dbáme na pozitivní 

motivaci a prožitek žákova úspěchu. Našim cílem je kladný přístup žáka k sobě samému, 

k životu a vytvoření demokratického klimatu školy.  

K tomuto cíli bezpochyby přispěly například akce Osmičková výročí, v rámci kterých si žáci 

formou řízené besedy připomněli události z roku 1918, 1938 a 1968, vysvětlili si souvislosti 

a odraz v současném dění nebo akce Legionáři v rámci které se žáci postupně seznamovali 

s osudy konkrétních lidí, legionářů, z našeho regionu. Žáci mají možnost vyjádřit svůj názor 

v rámci třídnických hodin, na jednáních Žákovské rady, podat příspěvek do školního časopisu 

či na www nebo facebookové stránky školy. Na škole proběhl program Edison, který zaštiťuje 

organizace AIESEC, jako týden velkých příležitostí komunikace, spolupráce, získání nových 

přátel, podílení se na programu a jedinečných zážitků s mladými lidmi z různých koutů 

našeho světa.  

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. 

8.1.12 Enviromentální vzdělávání 

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, 
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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 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: Planeta Země 3000 

Termín konání: 18. února 2019 Kino Nové Město nad Metují 

Zaměření akce: Program – Myanmar divoká cesta do barmské říše. Planeta 

Země 3000 je populárně naučný vzdělávací projekt s přírodovědně-historicko-

zeměpisným přesahem určený pro žáky základních škol a středních škol v celé 

České republice. Projekt probíhá formou nejmodernějších multimediálních 

projekcí poutavých fotografií, pestrých animací, map a didaktických nákresů 

za doprovodu autentických zvuků, hudby a naživo komentovaného výkladu 

učitelky a reportéra. 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 

studenty nejen učí a baví, ale také přispívají k zamyšlení se a vytvoření 

životních hodnot. 

Cílová skupina: žáci a učitelé školy 

b. Název akce: Sen Safari 

Termín konání: 1. března 2019 Kino Nové Město nad Metují 

Zaměření akce: Režisér Ivo Pavelek osobně uvedl svůj filmový dokument o 

životě a díle zakladatele Safari ve Dvoře Králové. Film o Ing. Josefu 

Vágnerovi, legendárním řediteli ZOO, vznikal dlouhých sedm let. Podrobně 

mapuje skutečnost, jak se z vize stává realita. 

Cílová skupina: žáci a učitelé školy 
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c. Název akce: Plastic Ocean 

Termín konání: 12. března 2019 Kino Nové Město nad Metují 

Zaměření akce: Režisér a novinář Craig Leeson spolu s rekordmankou ve 

freedivingu a ekologickou aktivistkou Tanjou Streeter a celým týmem vědců 

odhalují šokující pravdu o úrovni znečištění a množství plastu v našich 

oceánech. To, co začíná jako idylický dokumentární film o krásách oceánů, 

končí alarmujícími záběry plastového podvodního světa. Projekce pod záštitou 

Greenpeace ČR. 

Cílová skupina: žáci a učitelé školy 

d. Název akce: Izrael – země plná kontrastů 

Termín konání: 26. června 2019 Městská knihovna Nové Město nad Metují.  

Zaměření akce: Multimediální program s průvodním slovem lektora. Izrael, 

země plná kontrastů – legendy, historie, současnost, ochrana přírodního 

prostředí. 

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. seznamovací pobyt 

b. lyžařský kurz 

c. sportovně turistický kurz 

d. 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 2019 – připomenutí v rámci třídnických hodin. 

8. Environmentální informace a osvěta – nástěnky, školní časopis. 

9. Zveřejňování informací o ekologických aktivitách probíhajících ve škole na webových 

stránkách školy, na Facebooku, v tisku. 

10. Podpora využívání kol a hromadné dopravy při dopravě do školy. 

11. Podpora zdravého životního stylu: 

a. nabídka potravin ve školní kantýně 

b. nabídka školních obědů 

c. osvěta ohledně zneužívání návykových látek 

d. exkurze Gastro Hradec (březen 2019 – žáci oborů gastronomie, kuchař – 

číšník, cukrář) 

Plnění plánu EVVO probíhá průběžně, podílejí se všichni žáci a pracovníci školy. 
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8.1.13 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. 

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. 

Dva žáci 3. ročníku oboru Karosář část odborného výcviku absolvovali ve firmě Škoda Auto 

a.s. Kvasiny. Dva žáci 3. ročníku oboru Strojní mechanik byli na odborném výcviku ve firmě 

ZBA Geotech, s. r. o. v Novém Městě nad Metují a jeden žák téhož oboru ve firmě ATAS 

elektromotory Náchod, a. s. 

Žáci 3. ročníku oboru Karosář absolvovali v rámci odborného výcviku základní kurz 

svařování kyslíko-acetylénovým plamenem a kurz svařování v ochranné atmosféře CO2. Tito 

žáci získali rovněž výcvik v řízení motorových vozidel skupiny B. Žáci 3. ročníku oboru 

Strojní mechanik absolvovali kurz svařování v ochranné atmosféře CO2. 

Dva žáci 2. ročníku oboru Strojní mechanik se zúčastnili krajského kola Soutěže odborných 

dovedností, které se konalo 27. – 28. 3. 2019 ve Střední škole v Dobrušce, kde se umístili na 

9. místě v soutěži družstev. 

Odborný výcvik učebního oboru kadeřník probíhal na dvou odborných pracovištích naší školy 

v Novém Městě nad Metují, tři žákyně 3. ročníku byly i na odloučeném pracovišti - 

kadeřnictví v Jaroměři, v Českém Meziříčí a v Hradci Králové. 

Žáci učebního oboru Kuchař - číšník a studijního oboru Gastronomie absolvovali odborný 

výcvik na pracovištích naší školy - ve školní jídelně a kuchyni na kasárnách v Novém Městě 

nad Metují, ve školním restauračním zařízení Pyramida v Novém Městě nad Metují 

a v kuchyni v Opočně.  

Během školního roku část odborného výcviku probíhala i na smluvních odloučených 

pracovištích - Pizzerie Malecí Nové Město nad Metují, Hotel Rambousek Nové Město nad 

Metují, Vinárna u Drašnara Nové Město nad Metují, Restaurace U Jelena Dobruška, 

Restaurace Modrý domek Opočno, Restaurace Jordánek Opočno, Pizzerie Mája Česká 

Skalice, Motel Skalka Podbřezí, Penzion Orlice Potštejn, Kozí chlívek Deštné, Restaurace Ve 

Dvoře Dvůr Králové, Restaurace U Bulánka Batňovice, Hotel Beránek Náchod, Zámecký 

hotel U Rajských Náchod, Duran Grill Hradec Králové, Dům č. 14 a kavárna Seladon Nové 

Město nad Metují, Restaurace Slávie Náchod, Hotel Elko Náchod, Restaurace U Slovana 

Náchod a Pizzerie Galerie Náchod. 

Odborný výcvik žákyň učebního oboru Cukrář probíhal na cukrářské školní dílně v Novém 

Městě nad Metují, žákyně část odborného výcviku absolvovaly i v Pekárně Marta v Dobrušce. 

Odborný výcvik studijního oboru Mechanik seřizovač probíhal na dílnách školy v Novém 

Městě nad Metují, čtyři žáci byli umístěni na smluvní odloučené pracoviště do firem Messa 

Parts s. r. o. Vysokov, KD planeta, s.r.o., Nahořany, Městec a PROGRESTECH-nástroje, 

s.r.o. Dobruška. 

8.1.14 Zájmové kroužky 

Od 17. 10. 2018 se v odpoledních hodinách každou sudou středu konal kroužek robotiky pro 

naše studenty i žáky ZŠ. Účastníci kroužku mají možnost si vyzkoušet stavbu a programování 
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různých robotických stavebnic firmy Lego a Fischertechnik. Předpokládá se, že vybraní žáci 

se zúčastní vybrané robotické soutěže. 

Nakonec se i dva studenti naší školy zúčastnili robotické soutěže Jedobot, kterou pořádala 

SPŠ Jedovnice 10. 5. Na soutěž odjeli se svým robotem specializovaným na robotické sumo. 

V silné konkurenci se jim sice nepodařilo probojovat až do finále, ale konečná bilance dvou 

vyhraných a dvou prohraných zápasů nás zařadilo do lepší poloviny soutěžících. 

8.1.15 Školní sportovní aktivity 

V září se 36 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. 

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 nově i 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 florbalu kolidoval se školní akcí 

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 

24. dubna středoškolská liga ve frisbee (kolektivní hra s létajícím talířem) v Hradci Králové, 

kam se sjelo 10 středních škol z celé republiky. V silné konkurenci jsme se umístili uprostřed 

startovního pole. 

8.1.16 Metodická sdružení 

Schůzky metodického sdružení jsou stanoveny Organizačním zabezpečením školního roku 

2018/2019 a Ročním plánem (Organizační směrnice č. 06/2018 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 16. 10. 2018 a vycházelo z dokumentu 

ČŠI  Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání pro školní rok 2018/2019 

projednávaného v červenci 2018. Týkala se nás oblast středního odborného vzdělávání 

a tématem byla „Příprava výuky v souladu s vědomostními, dovednostními i postojovými cíli 

definovanými v kurikulárních dokumentech školy a potřebami žáků“.  

Dokument je rozdělen na dílčí části (Koncepce a rámec školy, Pedagogické vedení školy, 

Kvalita pedagogického sboru, Výuka, Vzdělávací výsledky žáků, Podpora žákům při 

vzdělávání (rovné příležitosti), Charakteristika prostředí, v němž škola pracuje), které byly 

předmětem programu porady a po přednesení garantem k nim byla vedena diskuze na 

konkrétní podmínky naší školy. Vytvoření tvůrčího prostředí se spokojenými žáky 

a pedagogickým sborem je předpokladem pro rozvoj a vzdělávání odborníků nejen 

v technické oblasti naší společnosti. 
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Druhé setkání metodického sdružení se uskutečnilo 12. 2. 2019 a týkalo se hodnocení práce 

pedagogů teoretické i praktické výuky školy SPŠ. Tématem tohoto setkání byl „Informativní 

přehled učitele o jeho zajištěných exkurzích, akcích ve škole a ostatních činnostech učitele za 

1. pololetí školního roku 2018/2019“. 

Úvodní slovo měla zástupkyně pro SPŠ, která uvedla výčet všech akcí, kterých se škola 

zúčastnila nebo je pořádala a poděkovala všem za realizaci akcí. Každý pedagog sdělil 

ostatním svůj výčet akcí, které připravil nebo se na nich podílel při jejich realizaci jako celku. 

U každé akce jsme uvedli, které třídy se týká, termín uskutečnění, jak dlouho trvala 

a charakteristiku akce. Závěrečného hodnocení se ujala paní ředitelka školy a poděkovala za 

dosavadní práci všem pedagogům. Snahou vzdělávání ve škole v teoretické i praktické oblasti 

je propojení s praxí v jednotlivých firmách, která se neustále vyvíjí podle požadavků trhu. 

Třetí poslední setkání metodického sdružení se uskutečnilo 24. 4. 2019 a zabývalo se tématem 

Sociální a osobnostní rozvoj žáků (vychází z dokumentu ČŠI  Kritéria hodnocení podmínek, 

průběhu a výsledků vzdělávání pro školní rok 2018/2019). K jednotlivým oblastem 

(Komunikace, Kooperace a kompetice, Poznávání lidí a interakčních jevů, Vztahy mezi lidmi) 

si garanti připravili příspěvek a v diskuzi byly posuzovány a hodnoceny vlivy ve vztahu 

k naší škole. V rámci jednotlivých příspěvků a následné diskuse se jednoznačně potvrdila 

důležitost tohoto tématu a je zřejmé, že nelze od sebe oddělit teoretické a praktické 

vyučování. 

Všechny schůzky měly klidnou, tvůrčí a inspirující atmosféru a ukázalo se, že cílem všech je 

maximálně vytvořit příznivé klima pro žáky. Nicméně bez podpory města, spolupracujících 

firem a rodičů se neobejdeme. 

8.1.17 Celkové hodnocení organizace vzdělávání SPŠ 

Ve školním roce 2018/2019 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. Gen. Klapálka a Dílně CNC, 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,…).  

Žáci studijních oborů Gastronomie, Mechanik-seřizovač, Strojírenství, Informační 

technologie si splnili v měsíci září nebo květnu Odbornou praxi na předem dohodnutých 

pracovištích.  

Všechny obory během školního roku nově absolvovaly ročníkové zkoušky Třetí ročníky 

učebních oborů a čtvrté ročníky studijních v polovině ledna, první a druhé ročníky a třetí 

ročníky studijních oborů v květnu a červnu. Někteří žáci podcenili váhu přípravy a ve zkoušce 

neobstáli. 

Žáci prvního ročníku ve dnech 5. – 7.záři absolvovali Seznamovací pobyt na pobytovém 
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zařízení Horalka ve Sněžném v Orlických horách. Vedoucím celého pobytu byla Mgr. Eva 

Cohornová, metodička prevence, dále se zúčastnili třídní učitelé Mgr. Iveta Potočková, Mgr. 

Michal Bureš, Mgr. Pavel Biegl a Ing. Stanislava Hofmanová, výchovná poradkyně. 

Žáci třetího ročníku se ve dnech 16. 9. – 21. 9. 2018 zúčastnili Sportovně turistického kurzu 

ve Výcvikovém středisku UP Olomouc na Pastvinské přehradě pod vedením Mgr. Pavla 

Biegla a dalšími instruktory  - Mgr. Pavlem Dostálem, Mgr. Radkem Ehlem, Mgr. Michalem 

Burešem. 

Žáci druhého ročníku se ve dnech 19. 1. – 26. 1. 2019 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. 

V měsíci únoru se konal Maturitní ples žáků čtvrtého ročníku a žáků třetího ročníku učebních 

oborů v Hotelu u Beránka v Náchodě. 

Ve dnech 23. – 24. 11. 2018 a 8. 2. 2019 škola pořádala pro žáky základních škol a jejich 

rodiče Dny otevřených dveří za spoluúčasti zástupců spolupracujících firem se školou.  

Týden prevence se konal v měsíci březnu. Žáci se zúčastnili přednášky „Posílení právního 

vědomí žáků. Pohled z hlediska prevence a z hlediska represe.“ Vedené Dagmar 

Dvořáčkovou, manažerkou prevence rizikového chování Oddělení sociální prevence MÚ 

NMnM. Dále bloku přednášek s názvem Zvol si život prezentovaný společností ACET ČR, z. 

s., lektorem Ing. Michalem Koťátkem – přednášky Hrdinství, Holokaust a předsudky, 

Poruchy příjmu potravy, Přátelství a láska. 

Napříč celým rokem se škola prezentovala formou výstav, prodejem výrobků, dále zajišťovala 

průběh Svatováclavských slavností v Dobrušce, Týdne vzdělávání dospělých, podzimní i jarní 

výstavu Zahrady Čech v Častolovicích a řadu rautů a cateringů pro MÚ z okolních měst 

i soukromé osoby. Největší prezentací celé školy je již tradičně pořádání 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. 

8.1.18 Kontrolní činnost v oblasti výuky 

8.1.18.1 Kontrolní činnost zástupkyně ředitelky 

Kontrola vedení pedagogické dokumentace 

Během celého roku prováděla zástupkyně ředitelky namátkovou kontrolu povinné 

dokumentace. Dne 30. 10. 2018 byla provedena komplexní kontrola třídních knih, deníků 

odborného výcviku, 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. 

Evidence docházky byla v naprosté většině v pořádku. Další hloubková kontrola dokumentace 

všech tříd a listů BOZP se konala 6. 2. 2019. Veškeré drobné nedostatky byly odstraněny do 

data následné kontroly. Poslední kontrola dokumentace se konala dne 27. 6. 2019 při 
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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 zjištěno plnění této povinnosti a nebyly shledány 

žádné nedostatky. 

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 

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 a 1. - 3. ročníků v květnu a červnu. Všichni pedagogové dbají a kladou 

důraz již během školního roku na přípravu žáků ke zkouškám. Nebylo shledáno žádné 

pochybení. 

Kontrola zápisu zpráv od třídních učitelů pro SPC, PČR 

Kontrola jednotlivých posudků. Vyučující píší zprávy dle osnovy sestavené školní 

psycholožkou. Drobné nedostatky jsou pouze formálního charakteru. 

Kontrola učebních dokumentů 

Bezpečnostní listy žáků, tematické plány, témata k maturitním zkouškám, výběr témat 

k závěrečným zkouškám dle aktuálního zadání JZZZ, kontrola pomoci při zavedení 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. 
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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.  

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 vykonáno 21 hospitací 

a namátkové kontrolní vstupy. Hospitace byly zaměřeny na organizaci a používané metody 

výuky, přípravu na vyučování, interakci a komunikaci, motivaci žáků.  

Kladně byla hodnocena připravenost a organizace vyučovací hodiny, motivace žáků, 

samostatnost žáků při vyučovací hodině. 

Rezervy jsou u některých pedagogů, jako nesmazaná tabule na začátku vyučovací hodiny, což 

bylo v průběhu vyučovací hodiny odstraněno. Častějším jevem, který byl v průběhu hospitací 

zaznamenán, je částečná nekázeň žáků (odpovídání více žáků najednou). 

Všichni pedagogové měli řádně vypracován pracovní tematický plán, který byl přehledně 

a termínově plněn.  

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. 
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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,  

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. 

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. 

8.1.18.2 Kontrolní činnost vedoucích úseků 

Pravidelnou kontrolní činnost na svých úsecích také provádějí vedoucí úseků, kteří z těchto 

kontrol odevzdávají 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 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.  

8.2 Útvar OŠ NM 

Ve školním roce 2018/2019 probíhalo teoretické i praktické vyučování ve třech budovách 

v Novém Městě nad Metují – Merkur, Hradčany, Králíček a dále v Broumově, což znamenalo 

zvýšenou náročnost v oblasti organizace práce. Na odborné předměty dojížděli žáci všech 

ročníků oboru Kuchař z Opočna do budovy Merkur v Novém Městě nad Metují. Během 

školního roku panovala přátelská atmosféra napříč pracovišti školy. 
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8.2.1 Kuchař Nové Město a Opočno 

V letošním školním roce nastoupilo do prvního ročníku v Novém Městě nad Metují 17 žáků. 

Někteří žáci přerušili či ukončili studium, přestoupili na jiný obor či přišli z jiné školy, do 

druhého ročníku postupuje celkem 9 žáků. V druhém ročníku byli na začátku školního roku 

3 žáci, 1 žák studium ukončil, během druhého pololetí 1 žák přestoupil z jiného oboru. Druhý 

ročník tak ukončili 3 žáci. Ve třetím ročníku se učilo 6 žáků. Jeden z nich v průběhu školního 

roku přerušil studium, 1 žákyně do této třídy přestoupila v druhém pololetí z jiného oboru, ale 

pro vysokou absenci požádala o opakování ročníku. Závěrečné zkoušky skládalo a výuční list 

získalo 5 žáků. 

Do prvního ročníku v Opočně nastoupily v září 4 žákyně, v pololetí přestoupil 1 žák z jiné 

školy. V druhém ročníku se po celý školní rok učili 2 chlapci. Nastoupili 3 žáci, ale 1 žák 

studium během září ukončil a 1 žákyně naopak přestoupila v květnu z jiné školy. Ve třetím 

ročníku začali studovat 3 žáci, v průběhu školního roku 1 žákyně studium přerušila, 

závěrečnou zkoušku skládali a výuční list obdrželi 2 žáci. 

Výuka druhého a třetího ročníku probíhala v letošním školním roce v jedné třídě, učilo se tedy 

v odděleních. 

Odborný výcvik v Novém Městě nad Metují byl uskutečňován ve cvičné kuchyňce v budově 

Králíček, v kuchyni bistra v budově Merkur a v prodejně školního bistra. 

Odborný výcvik v Opočně probíhal ve cvičné kuchyňce a ve školní kuchyni. 

V letošním roce se konalo mnoho prezentačních akcí a aktivit pro žáky: 

19. 9. navštívili žáci Veletrh práce v Pelclově divadle v Rychnově na Kněžnou. 

26. 9. byl pořádán sportovní den na Stadionu generála Klapálka, kde žáci plnili sportovní 

disciplíny jako např. skok vysoký, skok daleký, vrh koulí či střelbu ze vzduchovky. 

18. 10. se v Opočně uskutečnila akce „Škola hrou“, na které se žákům z okolních základních 

škola představily učební obory naší školy. 

4. 10. - 7. 10. se obor prezentoval na podzimní zahrádkářské výstavě v Častolovicích. 

26. 11. a 29. 1. měli žáci možnost zabruslit si na zimním stadionu v Novém Městě nad Metují. 

V týdnu od 12. do 16. 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 se seznámili s  učebnami pro teoretickou výuku a kuchyňkami pro 

odborný výcvik a prohlédli si školní bistro. 

Ve dnech od 6. do 9. 12. uspořádala naše škola vánoční výstavu na novoměstském zámku, 

tentokrát na téma „Ladovská zima“. 

Začátkem ledna probíhaly ročníkové zkoušky žáků 3. ročníku. Žáci absolvovali zkoušku 

praktickou, písemnou i ústní, všichni prospěli. 

15. 2. se pořádal školní ples v Pyramidě v Novém Městě nad Metují, kde byli stužkováni žáci 

3. ročníků. 

21. 2. proběhla v naší škole prezentační akce s názvem „Den řemesel“. 

27. 2. měli žáci možnost zhlédnout v novoměstském kině film „Sen Safari“ a následně 

besedovat s jeho režisérem. 
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13. 3. reprezentoval školu žák 3. ročníku na soutěži odborných dovedností v Lomnici nad 

Popelkou. 

4. 4. se utkal tým našich žáků na soutěži „Kuchařské dovednosti“ v Hradci Králové s pěti 

dalšími družstvy z jiných škol. Získali krásné druhé místo. 

11. 4. konalo se v Opočně setkání bývalých zaměstnanců, kteří jsou již v důchodu. Žáci oboru 

jim připravili chutný oběd, který pak servírovali dle pravidel jednoduché obsluhy. 

Ve dnech 12. - 14. 4. předvedl obor Kuchař na velikonoční výstavě v Častolovicích 

velikonoční pokrmy a ukázku stolování. 

V měsících březen až červen probíhal projekt zaměřený na kariérové poradenství pořádaný 

neziskovou organizací Aspekt. Účastnili se ho vybraní žáci, kterým měl program pomoci 

hledat zaměstnání a zapojit se do pracovního života. 

24. 4. se žáci zúčastnili přednášky na téma Kyberšikana. 

V květnu pořádala naše škola „Týden regionu“, v rámci kterého se učitelé ve výuce zaměřili 

na významného českého malíře, grafika a ilustrátora Františka Kupku. 

13. 5. navštívili žáci 1. ročníku budovu Kasárna, kde jim studenti oboru Kuchař - číšník 

předvedli flambování, přípravu různých druhů kávy a míchaných nápojů. 

17. 5. děvčata a chlapci se podíleli na realizaci Hudebně-divadelního festivalu speciálních 

škol v náchodském Hotelu Beránek.  

29. 5. se utkaly tři žákovské týmy ve školní kuchařské soutěži. Tohoto klání se zúčastnili žáci 

z Nového Města nad Metují, Broumova a Opočna. 

Dne 14. 6. zakončili žáci 3. ročníku vzdělávání na naší škole a získali výuční list. 

V jarních měsících žáci oboru Kuchař v rámci projektu „Okolí naší školy“ podíleli na úklidu a 

zvelebení prostředí okolo budov. Do projektu bylo zapojeno více tříd a několik pedagogů. 

Také děvčata a chlapci 1. a 2. ročníků zúročili své znalosti nabyté v tomto školním roce při 

ročníkových zkouškách, které se tak jako závěrečné zkoušky skládaly z praktické, písemné 

a ústní části. 

Na konci 1. a 2. 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 zajišťovali tyto akce: 

- Slavnostní večeře pro Mezinárodní setkání spřátelených měst - MÚ Dobruška 

- Svatební catering pro 70 osob ve Lhotě pod Libčany 

- Raut pro 100 osob u příležitosti Dne otevřených dveří - KBA Grafitec Dobruška 

- Občerstvení na Setkání ředitelů a zástupců firem v Pyramidě 

- 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 ke Dni učitelů v Novém Městě nad Metují pořádané DVPP Hradec 

Králové 

- Raut pro Hudebně-divadelní festival speciálních škol v Náchodě 

- Občerstvení pro nemocnici Náchod 

- Svatební catering pro 100 osob 
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- Opočenský jarmark 

- Tombola na školní ples - výrobky studené kuchyně 

- Občerstvení - Knihovna Nové Město nad Metují 

- Občerstvení - Muzeum Nové Město nad Metují 

- Občerstvení - Bohemia trafo Nové Město nad Metují 

- a mnoho dalších drobnějších zakázek pro firmy a soukromé osoby 

Exkurze: 

- Prodejna zdravé výživy Nové Město nad Metují 

- Skaličan - zpracování a výroba masa a masných výrobků 

- Ovocnářské středisko Zájezd u České Skalice 

- Hotel Rajská zahrada Nové Město nad Metují 

- Pivovar Dobruška 

- Pivovar Olivětín 

- Velikonoční výstava Častolovice 

- Úřad práce Náchod 

- Gastro Hradec Králové 

- Pražírna kávy Lamcafé Hradec Králové 

- Světová výstava Titanic Brno 

- Památník Terezín 

8.2.2 Cukrář 

V prvním ročníku studovalo 11 žáků, někteří žáci přerušili či ukončili studium, přestoupili na 

jiný obor, do druhého ročníku pokračuje celkem 6 žáků. Do druhého ročníku nastoupilo 5 

žáků. 1 dívka studium přerušila, 1 ukončila, do dalšího ročníku postupují 3 žáci. Studium ve 

třetím ročníku zahájili 3 žáci. V druhém pololetí do třídy přestoupila 1 žákyně z jiné školy. 

V červnu úspěšně zakončili studium výučním listem 4 žáci. 

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, které se prodávaly ve školním bistru, dále pracovali na 

objednávkách na rauty, svatby či oslavy, vyráběli svatební koláče a dorty. Zaměřili se také na 

nové trendy v cukrářském oboru. 

V letošním roce se konalo mnoho prezentačních akcí a aktivit pro žáky: 

19. 9. navštívili žáci Veletrh práce v Pelclově divadle v Rychnově na Kněžnou. 

26. 9. byl pořádán sportovní den na Stadionu generála Klapálka, kde žáci plnili sportovní 

disciplíny jako např. skok vysoký, skok daleký, vrh koulí či střelbu ze vzduchovky. 

18. 10. se v Opočně uskutečnila akce „Škola hrou“, na které se žákům z okolních základních 

škola představily učební obory naší školy. 

4. 10. - 7. 10. se obor prezentoval na podzimní zahrádkářské výstavě v Častolovicích. 

26. 11. a 29. 1. měli žáci možnost zabruslit si na zimním stadionu v Novém Městě nad Metují. 

V týdnu od 12. do 16. 11. jsme se podíleli na akci Týden vzdělávání dospělých na Úřadu 

práce v Náchodě. Návštěvníci si mohli prohlédnout výrobky našich žáků a ukázku stolničení. 
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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 kuchyňkami pro 

odborný výcvik a prohlédli si školní bistro. 

Ve dnech od 6. do 9. 12. uspořádala naše škola vánoční výstavu na novoměstském zámku, 

tentokrát na téma „Ladovská zima“.  

Začátkem ledna probíhaly ročníkové zkoušky žáků 3. ročníku. Žáci absolvovali zkoušku 

praktickou, písemnou i ústní, všichni prospěli. 

15. 2. se pořádal školní ples v Pyramidě v Novém Městě nad Metují, kde byli stužkováni žáci 

3. ročníků. 

21. 2. proběhla v naší škole prezentační akce s názvem „Den řemesel“. 

27. 2. měli žáci možnost zhlédnout v novoměstském kině film „Sen Safari“ a následně 

besedovat s jeho režisérem. 

8. 4. navštívili žáci 1. ročníku budovu Kasárna, kde jim studenti oboru Kuchař - číšník 

předvedli flambování, přípravu různých druhů kávy a míchaných nápojů. 

11. 4. se konalo v Opočně setkání bývalých zaměstnanců, kteří jsou již v důchodu. Žáci oboru 

Cukrář jim připravili sladké pohoštění. 

Ve dnech 12. - 14. 4. předvedl obor Cukrář na velikonoční výstavě v Častolovicích 

velikonoční výrobky. 

V měsících březen až červen probíhal projekt zaměřený na kariérové poradenství pořádaný 

neziskovou organizací Aspekt. Účastnili se ho vybraní žáci, kterým měl program pomoci 

hledat zaměstnání a zapojit se do pracovního života. 

24. 4. se žáci zúčastnili přednášky na téma Kyberšikana. 

Na 27. 4. napekli cukráři výrobky, které se s velkým úspěchem prodávaly na Ovčáckých 

slavnostech v Ratibořicích. 

V květnu pořádala naše škola „Týden regionu“, v rámci kterého se učitelé ve výuce zaměřili 

na významného českého malíře, grafika a ilustrátora Františka Kupku. 

17. 5. děvčata a chlapci se podíleli na realizaci Hudebně-divadelního festivalu speciálních 

škol v náchodském Hotelu Beránek.  

Dne 14. 6. zakončili žáci 3. ročníku tříleté vzdělávání na naší škole a získali výuční list. 

V jarních měsících se žáci oboru Cukrář v rámci projektu „Okolí naší školy“ podíleli na 

úklidu a zvelebení prostředí okolo budov. Do projektu bylo zapojeno více tříd a několik 

pedagogů. 

Také děvčata a chlapci 1. a 2. ročníků zúročili své znalosti nabyté v tomto školním roce při 

ročníkových zkouškách, které se tak jako závěrečné zkoušky skládaly z praktické, písemné 

a ústní části. 

Na konci 1. a 2. 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 zajišťovali tyto akce: 

- Zákusky a koláče pro Mezinárodní setkání spřátelených měst - MÚ Dobruška 

- Zákusky na raut pro 100 osob - Den otevřených dveří v KBA Grafitec Dobruška 

- Občerstvení na Setkání ředitelů a zástupců firem v Pyramidě 

- Zákusky na vernisáž - zahájení vánoční výstavy - Zámek Nové Město nad Metují 
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- Časté zakázky pro MAS Pohoda venkova - opakovaně 

- Zákusky na raut pro 300 osob ke Dni učitelů v Novém Městě nad Metují 

- Zákusky na raut pro SŠ PVC Dobruška - soutěž SolidCam 

- Zákusky na raut v nemocnici Náchod 

- Zákusky na raut pro Hudebně-divadelní festival speciálních škol v Náchodě 

- Tombola na školní ples - zákusky a koláče 

- Výrobky na velikonoční jarmark na Pivovarském náměstí v Hradci Králové 

- Výrobky na Ovčácké slavnosti v Ratibořicích 

- Výrobky na Opočenský jarmark 

- Výrobky na prodej u příležitosti 100. výročí Gymnázia Jaroměř 

- Spoustu kilogramů svatebních koláčů na zakázku 

- Dorty různých tvarů a velikostí na zakázku 

- Mnoho dalších drobnějších zakázek pro firmy a soukromé osoby 

Exkurze: 

- Prodejna zdravé výživy Nové Město nad Metují 

- PéCé Broumov 

- Hotel Rajská zahrada Nové Město nad Metují 

- Velikonoční výstava Častolovice 

- Úřad práce Náchod 

- Gastro Hradec Králové 

- Prodejna cukrářských potřeb v Pohoří 

- Pražírna kávy Lamcafé Hradec Králové 

- Světová výstava Titanic Brno 

- Památník Terezín 

V průběhu školního roku bylo pravidelně zásobováno školní bistro a byly přijímány zakázky 

na různé oslavy a svatby. Dále se zákusky vyráběly na mimořádné akce, rauty, cateringy, 

prodejní výstavy apod. Cukrářský obor spolupracuje s dalšími obory, jako jsou kuchaři, 

aranžéři, cukráři H oboru a podílejí se tak společně na realizaci různých akcí. 

Cukrářský sortiment se skládá téměř z padesáti druhů cukrářských výrobků, dortů, svatebních 

koláčků a řezů. 

8.2.3 Pečovatel 

Ve školním roce 2018/2019 byla výuka v prvním až třetím ročníku oboru Pečovatelské služby 

realizována podle ŠVP Pečovatel. Do prvních ročníků nastoupila 1 žákyně, během školního 

roku přistoupily 3 žákyně z jiných škol. Ve druhém ročníku se vzdělávali 3 žáci. Ve třetích 

ročnících zahájili studium 2 žáci, 2 žákyně přistoupily během školního roku, 1 žák přestoupil 

na jiný obor v rámci školy. Studium složením závěrečné zkoušky úspěšně ukončily 2 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 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 

konali žáci i praktickou ročníkovou zkoušku, při které všichni 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. 
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Exkurze a přednášky: 

- Divadlo SEMTAMFOR 

- Podzimní výstava v Častolovicích 

- Vánoční výstava v kině v Novém Městě nad Metují 

- Pro – Charitu Červený Kostelec 

- Sen Safari – film a beseda 

- Tkalcovské muzeum Trutnov 

- CPR Jaroměř 

- Propagační podnik Hradec Králové 

- Chráněné dílny Verpet Náchod 

- Divadlo Hradec Králové 

- Divadlo Náchod 

- RZS Náchod 

- Kavárna Láry - Fáry 

- Beseda Afrika – knihovna Nové Město nad Metují 

V dubnu pořádala Střední škola řemesel a Základní škola Hořice pátý ročník soutěže 

odborných dovedností v oboru Pečovatelské služby. Soutěž byla určena pro dvoučlenná 

družstva oboru Pečovatelské služby. Účastníky byla odborná učiliště Hořice, Černovice a 

Hradec Králové. Naši školu zastupovaly žákyně 3. ročníku. Soutěž byla sestavena z těchto 

disciplín: testu všeobecných teoretických znalostí a první pomoci, úpravy lůžka bez klienta a 

hygienické péče o kojence, žehlení ložního prádla, strojového šití ubrousku a přípravy 

lívanců. Naše družstvo obsadilo krásné třetí místo. 

Pečovatelé se zapojili také do akcí pořádaných školou – sportovního dne, bruslení, přípravy 

a zajištění vánoční výstavy, školního plesu, Týdnů prevence, Školy hrou v Opočně, Dne 

řemesel, Týdnů regionu a dalších náborových a prezentačních akcí. 

Ročníkové zkoušky třetího ročníku vykonali 4 žáci, všichni prospěli a jedna žákyně prospěla 

s vyznamenáním. Ročníkové zkoušky druhého ročníku složily 2 žákyně. V prvním ročníku se 

zúčastnily 4 žákyně, všechny prospěly. 

Závěrečné zkoušky vykonaly 2 žákyně třetího ročníku. Praktická část zkoušek proběhla na 

smluvním pracovišti a školních pracovištích odborného výcviku. Výsledky zkoušek jsou 

výborné, žákyně prokázaly dobré vědomosti a praktické dovednosti. Obě žákyně prospěly 

s vyznamenáním. 

8.2.4 Rodinka 

Na začátku školního roku nastoupilo do prvních ročníků 10 žáků, v průběhu školního roku 

2 žáci ukončili studium, 1 žákyně přestoupila na jinou školu. Ve druhých ročnících byli na 

začátku školního roku 4 žáci, 1 žák přistoupil v rámci školy z jiného oboru. 

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. 

Žáci druhého ročníku pracovali také na školním pozemku. Při odborném výcviku se žáci 

zdokonalili v jednotlivých domácích pracích a byli velmi dobře připraveni k závěrečným 

zkouškám. 

Výuka obou ročníků byla obohacena i exkurzemi a přednáškami, které výuku vhodně 

doplnily. 
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Exkurze a přednášky 

- Divadlo SEMTAMFOR – Staré řecké báje a pověsti 

- Zahradnické centrum Opočno 

- Knihovna Hronov – program J. Škvorecký 

- Vánoční výstava v kině Nové Město nad Metují 

- Sen Safari – film s besedou 

- Výstava Titanic Brno 

- Podzimní a jarní výstava v Častolovicích 

- Hotel Rajská zahrada 

- Propagační podnik Hradec Králové 

- Neratov – chráněné dílny 

- Pekárny a cukrárny Náchod 

- Chráněné dílny Verpet Náchod 

- Pekárna Marta Dobruška, Pohoří 

- Tkalcovské muzeum Voletiny 

- CPR Jaroměř 

- Prádelny a čistírny Náchod 

- Beseda v knihovně Nové Město nad Metují 

- Pro – charitu Červený Kostelec 

V září byl pořádán sportovní den na Stadionu generála Klapálka, kde si žáci splnili sportovní 

disciplíny, jako např. skok vysoký, skok daleký či vrh koulí. 

Dále se žáci zapojili i do školních akcí: příprava vánoční výstavy, bruslení, školního plesu, 

týdne prevence – besedy na téma Kyberšikana, Dne řemesel, Týdnů regionu, které byly 

věnovány J. Škvoreckému a F. Kupkovi. K vydařeným akcím patří podzimní a jarní 

Environmentální den, kdy se všichni žáci oboru zapojili do úpravy životního prostředí na 

Hradčanech.   

Dva zástupci oboru reprezentovali školu v soutěži odborných vědomostí a dovedností Šikovné 

ruce v Liberci. Náročná soutěž se skládala z testu odborných znalostí, ušití jehelníčku, 

zdobení perníků a úklidu podlahových krytin. Našemu družstvu se podařilo všechny úkoly 

splnit a obsadilo 4. místo. 

Ročníkové zkoušky v prvním ročníku složilo 7 žáků, všichni prospěli. V druhém ročníku 

zkoušku skládalo 5 žáků. Závěrečné zkoušky složila 1 žákyně. Čtyři žáci na doporučení PPP 

Náchod rozkládají 2. ročník. 

8.2.5 Pekař 

Do prvního ročníku nastoupilo 6 žáků, v průběhu školního roku někteří žáci přerušili studium, 

další přestoupili z jiné školy, ale následně studium ukončili, 1 žákyně přestupuje na jiný obor. 

Do druhého ročníku pokračují 2 žáci. V druhém ročníku se učili 4 žáci, z nichž 3 nepřišli 

k závěrečné zkoušce. Výuční list tak získala 1 žákyně. 

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 již dodávali různé druhy chleba, pečiva a koláčů do školního bistra, kde 

byl o jejich výrobky velký zájem. 
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V letošním roce se konalo mnoho prezentačních akcí a aktivit pro žáky: 

26. 9. byl pořádán sportovní den na Stadionu generála Klapálka, kde žáci plnili sportovní 

disciplíny jako např. skok vysoký, skok daleký, vrh koulí či střelbu ze vzduchovky. 

18. 10. se v Opočně uskutečnila akce „Škola hrou“, na které se žákům z okolních základních 

škola představily učební obory naší školy. 

4. 10. - 7. 10. se obor prezentoval na podzimní zahrádkářské výstavě v Častolovicích. 

26. 11. a 29. 1. měli žáci možnost zabruslit si na zimním stadionu v Novém Městě nad Metují. 

V týdnu od 12. do 16. 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 se seznámili s  učebnami pro teoretickou výuku a kuchyňkami pro 

odborný výcvik a prohlédli si školní bistro. 

Ve dnech od 6. do 9. 12. uspořádala naše škola vánoční výstavu na novoměstském zámku, 

tentokrát na téma „Ladovská zima“.  

Začátkem ledna probíhaly ročníkové zkoušky žáků 3. ročníku. Žáci absolvovali zkoušku 

praktickou, písemnou i ústní, všichni prospěli. 

15. 2. se pořádal školní ples v Pyramidě v Novém Městě nad Metují, kde byli stužkováni žáci 

končících ročníků. 

21. 2. proběhla v naší škole prezentační akce s názvem „Den řemesel“. 

27. 2. měli žáci možnost zhlédnout v novoměstském kině film „Sen Safari“ a následně 

besedovat s jeho režisérem. 

13. 3. reprezentovala školu žákyně 1. ročníku na soutěži odborných dovedností v Lomnici nad 

Popelkou, kde se umístila na krásném druhém místě. 

Ve dnech 12. - 14. 4. předvedl obor Pekař na velikonoční výstavě v Častolovicích výrobky 

z kynutého těsta. 

V měsících březen až červen probíhal projekt zaměřený na kariérové poradenství pořádaný 

neziskovou organizací Aspekt. Účastnili se ho vybraní žáci, kterým měl program pomoci 

hledat zaměstnání a zapojit se do pracovního života. 

24. 4. se žáci zúčastnili přednášky na téma Kyberšikana. 

Na 27. 4. napekli pekaři výrobky, které se s velkým úspěchem prodávaly na Ovčáckých 

slavnostech v Ratibořicích. 

V květnu pořádala naše škola „Týden regionu“, v rámci kterého se učitelé ve výuce zaměřili 

na zdejšího významného malíře, grafika a ilustrátora Františka Kupku. 

Dne 14. 6. zakončila jedna žákyně 2. ročníku dvouleté vzdělávání na naší škole a získala 

výuční list. 

V jarních měsících se žáci oboru Pekař v rámci projektu „Okolí naší školy“ podíleli na úklidu 

a zvelebení prostředí okolo budov. Do projektu bylo zapojeno více tříd a několik pedagogů. 

Také děvčata a chlapci 1. ročníku zúročili své znalosti nabyté v tomto školním roce při 

ročníkových zkouškách, které se tak jako závěrečné zkoušky skládaly z praktické, písemné 

a ústní části. 



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

 

 

Strana 96 (celkem 162) 

Na konci 1. a 2. 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 zajišťovali tyto akce: 

- Časté zakázky pro MAS Pohoda venkova 

- Tombola na školní ples - koláče 

- Výrobky na velikonoční jarmark na Pivovarském náměstí v Hradci Králové 

- Výrobky na Ovčácké slavnosti v Ratibořicích 

- Výrobky na Opočenský jarmark 

- Výrobky na prodej u příležitosti 100. výročí Gymnázia Jaroměř 

- Spoustu kilogramů svatebních koláčů na zakázku 

- Výrobky na prodej ve školním bistru 

Exkurze: 

- Prodejna zdravé výživy Nové Město nad Metují 

- PéCé Broumov 

- Hotel Rajská zahrada Nové Město nad Metují 

- Velikonoční výstava Častolovice 

- Úřad práce Náchod 

- Prodejna cukrářských potřeb v Pohoří 

- Vodní mlýn Dřevíček 

- Kulturní památky v Hradci králové 

- Světová výstava Titanic Brno 

- Památník Terezín 

8.2.6 Šička 

Do prvního ročníku v září nastoupili 4 žáci. Teoretická výuka a odborný výcvik probíhaly na 

budově Hradčany. 

Výuka byla obohacena i exkurzemi a přednáškami, které výuku vhodně doplnily. 

Exkurze a přednášky: 

- Podzimní výstava Častolovice 

- Divadlo – Staré řecké báje a pověsti 

- Knihovna Hronov – program J. Škvorecký 

- Beseda v knihovně v Novém Městě nad Metují 

- Sen Safari – film s besedou s tvůrcem 

- Tkalcovské muzeum Voletiny 

- Hotel Rajská zahrada 

- Výstava Titanic Brno 

 

V září byl pořádán sportovní den na Stadionu generála Klapálka, kde si žáci splnili sportovní 

disciplíny, jako např. skok vysoký, skok daleký či vrh koulí. 

Dále se žáci zapojili i do školních akcí: příprava vánoční výstavy, bruslení, školního plesu, 

týdne prevence – besedy s tématem Kyberšikana, Dne řemesel, týdnů regionu a dalších 

prezentačních akcí školy.  

Ročníkové zkoušky složili 3 žáci, kteří prokázali dobrou připravenost, jedna žákyně prospěla 

s vyznamenáním. 
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8.2.7 Příprava pro živo 

Ve školním roce 2018/2019 byla výuka realizována podle ŠVP Příprava pro život. Do 

1. ročníku nastoupilo 5 žáků, 1 žákyně během školního roku studium přerušila a 1 přistoupila 

z jiného oboru v rámci školy. Ve 2. ročníku pokračovali ve studiu 4 žáci. Výuka probíhala v 

budově Merkur v dobře vybavených teoretických učebnách, keramické dílně, cvičné 

kuchyňce a učebně PC. Třídy se dělily na pracovní skupiny v předmětech výživa a příprava 

pokrmů, základy keramiky, ruční práce, domácí práce. Pro výuku předmětu domácí práce 

byla využita školní prádelna, šicí dílna a zahrada na Hradčanech. 

Po celý školní rok byla pro žáky pro doplnění výuky organizovaná celá řada zajímavých akcí. 

První bylo slavnostní přivítání nových žáků 3. září na zdejším zámku. 

Sportovní den na Stadionu generála Klapálka přinesl v září žákům plno zážitků a malá 

sportovní vítězství a upevnění sebevědomí. Další sportovní akcí bylo bruslení a v říjnu turnaj 

v Kubbu v Opočně, kterého se zúčastnili tři žáci.  

V prosinci se žáci a pracovníci oboru podíleli na přípravě vánoční výstavy, v hodinách 

keramiky vyráběli vánoční ozdoby, betlémy, v hodinách vaření napekli perníčky a v hodinách 

ručních prací a estetické výchovy vyrobili ozdoby, kterými jsme vyzdobili i stromečky na 

náměstí.  

V průběhu školního roku žáci absolvovali řadu návštěv Městského muzea v Novém Městě 

nad Metují. Jedním z programů byla výstava Svět loutek, výstava Betlémů a Velikonoce 

v muzeu. Během roku byla navázána výborná spolupráce s Městskou knihovnou v Novém 

Městě nad Metují, která pro žáky připravila zajímavé besedy, například J. Škvorecký. 

Výuka byla obohacena i návštěvami divadelních představení. V říjnu to bylo představení 

Rusalka, v listopadu Staré řecké báje a pověsti a Bílý tesák, v únoru Hrátky s češtinou. Další 

akce, která žáky velmi zaujala, bylo filmové představení Sen Safari s besedou s tvůrcem. 

Dále se žáci zapojili i do školních akcí: bruslení, školního plesu, týdne prevence – beseda na 

téma Kyberšikana, Týdne regionu, beseda o Františku Kupkovi a dalších prezentačních akcí 

školy. V březnu byla uskutečněna exkurze do Brna na Výstavu Titanic. 

V tomto školním roce se i na tomto oboru konaly ročníkové zkoušky. Žáci obou ročníků 

předvedli své dovednosti při praktické zkoušce z vaření a ústní zkoušce, při kterých byli velmi 

úspěšní. 

Dne 14. června 2019 vykonala zdárně závěrečnou zkoušku 1 žákyně. Vysvědčení o závěrečné 

zkoušce převzala na novoměstském zámku 19. června. 

8.2.8 Kuchař – pracoviště Broumov 

Ve školním roce 2018/2019 byly v Broumově otevřeny tři ročníky oboru Stravovací 

a ubytovací služby – ŠVP Kuchař. 

Na začátku školního roku nastoupilo do prvního ročníku 6 žáků. Během školního roku 3 žáci 

přistoupili, 1 žákyně přestoupila na jiný obor, 1 žákyně přestoupila na jinou školu, 3 žáci 

studium ukončili a 1 žák studium přerušil. Do druhého ročníku postupují 3 žáci. 

Do druhého ročníku měli nastoupit na začátku školního roku 4 žáci. 1 žák bohužel nenastoupil 

a studium mu bylo ukončeno. Během roku studium přerušil 1 žák. Jedna žákyně naopak 

přestoupila z jiné školy. Do 3. ročníku tak postupují 3 žáci. 

Ve třetím ročníku byli na začátku 3 žáci a všichni vykonali úspěšně závěrečné zkoušky. 
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Odborný výcvik probíhal ve cvičné kuchyňce. Pravidelně také pracovali žáci na smluvním 

pracovišti – GTH Multicatering Broumov. Spolupráce s těmito pracovišti probíhala výborně, 

naši žáci si mohli vyzkoušet skutečný provoz, kde se jim všichni pověření instruktoři nad 

očekávání pečlivě věnovali. 

Byl pořádán sportovní den na Stadionu generála Klapálka v Novém Městě nad Metují, kde 

žáci plnili sportovní disciplíny. Žáci z Broumova se umístili ve všech disciplínách velmi 

dobře. Dále měli možnost již tradičně v rámci tělesné výchovy navštívit posilovnu  a bazén 

hotelu Veba. V zimních měsících všichni absolvovali bruslení na stadionu ve volnočasovém 

centru Ulity. Dále se při tělocviku hodně využívaly kolečkové brusle. Velmi oblíbenou je 

stále hra KUBB, žáci se zúčastnili turnaje v Opočně a v Broumově. Nově byly na tělesnou 

výchovu zakoupeny koloběžky, které se od jara hojně využívaly. 

V letošním roce 2 žáci třetího ročníku oboru Kuchař několikrát pomáhali na rautech 

pořádaných naší školou. 

V rámci Dne řemesel se letos zapojili i naši žáci. Pracoviště v Broumově navštívila ZŠ 

Hradební a byl pro ně připraven zajímavý program, na kterém se podíleli i sami žáci. 

Již tradičně byl vypraven autobus z Broumova na podzimní a jarní zahrádkářskou výstavu 

v Častolovicích. Exkurze se účastnili žáci oboru Kuchař, Prodavač i Pekař. 

V rámci týdne prevence se žáci zúčastnili projekce „Jeden svět“, což je mezinárodní festival 

dokumentárních filmů, kde shlédli film „Bezpečná blízkost“, který byl doplněný přednáškou 

kpt. PhDr. Ondřeje Moravčíka, tiskového mluvčího Policie Královehradeckého kraje. 

 

2 žáci si zasoutěžili ve školním kole soutěže pořádané každoročně v Novém Městě nad 

Metují., letos na téma „ Těstovinové variace“. 

Na jaře navštívili všechny první ročníky Městkou knihovnu v Broumově, kde byla navázána 

velmi dobrá spolupráce i do budoucna. 

I v letošním roce proběhl na podzim a na jaře Týden regionů. 

Ve školním roce proběhla řada setkání s rodiči žáků, kteří měli zájem o studium na našem 

detašovaném pracovišti. 

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. 

Kontroly probíhaly i na odloučených pracovištích. 

Exkurze 

- Multicatering Broumov 

- Podzimní výstava Častolovice 

- Podzimní zahrádkářská výstava Police nad Metují 

- Jeden svět 

- Pražírna kávy Lamcafé 

- Jarní výstava Častolovice 

- Snídaně v Rajské zahradě 

- Pivovar Broumov 

- Skaličan - zpracování a výroba masa a masných výrobků 

- Ovocnářské středisko Zájezd u České Skalice 
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- Přednáška v rámci týdne regionů v Opočně (František Kupka) 

- Vycházka na Hvězdu 

- Národní zemědělské muzeum Praha 

Žáci prvního a druhého ročníku zúročili své znalosti nabyté v tomto školním roce při 

ročníkových zkouškách, které se skládaly z praktické, písemné a ústní části. Výsledky 

zejména u prvních ročníků nám napověděly, že zájem žáků o učení je minimální. 

8.2.9 Prodavač – pracoviště Broumov 

Ve školním roce 2018/2019 do prvního ročníku nastoupilo na začátku školního roku 10 žáků. 

3 žáci během roku přistoupili, 1 žák přestoupil na jinou školu, 4 ukončili studium na vlastní 

žádost, 2 žáci studium přerušili, 2 podali žádost o opakování a postupují tak 4 žáci. Do 

druhého ročníku nastoupilo 6 žáků. Jedna žákyně v průběhu roku přistoupila z jiné školy 

a zároveň později studium přerušila. 1 žák studium přerušil a 1 požádal o opakování. Do 

3. ročníku postupují 4 žákyně. Ve třetím 3. ročníku byli od začátku školního roku 3 žáci, 

během roku 2 žáci studium přerušili a závěrečnou zkoušku vykonal a výuční list tak získal 1 

žák. 

Odborný výcvik probíhal v provozovně Penny Marketu v Broumově a také v Penny Marketu 

v Polici nad Metují, kde pokračuje velmi dobrá spolupráce. Některým žákům byla nabídnuta 

na obou pracovištích letní brigáda. 

Byl pořádán sportovní den na Stadionu generála Klapálka v Novém Městě nad Metují, kde 

žáci plnili sportovní disciplíny. Žáci z Broumova se umístili ve všech disciplínách velmi 

dobře. Dále měli možnost již tradičně v rámci tělesné výchovy navštívit posilovnu a bazén 

 hotelu Veba. V zimních měsících všichni absolvovali bruslení na stadionu ve volnočasovém 

centru Ulity. Dále se při tělocviku hodně využívaly kolečkové brusle. Velmi oblíbenou je 

stále hra KUBB, žáci se zúčastnili turnaje v Opočně a v Broumově. Nově byly na tělesnou 

výchovu zakoupeny koloběžky. 

Již tradičně byl vypraven autobus z Broumova na podzimní a jarní zahrádkářskou výstavu 

v Častolovicích. Exkurze se účastnili žáci oboru Kuchař, Prodavač i Pekař. 

V rámci týdne prevence se žáci zúčastnili projekce „Jeden svět“, což je mezinárodní festival 

dokumentárních filmů, kde shlédli film „Bezpečná blízkost“, který byl doplněný přednáškou 

kpt. PhDr. Ondřeje Moravčíka, tiskového mluvčího Policie Královehradeckého kraje. 

Ve školním roce proběhla řada setkání s rodiči žáků, kteří měli zájem o studium na našem 

detašovaném pracovišti. 

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. 

Kontroly probíhaly i na pracovištích prodejen Penny. 

Exkurze 

- Podzimní výstava Častlovice 

- Podzimní zahrádkářská výstava Machov 

- Jeden svět 

- Pražírna kávy Lamcafé 

- Knihovna Broumov 
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- Pivovar Broumov 

- Výlet na Hvězdu 

- Jarní výstava Častolovice 

- Národní zemědělské muzeum 

Žáci prvního a druhé ročníku zúročili své znalosti nabyté v tomto školním roce při 

ročníkových zkouškách, které se skládaly z praktické, písemné a ústní části. Na základě 

dosažených výsledků těchto zkoušek můžeme zhodnotit, že žáci přípravu nepodcenili a velmi 

vzorně se na zkoušky připravili. 

8.2.10 Pekař – pracoviště Broumov 

Ve školním roce 2018/2019 byl na pracovišti v Broumově nově otevřen dvouletý obor 

Potravinářské práce, ŠVP Pekař. Do prvního ročníku nastoupilo na začátku školního roku 

5 žáků. Během školního roku 1 žák studium ukončil a jedna žákyně přestoupila z jiného 

oboru. Pro svou vysokou absenci však tato žákyně bude první ročník opakovat. Do druhého 

ročníku tak postupují 4 žáci. Odborný výcvik byl zajištěn v cvičné kuchyňce. Později se nám 

podařila navázat dobrá spolupráce s PéCé Broumov, kam začali naši žáci dle potřeby na 

odborný výcvik také docházet. Výhodou byla práce v provozu se stroji, o kterých se žáci učí a 

také finanční ohodnocení našich žáků. 

Byl pořádán sportovní den na Stadionu generála Klapálka v Novém Městě nad Metují, kde 

žáci plnili sportovní disciplíny. Žáci z Broumova se umístili ve všech disciplínách velmi 

dobře. Dále měli možnost již tradičně v rámci tělesné výchovy navštívit posilovnu hotelua 

bazénu hotelu Veba. V zimních měsících všichni absolvovali bruslení na stadionu ve 

volnočasovém centru Ulity. Dále se při tělocviku hodně využívaly kolečkové brusle. Velmi 

oblíbenou je stále hra KUBB, žáci se zúčastnili turnaje v Opočně a v Broumově. Nově byly 

na tělesnou výchovu zakoupeny koloběžky. 

Již tradičně byl vypraven autobus z Broumova na podzimní a jarní zahrádkářskou výstavu 

v Častolovicích. Exkurze se účastnili žáci oboru Kuchař, Prodavač i Pekař. 

V rámci týdne prevence se žáci zúčastnili projekce „Jeden svět“, což je mezinárodní festival 

dokumentárních filmů, kde shlédli film „Bezpečná blízkost“, který byl doplněný přednáškou 

kpt. PhDr. Ondřeje Moravčíka, tiskového mluvčího Policie Královehradeckého kraje. 

Ve školním roce proběhla řada setkání s rodiči žáků, kteří měli zájem o studium na našem 

detašovaném pracovišti. 

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 Častlovice 

- Podzimní zahrádkářská výstava Machov 

- Výstava Moje tělo 

- Exkurze do Pekárny Marta 

- Jeden svět 

- Pražírna kávy Lamcafé 

- Knihovna Broumov 



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

 

 

Strana 101 (celkem 162) 

- Pivovar Broumov 

- Výlet na Hvězdu 

- Jarní výstava Častolovice 

- Národní zemědělské muzeum 

Žáci prvního ročníku zúročili své znalosti nabyté v tomto školním roce při ročníkových 

zkouškách, které se skládaly z praktické, písemné a ústní části. Na základě dosažených 

výsledků těchto zkoušek můžeme zhodnotit, že žáci přípravu nepodcenili a velmi vzorně se na 

zkoušky připravili. 

8.2.11 Odborný výcvik 

Žáci oboru Pečovatel vykonávali část svých odborných činností ve školní prádelně, kde 

pečovali o prádlo školy i našich externích klientů, školní kuchyňce a 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. Na tomto pracovišti konali žáci i praktickou závěrečnou 

zkoušku. 

Střední škola řemesel a ZŠ Hořice pořádala soutěž odborných dovedností, do které se naše 

děvčata 3. ročníku zapojila a obsadila pěkné třetí místo. Během školního roku se děvčata 

zúčastnila celé řady odborných exkurzí a besed. 

Žáci oboru Rodinka prováděli odborné činnosti ve školní prádelně, kde pečovali o prádlo 

školy i našich externích klientů, školní kuchyňce, cukrárně, na školním pozemku, šicí učebně. 

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. Dva žáci reprezentovali školu v soutěži odborných vědomostí 

a dovedností Šikovné ruce v Liberci, kde se umístili na úžasném čtvrtém místě. 

Obor Šička se zaměřil v odborných činnostech na ruční stehy, základy jednoduchých střihů, 

obsluhu šicího stroje a strojového šití. Na konci prvního ročníku žáci šili půvabná látková 

zvířátka, která obdivovali zákazníci na prodejních trzích. 

Odborný výcvik žáků oboru Kuchař v Novém Městě nad Metují a v Opočně byl konán ve 

cvičných kuchyňkách, školní kuchyni a bistru pod vedením učitelů odborného výcviku 

a instruktorů. Jejich výrobky byly distribuovány na nejrůznější rauty, svatby, cateringy, 

slavnostní setkání, prodejní výstavy a další akce. Žáci se velmi dobře prezentovali, vyzkoušeli 

si jednoduchou obsluhu hosta, dbali na zásady etikety a společenského chování. Během 

školního roku denně připravovali výrobky pro prodejnu bistra a podíleli se na přípravě 

celodenní stravy ve školní jídelně. 

V rámci odborných soutěží reprezentoval naši školu žák 3. ročníku na soutěži odborných 

dovedností v Lomnici nad Popelkou. Na soutěži pořádané Střední školou profesní přípravy 

v Hradci Králové se utkal náš tříčlenný tým s pěti dalšími družstvy z jiných škol a získal 

stříbrnou medaili. 

Žáci se také napříč pracovišti měřili ve školní soutěži tentokrát na téma „Variace z těstovin“. 

Velmi aktivně se podíleli svými výrobky na podzimní a jarní výstavě v Častolovicích, Týdnu 

vzdělávání dospělých, Hudebním festivalu speciálních škol, řadě cateringů, rautů, banketů a 

občerstvení. 

Během školního roku absolvovali řadu odborných besed a exkurzí. 
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Odborný výcvik žáků oboru Cukrář probíhal ve školních cukrářských dílnách. Byl věnován 

výrobě běžného sortimentu mini zákusků, dortů, koláčů apod., které se prodávaly ve školním 

bistru. 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. Výrobky bylo možné zakoupit ve školním 

bistru, kde o ně byla ze strany zákazníků velká poptávka. 

Odborný výcvik žáků oboru Kuchař v Broumově probíhal v prostorách ZŠ Kladská. 

Pravidelně pracovali na smluvním pracovišti: GTH Catering Broumov. Spolupráce s touto 

organizací byla jako v předešlých letech velmi přínosná, žáci si vyzkoušeli skutečný provoz. 

Někteří žáci se také prezentovali při obsluze a přípravě cateringu na některých akcích 

pořádaných naší školou. 

Odborný výcvik oboru Prodavač v Broumově se konal výhradně v provozovně Penny 

Marketu Broumov a v Polici nad Metují. 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 a později i na 

smluvním pracovišti PéCé Broumov pod dohledem učitelů odborného výcviku a asistentky 

pedagoga. Žáci pekli výrobky dle platného ŠVP Pekař. 

Školní prádelna 

V pedagogickém procesu byla hojně využívána školní prádelna. 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. 

Bistro 

Bistro je provozovna zapsaného spolku Madlena z. s., kde žáci kuchařského, cukrářského 

a pekařského oboru během školního roku 2018/2019 vyráběli sortiment, který se skládal ze 

studených a teplých pokrmů, cukrářských a pekařských výrobků. Zde si žáci mohli vyzkoušet 

jednání a přímou obsluhu zákazníka. Dále pak expedici, balení a prodej výrobků. Ke všem 

těmto úkonům také patřila příprava a úklid pracoviště. Pokrmy byly připravovány z čerstvých, 

kvalitních surovin, dle platných receptur a za příznivé ceny. Během druhého pololetí došlo k 

personální změně, kdy provoz zajišťovali učitelé odborného výcviku. 

Smluvní pracoviště školy 

Název organizace, Adresa Obor 

GTH MULTI-Catering – prov. Nemocnice Broumov 
Kuchař 

Madlena z.s. Nové Město nad Metují 

MSSS Oáza Nové Město nad Metují  Pečovatel 

Pekárny a cukrárny Broumov Pekař 

Penny Market Broumov 
Prodavač 

Penny Market Police nad Metují 
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8.2.12 Zájmové kroužky 

Ruční práce 

Kroužek ručních prací probíhal každé pondělí na budově Merkur v počtu 9 žáků. Kroužek byl 

pro ně místem, kde mohli využít svou pestrou fantazii, rozvíjet jemnou motoriku a trpělivost, 

která se odrážela v jejich výrobcích. Využívala se pestrá škála materiálů: od papírů, přes 

drátky, korálky, dřevo, přírodní materiály, látky a provázky. Používali k malování pastelky, 

voskovky, tempery, tuž. Děvčata velmi bavila výroba voňavých mýdel s využitím sušeného 

ovoce a bylinek, chlapce práce se skládačkami ze dřeva. 

8.2.13 Celkové hodnocení organizace vzdělávání 

Ve školním roce 2018/2019 probíhalo teoretické i praktické vyučování v budovách Merkur, 

Hradčany, Králíček v Novém Městě nad Metují a dále v Broumově Kladské ulici, což 

znamenalo zvýšenou náročnost v oblasti organizace práce. 

V rámci jednoho týdne se střídala teoretická a praktická výuka – 3 dny odborného výcviku 

a 2 dny teoretického vyučování. 

Úsek OŠ Nové Město spolupracoval ś ostatními úseky školy. Po červencovém sloučení škol 

došlo zejména k úzkému propojení gastronomických oborů, kde vyučující i žáci se spolu 

aktivně podíleli na zajištění školních akcí, akcí v Pyramidě a chodu školní jídelny v Opočně. 

Výuka odborných předmětů kuchařského oboru probíhala v budově Merkur, kam dojížděli 

i žáci z  Opočna. Na všeobecné předměty byli spojeni s ostatními obory podle jednotlivých 

ročníků. 

Pro obor Příprava pro život se oba ročníky sloučily a výuku na Merkuru navštěvovalo 

9 žáků. 

Teoretické i praktické vyučování cukrářů a pekařů se odehrávalo výhradně na Králíčku. 

Výuka byla vedena v odděleních, první, druhý i třetí ročník cukrářů a další spojenou třídou 

byl první a druhý ročník pekařů. 

Na Hradčanech probíhala výuka žáků oboru Pečovatel, Rodinka a Šička. V „domečku“ byla 

hojně využívána cvičná kuchyňka a školní prádelna, na vedlejší budově školy pak šicí dílna a 

učebna výpočetní techniky. 

Na odloučeném pracovišti v Broumově byly tři kmenové vyučující, 1 asistentka pedagoga, 

3 pedagogové dojížděli z Nového Města nad Metují na teoretické předměty a odborný výcvik. 

Kuchařský obor pokračuje v Broumově již osmým rokem, prodavačský obor rokem čtvrtým a 

pekaři druhým rokem. 

Všechny obory během roku již tradičně pokračovaly v ročníkových zkouškách. Třetí ročníky 

v polovině ledna, první a druhé ročníky praktickou část v květnu a teoretickou část na konci 

června. Někteří žáci podcenili váhu přípravy a ve zkoušce neobstáli. 

Během školního roku byl hojně využíván program IS Foster, kde pomocí počítačové sítě 

pedagogové pravidelně zapisovali podstatné skutečnosti ve výchovně vzdělávací práci se 

žákem. 

Řada vyučujících bylo účastníky projektu DVPP Náchod Čtenářské a matematické 

gramotnosti. 

V únoru naše škola pořádala napříč úseky Den řemesel – který je určen pro žáky ZŠ. 
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Stužkovací ples končících ročníků proběhl 15. února v prostorách Pyramidy v Novém Městě 

nad Metují. 

V měsících leden až červen se uskutečnil projekt zaměřený na kariérové poradenství pořádaný 

neziskovou organizací Aspekt. Účastnili se ho dva žáci, kterým měl program pomoci hledat 

budoucí zaměstnání. 

V rámci týdne prevence se žáci zúčastnili projekce „Jeden svět“, což je mezinárodní festival 

dokumentárních filmů, kde shlédli film „Bezpečná blízkost“, který byl doplněný přednáškou 

kpt. PhDr. Ondřeje Moravčíka, tiskového mluvčího Policie Královehradeckého kraje. A dále 

přednášky na téma Kyberšikana – tiskové mluvčí por. Mgr. E. Prachařové z Náchoda. 

Na podzim a na jaře byl zařazeni Týden regionu, ve kterém se učitelé ve výuce zaměřili na 

zdejší významné rodáky. Tentokrát na spisovatele Josefa Škvoreckého a dále na malíře, 

grafika a ilustrátora Františka Kupku. 

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. 

Napříč celým rokem se škola prezentovala formou výstav, prodejem výrobků, dále zajišťovala 

průběh Svatováclavských slavností v Dobrušce, Týdne vzdělávání dospělých, podzimní i jarní 

výstavu Zahrady Čech v Častolovicích, Hudební festival speciálních škol v Náchodě, 

Ovčácké slavnosti v Ratibořicích, Opočenského jarmarku, Mezinárodní setkání spřátelených 

měst - MÚ Dobruška, 100 let Gymnázia Jaroměř a řadu svatebních hostin, rautů a cateringů 

pro místní MÚ, ale i z okolních měst, dále pro organizace DVPP, MAS Pohodu venkova, 

Grafitec Dobruška, Oblastní nemocnici v Náchodě a okolní školy i soukromé osoby. Obory se 

také prezentovali na Velikonočním jarmarku v Pivovarském náměstí Hradec Králové. 

Největší prezentací celé školy je již tradičně pořádání vánoční výstavy v Opočně a v Novém 

Městě nad Metují výstavu s názvem „Ladovská zima.“ 

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 

druhého ročníku oboru Pečovatel byla zvolena členkou Žákovského parlamentu města Nové 

Město nad Metují za žáky odborné školy. 

15. května 2019 byli oceněni 2 žáci starostou města Nové Město nad Metují za přítomnosti 

vedení školy a zákonných zástupců. 

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 kladly důraz na 

osvětu zdravého životního stylu, správné třídění odpadu a v neposlední řadě šetření 

materiálem a surovinami v hodinách odborného výcviku. 

Od měsíce května se celý úsek intenzivně připravoval na stěhování do budovy ve Školní ulici. 

8.2.14 Projekt Do praxe bez bariér 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/000971 

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.. 
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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    5žáků 

Pečovatelské služby 75-41-E/01   1žák 

Potravinářské práce Pekař 29-51-E/02  3žáci 

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. 

30. 1. 2019 se žáci zúčastnili první exkurze do sociálního podniku Pro-charitu, s.r.o. Červený 

Kostel. Po dopolední prohlídce jednotlivých provozů, výrobny sirupů Camellus, šicí dílny, 

výdejny a prodejny zdravotnických potřeb, byl zahájen i nácvik konkrétních pracovních 

činností, žáci lepili etikety na lahve a označovali sirupy, připravovali zdobení. Další činností 

byla příprava bylinkových limonád. 

12. 2. 2019 se uskutečnila druhá exkurze Tkalcovského muzea v Trutnově. Muzeum je 

zároveň místem, kde od roku 2014 fungují chráněné dílny. Po úvodním seznámení 

s prostředím čekali žáky ukázky zpracování vlny, lnu, různé poznávací soutěže a kvízy, 

ukázky výroby suvenýrů z vlny, tkaní na tkalcovském stavu a vše si mohli společně se 

zaměstnanci vyzkoušet. Po obědě probíhal nácvik pracovních činností – skládání krabiček na 

mýdla, plstění vlny a výroba dekorační plstěné kytičky, kterou si odvezli pro vzpomínku 

domů. 

25. 3. 2019 se konala třetí exkurze v organizaci Pferda z. ú. Rychnov nad Kněžnou, a to 

v sociálních podnicích: Úklidové firmě Láry Fáry a Pekárně Na plechu v Kvasinách. 

1. 4. 2019 se uskutečnila exkurze, tentokrát návštěvou Centra pracovní rehabilitace v 

Jaroměři. Tato firma se zabývá převážně úklidovými službami, zahradními pracemi a v 

neposlední řadě i zakázkovou výrobou. V současnosti zde vyrábí voskové ucpávky do uší  a 

lakují a kompletují zmenšené repliky aut. 

je Další exkurze 3. 5. 2019 zavedla žáky do Propagačního podniku Hradec Králové s. r. o. 

Propagační podnik je rodinná firma provozující 14 let chráněnou dílnu. Je zde zaměstnáno 

přes 65 kmenových pracovníků, z toho 96% osob se zdravotním postižením. Pracují 

především pro mezinárodní společnosti v automobilovém a zdravotním průmyslu, vyrábějí 

reklamu, pronajímají kanceláře. Podnik je držitelem ochranné známky "Práce postižených - 

česká kvalita", ta zaručuje, že je vše dle norem a zákonů. 

Poslední exkurze v projektu Do praxe bez bariér byla dvoudenní a vedla do Neratova. 

Sdružení Neratov vzniklo v roce 1992 ve vysídlené pohraniční vsi Neratov. Jeho cílem je 

navrátit obci život  a obnovit poničené poutní místo. Žáci měli první den možnost navštívit 

chráněná pracoviště v Žamberku, Bartošovicích v Orlických horách a Neratově. V Neratově 

byli i ubytováni. Druhý den žáky čekal pracovní trénink. Do práce se zapojili v kuchyni 

a montážní dílně. Ve výsledném hodnocení žáků byla tato exkurze hodnocena nejlépe. 

V termínech 19. 2, 26. 2. a 12. 3. se účastníci projektu zapojili do vzdělávacího programu 

Poradenství v oblasti vstupu na trh práce. Garantem a realizátorem byl Úřad práce ČR – 

krajská pobočka v Hradci Králové. 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 
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na pracovní pohovor a Základy pracovního práva. Poradenství bylo vedeno zábavnou formou 

prostřednictvím interaktivních cvičení a praktických ukázek. Na závěr každý účastník obdržel 

osvědčení. 

Poslední aktivitou pro žáky jsou prázdninové odborné praxe v sociálních podnicích. O praxe 

mělo zájem 5 žáků zapojených 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. 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: 

15. 10. 2018  Příprava výuky v souladu s vědomostními, dovednostními 

i postojovými cíli definovanými v kurikulárních dokumentech školy 

a potřebami žáků 

12. 02. 2019  Sociální a osobnostní rozvoj žáků 

29. 04. 2019  Postřehy ze seminářů a školení 

Referáty byly vždy pečlivě připraveny. Všechna zvolená témata byla podpořena zájmem 

většiny přítomných, kteří měli potřebu se k tématům navzájem vyjadřovat a podělit se o své 

zkušenosti, ať pozitivního či negativního charakteru. Tím dokazovali svůj zájem o danou 

problematiku a v podstatě správnost svého pracovního zařazení mezi pedagogy ve střední 

a speciální škole. O posledním tématu pohovořili všichni, kteří absolvovali školení během 

školního roku, nebo doporučili odbornou knihu, webové stránky s odbornými články. V rámci 

setkání jsme vždy řešili drobné problémy či připomínky spojené s výukou a organizací 

školních akcí, dále pak správnost vedení třídní dokumentace. 

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 Merkur, Králíček, Hradčan, 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: v lednu 2019 a závěrečná kontrola 

pedagogické dokumentace od 24. do 28. června 2019. Při kontrole dokumentace deníků, 

třídních knih, katalogů a bezpečnostních listů byly shledány nedostatky zejména v neshodě 

termínů nástupu, ukončení či přerušení studia žáků, dále pak již drobné nedostatky formálního 
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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. 

S třídní dokumentací byly odevzdávány 27. června 2019 na kontrolu také Záznamy o práci 

v zájmovém útvaru. V letošním roce probíhal pouze kroužek ručních prací. 

Asistentky pedagoga předkládaly zástupkyni jednou za tři měsíce Deníky asistenta pedagoga 

ke kontrole. Kontrola Deníků bylo vždy pravidelné a v termínu. Odevzdáno 27. června 2019. 

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 s 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 

u končících ročníků a 1. a. 2. ročníků v květnu a červnu 2019. Všichni pedagogové dbají a 

kladou důraz již během školního roku na přípravu žáků ke zkouškám. Nebylo shledáno žádné 

pochybení, opět byl zaznamenán velmi zodpovědný přístup vyučujících. Žáci zejména 1. 

ročníků bohužel přípravu a podstatu tyto zkoušky naprosto podceňují. 

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 nedostatky. Neprodleně byly i hlášeny změny do osobního spisu žáka na sekretariátu. 

Program IS Foster – namátkové kontroly zápisu hodnocení žáků za čtvrtletí, komplexní 

kontrola 3. dubna 2019 a 4. července 2019. 

Kontrola zápisu zpráv od třídních učitelů pro SPC, PČR 

Kontrola jednotlivých posudků. Vyučující píší zprávy v daném termínu dle osnovy sestavené 

školní psycholožkou. Nedostatky jsou ihned opraveny a doplněny. 

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. 

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 
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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 u některých žáků 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 asistentek 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 6 asistentek pedagoga. 

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 bylo vykonáno 5 hospitací 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, který byl přehledně 

a termínově plněn. Vyučovací hodiny byly u všech předmětů na konci června dle ŠVP 

odučeny 

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 

- využití asistenta pedagoga 



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

 

 

Strana 109 (celkem 162) 

- hospodárné čerpání surovin a materiálu ve výuce 

- vedení portfolia žáka 

Celkem bylo vykonáno 10 kontrolních vstupů během odborného výcviku a 2 vstupy 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. V této oblasti nebylo již 

zaznamenáno žádné pochybení. 

Stále přetrvává slabina v čipování obědů u cukrářského 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 pochybení. 

Vedení sešitů žáků se důslednou kontrolou učitelů OV daří udržet na velmi dobré úrovni. 

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 změny 

názvu školy. V učebnách, dílnách a kabinetech 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. 

Po celý školní rok kladně hodnocena výzdoba a dodržení pořádku ve třídách a kabinetech. 

Nedostatkem jako celku bylo dodržování pořádku v okolí budov. 

Na konci 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“. 

Kontrola sestavení jídelního lístku, plnění spotřebního koše a provaru vedoucí školní 

jídelny 

Vedoucí školní kuchyně předkládala pravidelně ke kontrole sestavení jídelního lístku pro 

následující měsíc. Byly dodrženy všechny koeficienty spotřebního koše. Provar byl 1x za šest 

měsíců kontrolován zástupkyní ředitelky a hlavní účetní. I v letošním školním roce byl kladně 

hodnocen všemi vyučujícími a žáky pravidelně jednou měsíčně zařazený Den mezinárodní 

kuchyně, kdy mohli strávníci ochutnat tradiční pokrm z konkrétní země. 
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Pravidelnou kontrolní činnost na svých úsecích také provádějí vedoucí oborů, které z kontrol 

odevzdávají první úterý v měsíci zápis zástupkyni ředitelky pro školu. 

Jejich kontrola byla zaměřena: 

- kontrola skladové evidence BonAp 

- inventarizace 

- evidence drobného majetku do 1000 Kč 

- dodržování BOZP a osobní hygieny na pracovišti 

- rozdělení žáků na pracoviště 

- kontrola a komunikace se smluvními pracovišti 

- plnění úkolů z porad 

- dodržování pracovní doby u vyučujících 

- dodržování začátků, konců a průběhu odborného výcviku 

- dodržování dozorů 

- zapojení činnosti asistenta pedagoga 

- kontrola záznamů o činnostech asistentů 

- vedení povinné školní dokumentace 

- zabezpečené uložení spisu žáků 

- zapisování do programu IS Foster a Bakalář 

- kontrola výkazů a odevzdání koncem měsíce na personální oddělení 

- vyplnění dokumentu – Příspěvek na úhradu za praní prádla 

- namátkové kontroly odebírání obědů v době odborného výcviku 

8.3 Pracoviště SŠ Opočno 

8.3.1 Zemědělec 

Vzdělávání žáků probíhalo podle ŠVP Zemědělec. Žáci 1. a 2. ročníku se učili společně ve 

spojené třídě. V rámci jednoho týdne se střídala teoretická i praktická výuka, dva dny teorie 

a tři dny praxe.  

Odborný výcvik byl realizován v areálu školy, ve školních dílnách, a především ve školním 

závodě na pracovišti ZEAS Trnov. Některým spolehlivým žákům byl povolen odborný 

výcvik na smluvním pracovišti v místě bydliště na základě smlouvy se soukromým 

subjektem. 

Do 1. ročníku v září nastoupilo pět žáků. Na začátku února jeden žák přestoupil na jinou 

školu, na konci února přistoupil jeden žák z jiného oboru naší školy a v květnu jeden žák 

přestoupil na jiný obor naší školy ze zdravotních důvodů. 1. ročník tedy úspěšně ukončili čtyři 

žáci, jeden žák prospěl s vyznamenáním. Do 2. ročníku v září nastoupilo šest žáků. Na konci 

září přistoupila jedna žákyně, v říjnu jeden žák přestoupil na jiný obor naší školy, na konci 

listopadu dva žáci ukončili vzdělávání. 2. ročník úspěšně ukončili dva žáci. Dva žáci budou 

vzhledem ke zvýšené absenci konat doklasifikaci  v srpnu. 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 – hlavně skotu, s dojením, vedením základní stájové evidence, 

prováděním základních zooveterinárních opatření v chovu hospodářských zvířat aj. Výuka 

směřovala k modernímu chovatelství, k respektování a naplňování legislativních předpisů a 

doporučení (např. ochrany zvířat proti týrání). V oblasti pěstování rostlin se žáci učili 

rozpoznat jednotlivé druhy významných zemědělských plodin, získali informace o jejich 
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pěstování, o základním zpracování půdy, předseťové přípravě, hnojení, setí a sázení, 

ošetřování porostů během vegetace, sklizni, posklizňových úpravách a skladování. Získali 

základní přehled o používaných materiálech, učili se pracovat s technickou dokumentací 

a seznámili se s konstrukcí, funkcí, seřízením, obsluhou a údržbou běžných mechanizačních 

prostředků používaných při pěstování rostlin a chovu zvířat.  

Žáci 2. ročníku prošli výcvikem v řízení motorových vozidel pro získání řidičského oprávnění 

skupiny T a při zkouškách uspěli 3 žáci. 

Součástí výuky v jednotlivých ročnících byly odborné exkurze, které přispěly k rozšíření 

teoretických znalostí a praktických dovedností žáků. 

Dne 3. prosince žáci zemědělského oboru uskutečnili exkurzi do pracoviště Výzkumného 

ústavu živočišné výroby Kostelec nad Orlicí. Této exkurze si velice považujeme, neboť do 

organizací s chovem prasat se exkurze běžně neprovádějí. Žáci byli obohaceni o praktické 

zkušenosti, které znali prozatím jen z teoretické výuky.  

Dne 25. března žáci oboru navštívili soukromý chov v Kostelecké Lhotě, kde hospodaří 

v rodinné firmě naše bývalá žákyně. Zde chovají 12 koní různých plemen, několik kusů býků, 

prasat, ovcí, drůbeže a králíků. Kromě ustájení a krmení hospodářských zvířat nám předvedli 

ošetřování koní a jejich výcvik, což byla pro žáky velmi netradiční zkušenost.  

Dne 24. června jsme se zemědělci navštívili robotickou mléčnou farmu ve Žďáru nad Metují. 

Ta byla zprovozněna v roce 2006 a využívá nejmodernější technologie ustájení, krmení 

a dojení krav. Dojnice jsou vpouštěny nepřetržitě ve dne i v noci do robotizované dojírny 

švédské firmy DeLaval, kde je vše řízeno počítačem. Narozená telata jsou ustájena ve 

venkovních kotcích a v teletníku. Na farmě chovají také několik kusů masného plemene  

Highland a lamy Alpaky. V areálu se nachází bioplynová stanice, která zpracovává statková 

krmiva a výkaly zvířat na bioplyn a elektrickou energii. Žáci měli možnost poznat tyto vysoce 

moderní technologie a viděli vysoce efektivní průkopnickou zemědělskou firmu, kterých je 

v ČR doposud velmi málo.  

Díky všem exkurzím si mohli žáci ověřit teoretické znalosti v praxi a poznali nové prostředí.  

Během školního roku se žáci a učitelé účastnili mnoha dalších akcí.  

V listopadu jsme prezentovali náš obor na Úřadu práce v Náchodě a v Rychnově n. K. v rámci 

akce Týden vzdělávání dospělých. I přes tato opatření s propagací oboru se do 1. ročníku od 

září nepřihlásil žádný uchazeč. 

V průběhu celého školního roku zemědělci pomáhali s úpravou a úklidem v areálu školy 

a s přípravou různých školních akcí, např. Vánoční výstava, soutěže Škola hrou, Den řemesel 

a Opočenský jarmark.  

8.3.2 Zahradník - květinář 

V tomto školním roce probíhala výuka podle ŠVP Zahradník-květinář. Teoretické a praktické 

vyučování probíhalo v rámci týdne.  

Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami bylo nutno zohledňovat. 1 žákyně 2. ročníku 

pracovala s asistentkou. Pedagogové a školský poradenský tým spolupracovali s rodiči, nebo 

zákonnými zástupci.  

Výuka i letos probíhala ve spojených třídách tříd 1. a 3. ročníku.  2 ročník se vzdělával 

samostatně. 
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Odborný výcvik byl realizován především v areálu školy, v aranžérské a květinové učebně a 

na školním pozemku. Žákyně 3. ročník měli možnost vykonávat odborný výcvik na 

smluvních pracovištích soukromých subjektů zejména ve floristických prodejnách 

a v zahradnictvích, čímž získávají další užitečnou praxi pro své budoucí povolání.  

Do 1. ročníku v září nastoupili 3 žáci. V průběhu pololetí 1 žákyně odešla a v druhém pololetí 

opět 1 žákyně nastoupila a 1 žákyně ukončila studium. Ročník tak dokončili 3 žáci. Ve 2. 

ročníku se učilo 5 žákyň a 3. ročník navštěvovalo ze začátku školního roku 5 žákyň, 2 žákyně 

zanechaly studia a 3 obor úspěšně ukončily (2 prospěli s vyznamenání). 

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.  

Žáci také pracovali 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 byly odborné exkurze, které přispěly k rozšíření 

teoretických znalostí a k inspiraci pro aranžování či pěstování rostlin. 

V tomto školním roce si žáci také zasoutěžili. V Častolovicích soutěžilo 5 žákyň na 

velikonoční výstavě Velikonoce, svátky jara. Obsadili první tři místa. Vítězka, žákyně 3. 

ročníku se zúčastnila semifinále v Praze a postoupila také do celorepublikového finále, které 

se uskuteční 19. července v Lysé nad Labem při příležitosti konání výstavy „Květy“. 

V rámci environmetálního vzdělávání, výchovy a osvěty si žáci v 1. pololetí připomínali krásy 

stromů. V druhém pololetí byly další akce, které přispěly k rozvíjení lidských smyslů. Žáci 

rozvíjeli svůj čich a sluch. Soutěžení pokračovalo také na exkurzi Flora Olomouc, kde žáci 

v pracovních listech doplňovali a určovali pomocí smyslů. Na konci školního roku bylo 

vyhlášeno hodnocení celé akce a výherci byli odměněni.  

Ze všech odborných exkurzí si žáci odnesli zajímavé poznatky, které přispěly k rozšíření 

jejich teoretických vědomostí a praktických dovedností.  

Další akce, na kterých se podíleli nebo se jich zúčastnili, žáci zahradnického oboru: 

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 
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Listopad  

- tradiční výstava „Vánoce v Opočně“ letos s podtitulem Vánoce, vánoce přicházejí. 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 

Únor 

- Den řemesel – den prezentace všech oborů školy pro žáky ZŠ 

- Školní ples se letos konal v Pyramidě v Novém Městě nad Metují – žáci se podíleli na 

výzdobě plesu a zhotovili aranžmá do tomboly. 

Březen 

- velikonoční výstava Svátky jara v Častolovicích - pod vedením učitelek odborného 

výcviku zahradníci a kuchaři připravili výstavní expozice a prezentovali všechny obory 

vzdělávání naší školy  

- žáci se účastnili floristické soutěže v Častolovicích a obsadili první tři místa 

Květen 

- Opočenský jarmark, prodej školních výrobků a výpěstků od žáků oboru 

Během celého školního roku zahradnický obor připravoval aranžmá k různým příležitostem 

nejen v Opočně, ale i pro pracoviště v Novém Městě nad Metují. Zajistil také výzdobu 

a dárky pro členy komisí při závěrečných zkouškách a při slavnostním předávání výučních 

listů v Kodymově národním domě. 

8.3.3 Opravář, Opravář zemědělských strojů 

V tomto školním roce probíhala výuka pouze v prvním a ve třetím ročníku. Vzdělávání žáků 

probíhalo podle ŠVP Opravář zemědělských strojů. 

Do 1. ročníku nastoupili 3 žáci a v průběhu školního roku 1 žák přestoupil na jiný obor 

a 1 přistoupil. 1. ročník úspěšně ukončili 2 žáci. 1 žák bude ze zdravotních důvodů opakovat 

ročník. Třetí ročník zahájili a také úspěšně zakončili závěrečnou zkouškou 2 žáci 

(1 s vyznamenáním).  

Teoretická i praktická výuka byla v 1. ročníku spojena s učebními obory Autoopravář 

a Zámečník, ve 3. ročníku s učebním oborem Autoopravář.  

Odborný výcvik byl realizován v areálu školy ve školních dílnách v Opočně, v Novém Městě 

nad Metují a na smluvním pracovišti, v opravárenských dílnách školního závodu 

ZEPO Bohuslavice (zemědělský podnik s rostlinnou i živočišnou výrobou). 

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. 
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8.3.4 Autoopravář 

Výuka oboru probíhala ve všech ročnících. Do prvního ročníku na začátku školního roku 

nastoupilo 14 žáků a úspěšně dokončilo 6 žáků. 2 žáci budou vykonávat doklasifikaci 

v srpnovém termínu, 1 žák vykoná opravnou zkoušku a 1 žák bude opakovat ročník. Druhý 

ročník zahájilo 12 žáků a úspěšně dokončilo 10 žáků. 2 žáci ukončili studium v průběhu roku. 

Třetí ročník zahájilo 8 žáků a 5 žáků úspěšně zakončilo závěrečnou zkouškou. Tři žáci budou 

opakovat jednu část závěrečné zkoušky v podzimním termínu (1 žák písemnou část a 2 žáci 

ústní). 

Teoretická i praktická výuka byla v 1. ročníku spojena s učebními obory Opravář 

zemědělských strojů a Zámečník, ve 3. ročníku s učebním oborem Opravář zemědělských 

strojů. 

Odborný výcvik byl realizován v areálu školy a ve školních dílnách v Opočně a v Novém 

Městě nad Metují. 

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 a základní údržbě automobilů. 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.  

Žáci 2. ročníku absolvovali výcvik v řízení motorových vozidel pro získání řidičského 

oprávnění skupiny B. Z jedenácti uchazečů při zkouškách uspěli čtyři, ostatní budou konat 

opravné zkoušky. 

8.3.5 Zámečník – údržbář  

V tomto školním roce probíhala výuka pouze v prvním ročníku, do kterého nastoupili 4 žáci. 

Ročník úspěšně ukončil 1žák. Dva žáci přestoupili na jiný obor a jeden žák bude opakovat 

ročník ze zdravotních důvodů. 

Teoretická i praktická výuka byla spojena s učebním oborem Opravář zemědělských strojů 

a Autoopravář. 

Odborný výcvik byl realizován ve školních dílnách. Žáci oboru Zámečník – údržbář se 

v průběhu teoretické a praktické výuky seznámili a postupně osvojovali základní dovednosti 

z ručního obrábění kovů a tepelného zpracování kovů. Svoje dovednosti pak prezentovali při 

výrobě jednodušších výrobků a pomůcek – např. pant, dveřní zástrčka apod. Veškeré činnosti 

vykonávali pod dohledem učitelů OV. 

8.3.6 Exkurze žáků technických oborů 

Součástí výuky technických oborů byly také odborné exkurze, které doplnily informace a 

rozšířily vědomosti žáků. V tomto školním roce žáci navštívili: 

Agrico v Týništi nad Orlicí. Zde byly prezentovány výrobky japonské značky Kubota, 

výrobce malotraktorů a traktorů, Zetor a Valtra, výrobci traktorů, norský Kverneland, výrobce 

strojů pro zpracování půdy a setí. Návštěva byla pro žáky velmi zajímavá. 



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

 

 

Strana 115 (celkem 162) 

Tereos - cukrovar České Meziříčí. Žáci se seznámili s technologií výroby cukru a zpracování 

druhotných surovin. Velmi zajímavě podaný výklad a možnost ochutnávky některých 

meziproduktů a produktů všechny zaujaly. 

 

Škoda Mladá Boleslav – výrobní závod Kvasiny - největší výrobce automobilů v Čechách. 

Žáci se seznámili s celým provozem a viděli tak části montáže automobilů, které probíhají na 

tomto pracovišti. Exkurze byla pro žáky velmi přínosná.  

Ammann  v Novém Městě nad Metují je jedním z mnoha provozů mezinárodní společnosti se 

sídlem ve Švýcarsku, která se zabývá výrobou půdních a silničních strojů a strojů pro 

recyklaci. V Novém Městě nad Metují je výroba zaměřena především na výrobu válců, 

půdních plechů a strojů pro pokládku asfaltových směsí. Žáci se seznámili s celou technologií 

výroby těchto strojů a s možností případného uplatnění po absolvování učebního oboru. 

Wikov Hronov. Jedná se o ryze českou firmu, která je tradičním výrobcem ozubených kol 

a mechanických převodovek. Žáci se seznámili s celým provozem, měli možnost pozorovat 

pestrou škálu možností obrábění a dokončování ozubených kol a kompletaci převodovek. 

Zajímavou pro žáky byla nástrojárna se skladem nástrojů a přípravků a rovněž provoz, kde se 

provádělo ostření nástrojů. 

V průběhu celého školního roku žáci pomáhali s přípravou školních akcí, např. Vánoční 

výstavy a Opočenského jarmarku, podíleli se na opravách a údržbě areálu, údržbě zeleně a 

sadu. 

Autoshow Praha – exkurze se za odměnu účastnilo 14 nejaktivnějších žáků z technických 

oborů. Žáci na největší automobilové výstavě v ČR zhlédli nové trendy ve výrobě 

automobilových značek a ocenili také bohatý doprovodný program se zaměřením na 

bezpečnost provozu a ekologii. 

8.3.7 Prodavač 

V tomto školním roce bylo do 1. ročníku přijato 9 žáků, v průběhu školního roku neustále 

docházelo k pohybu žáků. Někteří přestoupili z jiného oboru na naší škole, nebo přišli z jiné 

školy. První ročník úspěšně ukončilo 8 žáků. Čtyři žáci si podali žádost o opakování ročníku 

z důvodu vysoké absence. 

Do 2. ročníku oboru prodavač nastoupilo 6 žáků.  V únoru přistoupila 1 žákyně. Druhý ročník 

úspěšně absolvovalo 5 žáků a 2 žákyně si podali žádost o opakování ročníku.  

Do třetího ročníku oboru prodavačské práce nastoupili 4 žákyně. V dubnu studium ukončila 

1 žákyně. Závěrečné zkoušky v tomto oboru úspěšně vykonaly 3 žákyně. Závěrečné zkoušky 

konal i 1 žák, který před dvěma lety závěrečné zkoušky nedokončil. 

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 

docházejí 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. Na ostatních pracovištích pracují žáci samostatně 

pod dohledem instruktorů. V průběhu školního roku vždy 1 skupina žáků pracovala rámci 

odborného výcviku na odborné učebně ve škole, kde se žáci učili balit dárky a další odborné 

činnosti potřebné pro zvládnutí tohoto oboru. V odborném výcviku žáků je kladen důraz na 

přiměřené pracovní tempo vzhledem k možnostem a schopnostem žáků. Ve všech ročnících 
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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 Kaufland, kde se seznámili s rozmanitými druhy zboží 

k předmětu zbožíznalství. Na odborné exkurzi v provozovně Detecha v Novém Městě nad 

Metují žáci shlédli výrobu barev a laků pod značkou Regina. Navštívili také, Pivovar 

v Rychnově n K., Obchodní centrum - Futurum a Aupark v Hradci Králové, Makro – Hradec 

Králové, Vánoční ozdoby ve Dvoře Králové. V letošním roce jsme nově navštívili pekárnu 

a podnik Stuha v Dobrušce. V dubnu žáci 3. ročníků navštívili Úřad práce v Rychnově n K., 

kde dostali informace o možnostech zaměstnání a o trhu práce a zaměstnávání 

Všechny exkurze byly velkým přínosem pro žáky, vše mohli využít při závěrečných, nebo 

ročníkových zkouškách. V měsíci červnu všichni žáci úspěšně zvládli ročníkové i závěrečné 

zkoušky. 

8.3.8 Environmentální vzdělávání  

V rámci Environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty letošním školním roce jsme pro 

tento rok zvolili téma - Poznáváme všemi smysly 2. Záměrem bylo připomenutí žákům 

lidských smyslů a následně jejich využití ve vztahu k přírodě - jak vnímat okolí a jak o ně 

v tomto důsledku pečovat. S tímto tématem jsme navázali na loňský školní rok, jelikož toto 

téma přesahovalo naše loňské časové možnosti. 

V září jsme se zúčastnili Svatováclavských slavností v Dobrušce. Žáci zahradnické 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. Připravili jsme podzimní tabuli společně s kuchaři a cukráři. 

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. 

V lednu byl žákům připomenut význam stromů. 

Březen - v Častolovicích jsme opět chystali jarní výstavu Velikonoce – svátky jara. Zhotovili 

jsme velkou floristickou expozici. Vzájemně zde spolupracovali zahradníci, kuchaři i cukráři. 

Účastnili jsme se také floristické soutěže a obsadili jsme první tři místa. Vítězka postoupila do 

semifinále do Prahy. V Praze obsadila 4. místo a 1. místo za zhotovení vypichované misky. 

Postoupila do finále, které se konalo v Lysé nad Labem v rámci výstavy Svět květů a na 

kterém obsadila krásné 3. místo. 

Duben - připomněli jsme si Den vzdělanosti a Den Země jsme jako každý rok oslavili na naší 

největší mezinárodní zahradnické výstavě – Flora Olomouc. Žáci pracovali s pracovními listy 

a plnili různé úkoly. Rozvíjeli svoje smysly a schopnosti jak vnímat přírodu a krásu kolem 

sebe. Vítězi byli odměněni na konci školního roku. 

V květnu jsme pro žáky připravili soutěž - Hra se smysly - poznej podle hmatu. Byly 

připraveny krabice naplněné různými předměty a žáci se zavázanýma očima poznávali obsah. 
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Zúčastnili se všichni žáci všech oborů školy. V červnu jsme pak celoroční akci vyhodnotili 

a vítěze odměnili. 

Úkolem letošního roku bylo dokončit projekt z loňského roku a přiblížit žákům vnímání 

dalších smyslů a umět je využít. Projekt hodnotíme jako úspěšný, neboť jsme žáky zklidnili, 

obrátili jejich pozornost na vnímání svého okolí, upozornili na důležitost našich smyslů a 

ukázali jim návod pro zvýšení intenzity vnímání svého okolí. 

8.3.9 Odborný výcvik  

Odborný výcvik probíhal u technických oborů tradičně převážně v dílnách školy. Letos jsme 

nově využili také pracoviště strojních dílen v nově přidružené části školy v Novém Městě nad 

Metují. Především pracoviště se soustruhy, kdy mohl každý žák samostatně pracovat na svém 

stroji. 

U zemědělských oborů byl výcvik opět směřován do zemědělských podniků. Žáci se odborně 

vzdělávali především v našem školním závodu zemědělském družstvu ZEAS Trnov. V tomto 

areálu letos probíhaly všechny ročníkové i závěrečné zkoušky zemědělského oboru. 

Spolupráce se společností ZEPO Bohuslavice, které je již šestým rokem našim školním 

závodem se letos omezila pouze na práci v dílnách místní traktorové stanice. Odborný výcvik 

týkající se rostlinné výroby probíhal také na pozemcích školy. Některým bezproblémovým 

žákům zemědělského oboru bylo umožněno vykonávat část odborné praxe na smluvních 

pracovištích v místě bydliště. Toto seznámení s dalšími zemědělskými subjekty je pro žáky 

vždy velkým přínosem, jak ve znalostech, tak v pracovně provozních vztazích. Kvalitně 

pracující žáci získávají po vyučení pracovní pozice právě na těchto smluvních pracovištích, a 

proto shledáváme odborné praxe v místě bydliště jako velmi přínosné z hlediska 

zaměstnavatelnosti žáků. 

Žákyním 3. ročníku zahradnického oboru bylo letos rovněž umožněno vykonávání části 

odborného výcviku na pracovištích v místě bydliště. Děvčata zpravidla každý pátek pracovala 

především v květinových prodejnách a zahradnictvích.  

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, Zámečník a Zahradník – květinář 

probíhá výcvik v řízení motorových vozidel skupiny B.  
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Smluvní pracoviště školy 

8.3.10 Metodická sdružení  

V průběhu roku se konala tři setkání učitelů teoretických i praktických předmětů v rámci 

metodického sdružení (16. 10. 2018, 12. 2. 2018 a 28. 5. 2019).  

První téma metodického sdružení neslo název „Příprava výuky v souladu s vědomostními, 

dovednostními i postojovými cíli definovanými v kurikulárních dokumentech školy 

a potřebami žáků“. Vyslechli jsme si velmi kvalitně zpracovaný referát, při kterém jsme si 

souhrnně zopakovali, co vše patří mezi kutikulární dokumenty školy a co by měla obsahovat 

kvalitní příprava do výuky, aby mohlo dojít k naplnění všech stanovených cílů.  

Pro druhou schůzku byl nosným tématem „Sociální a osobnostní rozvoj žáků“. Na toto téma 

vypracoval velmi pěkný referát kolega, který se zaměřil na oblast sebekontroly žáků, neboť 

u našich žáků tato oblast společně se seberegulací a sebeorganizací značně pokulhává a žáci 

k ní potřebují citlivým způsobem navést. Rovněž byla zdůrazněna potřeba duševní hygieny. 

Referát byl zaměřen rovněž na komunikaci a mezilidské vztahy a vzájemnou spolupráci při 

řešení problémů.   

Třetí metodické sdružení bylo věnováno sdílení zážitků a zkušeností ze školení a seminářů, 

kterých jsme se během školního roku účastnili, nebo předání informaci, které nás z pohledu 

vzdělavatelů zaujaly. Učitelé, kteří se účastnili různých seminářů a školení, pohovořili 

o následujících tématech: 

- Klima školní třídy (návod, jak postupovat, aby učitel podpořil dobrý třídní kolektiv, 

nastavení vlastních pravidel třídy, rozvoj komunikačních aktivit, tento seminář navštívilo 

nejvíce pedagogů z naší školy) 

- Rozvoj sociálních dovedností žáků v rámci primární prevence (návod jak řešit konflikty 

v kolektivu a mapování školních kolektivů). Asertivita a efektivní komunikace 

(prožitkové školení, výcvik pedagoga v různých situacích)  

- Etická výchova (školení spojené s aktivitami podporující sebehodnocení, respekt k sobě 

i ostatním)  

- Metody aktivního učení a práce s textem (zklamání ze školení, nebyly zde prezentovány 

žádné aktivity, které by byly vhodné pro náš typ žáků) 

- Seznámení s plánovanými novinkami v systému autoškol týkající se zkušebních komisařů 

- Vzdělávání žáků s mentálním postižením (objasněny pozice asistenta pedagoga a 

osobního asistenta, druhy a význam podpůrných opatření, inkluze ve školství) 

- Diagnostika spalovacích motorů (přínos ve výuce odborného výcviku) 

- Kobot (objasnění pojmu - robot spolupracující s člověkem, využívá se v technologicky 

moderních linkách např. v Kvasinách). 

Název organizace, Adresa Obor 

ZEPO, Bohuslavice, a.s., Bohuslavice nad Metují 67 

Zemědělec 

ZEAS Podorlicko, Trnov 

Soukromý zemědělec Alena Slavíčková, Heřmánkovice 12 

ZEMSPOL České Meziříčí,a.s., Julia Fučíka 532 

Soukromý zemědělec Radek Holman, Domašínská 565, Solnice 

TC – HK.spol.s.r.o., Za nádražím 1561, Kostelec nad Orlicí Autoopravář 

Zemědělský podnikatel Viktor Doležal, Machov 176 Opravář zem. strojů 

Zahradnictví Kašpar Antonín, U zastávky 199, Náchod 
Zahradníci 

Karol Kania, T.G.M., Nové Město nad Metují 

Penny Market, Radonice, prov. Nové Město, Dobruška, Rychnov n. K. Prodavač 
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Mnohá témata osvěžila pedagogické znalosti našich učitelů a přiměla nás znovu si uvědomit 

důležité skutečnosti, na které nesmíme v pedagogickém procesu zapomínat, zvláště pak v naší 

škole s množstvím žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Některá témata technického 

charakteru byla pro pedagogy spíše zajímavou vsuvkou. 

8.3.11 Celkové hodnocení organizace vzdělávání  

V tomto školním roce obor Autoopravář pokračoval ve škole 6. rokem. V 1. ročníku oboru 

se učilo celkem 15 žáků,z toho 4 žáci ukončili studium na vlastní žádost. 6 žáků ročník 

úspěšně ukončilo a 2 žáci budou vykonávat doklasifikační zkoušku a 1 žák opravnou. 1 žák 

studium přerušil a 1 žák podal žádost o opakování ročníku. Ve 2. ročníku se učilo v průběhu 

roku 14 žáků. 3 žáci ukončili na vlastní žádost. 7 žáků úspěšně ukončilo a 2 žáci budou 

vykonávat doklasifikační zkoušku a 1 žák opravnou. Ve 3. ročníku se učilo 8 žáků. 7 žáků 

řádně ukončilo ročník, ale 3 žáci neuspěli při závěrečných zkouškách a budou je konat 

v náhradním termínu. V tomto oboru dochází k nárůstu žáků a kapacita oboru je zcela 

naplněna. Jedná se o obor podporovaný Krajem, jeho absolventi měsíčně získávají určitou 

finanční podporu. Pro další roky bude vhodné zvážit podání žádosti o navýšení kapacity 

oboru. 

V oboru Opravář zemědělských strojů nastoupili do 1. ročníku 3 žáci, z nich 2 studium 

ukončili a 1 změnil obor a jeden žák, který přistoupil v průběhu, roku bude opakovat ročník. 

Ve druhém ročníku jsme v tomto roce žáky nevzdělávali. Ve 3. ročníku se vzdělávali 2 žáci, 

kteří úspěšně složili závěrečné zkoušky. 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 pracovali žáci pouze v 1. ročníku. Ke studiu nastoupili 

4 žáci. 1 žák ročník řádně dokončil, 2 žáci přestoupili na jiný obor a 1 žák ze zdravotních 

důvodů bude ročník opakovat. I přes to, že se jedná o obor podporovaný krajem a poptávaný 

zaměstnavateli, žáci o něj nejeví zájem. 

Obor Prodavač fungoval na škole letos sedmým rokem. Společnost Penny Market nám i pro 

tento školní rok udělila pro odborný výcvik výjimku na svých prodejnách a můžeme zde 

pracovat ve skupinové výuce. Vedení společnosti hodnotí práci našich žáků jako velmi 

přínosnou. Nadále pokračujeme v prodejnách v Dobrušce, v Novém Městě nad Metují 

a v Broumově skupinově, v Rychnově nad Kněžnou individuální výukou s instruktory 

prodejny. Žáci jsou za svoji produktivitu na prodejnách poměrně solidně hodnoceni, což je 

motivuje k pravidelné docházce a k celkovému přístupu ke studiu. V 1. ročníku během roku 

docházelo k neustálým změnám v počtu žáků. V průběhu roku v ročníku studovalo 

celkem18 žáků. Z toho 7 žáků úspěšně ukončilo ročník. 1 žákyně bude konat v srpnu 

doklasifikaci a 4 žáci opakují ročník. 4 žáci ukončili studium na vlastní žádost. Ve 2. ročníku 

se vzdělávalo 9 žáků, 1 žákyně přistoupila. 2 žáci ukončili studium na vlastní žádost. Ročník 

úspěšně dokončilo 6 žáků a 1 žákyně bude konat srpnovou doklasifikaci. Do 3. ročníku 

nastoupily 4 žákyně a 1 ukončila studium na vlastní žádost. Tři žákyně úspěšně vykonali 

závěrečné zkoušky. V globálu se dá říci, že tento obor si vede poměrně dobře a věříme, že 

bude takto pokračovat i v následujících letech. 

V oboru Zahradnické práce nastoupili do 1. ročníku 3 žáci a v průběhu roku 1 žákyně 

přistoupila. Řádně ročník neukončil žádný žák díky vysoké absenci, 1 žákyně ukončila 

studium na vlastní žádost, 1 žák požádal o změnu oboru a 2 žákyně si podaly žádost 

o opakování ročníku. Ve 2. ročníku nastoupilo 7 žákyň, 2 žákyně ukončili studium na vlastní 

žádost. Ročník úspěšně dokončily 3 žákyně. 2 žákyně budou konat v srpnu 

doklasifikaci.3. ročník navštěvovalo 5 žáků, 2 žákyně ukončily studium na vlastní žádost 
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a studium úspěšně dokončily 3 žákyně. Výuka žáků 1. a 3. ročníku byla spojena, jak v teorii, 

tak na odborném výcviku. 2. ročník se vyučoval samostatně. Odborný výcvik probíhal na 

pracovištích školy a ve 3. ročníku i na pracovišti smluvních partnerů. Žáci oboru dosáhli 

pěkných výsledků při prezentačních akcích školy, zejména při Svatováclavských slavnostech, 

vánočních výstavách a výstavách v Častolovicích. I přes snahu zatraktivnit obor zařazením 

výuky motorových vozidel a tudíž možnosti získání způsobilosti k řízení vozidel skupiny B, 

se do oboru nepodařilo přijmout více žáků. Od následujícího školního roku se vrátíme 

k původnímu názvu ŠVP „Květinář – aranžér“.  

Žáci oboru Zemědělec pracovali letos pouze na pracovišti školního závodu v Trnově a někteří 

šikovní žáci i na smluvních pracovištích. I přes malý zájem o obor jsme otevřeli 1. ročník, do 

kterého nastoupilo 5 žáků a1 žák do oboru přistoupil. 1 žák přestoupil na jinou školu a 1 ze 

zdravotních důvodů přestoupil na jiný obor. Ročník řádně ukončili 4 žáci. Ve 2. ročníku se 

během roku vzdělávalo 7 žáků, ale 3 žáci ukončili studium na vlastní žádost. 2. ročník řádně 

ukončili 2 žákyně a 2 žáci budou v srpnu konat doklasifikaci. Ve 3. ročníku jsme v tomto 

školním roce nevyučovali.  

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.  

Ani letos se bohužel nepodařilo otevřít obor Truhlář - dřevař vzhledem k nezájmu žáků. 

Naše škola i letos pořádala tradiční akci Vánoce v Opočně, tentokrát pod názvem „Vánoce, 

vánoce přicházejí“, kde jsme návštěvníkům přiblížili tradiční české vánoce. Celá akce byla 

velmi zdařilá, realizovaná za vzájemného propojení všech oborů a vzájemné pomoci 

pedagogů ze všech pracovišť školy – Opočna, Nového Města i Broumova. Do akce se zapojili 

rovněž kolegové z nové části naší školy v Novém Městě nad Metují (z bývalé SPŠ). Akce 

tedy krom propagace školy a finančního prospěchu pomohla i sblížení kolegů a žáků 

z různých částí naší 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.  

Další velkou akcí realizovanou v Opočně byl Opočenský jarmark, který jsme pořádali po 

roční pauze. V rámci této akce došlo opět ke spolupráci všech oborů školy a ke vzájemným 

přátelským kontaktům pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří se na přípravě 

akce i na akci samotné podíleli. V průběhu akce se stejně jako o vánoční výstavě prodávalo 

občerstvení připravené žáky naší školy a různé dekorační předměty vyrobené žáky. I přes 

dostatečnou propagaci akce, bohatý program pro dospělé i pro děti a relativně solidní počasí 

se akce zúčastnilo poměrně malé množství návštěvníků. Z  důvodu vysoké organizační 

a časové náročnosti akce v jejím pořádání pokračovat nebudeme. 

Pro zvýšení veřejného povědomí o naší škole pracujeme i na dalších akcích. Dne 18. 10. 2018 

proběhl v Opočně třetí ročník soutěže ŠKOLA HROU. Soutěž byla pojata jako hravé 

představení učebních oborů žákům základních škol. V soutěži se utkala 3 členná 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. I nadále hodláme pokračovat v prezentaci naší školy v podobě této soutěže. 

Na akci škola hrou jsme navázali další prezentační akcí DEN ŘEMESEL konanou dne 

7. 2. 2019. Na základě předchozí soutěže jsme žákům základních škol umožnili strávit 1 den 

ve vybraném oboru na naší škole společně s žáky naší školy a pod vedením našich učitelů 
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odborného výcviku. Chtěli jsme tak žákům ukázat atmosféru naší školy a zvýšit jejich zájem o 

studium u nás.  

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.  

Pravidelnou kontrolní činnost na svých úsecích také provádějí vedoucí oborů, kteří z těchto 

kontrol odevzdávají zápis a měsíčně jej společně s pracovním výkazem odevzdávají 

zástupkyni ředitelky pro školu. Kontrolní činnost vedoucích úseků je zaměřena především na 

kontroly: 

- 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 1. 11. byla provedena komplexní kontrola třídních knih, dne 31. 10. 

kontrola deníků a 13. 12. 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 – třídní knihy a deníky 

dne 12. 11. a ostatní dokumentace do individuálně dohodnutého data s jednotlivými třídními 

učiteli. Rovněž proběhla kontrola deníků odborného výcviku žáků na smluvních pracovištích 

22. 3. u prodavačů a 1. 4. 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 28. 6. při odevzdávání této 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. 
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Namátkově a při kontrolních vstupech proběhly kontroly pracovních tematických plánů, do 

kterých učitelé zaznamenávají průběh plnění ŠVP. Při všech kontrolách bylo zjištěno plnění 

této povinnosti a nebyly shledány žádné nedostatky. 

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 28 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. 

V tomto školním roce byly největší problémy s nedodržování BOZP, kdy měli žáci tendenci 

podvlékat pod pracovní bundy sportovní bundy s kapucí a se šňůrkami, které byly závažným 

rizikem při práci se stroji. Intenzivní kontrolou se nám tento negativní jev podařilo potlačit a 

do budoucna jsme situaci ošetřili ve školním řádu. Drobné problémy se objevovali při 

zapisování známek do ŽP. Opakovaným napomínáním se situaci podařilo zlepšit. V tomto 

roce jsme docílili relativního úspěchu ve vedení sešitů OV. Žáci sešity pravidelně nosili 

a respektovali pravidla zápisů do sešitu.  

V teoretických předmětech bylo zástupkyní vykonáno 6 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 pracovaly 2 asistentky. Jedna o září do 

konce března a druhá od listopadu dokonce školního roku. Asistentky se řídily 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 stěžejních školních 

akcí jako jsou ročníkové zkoušky zejména začátkem ledna u 3. ročníků a v průběhu u 1. a 2. 

ročníků. Připravenost přijímacího řízení 23. 4. a připravenost a průběh závěrečných zkoušek 

v průběhu června. Příprava těchto akcí je již tak zaběhnutá, že se při jejich konání nevyskytly 

žádné potíže a u všech akcí byl řádný a bezproblémový průběh. I v tomto roce byla zajištěna 
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vysoká úroveň ročníkových i závěrečných zkoušek., které se letos nově konaly pro všechny 

žáky školy v budově SPŠ v Novém Městě nad Metují. Tento krok výrazně zjednodušil 

organizaci závěrečných zkoušek ve škole. 

Dne 17. 12. také proběhla kontrola zapisování do systému Foster a dne 20. 12. proběhla 

následná kontrola k odstranění zjištěných nedostatků. Neustále dochází ke zlepšení vedení 

záznamu v systému. Aktuální události týkající se porušení pravidel či špatného chování žáků 

bylo vždy ihned zaznamenáváno. Učitelé jsou si vědomi, že jim systém skutečně pomáhá při 

jednání s rodiči, úřady a je nápomocný při zpracování zpráv vyžádaných z OSPODu, od 

policie či soudu. U pravidelných záznamů však máme stále ještě rezervy. Zprávy jsou příliš 

strohé.  

Dne 10. 5. proběhla kontrola portfolií žáků. Všichni žáci měli založenu složku a vloženy 

materiály svědčící o úspěších v průběhu studia. Složky byly velmi různorodé. S tímto 

fenoménem se zatím učíme pracovat. 

Dne 17. 6. proběhla kontrola plnění minimálního preventivního programu školy a také jeho 

vyhodnocení za školní rok pomocí monitoringu mezi žáky i učiteli. 

Dne. 24. 6. proběhla rovněž kontrola plnění závazků zaměstnanců v dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Všichni zaměstnanci v zásadě splnili své závazky, pouze 

v některých případech nedošlo k účasti na školeních pořádaných ŠZ DVPP HK z důvodu 

nekonání se školení. 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 pervazivními vývojovými poruchami 

 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 
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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 asistent 

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. 

V letošním roce se uskutečnila i výuka lyžování pro žáky šesté třídy v Janských Lázních. 

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. 

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. Během jarních 

měsíců jsme ještě zdarma obdrželi velký „koš“ mléčných výrobků a speciální zásilku 

exotických druhů ovoce. 

K dispozici jsme měli tělocvičnu, zahradu u internátu Hradčany i Králíčku, stoly na stolní 

tenis, kola, brusle, snadný přístup na internet a řadu dalších nadstandardních 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 

8.4.3 Personální obsazení 

Na začátku školního roku bylo obsazení pedagogického sboru následující: celkem dvacet pět 

pedagogických pracovníků, z toho třináct vyučujících na celkový úvazek 10,35 a dvanáct 

asistentek pedagoga na celkový úvazek 9,75.  

Základní škola využívá pracovní činnosti školní psycholožky a sociální pracovnice. 
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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 tři 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 sborovnu.   

V 2. patře se nacházejí učebny žáků II. stupně, sklad pomůcek a učebnic, dvě sborovny 

učitelů a asistentek pedagoga a relaxační místnost pro odpočinek žáků. 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 SŠ i ZŠ. Poskytuje možnost 

pro využití sportovních aktivit, ale i společenských setkání. Ke sportovním a relaxačním 

aktivitám slouží také školní zahrada přímo u budovy školy nebo rozsáhlá zahrada u internátu 

Hradčany. Zde je možné i vyžití na kole, je zde stůl na stolní tenis, možnost střelby ze 

vzduchovky. Využíváno je i hřiště na míčové hry. K dispozici máme také lyže, brusle, snadný 

přístup na internet a řadu dalších nadstandardních 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 nebo VV) 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. Ve spolupráci s internátem byla využívána zahrada internátu Hradčany, 

byly navštěvovány zahrady zámku a přírodní terény okolí města. 

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 výuka metodou Feursteinova Instrumentalního 

obohacení a předměty speciálně pedagogické péče dle doporučení školského poradenského 

zařízení. 

8.4.6 Příchody a odchody žáků během školního roku 

Přijatí žáci do naší do školy:  7 žáků na II. st. 

Přestupy na jinou školu:    7 žáků z II. st. 
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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 Pro koho 

IX. 

Adaptační den – Udržitelný život ve třídě (úvodní setkání) celá ZŠ 

Triatlon celá ZŠ 

Kino – Bajkeři 2. st. 

Turistická exkurze – hrad Skály vybraní žáci 

Výstava – Modelové železnice 1. st. 

X. 

Podzimní zahrádkářská výstava Častolovice 1. st. 

Tématický den na VV 1. st. 

Den prázdných tříd 1. st. 

Vycházka za podzimními přírodninami do okolí školy 1. st. 

Exkurze za odměnu – Deštné v Orl. horách 1. st. 

Exkurze čističky odpadních vod Náchod vybraní žáci 

Exkurze do ZOO Dvůr Králové n. L. vybraní žáci 

Návštěva muzea N .M .  n. M. – Svět loutek  

XI. 

Projektová výuka – Zdravý životní styl  
1. a 2. 

st. 

Advent v Kině - výstava  

Exkurze k výročí sto let Československa vybraní žáci 

Exkurze Kvasiny  vybraní žáci 

Bruslení  

XII. 

Exkurze do Obřího akvária HK 1. st. 

Vánoční besídky  celá škola  

Tematický den – Tradice Vánoc celá škola  

I. 

Projektová výuka – Zdravý životní styl celá ZŠ 

Bruslení 2. st. 

Exkurze na sjezdovku – Nový Hrádek vybraní žáci 

II. 

Projektová výuka – Zdravý životní styl celá ZŠ 

Tematický den - Masopust celá ZŠ 

Exkurze Kvasiny vybraní žáci 

Kino – Planeta 3000 vybraní žáci 

Turistická exkurze Deštné v Orl. horách vybraní žáci 

III. 

Týden prevence – zařazení preventivních témat do výuky celá ZŠ 

Projekt HOAX      2. st. 

Projektivní den – výroba výrobků na Velikonoce celá ZŠ 

Turnaj míčových her     III. tř 

 

IV. 

Preventivní přednášky Městské policie – Kyberšikana celá ZŠ 

Tematický den - Velikonoce celá ZŠ 

Projektová výuka – Zdravý životní styl – Den Země celá ZŠ 

Exkurze – Planetárium HK    VI. tř 

V. 

Turistická exkurze – kostel Slavoňov     V. tř. 

Eko program – Tonda obal – přednáška, recyklace odpadů celá ZŠ 

Turistická exkurze – Chlumec n. C.      V. tř. 
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Exkurze  - ZOO Dvůr Králové      VI. tř. 

Exkurze -  opevnění Dobrošov      VI. tř. 

Exkurze – Pivovar Náchod vybraní žáci 

Kouzelnické představení – Divadlo J. Čížka Náchod       III. tř. 

Exkurze – ZOO Praha       VII.tř. 

VI.  

Projektová výuka – Zdravý životní styl celá ZŠ 

Exkurze – Adršpach    1. st. 

Den prázdných tříd   1. st. + 2. st. 

Exkurze – Klopotovské údolí     1. st. 

Exkurze – Trutnov , sportovní dopoledne na trampolínách     1. st. 

Akce Červený kříž – Jak poskytnou 1. pomoc celá ZŠ 

Exkurze Hronov – Interaktivní muzeum Pod Čepicí - chemie vybraní žáci 

Exkurze Šerlich  vybraní žáci 

Exkurze – Hradecké lesy vybraní žáci 

Exkurze – Fain park vybraní žáci 

Turistická exkurze      V. tř. 

Exkurze – jeskyně Harrachov       III. tř. 

Prázdninové čtení – beseda v knihovně     III. tř. 

Exkurze – ZOO Praha      V. tř. 

Olympiáda   celá ZŠ 

Slavnostní předání upomínkových listů na zámku končící žáci 

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 2018/2019 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. 
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8.4.9 Metodické sdružení 

V letošním roce se schůzky zabývaly především prací s konkrétními žáky a aktuálními 

poznatky z navštívených školení. 

Témata byla:  

- Klíčové kompetence v ŠVP 

- Žák s PAS 

- Postřehy ze seminářů a školení. Zhodnocení výchovně vzdělávacího procesu 2017/18 

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.  

Dále jsme spolupráci rozšířili o Probační a mediační službu Náchod a ZŠ a PrŠ Svítání 

Pardubice. 

Ke spolupráci s diagnostickým ústavem docházelo při umisťování našich žáků do tohoto 

zařízení. Byla navázána spolupráce s obnoveným SVP Náchod. Spolupráce s SPC a PPP byla 

v některých případech komplikovaná a málo pružná, kvůli zahlcení těchto zařízení 

administrativou nebo komplikovanými úpravami týkajícími se jejich provozu. 

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 výraznějších problémů. A ty, 

které nastaly, se řešily v klidu a s nadhledem. 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. 
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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 

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 
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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 

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  

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 školy. 
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Provoz internátu byl pro tento rok realizován ve čtyřech budovách. Tři budovy se nachází 

v Novém Městě nad Metují, a to v objektu Králíček, kde jsou ubytováni žáci základní školy 

(dále jen ZŠ), v objektu Hradčany, který slouží pro žáky odborné školy (dále jen OŠ) a třetí 

objekt je domov mládeže Kasárna, určen pouze pro žáky SŠ. Čtvrtá budova je v Opočně, kde 

je umístěn internát pro žáky OŠ a domov mládeže. Domov mládeže nabízí možnost ubytování 

žákům z ostatních typů středních škol.  

Provoz internátu a domova mládeže (dále jen internát) se řídí ročním plánem školy, školním 

vzdělávacím programem, respektuje Vnitřní řád a režim dne. Ve struktuře činností jsou 

proporčně zastoupeny činnosti řízené a spontánní. V letošním školním roce byl provoz 

zajištěn v Novém Městě nad Metují vždy od neděle, v Opočně od pondělí do pátku. V době 

školních prázdnin a příležitostně o víkendech poskytují internáty ubytovací služby v rámci 

vedlejší hospodářské činnosti školy.  

Provoz školní družiny je realizován v prostorách budovy Králíčku, ve II. nadzemním podlaží 

ve dnech školního vyučování po ukončení výuky žáků ZŠ prvního stupně do 14:30 hod.  

Za celkový provoz, chod internátu, domova mládeže a školní družiny zodpovídá zástupkyně 

pro mimoškolní činnost. Za provoz odpovídá vedoucí vychovatelka. Dále bylo vedení 

zajištěno vychovatelkou pověřenou vedením úseku v Opočně a úseku v Novém Městě. Dva 

pracovníci jsou pověřeni zajišťováním a koordinací ubytovacích služeb v rámci vedlejší 

hospodářské činnosti školy. Na úseku internátu probíhala pravidelná a systematická kontrolní 

činnost dle plánu kontrolní činnosti, která byla na konci školního roku řádně vyhodnocena.  

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 i 

ubytovaným hostům 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, posilovna, kolárna 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 taktéž nově vybaveny okenními roletami. V prostorách šatny byly zřízeny nové 
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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. Dalšími možnostmi sportovního vyžití jsou kola a 

koloběžky, výlety do malebného okolí internátu, nebo návštěvy nedalekého venkovního hřiště 

na Hradčanech. V letošním roce nebyl žákům z bezpečnostních důvodů povolen vstup do 

posilovny. V rámci zájmové činnosti bylo navštěvováno veřejné venkovní workoutového 

hřiště, zbudované v Jiráskových sadech. 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. V průběhu 

letošního roku došlo k instalaci nových botníků v uzamykatelné místnosti, neboť žáci 

opakovaně ničili botníky stávající a docházelo také ke krádežím obuvi.  

Z počátku školního roku bylo v budově internátu Králíček umístěno celkem pět výchovných 

skupin, jejichž činnost zajišťovali skupinoví vychovatelé a asistenti vychovatele. Z toho čtyři 

skupiny žáků složených pouze ze žáků základní školy a jedna, dívčí výchovná skupina 

složená ze žákyň základní i střední školy. V listopadu zanikla jedna výchovná skupina, žáci 

byli rozděleni do čtyř stávajících výchovných skupin. Důvodem bylo ukončení pracovního 

poměru vychovatele. Noční službu zajišťovaly dvě bezpečnostní pracovnice a vychovatelé na 

dohodu. Ve výchovných skupinách bylo umístěno na začátku školního roku celkem 26 žáků, 

na konci školního roku zde bylo 30 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.  

V průběhu roku také proběhlo několik akcí komerčního ubytování, které zajišťovala 

pracovnice pověřená koordinací ubytování a zaměstnanci provozního úseku (úklid). 

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 a pracovními stoly, 

počítačem 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 (6 žáků). Personálně byla školní 

družina obsazena jednou vychovatelkou. 

Na začátku školního roku docházelo do školní družiny celkem 9 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 11 žáků. 
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8.5.1.3 Denní režim internátu základní školy 

S novým školním rokem došlo na internátu Králíček ke změnám, nejen v rámci personálního 

obsazení výchovných skupin, ale i vzhledem k důslednému hodnocení žáků v rámci 

motivačního hodnocení. Probíhalo každý den v podvečer v každé výchovné skupině, 

v průběhu roku bylo zavedeno hodnocení společné. Žáci byli hodnocení v 7 oblastech 

a systém fungoval výborně. 

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. Nově příchozí pan vychovatel pravidla porušoval. 

Proto byla jeho výchovná skupina přestěhována na hlavní patro a motivační hodnocení 

probíhalo pro všechny chlapce společně. Celý školní rok bylo nutno ho individuálně 

stimulovat a vést. Tím se podařilo sjednotit hodnocení denního režimu ve všech výchovných 

skupinách. Jako zásadní se ukázalo aplikovat adekvátní a pohotové reakce na problematické 

chování žáků a porušování vnitřního řádu internátu. Žáci výchovných skupin se důsledným 

vedením a jednotností hodnocení dařilo ovlivňovat. Ve výsledku se také posílily vztahy mezi 

žáky a vychovateli.   

Bezproblémový průběh ranní přípravy do školy u dívčí výchovné skupiny ztěžovalo 

nedůsledné 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 zlepšil v letošním roce i pevný zasedací pořádek v jídelně, jehož 

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 8.4.2 Budova Hradčany  

Budova internátu a školy je samostatný čtyřpodlažní objekt s prostornou venkovní zahradou 

pod náměstím za řekou Metují v Novém Městě nad Metují. Budova Hradčany sloužila 

v letošním školním roce pro účely ubytování žáků Odborné školy a zároveň pro komerční 

ubytování.  

Ubytování žáků je zajištěno v prvním patře, zde je k dispozici 8 pokojů s 21 lůžky, pět 

společných sociálních zařízení a izolace, dále klubovna s kuchyňským koutem a 

vychovatelna. Druhé patro internátu sloužilo výhradně ke komerčnímu ubytování, zde je šest 

nově vybavených pokojů o celkové kapacitě 18 lůžek, tři sociální zařízení, klubovna 

s kuchyňským koutem a vychovatelna. V podkroví budovy se nachází společenská místnost 

knihovna (studovna) s fotbálkem, kterou lze rovněž využít pro komunitní sezení, relaxaci a 

odpočinkovou místnost. Ostatní prostory budovy využívá škola pro výuku. V přízemí budovy 

je prostorná jídelna s výdejnou, úklidová komora s výlevkou, botníky (šatna). Ve sklepě 

budovy se nachází sklad materiálu, dílna pro žáky na zájmovou činnost, kolárna a kotelna. 

Internát je také vybaven v rámci environmentální výchovy barevnými kontejnery na tříděný 

odpad.  

K nabízené zájmové činnosti a volnočasovým aktivitám lze využít venkovní hřiště na volejbal 

a fotbal, posezení pod pergolou a u ohniště. Internát je vybaven horskými koly a sportovními 

potřebami - míče, síť, pétanque, líný tenis, badminton. 
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Na internátě Hradčany byla v letošním školním roce ubytována 1 výchovná skupina žáků 

odborné školy pod vedením skupinového vychovatele, noční službu zajišťovala bezpečnostní 

pracovnice. Na začátku školního roku zde bylo umístěno14 žáků, ukončovalo 12. 

V průběhu léta bude zařízení internátu přestěhováno do objektu Kasáren a objekt zůstane 

v příštím školním roce nevyužitý. 

V průběhu školního roku proběhlo několik akcí komerčního ubytování, které zajišťovala 

jedna pracovnice ubytováním pověřená. Další služby zajišťovali zaměstnanci provozního 

úseku.  

8.4.3 Budova Kasárna 
Budova domova mládeže Kasárna je samostatný, částečně zrekonstruovaný třípodlažní objekt 

v prostorách bývalých novoměstských kasáren. Žáci jsou ubytováni ve třetím patře budovy, 

k dispozici zde je 63 lůžek na 17 pokojích.  

V prvním patře budovy se nachází prostorná jídelna s výdejnou a cvičná kuchyňka. Druhé 

patro budovy je několik let nevyužité, v průběhu letošního léta sem bude přestěhován internát 

odborné školy z Hradčan. V přízemí budovy jsou umístěny šatny žáků.  

Venkovní prostory jsou spíše asfaltového charakteru a zarostlý travnatý porost. Venkovní 

hřiště je v havarijním stavu, téměř nepoužitelné. K odpolednímu využití není k dispozici 

žádné zázemí ani lavičky v areálu.  

Pokoje žáků jsou vybaveny standardně, ubytovaný má k dispozici lůžko s úložným prostorem, 

skříň, noční stolek a lampičku. V letošním školním roce byla pro žáky domova mládeže 

vybudována a vybavena nová klubovna s televizí a počítačem. K zajišťování volnočasových 

aktivit mají žáci  možnost navštívit tělocvičnu, zahrát si stolní tenis, fotbálek nebo šipky. Dále 

je možné vypůjčit si stolní a deskové hry. Na patře je zřízený kuchyňský kout, kde mají žáci 

k dispozici lednici, mikrovlnou troubu a rychlovarnou konvici. Domov mládeže poskytuje 

žákům na pokojích bezdrátové Wifi připojení. Ubytovaným žákům je zajištěno celodenní 

stravování. 

V letošním školním roce zde byla umístěna jedna výchovná skupina střední školy, kterou 

zajišťovala skupinová vychovatelka a noční službu pokrývala bezpečnostní pracovnice. Na 

začátku školního roku zde bylo ubytováno 26 žáků, na konci školního roku 15 žáků. 

Výchovně vzdělávací činnost vychází z ŠVP domova mládeže, průběžně byly naplňovány 

všechny klíčové kompetence. Vychovatelka na tomto úseku splňuje předpoklady pro výkon 

práce vychovatele.  

8.5.3 8.4.4 Budova Opočno  

Ubytovací zařízení je samostatný třípodlažní objekt, který je součástí areálu školy. Žáci jsou 

ubytování v 1. a 2. patře budovy, 3. patro slouží ke komerčnímu ubytování. V přízemí budovy 

se nachází PC místnost a kuchyňka, dále školní prostory - aranžérské dílny a cvičná 

kuchyňka. V suterénu budovy jsou umístěny místnosti k zájmové činnosti – posilovna, stolní 

tenis, hudebna, výtvarná dílna, knihovna.  

Internát a domov mládeže má k dispozici celkem 153 lůžek na 47 pokojích - trojlůžkových a 

dvojlůžkových. Pokoje jsou standardně vybaveny, každý pokoj má vlastní sociální zařízení. 

Ubytovaný má k dispozici lůžko s úložným prostorem, skříň, noční stolek, poličku a 

lampičku. Na každém patře jsou pro žáky dvě klubovny. 
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K zajišťování volnočasových aktivit využívá internát i PC místnost ve škole, tělocvičnu, 

posilovnu a venkovní hřiště. Žáci si mohou vypůjčit sportovní vybavení – míče, florbalové 

hole, tenisové rakety, badminton. Celodenní stravování je žákům zajištěno ve školní jídelně, 

která je také součástí areálu. 

V letošním školním roce zde byly umístěny dvě výchovné skupiny Odborné školy – O1 I 

a O2 DM. Na začátku školního roku bylo přijato k ubytování celkem 31 žáků, ukončovalo 

jich 21. Výchovně vzdělávací činnost vykonávaly dvě skupinové vychovatelky, z nichž jedna 

je plně kvalifikovaná, druhá studuje. Noční službu zajišťovala bezpečnostní pracovnice. 

Výchovně vzdělávací činnost vychází z ŠVP internátu domova mládeže, průběžně byly 

naplňovány všechny klíčové kompetence. V průběhu školního roku proběhlo několik akcí 

komerčního ubytování, které zajišťovaly vychovatelky. Další služby zajišťovali zaměstnanci 

provozního úseku.  

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, 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. 
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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 marihuany 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. Dvakrát 

během roku se uskutečnil nácvik evakuace. Prevence probíhala formou skupinových sezení 

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, evidence vycházek, pravidelné a průběžné 

zapisování do informačního systému. 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 

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 březnu proběhl týden prevence. V jeho rámci byly uspořádány besedy na téma rizika 

v dopravě, kouření a drogy, šikana. Zde bylo 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 
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lesního porostu. Týden byl završen přednáškou spojenou s prezentací fotografií z cest po Jižní 

Americe. Tím jsme zopakovaly téma bezpečné dopravy a smysluplného trávení volného času. 

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. Časový úsek přípravy přímo navazoval na příchod ze školy, respektive 

školní družiny. Žáci tak další činnost spojenou se školními povinnostmi často vykonávali 

s velkou nevolí, důkladně se připravovali jen někteří z nich. Většina žáků v časovém prostoru 

odpočívala a připravovala se na blok zájmové činnosti. 

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. Náplň zájmové činnosti vycházela z plánu výchovné práce na školní rok 2018/2019, 

reflektovala individuální plány žáků, jejich zájmy a koníčky. 

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) a návštěvy workoutového hřiště. Cílem 

byla výchova ke zdravému životnímu stylu, zdokonalování fyzického stavu žáků. V rámci 

vycházek do města se zúčastnili žáci návštěvy bowlingu. 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. Nejproblémovější žáci se tak některých 

výletů, zejména v druhém pololetí roku, neúčastnili. Na začátku školního roku jsme podnikli 

výlet do pekelského údolí, v říjnu a květnu dvě úspěšné návštěvy lanového parku Hopstráda 

v Náchodě. V zimě jsme uskutečnili plánovaný výlet do Deštného v Orlických horách na 

závody psích spřežení „Šediváčkův long“, i přesto si žáci v zimních měsících velmi 

pochvalovali každodenní návštěvy tělocvičny a dostatečné sportovní vyžití v okolí internátu. 

Dále jsme uskutečnili výlety v okolí internátu na koloběžkách. Na podzim proběhla 

v Klopotovském údolí přednáška „Lesní pedagogika“ o lesním ptactvu a zvířectvu 

s profesionály z organizace  Lesy ČR. V lednu jsme s žáky navštívili výstavu v Hradci 

Králové „Lidské tělo“, kde se účastníci dozvěděli spoustu zajímavostí o svém těle.  

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. 
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Novému kolektivu vychovatelů bylo doporučeno prezentovaný obsah předem konzultovat 

s vedoucí vychovatelkou. Žáci měli také možnost navštívit „Novoměstský hrnec smíchu“, kde 

shlédli různé filmy a užít si i doprovodný program s poslechem dívčí kapely „The Apples“. 

Společenské hry byly náplní večerního programu a krátkého časového prostoru po příchodu 

ze školy. Za podpory projektu šablony do škol jsme letos výrazně rozšířili nabídku deskových 

her. S oblibou si žáci také zahráli 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. Zejména dívčí skupina také s oblibou cvičila dětský 

aerobic a pilates. Během teplejších dní jsme navštěvovali venkovní hřiště na Hradčanech, kde 

žáci hráli fotbal, venkovní ping-pong a další míčové a pálkové hry. Na jaře se skupina chlapců 

zúčastnila a reprezentovala internát v běžecko-cyklistických závodech v Náchodě „Slavata 

tour“.  

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 vytvořili nádhernou krajinnou malbu na zdi, vytvořili tak společně 

unikátní výzdobu. Dále se žáci společně s pedagogickými pracovníky podíleli na výrobě 

výrobků k prodeji na novoměstskou vánoční výstavu a opočenský jarmark. Prostor dostali 

i pro realizaci vlastních nápadů a výrobků, jako např. výroba totemů a kešek. Žáci si mohli 

vyzkoušet práci s různými materiály, vyráběli z papíru, textilií, přírodních materiálů. Vcelku 

oblibou se také stalo malování antistresových omalovánek. 

Z rukodělných a 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. 

Venkovní spontánní aktivity a hry se staly na podzim a na jaře nedílnou součástí života na 

internátu. Žáci sami od sebe vyvíjeli aktivitu ve vytváření prostoru pro různé hry a drobné 

soutěže na kolech, kdy si chlapci vymýšleli pravidla a také kontrolovali jejich dodržování.  

Na úseku proběhla cvičná evakuace – nácvik chování při vzniku požáru za účasti HZS 

Dobruška. 

Cílem všech činností bylo osvojování, rozšiřování a upevňování klíčových kompetencí podle 

možností každého žáka.  
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8.5.4.2 Mimoškolní činnost žáků Střední a Odborné školy  

ŠVP a Minimální program prevence 

Práce ve výchovných skupinách vychází z plnění Školního vzdělávacího programu internátu 

a domova mládeže a je členěna podle jednotlivých ročníků na programy adaptace pro první 

ročníky, osobnostního rozvoje pro druhé a zrání pro třetí ročníky. Skupinoví vychovatelé si na 

každé pololetí vytvořili „Plán výchovné práce a zájmového útvaru“, kterým se řídili, 

jednotlivé body ŠVP rozpracovali do měsíčních a následně týdenních plánů, průběžně 

docházelo k plnění klíčových kompetencí a – g (viz uvedené kompetence u kapitoly 8.4.4.1). 

Svou výchovnou práci vyhodnotili dvakrát ročně, vždy na konci pololetí v „Hodnoceních 

výchovné práce“. Zhodnotit svoji práci a podělit se o zkušenosti a poznatky se svými kolegy 

měli možnost také na metodických sdruženích vychovatelů.  

Na schůzkách výchovných skupin byli žáci průběžně a opakovaně seznamováni 

s bezpečnostními předpisy, poučeními, Vnitřním řádem internátu a domova mládeže, podíleli 

se na plánování činnosti skupin, výběru zájmové činnosti a plnění pravidelných žákovských 

služeb v budově a jejím okolí. Zároveň měli možnost vyjádřit se k různým problémům 

a situacím. Zástupci jednotlivých skupin se pravidelně účastnili jednání žákovské rady se 

zástupkyní pro mimoškolní činnost a předávali tak zpětné informace do svých výchovných 

skupin. Na obou úsecích proběhla cvičná evakuace – nácvik chování při vzniku požáru. 

Program minimální prevence 

Vychází z aktuální organizační směrnice a je součástí plánu výchovné práce. Témata vybraná 

skupinovými vychovateli byla realizována formou besed a následných řízených skupinových 

rozhovorů a rozborů. Žáci byli s tématy seznamováni na schůzkách výchovné skupiny, a to 

formou besed, diskuzí, rozhovorů. V tomto roce jsme se zaměřili na problematiku závislosti, 

alkoholismus, návykové látky, šikana, lži, krádeže, rasismus, agresivita, vandalismus, 

posilování sebedůvěry, smysl pro zodpovědnost, poznávání vloh a předpokladů, vhodné 

využívání volného času, péče o zdraví, správné stravovací návyky. Snažili jsme se společně 

správně vyhodnotit modelové situace s následnou analýzou. Žáci se také rozvíjeli ve 

schopnosti empatie, sebeovládání a v komunikativních dovednostech.  

V týdnu prevence byli žáci seznámeni s prevencí v dopravě. Věnovali pozornost tématu „Den 

země, úklidem ke krásnější přírodě“ a v neposlední řadě byli vedeni ke zvýšené pozornosti 

a postupu při spatření cizích osob ve škole a na internátu.  

Příprava na vyučování 

Blok přípravy na vyučování je v denním režimu žáků střední školy zakotven v čase od 19:00 

do 20:30. Žáci se na výuku připravují individuálně, dle své potřeby. Pokud některý ze žáků 

vyžadoval pomoc vychovatele, společně dané téma zpracovali. 

Zájmová činnost 

Zájmová činnost je ve výchovných skupinách internátu nabízena skupinovými vychovateli 

pravidelně, vždy v pondělí - čtvrtek v čase od 15:30 do 17:00 hod. Plánování jednotlivých 

činností vychází z „Plánů volnočasových klubů a kroužků“, jež jsou nedílnou součástí 

osobních plánů vychovatelů. Pestrost a povaha nabídky zájmové činnosti 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 finanční prostředky pomocí grantů, žáci jsou vedeni k finanční spoluúčasti. Zájmové 

činnosti jsou přizpůsobeny zejména možnostem a zájmům žáků, ročnímu období, počasí, 

věku a pohlaví žáků. Cílem je nabízet pravidelnou a pestrou zájmovou činnost, vést žáky k 
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vzájemné spolupráci, samostatnosti, vytrvalosti, k umění podřídit se a respektovat volbu 

druhých. Ve večerních hodinách byla žákům skupinovými vychovateli nabízena individuální 

zájmová činnost. Pro žáky domova mládeže byla nabídka volnočasových aktivit nabízena 

spíše individuálně, z důvodu jiného denního režimu než mají žáci internátu. Celkově je pro 

všechny žáky nutná průběžná motivace, ale výsledky a délka nasazení závisí na individuální 

unavitelnosti, momentální únavě, ročním období i na věku žáků. 

Sportovní aktivity tvořily významnou část obsahu zájmových činností. Se žáky jsme 

navštívili koupaliště, uspořádali pro ně turnaj v bowlingu, pravidelně navštěvovali tělocvičnu, 

kde jsme podnikali pravidelné florbalové zápasy mezi internáty Střední průmyslové škole 

v Dobrušce. Dále žáci s oblibou hráli kopanou, vybíjenou, přehazovanou i košíkovou. 

V Novém Městě nad Metují měli žáci možnost využití venkovního hřiště u internátu 

Hradčany, zde se hrál s oblibou pétanque, venkovní stolní tenis a další míčové a pálkové hry. 

Žáci domova mládeže společně dvakrát navštívili bowling. Žáci domova mládeže jsou 

sportovně založení, často ve svém volném čase navštěvují posilovací centra ve městě i jeho 

okolí.    

Ze společenských a stolních her jmenujme například pravidelnou hru stolního fotbalu, 

skupinové turnaje v šipkách, kulečník nebo karetní hry. S oblibou žáci hrají i deskové hry 

jako jsou zejména Aktivity. 

Výlety žáci v letošním roce podnikli do pekelského údolí, poznávací výlety do města a jeho 

okolí. Často jsme se procházeli do okolních lesů, obor a podnikali vycházky nazvané „po 

stopách Nového Města i Opočna“.  

Kulturně se žáci obohatili při návštěvě Hrnce smíchu, Městské knihovny, areálu 

novoměstského zámku a zahrady a hry bowlingu na Rychtě. 

V rámci pracovních činností se žáci zapojili do výzdoby a zvelebování domova mládeže i 

internátů, podíleli se na přípravách vánočních výstav, výrobě drobných upomínkových 

předmětů k prodeji, úklidu společných prostor a okolí internátu, nebo přípravě dřeva na 

opékání. Žáci měli také možnost připravovat si drobné pokrmy a občerstvení v rámci kroužku 

vaření i při slavnostních příležitostech. Zejména se kuchařských aktivit ujalo na internátu 

Hradčany. Žáci společnými silami upekli například štrůdl, perníčky, bramboráky a další 

drobné pochutiny. 

Při práci na PC se žáci připravovali na nadcházející zkoušky v autoškole, připravovali se na 

vyučování, nebo měli možnost se připojit na školní Facebook a Instagram. Ve volném čase 

mohli PC využívat ke hře počítačových her, což patřilo k jejich nejoblíbenějším aktivitám. 

Udržování pořádku a práce pro internát 

Žáci se během školního roku pravidelně zapojovali do úklidu svěřených prostor v internátě 

(pokoje, klubovny, kuchyňky), dle rozpisu zajišťovali úklid okolí budovy. Pravidelně též 

prováděli v rámci prací pro internát internátní služby a služby v jídelně, příležitostně drobné 

údržbářské práce. Úklidy pokojů byly pravidelně hodnoceny, nejlepší žáci byli odměněni 

vycházkou nebo pochvalou. Žáci pomáhali i s dalšími potřebnými pracemi jako např. 

vyklizení a úklid pokojů z důvodu ubytování. 

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 
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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. 

Začátek školního roku byl zahájen celoroční družinovou hrou „Česká republika“. Cílem 

hry bylo seznámit děti zábavnou a nevšední formou o historii České republiky. Žáci během 

celého školního roku, každý měsíc postupně poznávali jedno nové město. Celá hra se 

prolínala všemi činnostmi v ŠD. Žáky se podařilo aktivně zapojit do hry (čtením příběhů, 

vymýšlením dalších, co by, kdyby…). 

Kulturní vyžití podpořily návštěvy městské knihovny. Mezi činnosti podporující zručnost 

patřil například kroužek vaření, při kterém si žáci jednou za měsíc připravovali jednoduchá 

jídla studené i teplé kuchyně. Tato činnost patřila u dětí mezi ty nejoblíbenější. Obsahem 

výtvarné činnosti bylo malování a kresba. Zde byla snaha rozvinout u dětí jejich motoriku, 

spolupráci, trpělivost a v neposlední řadě představivost. Svými výtvory žáci pomohli nejen 

vyzdobit prostory družiny a internátu, ale přispěli i rozšířit nabídku předmětů 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. 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. Z časových a organizačních důvodů jsme 

nemohli uskutečnit žádný výlet. 

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 pořízené fotografie z akcí pořádaných na internátech. 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.  

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 neuskutečnil, stejně jako návštěva učitelů v internátu. 

Vychovatelé každé čtvrtletí připravovali podklad pro pedagogickou radu.  

Spolupráce vychovatele ZŠ s asistentem vychovatele probíhala každodenně. V tomto roce 

bylo na internátu k dispozici dohromady pět asistentů pedagoga, kteří docházeli do 
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zaměstnání dle aktuálního rozpisu služeb. Jejich pomoc byla významná zejména při osobní 

asistenci u žáka s PAS, 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 

Broumov, DD Sedloňov, SPŠE Dobruška. 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. 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 
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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 vždy na 

konci každého 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 17x  

- napomenutí zástupkyně pro mimoškolní činnost 3x  

- napomenutí ředitelky školy 2x 

- pochvala vychovatele 0x 

- pochvala zástupkyně pro mimoškolní činnost 0x 

- ocenění ředitelky školy 10x 

Úsek školní družiny: 0x 

Úsek SŠ Nové Město nad Metují: 

- napomenutí vychovatele 1x 

- napomenutí zástupkyně pro mimoškolní činnost 2x  

- napomenutí ředitelky školy 0x 

- pochvala vychovatele 0x 

- pochvala zástupkyně pro mimoškolní činnost 0x 

- ocenění ředitelky školy 1x  

Úsek SŠ Opočno: 

- napomenutí vychovatele 12x 

- napomenutí zástupkyně pro mimoškolní činnost 2x 

- napomenutí ředitelky školy 1x 

- pochvala vychovatele 9x 

- pochvala zástupkyně pro mimoškolní činnost 0x 

- ocenění ředitelky školy 7x 

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 
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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 SŠ 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 dvakrát 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. 

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. 
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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, Hradčany, 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 Broumova 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 závažné nedostatky ani porušení pracovní kázně. 

Drobná zjištění (např. termíny při předávání informací z porad úseků a aktualizace denních 

režimů) vedly k lepšímu nastavení systému práce na úseku mimoškolní výchovy. Probíhaly 

převážně v září a v říjnu, kdy si vedoucí vychovatelky zabíhaly nové žáky a pracoviště. 

Kontrola v této oblasti prováděna u každé vedoucí minimálně 2 x za měsíc.  

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 vyměněny za přímé obesílání pracovníků 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 
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k jejich předcházení. Bezpečnost žáků i zaměstnanců se stala trvalou prioritou a nedílnou 

součástí každodenní kontrolní činnosti úseku. Bude probíhat i v dalších obdobích. Kontrolní 

činností bylo zjištěno, že vedoucí vychovatelky odváděly v průběhu školního roku 

zodpovědně a velmi dobře svěřenou práci. 

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 ZŠ 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 úseků se v letošním roce neobjevovaly 

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 

podkladů u jednoho vychovatele ZŠ, který svou liknavostí brzdil proces. Bylo nutné převzít 

kontrolu nad plněním jeho termínů. Až do ukončení pracovního poměru byla situace s ním 

náročná. 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 zaškolit kolegy v jejich zpracování. 

Kladně hodnotím úroveň jejich obsahu a spolupráci s úsekem poradenských služeb. 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. 

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 Králíčku 

(vyšší obsazení mužů a žáků 2. stupně ZŠ). Systematickou osobní kontrolou, přítomností a 
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pracovišti v ranních hodinách a nastavením motivačního systému pro žáky, bylo zajištěno 

účinnější předávání pokojů a tím kvalitnější úklidy na pokojích. Při kontrolní činnosti 

vyplývající z kontrol majetku a inventur nezjištěny žádné závažné nedostatky. Během kontrol 

připravenosti na letní ubytování nebyly zjištěny žádné závažnější nedostatky. V jednom 

případě zjištěna závada v ohřevu vody – odstraněna ihned. Správci budov se po celý rok 

společně se správci ubytování snažili vytvořit kvalitní podmínky jak pro ubytované a hosty, 

tak i pro naše žáky. Namátkové i cílené kontroly a vstupy před ubytováním i po jeho ukončení 

byly vždy 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. Všechny 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. V jednom případě během 

kontroly na úseku ZŠ zjištěno nedobré využití pracovní doby – pohovor se zaměstnancem. 

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 
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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 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 stěhování 

žáků OŠ na Kasárna. Práci celého svěřeného úseku, vedoucí vychovatelky, 

vychovatelek pověřených vedením budov hodnotím jako velmi dobrou a poctivou. 

8.5.5.1 Kontrolní činnost vedoucí vychovatelky  

Kontrolní činnost vedoucí vychovatelky na úseku internátu a domova mládeže vychází 

z plánu kontrolní činnosti a mapuje pracoviště v budově Hradčan, Kasáren, Králíčku 

a Opočna. 

Kontrolní činnosti podléhají vychovatelky pověřené vedením úseku Králíček a Opočno 

a ostatní vychovatelé, asistenti vychovatele, bezpečnostní pracovníci a domovníci. 

Kontrolní činnost na úseku mimoškolní výchovy byla prováděna v oblastech BOZP, 

dodržování a plnění povinností vyplývajících z pracovního zařazení a náplně práce, 

vedení dokumentace, udržování pořádku a inventury, dodržovaní a využívání pracovní 

doby - kontrola příchodů a odchodů ze zaměstnání. 

Pravidelnou kontrolní činnost na úsecích Králíčku a Opočna provádějí také vychovatelky 

pověřené vedením těchto úseků, které zodpovídají za provoz a chod svěřených budov, 

BOZP, spolupráci se školou, údržbou, prádelnou, jídelnou a ekonomickým úsekem, přípravu 

budovy před ubytováním, udržování pořádku, inventury, dokumentaci určenou k zakládání 

a na Králíčku za vedení dokumentace asistentů a ŠD. 

Pravidelné zprávy z kontrolní činnosti byly předávány písemně zástupkyni pro mimoškolní 

činnost vždy na konci měsíce, v případě nedostatků nebo naléhavých problémů byla 

informována okamžitě. 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 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 probíhaly průběžně a soustavně, výsledky byly vždy konzultovány se zástupkyní pro 

mimoškolní činnost, případně ihned řešeny ve spolupráci s údržbou. Vychovatele i asistenti 

byli průběžně a opakovaně upozorněni na nutnost sledovat a předcházet nebezpečím a 

rizikům, na povinnost okamžitě hlásit zjištěné nedostatky vedoucím pracovníkům. Při 

kontrolách byly řešeny nedostatky na Kasárnách – používání nezrevidovaných 

elektrospotřebičů, na Hradčanech – přístup k ostrým a nebezpečným předmětům, zasahování 

do elektroinstalace. Na všech úsecích řešena vhodná domácí i sportovní obuv a oblečení, 

hygiena. 



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

 

 

Strana 149 (celkem 162) 

Kontroly dodržování a plnění povinností vyplývajících z pracovního zařazení a náplně 

práce 

Kontroly probíhaly průběžně, minimálně 1x za měsíc v oblastech dodržování obecně 

platných předpisů, zákonným norem a vnitřních předpisů organizace - směrnice, řády 

a příkazy, zejména Vnitřní a Provozní řád internátu a domova mládeže, Požární 

a poplachová směrnice. Pedagogičtí pracovníci byli dále průběžně kontrolováni při vedení 

žáků k dodržování VŘ internátu a domova mládeže a režimu dne, plnění plánu práce, nabídce 

volnočasových aktivit, přípravě na vyučování a plnění povinností stanovených vedoucími 

pracovníky. 

Při kontrolní činnosti zjištěny nedostatky u jednoho skupinového vychovatele. Vedení jeho 

výchovné skupiny bylo nedostatečné, motivační hodnocení žáků slabé. Opakovaně byl 

upozorněn na nedostatky s požadavkem nápravy, což se mu nedařilo. Pracovní smlouva mu 

nebyla prodloužena. Problémy nastaly i v další výchovné skupině u žáků odborné školy. 

Stížnosti žáků na chování vychovatele byly řešeny ve spolupráci se zástupkyní pro 

mimoškolní činnost a ředitelkou školy. Práce v ostatních výchovných skupinách se dařila, 

zejména v Opočně bylo zřetelné dobré vedení výchovných skupin. V pololetí školního roku 

podala výpověď skupinová vychovatelka žáků střední školy na Kasárnách, nastoupila a byla 

zaučena nová vychovatelka. Vedení zájmové činnosti bylo na jednotlivých úsecích dobré 

úrovni, snaha o zapojení žáků z Kasáren. Při práci se žáky základní školy na Králíčku byl 

kladen důraz na motivační hodnocení. 

Kontroly vedení dokumentace 

Kontroly probíhaly pravidelně, 1x za měsíc - pracovní výkazy, evidence docházky, deníky 

výchovných skupin, přehledy žáků, dokumentace jednotlivých budov, 1x za čtvrtletí – osobní 

spisy, zapisování úrazů a výdeje léků, sešitky spotřebního materiálu, 1x za týden – zapisování 

do IS Foster, denního hlášení a předávání zpráv na úseku, zasílání nabídky zájmové činnosti, 

průběžné zasílání příspěvků do časopisu Rébus a na Facebook školy. 

Na celý úsek byla dodána pravidla pro vyplňování pracovních výkazů, při jejich kontrole se 

stále objevují nedostatky a chyby, docházka na pracoviště byla na všech úsecích vedená 

řádně. Deníky výchovných skupin byly vedeny bez vážnějších nedostatků, drobné chyby 

předány k odstranění. Osobní spisy byly u jednoho skupinového vychovatele vedeny se 

závažnými nedostatky a chybějícími údaji. Zapisování zdravotních údajů, měření teplot 

a spotřebního majetku bez zjištěných nedostatků. Předávání zpráv – IS Foster, denní hlášení 

a příspěvky do časopisu na Facebook též v pořádku. 

Kontroly pořádku a estetické úpravy prostředí, inventur 

Kontroly probíhaly pravidelně – měsíčně, inventury k 30. 11. Při kontrolách nebyly zjištěny 

závažnější nedostatky. Pořádek na jednotlivých úsecích je vcelku dobrý, určité nedostatky se 

objevují na Králíčku, kde je jeho udržování u žáků základní školy značně problematické. Ke 

zpřísnění pravidel bylo nutné přistoupit též na Kasárnách. 

Kontroly dodržovaní a využití pracovní doby včetně příchodů a odchodů ze zaměstnání 

Kontroly probíhaly pravidelně i namátkově, minimálně 1x za měsíc. V této oblasti nebyly 

zjištěny žádné nedostatky ani pochybení, všichni kontrolovaní přicházeli na pracoviště včas 

dle rozpisu služeb a svoji pracovní dobu využívali bez výhrad.  
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Kontroly nepedagogických pracovníků - bezpečnostních pracovnic a domovnic 

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 domovnice byly poučeny 

o nutnosti sledovat a předcházet nebezpečím a rizikům, na povinnost okamžitě hlásit zjištěné 

nedostatky vedoucím pracovníkům. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné vážnější nedostatky 

ani pochybení. 

Kontroly plnění povinností vyplývajících z pracovního zařazení a náplně práce 

Kontroly probíhaly průběžně, minimálně 1x za měsíc v oblastech dodržování obecně 

platných předpisů, zákonným norem a vnitřních předpisů organizace - směrnice, řády 

a příkazy, zejména Vnitřní a Provozní řád internátu a domova mládeže, Požární 

a poplachová směrnice. Nepedagogičtí pracovníci byli dále průběžně kontrolováni při vedení 

žáků k dodržování VŘ internátu a domova mládeže a režimu dne a při plnění povinností 

stanovených vedoucími pracovníky. 

Při kontrolní činnosti nebyly zjištěny nedostatky ani pochybení, své povinnosti si 

bezpečnostní pracovnice i domovnice plnily dobře. Funkce správce pracoviště byla též 

vykonávána dle požadavku, spolupráce dobrá. Bezpečnostní pracovnice pověřené funkcí 

správce pracoviště přistupovaly ke svým povinnostem pečlivě a spolehlivě. Při požádání 

pomáhaly s přípravou výrobků na Vánoční výstavy i Jarmark v Opočně. 

Kontroly vedení dokumentace 

Kontroly probíhaly pravidelně, 1x za měsíc - pracovní výkazy, evidence docházky, 

dokumentace jednotlivých budov, 1x za čtvrtletí – zapisování úrazů a výdeje léků, sešitky 

spotřebního materiálu, průběžné zapisování do IS Foster, denního hlášení a předávání zpráv 

na úseku. 

Při kontrolách zjištěny nedostatky při vyplňování pracovních výkazů – opakovaně byly 

předávány k odstranění, docházka na pracoviště byla na všech úsecích vedena řádně. 

Zapisování do knihy úrazů a výdeje léků v pořádku. Vázne zapisování zpráv do IS Foster.  

Kontroly pořádku a inventur 

Kontroly probíhaly pravidelně – měsíčně, inventury k 30. 11. Při kontrolách nebyly zjištěny 

žádné nedostatky. Domovnice hodnotily úklidy pokojů žáků, zjevné rozdíly v jejich 

hodnocení. 

Kontroly dodržovaní a využití pracovní doby včetně příchodů a odchodů ze zaměstnání 

Kontroly probíhaly pravidelně i namátkově, minimálně 1x za měsíc. V této oblasti nebyly 

zjištěny žádné nedostatky ani pochybení, všichni kontrolovaní přicházeli na pracoviště včas 

dle rozpisu služeb a svoji pracovní dobu využívali bez výhrad.  

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti 

provedené Českou školní inspekcí 

Inspekční činnost ve školním roce 2018/2019 ve škole neproběhla. 
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10 Údaje o výsledcích kontrol 

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Velké Poříčí, Náchodská 530 

Kontrola dne 13. 2. 2019, Hradčany 

V době kontroly bez zjevných nedostatků, drobné závady odstraněny (viz. písemná zpráva ze 

dne 11. 3. 2019). 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Náchod, Českoskalická 254 

Kontrola dne 7. 5. 2019, Výdejna Králíček 

Při kontrole bylo zjištěno porušení dodržení postupů HACCP. Písemná zpráva o odstranění 

zjištěních nedostatků byla zaslána 20. 5. 2019. 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Náchod, Českoskalická 254 

Kontrola dne 8. 2. 2019, Kadeřnictví, ČSA 376 

V době kontroly bez nedostatků. 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Náchod, Českoskalická 254 

Kontrola dne 11. 12. 2018, Domov mládeže, Československé armády 428 

V době kontroly bez zjevných nedostatků. 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320 

Kontrola dne 4. 12. 2018, Školní jídelna – pracoviště Opočno 

V době kontroly bez zjevných nedostatků. 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Náchod, Českoskalická 254 

Kontrola dne 14. 11. 2018, Středisko praktické výuky, Broumov 

V době kontroly bez zjevných nedostatků. 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320 

Kontrola dne 16. 10. 2018, Školní jídelna – pracoviště Opočno 

Drobné nedostatky zjištěné při kontrole byly odstraněny (viz. písemná zpráva o odstranění 

závad zaslaná na KHS KHK, Rychnov n. Kn., doručeno dne 22. 10. 2018). 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Náchod, Českoskalická 254 

Kontrola dne 15. 10. 2018, Hradčany, Pyramida 

V době kontroly bez zjevných nedostatků. 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Náchod, Českoskalická 254 

Kontrola dne 15. 10. 2018, Domov mládeže – internát, Hradčany 

V době kontroly bez zjevných nedostatků. 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Náchod, Českoskalická 254 

Kontrola dne 3. 10. 2018, Výdejna – Československé armády 428 

V době kontroly bez zjevných nedostatků. 

 

Okresní správa sociálního zabezpečení, Náchod 

Kontrola dne 26. 4. 2019 

Kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky. (Drobné nedostatky byly odstraněny před 

vyhotovením protokolu). 



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

 

 

Strana 152 (celkem 162) 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor školství, Hradec Králové 

Kontrola provedena ve dnech: 11.6.2019 – 26.6.2019 

Kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky. 

11 Základní údaje o hospodaření školy 

Výnosy celkem     77.949.861,78 Kč 

 

Dotace celkem     70.643.399,33 Kč 

 

Dotace na provoz                   13.464.265,68 Kč 

Dotace na NIV     56.926.270,29 Kč 

Romská dotace          163.350,00 Kč 

Dotace od Městského úřadu            15.000,00 Kč 

Transferový podíl projektu IPO                                        74.513,36 Kč 

 

Tržby a ost. výnosy  celkem                 7.306.462,45 Kč 

 

Tržby za stravování žáků a zaměstnanců                   1.972.283,35 Kč 

Tržby za ubytování žáků            556.764,00 Kč 

Tržby za produktivní práce žáků                                 1.149.115,21 Kč 

Tržby DČ za ubytování, praní a stravování                 2.059.506,85 Kč 

Tržby za pronájem          480.545,31 Kč 

Ostatní tržby           850.751,68 Kč 

Ostatní výnosy          237.496,05 Kč 

 

Náklady celkem     77.867.929,16 Kč 

 

Materiál        6.160.900,62 Kč  

Energie        3.437.417,39 Kč 

Opravy                                                                         1.431.986,71 Kč 

Cestovné a stravné                                                          105.052,00 Kč 

Služby          3.163.228,06 Kč 

Mzdové náklady      43.304.884,00 Kč 

Jiné sociální náklady                  14.775.938,37 Kč 

Ostatní náklady                   3.455.128,01 Kč 

Odpisy            2.033.394,00 Kč 

 

Stavy  majetku 

 

Budovy a stavby                                234.558.546,71 Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek     35.607.332,28 Kč  

Dlouhodobý nehmotný majetek             519.884,71 Kč 

Drobný hmotný majetek                      49.014.279,08 Kč 

Pozemky                                                  5.388.174,00 Kč 

Zásoby                                                           390.860,76 Kč 

Finanční majetek        10.787.787,53 Kč  

Pohledávky                                                                   3.592.335,13 Kč 
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12 Údaje o zapojení školy do rozvojových a 

mezinárodních programů 

12.1 Edison 

Projekt EDISON 12. 5. 2019 – 19. 5. 2019 

 aktivita mezinárodní studentské organizace AIESAC 

 multikulturní projekt, který je založený na poznávání lidí z různých zemí a kultur 

 na naší škole v rámci tohoto projektu působilo pět studentů, a to z Kazachstánu, 

Ruska, Gruzie, Thajska a Indie 

 stážisté byli ubytováni na internátě školy  (Po-Pá) a v hotelu Beluna – Krčín (Pá-Ne) 

 stravování probíhalo ve školní jídelně (Po-Pá) a v nádražní restauraci (So-Ne) 

 podle předem připraveného rozvrhu (dvouhodinové bloky 7:50 – 9:25 hod. a 9:45 – 

11:25 hod.) probíhaly během dopoledne různé činnosti, jako například prezentace 

o zemích, ze kterých k nám studenti přijeli, různé hry, malování a došlo i na sport 

a zpívání  

 aktivita Global Village (středa 9:45 – 12:20 hod.) během které se žáci střídali 

u stolečků, na kterých měli naši zahraniční hosté připraveny věci, které jsou pro jejich 

zemi charakteristické, například vlajky, jídlo, předměty a o tom všem si s našimi žáky 

povídali 

 na odpoledne byl pro zahraniční studenty připravený program, v rámci kterého jsme 

byli vřele přijati na radnici v Novém Městě nad Metují, navštívili novoměstský zámek 

a muzeum, byli jsme si zahrát bowling, program v přírodě se díky špatnému počasí 

neuskutečnil 

 projekt se vydařil díky spolupráce s vedením školy, učiteli a ostatními pracovníky 

školy, žáky… 

Přínos pro žáky i učitele 

 komunikace v anglickém jazyce (popřípadě i jiným způsobem – cílem je domluvit se) 

 interakce se studenty z různých zemí světa 

 přímý kontakt s cizincem 

 podpora porozumění jiným kulturám a národům 

 výchova žáků k toleranci a příznivému společnému soužití 

 poskytnutí nápadu, co mohou samotní žáci v životě udělat, do čeho se mohou 

v budoucnu zapojit (i oni mohou někdy působit v roli stážistů a reprezentovat naši 

zemi a kulturu) 

 komunikace z „očí do očí“ jako možná volba ke komunikaci skrze sítě 

Podařilo se 

 „Opening ceremony“ -  uvítání stážistů, jejich krátké představení se a setkání 

s vedením školy a se zástupci žáků   

 „Closing ceremony“ – rozloučení se se stážisty, předání upomínkových předmětů 

 dobře sestavený rozvrh (bloky během dopoledne) 



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

 

 

Strana 154 (celkem 162) 

 vhodně zvolený program, včetně vřelého přijetí na radnici i v muzeu včetně 

připravených dárečků 

 dobře rozložené střídání volného i organizovaného programu 

 propagace nástěnka, facebook, instagram, zpravodaj 

 doprovod člena redakční rady časopisu na akcích, okamžitý obrazový záznam 

 ubytování na internátě, kdy byl větší prostor ke vzájemné komunikaci stážisté – žáci, 

než kdyby byli stážisté ubytováni v rodinách 

 aktivní spolupráce ze strany dohlížejících učitelů 

 grant Madlena (občerstvení, vstupy) 

 zapojení žáků do odpoledních aktivit prostřednictvím formuláře na nástěnce 

Doporučení do další realizace projektu 

 počet nahlášených stážistů se mění, je dobré hned na začátku sestavit několik variant 

rozvrhu 

 zajistit odvoz autem z nádraží při příjezdu stážistů (poučili jsme se a zpáteční odvoz 

jsme již zařídili) 

 nespoléhat se stoprocentně na doporučení a informace ze strany pracovníků AIESEC 

Hradec Králové ohledně počtu stážistů, který se může měnit i v průběhu jejich pobytu 

a jejich odjezdu 

 průkazným způsobem hned na začátku pobytu zjistit a nechat si možná i potvrdit 

informaci o odjezdu stážistů tak, aby se předešlo situaci, kdy jsme se odpoledne, den 

před jejich odjezdem, dozvěděli, že odjíždět nebudou (narychlo se řešilo jejich 

ubytování a jedno teplé jídlo denně) 

Článek z tisku 

Tak co nám říká encyklopedie: Thomas Alva Edison (1847-1931) byl americký vynálezce 

a podnikatel. Mezi nejznámější Edisonovy vynálezy patří fonograf a mylně je k nim počítána 

i žárovka, kterou pouze zdokonalil a nechal si patentovat. Jeho jméno je synonymem pro 

tvořivého ducha, pro realizaci smělých plánů, úspěchu a uznání. Možná právě proto si 

AIESEC v České republice vybral v roce 2009 jeho jméno pro svůj projekt. AIESEC je 

mezinárodní studentská organizace působící ve 126 zemích světa, k jejím cílům patří i to, aby 

se každý mladý člověk sám zasazoval o utváření lepší budoucnosti svého okolí a světa, dále 

že všichni mladí lide si zaslouží mít příležitosti a podporu, které je povedou k objevení jejich 

dovednosti a naplnění osobních cílů. AIESEC dává mladým lidem možnost se realizovat, a to 

prací na praktických úkolech v mezinárodním prostředí. Umožňuje jim poznat svět. 

Zpátky k projektu Edison, každé písmeno má určitý význam a jako celek charakterizují celý 

projekt. Education – vzdělání. Drive – nadšení, motivace. Internacionality – mezinárodní 

rozměr. Students – studenti. Opportunity – příležitost. Network – síť. Naše škola se v 

letošním školním roce do projektu Edison také přihlásila. V neděli 12. května přijelo pět 

zahraničních vysokoškolských studentů, ubytovali se v našem domově mládeže a v pondělí 

13. přišli do školy, u nás strávili celý týden. Každý z nich měl připravený program o své zemi, 

společným jazykem byla angličtina, a pokud došla slovíčka, nastoupil úsměv a snaha 

domluvit se byla patrná na obou stranách. Naši hosté také měli pro naše žáky připravené 

různé hry, my pro ně doprovodný program. Setkali se s představiteli města na radnici, 

prohlédli si zámek a město, zahráli si bowling, vydali se do Pekla. Po celou dobu se jim 

věnovaly paní učitelky školy. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fonograf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Žárovka
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Určitě vás zajímá, odkud vlastně naši hosté byli a o jakých zemích se naši žáci dozvěděli 

zajímavé informace. Přijela Eka z Gruzie, Narikun z Thajska, Anzhela z Kazachstánu, 

Viktoriia z Ruska a jediným mužem byl Harsh z Indie. Všichni si získali náš obdiv nejenom 

za své lektorské dovednosti, ale i za přívětivé a milé vystupování v situaci, kdy byli dlouho 

mimo domov, každý týden v jiné české škole, celkem v naší zemi strávili dva měsíce.  

Doufám, že i naši studenti při svých zahraničních stážích mluví o své vlasti s takovou láskou 

a hrdostí jako našich pět hostů o těch svých. 

12.2 Hilden 

Partnerství školy ve školním roce 2018/2019 

 Berufskolleg Hilden des Kreises Mettmann 

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

V letošním školním proběhla dne 9. 4. 2019 návštěva německých kolegů a studentů na naší 

škole.  

Město Hilden se nalézá v Rýnské nížině v Severním Porýní – Vestfálsku. Je situováno 

do bezprostřední blízkosti uskupení průmyslových měst, především Düsseldorfu. V blízkosti 

jsou také města Solingen, Wuppertal, Dortmund a daleko není  do bývalého hlavního města 

Bonnu a Kolína. 

Partnerská škola - Berufskolleg Hilden – je velká střední škola s dlouholetou tradicí  v okrese 

Mettmann, která umožňuje žákům získat maturitní zkoušku ve studijních a výuční list 

v učebních oborech. 

Spolupráci by kolegové z obou škol rádi opřeli zejména o širokou škálu studijních oborů 

výpočetní techniky, kde by se nabízela i možnost zahraničních stáží pro naše studenty. 

Schůdná je také spolupráce v oboru mechatronik, v různých oblastech robotiky 

i v logistických službách. 

Žáci učebních oborů by kooperovali zejména v oblastech automobilového průmyslu. 

Program setkání partnerských škol Berufskolleg Hilden a SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad 

Metují, 9. 4. 2019 . 

 Prohlídka školy a školních zařízení 

 Prohlídka komplexu Kuks a přilehlých prostor 

 Oběd ve školní jídelně, srovnání německé a české jídelny 

 Bowlingové utkání mezi školami v Novém Městě 

 

Článek ze školního časopisu: Návštěva z Hildenu 

Dne 9. 4. 2019 nastal pro třináct vybraných němčinářů oborů Informační technologie 

a Gastronomie z průmyslovky slavnostní den. Poprvé měli přivítat studenty z německého 

Hildenu, ze střední školy  Berufskolleg Hilden, která je naší školou partnerskou. Na své 

budoucí kamarády se velmi těšili a s přípravou programu si společně s paní učitelkou 

Potočkovou a  Ulichovou dali také záležet.  

Po vzájemném představení a přivítání se všichni společně vydali do nedalekého barokního 

komplexu Kuks, kde proběhla prohlídka v němčině. Německým studentům to samozřejmě 

udělalo radost a našim němčinářům trocha praxe neublížila. Oběd v naší školní jídelně 

a bowlingový turnaj byly ozdobou společně stráveného dne. Nálada byla výborná, konverzace 
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se navazovala perfektně, němečtí i čeští kantoři byli fajn, prostě „super“ den. Budeme rádi 

vzpomínat na tu trochu dobrodružství s němčinou. 

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.  

14 Údaje o předložených a školou 

realizovaných projektech fin. z cizích zdrojů 

Dotace - Podpora romských žáků středních škol 

II. kolo na rok 2018 

- dotace poskytnuta ve výši 110.200,00 Kč 

- čerpáno  56.111,00 Kč 

 

I. kolo na rok  2019 
- dotace poskytnuta ve výši 174.200,00 Kč  

- čerpáno 98.906,00 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.  

14.1 Projekty EU  

Ve školním roce 2018/19 byla škola zapojena do projektu  

„Škola pro život“ ve výši 720.339 Kč  

 

14.2 Dary a granty 

Poskytovatel velkoobchody s potravinami 

Věcný dar ve výši 19.344,55 Kč 

Potraviny byly spotřebovány na výrobu cukrářských produktů a produktů  studené  kuchyně 

na tradičních vánočních výstavách v Novém Městě nad Metují a v Opočně. 

Drabfaundation   

Finanční dar ve výši 8.424,00 na zajištění obědů pro žáky základní školy.  

Staviotechnics s.r.o. 

Finanční dar ve výši 2.000,00 Kč na dopravu žáků na Strojírenský veletrh v Brně 
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Město Nové Městě nad Metují  

Grant ve výši 15.000,- na projekt s názvem: „Kyberšikana. Pomocí internetu se můžeme 

vzdělávat, bavit se, ale i ubližovat.“ 

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  

na svém prvním setkání dne 29. dubna 2019 vydalo společné prohlášení ke společnému 

postupu podpory strojírenských oborů naší školy. 

Zástupci zúčastněných firem se shodli, že se chtějí společně zaměřit na podporu 

strojírenských učebních oborů na Střední průmyslové škole, Odborné škole a Základní škole 

v Novém Městě nad Metují. Základním cílem je, aby střední odborné a učňovské školství 

strojírenského zaměření bylo v Novém Městě nad Metují zachováno a aby vycházelo vstříc 

potřebám zaměstnavatelů v regionu. 

Liga na obrodu strojírenských povolání  

si dala za cíl obnovu věhlasu strojírenské průmyslovky s kvalitním programem, vybavením 

a personálním obsazením prostřednictvím: 

 klubových setkávání s absolventy školy, 

 předávání zkušeností, nápadů, navrhování řešení vedoucích k naplnění cíle, 

 využití zkušeností a kontaktů absolventů k navázání a prohlubování udržení kontaktů 

s podnikateli, firmami a všemi, kdo mají zájem škole pomoci, 

 vytváření pozitivního obrazu školy u široké veřejnosti. 

 Pomoc při vytvoření almanachu úspěšných absolventů školy. 

 

Další údaje o dalších spolupracujících partnerech jsou uvedeny výše dle jednotlivých 

oblastí výchovně vzdělávacího procesu. 
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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 

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).  

Zkvalitnění technického zázemí školy  

Neinvestiční akce 

 přestěhování internátu z Hradčan na Kasárna 

 přestěhování OU a PŠ z Merkuru a Králíčku do Školní 

 přestěhování a zbudování prádelny na Kasárnách 

 přestěhování a rekonstrukce dílen na SPŠ 

 vybudování výdejny stravy na Školní 

 

  malování 570 

výměna podlahových krytin 370 

oprava omítek 120 

oprava osvětlení v Opočně 30 

výměna čerpadel v kotelně v Opočně 90 

výměna ohřívače vody Nádražní Nové Město nad Metují 60 

oprava úpravny vody ve školní jídelně Opočno 80 

oprava dešťové kanalizace SPŠ  90 

stěhování  300 
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Investiční akce 

 dokončení zateplení tělocvičny v Opočně 8680 

konvektomat šj 600 

VW transportér 600 

dešťová kanalizace Hradčany 100 

smažící pánev ŠJ 220 

počítačová síť včetně switchů 190 

nářezový stroj ŠJ 70 

klimatizace 4 kanceláří 110 

servery 2 ks a úložiště 620 
(údaje v tisících Kč) 

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.  

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.  
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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…).   

 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.   
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 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 Školního parlamentu 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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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 2019 


