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Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje dle vyhlášky  č. 15/2005 Sb. tyto části: 

 

1. Základní údaje o škole 

2. Charakteristika školy 

3. Přehled výukových programů a učebních plánů 

4. Přehled pracovníků školy 

5. Údaje o ţácích a výsledcích vzdělávání ţáků 

6. Zpráva výchovného poradce na školní rok 2007/2008 

7. Zpráva školního metodika prevence 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

9. Přehled nejdůleţitějších akcí v průběhu školního roku 2007/2008 

10. Údaje o hospodaření školy 

11. Závěr 

12. Příloha - fotodokumentace 
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1. Základní údaje o škole 

 

Název školy:    Základní škola Jaroměř – Josefov 

    Vodárenská 370 

    551 02  Jaroměř – Josefov 

Identifikační č.:  102 25 49 74 

 

Právní subjektivita:  od 1.1.2002 

 

Zřizovatel:   Město Jaroměř 

 

IČO:    709 320 85 

 

Vedení školy:   Mgr. Lukáš Zvěřina – ředitel školy 

    Mgr. Marcela Smolová – zástupce ředitele školy 

     

Zařazení do rejstříku škol: 9.2. 1996 

 

Vzdělávací systém:  16847/96 – 2 Základní škola 

 

Typ školy:   Příměstská spádová 

 

Organizace školy:  Plně organizovaná 

 

Kapacita školy:  650 ţáků 

 

Školská rada:   ustanovena 10.10.2005, při škole pracuje téţ SRPŠ 

 

Školní rok 2007/2008 – v září 2007 zapsáno 419 ţáků 

 

Škola sdruţuje téţ ŠD – kapacita 100 ţáků 

 

Školní rok 2007/2008 – zapsáno 99 ţáků 

 

Webové stránky:  www.zsjosefov.cz 
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2. Charakteristika školy 

 

Základní škola Josefov je součástí výchovně vzdělávací soustavy; je zařazena do 

sítě škol. Je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. V právních 

vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. 

Základní škola poskytuje základní vzdělání; zabezpečuje rozumovou výchovu ve 

smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a 

demokracie poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou 

výchovu ţáků. 

Základní škola připravuje ţáky pro další studium a praxi. 

Základní škola má devět ročníků a člení se  na první a druhý stupeň. První stupeň je 

tvořen prvním aţ pátým ročníkem a druhý stupeň šestým aţ devátým ročníkem. 

Vyučování ve škole probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených 

Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy. 

Třídy školy jsou naplněny od 18 do 30 ţáků ve třídě. 

Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny; počet skupin a 

počet ţáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu 

v souladu s poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví ţáků. 

Škola nezřídila specializované třídy pro ţáky se specifickými vývojovými 

poruchami v učení a chování. Tito ţáci jsou plně integrováni v běţných třídách, i ţáci 

tělesně postiţení. Škola není bezbariérová. 

Škola je zapsána jako člen Asociace sportovních klubů. Ţáci se pod jménem školy 

zúčastňují různých soutěţí. Škola organizuje pravidelné soutěţe ve fotbalu a florbalu, 

Velikonoční a Vánoční turnaje. 

V rozsahu stanoveném vládou se ţákům bezplatně poskytují učebnice, učební texty 

základní školní potřeby v souladu se zněním zákona č. 15/1994 Sb. ze dne 1.12. 1993 a 

novelou č. 195 ze dne 12.6. 1996. 

Ředitel školy vydal po projednání s pracovníky školy a se souhlasem pedagogické 

rady řád školy, schválil řád odborných pracoven, školní druţiny, tělocvičen a hřiště. 

Škola organizuje školu v přírodě, lyţařské kurzy, plavecký výcvik ţáků. Jejich 

program schválil ředitel školy. 

Škola organizuje školní výlety a školní akce související s výchovně vzdělávací 

činností školy. 

Škola zajistila pro ţáky, jejichţ rodiče projevili zájem, pravidelné preventivní zubní 

prohlídky 2x ročně. Ordinace zubní lékařky, MUDr. A. Slavíkové, je v areálu školy. 

Škola zřizuje pro své ţáky zájmové útvary; poskytuje své prostory a vybavení 

k účelnému vyuţití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeţe. Poskytuje téţ 

k pronájmu tělocvičnu. 

Součástí školy jsou školní druţina, knihovna a součástí areálu školy je i školní 

jídelna. 

Škola spolupracuje s rodiči a městskými zájmovými organizacemi KPJ (Klub přátel 

Josefova), Sokol Josefov, Baskeťáci Josefov. 

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví ţáka při činnostech, které přímo 

souvisejí s výchovou a vzděláváním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a 

ochranu zdraví ţáka a kontroluje jejich dodrţování. 
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3. Přehled výukových programů a učebních plánů 

 

Učební plán vzdělávacího programu Základní škola – č. j. 16847/96 – 2 a  

v 1. a 6. ročníku podle ŠVP ZŠ Josefov – Škola pro ţivot 

 

a) první stupeň 

Předmět 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 ŠVP     

Český jazyk 10 10 8 7 7 

Cizí jazyk --------------- --------------- 3 3 4 

Matematika 5 5 5 5 5 

Prvouka 2 2 3 --------------- --------------- 

Přírodověda --------------- --------------- --------------- 2 2 

Vlastivěda --------------- --------------- --------------- 1 2 

Hudební 

výchova 
1 1 1 1 1 

Výtvarná 

výchova 
1 1 1 2 1 

Praktické 

činnosti 
1 1 1 1 1 

Tělesná 

výchova 
2 2 2 2 2 

Týdenní 

dotace 

povinných. 

předmětů 

22 22 24 24 25 

 

b) druhý stupeň – povinné předměty 

Předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Český jazyk 5 4 5 4 

Cizí jazyk 3 3 3 3 

Matematika 4 4 4 4+1 

Občanská nauka 1 1 1 1 

Rodinná výchova -------------- 1 1 1 

Výchova ke zdraví 1 ---------------- ---------------- ------------ 

Tělesná výchova 2 2+1 2 2 

Zeměpis 2 2 2 2 

Dějepis 2 2 2 2 

Přírodopis 2 2 2 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 

Fyzika 2 2 2 2 

Chemie -------------- ------------------ 2 2 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 

Informatika 1 1 ----------------- --------------- 

Základy 

adminstrativy 
-------------- 1 ----------------- --------------- 

Povinně volit. 

předměty 
-------------- ----------------- 2 2 

Týdenní dotace 

povinných 

předmětů 

29 30 31 31 

  

 



 6 

 

c) druhý stupeň - volitelné předměty 

Volitelný předmět Ročník Týdenní počet hodin 

Informatika 

Konverzace z AJ 

Sportovní hry 

8. 

2 

2 

2 

Cvičení z Čj/M 

Konverzace z AJ 

Cvičení z Bi, Ch, Fy 

Sportovní hry 

9. 

2 

2 

2 

2 

 

 

4. Přehled pracovníků školy 

 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ Jaroměř – Josefov, školní rok 2007/2008 

Třída Jméno Titul Aprobace Vyučuje 

1.A Štefková 

Hana 

Mgr. 1 – 5 1. tř.  

1.B Břeská 

Stanislava 

Mgr. Aj, Rj, Ov 1. tř., Aj 3.A 

2.A Hejcmanová 

Hana 

Mgr. 1 – 5 2. tř. 

2.B Jirásková 

Marcela 

Mgr. 1 - 5 2. tř., Hv 3.A 

3. A Krátká  

Irena 

Mgr. 1 – 5 3. tř. 

4.A Kánská 

Daniela 

Mgr. 1 – 5, Tv 4. tř., Hv 1.B 

4.B Špreňarová 

Lenka 

Mgr. 1 – 5, Hv 4. tř. , Pč 2.B 

5.A Beneš 

František 

Mgr. 1 – 5 5. tř., Tv 6.A 

5.B Hofmanová 

Miroslava 

Mgr. 1 - 5 5. tř., Vv 4.B 

     

6.A Štěpová  

Jitka 

Bc. Soc.ped.vych. 

Tv 

M, Tv 

6.B Krámová 

Pavlína 

Mgr. M, Ch M, Ch 

7.A Meisner  

Michal 

  Z, Tv, Inf., Pč 

7.B Gabriš 

Pavel 

Mgr. Př, Tv Př, Tv 

8.A Kupková  

Jiřina 

Mgr.  Čj,Ov Čj, D, Pč,Rv 

8.B Šimek  

Pavel 

Mgr. Rj, D Aj, D 

9.A Hanzlíčková  

Dana 

Mgr. Čj, Ov Čj, Ov 

9.B Hejnová  

Radka 

Mgr. M, F F, Inf, Pč 

9.C Pavlovská  

Jana 

PaedDr. Čj, Hv Čj, Hv 

 Ţivná Libuše Mgr. Pr. č., M M  
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 Krebsová 

Marie 

Mgr. Čj, Vv Vv, Rv, Pč 

 Vejnarová 

Barbora 

DiS. Soc. činnost, 

Aj 

Aj 

 Svatoňová 

Lada 

  Aj 

 

 Luňáček 

Josef 

PaedDr. Př, Tv Z, Př, Tv, Pč 

 Hanušová 

Kateřina 

Mgr. Vychovatelství, 

Tv, 

Volnočasové 

zaměření 

Tv, Rv, Pč 

 Smolová 

Marcela 

Mgr. 1 – 5, Rj, Z, Nj Nj, Z 

 Zvěřina 

Lukáš 

Mgr. D, Ov, Z, Inf Z, Inf 

 Albrechtová 

Eva 

  D 

 Danko  

Pavel 

Mgr. Paleontologie, 

Př 

Aj 

 Fejtková  

Marie 

Ing. Ekonomie Základy 

administrativy 

 Urbanová 

Ludmila 

 Vychovatelství  

 Slezáková  

Eva 

 Vychovatelství  

 Zvolánková 

Renata 

 Vychovatelství  

 Kočí 

Jana 

Mgr. M, F Vychovatelství 

 

Nepedagogičtí pracovníci školy: 

Šárka Konečná               – hospodářka a účetní 

Vratislav Dubský           - školník, údrţbář 

Blanka Dubská 

Miloslava Rošková 

Lenka Medková 

Heronima Banová 

Miroslava Prchlíková 

Marie Všetečková 

Alena Čenovská 

 

Třídní učitelé: 

I. stupeň: 

1.A Mgr. H. Štefková 

1.B Mgr. S. Břeská 

2.A Mgr. H. Hejcmanová 

2.B Mgr. M. Jirásková 

3.A Mgr. I. Krátká 

4.A Mgr. D. Kánská 

4.B. Mgr. L. Špreňarová 

5.A. Mgr. F. Beneš 

5.B  Mgr. M. Hofmanová 
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II. stupeň: 

6.A  Bc.   J. Štěpová 

6.B. Mgr. P. Krámová 

7.A. M. Meisner 

7.B  Mgr. P. Gabriš 

8.A  Mgr. J. Kupková 

8.B  Mgr. P. Šimek 

9.A. Mgr. D. Hanzlíčková 

9.B  Mgr. R. Hejnová 

9.C  PaedDr. J. Pavlovská 

 

 

Netřídní učitelé: 

Mgr. L. Ţivná 

Mgr. M. Krebsová 

Mgr. P. Danko 

Mgr.K. Hanušová 

L. Svatoňová 

B. Vejnarová, DiS. 

PaedDr. J. Luňáček 

Ing. M. Fejtková 

E. Albrechtová 

 

Školní druţina: 

L. Urbanová – vedoucí vychovatelka 

E. Slezáková 

R. Zvolánková 

Mgr. J. Kočí   

 

Kvalifikovanost výuky v % - I. stupeň – 100%, II. stupeň – 85% ( někteří 

pedagogové vyučují předměty, které nemají ve své aprobaci ) 

Odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku – 2 

Nově přijatí absolventi učitelského studia – 1 

Nově přijatí absolventi neučitelského studia – 3 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

a) 19 pracovníků se zúčastnilo vzdělávacích aktivit v rámci DVPP (35 akcí) – 

celková částka 43 373,-Kč 

b) Počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují 

vzdělání  - 3 

 

Funkce ve školním roce 2007/2008 

Výchovné poradenství Mgr. Marie Krebsová 

Zdravotník Mgr. Pavel Gabriš 

Knihovna Mgr. D. Hanzlíčková 

Bc. Jitka Štěpová 

Mgr. M. Jirásková 

Kronika Mgr. M. Jirásková 

Výzdoba školy: 

I. st. + hala 

II. st. + hala 

III. poschodí 

ŠD + chodba 

 

Mgr. I. Krátká 

Mgr. M. Krebsová 

Mgr. D. Hanzlíčková, Mgr. P. Krámová 

L. Urbanová, E. Slezáková 

Poţární preventista Mgr. H. Hejcmanová 

Referent bezpečnosti práce Mgr. R. Hejnová 

Správce počítačové sítě M. Meisner 
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Sklad učebnic: 

I. st.  

II. st. 

 

Mgr. D. Kánská 

Mgr. J. Kupková 

Sklad sešitů PaedDr. J. Luňáček 

Zápisy z pedagogických porad  Zajistí střídavě učitelé I. a II. stupně 

Zápisy z porad školní druţiny  L. Urbanová 

Tisk – redakční rada Zpravodaje JŘ R. Hejnová 

Uvádějící učitel Mgr. H. Hejcmanová  

pro Mgr. H. Štefkovou 

Předsedové metodických útvarů  

Čj 

Aj, Nj 

M, Fy, Ch 

Z, D, Ov 

Př , Tv,  

Hv, Vv 

Pč, Rv 

Mgr. D. Hanzlíčková 

Mgr. P. Šimek 

Mgr. R. Hejnová 

Mgr. J. Kupková 

Mgr. P. Gabriš 

PaedDr. J. Pavlovská 

PaedDr. J. Luňáček 

1. tř. 

2.+3.tř. 

4.+ 5. tř. 

Cizí jazyky 

Mgr. H. Štefková + Mgr. S. Břeská 

Mgr. H. Hejcmanová 

Mgr. F. Beneš 

Mgr. S. Břeská 

 

Předmětové olympiády : 

Za olympiády zodpovídají předsedové komisí. Ti určí zástupce, který příslušnou 

olympiádu nebo soutěţ v jednotlivých předmětech povede. 

 

Zájmové útvary: 

I.stupeň: 

Výtvarný krouţek – vedoucí: pí uč. I. Krátká (pro ţáky 5. tříd) 

Zobcová flétna – vedoucí: pí uč. K. Hanušová 

Veselé zpívání – vedoucí: pí uč. M. Jirásková 

Sborový zpěv – vedoucí: pí uč. J. Pavlovská ( 3. – 9. třídy ) 

 

II.stupeň:  

Keramický krouţek – vedoucí: pí uč. M. Krebsová 

Sborový zpěv – vedoucí: pí uč. J. Pavlovská 

Taneční krouţek – vedoucí: pí vych. L. Urbanová 
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5. Údaje o žácích a o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Počet ţáků v ročnících  (dle stavu k 30.9.2007) 

I. stupeň: 

Ročník Celkem ţáků Chlapci Dívky Počet tříd 

1. 45 22 23 2 

2. 45 23 22 2 

3. 30 12 18 1 

4. 36 19 17 2 

5. 45 21 24 2 

Celkem 201 97 104 9 

 

 

II. stupeň: 

Ročník Celkem ţáků Chlapci Dívky Počet tříd 

6. 53 27 26 2 

7. 47 30 17 2 

8. 55 28 27 2 

9. 63 26 37 3 

Celkem 218 111 107 9 

 

Průměrný počet ţáků na třídu: 

 I. stupeň II. stupeň Celkem 

k 30. 9. 2007 22,33 24,22 23,27 

k 27.6.2008 22,22 24,22 23,22 

 

Stav ke 27.6.2008 upraven – změna počtu ţáků během školního roku 

 

Výsledky vzdělávání k 27.6.2008 

    I.           stupeň: 

Ročník Počet  Vyznamenání Prospělo  Neprospělo Opravné 

zkoušky 

1. 44 37 6 1 0 

2. 47 33 12 2 0 

3. 30 13 17 0 0 

4. 36 14 21 1 1 

5. 43 19 24 0 0 

Celkem 200 116 80 4 1 

 

Ročník Počet 2. stupeň z 

chování 

3. stupeň z 

chování 

Neomluvené 

hodiny 

1. 44 0 0 0 

2. 47 1 0 9 

3. 30 0 0 0 

4. 36 0 0 1 

5. 43 0 0 0 

Celkem 200 1 0 10 
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II.          stupeň: 

Ročník Počet Vyznamenání Prospělo Neprospělo 

6. 53 11 35 7 

7. 46 7 30 9 

8. 55 12 41 2 

9. 64 14 46 4 

Celkem 218 44 152    22 

 

Ročník Počet 2. st. z chování 3. st. z chování Neomluvené 

hodiny 

6. 53 4 1 14 

7. 46 6 1 18 

8. 55 0 1 53 

9. 64 6 3 69 

Celkem 218 16 6 154 

 

Opravné zkoušky – II. stupeň: 

Předmět Počet ţáků Uspěli  Neuspěli 

Český jazyk 9 4 5 

Matematika 1 1 0 

Fyzika 1 1 0 

Anglický jazyk 4 2 2 

 

Výchovná opatření ve školním roce 2007/2008: 

Napomenutí 

TU 

Důtka TU Důtka ŘŠ 2. st. z 

chování 

3. st. z 

chování 

Pochvala 

24 19 20 17 6 54 

 

Odůvodnění: 

Druhý stupeň z chování: nedovolený odchod ze školy, drzé chování k učiteli, 

nevhodné chování na exkurzi, neomluvené hodiny. 

Třetí stupeň z chování: hrubé porušení školního řádu. 

 

Opatření: 

Důsledná spolupráce s rodiči a s dětskou lékařkou při záškoláctví, pohovory se 

ţáky v třídních hodinách, rozbory nevhodného chování a hledání příčin (škola, 

nevhodní starší kamarádi, rozvod v rodině apod.). Boj proti šikaně, osvětové přednášky 

(proti kouření cigaret, experimentování s drogami a jinými návykovými látkami apod.). 

 

Integrovaní ţáci: 

Individuálně 

integrovaní ţáci 

Počet Vyţadující zvýšené 

výdaje – I. stupeň 

Vyţadující zvýšené 

výdaje – II. stupeň 

Mentálně postiţení 0 0 0 

Sluchově postiţení 0 0 0 

Zrakově postiţení 0 0 0 

S vadami řeči 1 0 0 

Tělesně postiţení 1 0 0 

S více vadami 0 0 0 

Z toho hluchoslepí  0 0 0 

S vývojovými 

poruchami učení a 

chování 

31 4 7 

Celkem  33 4 7 
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Ţáci dojíţdějící do ZŠ Josefov: 

Obec I. st. II. st. Celkem 

Jasenná 8 27 35 

Nový Ples 21 15 36 

Starý Ples 5 1 6 

Rasošky 10 13 23 

Šestajovice 1 4 5 

Vlkov 8 18 26 

Lochenice 0 1 1 

Semonice 1 1 2 

Roztoky 0 1 1 

Dolní Ples 2 2 4 

D   Dvůr Králové nad 

Labem 

1 0 1 

Velká Jesenice - 

Volovka 

0 1 1 

Velichovky 0 1 1 

Hradec Králové 1 1 2 

Celkem 58 86 144 

 

Základní škola Jaroměř – Josefov je příměstskou spádovou školou, do které ţáci 

přijíţdějí z uvedených okolních obcí (viz tabulka výše). Dále do školy patří ţáci 

z některých obvodů sídliště Zavadilka - Jaroměř. 

Ředitelství školy sleduje včasné odjezdy a příjezdy ţáků. Projednává případné 

stíţnosti rodičů i ţáků, které se vztahují k dojíţdění. Velmi dobré a vstřícné jednání 

nacházíme ve středisku firmy Orlobus v Jaroměři.  

 

 

Vzdělávání cizinců 

Ve školním roce 2007/2008 navštěvovalo ZŠ Jaroměř –Josefov 13 cizinců 

s různým pobytem reţimu. Všichni tito ţáci byli začleněni do běţných tříd a plnili 

podmínky vzdělávacího programu ZŠ a ŠVP ZŠ Josefov – Škola pro ţivot. 

V listopadu byly zařazeny do vzdělávání v ZŠ Josefov do 2. a 4. ročníku ţákyně 

Michaela a Antonia Kotlárovy. 

Před koncem školního roku přišli do 1., 2. a 6. ročníku sourozenci Silva, Judi, 

Kolilk Shero. Intenzivnější  začlenění do běţných tříd s nimi bude řešeno 

v následujícím školním roce. 

Ostatní ţáci - cizinci plnili školní docházku v příslušném ročníku od začátku 

tohoto školního roku. 

  

Přehled cizinců ve třídách:  

 

Třída Počet ve 

třídě 

Národnost Reţim pobytu 

1.B 1 syrská trvalý 

2.B 3 běloruská, syrská, slovenská trvalý, trvalý, trvalý 

3.A 1 běloruská trvalý 

4.B  1 slovenská trvalý 

6.A 2 běloruská, slovenská azyl, přechodný 

6.B 1 syrská trvalý 

7.A 1 ukrajinská trvalý 

7.B 1 slovenská přechodný 

8.A 1 bulharská trvalý 

9.B 1 bulharská trvalý 
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Údaje o zápisu ţáků k povinné školní docházce pro rok 2008/2009 

Celkem zapsaných ţáků: 42 

Z toho chlapců:                22 

 dívek:                   20 

 

Z toho poţadavek na vyšetření školní zralosti s ţádostí o odklad: 7 

       Chlapců:        5 

       Dívek:           2 

 

 

 

6. Zpráva výchovného poradce na školní rok 2007/2008 

 

 

 

V letošním školním roce se ţáci 9. tříd připravovali na výběr střední školy a na 

volbu budoucího povolání v rámci hodin rodinné výchovy. Dostávali informace  o  

regionálních středních školách, prohlíţeli si prospekty, DVD a ostatní materiály, které 

nám jednotlivé střední školy posílaly. Pracovali s atlasy škol, vyhledávali si školy na 

internetu, měli k dispozici DVD s přehledem SŠ v celé republice. 

Postupně se orientovali, jaké jsou moţnosti a které obory jsou perspektivní 

vzhledem k následnému uplatnění. Na hodinách českého jazyka a matematiky si mohli 

zkusit Scio testy. Všichni ţáci měli moţnost si vyzkoušet ještě další testy, kde zjišťovali 

něco o své osobnosti i pro ně vhodném profesním zaměření. Se zájemci o umělecké 

obory se pracovalo uţ od 8. ročníku. 

Proběhl seminář na Pracovním úřadě v Náchodě. Navštívili jsme se všemi ţáky 9. 

tříd výstavu středních škol, kde se prezentovaly školy náchodského regionu, ale i 

některé SŠ odjinud. 

Zástupce středních škol jsme opět pozvali na setkání s rodiči na naší škole. Ţáci se 

zájmem o technické obory se podívali do Police nad Metují na výstavu pořádanou ke 

100. výročí stavebnice Merkur.  

Na většině středních škol nebylo nutné vykonávat přijímací zkoušky, a tak někteří 

ţáci s rozhodováním čekali na výsledky  pololetního vysvědčení. Počátkem března však 

bylo moţné všechny přihlášky odeslat. 

 

Výsledky přijímacího řízení 

  

Třída 9.A 9.B 9.C 8. třída 5. třída Celkem 

odchází 

obor M U M U M U M U M  

ch 1.kolo 4 6 0 6 7 4   3  

2.kolo      1  1  

d 1.kolo 9 4 11 3 7 3  3 2  

2.kolo   2   1    

celkem 13 10 11 9 14 7  4   

celkem 23 20 21 4 5 73 
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Přehled škol a oborů vycházejících žáků 

 

škola     obor    počet žáků 

SOŠ a SOU Hradební HK elektronické počítačové 

systémy 

2 

mechanik - elektrotechnik 2 

mechanik - seřizovač 1 

elektrikář - slaboproud 1 

nástrojař 1 

automechanik 1 

strojírenská výroba 2 

zámečník 1 

SŠIS Dvůr Králové n/L hotelnictví a turismus 3 

sluţby cestovního ruchu 1 

kosmetička 3 

aplikovaná chemie 1 

informační technologie 1 

SŠ potravinářská Smiřice kuchař - číšník 5 

cukrářská výroba 1 

SOŠ a SOU Nové Město 

n/M 

kuchař - číšník 1 

zámečník 1 

klempíř – strojíren. výroba 1 

obráběč kovů 1 

SPŠ Nové Město n/M informační technologie 1 

strojírenství - 

elektrotechnika 

3 

SOU sluţeb HK fotograf 1 

zahradník 1 

kosmetička 1 

SŠ řemeslná Jaroměř opravář zemědělských 

strojů 

2 

truhlář 1 

umělecký keramik 1 

Gymnázium a SOŠ 

Jaroměř 

pedagogické lyceum 1 

čtyřleté gymnázium  1 

osmileté gymnázium 5 

SZŠ Trutnov zdravotnický asistent 2 

SOŠ evangelická 

akademie Náchod 

sociální činnost – soc. 

pečovatelství 

1 

SŠ sluţeb, obchodu a 

gastronomie HK 

obchodník 2 

SZŠ Kostelec nad Orlicí agropodnikání 1 

SOŠ a SOU Vocelova HK malíř 1 

Floristická SŠ s.r.o HK propagační výtvarnictví - 

aranţování 

1 

SŠ zahradnická Kopidlno zahradnictví 1 

SPŠ Hronov elektrikář 1 

SOU a SOŠ SČMSD 

Hronov s.r.o 

hotelnictví a turismus 1 

SZŠ Hořice přírodovědecké lyceum 1 

Soukromá SOŠ ochrany a 

majetku Malé Svatoňovice 

ochrana osob a majetku  1 

SOU technické Přelouč reprodukční grafik pro 1 
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média  

SOU společného 

stravování Teplice n/M 

servírka 1 

Hotelová SOŠ, Gy a SOU 

sluţeb s.r.o Třebechovice 

pod Orebem 

hotelnictví a turismus 1 

VOŠ a SOŠ Česká 

Třebová 

elektrotechnika 1 

SOŠ oděvní a SOU 

krejčovské Červený 

Kostelec 

podnikání a sluţby 1 

EDUCA net – SOŠ 

Pardubice s.r.o 

informační technologie 1 

SOŠ a SOU Pardubice chemik - laborant 1 

SOŠ veřejnosprávní a 

sociální Stěţery 

výchovná a humanitární 

činnost 

1 

SŠ propagační tvorby a 

polygrafie velké poříčí 

aranţérka 1 

Biskupské gymnázium B. 

Balbína HK 

gymnázium humanitní 1 

OU 17. listopadu HK provoz společného 

stravování  

1 

SUPŠ Ústí nad Orlicí textilní výtvarnictví 1 

 

 

 

7. Zpráva školního metodika prevence 

 

Preventivní program na naší škole vychází z pokynů MŠMT ČR a je zaměřen na 

prevenci sociálně patologických jevů, kterými jsou zejména tyto: 

- uţívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky), onemocnění    

  HIV/AIDS a další nemoci související s uţíváním návykových látek 

- kriminalita 

- šikana a agresivita 

- záškoláctví 

- vandalismus 

- náboţenský extremismus 

- gambling 

 

     Preventivní program realizují učitelé ve spolupráci s vedením školy, rodiči, 

odbornými lektory, organizacemi a koordinuje ho školní metodička prevence. Program 

prolíná výchovnou i výukovou sloţkou vzdělávání během celého školního roku 

v průběhu vyučování i mimo vyučování. 

 

     Hlavním cílem našeho programu je: 

- zprostředkovávat různé aktivity, které mají dětem poskytnout příjemnou alternativu    

   k vyplnění volného času (školní krouţky, pozvánky na akce, které pořádají různé 

organizace a spolky v našem městě: DDM , Sokol, Klub přátel v Josefově, oddíl 

skautů,….) 

- zajišťovat záţitkové akce a besedy zaměřené na prevenci sociálně neţádoucích jevů  

   (peer- programy a záţitkové programy ve spolupráci s pracovníky Milíčova domu, 

besedy a  preventivní akce pořádané pracovníkem MěÚ Jaroměř, panem Ing. Oldřichem 

Jiráčkem) 

- průběţně sledovat aktuální stav projevů neţádoucích jevů (dotazníky, schránka 

důvěry) a co nejrychleji řešit vzniklé problémy v rámci školy a rodiny nebo ve 



 16 

spolupráci s odbornými pracovišti (MěP, Policie ČR, OSPOD, Kompas, Návrat, 

Pyramida, Milíčův dům, PPP)                                   

   

     Přehled uskutečněných akcí zaměřených na prevenci v tomto školním roce:  

I. pololetí: 

Akce pořádané panem Ing. Jiráčkem z MěÚ Jaroměř v rámci projektu Prevence sociálně 

patologických jevů u dětí a mládeţe ZŠ: 

      - Prevence kriminality - den otevřených dveří na obvodním oddělení Policie ČR       

         v Jaroměři (téma - seznámení s náplní práce policistů), účastnili se ţáci tříd 5.A, 5.B 

- Bezpečnost ve městě – (téma -  seznámení s náplní práce stráţníků MěP a ukázka    

        výcviku  sluţebního psa), účastnili se ţáci celého I. stupně                                                                 

      - Beseda k oblasti zdravého ţivotního stylu v Městském kulturním středisku, pozvaní   

  hosté: místní protidrogový koordinátor Mgr. Jiří Pilný, psycholoţka PaedDr. Alena   

  Kmeťová, praktická lékařka pro děti a dorost MUDr. Karla Kaválková, pořadem . 

  provázela moderátorka a herečka Michaela Maurerová. Účastnili se ţáci tříd 8.A  a 8.B 

   

 

II. pololetí: 

Akce pořádané panem Ing.Oldřichem Jiráčkem z MěÚ Jaroměř  

      - Beseda s Radkem Johnem v Městském kulturním středisku (téma- drogy, 

prostituce, AIDS, narkomani), účastnili se ţáci tříd 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C 

      - Beseda s Josefem Klímou v Městském kulturním středisku (téma – kriminalita 

mládeţe, její kořeny a následky), účastnili se ţáci tříd 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C 

- Za město krásnější – úklidová akce města Josefova, účastnili se ţáci celého II. stupně 

- Prevence úrazů a poskytování první pomoci - členové MS ČČK postupně 

proškolili ţáky tříd 3.A, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B  

- Setkání s psycholoţkou PaedDr. Alenou Kmeťovou  (téma -  kamarádství, vztahy  

   v kolektivu), postupně se účastnili ţáci tříd 2.A, 2.B, 3.A 

- Divadlo E. Hruškové a  J. Přeučila – „Aprílová škola“ v Městském kulturním 

středisku (téma – přátelství, kamarád, ubliţování, šikana, jak se chovat v situacích, 

které mohou nastat), účastnili se ţáci tříd 1.A, 1.B, 2.A, 2.B  

- Seznámení s prací stráţníků MěP a ukázky přímé účasti sluţebního psa při policejním 

zásahu (hledání drog, zajištění pachatele), účastnili se ţáci tříd 2.A, 2.B, 3.A 

- Právní vědomí – prevence kriminality, beseda v Městském kulturním středisku  

  (téma – zákon č. 40/1964 Sb, Občanský zákoník § 1 – 16, 22, 26, 27, 31), účastnili 

se ţáci tříd 9.A, 9.B, 9.C 

- Prevence kriminality - Den otevřených dveří na obvodním oddělení Policie ČR   

  v Jaroměři (téma - náplň práce policistů), účastnili se ţáci tříd 6.A, 6.B 

- Setkání s poţárníky HZS KhK – (téma – náplň práce hasičů, moţnosti vzniku 

poţáru, hašení poţáru, způsob přivolání hasičů, praktické ukázky), účastnili se ţáci 

celého I. stupně 

 

Spolupráce s pracovníky Milíčova domu ( nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ): 

- Studentský program Peer ( spolupráce se studenty Gymnázia Jaroměř a pracovníky   

   Milíčova domu). Čtyři dvouhodinová setkání zvlášť s ţáky tříd 6.A a 6.B na téma: 

  1) informace o drogách, alkoholu a kouření, brain-storming, jak nám závislost 

můţe zabránit v dosaţení ţivotních cílů 

  2) cvičení k odbourání agresivity, informace o násilí, jak můţeme řešit problém 

s drogou nebo šikanou  

  3) umění odmítání, 12 způsobů odmítnutí alkoholu, drog a násilí 

  4) jak na nás působí reklama  

 

    - Proţitková lekce v Milíčově domě, (téma – drogy a jejich účinky, informace o  

rizicích uţívání drog), účastnili se ţáci tříd 7.A a 7.B 
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    - Řešení problémů v třídních kolektivech 

      Třída 4.A – na ţádost třídní učitelky se  Bc. Papáčková z Milíčova domu 

podílela na řešení otázek špatně fungujícího třídního kolektivu a agresivního 

chování mezi spoluţáky této třídy. 

       Třída 9.B – v této třídě pomáhala řešit  Bc. Papáčková společně s  třídní 

učitelkou a ţáky neustálé nedodrţování pravidel školního řádu a otázky týkající se 

špatně fungujícího třídního kolektivu. 

       Třída 7.B – na poţádání školní preventistky a vedení školy provedla  

Bc.Papáčková pomocí dotazníků průzkum, zda ve třídě nedochází k šikanování 

některých ţáků. Šetření se uskutečnilo na základě oznámení ţáka třídy, který se cítil 

být šikanován. 

 

Nezastupitelnou roli v celém programu má kvalitní práce třídních učitelů, kteří 

připravují a řídí pravidelné třídnické hodiny, v jejichţ rámci věnují pozornost 

konkrétním problémům a potřebám ţáků. 

 

 

Poradenské sluţby školy – výchovné poradenství 

 

Spolupráce s PPP Náchod, speciálními pedagogy, psychology, Odborem 

sociálních věcí a zdravotnictví Jaroměř, Střediskem výchovné péče Návrat v Hradci 

Králové, rodiči, případně dalšími subjekty. 

 

Pedagogicko psychologické poradenství 

Do této oblasti spadá především včasná diagnostika vývojových poruch učení a 

chování ţáků školy a následná práce s nimi. Vlastní vyšetření byla prováděna především 

PPP Náchod na návrh třídních učitelů po dohodě s rodiči, eventuálně jinými 

poradenskými zařízeními dle výběru rodičů. Zprávy byly se souhlasem zákonných 

zástupců ţáků poskytnuty škole a zařazeny do pedagogické dokumentace. Na základě 

obdrţených zpráv bylo na začátku školního roku vyučujícím oznámeno, kteří ţáci 

vyţadují toleranci vzhledem ke svým vývojovým poruchám učení. Jednotliví ţáci s 

vývojovými poruchami učení a chování byli průběţně sledováni a zváni ke kontrolám 

dle potřeby.  

 

Integrace žáků s  vývojovými poruchami učení a chování nebo jiným postižením 

V letošním školním roce bylo integrováno celkem 33 ţáků a 11 jich bylo 

zařazeno mezi integrované děti s nárokem na čerpání vyššího finančního normativu 

(všichni s vývojovými poruchami učení). Jde o ţáky, jejichţ postiţení umoţňuje 

zařazení do specializovaných tříd, ale zůstávají na kmenové škole. Seznam 

integrovaných dětí byl sestaven ve spolupráci s PPP, pro jednotlivé děti byly 

vypracovány individuální vzdělávací plány . Zákonní zástupci ţáků byli s těmito plány 

seznámeni na konzultační schůzce. 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

      

     Aktivity školy – školní projektové dny 

Ve školním roce 2007/2008 uspořádala škola řadu soutěţí, olympiád, společenských a 

výtvarných akcí a pobytů ve školách v přírodě, dny otevřených dveří ve škole. Vedle těchto 

aktivit ještě kaţdá třída, případně ročník, navštívila řadu výstav, divadelních představení, 

koncertů, besed, exkurzí a pořádala školní výlety. Toto vše bylo zapojeno i do projektové 

výuky podle ŠVP ZŠ Josefov – Škola pro ţivot, který se realizoval v 1. a 6. ročníku. 

1. Dopravní výchova pro ţáky I. a II. stupně. 

2. Sběr kaštanů se koná 1x ročně, sběr starého papíru 2x ročně. 

3. Prevence sociálně patologických jevů pro ţáky I. stupně ve spolupráci 

s Městskou policií v Jaroměři, s Policií České republiky, Českým červeným 

kříţem, psychologem, Hasičským záchranným sborem v Jaroměři. 

4. Environmentální výchova - Den Země – jarní úklid Jaroměře a Josefova.  

5. Oslavy 30. výročí otevření nové budovy ZŠ Josefov v dubnu 2008. 

6. Školní výlety se uskutečnily dle následujícího plánu: 

 

I. stupeň: 

Třída Místo  Pedagogický dozor 

1.A 

 

1.B                                            

Škola v přírodě - Potštejn 

 

Praha 

H. Štefková,  

L. Urbanová 

S. Břeská,M. Krebsová 

L.Urbanová 

2.A 

 

2.B 

Hrádek u Nechanic 

 

Škola v přírodě - 

Špindlerův Mlýn 

H. Hejcmanová, D. Kánská 

M. Všetečková 

M.Jirásková, L.Špreňarová, 

M. Hofmanová 

3.A Praha I. Krátká, S. Břeská 

L. Urbanová 

4.A 

 

4.B 

Hrádek u Nechanic 

 

Škola v přírodě - 

Špindlerův Mlýn 

.H. Hejcmanová, D.Kánská, 

M.Všetečková 

L. Špreňarová,  

M. Jirásková, 

M.Hofmanová 

5.A 

5.B 

Kunětická Hora 

Kunětická Hora 

F.Beneš,M.Hofmanová  

M. Hofmanová,F. Beneš,  

L. Urbanová 

 

 

 

     II. stupeň: 

Třída Místo Pedagogický dozor 

6.A 

6.B 

Česká Skalice 

Kunětická Hora 

 

J. Pavlovská, J. Štěpová, 

P.Krámová, K.Hanušová,  

 P. Gabriš 

7.A 

7.B 

Moravský kras – punkevní 

jeskyně 

P. Gabriš, 

M. Meisner 

 

8.A Ekocentrum Oucmanice J. Kupková, 

M. Krebsová 

8.B exkurze Sněţka P. Gabriš, 

M. Meisner 
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9.A Potštejn P. Krámová, 

D.Hanzlíčková 

9.B Peklo Nové Město nad 

Metují, Dobrošov  

P. Gabriš 

R. Hejnová, 

 

9.C Chlumec nad Cidlinou, 

Svojanov 

J. Pavlovská,. J. Kupková, 

J. Luňáček 

ŠD, Vv Praha L. Urbanová, S. Břeská,  

M. Krebsová 

 

 

 

9. Přehled nejdůleţitějších akcí v průběhu školního roku 2007/2008 

     

          Září 

 3.9. slavnostní zahájení školního roku, přivítání ţáků prvních tříd třídními 

učitelkami, ředitelem školy a  místostarostou  Jaroměře. 

 Uskutečnil se zájezd ţáků 8. a 9. tříd do Prahy, prohlídku hlavního  

města a koncert v Rudolfinu. 

 Vybraní ţáci 5. tříd se zúčastnili dopravní soutěţe „ O pohár starostů“ 

v Náchodě. 

 Zahájení práce v zájmových krouţcích - tanečním, keramickém, sportovním, 

výtvarném, zobcových fléten, veselého zpívání pro 1. -2. třídy, pěveckém. 

      

          Říjen 

 Proběhl sběr kaštanů pro Lesní závod Harrachov. Celkem bylo sebráno 

28,21 q kaštanů.  

Nejlepším sběračem byl Š. Růta ze 2.A – 128 kg, následovali: V. Tomanová    

z 2.B– 122 kg, R. Hetfleiš z 8.A – 108 kg.  

Nejlepší třídou byla 2.A – 406,48 kg. Následovaly třídy: 2.B – 372 kg, 1.A –    

346,6 kg. Nejlepší ţáci  - sběrači obdrţeli za odměnu poukázky na odběr   

zboţí v papírnictví  a knihkupectví. V říjnu proběhl sběr papíru s firmou     

Kovošrot Děčín. 

 Ve škole se uskutečnilo okrskové finále ve florbalu. Zúčastnilo se 5 škol a 60 

hráčů. ZŠ Jaroměř - Josefov se umístila na 3. místě. 

 Ţáci 1. stupně navštívili zajímavou výstavu v Textilním muzeu v České 

Skalici, kde si vyzkoušeli výrobní postupy starých textilních řemesel. Projekt 

se jmenoval „Jak krtek ke kalhotkám přišel“.  

 Proběhla vzpomínková slavnost u příleţitosti 28. října – Dne vzniku 

samostatného československého státu. Ţáci 5. – 9. tříd se sešli se svými 

učiteli, členy KPJ a představiteli města v sadech TGM v Josefově. 

 Na konci října proběhly v sálech důstojnické Besedy dva výchovné koncerty 

JM Bandu pro ţáky obou stupňů. 

      

          Listopad 

 V rámci prevence sociálně patologických jevů se ţáci I.stupně seznámili s prací 

městské policie Jaroměř, Policie ČR a profesionálních hasičů. Ţáci  

8. ročníku besedovali v Měst. kult. středisku na téma zdravého ţivotního stylu. 

 Ţáci 1. tříd navštívili Obří akvárium v Hradci Králové v rámci výuky 

prvouky. 

 19. listopadu byla naše škola otevřena široké veřejnosti. Dne otevřených 

dveří vyuţili především rodiče budoucích prvňáčků, pro které byl připraven 

bohatý program v tvůrčích dílnách, obdobně jako v loňském roce. Školu téţ 
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navštívily děti z MŠ Josefova a  zasportovaly si v naší tělocvičně. Téhoţ dne 

byl zahájen plavecký výcvik ţáků 3. a 4. tříd. 

 Naši školu navštívili skauti a skautky. Ve třídách ukázali dětem zajímavé 

nabídky ze své činnosti. Nabídli také dětem smysluplné trávení volného času 

ve svých oddílech. 

 

Prosinec 

 1.prosince pěvecký sbor Sedmihlásek koncertoval na adventu v jaroměřském 

muzeu.  

 5. prosince ţáky navštívil Mikuláš s čerty a andělem. Den poté proběhla 

mikulášská besídka pro předškoláky a ţáky 1.tříd. 

 V prosinci se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého  

se zúčastnili ţáci 8. a 9. tříd. Celkem se do této soutěţe zapojilo 38 ţáků. 

Soutěţilo se v mluvnických úkolech a ve slohové práci. Zvítězil Jan Diml 

z 8.A. Druhé a třetí místo obsadily Anna Shejbalová a Lenka Jonešová z 9.A, 

které postoupily do okresního kola. 

 Ve čtvrtek 13.prosince odpoledne přivítal pěvecký sbor Sedmihlásek v naší 

škole děti a vychovatele ze Základní školy speciální v Jaroměři a předvedl 

jim svůj vánoční program. Děti byly obdarovány  balíčky se sladkostmi. Ţáci 

z 1.A a 1.B se zúčastnily vánočního zdobení stromků v ZOO Dvůr Králové 

nad Labem. 

 V rámci prevence sociálně  patologických jevů se vítězové výtvarné soutěţe 

Lukáš Petira z 2.A, Andrei Sundukou z 3.A, Barbora Nováková, Ondřej 

Matuška a Jiří Weinfurter z 5.A z naší školy zúčastnili celodenního výletu  

do Liberce. 

  Naši ţáci se zúčastnili i předvánoční soutěţe ,, O nejkrásnější adventní věnec“. 

Soutěţ vyhlásil Dům dětí a mládeţe v České Skalici. 

 Další akcí pěveckého sboru bylo ve středu 19. prosince vánoční zpívání  

pro spoluţáky. To se konalo ve prospěch konta sbírky „Pomozte dětem – 

Kuře“. Celkem se podařilo Sedmihlásku vybrat od ţáků a pracovníků školy  

3 078 Kč.  

 20. prosince byl pro ţáky II. stupně uspořádán Vánoční turnaj ve florbalu, 

kde zvítězila třída 8.B. 

 Pro ţáky 6. a 7. tříd proběhl II. ročník školního kola SUDOKU, kterého  

se zúčastnilo 18 ţáků. Zvítězil Jakub Tykal ze třídy 7.B. 

 S kalendářním rokem jsme se rozloučili vánočními besídkami.  

 

Leden  

 V polovině ledna ţáci 1. a 3. tříd navštívili výstavu historických her  

a hraček v Městském muzeu v Jaroměři. 

 16.ledna ţáci 4.B měli celodenní bruslení na stadionu v Jaroměři. 

 V závěru ledna se uskutečnilo sportování s MŠ a ostatními předškoláky ve 

školní tělocvičně. 

 

          Únor 

 6. a 7. února proběhl zápis ţáků do 1. tříd.  

 6.února byli malí školáci v divadle Drak v Hradci Králové na Magické show 

s ptákem Ohnivákem. 

 6. února se konalo školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnilo  

18 ţáků II. stupně. 

        1. kategorie žáků 6. – 7. ročníků:  

1. místo: Jakub Tykal a Lucie Klíţová         7.B a 6.A 

2. místo: Michaela Jirková a Aneta Klíţová         7.A  a 6.A  

3.   místo: Kateřina Hotárková a Jitka Kořenová         6.B a 7.B  
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 2. kategorie žáků 8. – 9. ročníků: 

1.  místo: Ivana Šemberová   9.B 

2.  místo: Anna Ondrová  9.C  

3.   místo: Kateřina Holečková 9.B  

V okresním kole školu reprezentovala  Lucie Klíţová ze 6.A, Jakub Tykal ze 

7.B a Ivana Šemberová z 9.B 

 12.února proběhla školní Pythagoriáda pro ţáky 6. a 7.ročníků. Nejlepšími 

řešiteli se stali tito ţáci a ţákyně - ze  6.A Lucie Klíţová, ze 7. ročníků -  

Juraj Hrubý ze 7.B a Karolína Votřelová ze 7.A 

 12. února proběhla recitační soutěž pro žáky 1. stupně.  

 1. kategorie 2. – 3. ročníků: 

1. místo: Dominik Jarkovský 2.B  

2. místo: Veronika Šimková 3.A  

3. místo: Pavlína Potočná 2.A  

 2. kategorie 4. – 5. ročníků: 

1. místo: Radka Ptáčková    5.A 

2. místo: Ondřej Pilař   5.B.  

3. místo: Michal Pírko 4.A a Tereza Sičáková  5.A. 

Ocenění za vlastní tvorbu dostal Tomáš Čuda ze 3.A. 

 v polovině února ţáci 1.tříd navštívili hvězdárnu a planetárium v Hradci 

Králové 

 19.února proběhla recitační soutěţ ţáků 1. tříd 

1. místo: Denisa Dostálová 1.A 

2. místo: Dominika Holečková   1.B 

3. místo: Tomáš Petrásek a Eliška Forstová  1.B 

 V závěru února se v josefovské škole uskutečnil turnaj o putovní pohár 

Baskeťáků v basketbalu ţáků ve spolupráci s Baskeťáky z Josefova. V mladší 

kategorii 1. a 2. tříd se naši ţáci umístili na 3. místě, ve starší kategorii  

3. aţ 5. tříd se naši ţáci umístili na 2.místě. 

 

Březen 

 7. března si připravil pěvecký sbor Sedmihlásek velmi pěkné vystoupení pro 

akci „Pomozte dětem – Kuře“. 

 3. března ţáci 3.třídy navštívili hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové. 

 

Duben 

 Organizování většiny akcí bylo podmíněno přípravou na oslavy 30. výročí 

otevření nové budovy ZŠ Jaroměř - Josefov. 

 10. dubna ţáci 9.A navštívili Městskou knihovnu v Jaroměři a besedovali  

o Osvobozeném divadle. 

 13. – 18.dubna byli ţáci z 1.B na škole v přírodě v Potštejně. 

 17. dubna se uskutečnil úklid okolí školy a Josefova v rámci celojaroměřské 

akce Den Země. 

 23. dubna se dvě fotbalová druţstva mladších ţáků zúčastnila okrskového 

kola turnaje v malé kopané Mc Donald´s Cup 2008. 

 Největší připravovanou celoroční akcí byly oslavy 30. výročí otevření nové 

budovy ZŠ Josefov ve dnech 24.- 26. dubna. V rámci těchto oslav se 

uskutečnila velká Akademie ZŠ Josefov v Besedě, Den otevřených dveří 

v ZŠ Josefov, Společenský večer, Vernisáţ obrazů Františka Krebse  

a bývalých a současných ţáků školy, různá kulturní a sportovní vystoupení, 

byl vydán Almanach školy a uskutečnila se historická soutěţ pro ţáky školy.  

 28. dubna se konal pro ţáky všech ročníků, ve spolupráci s  p. Vítkem ze 

Sokola Jaroměř, školní turnaj ve stolním tenise o Putovní poháry ředitele 

školy. 
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 V závěru dubna si pěvecký sbor Sedmihlásek, muzikanti z krouţku Flétnička 

a recitátoři z 2. stupně připravili pásmo písní a básní pro klienty Domova sv. 

Josefa v Ţirči. 

 29.dubna se ţáci 3.ročníku v rámci Projektu prevence soc. patolog. jevů 

seznamovali se zásadami první pomoci pod dohledem pracovníků ČČK. 

 Poslední den v dubnu  měli ţáci 5. ročníků připravený „Rej čarodějnic“. 

 

Květen 

 5. – 9. května byla třída 8.A na škole v přírodě na ekofarmě v Oucmanicích  

a plnila program Oikos o bio zemědělství, energiích, třídění odpadu a 

zdravém ţivotním stylu. 

 Poslední týden v květnu byla třída 1.A na škole v přírodě na Potštejně a třída 

2.B a 4.B v Krkonoších. 

 Během tohoto měsíce proběhly  školní výlety a exkurze dalších tříd. 

 20. května patřilo dětské dopravní hřiště v Náchodě ţákům 4. aţ 8. tříd  

při soutěţi v dopravní výchově.  

 Dále probíhaly akce v rámci prevence sociálně patologických jevů ( beseda 

s ČČK, spolupráce s Milíčovým domem v Jaroměři ). 

 23. – 24. května se taneční krouţek ŠD zúčastnil jaroměřské Bambiriády. 

 

Červen 

 V červnu uspořádaly vychovatelky školní druţiny pro děti veselé odpoledne 

s koňmi na stadionu v Josefově a noční spaní ve školní druţině. Na programu 

byly sportovní soutěţe a hry. V podvečer byl připraven táborák a opékání 

špekáčků.  

 4. června se 35 ţáků 1. stupně naší školy zúčastnilo slavnostního vyhlášení 

vítěze soutěţe Miss Panenka v Hradci Králové,vyhlášené UNICEF. Panenka 

Ondřeje Pacáka ze 4.B se dostala do finále 9 nejlepších. 

 Třídy 7.A,B realizovaly projekt Věda a technika v ţivotě člověka a Rytíři. 

Celá škola se zúčastnila projektu Voda. Kaţdý ročník různým způsobem 

zpracoval toto téma. 

 6. června proběhlo celoškolní fotografování. 

 V týdnu od 9. do 13. června se uskutečnila soutěţ ve sběru papíru. 

 17. června patřilo dětské dopravní hřiště v Náchodě ţákům 4.A,B, kde se 

učili základním pravidlům silničního provozu a první pomoci. 

 Dále probíhaly akce v rámci prevence sociálně patologických jevů ( beseda 

s ČČK, spolupráce s Milíčovým domem v Jaroměři ). 

 V soutěţi „ Namaluj obojţivelníka“, organizované ZOO Dvůr Králové nad 

Labem, získali naši ţáci 3. místo v kategorii kolektivní práce do 10 let 

s obrázky ze ŠD. 2. místo v kategorii do 15 let získaly dívky z 9.C Karolína 

Rákosníková, Klára Říhová a Zuzana Rohlenová. 

 25. června měli ţáci naší školy moţnost zasportovat si při školním 

sportovním dni. Ţáci I. stupně tento den pobyli na školním hřišti, ţáci 

 II. stupně sportovali na fotbalovém hřišti v Rasoškách. 

 25. června se konalo slavnostní vyhlášení vítězů 25. ročníku literární soutěţe 

ţáků základních škol. Z naší školy bylo odměněno 9 ţáků. 

 26. června se uskutečnilo na radnici v Josefově, za účasti pana starosty města 

Ing. J. Klepsy, slavnostní zakončení školního roku pro 63 ţáků  

9. ročníku. Slavnostní akce se účastnili téţ: ředitelka KB pí I. Kubková, 

ředitel školy Mgr. L. Zvěřina, pí zástupkyně Mgr. M. Smolová a třídní 

učitelé: Mgr. D. Hanzlíčková, PaedDr. J. Pavlovská, Mgr. R. Hejnová.  

 

 

 



 23 

 

 

 

Významné mimoškolní aktivity ţáků 

 Martin Marx – Minibiky – úspěchy v celostátních soutěţích 

 Jan Just, Dominik Klapka, David Dvořák – Český chlapecký sbor Boni Pueri 

 Romana Bauerová, Markéta Frnková – divadelní soubor BODI Jaroměř 

 Judita Jelínková – členka Maţoretek Jaroměř 

 Jakub Petrovský – šachista - úspěchy v celostátních soutěţích 

 

Spolupráce školy a dalších subjektů 

 Spolupráce se zřizovatelem školy: 

Město Jaroměř jako zřizovatel školy se staralo zejména o materiální 

zabezpečení školy. Zajišťovalo většinu oprav a investičních akcí. 

Představitelé města byli zváni na významné akce školy.  

 Spolupráce se sdruţením rodičů: 

Vedení školy úzce spolupracovalo především s výborem SRPŠ. Na 

pravidelných schůzkách byli rodiče informováni o záměrech školy, o 

personálním obsazení. Pro rodiče byly pořádány: třídní schůzky, informativní 

odpoledne. Byl zorganizován prodej sešitů, zajištěna moţnost pravidelného 

odběru školního mléka. SRPŠ finančně přispívalo na kulturní akce,  plavání, 

školy v přírodě, nákup nového klavíru a videokamery, odměny a 

organizování 30. výročí otevření nové budovy ZŠ Jaroměř - Josefov. 

 Spolupráce se školami spádových obcí: 

Škola spolupracuje se školami v Rasoškách a Jasenné. 

 Spolupráce se ZŠ Komenského: 

Škola zajišťuje ţákům a dospělým stravování ve školní jídelně, spolupracuje 

při řešení přeřazení ţáků. 

 Spolupráce s DDM:  

Ţáci vyuţívali nabídky akcí pořádaných DDM.  

 Spolupráce s MŠ: 

Děti posledního ročníku MŠ přicházely během roku na prohlídku naší školy  

a ţáci školy pro ně zorganizovali Mikulášské veselení a sportování ve školní 

tělocvičně. 

 Spolupráce s KPJ: 

Zajišťujeme společné oslavy významných svátků, pietní a vzpomínkové akty, 

tradiční akce „Čarodějnice“, ,, Josefovské slavnosti“. 

 Spolupráce s Městskou knihovnou: 

Spolupracujeme s Městskou knihovnou v Josefově i Jaroměři. 

V Josefově probíhá pro 1. – 9. třídy knihovnické minimum. Do jaroměřské 

knihovny zasíláme kaţdoročně práce na jimi vyhlášené soutěţe. Práce našich 

ţáků se objevují mezi vítěznými. 

 Spolupráce se skauty z Jaroměře.  

 Spolupráce s josefovskými Baskeťáky:  

Škola s nimi organizuje turnaje a soustředění. 

 Spolupráce se stolními tenisty ze Sokola Jaroměř:  

Škola s nimi organizuje turnaje. 

 Spolupráce s Milíčovým domem v Jaroměři  

 Spolupráce s nízkoprahovým zařízením Smajlík v Josefově. 
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10. Údaje o hospodaření školy 

 

Hospodaření školy za rok 2007: 

 

Dotace státní KÚ 13 361 800,00 

Dotace od zřizovatele   4 805 000,00 

Příjem za pronájem       658 874,28 

Celkem výnosy 18 825 674,28 

  

Platy  9 376 700,00 

Odvody, OON, FKSP  3 510 636,00 

ONIV     474 464,00 

  

Celkem čerpáno z dotací KÚ 13 361 800,00 

  

Dotace od zřizovatele  

Oprava soc.zařízení II.stupeň  1 666 000,00 

Výměna osvětlení       89 000,00 

Výměna PVC, vybavení učebny PC     265 000,00 

Malba     119 000,00 

Nastavitelný nábytek       61 000,00 

Spotřeba energie, tepla, vody  1 168 000,00 

Cestovné       26 000,00 

Sluţby     538 000,00 

Odpisy        26 000,00 

Pojištění, poplatky       57 000,00 

Spotřeba ostatní      940 323,55 

Nábytek,ostatní zařízení a pomůcky      506 000,00 

Celkem náklady 18 823 123,55 

Hospodářský výsledek ke zdanění 2007         2 550,73 

 

 

Během školního roku 2007/2008 se uskutečnily rekonstrukce v areálu školy: 

 

 Vybudovala se nová učebna přírodopisu, keramiky, dílen, učebna pro netradiční 

výuku. 

 Obnovily se podlahy v učebnách I.stupně a části II. stupně. 

 Realizovala se výměna vybavení v kanceláři ředitele, zástupce ředitele, hospodářky. 

 Částečně se obnovil nábytek ve sborovně školy, sborovně I. stupně a učebně Aj. 

 Opravilo se postranní schodiště do budovy školy. 

 Rekonstruovalo se sociální zařízení I. stupně. 

 Realizovala se výměna osvětlení v kabinetech, sborovnách a učebnách. 

 Rekonstruovala se kolárna u školy ( sponzorský příspěvek ). 

 Proběhla modernizace počítačové sítě ve škole. 

 Uskutečnily se malířské a natěračské práce v učebnách, na chodbách a dalších 

částech areálu školy. 

 Začalo se připravovat vybudování dětského hřiště pro školní druţinu ( dočasně 

zastaveno, vzhledem k pracím na zateplení budovy v následujícím školním roce ). 
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11. Závěr 

 

Ředitelství školy, pedagogický sbor i ostatní pracovníci školy se po celý školní rok 

2007/2008 snaţili vytvořit takové podmínky pro práci ve škole, aby se zde  

všichni – t.j. ţáci, učitelé a další zaměstnanci cítili dobře. 

Základní vzdělávání vyţaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí, 

které stimuluje nejschopnější ţáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje 

nejslabší ţáky a zajišťuje, aby se kaţdé dítě, prostřednictvím výuky přizpůsobené 

individuálním potřebám, optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro 

vzdělávání.  

Přátelská a vstřícná atmosféra vybízí ţáky ke studiu, práci i činnostem podle jejich 

zájmu a poskytuje jim prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jeho 

osobnosti. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků ţáků musí být postaveno na plnění 

konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn ţáka a pozitivně 

laděných hodnotících soudech. Ţákům musí být dána moţnost zaţívat úspěch, nebát se 

chyby a pracovat s ní. 

V průběhu základního vzdělávání ţáci postupně získávají takové kvality osobnosti, 

které jim umoţní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během 

celého ţivota se dále vzdělávat a podle svých moţností aktivně podílet na ţivotě 

společnosti. 

Věříme, ţe i přes všechny překáţky se nám řada věcí podařila. 
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