VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
ve školním roce 2016‐2017

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A
MATEŘSKÁ ŠKOLA
TRIVIUM PLUS O.P.S.
V

DOBŘANECH

MOTTO:
"Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval,
pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost."
Pro žáky:
"Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný
srdcem. Miluj a tak milován budeš."
Pro učitele a rodiče:
"Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem."
Pro školu v Dobřanech:
"Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol a dobrých knih."
(z děl Jana Amose Komenského)

Tento dokument vypracoval Mgr. Jan Grulich, ředitel školy, dne 28. 8. 2017 Je vyhotoven ve třech originálních
stejnopisech, přičemž jeden je uložen u předsedy správní rady, druhý u ředitele, třetí je předán Obecnímu úřadu
obce Dobřany.
Toto je kopie pro potřeby zveřejnění.
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1. Charakteristika školy
Základní škola a Mateřská škola TRIVIUM PLUS o.p.s., je malá, ale úspěšně se rozvíjející moderní spádová
škola pro oblast Orlických hor. Nachází se v centru obce Dobřany, Mateřská škola v obci Bystré. Její potenciál je
spatřován zejména ve spádovosti, kvalitním výukovém prostředí, umístění v malebné přírodě Orlických hor a
kvalitním pedagogickém zastoupení.
Základní škola Trivium Plus o.p.s. Dobřany je devítiletá škola s běžným výukovým programem, rozšířeným
o volitelné předměty výuku cizích jazyků od první třídy a výuku informační technologie, mediální výchovy a
finanční gramotnosti. Škola byla zařazena do sítě škol s účinností od 1. 9. 1997, kdy došlo k jejímu přemístění ze
Slavoňova do Dobřan. V roce 2013 bylo pod vedením ředitele školy Jana Grulicha vybudováno v Bystrém
multifunkční centrum ELADA Církve bratrské, ve stejném roce byla založena Mateřská škola, které doplnila
vzdělávací služby školy v tomto regionu a byla umístěna do multifunkčního centra Elady. V roce 2014 byla škola
přejmenována na „Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s.“
Dobřany je horská obec, ležící v severozápadní části okresu Rychnov nad Kněžnou s okolo 130 obyvateli.
Škola poskytovala ve školním roce 2016‐2017 základní vzdělání celkem 170 žákům z těchto okolních podhorských
a horských měst a obcí: Bačetína, Bohdašína, Bystrého, České Čermné, Deštného v Orlických horách, Dobrušky,
Dobřan, Janova ‐ Tisu, Kounova, Liberku – Stará Huť, Mezilesí, Náchoda, Nového Hrádku, Nového města nad
Metují, Ohnišova, Olešnice v Orl. h., Orlického Záhoří, Pěčína, Sedloňova, Slavoňova, Slavětína n. Metují a Valu.
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Během roku došlo k následujícímu pohybu žáků:
Josef Chaloupka nastoupil k 1. 9. 2016 do 3. ročníku.
Klára Kleinerová nastoupila k 1. 9. 2016 do 3. ročníku.
Šimon Pátek nastoupil k 1. 9. 2016 do 4. ročníku.
Patrik Chaloupka nastoupil k 1. 9. 2016 do 5. ročníku.
Kryštof Kleiner nastoupil k 1. 9. 2016 do 7. ročníku.
Anděla Mariana Wiesnerová nastoupila 12. 12. 2016 do 8. ročníku.
Denisa Stonjeková přestoupila k 31. 1. 2017 z 3. ročníku.
Barbora Lucie Háblová nastoupila ke 2. 1. 2017 do 3. ročníku.
Vojtěch Jan Hábl nastoupil ke 2. 1. 2017 do 6. ročníku.
Hedvika Herzigová nastoupila k 1. 2. 2017 do 7. ročníku.
Francesca Luisa Bartošová nastoupila k 17. 3. 2017 do 2. ročníku.

Škola je plně organizovanou základní školou, jež má celkem 9 ročníků, školní družinu a školní klub. Na I.
stupni je 5 samostatných tříd a na II. stupni jsou 4 samostatné třídy. Mateřská škola má 1 smíšenou třídu s počtem
28 dětí.

PŘEHLED O POČTECH ŽÁKŮ V ZŠ
K 30. 6. 2017
ročník
I. stupeň

II. stupeň

I. a II. stupeň celkem žáků

1.
2.
3.
4.
5.
celkem
6.
7.
8.
9.
celkem

Celkový počet
žáků
22
16
26
17
14
95
21
19
16
19
75
170

počet chlapců

počet dívek

14
8
12
9
6
49
13
14
7
11
45
94

8
8
14
8
8
46
8
5
9
8
30
76

Prostorové podmínky školy pro výuku jsou dobré, ale díky zvyšujícímu se počtu žáků stísněné. V hlavní
školní budově je celkem 9 kmenových učeben, plus 1 je odborná. Pro výuku šití a vaření slouží samostatná
kuchyňka. Družina využívá 1 samostatnou učebnu a prostory školní kuchyňky spolu se 2 sousedícími třídami.
Výuka na hudební nástroje probíhá v učebně s klavírem. K uskladnění učebních pomůcek a učebnic mají učitelé k
dispozici celkem 4 kabinety. V sousedství hlavní budovy je v samostatném objektu zrekonstruovaná školní dílna
pro dřevo ‐ kov a školní dřevníky k uložení nářadí pro pěstitelské práce a také nově zrekonstruovaná a vybavená
dílna pro pracovní činnosti a keramický kroužek s využitím keramické pece. K výuce tělesné výchovy využívá škola
pronájem tělocvičny v sokolovně, vzdálené 50 m od hlavní školní budovy a víceúčelové hřiště tělovýchovné
jednoty s vybavením pro hřiště na malou kopanou, vybíjenou, volejbal, nohejbal, florbal, tenis a přehazovanou.
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V blízkosti sportovního hřiště je také dětské hřiště s dřevěnými atrakcemi, které děti využívají v družině, školním
klubu, při tělesné výchově a při čekání na autobus.
Během letních prázdnin prošla škola pravidelnou celkovou údržbou, třídy byly nově vymalovány, dokoupil
se potřebný nábytek pro zvyšující se počet žáků, do školní jídelny byl zakoupen konvektomat, dále byly zakoupeny
dvě pianina pro výchově žáků k hudbě nejen o hodinách, ale i o přestávkách a volném čase. V červenci – srpnu
2017 proběhla konečně dlouho očekáváná rekonstrukce příjezdové silnice do Dobřan.
Na škole a ve školce působí celkem 16 pedagogických pracovníků, 2 v MŠ, 6 na I. stupni a 8 na II. stupni
včetně ředitele školy a odborného pedagogického asistenta. Ve družině jsou 2 vychovatelky. Na hudební nástroje
vyučuje 1 externí učitelka. Provoz školy a školky dále zajišťuje 7 provozních zaměstnanců: 1 školnice MŠ, 1 chůva
MŠ, 1 školnice ZŠ, 1 topič a údržbář budovy, 2 kuchařky na plný úvazek a 1 pomocná kuchařka.
Chod školy řídí a koordinuje ředitel školy, který je zároveň ředitelem obecně prospěšné společnosti,
vytváří a sleduje podmínky pro pedagogickou činnost učitelů, spolupracuje s obcí a dalšími subjekty, hodnotí
činnost školy za uplynulý školní rok ve výroční zprávě a projednává veškeré další otázky související
s problematikou školy.
Celkový chod školy byl zabezpečen společností Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s.
Dobřany, která zajišťovala investiční výdaje a neinvestiční náklady. Škola dostávala dotace z MŠMT, příspěvky obcí
a na provoz velkoryse přispívala obec Dobřany.
Spojení s Dobruškou, Novým Městem nad Metují a většinou okolních obcí je dobře zajištěno veřejnou
autobusovou dopravou. Spojení s obcemi, kam nezajíždí autobus, je zajištěno školním mikrobusem.
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2. Přehled učebních plánů
Ve školním roce 2016 ‐ 2017 se škola ve své vzdělávací činnosti řídí vzdělávacím programem ŠVP pro
základní vzdělávání, „Bezpečnou cestou labyrintem poznání“, č. j. 882007. Vzdělávací koncepce školy je zaměřena
na rozvoj žáků ve všech sférách lidství, ne pouze na racionalitu a hmotné hodnoty, výuka a organizace výuky
využívá krásné horské polohy školy a vede žáky k vlastnímu samostatnému rozvoji s důrazem na soužití a realizaci
s přírodou a okolím, ve kterém žijeme.
V rámci nadstandardní nabídky Základní školy a Mateřské školy Trivium Plus, o.p.s. Dobřany je formou
individuální nástrojové výuky vyučována hra na 3 hudební nástroje: kytaru, klavír a zobcovou flétnu. Při výuce hry
na zobcovou flétnu, klavír a kytaru (30 min. týdně na žáka) používá škola osnovy pro ZUŠ pouze jako vodítko.
Tempo pokroku či žánrové zaměření závisí nejvíce na individuálních schopnostech žáka a požadavcích rodičů. Cizí
jazyky pro 1. – 2. ročník jsou zařazeny jako povinně volitelný předmět. Od 3. ročníku jsou cizí jazyky předmětem
povinným. Škola se též stará o kvalitní využití volného času svých žáků, organizuje práci kroužku keramického,
dramatického, hudebního a pěveckého, sportovního, šikovných ručiček, náboženství, výtvarného, Vědce Juniora,
kroužku vaření a kroužku her Kudy z nudy, školní družiny a školního klubu a věnuje se intenzivně i žákům se SPU
formou individuálních či skupinových náprav.

3. Pracovníci školy
Na škole a ve školce působí celkem 18 pedagogických pracovníků, 13 na plný úvazek, z toho 1 pracuje částečně
ještě jako pedagogický asistent a 4 na částečný úvazek (učitel fyziky, učitelka MŠ a vychovatelky ŠD a ŠK), dále
externí učitelka klavíru a 8 provozních zaměstnanců.
Provozní zaměstnanci školy a školky:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
KVALIFIKACE
Mirka Brychová
pomocná kuchařka
Radek Šopík
topič
Ivona Semeráková
školnice ZŠ
Jitka Křížová
kuchařka
Hana Kavková
vedoucí školní kuchyně
Lydie Grulichová
chůva MŠ
Lenka Pátková
školnice MŠ
Ing. Adéla Čermáková
administrativní pracovnice

OD
Nastoupila k 1. 1. 2008
Nastoupila k 1. 9. 2006
Nastoupila k 1. 10. 2016
Nastoupila k 1. 9. 2013
Nastoupila k 1. 9. 2009
Nastoupila k 1. 9. 2016
Nastoupila k 1. 9. 2013
Nastoupila k 1. 4. 2015

Pedagogičtí pracovníci:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ

KVALIFIKACE

ŠKOLA

APROBACE

Mgr. Iva Voborníková
Naděžda Jiránková
Mgr. Eva Bašková

učitelka
pedagogický asistent
učitelka

UK Praha
SPgŠ ‐ vychovatelka
FF Universita Ostrava

Mgr. Hana Henclová

PF UP Olomouc

Mgr. Jan Grulich

učitelka, asistentka
pedagoga
učitel, ředitel školy

I.st.
I.st.
Učitelství pro střední školy a
gymnázia – obor ČJ a literatura
I.st., SP

Mgr. Hana Kárníková

učitelka

Univerzita Pardubice
Univerzita JAK Praha
PF MU Brno

NJ ‐ germanistika
Andragogika, RLZ
M ‐ Bi
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Mgr. Martin Žilka
Mgr. Irena Pařízková
Mgr. Luboš Kubáček

učitel
učitelka
učitel

UHK Hradec Králové
PF Hradec Králové
Masarykova Univerzita
Brno, Ped. fakulta
SPgŠ
PF Hradec Králové
Univerzita Palackého,
Olomouc
ČVUT
Univerzita HK

Mgr. Andrea Dašková

učitelka

Mgr. Jiří Killar

učitel

Ing. Pavel Mach
Mgr. Kateřina Málková

učitel
učitelka

Mgr. Jiří Švejda

učitel, zástupce ředitele

Zdeňka Moravcová, DiS.

učitelka MŠ

Michaela Hejzlarová

učitelka MŠ, studentka

Michaela Procházková

vychovatelka ŠD a ŠK

Ing. Adéla Čermáková

vychovatelka ŠD a ŠK

Masarykova Univerzita
Brno
VOŠ Litomyšl

OA Jihlava, studuje na PF
Univerzity Hradec Králové
Sportovní gymnázium
Jablonec n. N., JABOK
Praha
ČVUT Praha, JABOK Praha

I. stupeň
I. stupeň
I. stupeň
Učitelství v MŠ a učitelství I.
stupně.
Tv – Ze
fyzika
Sociální a speciální pedagogika.
Státní jazykové zkoušky z AJ,
Certifikát ICC.
Učitelství odborných předmětů
pro základní a střední školy
Pedagogika specifických činností
ve volném čase se zaměřením
na spec. pedagogiku.
I. stupeň
Pedagog. asistent

Vychovatel

Během školního roku vypomáhali na dohodu o provedení práce či na dohodu o pracovní činnosti tito
spolupracovníci: Ing. Iveta Hejzlarová ‐ klavír, náboženství vedl Mgr. Jan Barborka. Ekonomickou agendu a
účetnictví po celý rok externě zpracovávala: Ing. Gabriela Tošovská.
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4. Přijímací řízení, zařazení žáků.
V září byli vycházející žáci seznámeni s nabídkou středních škol a učilišť, v průběhu roku navštívili školské
výstavy (Školská výstava Náchod, Výstava SŠ Rychnov nad Kněžnou) a akce týkající se této problematiky.
Rozmístění žáků 9. ročníku v letošním školním roce 2016/2017 podle podaných přihlášek dopadlo takto:
1. Filip Antal
2. Natálie Balková
3. Jonáš Gazdík
4. Jakub Ježek
5. Anežka Jiřičková
6. Samuel Kiszka
7. Adéla Lörinczová
8. Ondřej Marek
9. Karolína Marešová
10. Jakub Mencl
11. Nikola Moravcová
12. Filip Práza
13. Eliška Ptáčková
14. Eliška Rufferová
15. Kevin Sivák
16. Matěj Syrovátko
17. Michal Šteier
18. Renata Vozobulová
19. Jakub Zelený

Gymnázium Dobruška, Pulická 779, obor – gymnázium 4‐leté
Gymnázium Dobruška, Pulická 779, obor – gymnázium 4‐leté
SPŠ elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670,
obor – informační technologie
Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260, obor – umělecký kovář
Střední zdravotnická škola, Nymburk, obor – asistent zubního technika
Gymnázium Dobruška, Pulická 779, obor – gymnázium 4‐leté
Střední škola Náhorní, Praha 8, obor – grafický design
Střední průmyslová škola chemická, Pardubice
Gymnázium Dobruška, Pulická 779, obor – gymnázium 4‐leté
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl, obor – opravář lesnických
strojů
Gymnázium Dobruška, Pulická 779, obor – gymnázium 4‐leté
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové
Střední zdravotnická škola, Mladá Boleslav
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové n.L., obor – kadeřník
Střední škola řemeslná, Jaroměř, obor ‐ opravář zemědělských strojů
Průmyslová střední škola Letohrad, obor – stavebnictví
Obchodní akademie, Náchod
Střední škola zemědělská a ekologická, Kostelec nad Orlicí, obor
zemědělec – farmář
Střední škola‐ Centrum odborné přípravy technické, obor – technik ‐
puškař

Z 9. ročníku vychází 19 žáků (11 chlapců a 8 dívek), počet žáků s maturitními obory 14 (8 chlapců a 6 dívek), počet
žáků s obory zakončenými výučním listem 5 (3 chlapci a 2 dívky).
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5. Výsledky vzdělávání
Hodnocení výsledků výchovně‐vzdělávací práce ve školním roce 2016 ‐ 2017 vychází ze závěrů hospitací
ředitele školy, zástupce ředitele, ze zpráv metodických orgánů na škole a z hodnocení plánu práce za uplynulý
školní rok.
Škola doplnila počet nových učebnic pro všechny třídy, které bylo potřeba doplnit na počet žáků pro příští
školní rok.
7. dubna 2017 proběhl zápis žáků do 1. ročníku za účasti učitelek a učitelů Ivy Voborníkové, Andrey
Daškové, Ireny Pařízkové, Michaely Procházkové, Luboše Kubáčka, Kateřiny Málkové, Jiřího Švejdy, Adély
Čermákové a ředitele školy. K zápisu se dostavilo 25 dětí.
Obrovskou devizou naší školy je příjemné a tvořivé prostředí, nejen pro žáky, ale i pro pedagogy. Klademe
velký důraz na spolupráci a svobodné pracovní prostředí, naopak, věci nepodstatné se snažíme řešit co nejrychleji.
Nepracujeme dle alternativních výukových metod, ale snažíme s každou novou metodou seznámit a přejímat
dobré věci do naší práce. Vypracované tematické plány pro jednotlivé předměty a ročníky dle ŠVP poskytovaly
učitelům dostatečný prostor pro výchovně‐vzdělávací proces. Ve všech ročnících se vyučuje podle učebnic a
dokumentů schválených MŠMT.
V 1. třídě vyučovala paní učitelka Mgr. Iva Voborníková, ve 2. třídě vyučoval pan učitel Mgr. Luboš
Kubáček, ve 3. třídě vyučoval pan učitel Mgr. Martin Žilka. Ve 4. třídě vyučovala paní učitelka Mgr. Andrea
Dašková a v 5. třídě vyučovala paní učitelka Mgr. Irena Pařízková. Třídní učitelé na II. stupni byli v jednotlivých
třídách tito učitelé: v 6. třídě Mgr. Kateřina Málková, v 7. třídě Mgr. Jiří Švejda, v 8. třídě Mgr. Eva Bašková a v 9.
třídě Mgr. Jiří Killar.
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V únoru 2017 proběhl pod vedením učitelů Jiřího Killara, Hany Kárníkové, Jana Grulicha a s pomocí paní
Michaely Procházkové a paní Markéty Kubů lyžařský kurz pro žáky 5., 6., 7. a 8. ročníku.
Od března do května 2017 se žáci 1. až 4. ročníku účastnili plaveckého výcviku v plaveckém bazénu
v Dobrušce.
V červnu 2017 proběhl pod vedením pana učitele J. Killara a paní učitelky H. Kárníkové pro žáky 8. ročníku
každoroční kurz přežití v Deštném v Orl. h.

Přehled prospěchu – 1. stupeň
třída

počet prospělo prospělo s vyznamenáním
žáků

1.
2.
3.
4.
5.

22
16
26
17
14

0
0
1
2
6

neprospělo

22
16
25
15
8

žáci s
dostatečnou

0
0
0
0
0

nehodnoceno

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Přehled prospěchu – 2. stupeň
třída
6.
7.
8.
9.

Počet
žáků
21
19
16
19

prospělo

prospělo s
vyznamenáním
13
6
8
7

8
13
8
12

neprospělo
0
0
0
0

žáci s jednou nebo více
dostatečnou
1
0
2
3

nehodnoceno
0
0
0
0

Celkový přehled prospěchu

1. stupeň
2. stupeň
celkem

počet žáků

prospělo

95
75
170

9
41
50

Prospělo s
vyznamenáním
86
34
120

neprospělo
0
0
0

počet žáků s jednou
a více dostatečnou
0
6
6
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nehodnoceno
0
0
0
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Údaje o zameškaných hodinách

1. stupeň
2. stupeň
celkem

počet
omluvených
hodin
6126
8528
14654

počet omluvených hodin na
žáka

počet neomluvených
hodin

počet neomluvených
hodin na žáka

64,48
113,70
86,20

0
0
0

0
0
0

Údaje o integrovaných žácích
druh postižení
s vadami řeči
tělesně postižení kombinované
s vývojovými poruchami učení nebo
chování
s mentálním postižením

ročník
3.
5., 7.
2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

počet žáků
1
2
18

7.

2

6. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – zabezpečení jejich výuky:
Naše škola věnuje velkou pozornost i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, jsme otevření pro
žáky s jakýmkoli postižením či znevýhodněním. Naprosto běžná je kvalitní a profesionální péče o žáky s vývojovými
poruchami učení. Žáky integrujeme individuálně v běžných třídách. Na žádost zákonných zástupců a doporučení
pedagogicko‐psychologických poraden mohou být vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu. Učitelky
pro tento druh znevýhodnění si pravidelně berou žáky k docvičování látky a individuálně se jim věnují celkem 17
hodin týdně. O tyto žáky pečují dvě paní učitelky se speciálně pedagogickým vzděláním a další dvě se speciálně
pedagogickým proškolením.
Rozvrh hodin a týdenní časové dotace jsou zpracovány na školní rok tak, aby byl naplněn učební plán
daného ročníku. V pravidlech pro hodnocení žáků přihlížíme k doporučení školského poradenského zařízení.
Na výše uvedené pracovníky školy se mohou rodiče, ale i sami žáci s důvěrou obrátit, ať již jde o
konzultaci, či podporu v obtížných psychosociálních situacích.
Odborná péče o žáky s vývojovými poruchami učení:










Dáváme šanci všem (Vzděláváme žáky s dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií atd.).
Včasná diagnostika poruchy.
Ve škole pracuje vyškolený speciální pedagog.
Individuální péče o žáky s vývojovými poruchami učení (individuální péče v hodinách českého jazyka a
matematiky).
Spolupráce s pedagogicko–psychologickými poradnami.
Možnost slovního hodnocení žáka na základě žádosti zákonných zástupců.
Možnost práce podle individuálního vzdělávacího plánu na základě doporučení PPP a žádosti zákonných
zástupců.
Doučování.
Hodnocení probíhá podle Metodického pokynu MŠMT (hodnocení s „tolerancí“).
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Vzdělávání žáků s poruchami chování






Péče o žáky hyperaktivní, nepřizpůsobivé, impulsivní a snadno unavitelné (jejich lehčí forma).
Integrace na doporučení PPP.
Stanovení přesných pravidel chování, způsob komunikace ve škole i při mimoškolních akcích.
Možnost individuálního vzdělávacího plánu.
Systém pochval a sankcí.

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
Samozřejmostí naší školy je i péče o talentované a mimořádně nadané žáky. Tuto službu zajišťujeme ve
dvou oblastech. U žáků mimořádně nadaných zvyšujeme motivaci, rozšiřujeme učivo v předmětech, které
prezentují nadání dítěte. Poskytujeme jim i prostor k jejich seberealizaci prostřednictvím zájmových kroužků atd.
Žáci mohou individuálně navštěvovat výuku ve vyšších ročnících. Učitelé je připravují i na olympiády a soutěže.
V případě, že je žák mimořádně nadaný a jeho nadání potvrdí pedagogicko‐psychologická poradna, lze na žádost
rodičů převést žáka na základě rozhodnutí ředitele školy do vyššího ročníku základního vzdělávání.
Vztah učitel – žák
Na naší škole budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem. Žák ví, že se může na učitele obrátit a
bude respektován jeho názor, jeho potřeby. Zároveň je nutné, aby žák respektoval osobnost učitele a uvědomoval
si své povinnosti, sám pomáhal s řešením. Slušnost na obou stranách je první předpoklad úspěchu. Učitel získává
důvěru žáka prostřednictvím budování vztahu s rodinou, sociálním prostředím žáka. Při řešení problémů je učitel
otevřen komunikaci s žákem, s rodičem, širší rodinou, ostatními pedagogy, výchovným poradcem apod. Na
základě dosažení dohody o společných cílech a postupech dochází k celkové a jednotné podpoře žáka.

7. Školení a kurzy pedagogických pracovníků
Školení a kurzy pedagogických pracovníků
školy 2016/2017
Ovládání a školní využití interaktivních
učebnic Flexibooks – nakladatelství Fraus
Aktivity v hodinách ČJ ve 4. – 5. ročníku ZŠ
Metody k rozvíjení matematické
gramotnosti – Hejný ‐ Pardubice
Genetická metoda výuky čtení v 1. ročníku
ZŠ
Specifické vývojové poruchy učení a chování
– základní kurz
Formativní hodnocení
Brána jazyků otevřená ‐ kurz AJ – úroveň C1,
rozsah 60 hodin
Slovní hodnocení na i 1. stupni ZŠ – PhDr.
Jana Stará a kol.
Konference Life is Great
11Terrific tech tools to impress digital
natives – AJ ‐ Hradec Králové

J. Švejda
A. Dašková, I. Pařízková
L. Kubáček, I. Pařízková
I. Voborníková, I. Pařízková
I. Pařízková
J. Grulich
K. Málková
I. Voborníková
K. Málková
K. Málková
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9. 3. 2017
23. 11. a 8. 12. 2016
15. 5. 2017
samostudium
4. – 6. květen 2017
leden – březen 2017
září 2016 ‐ říjen 2017
samostudium
28. 4. 2017
29. 5. 2016

Dnešní svět v souvislostech – HK Eurorebus
Výchovní poradci a inkluze – školení RK
Setkání VP, pedagogů a PPP k tvorbě PLPP –
1. stupeň (Rychnov n. Kn.)
Společné vzdělávání v praxi – podmínky
společného vzdělávání – Hradec Králové

L. Kubáček
H. Henclová

28. 4. 2017
9. 11. 2016

T. Tondrová

14. 11. 2016

H. Henclová, T. Tondrová

Kurz NJ – MagicEnglish Náchod
AKTUALIZACE DOKUMENTACE
VÝCHOVNÉHO PORADCE – seminář Mgr.
Libuše Třískalové
Kurz logopedické prevence – asistent
logopeda
ZOO Dvůr Králové n. Labem – školení

4. – 5. 4. 2017
září 2016 – červen
2017

L. Kubáček

27. 3. 2017
H. Kárníková
říjen 2016 – leden
2017
15. 11. 2016

M. Procházková
H. Kárníková

8. Řešení přestupků
Porušování školního řádu, týkajícího se držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy, je
klasifikováno jako hrubý přestupek a jsou vyvozeny patřičné sankce. Jsou přísně sledovány i další sociálně
patologické jevy – šikana, vandalismus, brutalita, rasismus, záškoláctví, krádeže, apod. Při jejich zjištění jsou
navržena cílená opatření. V případě, kdy selže prevence ve škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením:
1.
2.
3.
4.
5.

individuální pohovor se žákem,
jednání s rodiči na úrovni výchovné komise,
doporučení kontaktu s odborníky,
v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě,
v případě trestných činů oznámení Policii ČR.

9. Mimoškolní aktivity
Ve školním roce 2016‐2017 mohli žáci navštěvovat celkem 17 kroužků či nepovinných předmětů:
ŠK.DRUŽINA

VĚDEC JUNIOR
VÝTVARNÝ

ŠK.KLUB

KERAMICKÝ
1. STUPEŇ

PĚVECKÝ
ŠIKOVNÉ RUCE

ORCHESTŘÍK
1. STUPEŇ

KLAVÍR

FLÉTNA

SPORTOVNÍ

KYTARA

KUDY Z NUDY
DRAMATICKÝ

ORCHESTŘÍK
2. STUPEŇ
NÁBOŽENSTVÍ
VAŘENÍ

Přehled mimoškolních aktivit
USKUTEČNĚNÉ AKCE ROK 2016/2017
Název akce

Třída/Stupeň
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Datum

Profesní deník ‐ zlatník (Zlatá přilba – p.
Lejhanec)
Přespolní běh okr. kolo
Tonda Obal na cestách – recyklace
Školská výstava Rychnov n. Kn.
Přírodovědný klokan

všechny ročníky
6. ‐ 9. třída
všechny ročníky
9. třída
8. a 9. třída

Výměnný pobyt v Belgii
Exkurze Skanzen Krňovice
Florbal chlapci okr. kolo
Piškvorky turnaj
Beseda s režisérem Janem Schmidtem
Florbal chlapci okr. kolo
Florbal dívky okr. kolo
Florbal dívky kraj. kolo
Florbal dívky okr. kolo
Mikulášský den
Vánoční besídka
Planeta ZEMĚ 3000
Recitační soutěž
Lyžařský kurz
Zážitková hodina v SPŠ Dobruška
Soutěž anglické konverzace
Recitační soutěž Rychnovský zvoneček
Masopust ve škole a průvod obcí
Recitační soutěž okresní kolo
Lyžařská soutěž škol
Přednáška Houby
Přednáška První pomoc – MUDr. Javorský
Návštěva předškoláků z MŠ Bystré
Návštěva předškoláků z MŠ Bačetín
Mobilní planetárium
Přednáška Dentální hygiena
Koncert Prague Cello Quartet
Zápis do 1. třídy
Exkurze Archeopark Všestary
Přírod. soutěž Vítání bledulí
Recitační soutěž krajské kolo
Eurorebus krajské kolo

8. a 9. třída
4. třída
8. a 9. třída
2. stupeň
všechny ročníky
1. stupeň
8. a 9. třída
8. a 9. třída
1. stupeň
všechny ročníky
všechny ročníky
2. stupeň
všechny ročníky
5. ‐ 8. třída
9. třída
9. třída
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
4. – 8. třída
1. stupeň
1. stupeň
předškoláci
předškoláci
všechny ročníky
1. stupeň
všechny ročníky
předškoláci
4. třída
1. stupeň
5. třída
1. stupeň a 7. třída

Přednáška Hasičský sbor
Štafetový pohár okresní kolo
Pythagoriáda okresní kolo

3. a 6. třída
2. ‐ 5. třída
6. a 7. třída

Pohár ŠD Deštné – florbal, gymnastika,
atletika

1. stupeň
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12. 9. 2016
20. 9. 2016
10. 10. 2016
14. 10. 2016
12. 10. 2016
17. 10. – 22. 10.
2016
21. 10. 2016
13. 10. 2016
3. 11. 2016
4. 11. 2016
24. 11. 2016
8. 11. 2016
6. 12. 2016
7. 12. 2016
3. 12. 2015
15. 12. 2016
20. 1. 2017
31. 1. 2017
6. – 10. 2. 2017
16. 2. 2017
15. 2. 2017
23. 2. 2017
24. 2. 2017
10. 3. 2017
14. 3. 2017
21. 3. 2017
21. 3. 2017
22. 3. 2017
23. 3. 2017
27. 3. 2017
31. 3. 2017
31. 3. 2017
7. 4. 2017
10. 4. 2017
20. 4. 2017
25. 4. 2017
28. 4. 2017
2. 5. 2017
11. 5. 2017
9. 5. 2017
17. 5. 2017
12. 5. 2017
26. 5. 2017
9. 6. 2017

Letní akademie
Eurorebus celostátní finále Praha
Divadelní představení Čtyřlístek HK
Kurz přežití
Olympijský běh
Beseda o travním lyžování
Divadelní taškařice
Dopravní výchova
Sportovní den
Třídní výlety

všechny ročníky
7. ročník
všechny ročníky
8. třída
1. stupeň
všechny ročníky
1. stupeň
1. stupeň
všechny ročníky
všechny ročníky

2. 6. 2017
5. 6. 2017
5. 6. 2017
7. ‐ 9. 6.2017
21. 6. 2017
26. 6. 2017
28. 6. 2017
28. 6. 2017
29. 6. 2017
červen 2017

Studentská výměna
Žáci se vrátili z Belgie nadšení. Mají spoustu zážitků a znatelně se zlepšili v angličtině. To je samozřejmě hezké, ale
není to to podstatné. Důležité je, že minimálně deseti žákům se podařilo překročit jednu magickou hranici. Z
úrovně „Učím se anglicky“ se dostali na úroveň „Domluvím se anglicky“. Tak jako je léto zábavnější, když umíte
plavat, je i svět mnohem zajímavější, když se v něm domluvíte.
Moje generace tento pocit zažila většinou až na vysoké škole a připadá mi neuvěřitelné, že několik našich studentů
se ke stejnému výsledku dopracovalo už v osmé nebo deváté třídě. Teď už se nebudou učit anglická slovíčka nebo
gramatiku, protože je s tím otravuje učitel, ale proto, že chtějí něco říct nebo napsat kamarádovi. Získali
dovednost, kterou už nikdy neztratí.
Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit výletu do Belgie, máme dobrou zprávu. Příští pololetí proběhne druhá část
výměny a dorazí dvacet belgických studentů do Dobřan. Někteří ještě nemají hostitelskou rodinu, takže kdokoli se
může přihlásit a zkusit praktickou komunikaci v anglickém jazyce, navíc s výhodou domácího prostředí. Informace
o možnosti ubytování belgického studenta ve Vaší rodině získáte u pana učitele Killara, nebo u mne (Pavel Mach).
Pro tuto akci hledáme i milé sponzory, kteří nám pomohou zajistit především dopravu našich i belgických studentů
po okolí a náklady na ubytování a stravování belgických učitelů. Sponzoři se mohou hlásit u ředitele
Pavel Mach
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10. Významná umístění žáků v soutěžích
Název akce
Přespolní běh – dívky ‐ okresní kolo
Florbal mladší žáci – okresní kolo
Florbal starší žákyně ‐ okresní kolo
Florbal starší žákyně ‐ krajské kolo
Florbal ml. žákyně – okresní kolo
Lyžařská soutěž škol ‐ okr. kolo – slalom kat. IV
Lyžařská soutěž škol – okr. kolo – slalom kat. III
Fyzikální olympiáda – okresní kolo
Matematická olympiáda – okresní kolo
Eurorebus ‐ krajské kolo
Pythagoriáda ‐ okresní kolo
Eurorebus ‐ celostátní finále
Školní časopis roku 2017 ‐ krajské kolo

Datum
20. 9. 2016
24. 11. 2016
8. 11. 2016
6. 12. 2016
7. 12. 2016
7. 3. 2016
7. 3. 2016
23. 3. 2017
4. 4. 2017
28. 4. 2017
23. 5. 2017
5. 6. 2017
květen

Umístění
3. místo
4. místo
1. místo
2. místo
4. místo
1. místo
3. místo
1. místo
1. – 2. místo
4. místo
2. místo
6. místo
1. místo

Opět úspěšní na EUROREBUSU
EUROREBUS 2016/2017 je úspěšně za námi. Přestože naše soutěžní týmy v celostátním kole vědomostní soutěže
Eurorebus a Eurorebus Junior letos na medaile nedosáhly, dokázaly, že stále patří k nejlepším v rámci celé
republiky. Šesté místo sedmáků (Benedikt Bareš, Marie Kálalová, Ludmila Kálalová), jež dělily od vítězů jen dva
body a jedenácté místo družstva 1. stupně (Ema Hejduková, Dan Vašíček, Adam Potoček), kterému chyběly pouhé
dva body na druhé místo, jsou velké úspěchy. Soutěž se konala v pondělí 5. června v TOP hotelu Praha.
Juniorských mužstev se utkalo 40 a v kategorii 6. a 7. tříd bylo vyhodnoceno 57 týmů. Zástupcům naší školy patří
obdiv a velká gratulace, tímto umístěním navázaly na sérii úspěchů ‐ 2x 1. místo a 3. místo v republikové soutěži
Luboš Kubáček
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Školní časopis Trivium Revue na 1. místě v Královehradeckém kraji
V letošním roce se náš časopis opět účastnil celostátní soutěže „ Školní časopis roku“ a v Královehradeckém kraji
obsadil vynikající 1. místo v kategorii – Žáci II. stupně a tím si zajistil postup do celostátního kola, které se bude
konat na konci roku 2017 v Brně. O vydávání a chod redakce složené z žáků 6. až 9. ročníku se stará šéfredaktor
pan učitel Mgr. Jiří Švejda.

Redakční rada 2016‐2017

Dobřany a dobřanská škola Trivium Plus o.p.s. tak navazují na sérii nevšedních úspěchů posledních let. V průběhu
roku získala škola i další ocenění v různých znalostních i sportovních soutěžích (viz významná umístění žáků).
Malá vesnice Dobřany v Orlických horách tak dokazuje, že i vesnické školství může být moderní a na velmi vysoké
úrovni. A to i v obci, která má méně obyvatel, než je žáků ve škole! Hlavním partnerem školy je obec Dobřany,
která se příkladně v čele se starostou i dalšími zastupiteli stará o rozvoj dobřanské školy. Nemalý dík patří i obci
Bystré, která napomáhá především rozvoji mateřské školy a samozřejmě i dalším obcím a městům v okolí,
Sedloňovu, Bačetínu, Janovu, Kounovu, Náchodu, Liberku, Bohdašínu a Sněžnému, které na chod školy přispívají
nemalými částkami.
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11. Informační systém k veřejnosti
Škola má velký zájem na dobré spolupráci s rodiči. Zapojení rodičů do dění ve škole je významným prvkem
ve výchovné činnosti žáků. Velmi dobrým příkladem této spolupráce byl projekt Lidská práce, kdy rodiče přicházeli
do školy, kde přednášeli žákům o svém zaměstnání. Stejně tak jsou do života zapojeni i občané z okolí, kteří
pořádají workshopy na téma své práce nebo koníčků.
Rodiče jsou informováni o chování a prospěchu svých dětí na pravidelných třídních schůzkách, mohou
kdykoli navštívit školu, konzultovat jakékoli problémy ať už výchovné nebo týkající se školního prospěchu,
s kterýmkoli učitelem. Mohou využívat osobního, telefonického nebo elektronického kontaktu. Již druhým rokem
škola používá informační systém ŠKOLA ONLINE, díky kterému mohou rodiče sledovat přes internet prospěch
v jednotlivých předmětech, absence a elektronicky posílat omluvenky třídním učitelům aj. Žáci jsou díky tomuto
systému informováni nejen o svých školních výsledcích, ale i o změnách v rozvrhu, probíraném učivu, domácích
úkolech i chystaných testech. Veškeré dění ve škole lze sledovat také na internetových stránkách školy
www.trivium.cz. V prosinci 2016 byla po měsících příprav a práce spuštěna nová, modernější verze webových
stránek. Velice používaný nejen rodiči a žáky, ale také všemi přáteli a příznivci naší školy je také školní facebook
https://www.facebook.com/zstrivium.dobrany. Zde jsou zaznamenány všechny kulturní, společenské i sportovní
akce žáků. Naleznou zde i elektronickou knihu přání a stížností. Dále se mohou zúčastnit anket, které slouží k lepší
komunikaci mezi školou a okolím a plní přání a představy rodičů o dění na této škole.
Každoročně jsou pořádány různé akce školy (vánoční besídky, školní akademie apod.), na které jsou rodiče
a přátelé školy zváni a těší se vždy velké účasti. Velmi oblíbenou akcí ve školním roce 2016‐2017 byla např. školní
akademie – zahradní slavnost ‐ konaná 2. 6. 2017, kde si příchozí mohli prohlédnout dílnu, nakoupit si výrobky
dětí, které vyrobily v kroužcích (keramický, šikovné ruce apod.), shlédnout představení v anglickém jazyce žáků 1.
třídy, představení dramatického kroužku, pěveckého sboru, flétniček, klavíru, kytary a orchestříku. Dále bylo
připraveno pohoštění, soutěže pro děti, jízda na koloběžkách, malování na obličej a tak díky krásnému počasí a
pohodové náladě všech přítomných proběhlo krásné odpoledne.
Ve školním roce 2016‐2017 jsme pokračovali ve vydávání školního časopisu Trivium revue, na kterém se
podíleli žáci z celého druhého stupně naší školy. Přispívat však mohou i žáci nižších ročníků a také široká veřejnost
a samozřejmě rodiče a přátelé školy. Časopis je publikován na našich webových stránkách www.trivium.cz i na
facebooku.
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12. Přehled žáků ZŠ podle měst a obcí
Město ‐ obec
Bačetín
Bystré
Bohdašín
Česká Čermná
Deštné v Orlických
horách
Dobruška
Dobřany
Janov ‐ Tis

žáků
19
26
2
1

Město ‐ obec
Kounov
Liberk – Stará Huť
Mezilesí
Náchod

žáků
11
3
2
2

Město ‐ obec
Olešnice v Orlických horách
Orlické Záhoří
Pěčín
Sedloňov

žáků
4
2
4
12

16

Nové Město nad Metují

6

Slavoňov

2

15
22
12

Nový Hrádek
Ohnišov

1
6

Slavětín nad Metují
Val

1
1

Celkem
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170

13. AKTIVITY MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016‐2017

MŠ v multifunkčním centru ELADA 1

Vzdělávací program
V MŠ je ve školním roce 2016/17 zapsáno 28 dětí. Kolektiv dětí tvoří 19 dívek a 9 chlapců.
Vzdělávací program MŠ je inspirován mottem převzatým od ZŠ Trivium: „Bezpečnou cestičkou labyrintem
poznání“. Je rozdělen do čtyř integrovaných bloků, které jsou pojaty jako „výpravy do labyrintu poznání“.
Konkrétně je vzdělávací obsah v rámci každého integrovaného celku nabízen dětem v podobě jednotlivých
tematicky zaměřených „výprav“. Ve školním roce 2016‐17 byly realizovány následující:

INTEGROVANÝ BLOK: ŽLUTÁ VÝPRAVA ZA PODZIMNÍM LISTÍM
Časový rozsah: září – listopad
VÝPRAVA DO ŠKOLKY: Seznamujeme se s novou školkou a jejím okolím.
VÝPRAVA ZA KAMARÁDY: Poznáváme se s novými kamarády, tvoříme pravidla soužití.
VÝPRAVA DO PRAVĚKU: Tematický projekt, poznáváme život v pravěku.
VÝPRAVA ZA OVOCEM A ZELENINOU: Ochutnávky ovoce a zeleniny, poznáváme ovoce a zeleninu,
pořádáme dýňové dny.
VÝPRAVA ZA ZVÍŘATY, PŘÍPRAVY NA ZIMU: Vnímáme rozmanitost přírody, poznáváme zvířata, koloběh
ročních období.
VÝPRAVA ZA ZDRAVÍM: Rozlišujeme co je a není zdraví prospěšné.
MIKULÁŠSKÝ TÝDEN: Tematický projekt
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INTEGROVANÝ BLOK: BÍLÁ VÝPRAVA ZA KOUZLEM ZIMY
Časový rozsah: prosinec – únor
VÝPRAVA ZA KOUZLEM VÁNOC: Seznamujeme se s vánočními tradicemi, připravujeme besídku.
NOVOROČNÍ VÝPRAVA: Začínáme nový rok a seznamujeme se s průběhem roku.
VÝPRAVA ZA SNĚHEM: Poznáváme znaky zimy, experimentujeme se sněhem.
VÝPRAVA ZA NAŠÍM TĚLEM: Objevujeme lidské tělo.
VÝPRAVA SNĚHEM ZA ZVÍŘÁTKY: Pozorujeme stopy zvířat ve sněhu.
KARNEVALOVÁ VÝPRAVA: Vyrábíme masky, pořádáme masopustní průvod.

INTEGROVANÝ BLOK: ZELENÁ VÝPRAVA ZA JARNÍ PŘÍRODOU
Časový rozsah: březen – květen
VÝPRAVA DO SILNIČNÍHO RUCHU: Poznáváme dopravní prostředky, dopravní značky.
VÝPRAVA DO ŠKOLY: Předškoláci navštíví školu, i malé děti získávají povědomí o škole.
VÝPRAVA VELIKONOČNÍ: Poznáváme jarní tradice, vnímáme umělecké a kulturní hodnoty.
VELKÁ VÝPRAVA DO SVĚTA POHÁDEK: Hrajeme pohádky, vypravujeme, Čarodějnický den.
VÝPRAVA SRDÍČKOVÁ: Děti vnímají svou rodinu.
VÝPRAVA DO ŘÍŠE ZVÍŘAT: Rozdělujeme zvířata do skupin podle místa výskytu, vznikají výtvarné skupinové
práce: Život v trávě, život v moři, život v rybníku.

INTEGROVANÝ BLOK: MODRÁ VÝPRAVA ZA DOBRODRUŽSTVÍM
Časový rozsah: červen – srpen
DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA KOLEM SVĚTA: Vytváříme povědomí o existenci ostatních zemí, kultur a
národností.
BEZPEČNÁ VÝPRAVA LÉTEM: Učíme se dávat na sebe pozor.
V průběhu celého roku se konala také pravidelná předškolní příprava.
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Doplňkové aktivity
Flétny – volitelná součást „hudební výchovy“ zaměřená na správné dýchání, artikulaci,
seznámení se základy hry na flétnu
Angličtina hrou – integrovaná součást programu MŠ pro všechny děti vedená jednou z učitelek;
zacílená na vytváření pozitivního vztahu k cizímu jazyku a seznámení se s ním prostřednictvím
písniček a her i každodenních situací
Logopedie – logopedický screening; děti, které potřebují, pracují s asistentkou logopeda, která
dojíždí do mateřské školy dle domluvy
Plavecký kurz – 9 lekcí plavání v Novém Městě nad Metují v čase 31. 1. – 4. 4. 2017 (zúčastnilo se
11 dětí)
Lyžařský kurz – Pod záštitou lyžařské školy SNOWBEAR, 23. 1. ‐ 27. 1. 2017 (zúčastnilo se 10 dětí)
Běháme s Emilem – Po vzoru fenomenálního běžce Emila Zátopka každý den běháme necelý
kilometr. Běháme pro zdraví a upevňujeme si fyzickou kondici.
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Další akce a programy
Kulturní a vzdělávací
22. 9. 2016
3. 11. 2016
9. 11. 2016
11. 11. 2016
29. 11. 2016
16. 3. 2017
3. 4. 2017
5. 6. 2017

Putování za Podzimníčkem ‐ hledáme Podzimníčka
Cirkus ve školce
Výstava draků v Bystrém
Svatomartinský den – Svatomartinské trhy v Dobrušce
Divadlo ve školce: Pohádka o kočičce ( Vavřinkovi)
Návštěva hasičské zbrojnice v Dobrušce
Divadlo ve školce: Pohádky z našeho statku
Zájezd do Klicperova divadla v Hradci Králové na představení ČTYŘLÍSTEK
(zúčastnili se předškoláci)

Praktické
20. 10. 2016
5. 12. 2016
12. 12. 2016

Pečeme jablka v županu
Pečeme perníčky
Zdobíme perníčky

Akce ve spolupráci se ZŠ Trivium Dobřany, s obcí Bystré, s Mateřskou školou Bačetín
2. 12. 2016
22. 3. 2017
3. 4. 2017
24. 4. 2017
3. 5. 2017
9. 6. 2017

Mikulášský den
Návštěva předškoláků ve škole
Divadlo v MŠ – pozvali jsme MŠ Bačetín
Slavnostní zahájení běhu EMIL
Středa s babičkou a s dědou – bysterští senioři navštěvují naší školku,
vyprávějí svůj životní příběh, tráví s námi dopoledne
Předškolácká stezka‐ pozvali jsme předškoláky z MŠ Bačetín. Předškoláci
společně zdolávají stezku, kde plní nelehké úkoly.
Skvělá výpomoc dětí z devátého ročníku.

Oslavy
Narozeninové oslavy všech dětí během celého roku
20. 12. 2016
Vánoční nadílka v MŠ
9. 1. 2017
Slavíme narozeniny paní učitelky Zdeny
31. 3. 2017
Holčičí koleda
5. 4. 2017
Slavíme narozeniny tety Lydie
12. 4. 2017
Klučičí koleda
28. 4. 2017
Čarodějnický den
31. 5. 2017
Výlet na Dolní Moravu
1. 6. 2017
Dětský den (jdeme na nanuka)
16. 6. 2017
Loučení s předškoláky (slavnostní „šerpování“, lanový park, dobrodružná výprava za
kouzelným stromem, opékání buřtů, pyžamová party a společné přespání ve školce)
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Akce pro rodiče
5. 9. 2016
10. 10. 2016
14. 10. 2016
17. 10. ‐ 25. 10. 2016
16. 12. 2016
20. 3. – 24. 3. 2017
12. 5. 2017

Schůzka pro nové rodiče
Schůzka ohledně lyžařského výcviku
Prakavárna kavárna (zakončení projektu o pravěku)
Podzimní burza
Vánoční kavárna
Jarní burza
Zápis do MŠ s možností prohlédnout si školku
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PEDAGOGICKÉ RADY
1. 9. 2016, 8. 2. 2017

PROPAGACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
‐

Facebook, pravidelné přispívání do „Bysterského zpravodaje“, webové stránky MŠ

DVPP
Zdena Moravcová
‐ vzdělávací program: Personální řízení v MŠ
‐ vzdělávací program: Hravá jóga předškolních dětí
‐ vzdělávací program: Rozvíjení rozumových schopností dětí v MŠ
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Michaela Hejzlarová
‐ vzdělávací program: Angličtina pro předškoláky
‐ vzdělávací program: Jak pracovat s agresivitou a impulzivitou u dětí v MŠ

Interiér školky 1
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14. Projekty

Výměnný pobyt žáků ‐ Belgie
V loňském roce v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1920 z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost naši učitelé byli na odborné stáži na několika školách v Belgii, kde nejen získali zajímavé
zkušenosti, ale také navázali přátelské kontakty s učiteli ze školy Bernarduscollege v Oudenaarde. Díky tomu
v letošním školním roce proběhl výměnný pobyt žáků, kdy v říjnu mohlo odjet našich 18 žáků z 7. – 9. ročníku do
Belgie, kde krom spousty zážitků především procvičovali angličtinu v každodenním kontaktu nejen s kamarády ze
spřátelené školy. V dubnu pak přijeli belgičtí studenti a učitelé na týden poznávat krásy Orlických hor, spolu
s našimi žáky se účastnili výletů po okolí, navštívili Adršpašské skály a užili si výlet v Praze. Ale hlavně opět
angličtina zněla školou nejen při výuce. Našim hostům se u nás velice líbilo, což je příslib do dalších let, že tato
spolupráce by mohla pokračovat.

Běháme s Emilem
V závěru měsíce září 2016 se v rámci školní družiny rozběhla nová celoškolní aktivita Běh s Emilem. Její koncept je
velmi jednoduchý – denně uběhnout trať dlouhou 1 km. Účast na běhu je dobrovolná, běhá se za každého počasí.
Bezpečnost zajišťuje vždy několik pedagogických pracovníků. Motivace žáků je velmi jednoduchá – překonání sebe
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sama, rozvoj fyzické kondice, otužování a sčítání uběhnutých kilometrů. K důležitým přínosům patří upevnění
smyslu pro fair play a sportovní chování, společné prožívání a zážitky mezi dětmi i s jejich vyučujícími a přesah do
dalších aktivit v rámci družiny i školní výuky. Osobnostní rozvoj je podpořen příkladem úspěšných sportovců
současnosti i historie, zvláště pak Emila Zátopka, jehož jméno a heslo „Když nemůžeš, přidej!“ je hlavní myšlenkou.
Do běhu se zapojilo přes 80 dětí a 20 pracovníků školy. Mimořádných běhů (Vánoční běh, Valentýnský běh Emila a
Dany apod.) se účastnilo vždy kolem 150 běžců – dětí, jejich rodičů, zaměstnanců školy, představitelů obce
Dobřany ap. Děti a dospělí naběhali celkem 7 246km. Celkem 16 běžců překonalo hranici uběhnutých 100km.
V průběhu roku děti obdržely pozdravy některých významných sportovců z regionu i reprezentace ČR, někteří
z nich školu také navštívili. Výjimečným momentem pak byl pozdrav od paní Dany Zátopkové.
Kromě toho se již druhým rokem naše škola zapojila do celosvětového Olympijského běhu – všichni žáci I. stupně a
poprvé jsme také zorganizovali tento běh pro veřejnost s účastí asi 50 běžců.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002685
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – projekt „Akademie 22“, celkové poskytnuté prostředky 769 392
Kč. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné
vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních
aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.
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CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003867

Vývoj počtu žáků v Základní škole Trivium Plus o.p.s. od roku 2004

Z tohoto grafu vyplývá, že zatímco v roce 2004 školu navštěvovalo 72 žáků, v roce 2017 to bylo již 170 žáků. Nárůst
počtu žáků je tedy za toto období o více než 130%! Bohužel, v letech 2015‐2016 kvůli nedostatečné kapacitě školy
nebylo na školu přijato cca. 30 žáků, kteří žádali o přijetí, ve školním roce 2016‐2017 již více než 40 žáků.
Z výše uvedených důvodů se snažíme rozšířit prostory školy, aby dostatečně vyhovovaly počtu žáků, kteří školu
navštěvují. V roce 2010 jsme získaly stavební povolení pro nástavbu parta a řešení bezbariérovosti v naší škole,
v letošním roce jsme zažádali ve výzvě 47. Výzva IROP ‐ INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) ‐ SC 2.4 o
dotace pro nástavbu.
Projekt řeší hlavně nedostatečnou kapacitu ZŠ Trivium Plus o.p.s. Dobřany a kvalitu vzdělávání. Hlavní aktivitou
projektu je nástavba 3. N. P., kde vzniknou 3 kmenové učebny pro rozšíření kapacity ZŠ, 2 jazykové učebny a
přírodovědná. V 1. NP bude vybudována učebna ICT a ve 2. NP náhradní kmenová učebna, za kmenovou učebnu,
která je v důsledku bezbariérového řešení školy zrušena.
Odhadovaná investice včetně vybavení činí cca. 26 mil. Kč, spoluúčast je 5%.
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Zpracoval:
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Mgr. Jan Grulich, ředitel školy
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