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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:   Mgr. Klára Barešová 

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 

 Ing. Aleš Vrátný  

dva zástupce volili zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci: 

 paní Daniela Čapková 

 žák Lukáš Šťásek 

dva zástupce volili pedagogičtí pracovníci školy: 

 Mgr. Gabriela Hovorková 

Ing. Stanislava Hofmanová 

 

Předsedkyní školské rady byla zvolena paní Ing. Stanislava Hofmanová. 
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g) Charakteristika školy: 

Škola ve školním roce 2021/2022 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 2020/2021: 

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, Školní ulice 1377 („Školní“) 

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

7. 549 01 Nové Město nad Metují, Pod Vinicemi 1031 („tělocvična Králíček“) 

8. 517 73 Opočno, Nádražní 296 („Opočno škola“) 

9. 517 73 Opočno, Jiráskova 640 („Opočno internát“) 

10. 550 01 Broumov, Kladská 164 

2 Přehled oborů vzdělání realizovaných ve 

školním roce 2021/2022 

Základní škola 
1. 79-01-C/01 Základní škola 

Odborná škola 
1. 23-51-E/01 Strojírenské práce (ŠVP Autoopravář)  

2. 41-51-E/01 Zemědělské práce (ŠVP Zemědělec) 

3. 41-52-E/01 Zahradnické práce ( ŠVP Květinář -aranžér)  

4. 29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Cukrář) 

5. 29-51-E/02 Potravinářská výroba (ŠVP Pekař) 

6. 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Kuchař - číšník) 

7. 66-51-E/01 Prodavačské práce (ŠVP Prodavač) 

8. 75-41-E/01 Pečovatelské služby (ŠVP Pečovatel) 

9. 69-54-E/01  Provozní služby (ŠVP Rodinka) 

Praktická škola 

1. 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá (ŠVP Příprava pro život) 

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. 23-62-H/01 Jemný mechanik 
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5. 69-51-H/01 Kadeřník 

Obory vzdělání zakončené výučním listem a maturitní zkouškou 

1. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač  

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 30.06.2022  

 

Název útvaru Vedoucí útvaru 

Základní škola Ing. Bc. Kateřina Hrochová, ZŘ 

Střední škola Nové Město nad Metují (SŠ NM) Mgr. Naděžda Bínová, ZŘ 

Odborná škola Nové Město nad Metují (OŠ NM) Mgr. Hana Holečková, ZŘ 

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 30.06.2022 

Pedagogičtí pracovníci 

103,29 přepočtených úvazků (111 fyzických) 

    učitelé   74 

    vychovatelé  10 

    psycholog    1 

    asistenti pedagoga 26 

Nepedagogičtí pracovníci  

36,25 přepočtených úvazků (39 fyzických) 

Celkem   150 zaměstnanců 

Věková struktura pracovníků školy k 30.06.2022 

    

Věk Počet pracovníků Věk Počet pracovníků 

 do 24 let 3 45-54 let 46 

25-34 let 16 55-64 let                  55 

35-44 let 24 65 a více 6 

 

Nástupy a výstupy zaměstnanců ve školním roce 2021/2022 

V období od 01.07.2021 do 30.06.2022 nastoupilo 36 nových zaměstnanců. Ve stejném období ukončilo 

pracovní poměr 35 zaměstnanců, z toho 8 odešlo do starobního důchodu. 
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4 Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné 

školní docházce 

4.1 Přijímací řízení 

Souhrnný údaj o přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023, stav ke dni 30.06.2022 

Kód oboru Název oboru (ŠVP) Počet přijatých 

18-20-M/01 Informační technologie 37 

23-41-M/01 Strojírenství 5 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 6 

23-51-H/01 Strojní mechanik 0 

23-55-H/02 Karosář 0 

23-56-H/01 Obráběč kovů 6 

23-62-H/01 Jemný mechanik 0 

69-51-H/01 Kadeřník 24 

69-54-E/01 Rodinka 6 

65-51-E/01 Kuchař - číšník 15 

29-51-E/01 Cukrář 15 

29-51-E/02 Pekař 6 

31-59-E/02 Šička 0 

75-41-E/01 Pečovatel 8 

41-52-E/01 Květinář - aranžér 13 

41-55-E/01 Opravář zemědělských strojů 0 

41-51-E/01 Zemědělec 0 

66-51-E/01 Prodavač 24 

23-51-E/01 Autoopravář 20 

78-62-C/02 Příprava pro život 0 

Celkem  185 

4.2 Zápis k povinné školní docházce 

Do základní školy byli ve školním roce 2021/2022 zapsáni k povinné školní docházce dva žáci. 

 

 

Kód oboru Název oboru (ŠVP) Počet přijatých 

79-01-C/01 

Základní škola V životě se neztratíme 2 
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5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně 

výsledků závěrečných zkoušek 

5.1 Prospěch a docházka žáků k 30.06.2022 

Obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola 

                                                                                                      2. pol. 

Žáci celkem                                                                                      42 

Prospěli s vyznamenáním                                                                  15 

Prospěli                                                                                              24 

Neprospěli                                                                                           2 

         z toho opakující ročník                                                                1 

Průměrný prospěch žáků                                                                                                                                                                                                                              1,49 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka                                                         96,525 

         z toho neomluvených                                                               3 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání (praktická škola) 

 2. pol. 

Žáci celkem                                                                                        7 

Prospěli s vyznamenáním                                                                   4 

Prospěli                                                                                               3 

Neprospěli                                                                                           0 

        z toho opakující ročník                                                               0 

Průměrný prospěch žáků                                                                  1,41 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka                                  104 

        z toho neomluvených                                                                  0 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem (OU) 

 2. pol. 

Žáci celkem                                                                                       217 

Prospěli s vyznamenáním                                                                   56 

Prospěli                                                                                               144 

Neprospěli                                                                                                       17 

        z toho opakující ročník                                                                 12 

Průměrný prospěch žáků                                                                  1,92 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka                                  96,36 

        z toho neomluvených                                                                6,43 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem (SPŠ) 

Žáci celkem 98 

Prospěli s vyznamenáním 7 

Prospěli  86 

Neprospěli 5 

        z toho opakující ročník 1 

Průměrný prospěch žáků 2,461 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 86,57 
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        z toho neomluvených 1,92 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou (SPŠ) 

Žáci celkem 86 

Prospěli s vyznamenáním 9 

Prospěli  74 

Neprospěli 3 

        z toho opakující ročník 1 

Průměrný prospěch žáků 2,199 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 75,23 

        z toho neomluvených 2,86 

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 

  1 Fyzika 

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 

---- 0 0  

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem (SOU) 

Ročník Obor vzdělání Počet žáků Předmět 

1. ročník 23-55-H/02 1 Matematika 

  1 Fyzika 

 69-51-H/01 1 Matematika 

2. ročník 23-56-H/01 1 Fyzika 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Ročník Obor vzdělání Počet žáků Předmět 

3. ročník 18-20-M/01 1 Matematika 

  1 Anglický jazyk 

 23-45-L/01 1 Matematika 
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5.3 Výsledky závěrečných zkoušek 

5.3.1 OU - stav k 30.06.2022 

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 5 2 3 0 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 6 2 4 0 

29-51-E/01 Potravinářská výroba 8 2 5 1 

29-51-E/02 Potravinářské práce 4 1 3 0 

65-51-E/01 Stravovací a ubyt. služby 17 4 11 2 

41-52-E/01 Zahradnické práce 7 6 1 0 

23-51-E/01 Strojírenské práce 5 1 4 0 

41-55-E/01 Opravářské práce 0 0 0 0 

66-51-E/01 Prodavačské práce 11             5 6 0 

Celkem 64 23 38 3 

5.3.2 OU - stav k 30.09.2022 

Kód a název oboru 

Žáci 

konající 

zkoušky 

celkem 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

29-51-E/01 Potravinářská výroba 1 0 1 0 

65-51-E/01  Stravovací a ubytovací 

služby 

2 0 2 0 

z toho opravná závěrečná zkouška 0 0 0 0 

závěrečná zkouška v náhr. termínu  3 0 3 0 

Celkem 3 0 3 0 

5.3.3 SOU – stav k 30.06.2022 

Kód a název oboru 

Žáci 

konající 

zkoušky 

celkem 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

23-51-H/01 Strojní mechanik 8 1 6 1 

23-55-H/02 Karosář 4 0 3 1 

23-56-H/01 Obráběč kovů 7 1 3 3 

69-51-H/01 Kadeřník 18 2 14 2 

Celkem 37 4 26 7 

Kód a název oboru 
Žáci 

konající 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 
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zkoušky 

celkem 

23-51-H/01 Strojní mechanik 5 2 3 0 

5.3.4 SOU – stav září 2022 

Kód a název oboru 

Žáci 

konající 

zkoušky 

celkem 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

23-56-H/01 Obráběč kovů 3 0 3 0 

23-51-H/01  Strojní mechanik 1 0 1 0 

23-55-H/02 Karosář 1 0 1 0 

69-51-H/01  Kadeřník 3 0 3 0 

z toho opravná závěrečná zkouška 7 0 7 0 

závěrečná zkouška v náhr. termínu  1 0 1 0 

Celkem 8 0 8 0 

5.4 Výsledky maturitních zkoušek 

5.4.1 stav k 30.06.2022 

18-20-M/01 Informační technologie 5 1 3 1 

23-41-M/01 Strojírenství 0 0 0 0 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 3 2 1 0 

Celkem 8 3 4 1 

5.4.2 stav září 2022 

Kód a název oboru 

Žáci 

konající 

zkoušky 

celkem 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

18-20-M/01 Informační technologie 2 0 1 1 

64-41-L/51 Podnikání 2 0 1 1 

26-41-L/01 Mechanik elektronik 1 0 0 1 

Celkem 5 0 2 3 

5.5 Hodnocení chování žáků - 2. pololetí 

Obory vzdělání 
Počet žáků – hodnocení 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

Základní škola 38/40 3/0 1/2 

poskytující střední vzdělání (praktická škola) 7 0 0 

s výučním listem (OU)) 215 1 1 

s výučním listem (SOU)) 95 2 1 

s maturitní zkouškou 85 1 0 
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  Počet výchovných opatření   

Výchovná opatření   základní 

škola  

střední škola  

OŠ/SŠ 

 

Napomenutí třídního učitele   8/4 80/54  

Napomenutí učitele odborného výcviku   X X  

Důtka třídního učitele   5/7 74/38  

Důtka učitele odb. výcviku   X X  

Důtka ředitelky školy   6/0 25/13  

Pochvala třídního učitele   2/0 54/29  

Pochvala učitele odborného výcviku   X X  

Pochvala ředitelky školy   0 1/2  

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 a 

nerespektování pokynů pedagogického pracovníka, nerespektování zásad společenského 

chování 

Důtka třídního učitele - porušení školního řádu v oblasti chování ve škole, vnitřního režimu 

školy, povinností žáků, nespolupráce s pracovníky školy, narušování klidu spolužáků, 

způsobování škod na majetku školy, opakované porušování zásad bezpečnosti a ochrany 

zdraví, opakovaná nekázeň při vyučování 

Důtka ředitelky školy - neomluvené hodiny, kouření ve škole 

Snížené známky z chování – soustavné závažné porušování školního řádu, porušení zákazu 

nošení, držení a distribuci návykových látek a zbraní, úmyslné fyzické napadení spolužáka 

nebo pedagoga, neomluvené hodiny,  

Pochvaly - zpívání v domově pro seniory 

 

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 ZŠ a OŠ během tohoto školního roku pracoval jako jednotný celek. Nadále jsme se 

propojovali ve své práci i s týmem SŠ. Poradenský tým se scházel pravidelně každý týden podle plánu 

činností. Byl složen z ředitelky školy, zástupkyně pro mimoškolní činnost a metodičky prevence, 

výchovných poradců, metodiků prevence jednotlivých pracovišť, psycholožky, sociální pracovnice. 

Schéma práce bylo pojato ve čtyřtýdenním cyklu. Schůzky probíhaly takto: 
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- ZŠ v Novém Městě nad Metují 

- OŠ v Opočně 

- OŠ v Novém Městě nad Metují 

- SŠ v Novém Městě nad Metují 

Tento cyklus se opakoval po celý školní rok. Takto propracovaný systém umožnil široký záběr 

v poskytování poradenských služeb. Přispěl k dalšímu zefektivnění a zkvalitnění práce týmu ZŠ a OŠ. 

Pedagogům zároveň umožňoval v průběhu celého roku pružněji reagovat na aktuálně vzniklé 

problémy. Nabízel možnost propojení kolegy ze SŠ. 

Během společného setkání členů poradenského týmu 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 mohla být práce 

v poradenském týmu čtvrtým rokem již zažitější, se přesto nepodařilo zapojit do sdílení zkušeností a 

systému práce stávajícího týmu. Jejich pracovní náplň koordinovala zástupkyně pro SŠ a panovala 

snaha o vlastní přístup a vlastní zažitý způsob řešení jednotlivých kauz. 

Díky používání informačního systému Foster se podařilo významným způsobem snížit administrativní 

náročnost práce poradenského týmu na ZŠ a OŠ, 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 se celkově stále 

zvyšuje kvalita poskytované péče. 

V příštím školním roce se stane používání IS Foster povinným i pro úsek SŠ. 

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 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.  

Na závěrečném setkání vedení týmu došlo ke zhodnocení realizovaných aktivit primární prevence za 

celý školní rok pro účely Plánů prevence, výroční zprávy školy i online dotazníku mapujícího prevenci 

v rámci celé školy. Byly vytipovány aktivity, které by mohly být realizovány v příštím školním roce.  

Vzhledem k situaci v tomto školním roce, který byl poznamenán pandemií  COVID – 19 a byl dalším 

složitým rokem právě v plnění cílů spojených s plánem prevence, docházelo také k průběžnému 

hodnocení úspěšnosti distanční formy výuky a k doučování - spolupráce se žáky/studenty, zákonnými 

zástupci. 

V tomto školním roce naši práci velmi podrobně prověřila ČŠI, která velmi kladně zhodnotila práci 

poradenského týmu, její propracovanou strukturu vzhledem ke složitosti řízení takového členitého 

útvaru a k množství odvedené práce. 
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6.1 Výchovné poradenství 

6.1.1 Pracoviště SŠ Nové Město nad Metují 

Konzultační hodiny 

Konzultační hodiny byly stanoveny ve středu od 13:30 do 15:00 hodin. Ze strany pedagogických 

pracovníků, žáků a jejich zákonných zástupců byly využívány minimálně. Vzhledem k nastaveným 

podmínkám vzdělávání a shromažďování osob v důsledku pandemie onemocnění Covid-19 nebylo v 1. 

pololetí 2021-2022 setkávání plně akceptovatelné. Více byly uskutečňovány konzultace a pohovory se 

žáky dle potřeby a nutnosti po individuální dohodě telefonickou formou. 

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 2021 pokračovala pravidelná spolupráce s PPP v Náchodě, PPP v Rychnově nad Kněžnou a PPP 

v Trutnově, dále se Speciálně pedagogickým centrem v Náchodě a Trutnově. Na základě žádostí 

zákonných zástupců bylo zajišťováno ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními pedagogy Sdělení 

školy, kde byly poskytnuty informace o žácích k jednotlivým psychologickým či speciálně 

pedagogickým vyšetřením. 

Spolupráce s pedagogickými pracovníky 

Po celý školní rok byla zajištěna spolupráce a koordinace mezi výchovnou poradkyní, pedagogickými 

pracovníky, metodičkou prevence, školní psycholožkou a poradenským týmem obecně pomocí systému 

Návratek a Záznamů o pohovoru, kde byly zaznamenány jednotlivé přestupky, obsah jednání s rodiči i 

žáky a problémy nutné k řešení. Veškeré Návratky a Záznamy o pohovoru byly předány k evidenci 

školní psycholožce. 

Evidence pohovorů pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci a plnoletými žáky 

Chování žáků, absence, PO ve výuce    37  
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Evidence zpráv o rizikovém chování a přestupcích žáků 

alkohol 0 

kouření 3 

záškoláctví 9 

negativní vztahy mezi žáky 2 

šikana (psychická, fyzická) 0 

agresivita vůči vyučujícím 1 

týrání a zneužívání dětí a mladistvých 0 

kriminalita (krádeže, násilí,…) 0 

sebepoškozování 0 

rizikové sexuální chování 0 

závislost na mobilních telefonech 1 

poruchy příjmu potravy 0 

sprejerství 0 

extrémní rizikové sporty 0 

poškození majetku školy 1 

sekty, extremismus, rasismus 0 

neplnění školních povinností 28 

závažné přestupky proti školnímu řádu 12 

gamblerství 0 

Individuální konzultace s pedagogickými pracovníky, rodiči a žáky a pomoc při řešení vzniklých 

problémů probíhaly průběžně během školního roku a jejich počet se oproti minulému roku výrazně 

zvýšil. Nejčastěji byly řešeny problémy v neplnění školních povinností, nerespektování pokynů 

vyučujícího při dodržování školního řádu, opakované pozdní dokládání absence. Mezi další řešené 

oblasti patří: vysoká absence i neomluvená absence, agresivita vůči pedagogickému pracovníkovi a 

spolužákům, kouření. Ve spolupráci výchovného poradce se školní psycholožkou byla poskytována 

individuální intervence žákům, kteří nezvládali výuku po návratu do školy s ohledem na předchozí 

období distanční výuky (neplnění domácích úkolů, špatná komunikace s vyučujícími, případně, jejichž 

rodiče požádali o pomoc při zvládání výuky). Dále byly realizovány pohovory dle potřeby žáků, jak s 

osobními či prospěchovými problémy na úrovni učebního či maturitního vzdělávání, a to během celého 

školního roku. Ve druhém pololetí školního roku byly řešeny výchovné problémy žáků ve spolupráci se 

školní psycholožkou, o které sami požádali. Proběhla pedagogická intervence výchovného poradce u 

žáků se nedostatečnými vzdělávacími výsledky nebo problémy při zvládání přípravy na vyučování. 

Návrat žáků do škol nebyl jednoduchý, projevil se ve způsobu přípravy na vyučování, plnění domácích 

úkolů, žáci jen s obtížemi zvládali kooperovat, komunikovat, přizpůsobit se režimu výuky ve škole. Po 

návštěvě ČŠI byla zajištěna návštěva nezávislého konzultanta ve vyučování. Následně proveden rozbor 

při společném Metodickém sdružení s postřehy ke změnám ve výchovně vzdělávacím procesu. Byly 

provedeny náslechy výchovného poradce ve třídách se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s 

cílem zkvalitnění práce s těmito žáky při výuce.  V letošním roce se tři žáci vzdělávali podle Plánu 

pedagogické podpory. Ve všech třech případech z důvodu jazykové bariéry.  

Kariérové poradenství 

V průběhu roku byly žákům průběžně předávány informace o možnostech studia u končících učebních 

i maturitních ročníků (Přehled škol vysokých, vyšší školy v učitelských novinách, zasílané prospekty 

vysokých škol, veletrh Gaudeamus Praha a Brno a pozvánky na Dny otevřených dveří). Další možnosti 

profesní orientace byly realizovány formou osobních konzultací se žáky. Přednášky uskutečňované v 

součinnosti s Úřadem práce nebyly realizovány. V průběhu intervencí u žáků byly probírány jejich silné 

a slabé stránky, zájmová orientace, způsoby učení. Možnosti uplatnění po ukončení studia na střední 
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škole byly řešeny i v rámci hodin ekonomiky (Svět práce). U maturitních oborů často v rámci třídnických 

hodin. 

Vzhledem ke vzniklé situaci a nedostatku pracovníků na trhu práce v technické oblasti se na pracovníky 

školy v průběhu celého školního roku obracela řada firem z okolí s nabídkou práce – inzeráty byly 

zasílány i elektronickou cestou. V maturitním ročníku se žáci hlásili na VŠ, všichni byli přijati. 

Současné možnosti uplatnění po absolvování studia na SŠ jsou veliké, žáci jsou schopni na základě 

vlastních schopností, příkladů z rodiny, absolvované praxe a respektování zvolených vzorů zvolit 

pracovní místo na trhu práce, které by je uspokojovalo. 

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 

Bezpečné klima ve třídě 

Programy v rámci třídnických hodin ve vyučovacích hodinách – mediální gramotnost a další témata 

Dny otevřených dveří na SPŠ 

Tematické exkurze, přednášky a odborné praxe doplňující výuku odborných předmětů (návštěva ve 

firmách Ammann, a.s. NMNM, Mesa parts, s.r.o. Vysokov, firma Stránský a Petržík, pneumatické válce, 

s r.o., Halla, a.s. NMNM, Gumotex, s.r.o. Jaroměř, Ametek elektromotory, S.r.o. Náchod, kadeřnický 

veletrh v Praze, ABB Trutnov) 

Spolupráce s dalšími organizacemi a subjekty 

PPP Náchod 

PPP Rychnov nad Kněžnou 

PPP Trutnov 

SPC Náchod 

SPC Hradec Králové  

Madlena, z.s. 

Poradenský tým školy 

6.1.2 Pracoviště OŠ Nové Město nad Metují 

Konzultační hodiny 

Pevné konzultační hodiny nebyly v letošním školním roce stanoveny. Všichni žáci, rodiče, pedagogičtí 

pracovníci mohli využívat konzultací kdykoliv po předchozí dohodě. Při osobních pohovorech byla 

nejčastěji řešena zvýšená absence, neomluvená absence, neprospěch, chování, zdravotní stav, rodinná 

situace žáků, rozklad studia, možnosti dalšího studia. 

Činnosti výchovné poradkyně vycházely z tematického plánu práce, ve kterém jsou stanoveny hlavní 

oblasti činnosti: 

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, 
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- 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), 

- úkoly v oblasti výchovného poradenství na daný školní rok. 

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, zdravotní stav žáků, konzultace ohledně dalšího studia, rozkladu studia. 

Schránka důvěry 

Schránka důvěry je umístěna v budově Odborné školy v ulici Školní 1377, Nové Město nad Metují, v 1. 

patře vedle kanceláře školní psycholožky. V průběhu školního roku 2021/2022 nebyla využita. 

Evidence zpráv o rizikovém chování a přestupcích žáků 

 1. pololetí 2. pololetí 

alkohol - - 

kouření - - 

záškoláctví 23 3 

zvýšená absence 1 4 

negativní vztahy mezi žáky 4 3 

šikana mezi žáky 1 4 

agresivita vůči vyučujícím 1 - 

týrání a zneužívání dětí a mladistvých - - 

kriminalita (krádeže, násilí,…) - - 

sebepoškozování - 1 

rizikové sexuální chování - - 

závislost na mobilních telefonech - - 

poruchy příjmu potravy - - 

sprejerství - - 

extrémní rizikové sporty - - 

neprospěch ve výuce - - 

marihuana - - 

neplnění školních povinností 7 2 

závažné přestupky proti školnímu řádu 7 6 

gamblerství - - 
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Akce a besedy pro žáky 

Trestní odpovědnost, závislosti a drogová problematika, přednáška 13. 9. 2021, policejní preventista 

por. Mgr. Mervart 

Spolu po Covidu, adaptační pobyt žáků 1. a 2. ročníků, 11. – 13. 10. 2021 

Skrytá nebezpečí internetu, přednáška 22. 10. 2021, Mgr. F. Krampota 

Tvoje cesta načisto, přednáška 13. 1. 2022, policejní preventista por. Mgr. Mervart 

Dny prevence: programy v rámci třídnických hodin a vyučovacích hodin 

Sportovní den 21. 9. 2021 

Bruslení 14. 1. a 28. 1. 2022 

Projekt Tranzitní program – zapojení žáků Praktické školy dvoleté 

Dny otevřených dveří 

Aspekt, z.s., kariérové poradenství 

Tematické exkurze a přednášky doplňující výuku odborných předmětů (Dům na půl cesty Náchod, mlýn 

Dřevíček, Den země…..) 

Akce a besedy pro pedagogy 

Individuální nabídky DVPP Hradec Králové 

Křesadlo Hradec Králové, centrum pomoci lidem s PAS – beseda 9. 3. 2022 

Vzdělávání výchovné poradkyně 

V rámci projektu Tranzitního programu: 

- Individuální plánování ve vzdělávání a kariérové poradenství žáků SVP 14. – 19. 8. 2021 

- Komunikace a emoce 20. 9. 2021 

- Psychohygiena pro pedagogy 21. 9. 2021 

- Plánování zaměřené na člověka Cesta 12. 10. 2021 

- Inspirace, pomůcky a pracovní materiály 11. 1. 2022 

- Respektující přístup k sexualitě lidí s mentálním postižením 22. 1. 2022 

- Na člověka zaměřený přístup k riziku 23. 1. 2022 

- Augmentativní a alternativní komunikace 21. 5. 2022 

- TP z pohledu sociální rehabilitace, role asistenta, legislativa OZP 22. 5. 2022 

- Studijní pobyt ve Finsku, 14. – 19. 3. 2022 

Informační systém Foster 

Pro kontinuální mapování chování žáků je určen školní informační systém Foster. Každý třídní učitel a 

další vyučující mají povinnost pravidelně hodnotit chování žáků, zapisovat akutně řešené situace, 

komunikaci se zákonnými zástupci nebo spolupracujícími institucemi. 

Individuální vzdělávací plány (IVP) 

Na základě Individuálních vzdělávacích plánů bylo v letošním školním roce vzděláváno celkem 41 žáků. 

Individuální vzdělávací plán každého žáka byl hodnocen v průběhu školního roku za každé čtvrtletí 

třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů 

Spolupráce s dalšími organizacemi a subjekty 

SPC Náchod 

PPP Náchod 

DD Sedloňov 

Pro-Charitu, s.r.o. Červený Kostelec 

Sdružení Neratov 
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Pferda z. ú. Rychnov nad Kněžnou 

Madlena, z. s. 

Aspekt, z.s. 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Poradenský tým 

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 nebo 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 požití 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, 

- účast na úsekových poradách poradenského týmu, 

- konzultace s poradenským týmem, 

- řešení problémů s případnou distanční výukou. 

 

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 a výjimečné případy i důležitá sdělení. Tím byla zajištěna okamžitá informovanost všech 

zainteresovaných pracovníků.  
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Přehled výchovných problémů řešených na škole v Opočně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuální vzdělávací plány (IVP) 

S podporou Individuálních vzdělávacích plánů bylo v letošním školním roce vzděláváno celkem 13 žáků 

OŠ Opočno. Individuální vzdělávací plán každého žáka byl hodnocen v průběhu školního roku za každé 

čtvrtletí třídními učiteli, popřípadě i dalšími odpovědnými pedagogickými pracovníky. 

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 – Městský úřad Dobruška 

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 bylo využíváno, většina pohovorů 

či konzultací se žáky, se zákonnými zástupci žáků, pracovníky OSPODu, či jiných zainteresovaných 

osob angažujících se v péči o žáky však byla realizována individuálně podle aktuální potřeby nebo 

závažnosti vzniklé situace. 

Cíle, jež byly plněny na počátku školního roku 2021/2022: 

- 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 evidence platných Doporučení školských poradenských zařízení jednotlivých žáků 

(doporučení metod a organizace výuky, individuálních vzdělávacích plánů, předmětu speciálně 

pedagogické péče), 

Typ výchovného řešení 
Počet případů 

ve školním roce 

Návratky – škola – celkem 20 

Návratky – internát – celkem 6 

Návratky – neomluvená absence, pozdní příchody 19 

Návratky – chování 0 

Řešené případy – alkohol 1 

Řešené případy – kouření 1 

Řešené případy – krádež 0 

Pohovor s rodiči 0 

Vyšetření SPC – diagnostika žáků 0 

Tvorba IVP 13 

Asistence při příchodu policie ČR 0 
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- 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, zákonnými 

zástupci, poradenským týmem školy a dalšími institucemi (např. OSPOD, 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 školských poradenských zařízení, 

- vedení evidence o zvýšené omluvené a neomluvené absenci žáků ve spolupráci se školní sociální 

pracovnicí, 

- účast na přijímacích pohovorech nových žáků, kontrola jejich dokumentace, 

- vedení přehledu o udělených výchovných opatřeních, 

- evidence Návratek a Záznamů o pohovorech, 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 2021/2022 

Kategorie výchovného problému Počet řešených případů 

alkohol 0 

kouření 15 

záškoláctví 3 

negativní vztahy mezi žáky 39 

šikana – vyloučení z kolektivu 0 

šikana – psychická  0 

šikana – fyzická  0 

agresivita vůči vyučujícím – verbální  38 

agresivita vůči vyučujícím – fyzická  0 

týrání a zneužívání dětí a mladistvých 0 

přestupky proti školnímu řádu 149 

opakované neplnění školních povinností 140 

kriminalita – majetková (krádeže) 2 

sebepoškozování 5 

rizikové sexuální chování 8 

nadměrné využívání mobilního telefonu, PC, aj.  4 

poruchy příjmu potravy 0 

sprejerství 0 

extrémní rizikové sporty 0 

marihuana 0 

ostatní nelegální drogy 0 

sekty, extremismus, rasismus 0 

gamblerství 0 
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Ze získaných údajů za letošní školní rok 2021/2022 lze vypozorovat, že mezi nejčastěji řešené sociálně 

patologické jevy v prostředí základní školy patří i nadále oblasti opakovaného neplnění školních 

povinností, závažných přestupků proti školnímu řádu a agresivity vůči vyučujícím, především v její 

verbální podobě. Data významnou měrou korespondují s obecným zaměřením úseku Základní školy, 

jehož cílovou skupinou jsou v převážně většině žáci s těžkými poruchami chování. 

Při porovnání údajů z loňského školního roku došlo k masivnímu nárůstu řešených případů  

v následujících oblastech: 

·    Neplnění školních povinností                    + 76 případů 

·    Závažné přestupky proti školnímu řádu         + 59 případů 

.     Negativní vztahy mezi žáky   + 12 případů 

  

Tyto oblasti do značné míry odráží problematiku práce s cílovou skupinou žáků ZŠ, tj. žáků s poruchami 

chování. Základním nástrojem, který by měl ovlivnit pokles těchto SPJ bude zpracování 

hodnotícího/motivačního systému pro žáky ZŠ, který by měl být vydán v platnost již pro školní rok 

2022/2023. 

 

Za rizikový nárůst považujeme data z následujících kategorií sociálně patologických jevů: 

·    Kouření                                                           + 4 případy 

·    Rizikové sexuální chování   + 6 případů 

·    Sebepoškozování                                            + 3 případy 

  

U oblastí týkajících se sebepoškozování a rizikového sexuálního chování se opakovaně projevuje 

vnímaná závažnost a pocity ohrožení, proto na ně bude zacílena preventivně zaměřená činnost členů 

poradenského týmu ve školním roce 2022/2023. 

  

Naopak k žádoucímu poklesu došlo u těchto sociálně patologických jevů: 

·    Verbální agrese žáků vůči pedagogickým pracovníkům   - 12 případů 

·    Závislost na mobilních telefonech/PC                               - 6 případů 

 

Informační systém Foster 

Pro kontinuální mapování chování žáků je určen školní informační systém Foster. Každý třídní učitel 

školy má povinnost pravidelně hodnotit chování svých žáků, a to v rozsahu jednoho zápisu týdně, 

přičemž akutně řešené situace, komunikaci se zákonnými zástupci nebo spolupracujícími institucemi 

zaznamenává bezodkladně. 

Individuální vzdělávací plány (IVP) 

S podporou Individuálních vzdělávacích plánů bylo v letošním školním roce vzděláváno celkem 20 žáků 

(6 žáků 1. stupně ZŠ, 14 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. 

Spolupráce s dalšími organizacemi a subjekty 

místně příslušné orgány sociálně-právní ochrany dítěte  

místně příslušná školská poradenská zařízení (PPP, SPC) 

SVP Návrat Hradec Králové, SVP Kompas Náchod, SVP Podpora Hostinné 

DDÚ Hradec Králové 

ambulance pedopsychiatrů 

Obvodní oddělení PČR, Nové Město nad Metují 

PČR, Oddělení obecné kriminality, Náchod + Hradec Králové 
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Městská policie města Nové Město nad Metují 

Okresní státní zastupitelství v Náchodě 

Informační a poradenské středisko Úřadu práce Náchod 

 

6.1.4.1 Kariérové poradenství  

Od února 2022 je na úseku Základní školy realizován projekt Šablon – Učíme se učit III (registrační 

číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022052).  V praxi se jedná o podporu personálního 

charakteru v podobě pozice kariérového poradce (vykonávanou souběžně s pozicí výchovného 

poradce/školního psychologa). 

Výchovný/kariérový poradce vykonává činnosti poradenské, informační a metodické. O těchto 

činnostech vede písemnou dokumentaci. Výchovný/kariérový poradce zajišťuje zprostředkování 

informací žákům a jejich zákonným zástupcům a vykonává administrativní činnosti spojené s podáním 

přihlášek na střední školy. 

V souladu s obsahovou náplní projektu školní kariérový poradce působí především jako podpora žákům 

základních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s 

potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání. S jednotlivými 

žáky jsou každý měsíc realizována individuální setkání zaměřená na mapování jejich profesní orientace, 

motivace a hledání vhodného budoucího uplatnění. 

Počet a stručný popis setkání jsou zaznamenávány v měsíčních reportech o činnosti školního kariérového 

poradce. 

V letošním školním roce plnilo povinnou devítiletou školní docházku celkem 10 žáků, 1 žák ukončoval 

schválené prodloužené studium o 10. rok.  Zákonní zástupci 3 žáků využili možnost podání žádosti o 

pokračování ve školní docházce desátým rokem. Všem těmto žádostem bylo ze strany vedení školy 

vyhověno. 

Přihlášky ke střednímu vzdělávání byly v letošním školním roce podány pouze na navazující úseky naší 

školy – úsek Střední průmyslové školy i úsek Odborné školy. Jednalo se o následující obory: 

● 23-55-H/02 Karosář 

● 69-51-H/01 Kadeřník 

● 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 

● 23-51-E/01 Strojírenské práce (Autoopravář) 

● 66-51-E/01 Prodavačské práce 

Všech 8 žáků podávajících přihlášku ke střednímu vzdělávání bylo na zvolené obory úspěšně přijato. 

6.2 Prevence sociálně patologických jevů 

6.2.1 Pracoviště SŠ Nové Město nad Metují 

Činnost metodičky prevence vycházela ze Školního preventivního programu. Žáci se vraceli k prezenční 

výuce po období dvou školních roků, které byly narušeny distanční výukou. Návrat do školy byl náročný 

nejen pro žáky, ale i pro učitele. Velké nároky byly kladeny na třídní učitele, kteří se zaměřili hlavně na 

problematiku navazování pozitivních vztahů ve třídě. Druhé pololetí bylo ovlivněno i válkou na 

Ukrajině, do školy nastoupilo několik ukrajinských žáků. 

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 
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neadekvátním způsobem, stávají se nebezpečnými sobě i svému okolí. V rámci prevence jsme se proto 

i ve školním roce 2021/2022 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, 

-  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 a kteří strávili velkou část osmé a deváté třídy na distanční výuce. 

Ve vyšších ročnících je už velmi obtížné na žáky 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, které získali 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 a také závislost na sociálních sítích a mobilu. 

 

Zaměřili jsme se na: 

-  zvyšování sociální kompetence: rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní 

orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků svého jednání, 

- posilování komunikačních dovedností: zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, 

adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku, 
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-  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 2021/2022 

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 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 žáky 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 cílem 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 potírat kuřáctví, požívání 

alkoholu a dalších návykových látek, a to hlavně cestou vysvětlování a působení na emoční i rozumovou 

stránku osobnosti našich žáků. 
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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, a to i on-line. 

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 Školní preventivní program pro útvar Střední průmyslové školy pro školní rok 

2021/2022. 

Organizační směrnice Školní preventivní strategie 2018–2022. 

Organizační směrnice 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. 

Školní preventivní program pro školní rok 2021/2022 se skládal ze dvou vzájemně propojených částí: 
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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 2021/2022 

a. Název akce: Bezpečné klima ve třídě – seznamovací dny prvního ročníku 

Termín a místo konání: 13. – 15. září; SPŠ učebny C 4, C 5, C 6 

Cílová skupina: žáci tříd prvního ročníku – 1. SA, 1. SB, 1. A, 1. B a třídní učitelé 

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

a výchovnou poradkyní. Jednotlivé aktivity celého projektu byly zaměřeny na spolupráci mezi žáky, 

a to především tak, aby spolupracovali i ti žáci, kteří se spolu moc nebaví. Žáci o sobě zjistili zajímavé 

informace formou rozhovorů a následné prezentace spolužáka ostatním, dále si společně stanovili 

pravidla vzájemných vztahů ve třídě a pojmenovali si špatné a dobré lidské vlastnosti. Ty pak umístili 

jako listy na strom, kdy špatné vlastnosti byly listy suché, spadané a pozitivní vlastnosti představovaly 

zelené, svěží listy. Vzájemnou spolupráci podpořila i aktivita nazvaná Rodina, kdy žáci třídy 

náhodně, formou losování vytvořili fiktivní čtyřčlennou rodinu. Pro jednotlivé členy museli vybrat 

křestní jména, pro rodiče zaměstnání, pro děti typ školy, kterou studují, rodina měla i domácího 

mazlíčka. Současně si měli vytvořit jednoduchý rodokmen. Výsledek své činnosti pak společně 

představili „ostatním rodinám“. Každý člen fiktivní rodiny dostal slovo, ostatní se mohli ptát na 

důležité informace o životě konkrétní rodiny. Všichni se do svých nových rolí doslova vžili, jejich 

nové rodiny byly zajímavé, s propracovaným příběhem. Nebyla nouze o vtipné momenty, mnozí v 

dobrém slova smyslu překvapili svou výřečností i nápady. 

Ve třídě, kde je dobré, bezpečné klima se lépe pracuje žákům i učitelům. 

 

b. Název akce: Mediální gramotnost 

Termín a místo konání: školní rok 2021/2022, třídnické hodiny, jednotlivé předměty (ON, IT atd.) 

Cílová skupina: všichni žáci SPŠ, všichni učitelé SPŠ 

Zaměření akce: Vzhledem ke zkušenostem z distanční výuky jsme pokračovali v problematice 

mediální gramotnosti, a to v následujících oblastech: 

·       chování na síti, dodržování určitých bezpečnostních pravidel a postupů, když se člověk setká s 

kyberšikanou, patří sem i bezpečné chování z hlediska zveřejňování citlivých údajů o sobě a své 

rodině a různých fotek a videí, 

·       jak se vyznat v přemíře informací, jak oddělit pravdu od lži, pomluvy a nenechat se zatáhnout do 

šíření nepravd – hoax, fakenews, deepfakes atd. (https://www.hoax.cz/cze/), 

·       jak si správně zabezpečit své údaje na sociálních sítích, jak si vytvořit heslo, jak používat 

vícefaktorovou autentizaci – 2FA (Google Authenticator, ESET SecureAuthentication) atd., 

·       využívali jsme i např. Projekt E-Bezpečí https://www.e-bezpeci.cz/. Projekt E-Bezpečí je 

celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a 

osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. V posledních letech se 

projekt také věnuje pozitivnímu využívání IT ve vzdělávání a běžném životě. Projekt E-Bezpečí je 

realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity 

Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi. 

 

https://www.hoax.cz/cze/
https://www.e-bezpeci.cz/
http://www.prvok.upol.cz/
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c. Název akce: Tvoje cesta na čisto – program Policie ČR 

Termín a místo konání: 12. října; Pyramida 

Cílová skupina: žáci tříd 1. A, 1. B, 3. B, třídní učitelé, metodička prevence 

Zaměření akce: Program primární protidrogové prevence Tvoje cesta načisto byl veden formou 

interaktivní přednášky založené na promítání skutečného příběhu, proložené soutěžní hrou a doplněné 

odborným výkladem policisty k vybraným pojmům trestního a přestupkového práva vztahujícího se 

k problematice návykových látek, jejich užívání, podávání a prodeje. Cílem programu bylo 

interaktivní formou vysvětlit trestněprávní odpovědnost v důsledku užívání návykových látek a 

posílit tak u dospívající mládeže právní vědomí, prohloubit diskusi o rizicích závislosti a zvýšit u 

cílové skupiny motivaci ke zdravému životnímu stylu a společenské odpovědnosti. Prostřednictvím 

témat svobody jednotlivce a respektování zákonů dojít k závěru, že zákony mají nezletilé ochránit 

před nebezpečími a negativními dopady. 

 

d.   Název akce: Poznej město, ve kterém studuješ – prevence vandalismu 

Termín a místo konání: 12. října; SPŠ, Muzeum NM, IC NM 

Cílová skupina: žáci tříd 1. A, 1. B, třídní učitelé, metodička prevence 

Zaměření akce: Komentovaná prohlídka muzea a náměstí, která zábavnou formou přiblížila žákům 

historii a současnost města, žáci obdrželi i pracovní listy s touto tematikou, které si následně 

vypracovali ve škole. 

 

e. Název akce: Skrytá nebezpečí internetu – nejen o kyberšikaně ACET ČR (dotace města) 

Termín a místo konání: 14. – 22. října; SPŠ učebna C 6 

Cílová skupina: žáci tříd 2. SA, 2. SB, 2. A, 2. B, 3. SA, 3. SB, 3. A, 3. B, metodička prevence, 

učitelé 

Zaměření akce: Obsahem a současně cílem projektu bylo podrobné seznámení žáků s nebezpečím 

internetu, s podstatou kyberšikany, s možnostmi jak se bránit útokům přes internet, s trestním 

postihem pro agresory atd. Dále program zahrnoval lživý obsah, pornografii, nebezpečné kontakty, 

sexting, nebezpečí webkamer, etiku chatování, etiku pořizování fotografií a videí, ochranu osobních 

informací a hesel. KyberGrooming – nebezpeční „přátelé“. Zabezpečení účtu a osobních informací 

na internetu. Cílem projektu bylo to, aby mladý člověk včas rozpoznal, že je ohrožen, správně situaci 

vyhodnotil a nebál se požádat o pomoc kompetentní osoby. 

 

f. Název akce: SPŠ v kyberprostoru – Temná zákoutí internetu 

Termín a místo konání: 21. – 22. února; SPŠ 

Cílová skupina: žáci tříd 1. SA, 1. SB, 2. SA, 2. SB, 2. A, 3. A, učitelé, metodička prevence 

Zaměření akce: Program měl podobu zážitkového workshopu. Lektoři se zaměřili na problematiku 

kyberprostoru, ve kterém se naši žáci často pohybují, aniž by si chránili své soukromí. Využili i školní 

tablety a novou moderní učebnu automatizace. Program zahájili prací s tablety a pomocí aplikace 

Kahoot! měli žáci co nejlépe charakterizovat právě lektory. Záleželo na tom, jak dávali pozor, když 

se jim představovali, na odhadu vlastností druhého člověka a samozřejmě také na rychlosti. Pak 

následovala aktivita, kde si každý sám za sebe vybral obrázkovou kartu. Zadání bylo na první pohled 

jednoduché, ale mnohým zamotalo hlavu. Měli si vybrat takový obrázek, který nejlépe vystihoval 

jejich představu o internetu a pak také svůj výběr zdůvodnit ostatním. V poslední části žáci 

spolupracovali ve skupinkách a cílem jejich aktivity bylo ukázat, jak nevinná informace, kterou o 

sobě nebo o někom jiném sdílí na sociálních sítích, může přerůst v dezinformaci, a jak si dál v 

kyberprostoru žije svým vlastním životem. Žáci s lektory spolupracovali a zapojili se aktivně do 

jednotlivých částí workshopu. Mnozí překvapili kreativitou, schopností efektivně spolupracovat a 
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ochotou se podělit s ostatními se svými názory. Sami žáci při hodnocení programu ocenili velmi 

pozitivně jeho náplň i přístup lektorů. Do některých temných zákoutí internetu jsme tak našim žákům 

přinesli světlo, aby je mohli lépe prozkoumat a při tom se neztratit. 

 

g.   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 2021. 

Lyžařský výcvik – leden 2022. 

Soutěže, exkurze – školní rok. 

Další vzdělávání školní metodičky prevence 

Pořádající instituce Téma vzdělávání Datum 

MěÚ NMnM 

Oddělení sociální 

prevence 

Tým pro mládež 29. 9. 2021 

PPP Náchod Metodické setkání školních metodiků prevence 

základních a středních škol 

25. 11. 2021 

Školské zařízení pro 

další vzdělávání 

pedagogických 

pracovníků KHK 

Prevence rizikového chování a trestněprávní 

přesah každodenních situací 

plk. PhDr. Ondřej Moravčík 

Akreditace: MSMT-16118/2019-1-685 

  

14. 1. 2022 

Školské zařízení pro 

další vzdělávání 

pedagogických 

pracovníků KHK 

Aktuální pohled na závislosti u žáků 

Akreditace: MSMT-21528/2021-3-765 

10. 2. 2022 

PPP Náchod Metodické setkání školních metodiků prevence 

základních a středních škol 

16. 3. 2022 

MěÚ NMnM 

Oddělení sociální 

prevence 

Tým pro mládež 25. 5. 2022 

Samostudium Problematika mediální výchovy. 

Knihy, odborné časopisy, odborné články na 

internetu, dokumentární pořady a filmy, webové 

stránky, … 

průběžně 

 

 

Výchovná opatření udělená ve školním roce 2021/2022 

 

Podíl žáků bez výchovného opatření a žáků s výchovným opatřením ve školním roce 2021/2022 

(za obě pololetí dohromady). 
Jednotlivé údaje nezahrnují žáky, kteří ukončili studium v průběhu sledovaného období. 
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Každý žák je počítán jen jednou, i když mu ve sledovaném období bylo uděleno více výchovných 

opatření.  

 

celkový počet žáků školy (SPŠ) 175 

žáci bez výchovného opatření 128 

žáci s výchovným opatřením 

NTU, DTU, DŘ 

47 

 

Přehled klasifikačních stupňů z chování ve druhém pololetí školního roku 2021/2022. 

 

Snížené známky z chování. 

V závažných případech porušení Školního řádu pedagogická rada schválila u konkrétních žáků snížený 

stupeň z chování (2. pololetí). 

 

celkový počet žáků školy (SPŠ) 175 

žáci bez snížené známky z chování - 1 171 

žáci se sníženou známkou z chování - 2 3 

žáci se sníženou známkou z chování - 3 1 

Dotazníkové šetření mezi pedagogy ve školním roce 2021/2022 

Pedagogičtí pracovníci měli ze dvanácti nabízených rizikových jevů, které ohrožují naše žáky, vybrat 

čtyři a následně je seřadit podle závažnosti, kterou jim přisuzují. Šetření se zúčastnilo 27 pedagogů. 

Celkem 108 odpovědí rozdělili do čtyř stupňů závažnosti. 

I. stupeň:        nejméně závažný jev 

II. stupeň:       závažnější jev 

III. stupeň:     závažný jev 

IV. stupeň:     nejzávažnější jev 

 

Jev I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň Zvolilo 

celkem 

kouření 2 2 4 8 16 

alkohol 1 2 2 3 8 

závislost na mobilu a sociálních 

sítích 

3 4 7 13 27 
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záškoláctví 2 4 5 4 15 

vandalismus 6 5 1 0 12 

drogy 2 1 1 0 4 

kyberšikana 2 1 2 4 9 

agresivita mezi žáky, šikana 3 3 4 3 13 

rasismus a xenofobie 1 0 0 0 1 

krádeže 1 1 1 0 3 

poruchy příjmu potravy 0 0 0 0 0 

sebepoškozování 0 0 0 0 0 

Odpovědí celkem 23 23 27 35 108 

Dotazníkové šetření mezi pedagogy prokázalo, že učitelé považují za nejzávažnější problém současnosti 

závislost žáků na mobilních telefonech a sociálních sítích, jako závažný jev tuto závislost označilo 100 

% dotazovaných pedagogů, na druhém místě se umístilo kouření, na třetím se umístilo záškoláctví. V 

rámci prevence rizikového chování se na tyto jevy intenzivně zaměříme. 

Dotazníkové šetření mezi žáky ve školním roce 2021/2022 

V rámci prevence proběhlo dotazníkové šetření ohledně sociálně patologických jevů a vnímání jejich 

závažnosti mezi žáky. Šetření se zúčastnilo celkem 175 žáků, každý z nich měl z deseti nabízených 

rizikových jevů vybrat čtyři, se kterými se nejčastěji setkává u svých spolužáků nebo je považuje za 

závažné. 

V následující tabulce je tak zpracováno 700 odpovědí, z kterých vyplývá, že žáci 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. Následuje závislost na mobilu a sociálních sítích a alkohol. 

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 chytrých hodinek, a tím pádem od neustálého aktivního přístupu k sociálním sítím. 

Tuto problematiku máme ošetřenou ve Školním řádu. 

 

Jev Počet odpovědí 

kouření 172 

alkohol 109 

závislost na mobilu a sociálních sítích 126 

vandalismus 54 
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drogy 42 

kyberšikana 43 

agresivita mezi žáky, šikana 53 

rasismus a xenofobie 11 

krádeže 31 

záškoláctví 59 

poruchy příjmu potravy 0 

sebepoškozování 0 

Odpovědí celkem 700 

 Žáci mají k nám pedagogům důvěru. Často se na nás obracejí s žádostí o radu, s prosbou o pomoc v 

rámci problematiky rizikového chování, ale i s jinými problémy. Nejčastěji oslovují své třídní učitele, 

případně metodičku prevence a výchovnou poradkyni. 

Většina dává přednost osobnímu kontaktu. 

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 pravidelně. 

Důležitým tématem tohoto školního roku bylo přátelské chování, kamarádství a prevence vzniku šikany. 

Pokračující covidové téma způsobilo nutnost adaptace z rodinného prostředí zpět do kolektivu, větší 

potřebu dobrých vztahů mezi ubytovanými žáky a podpořilo důvěru v pedagogický sbor. 

Na internátech probíhal program v jednotlivých výchovných skupinách intenzivně a každý den. Hlavním 

tématem byl jednoznačně zdravý životní styl (potřeba pohybu, lepší životosprávy, poruch příjmu 

potravy) a závislost na mobilních telefonech a PC. V průběhu roku se přidal nárůst zneužívání 

tabákových výrobků - lyftů. 

Přes naše úsilí o preventivní působení jsme v letošním školním roce zaznamenali několik porušení 

školního a internátního řádu, které se týkalo nevhodného chování žáků k personálu školy. Dalším 

tématem byly lyfty a výměna věcí za ně. Také jsme zaznamenali pokusy o kouření na internátě a házení 

petard z oken internátu ve večerních hodinách. Všechny přestupky byly řešeny ve spolupráci s rodiči 

žáků a poradenským týmem. 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. 



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

 

 

Strana 34 (celkem 131) 

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 Novém Městě byla udělena dvě písemná 

napomenutí za porušení zákazu kouření. To ukazuje na drobný úspěch v porovnání s předchozím 

obdobím pro internát v Opočně. Žáci byli již tradičně na všech budovách zapojováni do úklidu okolí 

školy. Dále probíhalo plnění plánu prevence pro ubytované žáky. 

Zajištěním pravidelných tréninků míčových a pohybových aktivit ve spojení s kvalitním trenérem a 

pedagogy internátu byla prevence u žáků zajištěna na vysoké úrovni. Aktivity zaměřené na pohyb a 

pobyt v přírodě (stavění indiánské vesničky) má velký úspěch. Jejich nadšení při budování bylo velké a 

žáci sami připravovali plány na její rozšiřování a další čas, který mohli trávit v přírodě, byl přínosný pro 

jejich rozvoj. 

Konzultační hodiny metodičky Nové Město nad Metují, Broumov 

Konzultační hodiny ze strany pedagogických pracovníků a žáků byly domluveny individuálně a 

využívány dle potřeby žáků nebo kolegů. Dále byly uskutečňovány konzultace a pohovory se žáky i 

pedagogy dle 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 

Pořádající instituce Téma vzdělávání Datum 

ZŠ NM Předávání zkušeností z dobré praxe zaměstnanců – 

sexuální orientace. 

25.02.2022 

MěÚ NMNm Setkání školních metodiků prevence ZŠ a SŠ 25.11.2021 

PPP Náchod Metodické setkání školních metodiků prevence 16.03.2022 

On-line Prevence s Marťany 08.03.2022 

On-line MAS Zdravý pohyb a rozvoj dětí 29.03.2022 

Online DLNK Bezpečné používání IT technologií v praxi 29.08.2021 

Samostudium Knihy, odborné časopisy, odborné články na internetu, 

dokumentární pořady a filmy, webové stránky, … 

průběžně 

 

Vzdělávání metodičky prevence Opočno 

Pořádající instituce Téma vzdělávání Datum 

KHK Úvod do on line marketingu 16.9.2022 

CVK HK Novinky v oblasti primární prevence rizikového 

chování 

5.11. 2021 

On-line KHK Zákon o pedagogogických pracovnících a pracovně 

právní problematika v regionálním školství 

13.6. 2022 

Magic Jaroměř Dlouhodobý jazykový kurz  celoročně 

Samostudium Knihy, odborné časopisy, odborné články na internetu, 

dokumentární pořady a filmy, webové stránky, … 

průběžně 

 

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. 
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Přednášky a besedy: 

Kyberšikana - skrytá nebezpečí internetu - Mgr. František Krampota - 22. 10. 2021 

Tvoje cesta načisto - por. Mgr. Miroslav Mervart - 13. 1. 2022 

Témata preventivních programů byla také zařazována do třídnických hodin, které probíhaly jednou za 

čtrnáct dnů. Náplň jednotlivých hodin byla rozpracována na celý školní rok dle směrnice 51/2020/OS. 

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

patologických stanovenými preventivním programem školy 

6.2.2.2 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. 

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. Pravidelné motivační hodnocení žáků základní školy na 

internátě Králíček bylo v tomto školním roce zpětnovazebním preventivním útvarem, který se stal naší 

prioritou. Nesl nejlepší výsledky. Kontrola z ČŠI poukázala na originalitu tohoto přístupu k 

sebehodnocení žáků a na posilující vliv pro tvorbu příznivého klimatu na internátě. 

Žáci se mohli aktivně podílet na plánování a vyhodnocování práce výchovné skupiny, na hodnocení 

chování, aktivit a dění ve škole. 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 probíhaly pravidelně celý školní rok. 

Zájmová činnost 

Zájmová činnost byla v internátě a domově mládeže nabízena a realizována dle denních režimů 

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, týdennímu motivačnímu hodnocení a 

prevenci. 

Úterý je ve znamení pohybových aktivit. Po celý školní rok jsme se snažili zařadit pohybové aktivity – 

vždy ale s ohledem na aktuální proticovidové opatření a pokyn z MŠMT. Tělocvična (míčové hry, 

závodivé hry, kolečkové brusle, nářadí), posilovna, hřiště před budovou Opočna a Králíčku (kopaná, 

přehazovaná, stolní tenis, volejbal, petanque, freesbee, badminton) – vše bylo využíváno především na 

začátku a v závěru letošního školního roku. Nejoblíbenější letošní aktivitou se staly výlety do okolí a 

stavba indiánské vesničky.  
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Středa je věnována výtvarným činnostem a společenským hrám, jazykovým kurzům, hudební a 

dramatické činnosti a návštěvě knihovny, bowlingové lize, malování. 

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. Spolupráce se nám velmi dařila na budově Kasáren, kde jsou ubytovaní žáci jak 

z OŠ tak ze SŠ. Jejich spolužití se ukázalo být příkladem dobré praxe. 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. 

6.2.2.3 Spolupráce s dalšími organizacemi v Novém Městě, v Broumově a Opočně 

Učitelé, vychovatelé a žáci se podíleli na různých akcích a spolupracovali s ostatními subjekty: 

- 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, 

- Přestupková komise Městského úřadu Opočno, NM 

- Obvodní oddělení policie ČR – Opočno, Dobruška, 

- Probační a mediační služba Rychnov nad Kněžnou, 

- Sociální odbor – Městský úřad Dobruška, 

- Úřad práce Rychnov nad Kněžnou, 

- SVP Náchod. 

Návratky a pohovory metodičky Nové Město nad Metují, Broumov a Opočno jsou zahrnuty v tabulkách 

výchovných poradců jednotlivých úseků školy. 

6.2.2.4 Vyjádření k plnění cílů minimálního preventivního programu školy 

Hodnocení plnění minimálního preventivního programu školy bylo provedeno dle směrnice 

č.ŠNM/1406/2021, zodpovězením, zda byly splněny jednotlivé cíle. 

Cíl 1: Zajišťovat činnost poradenského týmu pro dotčené úseky 

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 ŠNM/1406/2021 Preventivního programu školy pro úsek Odborné školy. 

Zjištění: Z celkového počtu 43 odevzdaných dotazníků pedagogických pracovníků odborné školy, jich 

bylo podle instrukcí správně vyplněno 41. Při vyhodnocování jsme tedy vycházeli z počtu 41 dotazníků. 

Z tohoto počtu bylo celkem 79% pedagogického sboru, v tomto školním roce, spokojeno s činností 

poradenského týmu, a 21% neví, zda je spokojeno.   Nespokojenost tedy byla nulová.  Směrnicí 
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stanoveným ukazatelem úspěšnosti bylo 75% spokojených pedagogů. Můžeme tedy konstatovat, že cíl 

č. 1 jsme v  tomto školním roce splnili. 

Cíl 2: Pravidelné vedení a hodnocení žáků v IS FOSTER 

Všichni pedagogové mají povinnost dle směrnice 40/2019/OS 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 zástupkyň ředitelky bylo v průběhu školního roku zjištěno, 

že pedagogové do systému zapisují přesně dle stanovené směrnice a z monitoringových dotaznníků 

vyplývá, že 53,6% pravidelně zapisuje a pravidelně pročítá nové zprávy. Dalších 45,9 % pedagogů 

zapisuje do systému pravidelně dle směrnice a podle potřeby, ale zprávy pouze občasně pročítá, a 

zbývajících 0,5 % do systému pouze zapisuje, ale nové zprávy nečte.  Ukazatel úspěšnosti byl stanoven 

na 75 %, cíl 2 byl tedy také 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 plněna. Veškerá náplň v třídnických hodinách 

je evidována v třídních knihách a plnění preventivního programu je evidováno v tabulkách ze směrnice. 

Kontrolou na konci školního roku bylo zjištěno, že minimální preventivní program byl splněn ve všech 

třídách OŠ v rámci třídnických hodin. Dokládají to tabulky odevzdané třídními učiteli s termíny, kdy se 

tématu se žáky v rámci třídnických hodin věnovali. 

Prevence v rámci výchovné činnosti – příloha I byla splněna. Témata pro tento školní rok daná byla 

součástí každodenní práce vychovatelů a metodičky prevence. Jak při schůzkách výchovných skupin, 

tak při jednotlivých činnostech v běžném životě žáků na internátě. Témata, která vychovatelé s žáky 

probrali, jsou popsána v Denících výchovných skupin a ve zprávách za jednotlivé budovy. Je nutno říci, 

že velmi často a aktuálně reagovala na nově vzniklá společenská témata žáků. Plán jednorázových 

preventivních aktivit na internátě – příloha č. II. – byl splněn. Výčet aktivit je součástí Výroční 

zprávy za internát a zprávy za jednotlivé budovy. Další aktivity a možnosti preventivních činností – 

příloha č. III - možnost využití prostor školy ke konání preventivních aktivit: prostory školy byly 

využívány k preventivním aktivitám, zejména klubovny a třídy. Po skončení omezujících vládních 

opatření bylo k mimoškolní činnosti využíváno i obou tělocvičen a posilovny. Využívané bylo školní 

venkovní hřiště, zahrady, workoutové hřiště a přilehlé okolí přírodního charakteru u budovy Králíčku. 

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. Pouze v jediném případu byla rodiči podána stížnost na úroveň komunikace učitele se 

žákem. Tuto situaci okamžitě vyřešila ředitelka 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 ŠNM/1406/2021 a v souladu se směrnicí 26/2018/OS Školní preventivní strategie. V souladu s 

těmito dokumenty se podařilo získat meziročně porovnatelné údaje o situaci v oblasti prevence ve škole. 

Z výsledků šetření vyplývá, že oblasti, ve kterých jsou naši žáci nejvíce ohroženi z pohledu pedagogů, 

jsou i nadále kouření a záškoláctví, ale nově také nadměrné užívání sociálních sítí. Tato položka však 

byla do dotazníku zařazena teprve v minulém školním roce a jeví se jako celospolečenský problém u 

mladé generace. Tyto 3 jevy dosahují výrazně nejvyšších hodnot, a proto jsou považovány za závažné.  
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I když u kouření dochází k dlouhodobému poklesu, je stále ukazatel jevu příliš vysoký. Vysokou hodnotu 

u záškoláctví lze vysvětlit i tím, že žáci, po dlouhé distanční výuce v loňském roce, stále ještě dostatečně 

neupevnili své studijní návyky.  Znepokojující je ukazatel vnímání nárůstu šikany mezi žáky očima 

pedagogů a v následujícím roce bude třeba jí věnovat zvýšenou pozornost. Minulý rok zde došlo k 

výraznému poklesu především díky distančnímu vzdělávání a tudíž omezeným kontaktům mezi žáky. 

Pravděpodobně ze stejného důvodu došlo také k nárůstu ukazatele u vandalismu, kde došlo k 

výraznějšímu nárůstu hodnoty, než před dobou distanční výuky. Naopak potěšující je, že u ukazatele 

vnímání problematiky žáků s alkoholem došlo k výraznému snížení a tento jev má dlouhodobě klesající 

tendenci. K markantnímu poklesu došlo také u ukazatele užívání drog z hodnoty 5,2 na hodnotu 0,7. 

Tento ukazatel má rovněž dlouhodobě klesající tendenci z původní hodnoty 12,6. Oproti loňskému roku 

došlo také ke snížení hodnoty ukazatele vnímání sebepoškozování žáků. U ostatních ukazatelů došlo 

pouze k mírným a velmi nepodstatným výkyvům. Velmi pozitivním jevem je z dlouhodobého pohledu 

ukazatel vnímání rasizmu a xenofobie, který je na minimálních hodnotách po celou dobu sledování, 

Tento jev je velmi potěšující, neboť ve škole máme poměrně silné zastoupení žáků romského etnika Na 

základě vyhodnocení monitoringu z konce školního roku 2021/2022 byly sociálně patologické jevy 

sledované Školní preventivní strategií seřazeny dle závažnosti následujícím způsobem: (mezi závažné 

jevy jsou řazena největší rizika z výsledků monitoringu u pedagogů - P a 3 největší rizika z monitoringu 

u žáků Ž). 

 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 
Závažné jevy Závažné jevy Závažné jevy 
Kouření (P+Ž) Kouření (P+Ž) Záškoláctví (P+Ž) 

Záškoláctví (P) 
Nadměrné užívání soc. sítí 

(P+Ž) 
Nadměrné užívání soc. sítí (P+Ž) 

Alkohol (P+Ž) Záškoláctví (P+Ž) Kouření (P+Ž) 

Patologické hráčství (P) Alkohol (P+Ž) Šikana 
Krádeže (Ž)   
   

Středně závažné jevy: Středně závažné jevy: Středně závažné jevy: 
Drogy Drogy (Ž) Vandalismus (P+Ž)) 

Šikana 
Vandalismus (P+Ž) 
Násilí, rvačky (Ž) 

Sebepoškozování (Ž) 

Krádeže (Ž) 

Alkohol (Ž) 
Násilí, rvačky (Ž) 

Vandalismus   

Málo závažné jevy: Málo závažné jevy: Málo závažné jevy: 
Netolismus a kyberšikana Netolismus a kyberšikana Rasizmus a xenofobie 

Rasizmus a xenofobie Rasizmus a xenofobie Týrání a zneužívání dětí 

Sebepoškozování  Kyberšikana Sebepoškozování 

Poruchy příjmu potravy Poruchy příjmu potravy Netolismus a kyberšikana 

Ohrožování mravní výchovy Ohrožování mravní výchovy Ohrožování mravní výchovy 

Týrání a zneužívání dětí Týrání a zneužívání dětí Poruchy příjmu potravy 

 Patologické hráčství Patologické hráčství 
        
                   Monitoring sociálně patologických jevů - pedagogičtí pracovníci 

Výsledky monitoringu pedagogičtí 

pracovníci (v %)  
2019 2020 2021 2022 

Alkohol 11,9 5,0 3,7 1,8 

Domácí násilí 0 0  0 0 

Drogy 12,6 7,7 5,2 0,7 

Kouření 29,5 31 27 21,5 
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Majetková kriminalita 3,4 3,2 2 0.7 

Násilí (rvačky) 2,4 0,8 0 1 

Netolismus a kyberšikana 3,5 2,6 0,6 0 

Ohrožování mravní výchovy 0 0 1,4 1 

Patologické hráčství 0 8,2 0,4 0 

Poruchy příjmu potravy 0 0,8 1,4 0.3 

Rasismus a xenofobie 0,3 0,5 0,2 0 

Sebepoškozování 0 0,3 3,1 1,6 

Šikana 7,5 8 3,4 9,2 

Týrání a zneužívání dětí 0 0 0 0,5 

Vandalismus 6,4 8 6.9 10,2 

Záškoláctví 21,5 24 24,6 29,2 

Nadměrné užívání sociálních sítí   20,0 22,3 
 

Míra volby jednotlivých jevů za čtyřleté období je patrná na následujících grafech. 

 

Graf 1 Srovnávací graf vnímání patologických jevů pedagogickými pracovníky v letech 2018 až 2022 
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Letošního monitoringu žáků se letos zúčastnilo 79 dotazovaných žáků 1. ročníku a monitoring proběhl 

v souladu se směrnicí ŠNM/1406/2021. Preventivní program školy pro úsek Odborné školy. 

Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že jako nejzávažnější jev, který ohrožuje naše žáky, je mezi žáky 

samotnými i nadále vnímáno kouření, a to z 81 % dotázaných. Druhým závažným jevem je záškoláctví 

55,6% . Třetím nejvýrazněji vnímaným jevem je nově sledovaný jev -  nadměrné užívání sociálních sítí. 

Jako problém jej vnímá 50,6 % dotázaných. Znepokojujícím jevem z pohledu žáků je vnímání šikany, 

kde došlo k výraznému nárůstu na 34%. V těsném závěsu je rovněž znepokojující jev krádeže a 

kriminalita 33%. Naopak k výraznému snížení došlo u vnímání užívání alkoholu žáky. Oproti loňským 

53% jeho požívání vnímá jako problém 30% žáků. S narůstajícím kontaktem žáků navzájem došlo také 

k mírnému nárůstu vnímání zvýšeného násilí mezi žáky z 15,9 % na 18,9%. V pohledu žáků vzrostl také 

pohled na poruchy příjmu potravy z 3,2% na alarmujících 15,1%. Trvale sestupnou tendenci má také 

vnímání problému s drogami, ty vnímá jako problém 16,4% žáků. Vandalismus zůstává jako vloni na 

19 %.  

Výsledky monitoringu žáci (v %) 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Alkohol 37 41 53 30 

Domácí násilí 6,0 6,9 4,7 3,7 

Drogy 32 37 27,0 16,4 

Kouření 91 86 85,7 81 

Krádeže (majetková kriminalita) 52 51 19,0 33 

Násilí (rvačky) 32 11,6 15,9 18,9 

Kyberšikana 20 14,1 9,5 3,7 

Ohrožování mravní výchovy 0 6,9 6,3 6,3 

Patologické hráčství 7 0 4,7 1,2 

Poruchy příjmu potravy 0 0 3,2 15,1 

Rasismus a xenofobie 5 0 6,3 8,8 

Sebepoškozování 0 18 22,2 5 

Šikana 21 23,2 7,9 34 

Týrání a zneužívání dětí 0 2.3 1,6 6,3 

Vandalismus 28 7 19 19 

Záškoláctví  44,2 47,6 55,6 

Nadměrné užívání sociálních sítí   63,5 50,6 

 

Z monitoringu žáků vyplývá, že by se žáci v případě potřeby pomoci či rady týkající se preventivně 

patologických jevů obrátili především na třídního učitele nebo na učitele (55 žáků) nebo na školní 

psycholožku (34) na zástupkyni ředitele či na ředitelku (14). Z těchto údajů je patrná velká důvěra 

v pedagogické pracovníky, někteří žáci by se dokonce obrátili i na školníka (8), což vypovídá o tom, že 

celkové prostředí školy je přátelské a děti mají důvěru i v nepedagogické pracovníky. Dále by se obraceli 

na rodiče nebo prarodiče (23). Na kamaráda či přítele/přítelkyni by se obrátilo 16 žáků. Nutno zmínit, 

že žáci uvádí více možností. 

Na dotaz, jakým způsobem by se s těmito pomocníky spojili, se většina žáků vyslovila pro osobní 

jednání nebo po telefonu. Naprosté minimum by volilo internet (3 žáci). 
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Graf 1 Vyhodnocení dotazníkového šetření SPJ – žáci 

6.2.3 Základní škola 

Cíle pro školní rok 2021/2022: 

- 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 odpovědnost, 

- včasně reagovat na nežádoucí projevy žáků 

- hledat nejlepší východiska pro zklidnění vzešlé situace 
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- 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 nejen pedagogy, ale i asistenty 

pedagoga. Posílení dozorů se kladně projevilo na bezpečném chodu základní školy a celkovém zlepšení 

klimatu školy. 

Rozvržení dozoru 

II. patro – 3 asistenti + 1 učitel 

I. patro – 3 asistenti + 1 učitel 

Školní jídelna – 3 asistenti 

Šatny – 1 asistent 

Spolupráce 

místně příslušné orgány SPOD 

PPP a SPC Královéhradeckého kraje 

SVP Návrat Hradec Králové 

SVP Podpora Hostinné 

Policie České republiky – místní oddělení 

Městská policie Nové Město nad Metují 

V rámci preventivních programů jsme se zapojili do projektu Desatero pro primární prevenci, kterou 

realizuje spolek Presafe. Jeho činností je vést společnost k prevenci sociálně patologických jevů 

(kriminality, rizikového chování, závislostí aj.), ale také zvyšování kompetencí laické i odborné 

veřejnosti v oblasti bezpečného chování při kontaktu s osobami ohroženými sociálně patologickými 

jevy. Po přihlášení nám bylo poskytnuto 10 preventivních videí s tématy: tabák, šikana, 

sebepoškozování, syndrom CAN, poruchy příjmu potravy, alkohol, drogy, domácí násilí, stalking, 

shopaholismus. Díky atraktivní, pro žáky poutavé formě videí a modelových situacích v krátkých 

spotech jsme formou diskuze pracovali se žáky průběžně v celém školním roce. 

Velmi přínosná byla taktéž spolupráce s Mgr. Miroslavem Mervartem, který pracuje jako preventista 

u Policie ČR. Pod jeho vedením se žáci zúčastnili přednášky na téma drogy, drogová závislost, 

kyberšikana, bezpečné chování na internetu. 

V tomto školním roce přišlo mnoho nových žáků a vzniklo tak mnoho nových kolektivů. Nástrojem 

primární prevence je doporučeno zařadit techniku práce s kolektivem. Bezpečné klima třídy vnímáme 

jako uspokojení sociální potřeby, pocit, že je žák ve třídním kolektivu v bezpečí a pokud ne, má za kým 

jít a s kým to řešit. Metodik prevence se tedy zaměřil na problémové třídní kolektivy a pomocí 

jednoduchých aktivit se snažil podporovat rozvoj vzájemně pozitivních vztahů ve skupině žáků. 

Dále jsme se zaměřili na dopravní výchovu žáků. Téma bezpečnosti v silničním provozu se stalo 

nedílnou součástí základního vzdělávání, tedy povinné školní docházky. Je považováno za nutnou 

součást výchovně-vzdělávacího procesu z důvodů zvýšení bezpečnosti a snížení počtu dopravních nehod 

a jejich následků. Během školního roku jsme pracovali s žáky s materiály od Policie ČR a na konci 

školního roku se vybraní žáci zúčastnili exkurze na dopravním hřišti v Trutnově, kde si vyzkoušeli své 

znalosti v praxi pod vedením odborného pracovníka.  



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

 

 

Strana 43 (celkem 131) 

Žákovská rada 

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

návrhy k řešení, případně prodiskutovali výstupy z proběhlé žákovské rady. Zástupcem parlamentu za 

úsek základní školy se stal pro letošní rok žák 9. ročníku. 

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 žáky. Cílem je vést žáky k aktivnímu životnímu stylu, ke sportu a s tím 

spojeným zdravým návykům. 

Měsíc Název akce Třída 

září  Plavecký výcvik   2., 3., 4.r 

říjen Exkurze Zoo Dvůr Králové 

Den prázdných tříd 

Turistický výlet – Podzim v Krkonoších 

6., 7., 8., 9.r 

Celá škola 

2., 3., 4.r 

leden Bruslení – zimní stadion Nové Město nad Metují  6., 7., 8., 9. r 

únor Bruslení – zimní stadion Nové Město nad Metují 

Návštěva knihovny – literatura pro děti a mládež 

6.,7.,8.,9.,r 

2., 3., 4.,5.r 

březen Plavání – sportovní dny 

Návštěva kina - Madagaskar 

5.,6.,7., 8., 9., 

Celá škola 

duben Den prázdných tříd Celá škola  

květen Exkurze ZOO – exotická zvířata 

Exkurze – Velká Deštná 

2.. 3., 4., r 

6., 7., 8.r 

červen Turnaj Kubb 

Exkurze dopravní hřiště Trutnov 

IZS – Dobruška 

Sportovně zábavný den Fajnpark – Chlumec n. 

Cidlinou 

Turistický výlet Peklo 

Exkurze – léčivé prameny lázně Běloves 

Exkurze – Zámek Častolovice 

Exkurze – keramická dílna 

Turistický výlet – zvířata v lese 

Exkurze – Farma Bidlo Mezilesí 

Celá škola 

Celá škola 

Celá škola 

5., 6., 7., 8., 9., 

7.r 

2., 3., 4., 5.r 

5., 3.r 

5., 3., r 

5., 3.r 

5., 3.r 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

Strana 44 (celkem 131) 

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. 

Měsíc Název akce Třída 

září Adaptační den – úvodní setkání a seznámení žáků 

Registrace do projektu „Desatero pro primární prevenci 

celá ZŠ 

celá ZŠ   

říjen Práce s kolektivem v rámci programu „Desatero pro primární 

prevenci“ 

5., 6., 7., 8., 9.r 

prosinec Přednáška policie ČR – drogy, kyberšikana 6., 7., 8., 9.r 

leden Práce s kolektivem 7. r 

květen Ochutnávka ovoce a zeleniny – Přednáška zdravý životní styl celá škola   

červen Dopravní výchova – exkurze dopravní hřiště Trutnov 

První pomoc – ukázky na dni IZS Dobruška 

5.,6.,7.,8., 9.r 

Celá škola 

 

Celý školní rok se taktéž žáci účastnili tzv. „Tematických a projektových dnů“ s náplní významných 

milníků české novodobé historie. 

Měsíc Tematický či projektový den 

září Adaptační den 

Projektová výuka na téma Den české státnosti 

říjen Projektový den – vznik ČSR 

Den prázdných třídy 

listopad Projektová výuka 17. listopad 

prosinec Tematický den – tradice Vánoc 

leden Projektový den na téma holocaust 

únor Tematický den masopust 

březen Projektová výuka J. A. Komenský 

duben Tematický den Velikonoce – velikonoční tradice 

Tematický den - Den země 

květen Návštěva keramické dílny 

červen Den dětí 

 

Monitoring sociálně patologických jevů 

V průběhu školního roku 2021/2022 byl realizován každoroční monitoring a hodnocení rizik sociálně 

patologických jevů (SPJ) vyskytujících se ve školním prostředí či potenciálně ohrožujících žáky na 

úseku ZŠ. Šetření formou dotazníku se účastnili pedagogičtí pracovníci i žáci vybraných ročníků 
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(zohledněna byla věková či mentální zralost oslovovaných respondentů). Z výsledků šetření vyplývá, 

které oblasti sociálně patologických jevů vnímají obě skupiny dotázaných jako nejvíce ohrožující, či se 

kterými se nejčastěji setkávají ve školním prostředí. 

● Výzkumného šetření určeného pro pedagogické pracovníky se zúčastnilo celkem 13 

respondentů (třídní učitelé, vyučující jednotlivých předmětů, asistenti pedagoga). 

 

Zcela ve shodě s předchozím školním rokem pedagogičtí pracovníci jako nejvíce ohrožující kategorie 

SPJ v prostředí základní školy volí následující oblasti: opakované neplnění školních povinností, 

kouření, závislost na mobilních telefonech či PC, přestupky vůči školnímu řádu, jakož i verbální 

agresivitu žáků vůči pedagogickým pracovníkům školy. 

Za středně závažné sociálně patologické jevy ohrožující žáky základní školy pedagogičtí pracovníci 

uvádí: sebepoškozování a veškeré možné projevy šikany. 

Na opačném pólu hodnocení, jako nejméně ohrožující sociálně patologické jevy pedagogičtí pracovníci 

úseku základní školy již dlouhodobě uvádějí: oblasti sprejerství a kriminality pod vlivem návykové 

látky, problematiku sekt, extremismu či rasismu, nebo užívání léků bez lékařského předpisu. Mezi 

málo rizikové dle jejich názoru patří taktéž kategorie užívání alkoholu, gambling či riziko extrémních 

sportů. 

Ve srovnání s hodnocením realizovaným v loňském školním roce došlo k nárůstu hodnot vnímaného 

rizika u oblasti sebepoškozování, dále pak také u oblasti nelegální drog. V tomto směru je možné 

výsledky interpretovat s ohledem na rozvoj celospolečenského boomu v otázce užívání nikotinových 

sáčků (tzv. lyftů). 

 

● Výzkumného šetření určeného pro žáky základní školy se zúčastnilo celkem 23 respondentů. 

 

Ve školním roce 2021/2022 hodnotili žáci za nejvíce rizikové, příp. ve školním prostředí nejčastěji se 

vyskytující následující sociálně patologické jevy: 

·       sebepoškozování – opět jako v předchozím školním roce je možné sledovat výrazný nárůst v 

otázce hodnocení závažnosti tohoto sociálně patologického jevu a obdobně jako v případě 

hodnocení ze strany pedagogických pracovníků je nezbytné na toto brát zřetel při plánování 

preventivně zacílených aktivit pro prostředí základní školy. 

·       Na druhém místě ve shodě s předchozím školním rokem zůstává oblast závislosti na mobilních 

telefonech, PC. V tomto ohledu náhled na rizikovost tohoto jednání ze strany žáků koresponduje 

s hodnocením rizikovosti ze strany pedagogických pracovníků školy. 

·       Třetím nejvýrazněji bodově zastoupeným jevem je oblast kouření, který odráží aktuální 

příchylnost žáků k cigaretám, tabáku, případně cigaretám elektronickým a v neposlední řadě 

velmi rozšířené oblibě nikotinových sáčků. Jev nikotinismu odráží taktéž počet reálně řešených 

případů v prostředí základní školy. 

·       Vysoce hodnoceným rizikovým jevem je pro žáky v letošním školním roce 2021/2022 také oblast 

závažných přestupků vůči školnímu řádu, kde oproti předchozímu roku došlo k nárůstu 

vnímané rizikovosti. 

 

·       Jako vysoce ohrožující je taktéž žáky vnímáno rizikové sexuální chování. V tomto ohledu došlo 

k masivnímu nárůstů pociťovaného ohrožení a na tuto oblast bude taktéž nezbytně nutné se v 

rámci plánovaných preventivních aktivit zaměřit. 
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Za středně závažné sociálně patologické jevy vyskytující se v prostředí školy či jevy středně ohrožující 

přítomné žáky byly zvoleny následující: 

·       K významnému nárůstu hodnot, tj. pociťovaného ohrožení došlo v letošním školním roce u oblasti 

kriminality, tj. krádeží. V tomto ohledu bude znovu nezbytné cílit základní preventivní osvětu. 

·       Druhým jevem, jenž byl žáky vnímán jako středně závažný, je otázka šikany, konkrétně pak 

nejvíce bodově zastoupená byla její psychická i fyzická forma. Obecně jsou veškeré projevy 

šikany hodnoceny poměrně vysoko a bude potřebné tuto skutečnost brát v úvahu při práci se 

žáky ve školním roce 2022/2023. Tato zjištění jsou poměrně překvapující vzhledem k 

dlouhodobě nízkému počtu reálně řešených případů šikany v prostředí základní školy. 

·       Za středně závažný jev je ze strany žáků považováno taktéž opakované neplnění školních 

povinností. I v tomto sledovaném jevu došlo oproti loňskému školnímu roku k nárůstu hodnot. 

 

Za nejméně ohrožující sociálně patologické jevy žáci uvádějí: užívání nelegální drog, užívání léků bez 

lékařského předpisu a syndrom CAN. 

6.3 Sociální pracovnice 

Náplní práce sociální pracovnice ve škole je analytická, koncepční a metodická činnost v individuální a 

skupinové sociální práci. Ve školním roce 2021/2022 ji vykonávala dle aktuální potřeby ve všech 

pracovištích školy. 

Samostatný výkon náročných specializovaných agend v péči o žáky v nepříznivé sociální situaci. 

Zajišťování sociálně právního poradenství. 

Řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů žáků, aplikací odborných metod sociální 

práce, anamnézy, poradenství, účast na jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu 

žáků. 

Vytváření podmínek pro zapojení žáků do společenského a pracovního procesu. 

Plnila tyto základní úkoly a činnosti: 

● řešení neomluvené či zvýšené omluvené absence žáků ZŠ (komunikace s příslušnými OSPOD, 

se zákonnými zástupci žáků, pořádání výchovných komisí, v některých případech podání hlášení 

o zanedbání školní docházky na PČR, účast na případových konferencích pořádaných OSPOD), 

● řešení problémového chování žáků ZŠ (komunikace s příslušnými OSPOD, se zákonnými 

zástupci žáků, pořádání výchovných komisí, účast na případových konferencích pořádaných 

OSPOD), 

● řešení tíživé finanční situace žáků ZŠ a OŠ, převážně ve spolupráci s pracovníky  OSPOD či 

doprovodnými organizacemi (především dluhy za stravné a ubytování), 

● poradenství ve složitých životních situacích pro žáky ZŠ a OŠ (dle potřeby a požadavku žáka 

či doporučení učitele), 

● doprovod na různé instituce, k lékaři, na Policii ČR, atd., 

● spolupráce s neziskovými organizacemi, 
● kariérové poradenství pro žáky 3. ročníků OŠ, 

● zabezpečení programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků OŠ, 

● vedení agendy a korespondence poradenského týmu školy, 

● zajištění a včasné vyřizování zpráv o žácích ZŠ a OŠ policii, soudům, sociálním odborům apod. 
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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) 8 

Existenční problémy 0 

Komunikace s OSPOD (absence, sociální znevýhodnění,…) 24 

Rodiče (řešení různorodých problémů – úhrada ubytování, docházka,…) 29 

Komunikace s ústavními zařízeními (DD, VÚ, DÚ,…) 6 

Pomoc při hledání zaměstnání 2 

Komunikace s PČR 14 

 

Spolupráce s institucemi 

 

V tomto školním roce proběhla spolupráce: 

● se sociálními kurátory OSPOD (Nové Město nad Metují, Náchod, Trutnov, Dobruška, 

Broumov, Jaroměř, Rychnov nad Kněžnou, Žamberk, Pardubice, Hradec Králové, Polička, 

Lysá nad Labem, Benešov, Přelouč, Šumperk, Vrchlabí, Kostelec nad Orlicí), 

● s Okresní správou sociálního zabezpečení v Náchodě a v Rychnově nad Kněžnou, 

● s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, 

● s ÚP v Novém Městě nad Metují, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, 

● s dětskými domovy (Sedloňov, Nechanice, Vrchlabí), 

● s SVP KOMPAS Náchod, SVP VARIANTA Trutnov, SVP NÁVRAT Hradec Králové 

● se Salinger Hradec Králové - návštěva, Pferda z.ú. - návštěva, Aufori, o.p.s., 

● se zařízeními sociální pomoci (Domov Dědina, Dům na půli cesty Náchod - návštěva), 

● s nadací WOMEN FOR WOMEN (projekt Obědy pro děti), 

● s ASPEKT z.s. (vstupy do hodin OV), 

● s PČR Nové Město nad Metují. 

Projekt „Obědy pro děti“ 

Nově byla navázána spolupráce s obecně prospěšnou společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která 

se mimo jiné zabývá financováním obědů dětem, které se ocitly v situaci, kdy si jejich rodiče nemohou 

dovolit jim zaplatit obědy ve školních jídelnách. Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo 

prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy. 

Sociální pracovnice podala žádost o finanční příspěvek na školní rok 2021/2022 v celkové výši 20 384,- 

Kč. Do projektu se podařilo zařadit 3 žáky základní školy. 

Na období od 01.09.2021 do 31.12.2021 byl nadací poskytnut finanční příspěvek ve výši 8 008,- Kč, na 

období od 01.01.2022 do 30.06.2022 ve výši 12 376,- Kč. 

V červnu 2022 sociální pracovnice podala žádost o finanční příspěvek na školní rok 2022/2023 pro 

6 žáků základní školy, a to v celkové výši 47 500,- Kč.  

 

http://www.drabfoundation.org/cs/pomahame/
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Spolupráce s neziskovou organizací Aspekt 

Spolupráce probíhala od 08.03.2022 do 10.05.2022 v hodinách občanské výchovy v prostorách Odborné 

školy v Novém Městě nad Metují a v Broumově. 

 

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. Dále měli možnost vyzkoušet virtuální brýle (využití simulovaných 

situací). 

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 Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků, kterou vyhlásilo MŠMT. Sociální 

pracovnice vypracovala na obě období směrnice s pokyny pro zúčastněné pracovníky školy, 

shromažďovala a kontrolovala podklady a následně podala hromadnou žádost o dotaci. 

Období září – prosinec 2021: 

O dotaci na toto období požádalo 10 romských žáků, pro které se podařilo získat celkem 67 600,- Kč. 

Žáci měli možnost žádat o příspěvek na cestovné, ubytování, stravné a školní potřeby (58 000,- Kč) a 

také využít přímé podpory vzdělávání (9 600,- Kč). 

 

Období leden – červen 2022: 

Z důvodu rozpočtového provizoria byl program vyhlášen až v měsíci květnu, a to na kalendářní rok 

2022. O dotaci na rok 2022 zažádalo celkem 13 romských žáků, z toho 8 žáků na období leden až červen 

2022. 

Kariérové poradenství 

V rámci kariérového poradenství, v období od 16.05.2022 do 24.05.2022, navštívila sociální pracovnice 

3. ročníky střední školy v Novém Městě nad Metují a Opočně. Poradenství bylo vedeno formou 

přednášky ve třídách, spolupráce byla navázána s Úřadem práce v Náchodě a Rychnově 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, červenec a srpen 2022 a odkazy na internetové zdroje volných pracovních míst. Dále jim 

byl předán kontakt na sociální pracovnici a nabídnuty individuální konzultační hodiny. 

Spolupráce s učiteli a vychovateli 

Individuální konzultace s učiteli a vychovateli ZŠ a OŠ probíhaly během celého školního roku. Tématem 

byla především absence žáků, problémové chování žáků, řešení dluhu za stravné a ubytování, řešení 

problémů, zapříčiněných nepříznivou rodinnou situací. 
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Poradenský tým 

Sociální pracovnice je součástí poradenského týmu školy a pravidelně se účastní úsekových porad ZŠ, 

OŠ Opočno, OŠ Nové Město, SŠ Nové Město. Cílem těchto porad je především spolupráce všech 

zainteresovaných osob při řešení výchovně-vzdělávacích problémů žáků. Dále vede agendu 

poradenského týmu školy. 

Osobní a profesní rozvoj sociální pracovnice 

Získávání informací z OSPOD, ÚP a dalších institucí (dle aktuální potřeby). 

Účast na interních vzdělávacích aktivitách školy, účast na metodických sdruženích školy. 

Samostudium na pracovišti (webové stránky MPSV, spolupracujících organizací, apod.) 

16.11.2021 a 28.01.2022 webinář „Proč naslouchat dětem, aneb proč to bez participace nejde?“ 

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 domovů mládeže. V souladu s vyhláškou č. 

197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 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 v letošním školním roce probíhaly každé liché úterý od 13:00 do 14:00 v budově 

Odborné školy (ul. Školní 1377, Nové Město nad Metují), a každé sudé úterý od 13:00 do 14:00 v budově 

Střední průmyslové školy (ČSA 376, Nové Město nad Metují). Po předchozí domluvě bylo možné 

dohodnout se s jednotlivými zájemci individuálně na změně místa i 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/domova mládeže 

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 (dle potřeby také nepedagogickými) zaměstnanci školy 

- účast na přijímacím řízení žáků 

- 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 
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- účast na pracovních poradách a metodických sdruženích školy 

- pravidelné konzultace s metodiky prevence, výchovnými poradci, školní sociální pracovnicí 

- vedení potřebné administrace a dokumentace 

- spolupráce s metodičkou prevence pro úsek ZŠ na tvorbě a následném vyhodnocování Plánu 

prevence pro školní rok 2021/2022 

 

Statistika přímé pedagogicko-psychologické činnosti školní psycholožky 

Níže je připojen souhrn přímé pedagogicko-psychologické činnosti školní psycholožky realizované 

během školního roku 2021/2022 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 (orgány sociálně-právní ochrany dítěte, školská 

poradenská zařízení, střediska výchovné péče, aj.): 

 

Měsíc Individuální 

intervence se 

žáky 

Pohovory se 

zákonnými 

zástupci 

Setkání s 

pracovníky OSPOD 

Setkání s 

pracovníky ŠPZ 

Setkání s pracovníky 

jiných organizací 

  

září 39 6       

říjen 41 2 výchovná komise 

(OSPOD Náchod, 

HK) 

    

listopad 46 4 ·  výchovná komise 

(OSPOD Náchod, 

HK) 

·  OSPOD Polička 

SPC Náchod Salinger, z.s. – Stopa 

čápa 

prosinec 39 4     psychiatrická ambulance 

leden 60 9 ·  OSPOD HK 

·  OSPOD Dobruška 

  ·  SVP Alfa Svitavy 

·  Magistrát města HK 

·  PČR 

únor 31 4     ·  PČR (2x) 

·  psychiatrická amb. 

·  Křesadlo z. ú. 

březen 69 11     PČR 

duben 51 9       

květen 52 8 ·  případ. konference 

(OSPOD Polička) 

·  OSPOD Jaroměř 

SPC Náchod 

SPC Rychnov 

  

červen 29 13 ·  OSPOD Náchod 

·  Případ. konference 

(OSPOD Polička) 

·  Případ. konference 

(OSPOD Náchod) 

PPP Náchod   

Součet 457 70 10 4 9 
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Významně častěji byly v letošním školním roce řešeny potíže týkající se oblasti psychických obtíží žáků 

(úzkostně-depresivní symptomatika, sebepoškozování, problémy se spánkem, soustředěním, podáváním 

výkonu). V tomto směru byla odpovídajícím způsobem zintenzivněna spolupráce zletilých 

žáků/zákonných zástupců nezletilých žáků s dalšími odborníky (ambulance klinických psychologů, 

ambulance psychiatrů, pedopsychiatrů). 

Výraznou měrou byly dále zastoupeny řešené potíže v rodinných systémech, obecně ve vztazích s 

vrstevníky, příp. partnery. 

V souvislosti s problematikou distanční výuky byl taktéž patrný nárůst žáků obtížně si přivykajících zpět 

na režim školy, plnění povinností, respektování pravidel. Evidentní byl pokles motivace, pracovních i 

volních vlastností, častější úniky z reality do světa mobilních telefonů, počítačů, aj. 

Poradenský tým 

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

pravidelných porad, a to v celkovém počtu 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 metodickou 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, po dohodě s pedagogy dále zajišťuje případné úpravy vypracovaných plánů a podílí se na jejich 

pravidelných čtvrtletních vyhodnoceních. 

V letošním školním roce 2021/2022 bylo vypracováno celkem 85 Individuálních vzdělávacích plánů. 

Pracoviště školy Počet vypracovaných IVP 

SPŠ 11 

OŠ NM + Broumov 41 

OŠ Opočno 13 

ZŠ 20 

Plány pedagogické podpory 

Psycholožka působí v roli garanta Plánů pedagogické podpory (PLPP). Plán pedagogické podpory 

zpracovává škola jako první stupeň podpůrných opatření, a to na základě posouzení pedagogických 

pracovníků školy pokud nepostačuje samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka. 

Školní psycholožka vytváří přehledy žáků s vypracovaným PLPP, je v kontaktu s výchovnými poradci 

jednotlivých úseků školy i pedagogickými pracovníky, kteří plány podpory zpracovávají a následně 

realizují, zodpovídá za jejich obsahovou přesnost a pravidelná vyhodnocení. 
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Ve školním roce 2021/2022 bylo zpracováno celkem 6 Plánů pedagogické podpory, a to zejména pro 

žáky s odlišným mateřským jazykem, žáky cizince. 

 

Pracoviště školy Počet vypracovaných PLPP 

SPŠ 3 

OŠ NM + Broumov 2 

OŠ Opočno 1 

ZŠ 0 

 

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 to včetně pracovníků internátů a domovů mládeže, a osvědčuje se především jako prostředek rychlého 

sdílení základních informací mapujících zejména možné potíže výchovně-vzdělávacího procesu, 

kontakty se zákonnými zástupci, spolupracujícími organizacemi, aj. 

Vnější evaluace školy 

V souvislosti s výstupy a doporučeními kontroly ze strany ČŠI byl důraz v letošním školním roce kladen 

taktéž na otázku participace zákonných zástupců na chodu školy. Pro tyto účely byl školní psycholožkou 

vytvořen a následně vyhodnocen Evaluační dotazník (viz Organizační směrnice č. 49/2022/OS, čj.: 

ŠNM/1019/2022).  

 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 337 respondentů (zákonných zástupců a zletilých žáků) z 

celkových 445 dotázaných, což odráží 76 % návratnost předložených dotazníků. 

V rámci hodnocení byla zpracována vnější evaluace pro školu jako celek, tj. pro veškeré dotčené úseky 

školy (část Střední průmyslové školy, Odborné školy i Základní školy, Nové Město nad Metují), zároveň 

byly specifikovány výsledky taktéž pro jednotlivé dílčí úseky. 

Autoevaluační zpráva je součástí dokumentace školy a je k dispozici zákonným zástupcům, žákům a 

partnerům školy.  

 

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními 

Školní psycholožka je hlavní kontaktní osobou zajišťující spolupráci s krajskými školskými 

poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny Královéhradeckého a Pardubického 

kraje, speciálně pedagogická centra Královéhradeckého kraje, Pardubického a Středočeského kraje). 

Kontakt s nimi je udržován zejména za účelem zajišťování platných Doporučení k nastaveným 

podpůrným opatřením výchovně-vzdělávacího procesu nezbytným pro práci se žáky (doporučení 

základních metod a organizace vzdělávání, doporučení k rozkladu stávajících ročníků z důvodů 

prohloubení a ukotvení znalostí, doporučení Individuálních vzdělávacích plánů, případně podpůrných 

opatření personálního charakteru). 

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

pedagogickým centrem v Náchodě, k němuž škola spádově náleží. 
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Projekt šablony pro SŠ – „Škola pro život“ 

Od února 2021 do ledna 2022 byla škola zapojena do projektu Šablon pro SŠ, kdy jedním z výstupů bylo 

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. 

Svou činnost školní psycholog každý měsíc zaznamenává do odpovídajících reportů. 

Spolupráce s dalšími organizacemi 

Během celého školního roku pokračovala spolupráce s pracovníky místně příslušných orgánů sociálně-

právní ochrany dětí při 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. 

Bližší údaje tohoto typu jsou obsaženy v tabulce odrážející přímou pedagogicko-psychologickou činnost 

školní psycholožky. 

Osobní a profesní rozvoj psycholožky 

Školní psycholožka v průběhu školního roku neustále pracuje na zvyšování své odborné kvalifikace. 

Udržuje si přehled o nejnovějších vědeckých i odborných poznatcích své disciplíny nejrůznějšími 

způsoby: studuje odbornou literaturu, účastní se externích i interních přednášek, školení, konferencí a 

exkurzí, případně absolvuje stáže na odborných a specializovaných pracovištích. Zároveň sama aktivně 

vyhledává a organizuje skupinovou výměnu zkušeností mezi pracovníky na škole.  

Organizace/instituce Přednášející Téma přednášky/webináře 

Sdružení pěstounů Polárka PhDr. Lidmila Pekařová Agresivita u dětí – drzé dítě – 

negativismus 

Dělám, co můžu z.s. Mgr. Michal Kniha 

Mgr. Táňa Mančíková 

Krizová intervence v terapeutické 

praxi (Sebevraždy, Sebepoškozování, 

Emoční rozrušení) 

  Mgr. Táňa Mančíková Jak reagovat na emoce klienta 

Junák – Český skaut MUDr. Peter Pöthe 

Bc. Petra Wünschová 

Jak mluvit s dětmi o válce 

Takmile Mgr. Michal Kniha 

Mgr. Táňa Mančíková 

Jak mluvit o válce (nejen) s dětmi 

Národní pedagogický institut, 

Centrum pro zjišťování 

výsledků vzdělávání (Cermat) 

  KOSS k organizaci MZ a PŘ na SŠ 

žáků se SVP 

Masarykova univerzita 

Ústav pedagogických věd 
  Konference „Vitální učitel“ 



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

 

 

Strana 54 (celkem 131) 

MPSV 

"Podpora systémových změn v 

oblasti služeb péče o ohrožené 

děti, mladé lidi a rodiny v ČR" 

  Proč naslouchat dětem, aneb proč to 

bez participace nejde? 

META, o.p.s. – Společnost pro 

příležitosti mladých migrantů 
  Podpora žáků s OMJ na středních 

školách s učebními obory 

Akademie psychologie PhDr. Daniela Vodáčková 

Jan Vališ, DiS. 

Jak pracovat s klienty v tématech 

válečného konfliktu 

  Mgr. Táňa Mančíková Jak reagovat na emoce klienta 

INPARO – Institut pro 

partnerství a rodinu 
Mgr. Pavel Rataj 

Mgr. Jan Vojtko 

Bolavé emoce, anebo jak do/hojit 

staré rány 

 

Seznam odborné literatury: 

● Burdick, D.: Mindfulness u dětí a dospívajících. Grada, Praha 2019. 

● Siegel, R. D..: Velká kniha meditačních technik. Grada, Praha 2016. 

● Sinclair, M., Seydel, J.: Všímavost: cesta ke zklidnění mysli pro ty, co nestíhají. Grada, Praha 

2015. 

● Gavendová, N.: Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga. Grada, Praha 2021. 

● Coloroso, B.: Krizové situace v rodině. Ikar, Praha 2008. 

● Mikulková, M. a spol.: Hlavu vzhůru po rozvodu?! Cesta k fungujícímu rodičovskému týmu. 

Grada, Praha 2021. 

● Novák, T., Corradiniová, S., Vypušťák, R.: Kontakt s dětmi po rozvodu: jak nepřijít o dítě. 

Wolters Kluwer, Praha 2015. 

●  Novák, T.: Střídavá péče o dítě: zájem dítěte především. Portál, Praha 2013. 

● Kabat-Zin, J.: Mindfulness pro začátečníky. Portál, Praha 2022. 

● Oaklander, V.: Třinácté komnaty dětské duše: tvořivá psychoterapie v duchu gestalt terapie. 

Portál, Praha 2020. 

● Oaklander, V.: Ukrytý poklad: dětské nitro z pohledu gestalt terapie. Portál, Praha 2022. 

● Galusová, V.: Sandtray. Albatros media, Praha 2020. 

● Kolk, van der Bessel.: Tělo sčítá rány. Jan Melvil Publishing, Brno, 2021. 

7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků 

7.1 Střední škola (SŠ NM) 

Všichni pedagogičtí pracovníci se účastnili vzdělávání v rámci schůzek metodických sdružení: 

● Motivace žáků 

● Vzdělávací výsledky žáků 

● Postřehy ze seminářů a školení. Předmětové komise. 

Pedagogičtí pracovníci rovněž absolvovali řadu seminářů a kurzů za účelem prohlubování 

kvalifikace: 
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Pořádající instituce Téma semináře Datum Účast 

Bakaláři Suplování, Třídní kniha a Plán akcí 10. 9. 1 

Středisko ekologické 

výchovy SEVER 

Místně zakotvené učení 17. 9. 1 

SŠVOŠAK HK DigiDen na Kyberně 22. - 23. 9. 3 

Unie 

zaměstnavatelských 

svazů ČR 

Konference Školství 2022 23. 9. 2 

MÚ NMnM Tým pro mládež Nového Města nad Metují (prevence 

rizikového chování). 

29. 9. 1 

Computer Agency, 

o.p.s. 

3ds Max Studio 5. - 7. 10. 1 

IKAP II. KHK Kapradí 2021 8. 10. 1 

Krajský úřad HK  Řízení změny 14. 10. 1 

NPI ČR  Organizace PŘ a MZ na SŠ žáků se SVP 14. 10. 1 

EDUKO Praha Promítnutí změn RVP v ekonomické a finanční 

gramotnosti (online) 

20. 10. 1 

NPI ČR Přijímací řízení na SŠ a maturitní zkouška 25. 10. 1 

GS SOFT Bohemia 

s.r.o. 

GstarCAD 26. - 28. 10. 1 

MUNI ARTS MU 

Brno 

Vitální učitel 11. 11. 1 

NPI ČR Online KOSS - písemná práce 15. 11, 1 

CVKHK Orientace v právních předpisech 1. 12. 1 

CVKHK Prevence rizikového chování a trestněprávní přesah 

každodenních situací 

14. 1. 1 

NPI ČR Možnosti e-learningu nejen pro distanční výuku a 

práce s Google Classroom 

20. 1. 4 

NPI ČR Studium zadavatelů k nové maturitě PRO ŽÁKY S 

PUP MZ 

25. 1. 1 

  

NPI ČR Databázové aplikace v NET/C# II (webinář) 31. 1. 1 
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NPI ČR Skupinová intervize ICT - Praktické příklady v Excelu 

I 

3. 2. 2 

NPI ČR Skupinová intervize ICT - Praktické příklady v Excelu 

II 

10. 2. 2 

NPI ČR Oblastní workshop ICT – Programování ve výuce 14. 2. 1 

Computer agency 

o.p.s. 

Autodesk Fusion 360 14. – 15. 2. 1 

Computer agency 

o.p.s. 

Autodesk AutoCad – novinky ve verzi 2022 17. 2. 1 

NPI ČR ŠKH - Šablony konzultace hromadná 3. 3. 1 

Mastereye s.r.o. Education Pro 8. 3. 1 

Než zazvoní, s. r. o. Přišlo málo přihlášek - co teď? 9. 3 1 

Křesadlo HK Jak pracovat s žáky autistického spektra. 9.3. 2 

KAP HK Co stojí za skvělými výsledky Estonska v PISA 

testech? 

12. - 19. 3. 2 

BP vzdělávání s.r.o. Doškolovací kurz instruktora lyžování 20. - 24. 3. 1 

Computer agency 

o.p.s. 

Virtuální robotika 24. 3. 1 

Computer agency 

o.p.s. 

Vychytej Teamsy 25. 3. 1 

EKO-KOM, a.s. Odpady a obaly 28. 3. 1 

Edugo.cz Národní plán obnovy, nové RVP, Chromebooky 31. 3. 1 

DVPP HK Jak ADHD u žáka ovlivňuje nejen jeho život 6. 4. 1 

DVPP HK Třídní učitel na SŠ aneb Žiju se svou třídou 13. 4. 1 

Mastereye s.r.o. Howyar SysReturn - obnova počítačů 19. 4. 1 

NPI ČR Skupinová intervize ICT - Databázové systémy na 

SQL Serveru I 

22. 4. 3 

NPI ČR Skupinová intervize ICT - Databázové systémy na 

SQL Serveru II 

25. 4. 3 

NPI ČR Jak pracovat se žákem s odlišnými kulturními a jinými 

životními podmínkami - část I 

6. 5. 1 
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NPI ČR Robotický workshop 17. 5. 1 

NPI ČR Skupinová intervize ICT - Databázové systémy na 

SQL Serveru III 

18. 5. 1 

NPI ČR Oblastní workshop ICT - Kontingenční tabulky v MS 

Excel 

23. 5. 1 

MÚ NMnM Tým pro mládež Nového Města nad Metují (prevence 

rizikového chování). 

25. 5. 1 

NPI ČR Mindfulness v prostředí školy 27. 5. 1 

Learn2Code o.z. 3ds Max pro pokročilé 27. 5. 1 

Learn2Code o.z Adobe After Effects pro pokročilé 1. 3. - 31. 5. 1 

Learn2Code o.z. Adobe Premiere Pro CC 1. 3. - 31. 5. 1 

Learn2Code o.z. Microsoft Outlook 365: kompletní kurz 1. 3. - 31. 5. 1 

Learn2Code o.z. PowerPoint 365: kompletní kurz 1. 3. - 31. 5. 1 

Learn2Code o.z. Visual Design: Adobe Illustrator 1. 3. - 31. 5. 1 

Veeam® Software Ukládejte vaše zálohy v cloudu 1. 6. 1 

Absolvent.cz Konference Absolvent 2022 7. 6.  1 

Inevakademie Přípravný seminář na GetReady 4EO ekonomické 

olympiády 

16. 6. 1 

Heidenhain ČR Ovládání řídícího systému TNC640 29. 6. - 30. 6. 3 

 

7.2 Odborná škola (OŠ NM a OŠ Opočno) 

Nové Město nad Metují: 

Ve školním roce úspěšně dokončily 2 učitelky Doplňující pedagogické studium v Hradci Králové. 

3 učitelky odborného výcviku ukončily studium Speciální pedagogiky pro učitele odborného výcviku. 

1 asistentka pedagoga si během školního roku doplnila vzdělání pro asistenty pedagoga. 

 

Opočno: 

Pedagogičtí pracovníci rovněž absolvovali řadu seminářů a kurzů za účelem prohlubování 

kvalifikace: 

Pořádající instituce Téma semináře Datum 
Úča

st 

KÚ KHK Zavádění formativního hodnocení I 12. 10. 2 

KÚ KHK Zavádění formativního hodnocení II 10. 12. 2 
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CVKHK Problémové chování dětí s PAS 15. 11. 1 

MU Brno Vitální učitel 11. 11. 2 

CVK HK Metody práce s dětmi s poruchou autistického spektra 11. 3. 1 

CVK HK Pedig - košíkářství 6.  4.  1 

CVK HK Tkaní a různé techniky 24. 4.  1 

UP Olomouc 
Individuální plánování ve vzdělávání a kariérové 

poradenství žáků SVP 
průběžně 1 

Česká barman. asociace Workshop pro pedagog. pracovníky gastronomických škol 5.- 6.11. 1 

ŠPUŽ  Praha  Konference Místně zakotvené učení 14. 9. 1 

PK Praha Úvod do online marketingu 16. 9.  2 

SEVER Horní Maršov Konference Kapradí - Ekosystémy v ohrožení 8.10.  1 

CVK HK Jak cvičit s dětmi s PAS 8.10.  1 

CVK HK Novinky v oblasti primární prevence rizikového chování 5.11.  1 

CVK HK Specifika v chování žáků s PAS 15.11.  1 

Křesadlo Workshop - Křesadlo  - vzdělávání žáků s PAS 9. 3. 6 

CVK HK Aktuální pohled na závislosti žáků 10.2. 1 

CVK HK Spolupráce asistenta pedagoga a učitele 19.4.  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 pořádaných centrálně školou pro všechny pracovníky. 

- Podle nabídky akreditovaných středisek DVPP.  

- Dlouhodobé vzdělávání – soukromé studium. 

Kalendář vzdělávacích akcí 
 

Pořádající 

instituce 
Téma semináře 

Datum Účast 

CVKHK 

HK 
Efektivní spolupráce učitele a AP 

25. 10. 

2021 

                        

2 

Praha Instruktor plavání 
18.-25.9. 

2021 

1 

CVKHK 

HK 
Digitální gramotnost - ŠVP 

22. 9. 2021 
2 

CVKHK 

HK 
Akvarel 

3. 11. 2021 
1 

CVKHK 

Trutnov 
Suchý pastel 

19. 10. 

2021 
1 

CVKHK 

HK 
Experimentální enkaustika 

25. 4. 2022 
1 

CVKHK 

HK 
Jak ADHD u žáka ovlivňuje nejen jeho život 

6. 4. 2022 
1 

CVKHK 

HK 
Výživová gramotnost a její rozvoj na 1. stupni ZŠ 

5. 5. 2022 
2 

CVKHK 

HK 
Výtvarná dílna Monotyp 

1.4. 2022 
1 



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

 

 

Strana 59 (celkem 131) 

CVKHK 

HK 
Výtvarná dílna Impresionisté 

31. 5. 2022 
1 

Univerzita 

Palackého v 

Olomouci 

Dlouhodobé vzdělávání - soukromé studium 

 

1 

Dolnoslaská 

Szkola 

Wyzsza 
Dlouhodobé vzdělávání - soukromé studium 

 
3 

ZŠ 
Metodické sdružení: Digitální gramotnost- nová 

informatika 

26.10.2021 
18 

NPI webinář Digitální technologie pro 1. st. ZŠ 13. 1. 2022 1 

NPI webinář Digitální technologie pro 2. st. ZŠ 19. 1. 2022 1 

ZŠ Metodické sdružení: Diagnózy žáků ZŠ 22. 2. 2022 18 

ZŠ Metodické sdružení: Školení 17. 5. 2022 18 

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. Jedna paní vychovatelka 

si doplňovala speciálně pedagogické vzdělání. Všichni vychovatelé se v letošním roce zúčastnili tří 

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. 

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.  
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Teoretické vyučování je zaměřené na získání znalostí, které následně procvičují a uplatňují v praktické 

výuce. Dále je co největší snaha reagovat na moderní trendy ve Strojírenství.  

Praxe se realizovala v areálu školy SPŠ, Nové Město nad Metují a ve smluvních podnicích (odborná 

praxe v 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 se základy třískového obrábění, 

orientují se v dílenské dokumentaci, měření a kontrole. 

Součástí výuky v jednotlivých ročnících byly plánované odborné exkurze, které měly přispět k rozšíření 

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

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. 

Studenti oboru Informační technologie se letošní školní rok zúčastnili pouze jedné exkurze, která se 

konala formou online přenosu ze společnosti ABB Trutnov. Této akce se účastnili žáci třídy 3. SA obor 

Informační technologie. Dále se studenti tohoto oboru pustili do několika soutěží a to sice do soutěží 

Czechcybertron, která se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost, Bobřík informatiky, která se cílena na 

všeobecné znalosti IT a jako školní akce byla organizována soutěž v grafickém návrhu pro třídu 2. SA. 

8.1.3 Mechanik seřizovač – Programátor CNC strojů  

Vzdělávání žáků probíhá podle ŠVP Mechanik seřizovač – Programátor CNC strojů.    

Počty žáků: 

1. ročník -  v září nastoupilo 5 žáků, v průběhu roku 5 žáků přistoupilo a 6 žáků odešlo nebo 

změnilo obor 

2. ročník  - v září začalo studovat 8 žáků, v průběhu roku jeden žák přistoupil  

3. ročník - v září začalo studovat 8 žáků 

4. ročník - v září začali studovat 5 žáků, v průběhu roku 2 žáci odešli 

Teoretická i praktická výuka se střídá v rámci pravidelného čtrnáctidenního cyklu.  

Praktické vyučování - je složeno z odborného výcviku a odborné praxe. 

a)   Odborný výcvik - realizován ve školních dílnách a odloučených pracovištích: 

1. ročník - 2 dny za 14 dní 

2. ročník - 3 dny za 14 dní (dva žáci na odloučeném pracovišti) 

·         Mesa Parts s. r. o., Vysokov 112, 549 12 Vysokov 

·         RTV kovovýroba, 549 01 Nádražní 219, 549 01 Nové Město nad Metují 

3. ročník - 4 dny za 14 dní.  

4. ročník - 1 den za 14 dní 
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b)  Odborná praxe 

2. ročník – 16. 5. - 27. 5. 2022 

·         AMMANN Czech Republic, a.s., Náchodská 145, 549 01 Nové Město nad Metují 

·         Halla, a.s., Černčická 43, 549 01 Nové Město nad Metují 

·         RTV kovovýroba, 549 01 Nádražní 219, 549 01 Nové Město nad Metují 

·         Mesa Parts s.r.o., Vysokov  112, 549 12 Vysokov 

·         Petr Škalda, Vrchoviny 49, 549 01 Nové Město nad Metují 

·         StromWeld s.r.o., Hraštice 186, 517 03 Skuhrov nad Bělou 

·         Gumotex Automotive Jaroměř s.r.o., V Lužinách 113, 551 01 Jaroměř 

·         CEDIMA Meziměstí s.r.o., Tovární 85, 549 81 Meziměstí 

3. ročník - proběhla 4. 10. - 15. 10. 2021 

·         Mesa Parts s.r.o., Vysokov 112, 549 12 Vysokov 

·         PZP KOMPLET a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré 

·         AMMANN Czech Republic, a.s., Náchodská 145, 549 01 Nové Město nad Metují 

·         POLYPLASTY s.r.o., divize Jaroměř, Hradecká 315, 551 01 Jaroměř 

·         INGTOP METAL, s.r.o., Nádražní 151, 517 21 Týniště nad Orlicí 

·         Stránský, Petržík, Pneumatické válce, spol. s r. o., Bílá Třemešná 388, 544 72 Bílá 

Třemešná 

·         Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o., Volanovská 518, 541 01 Trutnov 

4. ročník – 20. - 24. 9. 2021 

·         Ametek elektromotory, s.r.o., Běloveská 318, 547 01 Náchod 

·         ZBA Ferokov s.r.o., Generála Klapálka 158, 549 01 Nové Město nad Metují 

·         Pa & Lu real estate s.r.o., Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha 

Ročníkové zkoušky 

Konali je žáci třídy 3. SB - v období leden - květen. 

Na výsledcích a průběhu ročníkových zkoušek se negativně promítlo období Covid19 a časté střídání 

vyučujících a to hlavně v průběhu jednoho roku. 

Odborné exkurze 

Slouží k propojení teoretických znalostí a praktických dovedností žáků z odborného výcviku se 

skutečnou realitou ve firmách. Současně zvyšují přehled o existujících okolních firmách. V souvislosti 

s epidemií Covid 19 a vyhlášením stavu nouze, se exkurze nemohli konat a výuka žáků probíhala pouze 

on-line bez osobní přítomnosti žáků ve škole. 

Soutěže 

Každoročně se konají školní soutěže, kterých se účastní pouze žáci naší školy. Nejlepší z nich se 

následně účastní soutěží regionálních, celostátních až mezinárodních. Probíhající soutěže: 

·         Školní kolo soutěže CAD 

http://4.sb/
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·         Školní kolo soutěže v ručním programování 

·         Školní kolo soutěže 3D tisk 

·         Celostátní soutěž v počítačovém modelování a kreslení 

·         Mezinárodní soutěž CAD Autodesk Academia Design 

Certifikace AAD 

Studenti mohou získat mezinárodně platný certifikát Autodesku – „Certificate of project completion“, 

pokud v rámci výuky zpracují kvalitní projekt ve vyučovaném softwaru Autodesk (v jedné z posledních 

dvou aktuálních verzí). Projekt nesmí mít ve škole od certifikovaného učitele horší hodnocení než 

chvalitebný. 

Přínos certifikace pro studenty mimo získání mezinárodně platného certifikátu Autodesk Certificate of 

Completion je i ten, že posune hranice jejich uživatelských dovedností, zlepší přípravu ke studiu na 

vysokých školách a zvýšení konkurenceschopnosti na trhu pracovních sil. 

I letos se studenti účastnili této certifikace, kterou zvládly na výbornou. 

8.1.4 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. 

Ve třetím ročníku 3. A bylo 8 žáků. 

 

Teoretické vyučování zajistilo znalosti v daném oboru v odborných předmětech dle ŠVP v návaznosti 

na praktické dovednosti v odborném výcviku. 

 

Odborný výcvik se realizoval v areálu školy SPŠ, Nové Město nad Metují a ve smluvních pracovištích. 

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. 

8.1.5 Jemný mechanik  

Vzdělávání žáků oboru Jemný mechanik probíhalo podle ŠVP Jemný 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. 

Ve třídě 2. A se v letošním školním roce vzdělávali 2 žáci. 

 

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. 
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Odborný výcvik se realizoval ve strojírenském podniku Mesa Parts Vysokov. 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 obsluhou CNC strojů, ovládají práce na všech základních typech obráběcích strojů, 

orientují se v technické dokumentaci. 

8.1.6 Obráběč kovů 

 

Vzdělávání žáků oboru Obráběč kovů probíhalo podle ŠVP Obráběč kovů.  

  

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 (9 žáků) a v dalším týdnu druhý ročník, třída 

2. A (3 žáci).  

 

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. 

 

Odborný výcvik se realizoval v areálu školy SPŠ, 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 obsluhou CNC strojů, ovládají práce na všech základních typech 

obráběcích strojů, orientují se v technické dokumentaci. 

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 (7 žáků) a v dalším týdnu druhý a třetí 

ročník, třída 2. A (6 žáků) a 3. A (4 žáci). 

 

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. 

 

Odborný výcvik se realizoval v areálu školy, ve školních dílnách v ulici G. Klapálka, Nové Město nad 

Metují. Výuka v praktickém vyučování probíhala pod vedením učitele odborného výcviku. Žáci se 

naučili základům ručního zpracování kovů, seznámili se základními druhy konvenčních strojů, 

technologií výroby a materiálů. Seznámili se také s postupy zpracování plechových součástí, provádění 

různých oprav karosérií. 
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8.1.8 Kadeřník  

Vzdělávání žáků oboru Kadeřník probíhalo podle ŠVP Kadeřník. Výuka se cyklicky po týdnu střídala s 

teorií a odborným výcvikem. Žáci 1., 2. a 3. ročníku vykonávali odborný výcvik ve dvou školních 

pracovištích v kadeřnictví. V sudém týdnu žáci 1. a 3. ročníku, v lichém týdnu žáci 2. ročníku. 

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. 

Do 1. ročníku v září 2021 nastoupilo 28 žáků (dva chlapci a 26 dívek). Během školního roku studium 

ukončili 4 žáci. Ve 2. ročníku je celkem 17 žáků (jeden chlapec a 16 dívek) a ve třetím ročníku je 19 

žáků (3 chlapci a 16 dívek). 

Během školního roku byly naplánované školní akce pro budoucí kadeřníky.  

Na kadeřnický veletrh For beauty EXPO Praha se žáci podívali 8. dubna 2022. Jedna žákyně se 

zúčastnila kadeřnické soutěže firmy Matrix v pánské účesové tvorbě v Pardubicích, kde byla vybrána 

do finálního kola soutěže. I když nezískala jedno ze tří prvních míst, velmi dobře se prosadila. Žáci 1., 

2. a 3. ročníku se intenzivně podíleli na průběhu kadeřnických školení v našem školním kadeřnictví. 

Školení bylo vedené firmou Indola, Echos a Black. V průběhu května se ve školním kadeřnictví konaly 

ročníkové praktické zkoušky prvního a druhého ročníku. Žáci prvního ročníku na své modelce předvedli 

dámský účes se stříháním konečků vlasů s konečnou úpravou. Žáci druhého ročníku předvedli barvení 

vlasů, dámský střih s konečnou úpravou. Všichni si práci obhájili. 

Velmi zajímavá byla exkurze do firmy “Detecha”, která vyrábí kosmetické produkty, které se zúčastnili 

žáci druhého a třetího ročníku. 

Ve dnech 9. - 10. 6. 2022 proběhly na praxích odborného výcviku praktické závěrečné zkoušky v 

kadeřnickém oboru. Žáci měli za úkol na svých modelkách vytvořit výčes podle “Stardance” s konečnou 

úpravou vlasů, barvení vlasů, dámský a pánský střih s použitím stylingových přípravků. Hodnotila se 

náročnost účesu, technika zpracování, čistota účesu, nápaditost a fantazie. 

Během celého školního roku byli žáci oboru Kadeřník průběžně informováni o nových produktech v 

kadeřnické oblasti učitelkami odborného výcviku a učitelkou odborných předmětů. 

8.1.9 Etická a estetická výchova 

V probíhajícím školním roce jsme opět čelili nástrahám Covidu a s tím i omezením, která to obnáší. 

Naštěstí to nedošlo tak daleko, abychom museli opět učit na dálku pomocí Internetu a byli absolutně 

závislí na technice a kvalitě spojení. Tím jsme my jako učitelé měli daleko větší možnost působit na 

studenty přímo a nikoliv přes neosobní rovinu a naopak studenti si znovu zvykali na každodenní režim 

a povinnosti spojené se vzděláváním. Někdy to bolelo, pohodlí je pohodlí, ale určitě to za to stálo a 

osobní kontakt vyučujících a studentů je absolutně nenahraditelný ve srovnání s počítačovou obrazovkou 

a vidinou, že tam někde za monitorem jsou ukryti ti studenti a dělají vše pro to, aby se co nejlépe vzdělali.     

V rámci etické a estetické výchovy se studenti všech ročníků účastnili různých přednášek, exkurzí a 

zajímavých setkání ovlivňujících jejich studijní, ale zároveň i soukromý život. Na začátku roku se 

studenti 1. ročníků adaptovali na nové prostředí. Přispěl k tomu i adaptační den strávený u nás ve škole 

s odborníky. Studenti se zapojovali do různých aktivit, při kterých spolupracovali se svými novými 
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spolužáky a tím se daleko rychleji a snáze seznámili a zároveň zjistili, kdo jim je třeba blízký a kdo 

naopak ne.  

Září je také měsíc, kdy pravidelně vyrážíme na sportovně turistický kurz. Účastníky jsou studenti 3. 

ročníků. Není důležité být super sportovec, ale do sportovních aktivit se zapojit a překonávat svoje já a 

zlepšovat se ve fyzických i duševních činnostech. Nevadí, že nejsem nejlepší, důležitá je chuť a úsilí 

překonat nejrůznější úkoly. Součástí je samozřejmě i legrace v kolektivu a poznávání jeden druhého v 

jiném prostředí než je to školní.  

Studenti 2. ročníku měli možnost navštívit elektrárnu na Hučáku v Hradci Králové v rámci péče o životní 

prostředí. Opět se dozvěděli zajímavé informace ohledně obnovitelných zdrojů, které jsou nutné pro náš 

současný život, ale hlavně pro budoucí generace.   

V lednu se studenti 2. ročníků zdokonalovali v lyžařských disciplínách na lyžařském výcviku. Měli jsme 

štěstí, protože nám napadl prašan a podmínky byly výborné. Studenti to zúročili jak na sjezdových 

lyžích, tak na běžeckých. V rámci výcviku také absolvovali spoustu zajímavých přednášek o chování na 

horách, lyžařské výbavě, lyžování v extrémních podmínkách. Na závěr ukázali svoje běžecké a morální 

kvality v závodě na běžkách. Zvítězili všichni, kdo se zúčastnili. Radost nám nezkazil ani fakt, že jsme 

po příjezdu domů museli všichni do karantény, protože někteří účastníci se nakazili Covidem. 

Ve 2. pololetí studenti 1. a 2. ročníků shlédli dokument o Madagaskaru a jeho kultuře. Dále si vyslechli 

přednášky v rámci “Dne Evropy” ohledně možnosti cestování do zahraničí na studijní nebo pracovní 

pobyty. Jejich možnosti jsou neomezené a záleží jen na nich, jaké možnosti využijí a jak naloží s 

nabytými vědomostmi a zkušenostmi. 

V rámci pravidelných měsíčních třídnických hodin studenti diskutují se svými třídními učiteli různá 

témata. Ta zahrnují jak specifické informace, tak aktuální, jako je válka na Ukrajině nebo naopak 

všeobecná, někdy historická. Někdy studenti také vyplňují dotazníky související se školním prostředím.   

V každém případě tento školní rok nebyl jednoduchý z hlediska návratu studentů do lavic. Důležité je, 

že si studenti opět zvykli na školní prostředí, pochopili, že vzdělání a schopnost realizovat se v životě 

jsou důležité a žádná počítačová výuka je nenahradí. Na nás učitelích je, abychom mladé lidi 

vychovávali všestranně, lidsky, slušně a je úplně jedno, zda danou činnost dokáží vykonat perfektně 

nebo méně dokonale, zato s chutí a radostí a vědomím toho, že pokud úkol vykonám s úsilím, chutí a 

snahou dosáhnout maxima, tak není zklamání, že ne pokaždé to vyjde na 100%.       

8.1.10 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ve školním roce 

2021 – 2022 

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, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a k úctě k životu ve všech jeho 

formách. 

Základní podmínky pro EVVO: 
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- 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. 

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 - SPŠ:  

- Je součástí celoškolního plánu Environmentálního vzdělávání 2021-2022 - Člověk a příroda 

- 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 plán EVVO SPŠ opět doprovázela omezení vzhledem k epidemiologickým 

opatřením v souvislosti s COVID 19. 

Za začátku školního roku 17. 9. 2021 se uskutečnila akce pro pedagogy školy se zaměřením na EVVO 

celorepublikovou Konferencí EVVO v Praze s názvem Místně zakotvené učení. Dozvěděli jsme se 

záměry a vývoj, metodiky na další období. 

Další akcí pro pedagogy byla konference Kapradí konaná 8. 10. 2021 na České lesnické akademii v 

Trutnově. Přednášky a další inspirativní nápady k ochraně ŽP se dále probírali i na workshopech už ve 

skupinkách. 

Celoškolní akcí byla dne 12. 10. 2021 exkurze do ZOO Dvůr králové nad Labem. Po příjezdu na místo 

jsme byli rozděleni do skupin podle jednotlivých částí škol. SPŠ třídy 1.SA a 1.SB se podílely na 

Etologickém pozorování. Etologické pozorování - výzkum, který se týká vybraného druhu zvířete. 

Čtyřčlenné skupiny žáků v časovém úseku 20 minut pozorovaly a zároveň písemně zaznamenávaly 

chování zvířat. Do tabulky zapisovali výskyt daného jevu pozorování, na závěr jednotlivé jevy sečetli a 

snažili se je zdůvodnit. Cílem pozorování je zlepšit podmínky chovu zvířat v zajetí, aby se co nejvíce 

přiblížily podmínkám ve volné přírodě. 

Dne 19. 10. 2021 se uskutečnila další exkurze žáků tříd 2.B, 2.SA a 2. SB do Vodní elektrárny Hučák 

v Hradci Králové spojená s návštěvou Informačního centra, kde byly podány informace o obnovitelných 

zdrojích energie a následně byla uskutečněna prohlídka celého areálu. Poté jsme navštívili Obří 

akvárium v Hradci Králové s odborným výkladem. Vidět plovoucí ryby nad hlavami při průchodu 

jednotlivými částmi akvária bylo úchvatné.  

Další akcí pro pedagogy byl dne 28. 3. 2022 online seminář Obaly a odpady, pořádaný firmou EKO-

KOM, a.s. 

Toto aktuální téma bylo prezentováno z pohledu nejen nutnosti likvidace odpadů z hlediska 

celospolečenského, ale i z pohledu jednotlivce. 

Společnost EKO KOM se zabývá provozem systému třídění a využití odpadu. V rámci své činnosti 

se stará o třídění a recyklaci plastů, skla, papíru, nápojových kartonů, kovů a dalších využitelných 
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materiálů. Sběrná síť je v současné době tvořena barevnými nádobami na tříděný odpad, doplněna 

pytlovým sběrem a dalšími způsoby sběru jako jsou sběrné dvory, sběrná střediska a výkupny.  

Složitost likvidace odpadů souvisí s obaly, se kterými se setkáváme na každém kroku. Výrobce zboží 

musí zajistit ekologickou likvidaci všech obalů, což klade nároky na náklady firem a i ceny zboží pro 

zákazníka. Cílem bylo nejen ukázat množství vyprodukovaných odpadů, ale i nároky na jejich 

zpracování a likvidaci. Zamyšlení se, zda je nutné takové množství odpadů produkované, což s ochranou 

životního prostředí souvisí. Omezení množství odpadů, vývoj nových balících materiálů bude muset být 

řešeno v legislativě celé společnosti a je to zájem každého jedince. Zajímavé byly grafy, které ukázaly 

zvětšující se množství vzniklých odpadů. Zlepšením se očekává nový zákon, který by měl přinést snížení 

množství, protože odpovědnost za odpady je přenesena na místně samosprávní jednotky. Uvidíme, co 

přinese aplikace nového zákona v podání místní samosprávy a hlavně odpovědnost za životní prostředí 

každým jedincem Paušální úhrada a důsledné třídění by mělo změnit myšlení lidí k lepšímu. 

Dne 4. března 2022 se uskutečnila další velká celoškolní akce - Planeta Země 3000 - Madagaskar. 

Poutavé vyprávění a projekce v Kině 70 v Novém Městě nad Metují neměla chybu. Krásné záběry 

okouzlily snad každého a zajímavé informace hltal každý. Na základě tohoto projektu žáci ve škole 

vypracovávali pracovní list, kde informace získali na školním panelu v přízemí školy naproti sborovně 

a dále na internetu. Vždy tři nejúspěšnější ve třídách 1A, 1B a 2SA a 2SB byli odměněni.  

Dále docházelo k začlenění průřezového tématu „Člověk a životní prostředí“ nových ŠVP a následně do 

nových tematických plánů. 

Ve školním roce probíhalo třídění odpadu – papír, plasty, elektrozařízení, baterie, staré mobily (jak ve 

škole, tak doma – spolupráce s rodiči). Zaměřili jsme se na úsporu energie a vody (jak ve škole, tak 

doma). Dalším z témat byla Péče o zeleň a pořádek (ve třídách, na chodbách, v areálu školy, ve městě, 

doma – spolupráce s rodiči). 

V dubnu jsme oslavili Den Země 22. dubna 2022 a v plánu byl úklid v okolí školy a nedalekém parčíku, 

což nešlo realizovat z důvodů nepříznivého počasí. Proto žáci v rámci svých možností realizovali úklid 

jednotlivých míst v rámci svého bydliště a nejbližšího okolí, což i někteří doložili fotodokumentací. 

V závěru školního roku jsme absolvovali ekologickou exkurzi v Orlickém Záhoří, kde v oblasti Zelenka 

nás čekal průvodce ze Správy chráněné krajinné oblasti Orlické hory z Rychnova nad Kněžnou. 

Procházeli jsme rozkvetlými loukami, stráněmi, podél břehu Divoké Orlice hltali informace, o 

revitalizaci vodních toků, o květeně dané lokality a vracejících se živočichů. Co vše se pro zlepšení 

životního prostředí dělá s pomocí evropských fondů a kolik miliónů to stojí. Musíme změnit přístup ve 

svém chování k přírodě, aby došlo k její obnově. Velmi vydařená akce v přírodě, i když těžké mraky 

nad hlavami nás strašili celou dobu a velké poděkování i panu Čapkovi za poutavé vyprávění.  

Posledními akcemi v závěru roku byly výlety. Procházka pekelským údolím s opékáním buřtů, návštěva 

Adršpašsko-teplických skal a ZOO Dvůr Králové nad Labem. Všechny akce ten den honily mraky a 

blížící se bouřka, ale to nikomu neubralo na náladě. 

Škola je zapojena do programu MRKEV - metodika a realizace komplexní ekologické výchovy je 

dlouhodobým celostátním programem střediska ekologické výchovy Pavučina, ze kterého lze využívat 

rad a zkušeností regionálních koordinátorů, rozšiřovat si své obzory na seminářích, workshopech, 

setkáních a inspirovat se v Bedrníku i dalších publikacích, sdílet příklady dobré praxe, zapojit do 

projektů Pavučiny. Rovněž jsme se věnovali Environmentálním informacím a osvětě – nástěnky, školní 

časopis. 

Neméně se snažíme na žáky působit v oblasti zdravého životního stylu. Nákup zdravých potravin nejen 

v našem školním bufetu, nabídka obědů ve školní jídelně, osvěta ohledně návykových látek, což je 

součástí třídnických hodin a některých vyučovacích hodin předmětu Ekologie. 
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Zveřejnili jsme informace o ekologických aktivitách probíhajících ve škole na webových stránkách 

školy, na Facebooku, v tisku, odborném časopisu Ekoton. 

Plnění plánu EVVO probíhá průběžně, podílejí se na něm všichni žáci a pracovníci školy. V tomto roce 

to bylo opět obtížnější vzhledem k dodržování opatření souvisejících s COVID 19.  

Cílem je motivovat žáky, aby se snažili chovat ekologicky, úsporně a šetrně k životnímu prostředí i 

doma a šířili tuto myšlenku ve svém okolí. 

8.1.11 Odborný výcvik 

Součástí výuky tříletých učebních oborů Obráběč kovů, Strojní mechanik, Jemný mechanik, Karosář, 

Kadeřník, a čtyřletého maturitního oboru 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. 

Žáci 2. ročníku oboru Obráběč kovů absolvovali odborný výcvik na odloučených pracovištích 

ve firmách Gregor s.r.o. Skřivany, ZBA Ferokov Nové Město nad Metují, Mesa Parts s.r.o. Vysokov 

a AMMANN Czech Republic a s., Nové Město nad Metují. 

Žáci 2. ročníku oboru Jemný mechanik absolvovali odborný výcvik ve firmě Mesa Parts s.r.o. Vysokov. 

Žáci 2. ročníku oboru Karosář absolvovali v rámci odborného výcviku základní kurz svařování 

v ochranné atmosféře CO2, žáci 3. ročníku téhož oboru absolvovali základní kurz svařování plamenem 

a získali výcvik v řízení motorových vozidel skupiny B. 

Žáci 3. ročníku oboru Strojní mechanik absolvovali také v rámci odborného výcviku základní kurz 

svařování v ochranné atmosféře CO2. 

Odborný výcvik učebního oboru Kadeřník probíhal na dvou odborných pracovištích naší školy v Novém 

Městě nad Metují a jedna žákyně 3. ročníku absolvovala odborný výcvik ve firmě AZ Salón v Hradci 

Králové. 

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

Metují. Ve druhém pololetí školního roku někteří žáci 2. ročníku byli umístěni na smluvní pracoviště do 

firmy Mesa Parts s.r.o. Vysokov a do firmy RVT Kovovýroba Nové Město nad Metují. 

Školní rok 2021-2022 proběhl po dvou letech opět klasickým způsobem, bez distanční výuky, žáci 

absolvovali celý rok bez omezení, což jim umožnilo doplnit si a prohloubit znalosti z odborného výcviku 

tak, že všichni zvládli praktické ročníkové zkoušky. 

8.1.12 Zájmové kroužky 

I v letošním školním roce byla zahájena činnost kroužku robotiky. Postupně se do kroužku zapojilo 6 

žáků z místních ZŠ. Během jednotlivých hodin se mohli seznámit se stavbou a programováním stavebnic 

Fischertechnik a LEGO, případně programovali roboty Ozobot a Edison. Kroužek probíhal celý školní 

rok v nové učebně polytechniky a mohl tak využít výhod této nové učebny. 

Dne 10. 5. se dva studenti z našeho robotického kroužku (Marek Semerák – z důvodu nemoci jen na 

dálku a Šimon Hrnčíř) zúčastnili robotické soutěže Jedobot, kterou pořádala SPŠ Jedovnice. Na soutěž 

odjeli se svým robotem specializovaným na robotické sumo. V silné konkurenci se jim podařilo vyhrát 

většinu zápasů a v konečném pořadí se umístit na krásném druhém místě. Soutěž se pořádá pravidelně 

každý rok a letošní ročník byl doplněn o další robotické disciplíny jako je sledovač čáry, bludiště, Robo 

káry a Freestyle. My jsme se zúčastnili disciplíny LEGO Sumo v kategorii ZŠ. 

 

 



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

 

 

Strana 69 (celkem 131) 

8.1.13 Školní sportovní aktivity 

Tělesných aktivit bylo v tomto školním roce jako v v tom minulém velmi málo. Uskutečnily se pouze 

akce dle ŠVP a bowligový turnaj.  V září se 27 žáků třetích ročníků zúčastnilo sportovně turistického 

kurzu na chatě Bublačka u Pastvinské přehrady. Po celý týden bylo krásné počasí, které umožňovalo 

naplnit bezezbytku celý program kurzu, ve kterém byl zařazen vodácký výcvik, cyklistika, turistika, 

základy topografie a orientace v terénu, střelba ze vzduchovky a sportovní hry. Na závěr byl uspořádán 

závod hlídek zvaný Survajvl. V důsledku opatření proti COVIDu-19 se bohužel opět neuskutečnila 

tradiční návštěva hráze přehrady a exkurze elektrárny. Přesto se STK vydařil. Následně přestože nebyla 

zahájena distanční výuka, nebylo možné kvůli opatřením pořádat jakékoliv soutěže pořádané AŠSK 

mezi středními školami našeho okresu. V lednu proběhl lyžařský výcvik na Náchodské boudě v Peci 

pod Sněžkou za účasti 24 žáků druhého ročníku. Za výborných sněhových podmínek byl rámcový 

program, skládající se z běžeckého i sjezdového lyžování, naplněn. Ze soutěží školního charakteru se 

uskutečnil pouze turnaj v bowlingu na závěr školního roku. Ostatní připravené akce bohužel neproběhly 

pro nezájem žáků (dlouhodobá soutěž v šipkách či turnaj ve stolním tenise). 

8.1.14 Metodická sdružení 

Schůzky metodického sdružení jsou stanoveny Organizačním zabezpečením školního roku 2021/2022 a 

Ročním plánem (Organizační směrnice č. 40/2020 OS), kde je plán schůzek jednotlivých částí školy i 

jejich náplň. 

Uskutečnily se tři schůzky, které vycházely za ztížených podmínek pro výuku v době COVID 19 a 

stanovených pravidel pro distanční vzdělávání MŠMT a byly vzhledem k dané situaci COVID 19 vedeny 

formou osobní návštěvy a online schůzky. Zúčastnili se učitelé teoretického i praktického vyučování a 

případná neúčast byla řádně omluvena. 

První setkání metodického sdružení se uskutečnilo 13.10.2021. Tématem setkání bylo - Zásady 

distančního vzdělávání. Seznámili jsme se se situací po návratu žáků do školy po dlouhé době  

Covidu 19 (respektování dokumentu Doporučení ČŠI po návratu žáků do škol) a VP znovu seznámila 

přítomné s dokumentem Základní postup učení, který byl předán všem vyučujícím. Distanční výuka 

ovlivnila nejen žáky se SVP, a proto je nutné sledovat chování žáků a průběžně informovat TU. Další 

informace k ročníkovým zkouškám (Ing. Švadlenková) a ročníkovým pracem (Mgr. Ehl). Poděkování 

Mgr. Bínové za organizaci akce den pro ZŠ - 4.0 DAY, propojenost školy s praxí (jednání se zástupcem 

firmy Ammann NMNM. 

Druhé setkání metodického sdružení se uskutečnilo 09.02.2022 a týkalo se způsobu vzdělávání žáků. 

Tématem tohoto setkání bylo Aktivizační metody ve výuce. V úvodu bylo opět připomenuto Formativní 

hodnocení žáků. 

Každý třídní učitel přednesl zhodnocení své třídy hlavně v oblasti vlivu online výuky v minulém roce a 

na začátku nového školního roku. Byli vytipování žáci s velkým počtem neklasifikací a co to způsobilo, 

žáci s  Doporučením PPP, charakteristika třídy (vyjádření třídního učitele a učitele odborného výcviku). 

V rámci příspěvků a následné diskuse se jednoznačně potvrdila důležitost tohoto 

tématu, a že nelze od sebe oddělit teoretické a praktické vyučování v době distanční a prezenční výuky, 

ale ani vliv školy a rodiny. Odborná příprava žáků navazuje na neustále rostoucí požadavky jednotlivých 

firem. Byly posouzeny úspěchy a neúspěchy žáků, způsoby aktivizace žáků při výuce a plnění úkolů. 

Působit na žáky musí i TU a i Poradenský tým v oblasti omlouvání žáků, pohovorech se žáky, upevňovat 

dobré vztahy ve třídě a jejich celkové spokojenosti ve škole, dobré klima školy. 

Třetí poslední setkání metodického sdružení se uskutečnilo 01.06.2022 a hlavním tématem bylo téma 

Metody a formy ve výuce. Schůzka se uskutečnila po návštěvě ČŠI. Proto jsme využili zkušeností 

PaedDr. Taláškové, která nám shrnula své poznatky a náměty k průběhu výchovně vzdělávacího procesu 

ze svých návštěv u jednotlivých učitelů při vyučování. Skutečnosti, kterým je vhodné věnovat pozornost, 

byly inspirací každého učitele k další práci. 
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Všechny schůzky probíhaly v klidné, tvůrčí a inspirující atmosféře. Cílem všech učitelů bylo maximálně 

vytvořit příznivé klima pro žáky, což po covidovém roce bezesporu náročné bylo. Na úspěšnosti, 

spokojenosti žáků se podílí také většina rodičů, kteří své děti maximálně podpororují. 

8.1.15 Celkové hodnocení organizace vzdělávání SPŠ 

Ve školním roce 2021/2022 probíhalo teoretické i praktické vyučování nejen v budovách ČSA 376, 

Pyramida, Kasárna, Dílny ul. Gen. Klapálka (dříve Nádražní ul.). 

V rámci školního roku se střídala teoretická a praktická výuka. 

V době prezenční výuky teoretických předmětů všech oborů probíhala v budově ČSA 376. Výuka 

odborného výcviku oborů Strojní mechanik, Jemný mechanik, Obráběč kovů, Karosář, Mechanik 

– seřizovač probíhala v Dílnách ul. gen. Klapálka a ul. ČSA 376 a některých žáků 2. – 3. ročníku na 

smluvních pracovištích. 

Ke vzdělávání a komunikaci byly a jsou využívány následující systémy: 

1. Informační systém Bakaláři (elektronická žákovská knížka pro komunikaci s rodiči a 

žáky) – informace o prospěchu, zprávy (Komens) - oznámení nejen třídního učitele, rozvrhy, 

omlouvání žáků…  

https://skolynome.bakalari.cz/ 

2. Aplikace Google z prostředí G-Suite  
a. Gmail – žáci ke komunikaci používají svoji vlastní školní e-mailovou adresu. Na 

tento e-mail jim chodí každá informace zapsaná učitelem z Classroomu,… 

b. Classroom (Učebna) – k vytváření a spravování úkolů, poskytování zpětné 

vazby, distribuci výukových materiálů a snadné komunikaci se studenty 

c. Meet – videokonference a sdílení obrazovky učitele se všemi žáky k výkladu 

nového učiva, opakování, konzultací,… 

Jak už je zřetelné ze zpráv o průběhu vzdělání a výchovy v rámci jednotlivých oborů, proběhly  

pravidelné aktivity, jako sportovně turistický kurz, uskutečnily se seznamovací dny na škole, dny 

otevřených dveří, 4.O Den, lyžařský výcvikový kurz,  proběhly ročníkové zkoušky, přehlídka 

ročníkových prací a naši žáci se zúčastnili několika soutěží, exkurzí a výletů.  

Napříč předměty a třídami byly do výuky zapojeny činnosti s tablety a další prostředky informačních a 

komunikačních technologií. 

Povedlo se udržet si kvalitu a průběžně aktualizovat webové stránky, v širší míře jsme využívali i 

mladým lidem přitažlivá média jako instagram, facebook. 

Na konci každého pololetí školního roku na základě návrhů učitelů při pedagogické radě došlo 

k návrhům a následně k předání Ocenění ředitelky školy. Tato odměna odměňuje žáky, kteří vynikají 

svými studijními výsledky, jsou vzorem pro ostatní spolužáky svým chováním a také 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. 

Zhodnocení náboru 

Pro letošní školní rok jsme ještě vylepšili nové atraktivní letáky, které jsme vytvořili vloni. Také jsme 

připravili dárkové předměty s logem naší školy a do náboru jsme vstoupili s plánem navýšit počet 

přihlášek z minulého školního roku. 
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Také v letošní školním roce byl plán náboru byl ovlivněn epidemickou situací, a proto proběhly tyto 

části náboru: 

● Pravidelně byly aktualizovány a doplňovány webové stránky školy. 

● V Novoměstském zpravodaji byly pravidelně uveřejňované články o životě ve škole. 

● Účast na Výstavách středních škol, které se konaly 1. a 2. 10. v Rychnově n. Kn., 8. a 9. 10. v 

Trutnově a 22. a 23. 10. v Náchodě. 

● Návštěvy na základních školách v předmětu Volba povolání: na podzim roku 2021 jsme 

navštívili ZŠ Krčín a ZŠ Malecí. 

● Pro zájemce jsme připravili dny otevřených dveří: termínu 19. a 20. 11. se zúčastnilo 60 zájemců 

o studium a termínu 28. 1. se zúčastnilo 23 zájemců o studium. 

● Účast na prezentaci škol na webových stránkách Krajské hospodářské komory Hradec Králové. 

● Umístění letáků s přehledem našich oborů na Facebook a Instagram Nového Města nad Metují. 

● Ukázka programování robotů, základů automatizace a světa 3D modelování pro žáky 2. stupně 

ZŠ Krčín a MŠ Krčín. 

Ačkoliv možnost návštěv na základních školách byla velmi omezená, tak máme více zápisových lístků 

než v loňském školním roce. Obory Informační technologie a Kadeřník jsou naplněné.  U ostatních oborů 

je to horší. Proto v dalším školním roce je nutné nábor více zaměřit na nenaplněné obory a více oslovit 

rodiče. Také je potřeba ještě více informovat veřejnost tom, čím škola žije – o akcích, exkurzích, 

úspěších našich žáků i učitelů, o plánech a vizích do budoucna. 

8.1.16 Kontrolní činnost v oblasti výuky 

8.1.16.1 Kontrolní činnost zástupkyně ředitelky 

Kontrola vedení pedagogické dokumentace 

Během celého roku prováděla zástupkyně ředitelky namátkovou kontrolu povinné dokumentace -  

kontrola třídních knih, katalogů a bezpečnostních listů. Při kontrole dokumentace nebyly shledány 

závažné nedostatky ani vážná pochybení. Drobné nedostatky, spíše formálního charakteru, byly 

odstraněny a opět zkontrolovány do individuálně dohodnutého data. Poslední kontrola dokumentace se 

konala dne 30.06.2022 při odevzdávání této dokumentace vedoucím učitelům a poté 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 a 

předmětových komisí. 

V září proběhla kontrola připravenosti pracovních tematických plánů, do kterých učitelé zaznamenávají 

průběh plnění ŠVP. Tyto záznamy byly vedoucími učiteli a zástupkyní kontrolovány namátkově a při 

hospitacích. Při všech kontrolách bylo většinou zjištěno plnění této povinnosti, nedostatky byly 

projednány individuálně. 

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 podepsání 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 
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vyučujících u ústních a praktických zkoušek, hodnocení praktické části, přesné vyplnění veškeré 

dokumentace, následné podepsání členů komise a vyhotovení výučních listů a závěrečného vysvědčení. 

Kontrola průběhu ročníkových zkoušek 

Sledován byl výběr témat, příprava, dodržení organizace, vedení dokumentace, průběh a hodnocení 

ústních a praktických zkoušek, které probíhaly ve druhém pololetí školního roku 2021/2022. Všichni 

pedagogové dbají a kladou důraz již během školního roku na přípravu žáků ke zkouškám.  

Kontrola průběhu ročníkových prací 

Sledován byl výběr témat, příprava, dodržení časového plánu organizace, spolupráce konzultantů 

hodnocení prací, které probíhaly ve druhém pololetí školního roku 2021/2022. Všichni pedagogové dbají 

a kladou důraz již během školního roku na přípravu a na postupné vypracování zadání ročníkových prací 

žáků.  

Kontrola zápisu zpráv od třídních učitelů pro SPC, PČR 

Kontrola jednotlivých posudků. Vyučující píší zprávy dle osnovy sestavené školní psycholožkou. 

Zprávy mají potřebnou vypovídající hodnotu. 

Kontrola učebních dokumentů 

Bezpečnostní listy žáků, tematické plány, témata k maturitním zkouškám, výběr témat k závěrečným 

zkouškám dle aktuálního zadání JZZZ, kontrola pomoci při uvedení nových pedagogických pracovníků. 

Kontrolní činnost učitelů tělesné výchovy 

Kontrolní činnosti týkající se bezpečnosti při tělesné výchově mají za povinnost učitelé předmětu.  

Kontrola asistenta pedagoga 

Jednou za měsíc probíhala kontrola náplně činnosti asistenta pedagoga. K evidenci činnosti nebylo 

žádných připomínek. Na úseku v tomto roce pracovaly 2 asistentky, které se řídily stanovenou náplní 

své práce, dodržováním zásad BOZP, směrnicemi, svým rozvrhem a především individuálními 

potřebami přiřazeného žáka a pokyny spolupracujícího pedagoga. 

Svým působením na žáka a vstřícnou komunikací s rodiči se velkou mírou podílely na úspěšném 

zvládnutí výuky na dálku žákem. 

Připravenost školních akcí 

Pravidelnou kontrolní činností sledovala zástupkyně přípravu a průběh školních akcí jako jsou 

seznamovací dny, sportovně turistický kurz, exkurze, ročníkové zkoušky, přehlídka ročníkových prací, 

přijímací řízení, maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky. Příprava těchto akcí je již většinou tak 

zaběhnutá, že se při jejich konání nevyskytly žádné potíže a u všech akcí byl řádný a bezproblémový 

průběh. Kontrola Sportovně turistického kurzu byla provedena přímo na místě konání.  

Kontrola vedení teoretických hodin 

V teoretických předmětech bylo zástupkyní a vedoucím učitelem a vedoucí učitelkou pro OV vykonány 

hospitace a namátkové kontrolní vstupy u všech pedagogů. Hospitace byly v tomto školním roce 

zaměřeny především na organizaci a používané metody výuky, přípravu na vyučování, interakci a 

komunikaci, motivaci žáků a jejich hodnocení, sebehodnocení. 

 

Kladně byla hodnocena připravenost a organizace vyučovací hodiny, soulad s TP, motivace žáků, 

samostatnost žáků při vyučovací hodině, propojení vyučované látky s praktickým životem, prvky 

formativního hodnocení žáků. Drobné připomínky a doporučení byly projednány na pedagogických 

radách a přímo s daným pedagogem. 
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Během 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“ a proveden přátelský pohovor. 

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 systému Bakaláři 

- hospodárné čerpání surovin a materiálu ve výuce. 

Během školního roku byly dále provedeny kontrolní vstupy při ročníkových a závěrečných zkouškách. 

Ke zlepšení došlo v zapisování známek do elektronických žákovských knížek. 

Kontrola organizace chodu školy 

Namátkové kontroly byly v době prezenční výuky prováděny na dodržování začátků a ukončení 

vyučovacích hodin v teoretickém vyučování, dohledy před zahájením vyučování, dohledy 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. 

8.1.16.2 Kontrolní činnost vedoucích úseků 

Pravidelnou kontrolní činnost na svých úsecích také provádějí vedoucí úseků, kteří z těchto kontrol 

předkládají 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, 
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- začátků, konců a průběhů vyučovacích hodin a odborného výcviku (kontrolní vstupy), 

- BOZP na pracovišti + používání OOPP, 

- 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 

Zápis je zpracován tak, aby sloužil k zajištění plnění závěrů z porad a tím i chodu školy. 

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 

8.2.1 Kuchař - číšník Nové Město nad Metují a Opočno 

V letošním školním roce nastoupilo do prvního ročníku v Novém Městě nad Metují 16 žáků. V průběhu 

roku 3 žáci přestoupili na jiný obor, 2 žáci ukončili studium, 2 žáci přerušili studium a 3 dodatečně 

nastoupili.  Do druhého ročníku postoupilo celkem 12 žáků.  

Ve druhém ročníku bylo na začátku školního roku 15 žáků. V průběhu roku 1 žák ukončil studium,  

4 žáci přerušili studium, 2 dodatečně nastoupili a jedna žákyně si podala žádost o opakování ročníku.  

Do vyššího ročníku postoupilo celkem 11 žáků.  

Ve třetím ročníku bylo na začátku školního roku 19 žáků. 2 žákyně v průběhu školního roku přerušily 

studium, 1 žákyně dodatečně nastoupila a 1 studium ukončila. Závěrečné zkoušky skládalo a výuční list 

získalo 15 žáků. 

Odborný výcvik byl uskutečněn v Novém Městě nad Metují ve cvičných kuchyňkách v budově Králíček, 

Pyramida a nově také ve školní kuchyni Kasárna, kde se žáci setkali s běžným provozem a přípravou 

obědů a večeří. 

V Opočně už vykonávali žáci druhého a třetího ročníku v letošním školním roce pouze odborný výcvik.  

V dubnu probíhaly ročníkové zkoušky žáků 3. ročníku. Zkoušky vykonávalo 17 žáků. 1 žák se nedostavil 

a 1 žák se ze zdravotních důvodů neúčastnil praktické části Stolničení. 1 žák neprospěl. Ostatní žáci 

prospěli a jedna žákyně prospěla s vyznamenáním. 

Všichni žáci byli zapojeni do velkého počtu projektových dnů. 

Dny otevřených dveří se konaly 19. - 20. 11. a 28. 1. Všichni učitelé se podíleli na přípravě a realizaci. 

21. 9. se konal tradiční sportovní den. 

12. - 14. 10. se žáci zúčastnili adaptačního pobytu “Spolu po Covidu”, který se konal v Teplicích nad 

Metují. 

25. 2. se konalo stužkování končících ročníků. 

20. 4. proběhlo setkání kolegů gastronomických oborů VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova z Hradce 

Králové, kde žáci předvedly své umění v míchání nápojů. 

22. 10. proběhla přednáška Mgr. Krampoty na téma “Kyberšikana - skrytá nebezpečí internetu” 
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23. 11. žákyně 2. ročníku soutěžily v soutěži Kuchařských dovedností v Hradci Králové. 

13. 1. se uskutečnila beseda poručíka Mervarta v rámci protidrogové prevence. 

7. 3. si žáci 1. ročníku vyzkoušeli v rámci soutěže krájení nudlí.  

1. 4. se konal florbalový turnaj. 

9. 5. vybraní žáci s učiteli připravili v rámci dnů Evropy tematický stánek s ochutnávkou v Hradci 

Králové.  

V lednu bylo realizováno tradiční bruslení všech žáků. 

Na jaře se také několik týdnů v rámci projektových dnů konalo pečení pro Ukrajinu. 

V červnu se konal environmentální den v přírodě. 

V průběhu května a června skládali žáci 1. a 2. ročníku ročníkové zkoušky. Výsledky byly průměrné. 

Na konci 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: 

- catering pro MAS Stolové hory na konferenci Učení pro život v Broumově 

- raut pro Festival české komedie v Novém Městě nad Metují 

- catering pro 70 let výročí VGHMÚŘ v Dobrušce 

- catering pro spolek PRO GOČÁR v Hradci Králové 

- catering pro ZŠ Komenského Náchod 

- raut pro firmu SolidCamp v Dobrušce 

- catering pro firmu Sonepar 

- občerstvení pro firmu DLNK v Pyramidě 

- raut pro ZŠ Krčín v Pyramidě 

- raut v Pyramidě “Sportovec roku” 

- občerstvení pro KČT ČR v Pyramidě 

- výroční schůzi rybářského spolku v Pyramidě 

- narozeninovou “Májovou tancovačku” v Pyramidě 

- raut pro firmu DETECHA v Pyramidě 

- catering na svatební hostinu 

- občerstvení pro sraz seniorů na pracovišti v Opočně 

- a několik dalších zakázek pro firmy a soukromé osoby 

Exkurze: 

- Skaličan a ovocnářské středisko Zájezd 

- Pražírna kávy Lamcafé Hradec Králové 

- ZOO a Středověká krčma 

- Hotel Rajská zahrada v Novém Městě nad Metují 

- Hotel Tommy v Náchodě Babí 

8.2.2 Cukrář 

V prvním ročníku třídy začalo studovat 14 žáků. 2 žáci studium přerušili, 2 přestoupili na jiný obor či 

školu a 3 dodatečně nastoupili. Do druhého ročníku tak postoupilo 13 žáků. 

V druhém ročníku se učilo 14 žáků, 2 z nich studium přerušili a jeden žák studium ukončil. 1 žákyně si 

podala žádost o opakování. Do třetího ročníku postoupilo 10 žáků. 
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Třetí ročník navštěvovalo 9 žáků. 1 žákyně si na konci šk. roku podala žádost o přestup na jiný obor. 

V červnu úspěšně zakončilo studium výučním listem 7 žáků. 1 žák bude vykonávat písemnou zkoušku 

v náhradním termínu v září. 

V průběhu školního roku se cukráři věnovali výrobě dle daného ŠVP, výrobě běžného sortimentu mini 

zákusků, který se skládá z téměř padesáti druhů cukrářských výrobků, dále dortů či svatebních koláčků. 

Zákazníci si je objednávali na různé akce. Odborný výcvik probíhal ve dvou cukrářských dílnách 

v budově Králíček. 

V dubnu probíhaly ročníkové zkoušky žáků 3. ročníku. Žáci absolvovali zkoušky s průměrným 

hodnocením, všichni žáci prospěli. 

Všichni žáci byli zapojeni do velkého počtu projektových dnů. 

Dny otevřených dveří se konaly 19. - 20. 11. a 28. 1. Všichni učitelé se podíleli na přípravě a realizaci. 

21. 9. se konal tradiční sportovní den. 

12. - 14. 10. se žáci zúčastnili adaptačního pobytu “Spolu po Covidu”, který se konal v Teplicích nad 

Metují. 

25. 2. se konalo stužkování končících ročníků. 

22. 10. proběhla přednáška Mgr. Krampoty na téma “Kyberšikana - skrytá nebezpečí internetu” 

13. 1. se uskutečnila beseda poručíka Mervarta v rámci protidrogové prevence. 

1. 4. se konal florbalový turnaj. 

V lednu bylo realizováno tradiční bruslení všech žáků. 

Na jaře se také několik týdnů v rámci projektových dnů konalo pečení pro Ukrajinu. 

V červnu se konal environmentální den v přírodě. 

V průběhu května a června skládali žáci 1. a 2. ročníku ročníkové zkoušky. Výsledky byly průměrné. 

Na konci 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 vyráběli mini zákusky na tyto akce: 

- catering pro MAS Stolové hory na konferenci Učení pro život v Broumově 

- raut pro Festival české komedie v Novém Městě nad Metují 

- catering pro 70 let výročí VGHMÚŘ v Dobrušce 

- catering pro spolek PRO GOČÁR v Hradci Králové 

- catering pro ZŠ Komenského Náchod 

- raut pro firmu SolidCamp v Dobrušce 

- catering pro firmu Sonepar 

- občerstvení pro firmu DLNK v Pyramidě 

- raut pro ZŠ Krčín v Pyramidě 

- raut v Pyramidě “Sportovec roku” 

- občerstvení pro KČT ČR v Pyramidě 

- výroční schůzi rybářského spolku v Pyramidě 

- narozeninovou “Májovou tancovačku” v Pyramidě 

- raut pro firmu DETECHA v Pyramidě 

- catering na svatební hostinu 

- a několik dalších zakázek pro firmy a soukromé osoby 
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Exkurze: 

- Vánoční výstava v Machově 

- Chocotopia Praha 

- Pekárna BEAS ve Dvoře Králové 

- Pivovar Dobruška 

- Velikonoční výstava Častolovice 

8.2.3 Pečovatel 

Ve školním roce 2021/2022 byla výuka v prvním až třetím ročníku oboru Pečovatelské služby 

realizována podle ŠVP Pečovatel. Do prvních ročníků nastoupilo 9 žáků, během školního roku 1 žák 

studium ukončil a 1 žákyně přestoupila na jiný obor v rámci školy. Ve druhém ročníku se vzdělávalo 5 

žáků, 1 žákyně během roku studium ukončila. Ve třetích ročnících zahájilo studium 10 žáků, 2 žákyně 

studium přerušily, 1 ukončila, 1 přestoupila z jiné školy a následně studium přerušila. 

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 a druhého 

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 učitelkami odborného výcviku. Odborný výcvik žáků třetích ročníků dále probíhal na školních 

pracovištích: v prádelně, cvičné kuchyňce a šicí dílně, odborné učebně pečovatelství. 

Teoretická výuka byla obohacena různými aktivitami, besedami a exkurzemi. První ročníky se 

zúčastnily přednášky policejního preventisty na téma Trestní odpovědnost, závislosti a drogová 

problematika, další beseda byla na téma Kyberšikana – skrytá nebezpečí internetu. Velmi zajímavou se 

stala přednáška Madagaskar. V rámci exkurzí žáci navštívili Prádelny a čistírny v Náchodě, Velikonoční 

výstavu v Častolovicích a Ratibořice. Žákyně měly možnost organizačně se podílet na akci MSSS Oáza 

O babiččin pohár. 

Druhý ročník se účastnil přednášky Trestní odpovědnost, závislosti a drogová problematika, v rámci 

environmentálního vzdělávání navštívil ZOO Dvůr Králové nad Labem. 

Pro třetí ročníky byly připraveny přednášky Tvoje cesta načisto a Kyberšikana – skrytá nebezpečí 

internetu. Společně navštívily ZOO Dvůr Králové nad Labem, filmové a divadelní představení. Velmi 

zajímavou exkurzí byla návštěva Domu na půl cesty v Náchodě. Součástí výuky byla projektová výuka 

mimo školu, která se uskutečnila v Žirči u Dvora Králové nad Labem v Domě sv. Josefa. 

Pečovatelé se zapojili také do akcí pořádaných školou: Týdnů prevence, Týdnů regionu, sportovního 

dne a bruslení. Připravovali výrobky na prodejní výstavy Adventní pátky a Velikonoční pátek Na 

Merkuru. Pro žáky prvních a druhých ročníků byl realizován adaptační pobyt Spolu po Covidu. 

Závěrečná exkurze žáky všech ročníků zavedla do Prahy. 

V květnu žáci všech ročníků absolvovali kurz první pomoci, který vedla ředitelka ÚOS z Českého 

červeného kříže. Po absolvování kurzu v rozsahu 4 hodiny žáci obdrželi evropský certifikát o 

absolvování. 

Ročníkové zkoušky všech ročníků se konaly z praktické, písemné a ústní části. V prvním ročníku jedna 

žákyně prospěla s vyznamenáním, ostatní prospěli. Ve druhém ročníku jeden žák prospěl s 

vyznamenáním, dva žáci prospěli a jedna neprospěla. Ve třetím ročníku všichni žáci prospěli. Závěrečné 

zkoušky v řádném termínu vykonalo šest žáků, dva prospěli s vyznamenáním. Jeden žák zažádal 

ředitelku školy o opakování ročníku. 
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8.2.4 Rodinka 

Ve školním roce 2021/2022 byla výuka oboru Provozní služby realizována podle ŠVP Rodinka.  Na 

začátku školního roku nastoupilo do prvního ročníku 12 žáků, v průběhu školního roku 2 žáci studium 

ukončili, 1 přestoupil z jiného oboru v rámci školy. Ve druhém ročníku bylo na začátku školního roku 6 

žáků, studium ukončilo složením závěrečné zkoušky 5 žáků, 1 žák zažádal o rozklad studia. 

Odborný výcvik prvního i druhého ročníku probíhal na budově Školní: učebně odborného výcviku 

prádelně, cvičné kuchyňce, šicí dílně. Úklidové práce probíhaly na budově Školní a v okolí budovy. 

Výuka byla po celý školní rok obohacena o různé akce a aktivity. V září proběhl sportovní den, kde měli 

žáci možnost si vyzkoušet různé disciplíny, například skok daleký, skok vysoký, střelbu ze vzduchovky 

a další disciplíny. 

V říjnu se žáci zúčastnili celorepublikové akce „Ukliďme svět“, adaptačního pobytu „Spolu po covidu“. 

Pro ty, kteří se adaptačního pobytu nemohli účastnit, byla připravena exkurze do ZOO Dvůr Králové 

nad Labem, jejíž součástí byla přednáška o lidoopech. 

V listopadu probíhal Týden regionu, věnovaný Františku Kupkovi a žáci začali vyrábět výrobky na 

prodejní výstavu Adventní pátky na Merkuru. V prosinci 1. ročník navštívil Vánoční výstavu v 

náchodském muzeu. 

V lednu se konalo v rámci tělesné výchovy bruslení na zimním stadionu v Novém Městě nad Metují. 

První ročník se zúčastnil exkurze do Městského střediska sociálních služeb Oáza. Žáci obou ročníků 

navštívili v rámci odborného výcviku prodejnu Planeo, kde měli možnost shlédnout nabídku 

elektrických spotřebičů. 

Koncem února proběhla ve školním restaurantu akce „stužkování“ pro končící ročníky. 

V dubnu se konala exkurze na Jarní výstavu do Častolovic a oba ročníky se navštívily Prádelny a čistírny 

v Náchodě. 

Na konci dubna druhý ročník skládal ročníkové zkoušky, kde žáci prezentovali své vědomosti a 

dovednosti. 3 žáci prospěli s vyznamenáním, 1 žák prospěl a 2 neprospěli. V době přijímacích zkoušek 

bylo pro žáky připraveno filmové představení „Srdce na dlani“ 

V květnu probíhaly tyto akce: exkurze do ZOO Praha, druhý ročník uspořádal rozlučkové opékání v 

Klopotově a první ročník navštívil v rámci „Prima sezony“ divadelní představení v Náchodě. V rámci 

týdne regionu si žáci připomněli spisovatele Josefa Škvoreckého. 

Na začátku června se druhý ročník zúčastnil Dne bezpečnostních složek v Dobrušce. 3. 6. se žáci 1. R 

zúčastnili besedy na téma „Míchané nápoje, flambování, kultura stolování. 6. 6. pak žáci prvního ročníku 

navštívili samoobslužnou prádelnu v Hradci Králové. 

Ročníkové zkoušky prvního ročníku složilo 10 žáků, tří žáci prospěli s vyznamenáním, šest žáků 

prospělo, jeden neprospěl. 

V termínu 8. 6. - 17. 6. druhý ročník vykonával závěrečné zkoušky. Ze 4 žáků 1 prospěl s vyznamenáním 

a 3 žáci prospěli. Dne 23. 6. proběhlo slavnostní předávání výučních listů ve školním restaurantu 

Pyramida. 
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8.2.5 Pekař 

V prvním ročníku se učilo 11 žáků. 3 žáci přestoupili z jiného oboru. 2 žáci požádali rozklad ročníku, 1 

žák o přestup na jiný obor a tak do druhého ročníku postoupilo 11 žáků.  

Do druhého ročníku v Broumově nastoupilo 7 žáků. 2 žáci studium přerušili a 1 žákyně studium 

ukončila. 4 žáci na konci školního roku získali výuční list.  

Odborný výcvik probíhal v cukrářských dílnách a v kuchyňce v Broumově, která byla pečení výrobků 

přizpůsobena. 

V dubnu probíhaly ročníkové zkoušky žáků 2. ročníku. Žáci absolvovali zkoušku písemnou, praktickou 

a ústní, všichni žáci prospěli. 

Žáci byli také zapojeni do velkého počtu projektových dnů. 

Dny otevřených dveří se konaly 19. - 20. 11. a 28. 1. Všichni učitelé se podíleli na přípravě a realizaci. 

21. 9. se konal tradiční sportovní den. 

25. 2. se konalo stužkování končících ročníků. 

22. 10. proběhla přednáška Mgr. Krampoty na téma “Kyberšikana - skrytá nebezpečí internetu” 

13. 1. se uskutečnila beseda poručíka Mervarta v rámci protidrogové prevence. 

V lednu bylo realizováno tradiční bruslení všech žáků. 

Na jaře se také několik týdnů v rámci projektových dnů konalo pečení pro Ukrajinu. 

V průběhu května a června skládali žáci 1. ročníku ročníkové zkoušky. Výsledky byly průměrné. 

V červnu se konal environmentální den v přírodě. 

Žáci 2. ročníku se zúčastnili turnaje ve hře KUBB v Novém Městě nad Metují.  

Na konci 2. pololetí byli někteří žáci oceněni ředitelkou školy za různé úspěchy, ochotu či pomoc 

spolužákům a učitelům. Ocenění žáci získali diplom a sladkost. 

Žáci oboru Pekař také prodávali své výrobky. Na prodejní vánoční výstavu v Machově, adventní pátky 

a velikonoční pátek na Merkuru napekli velké množství štol, lineckého pečiva, koláčků, rohlíčků, 

perníčků či mazanců. 

Exkurze: 

- Vánoční výstava v Machově 

- Mlýn Dřevíček 

- Velikonoční výstava Častolovice 

- Pekárna Beas ve Dvoře Králové 

8.2.6 Příprava pro život 

Ve školním roce 2021/2022 byla výuka realizována podle ŠVP Příprava pro život. Do 2. ročníku 

nastoupilo 7 žáků. Výuka probíhala v budově Školní v dobře vybavených teoretických učebnách, 

keramické dílně, učebně PC, cvičné kuchyňce. Pro výuku Domácí práce byla využita učebna odborného 

výcviku prádelna, šicí dílna a okolní pozemky budovy školy. 

Po celý školní rok byla pro doplnění výuky organizovaná řada zajímavých akcí a aktivit. V září 21. 9. 

se uskutečnil sportovní den, kde měli žáci možnost vyzkoušet si řadu disciplín jako například střelba ze 

vzduchovky, skok daleký a běh. Na konci dne proběhlo vyhodnocení a žáci byli odměněni diplomy. 14. 
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9. navštívili žáci v rámci Novoměstského filmového festivalu Kino 70, představení s názvem „Gump- 

pes, který naučil lidi žít“. 

V říjnu 11. 10. se žáci zúčastnili akce „Ukliďme svět“ a 12. 10. jeli na exkurzi do ZOO ve Dvoře Králové 

nad Labem. 26. 10. se vydali na exkurzi do hvězdárny v Úpici, která se zabývá především oblastí 

výzkumu Slunce. 

V listopadu 9. 11. navštívila 2. D městskou knihovnu, kde se konala beseda v rámci týdne regionu na 

téma František Kupka. 

V prosinci žáci ozdobili již tradičně vánoční stromeček na náměstí z jejich předem vyrobených ozdob. 

Dále se konaly Adventní pátky na Merkuru, kde se prodávaly výrobky žáků. V lednu byli žáci v rámci 

tělesné výchovy dvakrát bruslit na zimním stadionu, kde si většina žáků tuto dovednost vyzkoušela 

poprvé. 

V dubnu 6. 4. navštívili žáci Velikonoční výstavu v novoměstském Kině 70 a 8. 4. výstavu v 

Častolovicích, kde měli možnost vidět ukázky starých řemesel. Ve stejný den se konal Velikonoční pátek 

na Merkuru, na který žáci vyráběli výrobky a dekorace k prodeji. 22. 4. shlédli filmové představení v 

Kině 70 „Srdce na dlani“. 

V květnu 18. 5. byli žáci na exkurzi v Červeném Kostelci v sociálním podniku Pro - Charitu, který se 

zabývá výrobou bylinných sirupů a integrací osob se zdravotním postižením. 25. 5. se konala exkurze 

do ZOO Praha. V rámci týdne regionu si připomněli spisovatele Josefa Škvoreckého. 

I v tomto školním roce se konaly ročníkové zkoušky, kde žáci prezentovali své vědomosti a dovednosti 

při praktických a ústních zkouškách. Dne 17. června 2022 zdárně vykonala 1 žákyně závěrečnou 

zkoušku a převzala vysvědčení o závěrečné zkoušce, ostatních 6 žáků ročník rozkládá. 

8.2.7 Prodavač – pracoviště Broumov 

Ve školním roce 2021/2022 do prvního ročníku nastoupilo na začátku školního roku 9 žáků. 6 žáků 

během roku přistoupilo, 1 žákyně studium ukončila a 4 žáci studium přerušili. Na konci školního roku 

podaly 3 žákyně žádost o opakování. Do dalšího ročníku tak postupují 4 žáci. Do druhého ročníku 

nastoupilo 5 žáků. 1 žákyně studium přerušila. Do 3. ročníku postupují 4 žáci. Ve třetím 3. ročníku byli 

od začátku školního roku 2 žáci. Oba žáci zúročili své znalosti při ročníkových zkouškách v dubnu 2022 

a následně také při závěrečných zkouškách v červnu 2022, kdy získali výuční list.  

Žáci prvního a druhého ročníku se také velmi dobře připravili na ročníkové zkoušky v červnu a všichni, 

kteří se zkoušek zúčastnili, předvedli skvělé výkony. 

Odborný výcvik probíhal v provozovnách Penny Marketu v Broumově, v Penny Marketu v Polici nad 

Metují a v odborné učebně našeho pracoviště v Broumově. Některým žákům byla nabídnuta na obou 

pracovištích letní brigáda. 

Žáci třetího ročníku oboru Prodavač dojížděli na výuku všeobecných předmětů do Opočna, žáci 

ostatních dvou ročníků jezdili do Nového Města nad Metují. 

V průběhu celého roku probíhala úzká spolupráce s poradenským týmem z Nového Města nad Metují. 

Opakovaně dojížděly na detašované pracoviště Broumov kontroly vedoucí oboru. Pracoviště navštívila 

i ČŠI.  



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

 

 

Strana 81 (celkem 131) 

Žáci 2. ročníku se zúčastnili turnaje ve hře KUBB v Novém Městě nad Metují.  

Žáci byli také zapojeni do velkého počtu projektových dnů. 

Žáci tohoto oboru vyrobili velké množství nádherných výrobků na prodejní Vánoční výstavu v Machově 

a adventní pátky v Novém Městě nad Metují. 

8.2.8 Odborný výcvik 

Žáci oboru Pečovatel vykonávali část svých odborných činností ve školní prádelně, kde pečovali o 

prádlo školy, školní kuchyňce, 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 oboru Rodinka vykonávali odborné činnosti ve školní prádelně, kde pečovali o prádlo školy, školní 

kuchyňce, na školním pozemku, šicí dílně. Mimo učitelů odborného výcviku byli přiděleni i 

k instruktorům, zejména na úseku prádelny a úklidu ve všech budovách v Novém Městě nad Metují.  

Odborný výcvik žáků oboru Kuchař-číšník v Novém Městě nad Metují a v Opočně byl konán ve 

cvičných kuchyňkách a ve školní kuchyni Kasárna pod vedením učitelů odborného výcviku 

a instruktorů. Jejich výrobky byly distribuovány na různé akce. Žáci se také prezentovali a vyzkoušeli 

si obsluhu hostů při velkém množství akcí, které se konaly v Pyramidě nebo formou zajištění cateringu. 

Odborný výcvik žáků oboru Cukrář probíhal ve školních cukrářských dílnách. Byl věnován výrobě 

běžného sortimentu mini zákusků, dortů, koláčů apod. Pod dohledem učitelek odborného výcviku 

vyráběli žáci zakázky na různé akce. Zaměřovali se také na nové trendy v cukrářském oboru v rámci 

projektových dnů. 

Odborný výcvik oboru Pekař se odehrával v cvičných kuchyňkách k tomu upravených, a to v Novém 

Městě nad Metují a v Broumově pod dohledem učitelů odborného výcviku. Žáci připravovali výrobky 

z lineckého těsta, preclíky, vánočky, štoly, koláče, rohlíky a celozrnné chleby. 

Odborný výcvik oboru Prodavač v Broumově se konal v provozovně Penny Marketu Broumov a 

v Polici nad Metují, dále pak v odborné učebně v ZŠ Kladská. I v letošním roce bylo výhodou, že 

odborný výcvik byl veden v celých skupinách s našimi pedagogy a instruktory. Hlavní činnost žáků na 

pracovišti spočívala 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. 

Školní prádelna 

V pedagogickém procesu byla využívána školní prádelna na Kasárnách a nově vybudovaná prádelna v 

budově Školní. 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.  

Smluvní pracoviště školy 

Název organizace, adresa Obor 

Madlena z.s. Nové Město nad Metují Kuchař-číšník 

MSSS Oáza Nové Město nad Metují  Pečovatel 

Penny Market Police nad Metují Prodavač 

Penny Market Broumov Prodavač 
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8.2.9 Projekt Tranzitní program 

CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016805 

V tomto školním roce se Praktická škola dvouletá zapojila do Projektu Systémové podpory kariérového 

poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR, jehož nositelem je Ústav speciálně 

pedagogických studií při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 

Cílem tranzitního programu je usnadnit přechod mezi školním a pracovním prostředím žákům se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Prostřednictvím programu si mohli 4 žáci už během studia 

vyzkoušet svůj pracovní potenciál, získat nové sociální a pracovní dovednosti a po ukončení školy být 

připraveni na přijetí do pracovního poměru. 

V rámci projektu žáci absolvovali trénink pracovních a sociálních dovedností prostřednictvím výkonu 

praxe v rozsahu 4 hodiny 1x týdně. Tuto odbornou praxi vykonávali na školních pracovištích, školní 

prádelně a výdejně obědů. Na pracovištích žáky podporoval při výkonu činností pracovní asistent.    

Součástí projektu byly také odborné exkurze do sociálních podniků a žáci pracovali na technikách 

Plánování zaměřené na člověka (Profil na jednu stránku, Mapa, Cesta…). 

Po celý školní rok probíhalo také pravidelné vzdělávání školních metodiků tranzitního programu. Byly 

připraveny tyto semináře: Komunikace a emoce, Psychohygiena pro pedagogy, Individuální plánování 

ve vzdělávání a kariérové poradenství žáků SVP, Respektující přístup k sexualitě lidí s mentálním 

postižením, Na člověka zaměřený přístup k riziku, Inspirace, pomůcky a pracovní materiály k TP pro 

žáky se SVP, Plánování zaměřené na člověka – Cesta. 

Od 14. do 19. března 2022 se metodička školy účastnila studijního pobytu v Helsinkách. Společně s 

dalšími jedenácti zástupci škol z celé ČR navštívila organizaci „Live-säätiö“, která se zaměřuje na 

podporu žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a zároveň řeší jejich další možnosti po ukončení 

školy, především ty pracovní. 

Celý projekt je účastníky i jejich zákonnými zástupci velmi kladně hodnocen, pro žáky jsou velmi 

přínosné pracovní tréninky a získání povědomí o pracovním zařazení na trhu práce. 

8.2.10 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. Ke 

komunikaci využívali i program Foster. V říjnu proběhl návštěvní den učitelů na internátech a v březnu 

navštívili vychovatelé žáky ve škole.  

8.2.11 Metodická sdružení 

Učitelé teoretických a odborných předmětů, učitelé odborného výcviku a asistenti pedagoga se účastnili 

tří metodických sdružení na témata: 

18.10.2021 Zásady distančního vzdělávání 

28.02.2022 Vzdělávání žáků s SVP 

10.05.2022  Postřehy ze seminářů a školení 
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Zvolená témata byla podpořena zájmem pedagogů, kteří se k dané problematice mohli vyjádřit a podělit 

se o své zkušenosti, ať pozitivního či negativního charakteru.  

V rámci sdružení jsme měli možnost řešit drobné problémy či připomínky spojené s výukou a organizací 

školních akcí, dále pak správnost vedení třídní dokumentace. 

8.2.12 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 a vedoucí jednotlivých úseků. 

Kontrolní činnost mapuje pracoviště školy v budově Školní, Králíček, Pyramida, tělocvična, kuchyňka 

v Opočně, školní jídelna Kasárna, pracoviště Broumov a smluvní pracoviště. 

Ze všech konaných kontrol jsou pořizovány písemné záznamy. 

Kontrola vedení pedagogické dokumentace 

Tato kontrola probíhala jak namátkově, tak komplexně. Na začátku školního roku byla zaměřena na 

správné zavedení dokumentace, seznam žáků, podpisy a jména vyučujících. Zjištěné nedostatky byly 

ihned odstraněny. Komplexní prohlídka proběhla v prosinci 2021, následná kontrola odstranění 

nedostatků průběžně do konce prosince 2021. Závěrečná kontrola pedagogické dokumentace před 

archivací se konala od 25. do 30. června 2022.  Při kontrole dokumentace deníků, třídních knih, katalogů 

a bezpečnostních listů byly shledány drobné nedostatky formálního 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. Následně deníky byly 

vráceny třídním učitelům. 

Asistentky pedagoga předkládaly deníky zástupkyni ke kontrole jednou za pololetí. Odevzdány byly 30. 

června 2022. 

Vedoucí zájmových kroužků (ruční práce a florbal) odevzdali záznamy o práci také 30. června 2022. 

Kontrola dokumentace jednotných závěrečných zkoušek  

Kontrola závěrečných zkoušek byla zaměřena na dodržení pravidel předepsaného množství otázek dle 

aktuálního znění JZZZ. Kontrolováno bylo složení komisí, jmenování členů, organizace, přípravy, 

samotný průběh, přesné vyplnění veškeré dokumentace, následné podepsání členů komise a vyhotovení 

výučních listů a závěrečného vysvědčení.  

Kontrola průběhu ročníkových zkoušek 

Byl revidován výběr témat, kontrolována příprava, dodržení organizace, vedení dokumentace, průběh 

a hodnocení dílčích částí zkoušek. Končící druhé a třetí ročníky vykonali ročníkové zkoušky v dubnu, 

první a druhé ročníky pak v červnu. Ročníkové zkoušky jsou ze strany pedagogů kladně hodnoceny, 

žáci si již v prvním a druhém ročníku zkusí, co obnáší sebeprezentování  před komisí a ukáže se úroveň 

nabytých vědomostí a dovedností za uplynulý školní rok. 

Kontrola záznamů do IS Bakalář a IS Foster 

IS Bakalář - 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 

výrazné nedostatky. Pouze v dubnu při namátkové kontrole byla zjištěna absence fota nově 

nastoupivších žáků, napraveno v průběhu května. Neprodleně byly i hlášeny změny do osobního spisu 

žáka na sekretariátu. 
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Program IS Foster - namátkové kontroly zápisu probíhaly každý měsíc, hodnocení žáků za čtvrtletí a 

pololetí vždy po pedagogické radě. Program Foster je velmi přínosný systém evidování a předávání si 

důležitých informací mezi pedagogy. 

 

Kontrola zápisu zpráv od třídních učitelů pro SPC, PČR 

Na základě žádosti z odboru sociální péče nebo Policie České republiky vypracovávají třídní učitelé 

posudky žáků. Třídní učitelé je píší v daném termínu dle osnovy sestavené školní psycholožkou. 

Posudky pak následně prochází kontrolou zástupkyně ředitelky, po schválení jsou přeposílány sociální 

pracovnici k odeslání na příslušný orgán. 

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. 

Kontrola záznamů z pedagogické rady 

Při každé pedagogické radě byly kontrolovány podklady pro pedagogickou radu a následně záznamy 

z pedagogické rady. Rovněž byly pravidelně kontrolovány záznamy z metodických sdružení. 

Kontrolní činnost učitelů tělesné výchovy 

Namátkově byly kontrolovány předepsaný oděv a obuv, kontrola proškolení BOZP a znalost školního 

řádu. V neposlední řadě ověření uvolnění žáků ve školním roce z tohoto předmětu. Dále kontrola 

funkčnosti a bezpečnosti tělocvičného nářadí a náčiní. 

 

Kontrola asistentů 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 9 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 

byly vykonány 4 hospitace a početné namátkové kontrolní vstupy.  

Všichni pedagogové měli řádně vypracován pracovní tematický plán dle aktuálního ŠVP. 25. - 30. 

června 2022 proběhla závěrečná kontrola pracovních tematických plánů, kde si učitelé zaznamenávali 

výuku v průběhu školního roku. 

 

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 
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- 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 

- hospodárné čerpání surovin a materiálu ve výuce 

- vedení portfolia žáka 

Celkem byly vykonány během odborného výcviku početné namátkové kontroly a 6 kontrolních vstupů 

na pracoviště cukrárny, cvičné kuchyňky a školní kuchyně Kasárna.  

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. Stále přetrvává nedůslednost nekompletního pracovního 

oblečení u žáků gastro oborů a jejich následného vykázání z hodin 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. Dodržování hygienických podmínek dle metodického pokynu MŠMT. Zde nebylo shledáno 

žádné nedopatření ani pochybení.  

V únoru proběhla namátková kontrola portfolií žáků, kde měli založenu složku a vloženy materiály 

svědčící o úspěších v průběhu studia. Žákům byly předány před ústní závěrečnou zkouškou dne 23. 6. 

2022. 

Kontrola organizace chodu školy 

Byly prováděny namátkové kontroly 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, využití potravin a materiálu na výuku. V případě nejasností probíhaly okamžitě konzultace 

a došlo k připomenutí pravidel. 

Kontrolní činnost byla během 1. pololetí školního roku zaměřena na přítomnost aktuálních seznamů 

inventur v jednotlivých místnostech a platných provozních řádech. V učebnách, dílnách, kabinetech, 

kancelářích, výdejně a jídelně nebyly shledány nedostatky. 
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Jednou 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, kabinetech a chodbách. 

Taktéž bezproblémovým se jevilo dodržování pořádku a úpravy  okolí budovy. 

30. června 2022 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 vedoucí školní jídelny 

Vedoucí školní kuchyně předkládala každý měsíc pravidelně ke kontrole sestavení jídelního lístku pro 

následující měsíc a plnění spotřebního koše. Drobné nedostatky byly projednány a odstraněny. 

Kontrola dodržování hygienických opatření 

Pečlivě jsme sledovali informace z MŠMT, které dle aktuální pandemické situace vydávalo mimořádná 

opatření a informace k provozu škol. Kontroly byly zaměřeny na dodržování hygienických opatření 

vycházejících z vládních nařízení v souvislosti s karanténou a onemocněním Covid 19 - dezinfekce, 

nošení ochranných pomůcek, větrání, rozestupy. Probíhalo testování žáků a pracovníků školy na Covid 

19, které podléhalo důsledné kontrole, a také jejich pravidelná evidence a hlášení. Dále pak komunikace 

s KHS. 

Kontrola pracovní náplně provozních zaměstnanců - školníka, uklízečky 

S pracovníkem údržby a pracovnicí úklidu byly provedeny kontroly dodržování zásad BOZP a hygieny 

dle metodických pokynů, předcházení a vyhledávání rizikových míst se zvýšenými hygienickými 

pravidly. V tomto směru nebyly shledány žádné problémy a nedostatky. 

Propagace školy 

19. 11., 20. 11. 2021 a 28. 1. 2022 proběhl den otevřených dveří. Naše škola inzerovala nabídku učebních 

oborů v tisku a v rádiu, dále lze veškeré informace nalézt na webových stránkách školy. Dále se škola 

prezentovala články v tisku a účastí na různých akcích - například Den Evropy v Hradci Králové či 

přípravou caretingů pro různé organizace či firmy.  

 

Pravidelnou kontrolní činnost na svých úsecích také provádějí vedoucí oborů, které z kontrol 

odevzdávají první úterý v měsíci zápis zástupkyni ředitelky pro školu. 

Zhodnocení kontrolní činnosti vedoucích na úseku Odborné školy Nové Město nad Metují: 

 

Kuchař-číšník, Cukrář, Pekař, Prodavač 

 

V tomto školním roce vedoucí vykonala kontrolní vstupy na pracovištích odborného výcviku: 

- cukrářské dílny, cvičné kuchyňky (NM Králíček, NM Pyramida, Opočno, Broumov), školní 

kuchyň Kasárna, Penny market Broumov, Penny market Police nad Metují, odborná učebna 

Prodavačů v Broumově. 

Kontrolní vstupy byly zaměřeny: 

- dodržování školního a klasifikačního řádu 

- včasné plnění úkolů a požadavků vyplývajících z porad jednotlivých úseků 

- dodržování dohledu nad žáky  

- včasné zahajování vyučovacích hodin a odborného výcviku dle rozvrhu 

- průběh odborného výcviku 
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- plnění projektových dnů 

 

Shrnutí kontrolních vstupů na odborném výcviku: 

Výše uvedené body byly ve většině případů dodržovány.  

Průběh odborného výcviku je učitelkami většinou dobře zorganizován, pracovní vytížení žáků je 

přiměřené. Velkým přínosem je možnost odborného výcviku na kuchyni Kasárna, kde probíhá klasický 

pracovní provoz. Zde si žáci osvojují přípravu pokrmů i jejich výdej ve větším množství než na cvičných 

kuchyňkách. Naopak na cvičných kuchyňkách žáci vaří celé menu, a připravují se tak na závěrečné 

zkoušky. Taktéž se velkou měrou podílí na přípravě výrobků studené kuchyně na objednané akce, které 

zajišťuje naše škola pro širokou veřejnost. Nově je také zařazována číšnická praxe, které vede k 

výraznému zkvalitnění dovedností žáků při obsluze na rautech a ostatních akcích. 

Učitelé kladou důraz na praktické předvádění úkonů, dodržování bezpečnostních předpisů, dodržování 

osobní a pracovní hygieny žáků, vedení sešitů žáků, zápisy do žákovských knížek. Dbají na péči o 

zařízení, pomůcky a stroje na pracovišti. Předepsaná pedagogická dokumentace je vedena v pořádku. 

Klima skupin lze hodnotit ve většině případů kladně. V případě opodstatněných návrhů došlo k výměně 

žáků ve skupinách. Učitelky rozvíjí v žácích komunikativní dovednosti a dbají na užívání správné 

terminologie. Žáci mají možnost vyjadřovat svůj názor, jsou motivováni a je podporována jejich aktivita 

a zájem o praktickou činnost. Využívá se zkušeností žáků, sebehodnocení a analýza chyb k motivaci. 

Důležitý je příklad pedagoga, předávání jeho zkušeností žákům. 

 

Dále bylo průběžně kontrolováno: 

- včasné plnění úkolů vyplývajících z porad úseků 

- kontrola listů BOZP 

- kontrola vyplňování pracovních výkazů 

- inventury výukových skladů 

- dodržování rozpisů žáků na odborném výcviku 

- kontrola přítomnosti učitelů na dozorech 

- plánování a realizace exkurzí 

- kontrola pedagogické dokumentace (deníky OdV), zápisy do programů Foster a Bakalář 

- spolupráci učitelů s rodiči 

 

Veškeré dílčí nedostatky, které byly při kontrolách zjištěny, byly odstraněny. 

 

Pečovatelky, Rodinka, Příprava pro život 

 

Kontrolní činnost probíhala dle plánu kontrolní činnosti. Během školního roku probíhaly průběžně 

kontroly evidence spotřebního majetku, dodržování pracovní doby, pracovních povinností pedagogů a 

pedagogických asistentů, dohledů o přestávkách, úklidu v okolí školy, zahájení a ukončení vyučovací 

hodiny, estetické výzdoby svěřených tříd a společných prostorů školy, uzavření oken, uzamčení učeben, 

sboroven, vchodů do budovy, vypnutí elektrických spotřebičů, světel, uzavření vody v učebnách, 

sborovnách. 

Při kontrolních vstupech do hodin odborného výcviku byla sledována: organizace odborného výcviku, 

řízení činnosti žáků při jejich práci, dodržování bezpečnostních předpisů (pracovní oděv, pomůcky, 

ochranné pomůcky), psychohygienické podmínky, péče o pomůcky, zařízení používané v odborném 

výcviku. Byla také kontrolována evidence přítomných žáků, využívání žákovských knížek. Zjištěné 

nedostatky a závady byly vyřešeny vždy okamžitě. Velmi kladně byla hodnocena připravenost 

pedagogů, jejich individuální přístup k žákům a využívání pomůcek, které si sami vyrábějí. Dalším 

bodem kontrolních vstupů bylo sledování žáků se SVP a žáky s IVP, byly sledovány jejich studijní 

výsledky, individuální potřeby, spolupráce s asistenty pedagoga a plnění IVP. 
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Další kontroly se týkaly práce třídního učitele, byly provedeny kontrolní vstupy do třídnických hodin, 

kontrolovány zápisy z třídnických hodin a dokumentace třídního učitele. Průběžně byly kontrolovány 

záznamy o žácích v IS Foster, portfolia žáků. 

Probíhala pravidelná kontrola úkolů vzešlých z porad úseku. Nesplnění úkolů bylo vždy odůvodněno a 

byly stanoveny nové termíny. 

8.3 Pracoviště SŠ Opočno 

8.3.1 Květinář - aranžér 

V tomto školním roce probíhala výuka podle ŠVP Květinář-aranžér v 1. 2. a 3. ročníku. Teoretické a 

praktické vyučování probíhalo v rámci týdne. 

V oboru pracovalo 7 dívek se SVP pod vedením 3 asistentek pedagoga. Žákyně se speciálními 

vzdělávacími potřebami bylo nutno zohledňovat. Pedagogové a školský poradenský tým spolupracoval 

s rodiči, nebo zákonnými zástupci.  

Odborný výcvik byl realizován především v areálu školy, v aranžérské a květinové učebně a na školním 

pozemku, žákyně 3. ročníku měly možnost  pravidelně se účastnit odborného výcviku v zahradnictví 

Kašpar v Náchodě. Rozšířili jsme tak spolupráci započatou v minulém školním roce. Žákyně pracovaly 

ve skupině pod dohledem pedagoga a i odborníka z praxe. Možnost praxe ve velkém zahradnictví dává 

žákyním možnost zažít reálný pracovní den v zahradnické firmě a udělat si tak skutečný obraz o svém 

zaměstnání po vyučení. 

Do 1. ročníku v září nastoupilo 7 žáků. V průběhu pololetí 3 žáci odešli a jedna žákyně nastoupila. Ve 

druhém pololetí 1 žákyně přerušila studium. Ročník úspěšně ukončily 4 žákyně. Jedna dívka si podala 

žádost o opakování ročníku z důvodu dlouhodobé ústavní léčby. Ve 2. ročníku se učilo 6 žákyň a v 

průběhu 1. pololetí jedna žákyně nastoupila, ale po čase také přerušila studium. Druhý ročník úspěšně 

ukončilo 6 žákyň. Ve třetím ročníku se učilo 9 žákyň, z toho jedna byla celý rok v ústavním léčení a v 

průběhu 2. pololetí studium přerušila. Jedna žákyně díky vysoké absenci a přístupu ke studiu nebyla 

puštěna k závěrečným zkouškám. Studium tak dokončilo 7 žákyň, z toho 6 s vyznamenáním. 

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. Žáci také pracovali v keramické dílně. 

V září žákyně prezentovaly školu v Dobrušce na Svatováclavských slavnostech, kde před návštěvníky 

aranžovaly vypěstované dýně. Naše aranžmá a další výrobky školy (především cukrářské) se vždy 

vyprodají beze zbytku. Návštěvníci se zajímají o informační letáky oborů naší školy. 

Vánoční výstavy se v tomto roce, bohužel z důvodu epidemie, nekonaly, ale probíhal alespoň drobný 

prodej adventních věnců a vánočních dekorací v prostorách školy a na Merkuru. 



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

 

 

Strana 89 (celkem 131) 

V Častolovicích jsme se zúčastnili jarní výstavy Zahrady Čech mimo školu. Zde jsme ve spolupráci s 

kuchařským oborem upravili jarní prostřenou tabuli a také vyzdobili část reprezentativního sálu v 

podobě Pašijového týdne se všemi symboly Velikonoc. 

Exkurze: 

Květinové prodejny Náchod (září)  

Flóra Olomouc (duben) 

Výstava Zahrada Čech v Častolovicích 

Soutěže: 

Zahrádkářský svaz Častolovice (červen) - soutěžily 4 žákyně – 1 žákyně 3. ročníku se umístila na 3. 

místě 

Spolupráce se smluvními partnery: 

Zahradnictví Kašpar Náchod 

8.3.2  Opravář zemědělských strojů 

Do prvního ročníku byli přijati 3 žáci, všichni byli vzdělávání dl §16. Jeden žák pracoval s asistentkou 

pedagoga. Všichni žáci jevili o obor zájem a dosahovali výborných studijních výsledků a úspěšně 

ukončili první ročník. V ostatních ročnících tohoto oboru výuka neprobíhala.  

Odborný výcvik byl realizován v areálu školy a ve školních dílnách v Opočně. Žáci 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 malé zemědělské 

mechanizace, traktorů a některých zemědělských strojů.  

Součástí výuky technických oborů byly také odborné exkurze, které žákům doplnily informace a 

rozšířily jejich vědomosti. Vzhledem k nařízeným omezením exkurzí přímo v provozech z důvodu šíření 

onemocnění COVID-19 nebylo možné absolvovat všechny naplánované exkurze v plném rozsahu. V 

tomto školním roce žáci navštívili: 

Wikov Hronov 30.5. – odborná exkurze 

Karsit Jaroměř 6.6. – odborná exkurze 

8.3.3 Autoopravář 

Výuka probíhala ve všech ročnících. 

Do prvního ročníku na začátku školního roku nastoupilo 10 žáků, v průběhu školního roku 3 žáci 

přistoupili. Ročník dokončilo 8 žáků, jeden žák bude vykonávat opravnou zkoušku, dva žáci přerušili 

studium a dva žáci jej ukončili. Druhý ročník zahájilo 14 a úspěšně dokončilo 9 žáků, jeden žák bude 

opakovat ročník, dva žáci přerušili studium, dva žáci ukončili studium. Třetí ročník zahájilo 8 žáků, 5 

žáků studium úspěšně zakončilo závěrečnou zkouškou, jeden žák ukončil studium, dva žáci budou 

opakovat ročník.  

Odborný výcvik byl realizován v areálu školy a ve školních dílnách v Opočně a na smluvních 

pracovištích. 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. Dále pomáhali při údržbě a opravách školního zařízení. 
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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 

mechanizace. V průběhu školního roku se žáci podíleli na opravách a údržbě areálu, údržbě zeleně a 

sadu. 

Skupina žáků pracovala v rámci odborného výcviku na smluvním pracovišti: ŠKODA AUTO Kvasiny 

a výborná spolupráce byla s Autoservisem Kostelec nad Orlicí, kam pravidelně dojížděli žáci na OV v 

celé skupině s učitelem odborného výcviku. 

Součástí výuky technických oborů byly také odborné exkurze, které doplnily informace a rozšířily 

vědomosti žáků. Vzhledem k nařízeným omezením exkurzí přímo v provozech z důvodu šíření 

onemocnění COVID-19 nebylo možné absolvovat naplánované exkurze v plném rozsahu. V tomto 

školním roce žáci navštívili: 

Areál Dolní Vítkovice v Ostravě 18. 5. 2022 – odborná exkurze 

Wikov Hronov 2.6.2022 – odborné exkurze 

Karsit Jaroměř 9.6. 2022 – odborné exkurze 

8.3.4 Prodavač 

V tomto školním roce byli do 1. ročníku přijati pouze 2 nově přihlášení žáci a 2 žákyně ročník opakovaly. 

V průběhu září do oboru přestoupili 3 žákyně a 4 žáci z jiných škol. V listopadu 1 žákyně studium 

ukončila.  První ročník úspěšně absolvovalo 10 žáků. 

Do 2. ročníku oboru prodavačské práce postoupilo 8 žáků, z toho 1 žákyně ročník opakovala. Během 

školního roku 3 žákyně studium ukončily. Druhý ročník úspěšně absolvovalo 5 žáků. 

Do třetího ročníku oboru prodavačské práce nastoupilo 11 žáků. V dubnu 2 žáci podali žádost o přerušení 

studia. Závěrečné zkoušky v tomto oboru úspěšně ukončilo 9 žáků (5 žáků a 4 žákyně) z toho 4 s 

vyznamenáním. 

V rámci týdne se střídala teoretická i praktická výuka - 3 dny odborného výcviku a 2 dny teoretického 

vyučování. Odborný výcvik probíhal na smluvních pracovištích. Smluvním partnerem je pro nás 

společnost Penny s. r. o. Naši žáci docházejí na odborný výcvik do prodejen v Dobrušce, v Novém Městě 

nad Metují, Jaroměři a v Rychnově nad Kněžnou. 

Na pracovištích prodejen Penny s. r. o. 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 pracovala 1 skupina žáků při odborném výcviku na odborné 

učebně ve škole, kde se žáci učili další odborné činnosti potřebné pro zvládnutí tohoto oboru. Vždy byl 

kladen důraz na přiměřené pracovní tempo vzhledem k možnostem a schopnostem žáků. Ve všech 

ročnících bylo spektrum žáků a jejich možnosti velmi široké, a proto učitelé museli přizpůsobit rovněž 

teoretickou výuku těmto možnostem. 

Exkurze: 

Obchodní centrum – Futurum a Aupark v Hradci Králové  

velkoobchod Makro - Hradec Králové  

Mlýn Dřevíček  

Soukromý pivovar Baron v Opočně 
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Vánoční ozdoby ve Dvoře Králové  

Obří akvárium a Fajnpark v Chlumci nad Cidlinou 

Smluvní partneři:  

Penny s.r.o. (Dobruška, Nové Město nad Metují, Rychnov nad Kněžnou, Jaroměř) 

8.3.5 Environmentální vzdělávání  

V letošním školním roce jsme v rámci Environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty zvolili téma 

Člověk a příroda. Záměrem bylo rozvíjení vnímavosti k zákonitostem přírody a jejím cyklům. Poznávání 

živé i neživé součástí přírody. 

Na začátku školního roku byl sestaven nový tým EVVO pro na naší škole. Tým se sestával z 

následujících pracovníků Bc. Hana Bartošová - vedoucí týmu EVVO a realizátorka aktivit na OŠ 

Opočno, Ing. Stanislava Hofmanová - realizátorka aktivit na SŠ, Petra Babicová - realizátorka aktivit na 

ZŠ a Ivana Petrová - realizátorka aktivit na OŠ NM.  

Tým EVVO zahájil pracovní rok vzděláváním na konferencí Místně zakotveného učení v Praze, kde 

načerpal metodiky a nápady na další období. 

V říjnu proběhla konference Kapradí, 22. ročník setkání škol a institucí Královéhradeckého kraje v 

Trutnově na České lesnické akademii. Přednášky a další inspirativní nápady k ochraně ŽP se probíraly 

na workshopech ve skupinkách. 

Celoškolní akcí byla dne 12. 10. 2021 exkurze do ZOO Dvůr králové nad Labem, akce podporována 

grantem KHK, pod názvem Svět kolem nás, aneb život zvířat v dnešní době. Žáci SPŠ se zde podíleli 

na Etologickém pozorování. Část školy OŠ Opočno absolvovala odbornou přednášku – Vývoj života na 

Zemi. Během přednášky jsme byli seznámeni se všemi vrstvami vývoje až po současnost a prohlédli si 

galerii Tengenenge. Žáci ZŠ se věnovali sekci ptactva. Pro žáky OŠ Nové Město nad Metují byl 

připravený program Lidoopi. Žáci během exkurze zpracovávali metodické listy, které se vázaly ke 

stanovenému tématu. Ty byly vyhodnoceny a nejúspěšnější žáci byli oceněni. Této akce se zúčastnilo 

100 žáků z celé školy. 

Další společnou akcí byla v březnu přednáška v Kině 70 v Novém Městě nad Metují s názvem Planeta 

Země 3000 a tématem byl Madagaskar. Této neuvěřitelně zajímavé a poučné přednášky doplněné 

filmovými ukázkami se zúčastnilo také 100 žáků. Veškeré materiály, které jsme z akce získali, jsme 

vystavili ve škole na nástěnky a žáci obdrželi pracovní listy. Na jednotlivých úsecích jsme znalosti žáků 

vyhodnotili a žáci obdrželi koncem školního roku ocenění a diplomy. 

Další společnou akcí byla akce – Ukliďme svět. Zapojením se do této akce se stáváme součástí 

celorepublikového projektu. Do této akce se opět zapojily všechny součásti naší školy. 

V rámci plánu EVVO byly rovněž plněny dílčí akce na jednotlivých úsecích školy. 

SPŠ se zúčastnila exkurze v elektrárně Hučák v Hradci Králové. OŠ Opočno se zúčastnila v září exkurze 

s environmentálním programem ve Vrchlabí, kterou žáci obdrželi jako odměnu za práci v EVVO v 

minulém roce od spolku MRKEV. Akce Botanicus v Ostré nad Labem jsme se z důvodů pracovní 

vytíženosti bohužel neúčastnili. OŠ Nové Město nad Metují byla na exkurzi na farmě Bošina a akce 

Zasaď si strom se z důvodů nemoci COVID-19 nekonala. 



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

 

 

Strana 92 (celkem 131) 

Žáci ze ZŠ Nové Město nad Metují se zúčastnili exkurze v čističce odpadních vod v Náchodě. Z důvodů 

Covid 19 se bohužel nemohli zúčastnit exkurze na  dotříďovací lince odpadu v Rychnovku. 

Od celoškolní akce oslavy Dne Země na Floře Olomouc jsme museli ustoupit, díky vysokému zdražení 

pohonných hmot a vysoké finanční zátěži. Školu tedy reprezentovala na akci alespoň malá skupina žáků 

zahradnického oboru z Opočna. V tomto školním roce byly také zrušeny Vánoční výstavy školy a to z 

důvodů nemoci COVID-19. 

8.3.6   Odborný výcvik  

Odborný výcvik u technických oborů tradičně převážně v dílnách školy. Pro žáky 3. ročníku jsme nově 

navázali spolupráci se ŠKODA AUTO a.s. v Kvasinách, kde se pravidelně 4 žáci účastnili odborného 

výcviku na reálném pracovišti a tím získali výbornou průpravu pro reálný profesní život. Za tuto 

příležitost jsme vděčni a bude-li to možné, budeme ve spolupráci dále pokračovat. 

Po výborně navázané spolupráci z loňského roku se žákyně zahradnického oboru hojně účastnily  

odborného výcviku na pracovišti Zahradnictví Kašpar v Náchodě. Mimo to pracovali na pracovištích 

školy v květinové a aranžérské učebně a v neposlední řadě na pozemcích školy, kde pečovaly o květiny 

a rovněž realizovaly výstavbu vyvýšených záhonů.  

Žáci oboru Prodavačské práce se tradičně zúčastnili odborného výcviku na pracovištích společnosti 

Penny s. r. o. Stejně jako v loňském roce působili žáci na pracovišti Penny Dobruška, Nové Město nad 

Metují a Rychnov nad Kněžnou a nově jsme rozšířili naše působiště také do Penny Jaroměř. Tato 

spolupráce se smluvními partnery je pro školu velmi důležitá, neboť se zde odehrává hlavní část 

odborného výcviku. Společnost Penny nám umožnila na některých 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 ohodnoceni za produktivní činnost, což je silnou motivační složkou.  

Žáci 2. ročníku učebních oborů Autoopravář a Květinář - aranžer absolvovali výcvik v řízení 

motorových vozidel pro získání řidičského oprávnění B. Počet uchazečů 14, tři nedokončili z důvodu 

ukončení studia, čtyřem žákyním ještě nebylo umožněno absolvovat závěrečnou zkoušku z důvodu 

nízkého věku a zatím čtyři žáci úspěšně absolvovali závěrečnou zkoušku a získaly oprávnění k řízení 

motorových vozidel skupiny B. 

Smluvní pracoviště školy 

Název organizace, Adresa Obor 

ŠKODA AUTO a.s. Kvasiny (se sídlem Tř. Václava Klementa 869, Mladá 

Boleslav II 
Autoopravář 

Penny Market, Radonice, provozovny Nové Město nad Metují, Dobruška, 

Rychnov nad Kněžnou, Jaroměř 
Prodavač 

Zahradnictví Kašpar, U Zastávky 199, Náchod  

 
Květináři 

8.3.7 Metodická sdružení  

V průběhu roku se konala tři setkání, učitelů teoretických i praktických předmětů v rámci metodického 

sdružení (03.11.2021, 01.03.2022, 24.05.2022). Oproti minulému roku již všechna proběhla prezenčně. 

První téma metodického sdružení neslo název „Distanční vzdělávání - reflexe“, kde byly připomenuty 

zásady a formy distančního vzdělávání a především byl projednán návod pro zhodnocení zapojení žáků 

do distančního vzdělávání a zhodnocení zapojení žáků do současné prezenční výuky po dlouhém období 
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vzdělávání mimo školu. Hodnotila se i spolupráce s rodiči a bylo nutné vyhodnotit, na co se u žáků ve 

vzdělávacích návycích a vzdělávání samotném zaměřit. Prezentaci připravila zástupkyně P. Sobotková 

Pro druhou schůzku bylo tématem „Vzdělávání žáků se SVP.“. Na toto téma vypracovala referát 

kolegyně Hana Bartošová a rovněž představila řadu kompenzačních pomůcek, které ve výuce žáků se 

SVP používá. Diskuse byla vedena k žákům se SVP, které v naší části školy vzděláváme.  

Třetím tradičním tématem byly postřehy ze školení a seminářů, kdy se kolegové s ostatními podělili o 

své poznatky ze školení. Novinkou byla MZU (Místně zakotvené učení) ze kterého bude čerpat v příštím 

roce EVVO. Zástupkyní byli kolegové rovněž obeznámeni o plánu karierního vzdělávání, které bude 

součástí ŠVP od následujících školního roku. 

8.3.8 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. V tomto roce byla kontrolní činnost vykonávána pouze prezenční formou. 

Pravidelnou kontrolní činnost na svých úsecích prováděli také vedoucí oborů, kteří z těchto kontrol 

zpracovávají zápis a měsíčně jej společně s pracovním výkazem odevzdávají zástupkyni ředitelky pro 

školu. Kontrolní činnost vedoucích úseků je zaměřena především na kontroly: 

- plnění 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. 

Kontrola povinné třídní dokumentace  

Během celého roku prováděla zástupkyně ředitelky namátkovou kontrolu povinné dokumentace. Dne 

15. 9. byla provedena první kontrola třídních knih, deníků a 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 zkontrolovány při 

následné kontrole 14. 10. 2021 s  třídními učiteli. Další kontrola dokumentace se konala 3. 2. a byla 

zaměřena na uzavření pololetí a na vedení třídnických hodin. Dne 11. 3. 2022 byla kontrola zaměřena 

na plnění Minimálního preventivního programu školy v rámci třídnických hodin. Poslední kontrola 

dokumentace se konala dne 30. 6. při odevzdávání veškeré dokumentace zástupkyni. V některých 

třídách byly opět zjištěny drobné nedostatky (chybějící podpisy vyučujících), které byly ihned 

odstraněny. 



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

 

 

Strana 94 (celkem 131) 

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. 

Dne 21. 10. 2021 proběhla kontrola plnění pracovních tematických plánů. Další kontroly probíhaly 

namátkově při kontrolních vstupech do hodin. Při všech kontrolách bylo zjištěno plnění této povinnosti 

a nebyly shledány žádné nedostatky. Na konci školního roku 30. 6. 2022 proběhla závěrečná kontrola 

pracovních tematických plánů, kde si učitelé zaznamenávali výuku v průběhu školního roku. ŠVP bylo 

splněno dle tematických plánů ve všech oborech u všech předmětů.  

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 e fungoval a dozory byly pravidelně drženy. 

Namátkově probíhaly také kontroly odborného výcviku jak ve škole, tak na smluvních pracovištích. 

Během roku bylo provedeno 32 kontrolních vstupů ve výuce. Pravidelně byly prováděny také kontrolní 

vstupy při ročníkových a závěrečných zkouškách. Kontrola hodin odborného výcviku byla zaměřena 

především na prostorové a materiální zabezpečení, dodržování bezpečnosti práce a hygienických norem 

a hygienických pravidel, propojení mezi teoretickou výukou a praxí, motivaci žáků, vedení a pracovní 

vzor učitele a hodnocení žáků. V teoretických předmětech bylo zástupkyní vykonáno 6 hospitací. Ve 

všech oborech bylo shledáno přímé propojení teoretické výuky a praxe. 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 

Pravidelně jednou za měsíc probíhala kontrola náplně činnosti asistentů pedagoga prostřednictvím 

deníků. K evidenci činnosti nebylo žádných připomínek. Na úseku v tomto roce pracovalo 5 asistentek. 

Asistentky se řídili stanovenou náplní své práce, dodržováním zásad BOZP, směrnicemi, svým rozvrhem 

a především individuálními potřebami přiřazeného žáka a pokyny spolupracujícího pedagoga. 

Dne 28. 6. proběhla závěrečná kontrola plnění Minimálního preventivního programu školy a 29. 6. 2022 

také jeho vyhodnocení za školní rok pomocí monitoringu mezi žáky i učiteli. 

Dne. 17. 9. proběhla kontrola závazků zaměstnanců v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

(DVPP) a dne 14:6. proběhla kontrola vyhodnocení plnění těchto závazků. Všichni zaměstnanci se 

snažili splnit své závazky, především v doplnění vzdělání. 4 kolegyně zdárně ukončily studium 

pedagogiky na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. U některých kolegů nedošlo k naplnění 

plánovaných školení a seminářů, které byly z důvodu nemoci nebo malého počtu zájemců zrušeny. 

Koncem června   rovněž  proběhlo tradiční hodnocení pedagogických i nepedagogických pracovníků 

školy. 

Ze všech kontrol zástupkyně školy byly pravidelně pořizovány záznamy a předkládány ke kontrole 

ředitelce školy. 
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8.3.9 Celkové hodnocení organizace vzdělávání všech částí OŠ v Novém 

Městě nad Metují a Opočně 

Ve školním roce 2021/2022 probíhala veškerá výuka všech oborů podle platných ŠVP.  

Poprvé v tomto roce probíhalo doučování žáků podporovaných MŠMT z financí EU pro zmírnění 

negativního dopadu distanční výuky z důvodu COVID19 na žáky v období říjen až prosinec 2021 byla 

tato podpora čerpána na doučování 37 žáků převážně skupinovou výukou ve všech částech OŠ a SŠ ZŠ 

v tomto období nečerpala). Doučování vedlo celkem 9 učitelů (4 na SŠ, 3 na OŠ NM a 1 na OŠ OP). 

Ve druhém dotačním období se v hojném počtu účastnily doučování všechny části školy včetně ZŠ. Na 

OŠ NM vedlo doučování 10 učitelů u žáků z 15 tříd. Na OŠ OP vedly doučování 4 učitelky u žáků 10 

tříd. Na SŠ NM vedlo doučování 6 učitelů u žáků 15 tříd. Na ZŠ NM vedli doučování 3 učitelé u žáků 3 

tříd. Předpokládáme, že v následujícím školním roce bude doučování a zájem o něj pokračovat. 

Dne 21. 4. 2022probíhalo ve škole testování matematické gramotnosti žáků. Ze všech žáků školy bylo 

ČŠI vybráno 16 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z e studijních oborů typu E narozených v 

roce 2006. Z vybraného vzorku se testování neúčastnila 1 dívka, která byla v dlouhodobém ústavním 

léčení. Testování všech žáků proběhlo bez problémů v prvním kole. Zpětnou vazbu k výsledkům žáků 

jsme dosud neobdrželi. 

Dne 22. 4. 2022 se konaly přijímací pohovory na OŠ. Tentokráte se konaly pouze v Novém Městě nad 

Metují v ulici školní, neboť první ročníky oborů se v Opočně již otevírat nebudou. Z rozhodnutí kraje 

se bude tato část školy uzavírat a obory budou přesunuty do NM. 

V souvislosti se stěhováním opočenských oborů do NM proběhlo budování nových učeben odborného 

výcviku v budově ČSA v NM. Rovněž se budují nové květinové učebny pro výuku odborného výcviku 

zahradnického oboru ve stejném místě, rekonstrukcí starého bytu uvolněného po bývalém školníkovi. 

Tato rekonstrukce je velmi rozsáhlá a finančně velmi náročná. V této souvislosti dochází také k budování 

zázemí pro učitele a pro žáky (šatny a sborovny). Škola se snaží o zbudování těchto prostor svépomocí 

z důvodu úspory části finančních prostředků. 

První ročníky oborů prodavač a autoopravář budou umístěny do nevyužívaných tříd a dílen, které škola 

již vlastní a dochází pouze ke kosmetickým úpravám tříd, dílen a zázemí pro žáky a pedagogy. Jedná se 

především o šatny a sborovny.  

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 podle ŠVP „V životě se neztratíme“, který je uložen na stránkách České školní 

inspekce - Inspis. Součástí ŠVP je příloha s minimálními doporučenými úrovněmi pro úpravy 

očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření, které vycházejí z aktuálního RVP - ZV.  

Tým speciálních pedagogů a pedagogických asistentů je připraven se věnovat: 

● dětem s poruchami chování 
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● 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 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 nejméně jedna asistentka pedagoga.  

Žáci mají možnost účastnit se projektových dnů, návštěvy knihovny, divadla či kina, exkurzí, výletů, 

plaveckého výcviku a výuky na dopravním hřišti pro prvostupňové děti, pro druhostupňové je v zimě 

bruslení.  

Veškeré akce dokumentujeme a ukládáme na webu ve školní fotogalerii, školním facebooku a nově i 

školním instagramu.  

V době zápisů žáků probíhá i u nás zápis žáků do prvního ročníku základní školy. V letošním školním 

roce byli v řádném termínu zapsáni dva žáci do prvního ročníku.  

ZŠ je jedinou takto zaměřenou školou v České republice, která má vlastní internát. Na základě 

psychologického doporučení jsme zpracovávali pro žáky individuální výchovný plán pro zvládání 

pobytu a činností na internátu včetně motivačního programu. 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 mléko nebo džus, různé druhy ovoce a zeleniny a také nechyběly tradiční ochutnávkové koše 

mléčných výrobků a ovoce.   

K dispozici jsme měli tělocvičnu, zahradu u školy, workoutové hřiště na pozemku školy, kola, brusle, 

lyže, snadný přístup na internet a řadu dalších 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.  

● Důraz klást na výchovnou složku výchovně-vzdělávacího procesu 

● Rozvíjet kompetence v oblasti sociálních dovedností, schopnosti uspět v mezilidských vztazích 

a zvyšovat míru zodpovědnosti za vlastní chování  

● Uplatňovat speciálně pedagogické principy, vč. pedagogiky zážitkové (např. projektové dny 

s různým zaměřením) 

● Zachovat atmosféru rodinného prostředí s důrazem na vytváření vztahů saturujících potřeby 

přijetí a bezpečí 

● Dodržovat respektující přístup vůči každému žákovi a jeho zákonnému zástupci 

● Spolupracovat se zákonnými zástupci jako partnery při výchovně-vzdělávacím procesu 

● Dodržovat vysoce individualizující přístup respektující potřeby jednotlivých žáků 

● Přítomnost školního výchovného týmu ve zvýšeném personálním obsazení (školní psycholog, 

školní sociální pracovnice) 

● Nadále zvyšovat míru kooperace se spolupracujícími organizacemi (př. OSPOD, SVP, aj.) 

● Pokračovat v osobním i odborném rozvoji pedagogických pracovníků (účast na různých 

školeních, seminářích, workshopech) 

● Ze strany pedagogických pracovníků průběžné doplňování chybějícího studia potřebného 

k výkonu činnosti 
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● Spolupracovat intenzivně se žáky jiných úseku školy při navazování přátelských vazeb, 

zvyšování povědomí o jednotlivých částech školy, budování dobré pověsti, využívání 

praktických ukázek z nabízených učebních oborů nejen v rámci kariérového poradenství  

8.4.2 Organizace školy 

Naše základní škole sídlí na adrese Českých bratří 1035, Nové město nad Metují v budově Králíček 

společně s internátem pro základní školu. Jsme škola s 1. a 2. stupněm a poskytujeme vzdělávání od 

prvního do devátého ročníku. Škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu “V životě se 

neztratíme”, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Výuka na 

obou stupních probíhá v odděleních. Žákům především 1. stupně byla v letošním školním roce v době 

po vyučování k dispozici školní družina, která je provozována v rámci internátu. Žáci k nám do základní 

školy mohou nastoupit v průběhu školní docházky, což bylo v letošním školním roce, především v 1. 

pololetí, ve větším počtu než v minulých letech. Tato skutečnost vedla k rozšíření tříd na 2. stupni o 

jednu třídu.  

8.4.3 Personální obsazení 

Na začátku školního roku bylo obsazení pedagogického sboru následující: celkem osmnáct 

pedagogických pracovníků, z toho vyučujících na celkový úvazek 8,2272 a asistenti pedagoga na 

celkový úvazek 7,1597. Ve druhém pololetí letošního školního roku byla otevřena další 2. stupňová třída 

z důvodu většího počtu přijatých nových žáků. Ve druhém pololetí bylo obsazení pedagogického sboru: 

celkem devatenáct pedagogických pracovníků, z toho vyučujících na celkový úvazek 8,8636 a asistenti 

pedagoga na celkový úvazek 7,4625.  

Základní škola využívá pracovní činnosti školní psycholožky a sociální pracovnice. 

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 dvě 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 

jednu sborovnu. Dále je zde i pracoviště školní psycholožky. 

V 2. patře se nacházejí učebny žáků II. stupně, sklad pomůcek a učebnic, dvě sborovny učitelů a 

asistentek pedagoga. 

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 oddechová 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 ZŠ a v odpoledních hodinách dětmi, 

které jsou ubytovány na internátě. Ke sportovním a relaxačním aktivitám slouží také školní zahrada 

přímo u budovy školy s nově budovaným workoutovým hřištěm, které je velmi oblíbené u žáků.  K 

dispozici máme také lyže, brusle, snadný přístup na internet a řadu dalších možností pro naše žáky.  
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8.4.5 Organizace výuky 

V letošním školním roce byla výuka nadále ovlivněna bezpečnostními a hygienickými opatřeními 

ohledně nemoci covid-19. Všichni pedagogický pracovníci zodpovědně dbali na jejich dodržování.  

Vyučování na 1. stupni probíhalo pouze v dopoledních hodinách. Žáci 2. stupně měli 1x týdně odpolední 

vyučování (TV, 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 a žáci 

v letošním školním roce znovu mohli pravidelně využívat nabídky muzea, knihovny, kina, účastnit se 

vhodných exkurzí a na konci školního roku vyrazit do přírody nebo navštívit další města nebo akce 

určené žákům ZŠ formou školních výletů.  

V tomto školním roce byl opět v ŠVP zařazen předmět Řečová výchova na 1. stupni ZŠ. Zachován zůstal 

předmět speciálně pedagogické péče dle doporučení školského poradenského zařízení a kurz plavání pro 

žáky 1. stupně.  

8.4.6 Příchody a odchody žáků během školního roku 

Přijatí žáci do naší do školy: 6 žáků na I. st. a 16 žáků na II. st. 

Přestupy na jinou školu: 1 žák na I. st. a 3 žáci z II. st. 

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 Třída 

záři Plavecký výcvik 2,. 3.,4. r  

říjen 

Exkurze ZOO Dvůr Králové nad Labem 

Den prázdných tříd 

Turistický výlet podzim v Krkonoších 

6., 7., 8. r 

celá škola 

2., 3., 4., r 

leden Bruslení - zimní stadion Nové Město nad Metují 2. stupeň ZŠ 

únor 
Bruslení - zimní stadion Nové Město nad Metují 

Návštěva knihovny - literatura pro děti a mládež 

2. stupeň ZŠ 

1. stupeň ZŠ 

březen  
Sportovní dny - plavání 

Návštěva kina - Madagaskar 

5., 6., 7., 8., 9., r 

celá škola 

duben Den prázdných tříd celá škola 

květen Exkurze ZOO - exotická zvířata 2., 3., 4., r 

červen 

Turnaj KUBB 

Exkurze dopravní hřiště Trutnov 

IZS Dobruška 

Sportovně zábavný den - Fajnpark Chlumec nad 

Cidlinou 

Turistický výlet - Peklo 

Exkurze Léčivé prameny Lázně Běloves 

Exkurze zámek Častolovice 

Exkurze keramická dílna 

Turistický výlet - zvířata v lese 

Exkurze farma Bidlo Mezilesí 

celá škola 

celá škola 

celá škola 

celá škola 

 

7., r 

2., 3., 4., 5.,  r 

3., 5., r 

3., 5., r 

3., 5., r 

3., 5., r 
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Celý školní rok se taktéž žáci účastnili tzv. „Tematických a projektových dnů“ s náplní významných 

milníků české novodobé historie.  

 

Měsíc Tematický či projektový den 

září Adaptační den 

Projektová výuka - Den české státnosti 

říjen Projektový den - vznik ČSR 

Den prázdných tříd 

listopad Projektová výuka - 17. listopad 

Prosinec  Tematický den - Tradice Vánoc 

leden Projektový den - Holokaust 

únor Tematický den - Masopust 

březen  Projektová výuka - J. A. Komenský 

duben Tematický den - Velikonoce 

Tematický den - Den Země 

květen  návštěva keramické dílny 

červen Den dětí 

 

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.  

Měsíc Název akce Pro koho 

září Adaptační den - úvodní setkání a seznámení žáků 

Registrace do projektu “Desatero pro primární prevenci” 

celá ZŠ 

celá ZŠ 

říjen Práce s třídním kolektivem - Desatero pro primární 

prevenci 
5., 6., 7., 8., 9. r 

prosinec Přednáška policie ČR - Drogy a kyberšikana 2. stupeň ZŠ 

leden Práce s kolektivem 7. r 

květen Ochutnávka ovoce a zelenina - zdravý životní styl celá škola 

červen Dopravní výchova - exkurze dopravní hřiště Trutnov 

První pomoc - ukázky na dni IZS Dobruška 

5., 6., 7., 8., 9. r 

celá škola 

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 
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uplatňuje nejen ve školním prostředí, ale především v praktickém životě. Snaží se také vytvářet pozitivní 

životní styl a utvářet správnou hierarchii životních hodnot.  

Letošní rok byl věnován tématu: Zvířata kolem nás. Žáci se zúčastnili exkurze do ZOO Dvůr Králové 

nad Labem a promítání dokumentárního filmu na téma Madagaskar a žáci 2. stupně ZŠ navštívili čističku 

odpadních vod v Červeném Kostelci. Všichni žáci základní školy se také zapojili do projektu „Ukliďme 

Česko!. 

Během školního roku 2021/2022 proběhla řada akcí na podporu Environmentální 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 Úvod do environmentální výchovy, ve vyšších 

ročnících Environmentální výchova s dotací jedna hodina 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. 

8.4.9 Metodické sdružení 

V letošním školním roce se uskutečnily celkem tři metodická sdružení, která byla věnována především 

prací s konkrétními žáky, diagnózám současných a nově nastupujících žáků, třídnické dokumentaci, 

aktuálním poznatkům z navštívených školení a v neposlední řadě digitální gramotnosti a zavedení nové 

informatiky v následujícím školním roce.  

Témata byla:  

Datum Téma 

26. 10. 2021 Digitální gramotnost - nová informatika v ŠVP 

22. 02. 2022 Vedení školní dokumentace ZŠ - třídní kniha, třídní výkaz, katalogový list, karta žáka 

17. 05. 2022 Postřehy ze seminářů a školení a hodnocení výchovně vzdělávacího procesu 

2021/2022 

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 a veškerými školskými 

poradenskými zařízeními. Ke spolupráci s diagnostickým ústavem docházelo při umisťování našich 

žáků do tohoto zařízení. Pokračovali jsme ve spolupráci s SVP Náchod. 

Spolupráce s  jinými subjekty 

- spolupráce s OSPOD , kurátory, soc. pracovníky 

- spolupráce s pedagogicko - psychologickými  poradnami 

- pravidelná spolupráce se středisky výchovné péče 

- spolupráce s pediatry a dětskými psychiatry  

- DD Sedloňov 

- Madlena z. s. 
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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 informačním 

systémem Foster, kam pravidelně pedagogický pracovníci zapisují informace o žácích a jejich chování.  

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. Zákonní zástupci měli také možnost kdykoliv po telefonické domluvě navštívit školu 

a internát. Ze strany školy byli zákonní zástupci také informování ohledně prospěchu a chování žáků 

formou stanovených odpoledních konzultací v termínech 02. 11. 2021, 11. 01. 2022, 05. 04. 2022 a 07. 

06. 2022. Tyto konzultace probíhaly především telefonicky.

8.4.12 Žákovská a učitelská knihovna 

Žákovská knihovna je umístěna v nábytkové sestavě 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 

V letošním školním roce probíhala spolupráce s internátem pro základní školu a školní družinou 

pravidelně s ohledem na stále platné hygienické a bezpečností předpisy nemoci covid-19. Informace o 

žácích byly předávány mezi pedagogy a vychovateli osobně nebo telefonicky, prostřednictvím porad 

jednotlivých úseků a také porad vedení pravidelně každý týden. Všechny uvedené úseky si vzájemně 

předávali potřebné informace také prostřednictvím systému Foster.  

Žáci 1. stupně v hojné míře využívali služeb školní družiny. Ta byla k dispozici v době po vyučování do 

14:30 hod.  

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 a vedoucí asistentky pedagoga. Veškerá 

kontrolní činnost byla průběžně zaznamenávaná a odevzdávána v měsíčních intervalech.  

. Hospitační činnost během celého školního roku byla vykonávána klasickou celohodinovou hospitací 

nebo krátkými vstupy do hodin. Během měsíců květen - červen byla hospitační činnost na ZŠ posílena 

za pomoci paní PaedDr. Olgy Taláškové. Tyto hospitace poskytly pedagogům odborný náhled na jejich 

práci a prostor pro další efektivní vedení vyučovacích hodin.  

V průběhu školního roku byly prováděny tyto kontrolní činnosti: 

Kontrola povinné dokumentace       

● třídní knihy 

● třídní výkazy 

● katalogové listy 

● karty žáků  

● bezpečnostní listy jednotlivců  

● zápisy do Fosteru v určených intervalech 

 

Závěrečná kontrola pedagogické dokumentace  

● třídní knihy, třídní výkazy, katalogové listy + uložení k archivaci 
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Kontrola vedení hodin vyučujícími:  

Ve výuce zejména se zaměřením na učitele, kteří se věnovali výuce předmětů, které doposud neučili 

nebo na pozici učitele začali. V zájmu kontrolní činnosti bylo především: 

● dodržování didaktických zásad 

● mezipředmětové vztahy 

● rozvíjení klíčových kompetencí ŠVP 

● rozvoj komunikace mezi žákem a učitelem 

● hodnocení žáků, pozitivní motivace 

● dodržování struktury hodiny – nezapomínat na úvodní pozdrav povstáním žáků v lavici a 

ukončení hodiny, zhodnocení hodiny, pozdrav na konci hodiny  

● pozdrav povstáním žáků při příchodu návštěvy  

● materiální zabezpečení 

● využití kompenzačních pomůcek 

● dodržování bezpečnosti práce  

● motivace žáků  

● příklad učitele a řízení činnosti žáků při práci 

● střídání činností 

● individuální přístup k žákům 

● hygiena během vyučovací hodiny – větrání, relaxační chvilky apod. 

● celkové klima ve třídě 

● zápis známek v ŽK 

● spolupráce TU + asistentek pedagoga 

● důslednost při výchovném vedení 

● dodržování IVP 

● plnění tematických plánů 

 

Kontrola organizace chodu školy 

Probíhala náhodně cca 1x týdně se zaměřením na: 

● pravidelnou kontrolu plnění úkolů vycházejících z porad vedení a vedoucích úseků 

● dohled vedený pedagogickými pracovníky o přestávkách a před zahájením vyučování 

● dohled v průběhu oběda 

● přezouvání žáků 

● dodržování začátků a ukončení vyučovacích hodin  

● vyvěšení řádů v jednotlivých učebnách, dílně 

● kontrola odevzdávání mobilů 

● kontrola pořádku v prostorách školy 

● kontrola lékárniček 

● pomoc začínajícím učitelům 

 

Kontrola a pomoc při přípravě učebních dokumentů: 

● ŠVP 

● tematické plány 

● bezpečnostní listy 

● kontrola a pomoc při zavedení nových pedagogických kolegů  

● připravenost na vyučovací hodiny 

 

Kontrola komunikace s rodiči a sociální pracovnicí 

● veškerá komunikace – osobní, telefonická apod. musí být zapsána do Fosteru 

● dle pravidel školního řádu TU musí kontaktovat soc. pracovnici o neomluvené absenci 

● dodržování pravidel pro ochranu osobních údajů 
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Přípravy na vyučování 

● kontrola probíhala formou vstupů do hodin a hospitací. Všichni učitelé věnovali přípravám 

maximum a snažili se o různorodost činností - měli pro žáky připravenou řadu úkolů. Případné 

nedostatky byly řešeny osobními pohovory. 

● vyučovací hodiny navazovaly na předcházející učivo 

● pedagogičtí pracovníci neužívali odborných nebo nových výrazu bez vysvětlení 

● při využívání tabule k zápisům učiva, byl jejich rukopis čitelný, zápisy byly přehledné 

● pozornost učitelé věnovali průběžně všem žákům 

● obsah učiva byl vždy srozumitelný žákům a s žáky se pracovalo dle jejich možností 

Materiální podpora výuky 

● pedagogičtí pracovníci měli k dispozici vždy velké množství didaktického materiálu, který byl 

zakoupen nebo vlastnoručně vyroben (v hojné míře se využívalo laminování pomůcek) 

● rozmístění lavic ve třídách vytvoří dostatek soukromí pro žáky 

● nadále byly využívány kompenzační pomůcky ve výuce 

Hodnocení žáků 

● klasifikace žáků probíhá průběžně 

● pedagogičtí pracovníci se snaží o motivační způsob hodnocení, a to především v předmětech 

výchovného charakteru 

● pedagogičtí pracovníci vytvářejí ve třídách pozitivní atmosféru 

● problémem jsou časté ztráty žákovských knížek  

Interakce a komunikace 

● je založena na upřednostňování výchovné složky 

● všichni pedagogičtí pracovníci i v kritických situacích při vyučování i o přestávkách zachovali 

klid a rozvahu 

● interakce a komunikace se velmi lišila dle složení třídy a v každém kolektivu probíhala jinak. 

Významný byl vztah třídního učitele a asistentky pedagoga se svojí kmenovou třídou, ten pak 

velmi ovlivňoval vztah ke všem vyučujícím. 

Praktické činnosti  

● při kontrolách byla opět sledována oblast BOZP  

● opět proběhla dvakrát ročně kontrola listů BOZP 

● BOZP byla kontrolována také při akcích školy, výletech atp.  

Zápisy do programu Foster  

● Zápisy byly kontrolovány pravidelně každé pondělí a vyučující byli průběžně upozorňování na 

nedostatky, které následně napravili.  

● Do informačního systému bylo v průběhu celého školního roku pravidelně zapisováno týdenní 

hodnocení chování jednotlivých žáků, komunikace se zákonnými zástupci a všichni pedagogičtí 

pracovníci zapisovali také všechny řešené problémy. 

Hodnocení pracovníků 

● na konci školního roku je prováděno hodnocení pedagogů dle příslušné směrnice 

● v průběhu školního roku byl s vyučujícími prováděn pohospitační pohovor 

Vedení třídnické dokumentace 

● třídnická dokumentace byla pravidelně kontrolována během celého školního roku namátkově 

nebo komplexně ve všech třídách (02. 09. 2021, 26. 11. 2021, 10. 12. 2021, 10. 02. 2022 - 
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kontrola TK, třídního výkazu a katalogových listů žáků u nově vzniklé třídy VI., 18. 03. 2022, 

03. 06. 2022) Zjištěné nedostatky byl vždy ihned odstraněny 

● závěrečná kontrola třídnické dokumentace před archivací proběhla 30. 06. 2022 

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, zároveň nabízí možnost 

ubytování žákům i z ostatních typů středních škol. 

Provoz internátu a domova mládeže (dále jen internát) byl v letošním školním roce realizován ve třech 

budovách, a to v Novém Městě nad Metují na Králíčku, na Kasárnách a v Opočně. V Novém Městě byl 

zajištěn vždy od neděle, v Opočně od pondělí po vyučování do pátku.  

Provoz internátu se řídí ročním plánem školy, Školním vzdělávacím programem a Vnitřním 

řádem internátu a domova mládeže a režimem dne. Ve struktuře činností jsou proporčně 

zastoupeny činnosti řízené a spontánní. V rámci vedlejší hospodářské činnosti nebyly v tomto 

školním roce poskytovány ubytovací služby.  

Od března jsme ubytovali uprchlíky z Ukrajiny ve školním zařízení Hradčany a v budově 

internátu v Opočně. 

Provoz školní družiny byl realizován pro žáky prvního stupně ve dnech školního vyučování v 

prostorách budovy Králíčku.  

Za celkový provoz a chod internátu a školní družiny zodpovídá zástupkyně pro mimoškolní 

činnost. Vedení je dále zajištěno vedoucí vychovatelkou, vychovatelkou pověřenou vedením úseku 

Králíčku a Opočna. Na svěřeném úseku probíhala pravidelná a systematická kontrolní činnost. 

Vedoucí vychovatelka byla od začátku školního roku až do dubna v pracovní neschopnosti, čímž 

se stal školní rok náročný po stránce vedení a jeho řízení. Přesto se v letošním školním roce dařilo 

pedagogické činnosti a všem plánovaným aktivitám. 

V tomto školním roce prošel úsek mimoškolní výchovy hloubkovou kontrolou ČŠI a byl kladně 

vyhodnocen. Kontrola proběhla jak v oblasti vedení úseku, povinné dokumentace a přímé 

výchovné činnosti, tak v hodnocení estetiky, úklidu, skladbě činností a plnění prevence. 

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 49 

lůžek včetně izolačního pokoje. Internát je umístěn v podkroví, ve druhém patře a v části prvního patra 

budovy. Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových a trojlůžkových 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 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 motivačním hodnocení, 
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sledování televizního programu, relaxaci a odpočinku, hraní společenských her. Ve druhém patře 

internátu je herna, ve které je umístěn stolní fotbálek a televize. V podkroví budovy jsou vybudovány 

dva skládky, jeden na výtvarnou činnost a druhý na pomocný inventář (pračka na prádlo). V přízemí 

budovy se nachází prostorná školní jídelna, kolárna, sklad prádla a botníky. Internát je vybaven 

elektronikou (televize, DVD přehrávače), horskými koly, koloběžkami a pomocným sportovním 

náčiním. Žáci mají možnost vypůjčit si drobný inventář (fény, žehličky na vlasy). K dispozici je žákům 

bezdrátové internetové připojení. Pro zájmovou činnost je využívána venkovní zahrada, jejíž prostory je 

možné využít pro rozličné míčové a pohybové hry, které nabízí sportovní inventář internátu. Ve druhém 

patře internátu je pro ubytované žáky vybudována a vybavena relaxační a odpočinková místnost, kterou 

žáci mají možnost kdykoliv navštívit.  

K posezení slouží na zahradě zbudované ohniště, hrací plocha a workoutové hřiště. Dalšími možnostmi 

sportovního vyžití jsou výlety do malebného okolí internátu, nebo návštěvy nedalekého venkovního 

hřiště na Hradčanech. 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 budově internátu Králíček byly umístěny tři výchovné skupiny, jejichž činnost zajišťovali skupinoví 

vychovatelé. Všechny výchovné skupiny byly složeny pouze ze žáků základní školy. Dvě skupiny byly 

chlapecké a jedna smíšená. Noční službu zajišťovaly dvě bezpečnostní pracovnice. Asistenci vykonával 

jeden pedagog na poloviční úvazek. Dle potřeby další asistentka na dohodu. Ve výchovných skupinách 

bylo umístěno na začátku školního roku celkem 24 žáků, na konci školního roku zde bylo 23 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, 

nedosahují požadované pedagogické i speciálně pedagogické kvalifikace. Všichni vychovatelé ale 

zahájili studium. 

Školní družina je součástí školy a internátu a má kapacitu 24 žáků. Její zázemí tvoří herna a relaxační 

místnost. K zvyšování fyzických sil, otužilosti a rozvoji zdraví žáků slouží venkovní zahrada 

a tělocvična. Vnitřní prostor družiny je vybaven hracím koutkem, pracovními stoly 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. Personálně byla školní 

družina obsazena jednou vychovatelkou a jednou asistentkou. Na začátku školního roku docházelo do 

školní družiny celkem 12 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 14 žáků. 

 

8.5.1.2 Denní režim internátu základní školy 

Kolektiv vychovatelů byl nový. Bylo nutné zajistit stabilní režim dne a zautomatizovat jeho pevný 

rámec. Tento nutný předpoklad, díky němuž plynou dobré výsledky výchovně vzdělávacího procesu, 

nebyl vždy naplněn.  Nepodařilo se sjednotit denní režim a jeho hodnocení ve všech výchovných 

skupinách. Jako zásadní se ukázalo aplikovat adekvátní a pohotové reakce na problematické chování 

žáků a porušování vnitřního řádu internátu. Žáky výchovných skupin s důsledným vedením bylo na 

konci školního roku možno hodnotit lépe. Dodržováním pravidel hodnocení a celého rámce DR se lépe 

daří celkově ovlivňovat klima internátu. Ve výsledku se tím také posilují vztahy mezi žáky a vychovateli.   
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Průběh ranní přípravy do školy u všech výchovných skupin ztěžovalo slabé 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 výrazně zlepšila v letošním roce 

přítomnost zástupkyně pro mimoškolní činnost a vychovatelky pověřené vedením v ranním provozu 

internátu a v jídelně. Pozitivní účinek bylo stále třeba podporovat důsledným vedením žáků, vychovatelů 

i ranní služby. Bylo zavedeno i ranní hodnocení, které velmi pomohlo výchovné práci s žáky. 

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 dívčí skupiny po internátu a 

zamezit tak nekontrolované interakci mezi žáky a žákyněmi.  

8.5.2 Budova Kasárna 

8.5.2.1 Internát a domov mládeže 

Budova internátu a domova mládeže se nachází v prostorách bývalých novoměstských kasáren. Jedná 

se o samostatný třípodlažní objekt, ve kterém bylo v letošním školním roce k dispozici ve dvou patrech 

74 lůžek. Od příštího školního roku bude kapacita rozšířena na 83 lůžek, využity budou i dva pokoje v 

podkroví budovy. Upraveny byly též prostory na třetím patře, původní vychovatelna byla přestěhována 

do menšího pokoje, čímž také došlo k možnosti navýšení počtu lůžek. Zároveň byla na tomto patře 

vybudována další vychovatelna. Na příští školní rok je naplánováno umístění 4 výchovných skupin. Na 

druhém patře budovy je připraveno 30 lůžek, na třetím 45 lůžek a v podkroví 8 lůžek. 

Pokoje internátu a domova mládeže jsou standardně vybaveny, žáci mají k dispozici lůžko s úložným 

prostorem, skříň, noční stolek, nástěnku a lampičku. V každém pokoji je stůl a židle. Na konci školního 

roku byly objednány další nové postele k doplnění a výměně stávajících, dále skříně a botníky. 

Obě patra jsou vybavena kuchyňkami s elektrickým sporákem, mikrovlnkou, lednicí a rychlovarnou 

konvicí. Žáci mají k dispozici klubovny s moderní televizi s připojením na internet a počítačem, herny 

se stolním tenisem, fotbálkem a šipkami. Internát poskytuje žákům bezdrátové Wi-fi připojení. 

K volnočasovým aktivitám mají žáci možnost využívat dvě vybavené tělocvičny, již zmíněné herny a 

využívat sportovní náčiní (míče, tenisové rakety, rakety na líný tenis, frisbee). Dále stolní nebo deskové 

hry a knihy.  

V prvním patře budovy se nachází nově zmodernizovaná kuchyň, prostorná jídelna s výdejnou, kde je 

zajištěno celodenní stravování žáků. V přízemí budovy jsou umístěny šatny s uzamykatelnými botníky. 

V letošním školním roce zde byly umístěny tři výchovné skupiny žáků - KA1 internát, KA2 internát a 

KA3 domov mládeže. Výchovně vzdělávací činnost vykonávaly tři skupinové vychovatelky. U 

výchovné skupiny domova mládeže došlo v březnu k výměně skupinové vychovatelky, původní 

vychovatelce nebyla prodloužena pracovní smlouva. Vychovatelka KA2 podala výpověď z pracovního 

poměru a k 30. 5. svůj pracovní poměr ukončila. Po jejím odchodu byla její výchovná skupina sloučena 

s KA1. Vedoucí vychovatelka byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti, nastoupila až od dubna. 

Zástupkyně pro mimoškolní činnosti pověřila zastupováním vedení jednotlivých úseků internátu a 

domova mládeže dvě vychovatelky. Noční službu zajišťovala bezpečnostní pracovnice. Ranní buzení a 

dopolední dohled nad žáky při odpoledních praxích zajišťovala vrátná.  

K ubytování bylo na začátku školního roku přijato celkem 52 žáků, po odchodu končících ročníků 

průběhu června jich k 30. 6. ukončilo 37. 

Výchovně vzdělávací činnost vychází z ŠVP internátu a domova mládeže, průběžně byly naplňovány 

všechny klíčové kompetence. 
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8.5.3 Budova Opočno 

8.5.3.1 Internát a domov mládeže 

Internát je samostatný objekt, který je součástí areálu školy. Jeho celková kapacita je 149 lůžek. Žáci 

jsou ubytováni ve druhém a třetím patře budovy. V letošním školním roce bylo čtvrté patro využito k 

ubytování uprchlíků z Ukrajiny.  

Na každém patře jsou dvě klubovny s televizí a prostorem pro zájmovou činnost. Pokoje jsou standardně 

vybaveny, každý pokoj má vlastní koupelnu a sociální zařízení. V přízemí budovy je umístěna izolace, 

kuchyňka a PC místnost. Dále se zde nacházejí prostory školy - kabinety učitelů pro odborný výcvik, 

cvičná kuchyňka pro odborný výcvik, pracovna a šatna pro aranžérky a šatna pro odborný výcvik 

kuchařů. 

V suterénu budovy jsou umístěny prostory využívané k nabídce na zájmovou činnost – posilovna, stolní 

tenis, výtvarná dílna, keramická dílna, hudební místnost a knihovna. Dále je zde umístěn skládek 

internátu a šatny žáků. Žáci mají možnost využívat sportovní náčiní a stolní nebo deskové hry. 

K volnočasovým aktivitám využívá internát i zázemí školy – tělocvičnu, posilovnu, venkovní hřiště. V 

suterénu se dále nachází technické místnosti, místnosti údržby a šatna pro odborný výcvik. 

Stravování je zajištěno ve výdejně školní jídelny, která je součástí areálu. 

V letošním školním roce zde byly umístěny dvě výchovné skupiny žáků - O1 a O2 internát. Výchovně 

vzdělávací činnost zajišťovali dva skupinoví vychovatelé, noční službu bezpečnostní pracovnice. 

K ubytování bylo na začátku školního roku přijato 25 žáků, po odchodu končících ročníků průběhu 

června jich k 30. 6. ukončilo 15. 

Výchovně vzdělávací činnost vychází z ŠVP internátu a domova mládeže, průběžně byly naplňovány 

všechny klíčové kompetence.  

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. V letošním školním roce byl plán aktualizován a obsahově modernizován. 

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. Na každé budově byl 

vytvořen hodnotící materiál “Chlubíme se”. 

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 (motivační hodnocení), výběru z nabízených možností, konstruktivnímu řešení incidentů 

a podobně. 
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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 (motivační hodnocení). 

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 (motivační hodnocení). 

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. 

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. v říjnu rozhovory 

na téma drogy a návykové látky a šikana, v dalších měsících nebezpečí v kyberprostoru, zdravý životní 

styl a bezpečný pohyb po městě - předcházení rizik úrazu.), která byla skupinovými vychovateli 

realizována formou besed. Také zhlédnutím filmu s určitou tématikou. Velmi často byli všichni žáci 

upozorňováni na jednání v rámci fair play. Byli vedeni k zodpovědnému třídění odpadu a 

ekonomickému hospodaření s energiemi. Během roku se uskutečnil nácvik evakuace. Prevence 

probíhala formou skupinových sezení, motivačních hodnocení žáků 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, pravidelné a průběžné zapisování do informačního systému Foster. 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 

a motivačního hodnocení. 

Osvědčenou a významnou výchovnou metodu představovalo motivační hodnocení žáků ZŠ. Žáci 

základní školy ubytovaní na internátu byli hodnoceni každý den. Hodnocení žáků se stalo součástí práce 

vychovatelů a asistentů a žákům poskytlo pravidelnou reflexi vlastního chování. Hodnocení týdenní za 

účasti zástupkyně pro mimoškolní činnost 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. Žáci tak měli možnost každý den vyhodnotit své chování a snažit se o co nejlepší výsledek. 

Zpětná vazba tak byla jak okamžitá tak dlouhodobá. Pokud byla aplikace této metody důsledně 

využívaná, byla ve výchovných skupinách účinná. Na závěr školního roku proběhlo velké finální 

hodnocení, na kterém všichni žáci zhodnotili své chování a obdrželi zpětné vazby. 
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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. 

V letošním roce jsme se snažili žáky během přípravy na vyučování motivovat ke čtení a počítání. Cílem 

bylo běžné, praktické používání drobných finančních obnosů při nákupu potravin. Někteří žáci jsou přes 

veškerou snahu slabí v běžném životě je pro ně stále problém nákup si spočítat a zkontrolovat vrácené 

mince. V nácviku budeme pokračovat. Doplňovací texty, četba a omalovánky byly také běžnou součástí 

přípravy na vyučování. V případě velké únavy žáků jsme volili učení formou hry, což se nám osvědčilo 

a žáky bavilo. Žáci další činnost spojenou se školními povinnostmi často vykonávají s velkou nevolí. 

Zájmová činnost 

Zájmová činnost byla ve výchovných skupinách pravidelně realizována ve dnech pondělí až středa 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. Pestrost a povaha nabídky 

zájmové činnosti je dána zejména personálním obsazením, zájmy, schopnostmi a ochotou 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 (např. výlet do galerie v České Skalici, 

na Velkou Deštnou a do ZOO). Internáty se zapojují i do dotačních a grantových řízení vypisovaných 

městem a krajem. Žáci se také zapojili do soutěže v kresbě - letos na téma Itálie vypsané Městem Česká 

Skalice. Pod vedením pana vychovatele se věnovali kreslení obrazů celé jarní měsíce. Jejich snaha byla 

korunována velkým úspěchem. Jeden náš žák se umístil na druhém místě. 

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). 

Návštěvy workoutového hřiště a stavba bunkrů. Cílem byla výchova ke zdravému životnímu stylu, 

zdokonalování fyzického stavu žáků. V rámci čerpání získaných financí z grantu od zřizovatele byla 

i v letošním roce uspořádána bowlingiáda.  

Filmový klub byl zařazován především do večerního programu, při špatném počasí a v zimních 

měsících. Obsah byl volen dle charakteru (edukační, prevenční, odpočinkový) a s ohledem na věkovou 

skupinu žáků. Kolektivu vychovatelů bylo doporučeno prezentovaný obsah předem konzultovat 

s vedoucí vychovatelkou.  

Společenské hry byly náplní večerního programu a krátkého časového prostoru po příchodu ze školy. 

V případě špatného počasí jsme v letošním roce také několikrát soutěžili mezi jednotlivými skupinami. 

(stolní tenis, výroba vánočního řetězu, výroba pomlázek atd). Starší žáci si našli oblibu ve stolním tenisu 

a fotbálku. Platná byla i velká nabídka deskových her.  

Sportovní hry byly v letošním školním roce v plném proudu. 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. 
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Při výtvarných činnostech žáci pomáhali s výzdobou internátu, zejména kluboven a chodeb). Za 

pomoci pana vychovatele se konal pravidelný kroužek malování. Dále se žáci společně s pedagogickými 

pracovníky podíleli na výrobě výrobků na vánoce. Žáci si mohli vyzkoušet práci s různými materiály, 

vyráběli z papíru, textilií, přírodních materiálů. Vcelku oblíbeným se také stalo malování antistresových 

omalovánek. 

Z 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. 

V červnu pak proběhla kontrola z OHS v Náchodě, která prověřila úroveň úklidu a dopadla velmi dobře. 

 Pro rozvoj jemné motoriky měli žáci k dispozici stavebnice, relaxační písek a z netradičních materiálů 

jsme vyráběli mýdla a svíčky. V kuchyňce jsme společně upekli chléb, štrůdl s koláče. Vařili jsme 

puding a na venkovním ohništi guláš. Pečení a vaření je nejoblíbenější pracovní činností žáků. 

Cílem všech činností bylo osvojování, rozšiřování a upevňování klíčových kompetencí podle možností 

každého žáka. 

8.5.4.2 Mimoškolní činnost žáků Střední a Odborné školy  

ŠVP a Minimální program prevence 

Práce ve výchovných skupinách vychází ze ŠVP internátu a domova mládeže a je členěna dle 

jednotlivých ročníků na programy adaptace, osobnostního rozvoje a zrání. Skupinové vychovatelky si 

vytvářejí plány své výchovné práce vždy na pololetí, jednotlivé body ŠVP dále rozpracují do měsíčních 

a týdenních plánů a plní jednotlivé klíčové kompetence a – g (viz uvedené kompetence u kapitoly 

8.4.4.1). Výchovnou práci vyhodnocují vždy na konci každého pololetí v hodnoceních výchovné práce, 

zároveň se o své zkušenosti a poznatky dělí se svými kolegy na metodických sdruženích. Žáci jsou 

pravidelně seznamováni s bezpečnostními předpisy, poučeními, Vnitřním řádem internátu a 

domova mládeže, podílejí se na plánování a výběru činnosti jednotlivých skupin. Vybraní zástupci se 

účastní jednání žákovské rady, mají možnost vyjádřit své požadavky a přání vedení školy. Na obou 

úsecích proběhlo na začátku každého pololetí bezpečností školení žáků včetně prověřovacího testu 

znalostí a nácvik chování při vzniku požáru, tzv. cvičná evakuace. 

Plán preventivního programu vychází z aktuální organizační směrnice č. 32/2021/OS Preventivní 

program školy pro úsek Odborné školy a organizační směrnice č. 37/2021/OS Školní preventivní 

program pro útvar Střední školy a je součástí plánu výchovné práce. 

V letošním školním roce probíhaly týdny prevence ve dnech od 23. září do 4. října a od 27. ledna do 7. 

února a byly zaměřené na prevenci negativních společenských jevů, působení proti toxikomanii, 

projevům rasismu, intolerance a xenofobie. Vše probíhalo formou společných besed a řízených 

rozhovorů. Z dalších vybraných témat uvádíme -  ohrožování mravní výchovy mládeže, partnerství a 

plánované rodičovství, Evropský den obětí, nevhodný a nežádoucí styl, závislosti, prevence kouření, 

lyftování, šikana, kyberšikana, diskriminace, agresivita, kriminalita, morálka. Průběžně byla zejména 

dívkám připomínána rizika spojená s poruchami příjmu potravy a zásady zdravých stravovacích návyků. 

V rámci filmového klubu shlédli žáci filmy a dokumenty - př. Ochránce, Summerhill.Cuberbully, Na 

hory, Řekni ne!, zkroť NET HNED, V síti, Pírko, Matkou v 16-ti, Ubal a zmiz, Lehká jako dech. 

Aktuálně probíhaly na jednotlivých úsecích také diskuze na téma války na Ukrajině. 
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Příprava na vyučování  

Příprava na vyučování je v denním režimu žáků pevně zakotvená, probíhá v čase od 19:00 - 20:30 hod. 

Žáci se na výuku připravují převážně samostatně, žádají o pomoc vychovatele při přezkoušení, 

vysvětlení, doplnění učiva. Individuálně a ve spolupráci s učiteli a asistenty jsme se pravidelně věnovali 

žákům s PAS a ADHD. Bereme na vědomí individualitu každého žáka a snažíme se o srozumitelné 

předání důležitých informací a následnou pomoc.  

Zájmová činnost  

Zájmová činnost je nedílnou součástí práce vychovatele. V jednotlivých výchovných skupinách je 

nabízena pravidelně, a to ve dnech pondělí, úterý a středa od 15:30 - 17:00 hod., u žáků Střední školy 

jedenkrát týdně, a to zpravidla ve středu a pouze u prvních ročníků. Žáci mají možnost podílet se na 

plánování jednotlivých činností, které vycházejí plánu vychovatele. 

Pestrost a povaha nabídky 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, vždy za finanční spoluúčasti žáků. 

Zájmové činnosti přizpůsobují vychovatelé zejména schopnostem, možnostem a zájmům žáků, 

zdravotnímu stavu a omezením žáků a počasí. Cílem je naučit žáky vhodně využívat svůj volný čas, 

nabídnou a ukázat možnosti jeho smysluplného trávení, vést žáky k vzájemné spolupráci, samostatnosti, 

vytrvalosti, umění podřídit se a respektovat volbu druhých. Ve večerních hodinách byla žákům nabízena 

individuální zájmová činnost.  

Sportovní aktivity a hry tvoří v běžném roce významnou část obsahu zájmových činností. Mezi 

nejoblíbenější patří návštěva tělocvičny a míčové hry – florbal, kopaná, košíková, přehazovaná a 

vybíjená, dále bowling, šipky a kulečník, stolní fotbal a stolní tenis. Žáci v Opočně pravidelně navštěvují 

posilovnu. Nedílnou součástí tělovýchovné činnosti jsou i turistické výlety po okolí – do přírody i za 

nákupy. Obě města nabízejí zajímavé možnosti poznávání okolí, k oblíbeným patří výlet na Pavlátovu 

louku, do Pekla, do Obory a na oba zámky. Někteří žáci provozují i různé sportovní aktivity individuálně 

ve svém volném čase - fotbal, posilovna, někteří žáci začali navštěvovat workoutové hřiště. Ze stolních 

a  deskových her patří k oblíbeným Aktivity, Česko junior, Dostihy a Sázky, Twister, Dobble a různé 

karetní hry. V letošním roce jsme zásobárnu her doplnili o další hry na rozvoj komunikace, postřehu a 

logiky.  

V rámci výtvarných a pracovních činností se žáci zapojují zejména při přípravě dekorací k výzdobě 

internátu a domova mládeže v rámci ročních období, drobných upomínkových předmětů na vánoční a 

velikonoční prodej, k příležitostem narozenin svých spolužáků a blízkých. Za zmínku stojí kreslení 

antistresových obrázků, mandal, práce s papírem a textilem, přírodniny, práce v keramické dílně. 

Výtvarné aktivity jsou též omezeny možnostmi žáků. 

Žáci z oborů potravinářské práce a cukrář a se rádi a aktivně zapojují do přípravy drobných pokrmů 

a občerstvení. Ve cvičné kuchyňce na Kasárnách připravovali žáci k různým příležitostem perník, 

bábovku, dort, palačinky, puding, muffiny. Občerstvení uspořádali v rámci vánočního posezení. 

Další  oblíbenou aktivitou je společná návštěva knihovny, případně nabízené výstavy v knihovně. 

V neposlední řadě patří k velmi oblíbeným činnostem žáků práce na PC, při které mají možnost 

připravovat se do školy, autoškoly, připojit se na školní Facebook a Instagram nebo ve volném čase hrát 

počítačové hry. 

Udržování pořádku a práce pro internát 

Žáci jsou pravidelně a průběžně vedeni k udržování pořádku na pokoji, ve svých osobních věcech i ve 

společných prostorách internátu, zejména kuchyňkách a klubovnách. Pokoje jsou pravidelně hodnoceny, 

nejlepší žáci oceněni vycházkou, pochvalou. V případě nedostatků naopak jejich omezením. Generální 
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úklid se provádí vždy ve čtvrtek před odjezdem žáků. Žáci se též účastní pravidelného úklidu venkovního 

prostředí okolo budovy a akce “ Uklidˇme svět” a “Uklidˇme Česko”. 

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. 

Plán preventivního programu 

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. Dále probíhaly interaktivní přednášky na témata rizik: kouření, alkohol, drogy, šikana a 

bezpečnost v kyberprostoru. Na tato témata byly vyrobeny plakátky, letáčky a obrázky s žáky. Dále hry 

zaměřené na rozvoj mezilidských vztahů. 

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. 

Pomocí krátkých výchovně vzdělávacích pořadů se žáci v družině dozvěděli o tom jak rychle pomoci 

topícímu se člověku, člověku s popáleninami nebo otrávenému nebezpečnou látkou. 

Mezi pravidelné venkovní aktivity patřily procházky do přírody, okolí internátu a také různé sportovní 

pohybové hry na venkovním hřišti. Tvořivost a spolupráce byla podpořena při stavbě bunkrů v přírodě. 

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. Vždy byla respektována omezení pro 

situaci s Covid – 19. 

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 a na Facebook , na které byly vkládány příspěvky a fotografie z 

pořádaných akcí. 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. Vychovatelé každé čtvrtletí připravovali 

podklad pro pedagogickou radu.  

Spolupráce vychovatele ZŠ s asistentem vychovatele probíhala každodenně. V tomto roce byl na 

internátu k dispozici stabilně jeden asistent pedagoga na poloviční úvazek. Jeho náplní byla asistence 

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 
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činnostech. Z pozice vychovatele bylo občas nezbytné asistenta 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 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 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 příjezdech žáků nebo při domluvených 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 především o DD Sedloňov. Komunikace se 

zástupci dětských domovů byla spíše dobrá, občas ze strany dětského domova 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 a podpora, vysvětlování, přesvědčování, individuální přístup, osobní 

příklad, kontrola, výchovné opatření, hodnocení před skupinou, snížení denního hodnocení, nebo dopisy 

rodičům. Motivační hodnocení u žáků ZŠ je specificky modulováno dále viz 8.5.4.1. 

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 výletů nebo 

udělení mimořádných výhod za dlouhodobě dobré chování. Motivaci žáků podporovalo i ocenění 
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ředitelky školy. Návrhy na ocenění (za mimořádné chování, jednání, výsledky) podával skupinový 

vychovatel na konci pololetí, žáci byli odměněni 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 10x 

- napomenutí zástupkyně pro mimoškolní činnost 5x  

- napomenutí ředitelky školy 5 

- pochvala vychovatele 0x 

- pochvala zástupkyně pro mimoškolní činnost 0x 

- ocenění ředitelky školy 3x 

Úsek školní družiny: 0x 

Úsek OŠ a SŠ Nové Město nad Metují: 

- napomenutí vychovatele 4x 

- napomenutí zástupkyně pro mimoškolní činnost 0x  

- napomenutí ředitelky školy 0x 

- pochvala vychovatele 1x 

- pochvala zástupkyně pro mimoškolní činnost 0x 

- ocenění ředitelky školy 2x  

Úsek OŠ Opočno: 

- napomenutí vychovatele 0x 

- napomenutí zástupkyně pro mimoškolní činnost 1x 

- napomenutí ředitelky školy 0x 

- pochvala vychovatele 6x 

- pochvala zástupkyně pro mimoškolní činnost 0x 

- ocenění ředitelky školy 4x 

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 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 OŠ 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 
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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 byla žákům zajištěna revize 

elektrických spotřebičů a také proběhl nácvik evakuace. Cvičné nácviky evakuace na všech úsecích 

ubytování přispívají významnou měrou k zajištění bezpečnosti. 

V případě úrazu žáka postupovali vychovatelé podle stanoveného postupu. V případě podezření na 

závažné zranění bylo využito služebního vozidla a vychovatel doprovázel žáka k ošetření. Případně byla 

přivolána záchranná pomoc. K nejčastějším úrazům dochází 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. 

Ochrana zdraví byla důrazně dodržována i ve spojení se situací Covid19. Veškerá opatření byla důsledně 

prováděna a kontrolována i po opadnutí hlavní vlny onemocnění. 

8.5.5 Kontrolní činnost zástupkyně ředitelky pro mimoškolní činnost 

Kontrolní činnost na svěřeném úseku internátu školní družiny 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, družiny a domova mládeže v budově 

Králíček, Kasárna, Opočno a podléhaly jí: 

- vedoucí vychovatelka  

- vychovatelka pověřená vedením úseku ZŠ a ŠD a vychovatelka pověřená vedením úseku OŠ 

Opočno a NM. 

Kontrolní činnost na úseku poradenských služeb  probíhala v prostoru Králíčku, ČSA a podléhaly jí: 

- psycholožka, 

- asistentka pro sociálně znevýhodněné žáky/sociální pracovnice 

Kontroly vedoucí vychovatelky a vychovatelek pověřených vedením úseku 
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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 

V letošním školním roce byla situace náročná z důvodu dlouhodobé nemoci vedoucí vychovatelky. Její 

kontrolní činnost byla proto přenesena více na pověřené vedoucí. Za celek pak zodpovídala zástupkyně 

pro mimoškolní činnost.  

Při kontrolní činnosti v průběhu roku nebyly zjištěny žádné velmi závažné nedostatky ani porušení 

pracovní kázně. Na konci školního roku došlo u dvou kolegů k porušení pracovní kázně. Drobná zjištění 

(např. termíny předávání zápisů z kontrolní činnosti a předávání informací z porad úseků) vedly 

k lepšímu nastavení systému práce na úseku mimoškolní výchovy. Kontrola dokumentace na úseku 

Králíčku byla celý školní rok značně náročná. Při kontrolách výkazů byla zodpovědnost na pověřených 

vedoucích, které se postupně naučily kontrolu provádět. Náročné bylo vést individuálně zaměstnance ke 

kvalitnímu vedení dokumentace průběžně a neodkládat jejich aktualizaci. U denního hlášení a docházky 

bylo potřeba stále znovu trpělivě vysvětlovat a učit spolupracovníky dokumentaci vést. Zde musela být 

kontrola častá. Následně byla dokumentace stále podrobována dvojí kontrole – pověřené vedoucí 

vychovatelky a zástupkyně. Pověřená vedoucí byla opakovaně vedena k systematičtější práci, lepší 

organizaci času a metodice plánování. Některé úkony se tak podařilo zlepšit. Kontrola v této oblasti byla 

prováděna u každé vedoucí minimálně 2 x za měsíc. 

Systematickou kontrolou v Opočně byla zajištěna důkladná prověrka úklidu a hygieny budovy a 

inventur. Přesto se nepodařilo zlepšit přístup všech žáků k pravidelnému odběru stravy – ani v Opočně 

ani u žáků DM na Kasárnách. V druhé polovině roku se po návratu vedoucí vychovatelky situace výrazně 

zlepšila. Na Králíčku, na Kasárnách i v Opočně se dařilo zkontrolovat všechen majetek úseku. V Opočně 

a na Kasárnách probíhala inventura a kontrola dokumentace velmi dobře.  

Vzhledem k ubytování uprchlíků v budově internátu v Opočně bylo nutné ve zvýšené míře dbát na 

bezpečnost žáků a monitorovat více jejich pohyb po budově a zamykání objektu. Vše proběhlo po celé 

pololetí bez zjištěných závad. 

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 předávány 

pracovníkům 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 k jejich předcházení. Bezpečnost žáků i zaměstnanců se stala trvalou 

prioritou a nedílnou součástí každodenní kontrolní činnosti úseku. Bude probíhat i v dalších obdobích 

Ve zprávě vedoucí vychovatelky následují podrobné informace. Kontrolní činností bylo zjištěno, že jak 

vedoucí vychovatelka tak vychovatelky pověřené vedením odváděly v průběhu školního roku 

zodpovědně a velmi dobře svěřenou práci. 
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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 OŠ 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 úseku ZŠ se v letošním roce objevovaly drobné nedostatky dané především 

tím, že od ledna převzal jednu skupinu nový pan vychovatel a učil se dokumentaci vést. Každý nástup 

nového pracovníka a jeho zaučení je v průběhu školního roku náročný. Vše je nutné dobře manažersky 

naplánovat a také zachytit v dokumentaci. Zde vznikaly situace, které bylo nutno řešit. Odevzdávání 

dokumentace za jednotlivé budovy bylo řádné, pravidelné a v termínu. Nedostatky trvalejšího 

charakteru se objevovaly při odevzdávání podkladů u jednoho vychovatele ZŠ. Ten občas svou 

liknavostí brzdil proces. Bylo nutné převzít kontrolu nad plněním jeho termínů. 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 opět zaučovat a 

vést kolegy v jejich zpracování. Přes velkou snahu se nedařilo zajistit kvalitní zprávy od jednoho 

vychovatele. Zprávy pak zpracovávala zástupkyně. Kladně hodnotím úroveň obsahu ostatních zpráv a 

spolupráci s úsekem poradenských služeb.  

Nabídka zájmové činnosti byla velmi pestrá a kvalitní. Návrhy na granty byly odevzdávány včas. 

Vyúčtování grantů probíhalo s připomínkami ale včas. Dodržování denního režimu probíhalo bez závad 

včetně Školní družiny. 

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. 

Rozvrhy služeb, změny cyklů a zpracování výkazů hodnotím jako nadstandardně náročný, a dobře 

zvládnutý celek. Vzhledem k časové náročnosti výroby rozdělovníků, reakcí na změny a distribuce 

rozdělovníků i výkazů odváděly vychovatelky pověřené vedením a v závěru školního roku i vedoucí 

vychovatelka výbornou práci. 

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 
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Pořádek na svěřených úsecích je rozdílný, závažnější nedostatky shledány v budově Opočna (vyšší 

obsazení chlapců OŠ). Systematickou osobní kontrolou, přítomností na pracovišti v ranních hodinách a 

nastavením motivačního systému pro žáky, bylo zajištěno účinnější předávání informací a vyhodnocení 

denního režimu a chování žáků ZŠ. Při kontrolní činnosti vyplývající z kontrol majetku a inventur 

nezjištěny žádné závažné nedostatky. Při předávání inventur na budově Králíčku bylo zjištěno pár 

nesrovnalostí, které byly řešeny s odpovědnou správkyní úseku. Správci budov se po celý rok snažili 

vytvořit kvalitní podmínky pro naše žáky. V Opočně probíhala nadstandardní péče i o ubytované 

uprchlíky. Namátkové i cílené kontroly a vstupy byly vždy užitečné a vesměs 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 vnitřní 

kontroly byly prováděny průběžně dle plánu kontrolní činnosti u každé vedoucí pravidelně, u ostatních 

zaměstnanců namátkově. 

Dodržování 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 časté porušování zjištěny 

pozdní příchody – ani pohovorem zaměstnance s pověřenou vedoucí a poté i s vedoucí vychovatelkou 

nedošlo k nápravě. 

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 řešení problémových situací ranní služby na úseku základní školy 

a o jejich slabou reakci na porušování pravidel internátu žáky (dodržování hodnocení žáků). Bylo 

nutné zajistit lepší systém předávání informací a podpory pro ranní službu. Situace se významně 

zlepšila fyzickou přítomnosti zástupkyně a pověřené vedoucí na úseku v ranních službách. 
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- Celkově lze říci, že letošní školní rok byl díky nemocnosti a personálnímu pohybu na úseku 

obtížnější. Díky  dobré koordinaci, plánování, motivaci zaměstnanců a kontrole bylo možné ho 

důstojně prožít a uzavřít. Podařilo se začlenit vychovatele do výchovně vzdělávacího systému a práce 

s žáky základní školy. Díky soužití výchovných skupin domova mládeže a internátů OŠ na 

Kasárnách měli vychovatelé možnost zažít hezký inkluzivní rok, ve kterém jsme opět sledovali 

příjemné mezilidské vztahy. Soužití žáků praktické, odborné i střední školy se ukázalo být příkladem 

dobré praxe. Vychovatelé si z tohoto školního roku odnáší nové zkušenosti a mnohde nahradili 

stávající systém práce novým, kvalitnějším přístupem. 

- Práce na vytváření předepsaných hygienických podmínek pro žáky na internátech a domovech byla 

v letošním roce nadstandardně namáhavá a byla nutná velká dávka manažerské zkušenosti a 

koordinace k udržení  její platnosti i po ukončení hlavní vlny Covidu.  

- Zvládnutí přípravy na kontrolu z ČŠI prověřilo naši připravenost, systematickou kontrolní, 

manažerskou i pedagogickou činnost a práci celého úseku. 

- Proto práci celého svěřeného úseku, vychovatelek pověřených vedením budov i vedoucí 

vychovatelky, hodnotím jako velmi dobrou a poctivou. 

8.5.5.1 Kontrolní činnost vedoucí vychovatelky  

Kontrolní činnost vedoucí vychovatelky na úseku internátu a domova mládeže probíhala po ukončení 

pracovní neschopnosti od měsíce dubna. V době dlouhodobé nemoci ji prováděla zástupkyně pro 

mimoškolní činnost a částečně vychovatelky pověřené vedením. 

Vycházela z plánu kontrolní činnosti a byla prováděna v oblastech:  

- dodržování a plnění povinností vyplývajících z pracovního zařazení a náplně práce 

- dodržování zásad BOZP, předcházení a vyhledávání rizikových a kritických míst, bezpečnost 

pracoviště 

- vedení dokumentace 

- udržování pořádku na svěřených úsecích, péče o prostředí, inventury  

- dodržování a využívání pracovní doby, kontrola příchodů a odchodů ze zaměstnání. 

Kontrolní činnost probíhala dle umístění prostor úseku Odborné a Střední školy, a to v budově Kasáren 

a v Opočně. Podléhají ji vychovatelka pověřené vedením úseku Opočno, vychovatelé, bezpečnostní 

pracovníci a vrátné.  

Pravidelné zprávy z kontrolní činnosti byly předávány písemně zástupkyni pro mimoškolní činnost vždy 

na konci měsíce, v případě vážnějších nedostatků nebo naléhavých problémů byla informována 

okamžitě a vždy projednán postup jejich odstranění. S každým pracovníkem byla vyplněna kritéria 

hodnocení dle Organizační směrnice č. 37/2013/SŘ Pravidelné hodnocení pracovníků. 

Kontroly pedagogických pracovníků - vychovatelky pověřené vedením úseku a vychovatelů 

Kontroly dodržování a plnění povinností vyplývajících z pracovního zařazení a náplně práce 

Kontroly probíhaly 1x za měsíc v oblastech dodržování obecně platných předpisů, zákonným norem a 

vnitřních předpisů organizace - směrnice, řády a příkazy, zejména Vnitřního řádu internátu a domova 

mládeže a denního režimu, Provozního řádu k zabezpečení hygieny a ochrany zdraví, Požární 

a poplachové směrnice. Pedagogičtí pracovníci byli dále kontrolováni při plnění ročního plánu práce, 

nabídce volnočasových aktivit, přípravě na vyučování a při plnění povinností stanovených vedoucími 

pracovníky. 
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Na Kasárnách doznívala konfliktní situace mezi vychovatelkami, která vznikla v průběhu zimy. Žáci ji 

zaznamenali a měli potřebu se k ní vyjadřovat a hodnotit. Situaci se podařilo v rámci možností uvést na 

potřebnou mez. Při kontrolní činnosti nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, bylo potřeba více se 

zaměřit na pomoc nové skupinové vychovatelce, která nastoupila v březnu k výchovné skupině domova 

mládeže. V květnu ukončila pracovní poměr vychovatelka internátu, poté došlo ke sloučení výchovných 

skupin. 

Práce ve skupinách se dařila velmi dobře. Žáci znají Vnitřní řád internátu a denní režim a nemají s jeho 

dodržováním problémy. Vedení zájmové činnosti je na dobré úrovni, nabídka vycházela z možností a 

zájmu žáků, do zájmové činnosti se aktivně zapojili i žáci Střední školy. Příprava na vyučování, zejména 

na Kasárnách je vedena velmi dobře, pravidelně denně žáci žádají o přezkoušení z jednotlivých 

předmětů. Spolupráce s učiteli Střední školy není dostatečná. 

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 v této oblasti probíhaly průběžně a pravidelně, zaměstnanci byli vedeni k předcházení a 

vyhledávání nebezpečí a rizik, k povinnosti okamžitě hlásit případné nedostatky nadřízenému 

pracovníkovi. Účastnili se pravidelných školení, zároveň byli seznámeni s novými směrnicemi BOZP. 

Pravidelné proškolení se týká i ubytovaných žáků. Skupinoví vychovatelé vždy na začátku pololetí 

seznamují žáky s Vnitřním řádem internátu a domova mládeže a denním režimem, v němž je bezpečnost 

zakotvena. Dále proškolují o bezpečnostních předpisech - poučeních, k ověření znalostí předkládají 

žákům testy. Zásady BOZP je třeba u žáků důsledně kontrolovat.  

V každém pololetí proběhl nácvik evakuace a revize používaných elektrospotřebičů. 

V průběhu roku došlo v Opočně na úseku ke třem úrazům - vymknutí kotníku levé nohy, vymknutí dvou 

prstů pravé ruky, zlomená klíční kost. Všechny úrazy byly řádně zapsány do knihy úrazů. 

Během letošního roku nebylo třeba řešit žádné škody vzniklé na majetku školy způsobené žáky. 

Při kontrolách v této oblasti nebyly shledány žádné nedostatky. 

Kontroly vedení dokumentace 

Nedílnou součástí kontrol je pedagogická a ostatní dokumentace v jednotlivých skupinách a na 

budovách. Jedná se zejména o deník výchovné skupiny a osobní spisy, dále denní záznamy, záznamy do 

IS Foster, zprávy na žáky, pracovní výkazy. V této oblasti byly shledány nedostatky v deníku výchovné 

skupiny u jednoho vychovatele, byly předány k odstranění. V pracovních výkazech se občasné 

nedostatky též objevují. 

Kontroly pořádku a estetické úpravy prostředí, inventury 

Při kontrolách v této oblasti nebyly zjištěny závažnější problémy. Na obou úsecích Kasáren i Opočna 

probíhá pravidelné bodování pokojů, systém je více efektivně využíván a přísněji hodnocen v Opočně. 

Žáci se v rámci svých možností a schopností snaží pořádek udržovat. Probíhají pravidelné úklidy okolo 

budov, žáci se zapojili do akcí “ Ukliďme svět” a “Ukliďme Česko”. 

K nejobtížnějšímu úseku v rámci udržování pořádku patří dlouhodobě žáci ubytovaní v domově 

mládeže. 

Kontroly nepedagogických pracovníků - bezpečnostních pracovnic a vrátných 

Kontroly dodržování a plnění povinností vyplývajících z pracovního zařazení a náplně práce 

Kontroly probíhaly v oblastech dodržování obecně platných předpisů, zákonným norem a vnitřních 

předpisů organizace - směrnice, řády a příkazy, zejména Vnitřního řádu internátu a domova mládeže 
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a denního režimu, Provozního řádu k zabezpečení hygieny a ochrany zdraví a Požární 

a poplachové směrnice. Nepedagogičtí pracovníci byli dále kontrolováni při plnění povinností 

stanovených vedoucími pracovníky. 

Při kontrolách byla jedna bezpečnostní pracovnice vyzvána k pravidelné večerní obchůzce pokojů vždy 

společně se skupinovou vychovatelkou, což poté plnila. U ostatních nebyly zjištěny žádné nedostatky 

ani pochybení. 

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 v této oblasti probíhaly průběžně a pravidelně, zaměstnanci byli vedeni k předcházení a 

vyhledávání nebezpečí a rizik, k povinnosti okamžitě hlásit případné nedostatky nadřízenému 

pracovníkovi. Účastnili se pravidelných školení, zároveň byly seznámeni s novými směrnicemi BOZP. 

Při kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Kontroly dodržování a využití pracovní doby včetně příchodů a odchodů ze zaměstnání 

Při kontrolách v této oblasti byly zjištěny opakované pozdní příchody na pracoviště u skupinového 

vychovatele. Na tyto nedostatky byl důrazně upozorněn na poradě úseku, zároveň byl seznámen s 

možností udělení výtky při opakování přestupku. Kontroly probíhaly pravidelně i namátkově. Ostatní 

kontrolovaní přicházeli na pracoviště včas dle rozpisu služeb a pracovní dobu využívali bez výhrad. 

Vychovatelky pověřené vedením jednotlivých úseků podávaly vždy na konci měsíce pravidelné 

písemné zprávy zástupkyni pro mimoškolní činnost, vážnější nedostatky řešily se zástupkyní 

ihned.  

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 

Českou školní inspekcí 

Inspekční činnost ve školním roce 2021/2022 ve škole proběhla v termínu 24.-25. a 28.- 29.3.2022 

10 Údaje o výsledcích kontrol 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje – Odbor školství  

 kontrola použití finančních prostředků ze státního rozpočtu na platy a OON. Dodržování zákona 

563/2004Sb. o pedagogických pracovnících. 

 kontrola zahájena 18.07.2022 – 25.07.2022  

 kontrolou nebyly zjištěny nedostatky 

Krajská hygienická stanice  - 09.09.2021 

 Středisko výuky pro obor Kuchař- číšník, Československé armády 428 – kontrolou nebyly 

zjištěny nedostatky 

 Školní jídelna, Československé armády 428 – kontrolou nebyly zjištěny nedostatky 

Krajská hygienická stanice  - 20.04.2022 

 Školní jídelna – výdejna, Nádražní 296, Opočno – kontrolou nebyly zjištěny nedostatky 

Krajská hygienická stanice  - 07.06.2022 

 výdejna pokrmů, Českých bratří 1035 – kontrola nezjistila pochybení 

 internát Králíček, Českých bratří 1035 – kontrola nezjistila pochybení 
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 Základní škola, Českých bratří 1035 – kontrola nezjistila pochybení 

 Středisko praktické výuky, Českých bratří 1035 – kontrola nezjistila pochybení 

11  Základní údaje o hospodaření školy 

Výnosy celkem              113.323.242,79 Kč 

 

Dotace celkem                    109.072.652,91 Kč 

Dotace na provoz               18.669.243,78 Kč 

Dotace na NIV               86.708.366,00 Kč 

Dotace z FRR                                                               1.176.663,00 Kč 

Dotace z MŠMT (šablony, Spolu po covidu)              1.188.014,81 Kč 

Dotace z MMR (PCN)     1.119.762,43 Kč 

Romská dotace           44.468,00 Kč 

Dotace od Města Nové Město nad Metují                        17.000,00 Kč 

Transferový podíl projektu IPO                                      149.134,89 Kč 

 

Tržby a ost. výnosy  celkem                             4.250.589,88 Kč 

Tržby za stravování žáků a zaměstnanců    1.683.684,23 Kč           

Tržby za ubytování žáků             397.748,91 Kč 

Tržby za produktivní práce žáků                                     766.270,12 Kč 

Ostatní tržby           445.088,68 Kč 

Tržby za pronájem          914.618,49 Kč 

Ostatní výnosy            43.179,45 Kč 

 

Náklady celkem               113.196.951,22 Kč 

 

Materiál         4.482.201,38 Kč  

Energie         5.806.358,75 Kč 

Opravy                                                                                1.771.812,71 Kč 

Cestovné a stravné                                                                       55.405,00 Kč 

Služby          4.036.133,27 Kč 

Mzdové náklady      65.407.046,00 Kč 

Jiné sociální náklady                   23.325.140,52 Kč 

Ostatní náklady                  5.263.750,59 Kč 

Odpisy            3.049.103,00 Kč 

 

Stavy majetku 

 

Budovy a stavby                                   241.164.750,20 Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek        37.490.397,73 Kč  

Dlouhodobý nehmotný majetek                  477.285,71 Kč 

Drobný hmotný majetek                          51.153.366,88 Kč 

Pozemky                                                     4.002.830,00 Kč 

Kulturní předměty               58.860,00 Kč 

Zásoby                                                                         364.567,50 Kč 

Finanční majetek          14.607.584,92 Kč  

Pohledávky                                                                        2.651.293,75 Kč 
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11.1 Realizované akce většího rozsahu  

− Je zahájena vlastní realizace projektu „Snížení energetické náročnosti SPŠ Nové Město nad 

Metují“ hotovo) zajišťuje Kraj.  

− Výdejna stravy Králíček – etapa I. Přečerpávání - zahájení stavebních prací duben 2022, 

plánované dokončení 1. etapy 20. srpna 2022 

− Zřízení učeben, šaten a kanceláří pro žáky a učitelé z Opočna v areálu SPŠ (budovy E a D)  

− Výměna expanzních nádrží - SPŠ 

− Zahájení projektu Strojírenské učebny „STROJAŘINA +“  - Učebna CNC, měření, konstruování 

a simulace CNC - příprava 

12 Údaje o zapojení školy do rozvojových a 

mezinárodních programů 

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 

14.1 Projekty  

Dotace - Podpora romských žáků středních škol 

II. kolo na rok 2021 

− dotace poskytnuta ve výši 67.600,00 Kč 

− čerpáno  22.899,00 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.  
 

Výzva Spolu po COVIDu  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo Výzvu Spolu po COVIDu a poskytlo dotaci na 

realizaci třídenních pobytových programů pro žáky a pedagogické pracovníky 1. a 2. ročníků., kteří se 

vzdělávají v některém z oborů vzdělání kategorie J, E nebo H. Výzvu jsme využili na zrealizování 

adaptačního pobytu v Teplicích nad Metují. 
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14.2 Projekty EU  

Ve školním roce 2021/2 byla škola zapojena do projektu „Škola pro život“ ve výši 720.339 Kč a „Škola 

pro život II“ ve výši 1.612.184 Kč. 

 

SŠ je zapojena do projektů: 

 

 „ŠKOLA PRO ŽIVOT II“ 

 

 Cílem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016721 financovaného z Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělání je zapojení odborníka z praxe do výuky, využití ICT ve vzdělávání, uskutečnění 

projektového dne mimo školu a zřízení pozice školního psychologa. Realizace projekt byla v tomto 

školním roce ukončena a byla podána závěrečná zpráva. 

 

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi 
Cílem projektu registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015 Evropský sociální fond, dotační 

titul OP Výzkum, vývoj a vzdělávání je poskytnout možnost vzdělání pedagogům například v oblastech 

poradenství, práce se žáky vyžadujícími podpůrná opatření, komunikace mezi rodiči a školou. V tomto 

školním roce byl projekt ukončen a byla podána závěrečná zpráva. 

 

4.0 DAY SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují – Den pro ROZVOJ vztahu k technice  
Cílem projektu ve spolupráci s MAS POHODA venkova a novoměstskými základními školami 

a firmami z blízkého okolí bylo a je rozvíjení partnerství a spolupráce škol, propojení oblasti vzdělávání 

s podnikatelskou sférou, přiblížení techniky žákům a vývoje průmyslu zábavnou formou. Je domluvena 

příprava dne s nevšedními zážitky pro všechny zúčastněné. Žáci byli rozděleni do týmů, dostali mapku 

školy, průvodce z řad studentů SPŠ a na stanovištích plnili zadané úkoly nebo si vyzkoušeli připravené 

aktivity. Cílem nebylo soutěžit, ale akci si užít. 

ERASMUS + 

Učitelky anglického jazyka připravily podklady pro zapojení se do programu Erasmus+KA1 Projekty 

mobility osob v odborném vzdělávání a přípravě (KA102) výzva 2021. V rámci výše zmíněného 

projektu mělo mít 15 žáků naší školy možnost strávit dva týdny v Irsku a zapojit se do života tamní 

školy. Bohužel, projekt nesplnil všechny požadované podmínky a nebyl odsouhlasen. V novém školním 

roce budou využity všechny nabyté zkušenost, zapracovány připomínky a projekt bude opětovně podán. 

Doučování žáků do škol 

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání 

žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách 

běhempandemie covid-19. Všichni žáci byli pedagogy osloveni a byla jim nabídnuta možnost doučování 

v jednotlivých předmětech. Doučování probíhalo pravidelně jednou - dvakrát týdně, individuálně i 

skupinově, a to převážně prezenční formou, i když i on-line podoba doučování našla své místo. 

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP 

KHK II) Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192 

Naše škola je partnerem projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání 

v Královéhradeckém kraji II - Šablony III, Registrační číslo projektu: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192, jehož cílem je zkvalitnění procesu vzdělávání a odborně-

vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků. 
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Tento projekt byl zahájen v březnu 2022, bude probíhat do listopadu 2023 a zahrnuje tři oblasti. 

První z nich jsou zahraniční mobility (stáže) pedagogických pracovníků škol a školských poradenských 

zařízení. Cílem této aktivity je profesní rozvoj pedagogických pracovníků střední školy, sdílení příkladů 

dobré praxe v oblasti práce s heterogenní skupinou žáků a studentů ze zahraničí. Důležitým cílem 

výjezdu pedagogických pracovníků je i rozvoj jejich kompetencí podstatných pro zajištění kvalitní 

výuky každého žáka. Zahraniční stáž zahrnuje stínování učitelů v hostitelské škole, řízené debaty a 

konzultace s pedagogickými pracovníky a schůzky se žáky, studenty a učiteli. Zkušenosti ze zahraniční 

stáže jsou dále vhodně sdíleny s kolegy ve škole formou kulatých stolů. 

V březnu 2022 se dva pedagogové zúčastnili stáže v hlavním městě Estonska Tallinnu a čtyři 

pedagogové vyjedou na podzim roku 2022 na stáž do Helsinek do Finska. 

Druhou oblastí jsou stáže pedagogů střední školy u zaměstnavatelů - tyto stáže byly realizovány v měsíci 

červnu 2022 ve firmě Mesa Parts s.r.o. Vysokov. 

Třetí oblastí, která probíhá po celou dobu projektu, je personální podpora - koordinátor spolupráce školy 

a zaměstnavatele, kde koordinátor působí jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli, pomáhá škole 

navazovat spolupráce v oblasti realizace praktického vyučování, realizace dalších aktivit v oblasti 

materiálního zabezpečení odborného výcviku, předávání zkušeností a možností uplatnění absolventů 

školy v praktickém životě. 

 

Jdeme do toho s Kybernou 
Cílem projektu Výzva č. 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 

3 OP je inovativní zavádění výukových metod, digitálních technologií do výuky a rozvoj digitálních 

kompetencí pedagogů. 

 

Projekt skončil na konci kalendářního roku 2021. Ještě předtím v září někteří kolegové absolvovali  

dvoudenní semináři v Hradci Králové a  prezentovali svou vzorovou hodinu. V září 2021 proběhly 4 

vzorové hodiny na naší škole. Všichni zapojení pedagogové měli svoje vzorové hodiny ve třídách a 

vypracovali v rámci projektu protokol o této hodině. Všichni to odevzdali manažerovi projektu. Tímto 

byl celý projekt završen. 

 

Polytechnické centrum Novoměstska 
Cílem projektu 12. výzva MAS POHODA – IROP – Infrastruktura škol a zájmového a neformálního 

vzdělávání I je zajištění kvalitních a moderních vzdělávacích podmínek pro výuku žáků technických a 

řemeslných oborů nejen na naší střední průmyslové škole, ale i v dalších novoměstských školách. Na 

začátku tohoto školního roku byla v rámci projektu slavnostně otevřena nová učebna polytechniky. 

Došlo k výraznému zlepšení jejího vzhledu a hlavně vybavení, aby bylo uživatelům zajištěno podnětné 

pracovní prostředí a měli možnost využívat moderní metody a prostředky ve vzdělávání – například je 

pořízen nový moderní nábytek, v učebně jsou instalovány dvě interaktivní sestavy s dataprojektory a 

stůl Robo aréna. V rámci projektu tak proběhla rekonstrukce stávající učebny odborných předmětů. 

Učebna má bezbariérový přístup.  

V průběhu školního roku tak již byla učebna v plném provozu a hostila několik akcí pro místní ZŠ, 

kroužek robotiky a samozřejmě také naše studenty při výuce předmětu robotika. 

 

Projekt Strojařina+ 

Hlavním cílem projektu je modernizace a zkvalitnění vzdělávání technických oborů na 

SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují vedoucí k lepší uplatnitelnosti absolventů školy na trhu 

práce. Mezi dílčí cíle patří: 

Zpřístupnění vzdělávání i handicapovaným žákům (požadavek na rekonstrukci 

nákladního výtahu na výtah pro imobilní žáky, který umožní nabídnout vzdělání 
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našich nabízených oborů i pro tělesně hendikepované žáky (např. obor jemný 

mechanik). 

Oživení tradice strojírenského vzdělávání na Novoměstsku. 

Zlepšení podmínek odborné praktické výuky a zkvalitnění přípravy žáků školy před 

praxí u zaměstnavatelů. 

Modernizace vybavení školy pro praktickou výuku, zlepšení technologické 

vybavenosti školy. 

Zatraktivnění výuky a zvýšení zájmu žáků o výuku strojírenských předmětů. 

Zvýšení uplatnitelnosti absolventů na pracovním trhu, resp. zvýšení jejich 

připravenosti k dalšímu případnému studiu. 

Zvýšení úrovně vybavenosti škol v ČR a přiblížení se standardům EU. 

Zvýšení bezpečnosti žáků školy (eliminace úrazů v důsledku využívání zastaralých 

strojů, příprava na moderních a bezpečných technologiích). 

Propojit spolupráci s firmami, které budou moci předvádět praktické ukázky 

z výroby přímo před žáky v budově školy na strojích, které znají ze své firmy.  

V rámci rekonstrukce a modernizace učeben vzniknou tři specializovaná pracoviště: 

1. Učebna CNC – praktické vyučování – 1. NP budovy F 

produkční CNC nástrojářský soustruh 

produkční CNC frézka 4 osy 

příslušenství k oběma strojů (nástroje, upínače, měrky, kompresor,…) 

simulační panely Heidenhain 

pracoviště simulace 

školení na oba stroje 

2. Učebna Konstruování, 3D a simulace CNC - 2. NP budovy F 

CNC lasery 

3D scaner 

3D SL1 tiskárna s vytvrzovací stanicí 

3D tiskárny 

školní robotické pracoviště Industry 4.0 (průmyslový robot + SW) 

3. Učebna Měření a Polytechniky – 0. NP (přízemí) budovy F 

Robotické stavebnice Merkur, Lego Technic, Fischertechnik 

Arduino 

Digitální posuvná měřítka 

Mkroskopy a další  

Další součásti projektu: 

Výtah pro imobilní žáky se zachováním nákladní funkce. Vybudování zcela nového výtahu 

s využitím stávající výtahové šachty. 

Náklady: 

Předpokládané náklady včetně stavebních úprav cca 17 mil. Kč. 

Stav projektu: 

Probíhá zajištění projektové dokumentace ke stavebním úpravám, které jsou nezbytně nutné 

před samotnou realizací tohoto projektu. 
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14.3 Dary a granty 

Firma Mesa Parts s.r.o. Vysokov darovala škole materiál a pomůcky na výuku odborného výcviku 

strojírenských oborů ve výši 15 160 Kč. 

Firma Detecha, chemické výrobní družstvo, Nové Město nad Metují, darovala balíčky s dětskou 

kosmetikou. Byly využity jako věcné ceny pro žáky na soutěžích na pobytu v rámci výzvy “Spolu po 

COVIDu”. 

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.  

Další údaje o dalších spolupracujících partnerech jsou uvedeny výše dle jednotlivých oblastí 

výchovně vzdělávacího procesu. 

16 Hodnocení naplňování Koncepce rozvoje školy  

Vzdělávací programy školy a plnění jejich cílů 

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. 

Při aplikaci vzdělávacích programů školy respektujeme a vnímáme změny ve společnosti, přístupu ke 

vzdělávání i 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.  

Organizace školy 

Potřebnou organizační dokumentaci (Organizační řád, Vnitřní školní řád, Vnitřní řád internátu, Vnitřní 

řád domova mládeže, Plán kontrol,...) se všemi kompetencemi neustále doplňujeme a měníme dle 

skutečných potřeb, uplatňujeme systémová opatření.  

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 
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potřebami (KÚ Khk, MěÚ, ÚP, školská poradenská zařízení, jiné ZŠ a SŠ,...). Rozvíjeli vztahy se 

soukromým sektorem, místními firmami, 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, domovů mládeže, internátů, 

školní jídelny, výdejen atd.) k rozšíření nabídky školy vůči veřejnosti zejména z regionů Náchodska 

Rychnovska, Trutnovska. 

16.1 Koncepční záměry 2020 – 2025 

Koncepce školy má ambici být stále se vyvíjejícím konceptem dalšího směřování školy.  

Cíle a poslání školy 

Základním cílem a posláním školy je zvyšování kvality výchovy, vzdělávání a přípravy na další 

osobnostní a profesní růst každého žáka, budování bezpečného místa nejen pro vzdělávání, ale také 

vytváření zdravých sociálních vazeb a vztahů. 

Škola by měla fungovat v atmosféře vzájemné důvěry a respektu, tolerance a úcty. Zacílením na vedení 

žáků k týmové práci, k rozvíjení schopnosti zaujmout stanovisko a rozhodnout se, 

ke komunikativnosti, umění se přizpůsobit a kriticky myslet. Usiluje o vzdělávání 

a výchovu žáků podle kvalitních, aktualizovaných školních vzdělávacích programů 

a o plnohodnotné začlenění absolventů do života společnosti. 

Zároveň směřovat žáky ke vhodným pohybovým aktivitám, k péči o svoji tělesnou zdatnost 

a psychickou odolnost a žít zdravým životním stylem moderního člověka. 

Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, umět se svobodně rozhodovat, 

přijímat zákony a autority společnosti. Přičemž klást důraz na slušnost, dochvilnost, pracovitost, 

přátelskost a lidský přístup. 

Klíčovým předpokladem naplňování vytčených cílů je kvalitní a jasně formulovaná komunikace a 

komunikační kanály mezi vedením, učiteli, žáky, rodiči a zřizovatelem. Cílem tedy bude soustředit se 

na zkvalitnění komunikace mezi všemi jmenovanými složkami. 

Prostředky k dosažení cílů činnosti školy  

Školní vzdělávací programy  

Základním prostředkem k dosažení cílů je 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  

V oblasti řízení a organizace školy je využíváno víceúrovňového řízení dle organizačního schématu 

školy a jejich procesů a opíráno o spolupráci s širším vedením školy, metodickými orgány, 

poradenskými pracovišti a zřizovatelem. Organizování chodu školy usnadňovala jasná a pravidelná 

komunikace mezi jednotlivými úseky. 
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Činnost školy byla organizována v souladu s vnitřními předpisy, pedagogická činnost vycházela 

především z Organizačního řádu školy, Školního řádu a pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků, 

Ročního plánu a Provozních řádů učeben a pracovišť školy. 

Vnitřní předpisy aktualizovány v souladu se změnami právních předpisů a jsou dány k dispozici žákům, 

zákonným zástupcům a zaměstnancům. 

Personální oblast 

V průběhu školního roku bude podporován rozvoj všestranného vzdělávání zaměstnanců, zejména 

učitelů a vedoucích pracovníků (včetně, exkurzí, seminářů, kurzů a dlouhodobého vzdělávání).  

Klima školy 

Dobré a pohodové klima školy je velice důležité, jak v životě žáků, tak v pracovním životě 

pedagogických, ale i nepedagogických zaměstnanců školy. V této oblasti budou podporovány 

pozitivní vztahy mezi žáky navzájem a rovněž mezi učiteli a žáky. Důležité jsou i kvalitní kolegiální 

vazby mezi zaměstnanci a to především ochota a spolupráce mezi jednotlivými úseky školy. 

Vzájemná propojenost školy je závislá na jednotném vedení a jednotné myšlence školy,  

a proto je nutné podporovat stmelující aktivity a komunikaci mezi zaměstnanci školy a vedením. 

V neposlední řadě je nutné rozvíjet komunikaci a vstřícnost mezi učiteli a rodiči a následně mezi 

rodiči a vedením školy i nadále pokračovat v trendu veřejnosti otevřené 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.   

− 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. 
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Prostřednictvím žákovské rady 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. 

Neodmyslitelnou součástí tak složitého vzdělávacího komplexu je i internát a domov mládeže, který 

umožňuje studium žáků ze vzdálenějších lokací. Škola podpoří rozvoj a standard ubytovacích kapacit 

tak, aby u žáků vyvolávaly pozitivní pocity jistoty, bezpečí a pohodlí. 

Škola a veřejnost  

Velice důležité je vnímání školy ze strany veřejnosti. Zaměřit se na úzkou spolupráci se základními 

školami v regionu, zejména pak s výchovnými poradci, na poskytování informací  

o vzdělávací nabídce, pořádání oborových a návštěvních dnů pro žáky ZŠ a organizování aktivit 

podporujících zájem žáků o vzdělávání v technických i netechnických oborech. 

Veřejnosti poskytovat objektivní informace o škole, využívat webové stránky školy, sociální sítě, 

regionální tisk, rozhlas a televizi. 

Intenzivně 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). Ke kvalitní komunikaci budou i nadále přispívat nástroje jako třídnické 

hodiny, rodičovské schůzky, individuální konzultace s rodiči, žákovská rada a rovněž IT programy jako 

Bakalář, Teams, Google Meet a další emailová komunikace. 

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. 

Zkvalitnění technického zázemí školy  

Neinvestiční akce  

 

● Zadání a úpravy PD na dotační projekt Strojařina +  

● Nákupy NTB a PC z dotovaných finančních zdrojů 

● Zbudování učebny oboru aranžér z bytu školníka SPŠ 

● Vybudování nových tříd a sborovny včetně šaten z nevyužitých prostor v budově 

SPŠ 

● Příprava tříd a kabinetů v ulici Školní pro nově příchozí žáky a pedagogy 

z Opočna 

● Odstranění drátěných přepážek ze šatny a vybavení novými šatními skříňkami 

v ulici Školní 

● Příprava projektové dokumentace na příjezdovou cestu k parkovací ploše v ulici 

Školní 

● Dovybavení novým nábytkem internátu Kasárna 

● Malování a výměna podlahových krytin dle potřeby ve všech objektech školy 
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Investiční akce 

 Snížení energetické náročnosti SPŠ probíhá dle harmonogramu 

 Přečerpávání Králíček I. etapa dokončena, příprava na II. etapu  

 Výměna plynového kotle v budově Pyramidy 

 Výměna koženkových zatahovacích dveří za sádrokartonovou příčku a tím získání 

dvou plnohodnotných tříd.  

 Zbudování kanceláře pro PAM z části chodby v SPŠ 

 Pasportizace budovy Králíček pro plánovanou rekonstrukci elektrorozvodů a vody. 

              

 

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 

 

 

 

Školská rada schválila předloženou výroční zprávu o činnosti školy ke dni 05.10.2022 

 

 

Mgr. Klára Barešová 

ředitelka školy 

 

V Novém Městě nad Metují dne 26. září 2022 


