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Základní škola , Svoboda nad Úpou,okres Trutnov 
Kostelní 560, 542 24 Svoboda nad Úpou 
Tel. 499871109,731481922,739658655  tel./fax: 499871109, e-mail: skola.svoboda@volny.cz 

www.zssvoboda.eu 
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1. Základní údaje o škole 
1.1 škola  
název školy Základní škola Svoboda nad Úpou 
adresa školy Kostelní 560, 542 24 Svoboda nad Úpou 
právní forma příspěvková organizace  
IČO 75017032 
IZO 102578737 
identifikátor školy 600102343 
vedení školy ředitel: Mgr. Hainiš Jan 

zástupce ředitele: Mgr. Rutarová Zina 
kontakt tel.: 499871109,731481922,739658655 

fax: 499871109 
e-mail: skola.svoboda@volny.cz 
www: zssvoboda.eu 

 
1.2 zřizovatel  
název zřizovatele Město Svoboda nad Úpou 
adresa zřizovatele Náměstí Svornosti 474 
kontakt tel.: 499871105 

 
 
1.3 součásti školy kapacita 
Základní škola 250 žáků 
Školní družina 72 žáci 
  
  
  
 
1.4 základní údaje o součástech školy 
Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 
Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 

na třídu 
Počet žáků na 
pedagoga 

1. stupeň ZŠ 5 90 18  
2. stupeň ZŠ 4 67 16,75  
Školní družina 2 60 30  
     
     
     
 
Komentář: V měsíci září byla spojena 3. a 4. třída, od října opět rozděleny 
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1.5 materiálně-technické podmínky školy 
Učebny, herny 5 učeben, 2 herny 
Odborné pracovny, knihovna, multimediální 
učebna 

Učebna chemie a přírodopisu, učebna 
výtvarné výchovy, žákovská kuchyňka, 
učebna hudební výchovy, počítačová učebna, 
učebna německého jazyka, učebna 
anglického jazyka, učebna fyziky, učebna 
hudební výchovy, učebna zeměpisu, školní 
dílny, knihovna, tělocvična 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště ano 
Sportovní zařízení ano 
Dílny a pozemky ano 
Žákovský nábytek ano 
Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 
sportovním nářadím apod. 

ano 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty ano 
Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 
pomůckami 

ano 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 
technikou 

ano 

  
 
Komentář: V počítačové učebně je 17 počítačů , server a dataprojektor, po škole další 4 
počítače. Veškerý žákovský nábytek je kupován s atestací zdravotní nezávadnosti, všichni 
žáci dostávají učebnice a pracovní sešity zdarma. Školní dílny jsou samostatnou budovou. 
 
 
1.6 Údaje o školské radě 
Datum zřízení 17.1.2006 
Počet členů školské rady  9 
Kontakt Paní Trnková – předsedkyně školské rady 

Tel.776798666 
 
1.7 Údaje o občanském sdružení při škole 
Registrace Ne 
Zaměření Ne 
Kontakt Ne 
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2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 
 
 
 
2.1 Vzdělávací programy 
Vzdělávací program Zařazené třídy 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j. 16847/96-2 9 
OBECNÁ ŠKOLA - č.j. 12035/97-20 0 
NÁRODNÍ ŠKOLA - č.j. 15724/97-20 0 
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací 
program pro základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22) 

0 

 
3 Přehled pracovníků školy 
 
3.1 Základní údaje o pracovnících školy 
Počet pracovníků celkem 18 
Počet učitelů ZŠ 13 
Počet vychovatelů ŠD 2 
  
Počet správních zaměstnanců ZŠ 3 
  
  
 
3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 
 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Funkce 
Úvazek

. 
 Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

Jan Hainiš ředitel 1,0  VŠ Ma-Pg 
Zina Rutarová zástupce 

ředitele 
1,0  VŠ I.stupeň 

Dagmar Rolencová učitelka 1,0  VŠ I.stupeň 
Božena Novotná učitelka 0,72  VŠ I.stupeň 
Milada Pleskačová učitelka 1,0  VŠ I.stupeň 
Stanislav Kopiš učitel 1,0  VŠ I.stupeň 
Hana Klomínská učitelka 1,0  VŠ I.stupeň 
Irena Nešněrová učitelka 1,0  VŠ Ma-Z 
Petra Hušková učitelka 1,0  SŠ Čj-D 
Petra Slobodová Učitelka 1,0  VŠ Bi-Rv 
Emilie Benová Učitelka   VŠ Čj-Tv 
Milena Drncová Učitelka 1,0  SŠ  
Lucie Ševčíková Učitelka 1,0  SŠ  
      
Eva Procházková Vychovatel

ka 
1,0  SŠ  

Jaroslava 
Kasmanová 

Vychovatel
ka + 
pedagogick
ý asistent 

  SŠ  
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3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 
 
 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 
do důch. veku 

v důchod. 
věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0 3 1 2 1 5 0 1 0 2 2 13 

 
Komentář 
 

 
3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 
1 Školník + uklízeč 1,0 SOU 
2 uklízečka 1,0 SOU 
3 uklízečka 1,0 základní 
    

1. Na I.stupni je 100% aprobovanost, na II. stupni se vyučuje aprobovaně český jazyk, 
matematika, cvičení z matematiky, zeměpis, dějepis, přírodopis, praktické činnosti, 
tělesná výchova, cvičení z Čj a rodinná výchova. Počet absolventů s odbornou 
pedagogickou způsobilostí, kteří ve šk. roce 2006/2007 nastoupili  na školu:        0 

 
2. Počet učitelů s odbornou a pedag. způsobilostí, kteří v r. 2006/07 nastoupili na školu:  2 
 
4.  Počet učitelů s odbornou a pedag. způsobilosti, kteří v šk.r. 2006/07 odešli ze školy:     2 
 
5.  Nepedagogičtí pracovníci – počet:     3/ 3 
 
4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 
 
 
 
 
4.1 Zápis k povinné školní docházce : pro školní rok 2007/2008 
 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 
do prvních tříd 

z toho počet dětí 
starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů   

1 17 4 1 
Pozn.Všichni žáci byli přijati dle Správního řádu, odklady uloženy dle Správního řádu. 
 

 
 
 
 
 
4.2 Výsledky přijímacího řízení 
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a) na víceletá gymnázia přijato:  
  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 6 0 
soukromá gymnázia 0 0 
církevní gymnázia 0 0 
  
b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých  
ročníků přijato:  
gymnázia obchodní 

akademie 
zdravotní 

školy 
průmyslové 

školy 
ostatní 

střední školy 
střední 

odb.učiliště  
celkem 

  

1 1 0 3 1 6 12 
  
 
 
 
 
 
c) na soukromé školy přijato: 
gymnázia obchodní 

akademie 
zdravotní 

školy 
průmyslové 

školy 
ostatní 

střední školy 
střední 

odb.učiliště  
celkem 

0 0 0 0 1 0 1 
  
 
 
 
 
 
 
d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou 
přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 
6 0 

 
e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 
v devátém ročníku v nižším ročníku  

13 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
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5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Přehled o prospěchu 
1. stupeň 
 
Třída Počet 

žáků 
Prospělo Prospělo 

s vyzn. 
Neprospělo  Nehodnoceno 

I.A 24 0 24 0  0 
       
II.A  14 2 12 0  0 
       
III.A     17         4         13           0                0 
       
IV.A 12 5 7 0  0 
       
       
V.A 22 15 7 0  0 
       
       
Celkem 89 26 63 0  0 
2. stupeň 
 
Třída Počet 

žáků 
Prospěl
o 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Neprospělo  Nehodnoceno 

VI.A 15 9 6 0  0 
       
VII.A 20 11 9 0  0 
       
VIII.A 18 11 7 0  0 
       
IX.A 13 10 3 0  0 
       
Celkem 66 41 25 0  0 
 
Celkový přehled 
 
 Počet 

žáků 
Prospělo s 
vyznamenáním 

Neprospělo  Nehodnoceno 

1. stupeň 89 63 0  0 
2. stupeň 66 25 0  0 
Celkem 155 88 0  0 
 
 
 
Přehled o chování : 
Chování našich žáků se výrazně zlepšilo. Vedení školy muselo řešit porušení školního řádu 
zejména domluvou , popř. ředitelskou důtkou. Ve II.pololetí  byla udělena 1 snížená známka 
z chování. 
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Veškeré informace o Řádu školy a Pravidla hodnocení žáků lze nalézt na www.zssvoboda.eu. 
Plán ICT je uložen u ředitele školy. 
 
5.2 Údaje o zameškaných hodinách 
 
 Počet 

omluvených 
hodin 

Počet 
omluvených 
hodin na žáka 

Počet 
neomluvených 
hodin 

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

1. stupeň 4165 46,80 0 0 

2. stupeň 4565 69,16 0 0 

Celkem 8730 56,32 0 0 

 
5.3 Údaje o integrovaných žácích: 
 

Druh postižení : Počet žáků Reedukace 
Sluchové postižení   
Zrakové postižení 1 1 
S vadami řeči   
Tělesné postižení   
S kombinací postižení   
S vývojovými poruchami učení 36 7 
 
Komentář : Se všemi redukovanými žáky pracovali 
proškolení učitelé. 
 

  

 
Se zrakově postiženou žákyní na škole pracovala pedagogická asistentka. 
 
 
 
 
 
6. Soutěže a akce pro žáky školy 
 
 
6.1.Soutěže a olympiády pro žáky školy: 

1. sportovní aktivity : sálová kopaná okrsek, McDonalds Cup, florbal, lyžování 
2. soutěž První pomoc - 6 žákyň 
3. okresní kolo v luštění sudoku 
4. školní kolo luštění Sudoku 
5. celoškolní soutěž Poznávání přírodnin 
6. soutěž Basiclingua – anglický jazyk Hradec Králové okresní kolo Anglické olympiády 

– 1 žákyně 
7. školní kolo Pythagoriády- žádný postup do okresního kola 
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8. Zeměpisná olympiády – 3 zástupci v okresní kole 
9. Okresní soutěž v recitaci  
10. Školní soutěž v recitaci 
11. Kinderiáda - sport 
12. školní kolo Olympiády v německém jazyce 
13. okresní kolo olympiády v německém jazyce  
14. matematický klokan 
15. přírodovědný klokan 
16. Scio testy pro žáky 9. ročníku 

 
 
6.2.Akce pro žáky :  

 
 
1. Muzikál Kleopatra 
2. Vánoční dílny 
3. Exkurze 4.+ 5. třída – Horní Maršov 
4. Prodaná nevěsta – Hradec Králové 
5. Draví ptáci – ukázka 
6. Divadelní představení  Maryša 
7. Protidrogová prevence – Memento 
8. Ptáci, sovy 
9. Duo Věra – kouzelnické vystoupení 
10. Klub historických vozidel 
11. Ještěři 
12. Divadelní představení Kytice 
13. Školička nanečisto 
 

 
 
 
7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků 
školy 
 
Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: 
 
1. Studium pro ředitele škol   1 osoba 
2. Studium pro výchovné poradce  1 osoba 
3. Studium AJ – Jazyky hrou   2 osoby 
4. Seminář AJ – didaktika   1 osoba 
5. Semináře VV -  různé techniky  1 osoba 
6. Seminář pro výuku fyziky   1 osoba 
7. Semináře pro výuku informatiky  1 osoba   
 
 
8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
1. Miss panenka : soutěž podporovaná mezinárodní organizací UNICEF 
2. Rudolfovy slavnosti : kulturní program na městských oslavách + prodejní stánek s výrobky   
    žáků 
3. Mikulášská diskotéka : škola jako pořadatel pro všechny děti Svobody nad Úpou 
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4. Čarodějnice 
5. Den dětí 
6. Počítačová školení pro veřejnost : učitelé školy školí veřejnost Svobody nad Úpou 
7. Vánoční koledy v kostele 
8. Den Země- čištění břehů řeky Úpy 
9. Školní akademie 
 
 
 
9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
V tomto školním roce inspekce ČŠI neproběhla. 
 
 
10. Školní družina 
 
Ve školním roce 2006/2007 bylo přihlášeno do školní družiny 60 dětí, které byly rozděleny do 
dvou oddělení. Během školního roku se 2 děti odhlásily. 
Práce ve ŠD byla zaměřena na činnost oddechovou, rekreační a zájmovou. V přípravě na 
vyučování byly uplatňovány didaktické hry. Na základě dobrovolnosti se děti účastnily 
činností výtvarných a pracovních . Věnovali se i hudbě a zpěvu, dopravní tématice, 
společenské výchově a poznávání přírodnin. K rekreaci se využívá školní hřiště, školní 
zahrada a tělocvična. Děti pracují také na dvou počítačích. 
V družině je dbáno na dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů a na pitný režim. 
Proběhla diskotéka k Mikuláši, turnaj ve stolním fotbalu, soutěžní odpoledne se sladkými 
odměnami ke Dni dětí. Zdařilá byla předvánoční oslava se spaním ve školní družině. 
Zúčastnilo se jí 22 dětí. 
Během celého roku děti vyráběly dárky k různým příležitostem. 
Za příspěvky na ŠD, které se vybírají od rodičů, byly zakoupeny hračky a pomůcky pro 
zájmovou a rekreační činnost. 
V průběhu roku probíhal kontakt s rodiči, spolupráce byla na velmi dobré úrovni.  
11. Mezinárodní spolupráce 
 
Naše škola spolupracuje s polskou školou v Kowarech Škola Podstawowa NR 1 a s německou 
školou Grundschule Zernsdorf. 
Spolupráce probíhá v různých oborech, kde dochází k návštěvám žáků spolupracujících škol. 
Naši žáci se v Polsku zúčastnili společné výroby česko – polsko – německého slovníku. 
Vyvrcholením celé spolupráce byl sportovně poznávací pobyt našich a polských žáků 
v italském Caorle. 
 
 
13.Kroužky pro žáky    

Kroužky na škole vedli převážně učitelé školy. Celkem se jedná o 14 kroužků, které byly 
zpoplatněny a probíhaly převážně v odpoledních hodinách. 
a/ kroužek počítačů  4x 
b/ kroužek florbalu  1x 
c/ kroužek keramiky  1x 
d/ kroužek anglického jazyka 2x 
e/ kroužek recitačně dramatický 1x 
f/ kroužek sportovní  2x 
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g/ břišní tance   1x 
h/ kroužek hraní na flétnu 1x 
i/ kroužek plný her a zábavy 1x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Ekonomická část výroční zprávy :  
 
 
 
 Ekonomická část výro ční zprávy o činnosti školy za období 2006/2007  
 Název školy, škol.zařízení: Základní škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov    

        

 Výnosy z hlavní a dopl ňkové činnosti tab.č.1 

       
v tis. 

Kč 

 
číslo 
řádku UKAZATEL číslo 

účtu 

číslo 
řádku 

výkazu* 

rok 2006 

 
hlavní 
činnost  

dopl ňková 
činnost celkem  

 1 2 3 

 1 tržby za vlastní výrobky 601 32       
 2 tržby z prodeje služeb 602 33 76,48 56,98 133,46 
 3                z toho: produktivní práce žáků           
 4                             školné (popl. za ŠD, kroužky)     76,48   76,48 
 5                             stravné           
 6                             poplatky za ubytování           
 7                             tržby z pronájmu       56,98 56,98 
 8 tržby za prodané zboží 604 34       

 9 změna stavu, aktivace 
sk. 61-

62 35-42       
 10 ostatní výnosy  sk. 64 43-49 37,27   37,27 
 11               z toho: smluvní a ostatní pokuty a penále 641,642 43-44       
 12                            zúčtování fondů 648 48       
 13                            tržby z pronájmu 649 49       
 14 tržby a výnosy z majetku, zákonné rezervy a oprav.položky sk. 65 50-56 3,81   3,81 
 15               z toho: tržby z prodeje materiálu 654 53 3,81   3,81 
 16                            výnosy z finančního majetku 652,655 51,54       

 17 provozní dotace 691 57 
6 

649,26   
6 

649,26 
 18               z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele     925,00   925,00 

 19                            příspěvek na přímé náklady na vzdělávání     
5 

588,30   
5 

588,30 

 20                            příspěvky z jiných rozpočtů     135,96   135,96 

 21 výnosy celkem   ( č.ř. 1+2+8+9+10+14+17)     
6 

766,82 56,98 
6 

823,80 
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 Náklady z hlavní a dopl ňkové činnosti   tab.č.2 

       
v tis. 

Kč 

 
číslo 
řádku UKAZATEL číslo 

účtu 

číslo 
řádku 

výkazu* 

rok 2006 

 
hlavní 
činnost  

dopl ňková 
činnost celkem  

 1 2 3 

 1 spotřeba materiálu 501 1 541,71   541,71 
 2                   z toho: učebnice, učební texty a učební pomůcky     195,14   195,14 
 3                               potraviny           
 4                               drobný dlouhodobý majetek     106,27   106,27 
 5 spotřeba energie 502 2 271,84   271,84 
 6                  z toho: voda        43,98   43,98 
 7                               pára           
 8                               plyn     141,42   141,42 
 9                              elektrická energie     86,44   86,44 
 10 spotřeba ost. nesk. dodávek a prodané zboží 503,504 3,4       
 11 služby skup.51 5-8 392,45   392,45 
 12                   z toho: opravy a udržování 511 5 113,54   113,54 
 13                                nájemné 518 8       
 14                                telekomunikace 518 8 26,29   26,29 

 15 osobní náklady 
skup. 

52 9-13 
5 

532,00 2,16 
5 

534,16 

 16                        z toho: mzdové náklady 521 9 
4 

040,75 1,60 
4 

042,35 

 17 
                                    náklady na sociální a zdravotní 
pojištění 524,525 10-11 

1 
411,46 0,56 

1 
412,02 

 18 daně a poplatky 
skup. 

53 14-16       
 19 ostatní náklady skup.54 17-24 31,14   31,14 
 20                       z  toho: služby peněžních ústavů 549 24 7,47   7,47 

 21 odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky 
skup. 

55 25-30       

 22 
                     z toho: odpisy nehmotného a hmotného  
majetku 551 25       

 23 daň z příjmů 591,595 60,61       

 24 náklady celkem  ( č.ř. 1+5+10+11+15+18+19+21+23)     
6 

769,14 2,16 
6 

771,30 

        

 Hospodá řský výsledek z hlavní a dopl ňkové činnosti tab.č.3 

       
v tis. 

Kč 

 
číslo 
řádku UKAZATEL číslo 

účtu 

číslo 
řádku 

výkazu* 

rok 2006 

 
hlavní 
činnost  

dopl ňková 
činnost celkem  

 1 2 3 

 1 hospodá řský výsledek  (výnosy - náklady) x 62 -2,32 54,82 52,50 
        
  Poznámka      
  *čísla řádků odpovídají Výkazu zisku a ztráty       
 
Ve Svobodě nad Úpou 29.10.2007   Mgr. Hainiš Jan- ředitel ZŠ 


