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1. Základní údaje o organizaci 

1.1. Identifikační údaje organizace 

 

1.2. Počty žáků a tříd k 30. 9. 2013 

        součást školy  počet tříd             počet  kapacita 

 mateřská škola           3     65 dětí           65 

 I. st. ZŠ         5    96 žáků                240* 

 II. st. ZŠ          4     69 žáků 

 školní družina        2    45 žáků           45   

 školní výdejna MŠ       -    65 strávníků          65 

 školní jídelna ZŠ (žáci)       -                                 135 strávníků         300** 

* Celková kapacita ZŠ (I. + II. st.) 

** Celková kapacita ŠJ vč. MŠ. 

 

název organizace Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (dále i škola) 

ulice, č. p. Bílá Třemešná 313 

obec Bílá Třemešná 

PSČ 544 72 

okres Trutnov 

kraj Královéhradecký 

IČ 
DIČ 

750 15 366 
CZ 75015366 

REDIZO (školský rejstřík) 650031172 

datová schránka (IS DS) hgwmbhw 

ředitel Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D. 

telefon 499 396 321, 608 431 321    

e-mail info@zsbt.cz 

webové stránky www.zsbt.cz, www.zsbt.eu  

zřizovatel Obec Bílá Třemešná 

adresa zřizovatele Bílá Třemešná 315, 544 72 

kontakt na zřizovatele 
tel.: 499 693 310 fax: 499 693 212 
e-mail: starosta@bilatremesna.cz 

http://www.zsbt.cz/
http://www.zsbt.eu/
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1.3. Charakteristika a hlavní činnost organizace 

Základní škola v Bílé Třemešné (ZŠ) je úplná základní škola s právní subjektivitou ve formě 
příspěvkové organizace. Ve školním roce 2013/2014 poskytovala základní vzdělání cca 165 žákům 
v 1. až 9. ročníku a předškolní vzdělávání 65 dětem ve 3 třídách mateřské školy. Areál organizace je 
umístěn mimo hlavní komunikaci II. třídy v klidné části obce.  

Podle počtu žáků a velikosti objektů se řadí mezi větší venkovské školy okresu Trutnov. Zajišťuje 
výuku pro I. a II. stupeň ZŠ. 

Výuka probíhala podle těchto dokumentů:  

 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV),  

 Školní vzdělávací programu pro školní družinu (ŠVP ŠD),  

 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV).  
Výchovně vzdělávací činnost školy zajišťovalo 19 učitelů (14 ZŠ, 5 MŠ) a 2 vychovatelky.  

1.4. Organizační struktura 

Organizační struktura tvořená od ledna 2012 nezaznamenala významnějších změn. Bylo zrušeno 
1 místo nepedagoga a vytvořena 2 místa pro učitele I. st. a vychovatele školní družiny.  
 
Poslední změna organizační struktury je platná k 1. 9. 2014. 
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1.5. Doplňková činnost 

 
V rámci doplňkové činnosti škola zejména: 

- pronajímá bytové a nebytové prostory (tělocvična), 
- organizuje mimoškolní aktivity,  
- zajišťuje stravování pro ostatní strávníky. 

 
Další činnosti jsou prováděny nahodile. Seznam činností ve zřizovací listině byl aktualizován 
s ohledem na aktuální potřebu a možnosti školy. 

1.6. Areál organizace 

 
Škola zajištuje provoz v areálu o rozsahu:  

a) budova základní školy (ZŠ) čp. 313 – 9 kmenových tříd, 3 odborné učebny (učebna pro výuku 
CH-Př-F, učebna PC 1 a PC 2, víceúčelová učebna na I. stupni), 2 kabinety, sborovna pro I. a II. 
stupeň, ředitelna, 3 šatny (z toho 1 pro TV) a byt školníka; 

b) tělocvična – navazující na hlavní budovu ZŠ slouží pro potřeby školy, ale i pro činnosti 
kroužků a sportovních organizací obce, příp. ostatní veřejnosti – hlavní hala, vestibul, II. 
oddělení školní družiny (I. patro) a učebna šachu; 

c) budova školní družiny (ŠD) čp. 422 – samostatný objekt školní družiny (I. oddělení 
s kapacitou 30 dětí) situovaný do prostředí školní zahrady, ve kterém se navíc nachází 
1 odborná učebna (školní dílna); 

d) budova mateřské školy (MŠ) čp. 365 – dva propojené bloky budov, probíhá v ní předškolní 
vzdělávání (3 třídy); 

e) budova školní jídelny (ŠJ) čp. 410 – navazuje na budovu MŠ, probíhá v ní stravování žáků, 
zaměstnanců školy, příp. cizích strávníků (stravovací systém, výběr ze dvou jídel); 

f) sportoviště v areálu školy – sportovní hřiště na kopanou s umělým povrchem, asfaltové 
hřiště, tenisové kurty, atletická dráha a doskočiště pro skok do dálky; 

g) školní zahrada s dětským hřištěm je využívána pro pracovní činnosti žáků a činnost školní 
družiny. 
 

1.7. Školská rada 

 
Při základní škole je zřízena Školská rada, která je tříčlenná – předsedkyní ŠR je RNDr. Jana 
Dobroruková (za zřizovatele), členy jsou Bc. Petra Zivrová (za zákonné zástupce žáků) a Mgr. Miluše 
Senetová (za pedagogické pracovníky). Funkční období školské rady je tříleté a končí v říjnu 2014.  

Ve školním roce 2013/2014 se školská rada sešla čtyřikrát. Zápisy z jednání školské rady jsou 

zveřejněny na webových stránkách školy. 

2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy/odd. 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání (ŠVP ZV) I.– IX. 
Školní vzdělávací programu pro školní družinu (ŠVP ŠD) 2 odd. 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV) 3 tř. 

 
Školní rok 2013/2014 byl třetím školním rokem, kdy žáci všech tříd ZŠ se vzdělávali dle jednoho 
vzdělávacího programu – ŠVP ZV. 
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3. Personální zabezpečení činnosti školy 

Školní rok byl ve znamení stabilizace personálního obsazení. 

3.1. Základní členění zaměstnanců 

  pedagogičtí pracovníci  21 (14 učitelů ZŠ, 5 učitelů MŠ, 2 vychovatelé ŠD) 

 nepedagogičtí pracovníci 10 (5 základní škola, 1 mateřská škola, 3 školní jídelna) 

3.2. Vedení organizace 

Ředitel školy:                   Mgr. Kudrnovský Emil, Ph.D. 
Zástupce ředitele:       Ing. Minářová Pavlína 
Vedoucí úseku I. st. ZŠ:  Mgr. Hylmarová Pavlína 
Vedoucí úseku MŠ:         Jáklová Markéta, DiS. 
Vedoucí kuchařka:          Pochylá Dana 
Vedoucí správního úseku:      Bc. Lukáš Bohánský 
 

3.3. Personální změny ve školním roce 2013/2014 

 
Pohyb zaměstnanců: 

- výpověď pro nadbytečnost (1 nepedagog), 
- odchod z podnětu zaměstnance (2 nepedagogové), 
- nově příchozí 2 pedagogové a 2 nepedagogové. 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

4.1. Zápis k povinné školní docházce 

Zápis žáků do 1. třídy proběhl 30. ledna 2014.  
Po 30. 6. 2014 je stav následující: 
 

počet  1. tříd  počet dětí přijatých  nástup po odkladu     počet odkladů pro příští šk. rok  
        2              33   5     1   
 

4.2. Výsledky přijímacího řízení 

 
a) Třídy s rozšířenou výukou plnící osnovy základní školy 

a. víceleté gymnázium   – 2 žáci ze 7. třídy 
b. třída s rozšířenou výukou  – 1 žák z 5. třídy 

 
b) Střední školy zřizované krajem a církví 

 
Školní docházku na naší škole ukončilo v tomto školním roce 19 žáků 9. třídy. 

 celkem gymnázia střední škola s 
maturitou 

střední škola 
bez maturity 

9. třída 19 2 8 9 

8. třída 0 0 0 0 
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5. Vzdělávací a výchovné výsledky k 31. 8. 2014 

5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků  

třída počet žáků na 
konci 
školního roku 

vyznamenání  prospělo neprospělo 

celkem z toho po 
opravných 
zkouškách  

celkem z toho po 
opravných 
zkouškách 

1. 22 22 22 0 0 0 

2. 23 20 23 0 0 0 

3. 17 11 17 0 0 0 

4. 14 8 13 0 1 0 

5. 18 8 18 0 0 0 

6. 20 5 15 2 3 0 

7. 20 3 20 0 0 0 

8. 10 0 10 0 0 0 

9. 19 4 19 0 0 0 

celkem 163 81 167 2 4 0 

5.2. Údaje o integrovaných žácích 

Údaje o integrovaných žácích 

 I. stupeň II. stupeň Celkem 

Specifické poruchy učení 5 7 12 

Vývojové poruchy učení 1 2 3 

 

5.3. Přehled o hodnocení chování žáků 

Třída 

Pochvaly Důtky Snížená známka z chování 

 třídní 
učitel 

 ředitel 
školy 

třídní 
učitel 

ředitel 
školy 

2. stupeň 3. stupeň 

1. 0 0 0 0 0 0 

2. 31 0 0 0 0 0 

3. 12 0 0 0 0 0 

4. 5 0 1 0 0 0 

5. 4 0 0 0 0 0 

6. 4 0 30 14 2 0 

7. 15 0 0 0 0 0 

8. 2 0 4 0 0 0 

9. 16 0 2 0 0 0 

celkem 89 0 37 14 2 0 
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5.4. Údaje o zameškaných hodinách 

třída 
omluvené 

hodiny 
omluvené 

hodiny na žáka 
neomluvené 

hodiny 

1. 1104 48,00 0 

2. 802 34,87 0 

3. 876 51,53 0 

4. 604 40,27 0 

5. 976 54,22 0 

6. 1415 67,38 5 

7. 1389 69,45 0 

8. 554 55,40 0 

9. 2432 128,00 4 

souhrn 10152 58,78 9 

6. Prevence sociálně patologických jevů 

Prevence sociálně-patologických jevů se v naší základní škole řídí podle Minimálního preventivního 
programu, který je aktualizován pro každý školní rok.  

V oblasti prevence pokračujeme v úzké spolupráci s Policií ČR, Královéhradeckým krajem, kurátory 
(OSPOD) a psychology (Mozaika), kteří pomáhají nepřizpůsobivým žákům k začlenění do běžného 
života. 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogů probíhá v průběhu školního roku dle dostupných finančních prostředků. 
Zaměřili jsme se zejména na metodická školení z oblasti prevence, z oblasti využití informačních 
technologií, BOZP a poskytnutí první pomoci.  

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

8.1. Zájmová činnost 

Od října 2013 bylo činných na naší škole 14 zájmových útvarů (kroužků):  
 

Anglický jazyk 1. tř., 2. tř. Mgr. J. Kňourková 

Taneční skupina 1., 2. Mgr. D. Rejlová 

Dramatická vých. I, II  Mgr. D. Rejlová, Mgr. M. Senetová 

Sportovní (1.-3. tř., 4.-5.tř.) Mgr. J. Kňourková 

Výtvarný (1.-3. tř.) Mgr. P. Hylmarová 

Dějepisný (4.-9. tř.) Mgr. J. Lux 

Zdravotní (2.-9. tř.) Ing. V. Kubová 

Keramický (1.-6. tř.) J. Šedková 

Šachy I, II Mgr. J. John 

 
V průběhu roku jsou "dveře" zájmových útvarů otevřeny a děti mají možnost se dodatečně přihlásit 
u jednotlivých vedoucích.  
 
Od školního roku 2012/2013 je zájmová činnost standardní hospodářskou činností školy povolenou 
zřizovatelem. Z ekonomických důvodů jsou kroužky vedeny pod hlavičkou Domu dětí a mládeže 
Jednička. 
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8.2. Akce školy 

Školní rok 2013/2014 byl bohatý na akce. Pro úplnost je uveden jejich přehled v chronologickém 
sledu:  

 
Září 

 02.09. Zahájení škol. r. 2013/2014 
 05.09. Běh naděje článek 
 12.09. Informativní schůzka pro rodiče dětí MŠ 
 16.09. Zahájení plaveckého výcviku 2. a 3. tř. ZŠ 
 20.09. Zahájení plaveckého výcviku 1. tř. a MŠ 
 Projekt Postcrossing – AJ článek 
 OVOV - TV článek 
 26.09. Divadlo v MŠ článek 
 26.09. Hodina zpívání - 1. st. ZŠ článek 
 27.09. Překážková dráha - ŠD článek 

 
Říjen 

 03.10. Přespolní běh TU článek 
 Pěší výlet MŠ článek 
 08.10. Tonda Obal na cestách článek 
 08.10. Turnaj v basketbalu článek 
 09.10. Divadlo Sněhurka a sedm trpaslíků - MŠ, 1. a 2. tř. článek 
 10.10. Barevný podzim článek 
 15.10. Turnaj ve florbalu článek 
 15.10. Výstava středních škol TU článek 
 Domečky z přírodnin - MŠ článek 
 16.10. Přírodovědný klokan článek  
 18.10. Florbal - chlapci článek 
 21.10. Okresní kolo basketbalu dívek článek 
 23.10. Školní liga házené - 2. - 4. tř. článek 
 31.10. Přebor školy v šachu článek 
 Život pod hladinou článek 
 31.10. Den duchů v MŠ článek  

 
Listopad 

 01.11. Halloweenské řádění - ŠD II článek 
 01.11. Halloweenské řádění - ŠD I článek 
 05.11. Archeopark Všestary 6. tř. článek, článek dětí 
 08.11. Návštěva nové školní knihovny - 2. tř. článek 
 09.11. Velká cena v šachu mládeže článek 
 11.11. Svatý Martin - ŠD článek 
 12.11. Školní knihovna - 4. tř. článek 
 14.11. Babička Chrota vypráví MŠ článek 
 18. - 21.11. Hádej, co jsem za zvíře? článek 
 19.11. Školní kolo Dějepisné olympiády článek 
 19.11. Kouzelník ve školce článek 
 22.11. Závod na koloběžkách - ŠD II článek 
 22.11. Fotbalový přátelák - ŠD článek 
 22.11. Ukončení plaveckého výcviku - 1. tř. a MŠ článek 
 Školní kolo Olympiády z ČJ článek 
 Komenský a my úvaha - článek 
 25.11. Ukončení plaveckého výcviku 2. a 3. tř. článek 

http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=beh-nadeje-jak-jsme-za-dopoledne-zdolali-1499-km&cisloclanku=2013090011
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=projekt-postcrossing&cisloclanku=2013090010
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=projekt-ovov-%96-odznak-vsestrannosti-olympijskych-vitezu&cisloclanku=2013090009
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=pohadkaquot-krakonosova-houbovkaquot&cisloclanku=2013090013
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=jaroslav-uhlir-hodina-zpevu&cisloclanku=2013090012
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=opici-draha-pro-sd&cisloclanku=2013100001
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=prespolni-beh-v-trutnove&cisloclanku=2013100004
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=pesi-vylet-ms-na-prehradu&cisloclanku=2013100005
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=ekologicky-program-quottonda-obal-na-cestachquot&cisloclanku=2013100008
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=turnaj-v-basketbalu-2013&cisloclanku=2013100010
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=snehurka-a-sedm-trpasliku&cisloclanku=2013100006
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=gratulujeme-barbore-vlckove-karoline-bartosove-a-jakubu-cerovskemu&cisloclanku=2013100015
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=florbalovy-turnaj-divek-2013&cisloclanku=2013100011
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=vystava-strednich-skol&cisloclanku=2013100013
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=soutez-o-skritka-quotdubi%F2ackaquot&cisloclanku=2013110009
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=prirodovedny-klokan-doskakal-poprve-do-bile-tremesne&cisloclanku=2013100012
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=florbal-chlapcu-2013&cisloclanku=2013100016
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=okresni-kolo-v-basketbalu-2013&cisloclanku=2013100017
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=skolni-liga-v-hazene-2013&cisloclanku=2013100018
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=prebor-skoly-v-sachu-2013&cisloclanku=2013110002
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=vytvarna-soutez-zivot-pod-hladinou&cisloclanku=2013110011
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=den-duchu-v-ms&cisloclanku=2013110004
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=jak-jsme-slavili-halloween-v-druzince-ii&cisloclanku=2013110005
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=halloweeen-v-malem-oddeleni-sd&cisloclanku=2013110003
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=dejepisna-exkurze-seste-tridy-do-archeoparku-ve-vsestarech&cisloclanku=2013110006
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=dejepisna-exkurze-do-archeoparku-vsestary-ocima-zaku-6-rocniku&cisloclanku=2013110008
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=otevreni-nove-skolni-knihovny&cisloclanku=2013110010
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=pohar-pro-nejlepsi-divku-putuje-do-bile-tremesne&cisloclanku=2013110012
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=svaty-martin-ve-skolni-druzine-ii&cisloclanku=2013110013
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=nova-skolni-knihovna-deti-opravdu-zaujala&cisloclanku=2013110021
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=hudebni-pohadka-%84babicka-chrota-vypravi%93&cisloclanku=2013110015
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=alexandr-chromy-celkovym-vitezem-prirodovedne-souteze&cisloclanku=2013120014
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=skolni-kolo-dejepisne-olympiady&cisloclanku=2013110017
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=kouzelnicke-vystoupeni-ve-skolce&cisloclanku=2013110016
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=zavody-kolobezek-ve-skolni-druzine-ii&cisloclanku=2013110020
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=fotbalovy-quotpratelakquot-byl-opravdu-super&cisloclanku=2013110019
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=uz-jsou-z-nas-mali-plavacci&cisloclanku=2013120001
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=skolni-kolo-olympiady-v-ceskem-jazyce&cisloclanku=2013120018
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=eliska-cermanova-co-mi-dava-sport-krome-fyzicke-zdatnosti&cisloclanku=2014030024
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=slohova-prace-elisky-cermanove-mezi-dvaceti-nejlepsimi-v-cr&cisloclanku=2014030023
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=diplomy-rozdany-uplavane-metry-secteny&cisloclanku=2013120003
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 26. - 27.11. Sběr starého papíru článek 
 27.11. Školní liga házené článek 
 27.11. Prezentace parlamentu ZŠ Mládežnická TU článek 
 28.11. Z pohádky do pohádky - MŠ 
 28.11. Prevence Sex, AIDS a vztahy článek 
 28.11. Rozsvěcení vánoční výzdoby článek 

 
Prosinec 

 02.12. O dvanácti měsíčkách - představení ŠD článek 
 02.12. Okresní přebor škol v šachu článek 
 02. - 20.12. Skáčeme přes švihadlo 
 02.12. Od čerta k Ježíškovi - MŠ a 1. třída článek 
 04.12. ZOO - ozdob si stromeček - MŠ článek 
 04.12. Návštěva pamětní síně J. A. Kom. - 8. tř. článek 
 05.12. Mikuláš v MŠ a ZŠ článek 
 05.12. Mikuláš - ŠD článek 
 06.12. Dotek andělů článek 
 09.12. Advent 1. st. článek 
 10.12. Cyklista - DV pro 4. tř. (Policie ČR) článek 
 10.12. Vánoční dílny článek 
 11.12. Školní liga házené článek 
 11.12. Advent 2. st. 
 16.12. Minikopaná 1. - 3. tř. článek 
 17.12. Závislosti a jejich důsledky článek 
 19.12. Předvánoční dílny v MŠ článek 
 19.12. Vánoční besídka ve ŠD článek 
 20.12. Vánoční besídka v MŠ článek 
 20.12. Vánoční besídky ve třídách článek 

 
Leden 

 Bruslení článek 
 Návštěva v nové učebně chemie článek 
 09.01. MŠ Třebihošť v 1. tř. článek 
 13.01. Šplháme s Jedničkou článek 
 13.01. Otázky a obrázky 4. a 5. tř. článek 
 15.01. Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 
 16.01. Barevný den v MŠ článek 
 16.01. Sociometrie - 6. tř. 
 21.01. MŠ BT v 1. tř. článek 
 22.01. Školní liga házené 
 23.01. Pohádka o strašidelném nádraží - MŠ článek 
 20. - 24.01. Týden staveb - ŠD článek 
 28.01. Okresní kolo Dějepisné olympiády článek 
 29.01. Zápis do 1. tř. článek 
 30.01. SMOLÍČEK PACHOLÍČEK - 1. st. článek 

 
Únor 

 03.02. Vločkování článek 
 06.02. Komunitní kruh - 6., 8. tř. - prevence 
 06.02. Okresní kolo Olympiády z ČJ článek 
 06.02. Přebor školy ve florbalu článek 
 07.02. Bába chřipka - MŠ článek 

http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=sber-stareho-papiru&cisloclanku=2013110014
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=druhe-kolo-skolni-ligy-hazene-ocima-deti&cisloclanku=2013120007
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=prvni-akce-zakovskeho-parlamentu&cisloclanku=2013120016
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=beseda-o-vztazich-mezi-devcaty-a-chlapci&cisloclanku=2013120004
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=rozsviceni-vanocni-vyzdoby-v-obci&cisloclanku=2013120002
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=spolecne-pohadkove-odpoledne-ve-skolni-druzine&cisloclanku=2013120005
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=stribro-z-op-skol-v-sachu-putuje-do-bile-tremesne&cisloclanku=2013120013
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=od-certa-k-jeziskovi&cisloclanku=2013120012
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=ozdob-si-svuj-stromecek&cisloclanku=2013120011
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=8-rocnik-v-pametni-sini-j-a-komenskeho&cisloclanku=2013120006
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=mikulasska-nadilka-v-zs-a-ms&cisloclanku=2013120023
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=pekelna-inspekce-ve-skolni-druzine&cisloclanku=2013120010
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=3-rocnik-vytvarne-souteze-dotek-andelu&cisloclanku=2014010012
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=co-je-advent&cisloclanku=2013120019
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=dopravni-vychova-ve-ctvrte-tride&cisloclanku=2014010003
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=vanocni-dilny&cisloclanku=2013120021
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=skolni-liga-v-hazene&cisloclanku=2013120020
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=vanocni-turnaj-v-halove-kopane-2013&cisloclanku=2014010004
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=zavislosti-a-jejich-dusledky&cisloclanku=2014010005
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=predvanocni-dilnicka-ve-skolce&cisloclanku=2013120025
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=jezisek-chodi-i-do-druziny&cisloclanku=2013120022
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=uz-se-zase-tesime-na-jeziska&cisloclanku=2013120026
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=vanocni-besidky-2013&cisloclanku=2013120028
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=hura-na-brusle&cisloclanku=2014010019
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=hodiny-prakticke-vyuky-chemie-v-novych-laboratorich&cisloclanku=2014010006
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=navsteva-materskych-skolek-v-prvni-tride&cisloclanku=2014010018
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=soutez-quotsplhame-s-jednickouquot-2014&cisloclanku=2014010015
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=prirodovedna-soutez-otazky-a-obrazky-2014&cisloclanku=2014030007
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=quotbarevny-denquot-ve-skolce&cisloclanku=2014010014
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=do-zapisu-uz-jen-krucek&cisloclanku=2014010016
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=pohadka-o-strasidelnem-nadrazi&cisloclanku=2014010017
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=tyden-staveb-ve-skolni-druzine&cisloclanku=2014010021
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=uspech-nasi-skoly-na-okresnim-kole-dejepisne-olympiady-v-hostinnem&cisloclanku=2014010020
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=zapis-do-1-rocniku-zs-skolniho-roku-20142015&cisloclanku=2014010002
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=smolicek-pacholicek&cisloclanku=2014010022
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=vytvarna-soutez-vlockovani&cisloclanku=2014030002
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=skvely-vysledek-okresniho-kola-olympiady-v-ceskem-jazyce&cisloclanku=2014020001
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=prvni-samostatna-akce-zakovskeho-parlamentu&cisloclanku=2014020005
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=baba-chripka&cisloclanku=2014020003


 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 – ZŠ a MŠ Bílá Třemešná 

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov 
Bílá Třemešná 313, 544 72 - tel.: 499 396 321, e-mail: info@zsbt.cz, www.zsbt.cz Stránka 11 
 

 10.02. Za zvířátky do lesa - MŠ článek 
 07.02. Graffiti v Jedničce článek 
 17.02. Madagaskar článek 
 19.02. Školní liga házené článek 
 20.02. Okresní kolo Olympiády z AJ článek 
 20.02. Krajské kolo ve šplhu článek 
 24.02. Masopust ve ŠD článek 
 25.02. První tř. ve školní knihovně článek 
 27.02. Výroba mýdla ve ŠD II článek 
 27.02. MŠ v 1. tř. článek 
 28.02. Karneval v MŠ článek 
 28.02. Dětská scéna školní kolo článek 
 Školní kolo Biologické olympiády článek 
 Školní kolo Chemické olympiády článek 

 
Březen 

 Dramatizace pohádek v AJ - článek 
 04.03. Florbalový turnaj pro 1. st. článek 
 05.03. Sportovní školička v MŠ článek 
 10.03. Moderní je nekouřit - 5., 6., 7. tř. - prevence 
 11.03. Cvičený pes v MŠ článek 
 11.03. Jan Opatřil - Kapřík Metlík - 1. st. článek 
 11.03. Bludiště - 9. tř. - Ostrava článek 
 13.03. Strojvůdce Jozífek článek 
 13.03. Pravěk 4. tř. článek 
 17.03. Florbalový turnaj - 1. - 3. tř. článek 
 18.03. Florbalový turnaj - 4. - 5. tř. článek 
 18.03. Krajské kolo Olympiády v AJ článek 
 18.03. Okresní kolo Dětská scéna - I. a II. kat. článek 
 19.03. Okresní kolo Dětská scéna - III. kat. článek 
 19.03. Školní liga házené článek 
 19.03. Vyhánění zimy - MŠ článek 
 21.03. Matematický klokan článek 
 21.03. Okresní kolo Chemické olympiády článek 
 25.03. Nástrahy internetu - 7.tř - prevence 
 25.03. Nemoc jménem šikana - 8., 9. tř. - prevence 
 26. - 28.03. Republikové finále Komenský a my článek 
 28.03. Přehazovaná článek 
 Exkurze - psí útulek, knihovna Slavoj - MŠ článek 
 Výroba jarních věnců ve ŠD článek 

 
Duben 

 07.04. Pasování prvňáčků na čtenáře článek 
 08.04. Jarní kros článek 
 08.04. Pirátská pohádka - MŠ článek 
 Zvíře není věc článek 
 08. 04. Okresní kolo Biologické olympiády článek 
 09.04. Okresní kolo Matematické olympiády článek 
 10.04. Beseda s Janem Opatřilem – Duchařské povídky článek 
 11.04. Exkurze - 9. tř. - Ležáky článek 
 13.04. Dvorská jednička článek 
 14.04. Poštovní známka článek 

http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=za-zviratky-do-lesa&cisloclanku=2014020002
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=vytvarna-soutez-graffiti-v-jednicce&cisloclanku=2014060043
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=planeta-zeme-3000-%96-madagaskar-pribeh-pradavne-lemurie&cisloclanku=2014030016
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=hazena-v-novem&cisloclanku=2014030013
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=dalsi-uspechy-v-olympiade-%96-tentokrate-v-anglickem-jazyce&cisloclanku=2014020007
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=ve-splhu-jsme-v-nasem-kraji-neporazitelni&cisloclanku=2014020006
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=masopust-ve-skolni-druzine&cisloclanku=2014020009
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=prv%F2acci-poprve-v-knihovne&cisloclanku=2014030028
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=mydlari-a-mydlarky&cisloclanku=2014030001
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=predskolaci-v-1-tride&cisloclanku=2014030005
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=karneval-ve-skolce&cisloclanku=2014020008
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=skolni-kolo-souteze-detska-scena-2014&cisloclanku=2014030004
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=skolni-kolo-olympiady-z-biologie&cisloclanku=2014030014
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=skolni-kolo-olympiady-z-chemie&cisloclanku=2014030015
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=dramatizace-pohadek-v-aj&cisloclanku=2014030006
http://www.zsbt.eu/phprs/preview.php?cisloclanku=2014030008
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=sportovni-skolicka-v-ms&cisloclanku=2014030003
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=neobvykly-host-ve-skolce&cisloclanku=2014030009
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=beseda-se-spisovatelem-janem-opatrilem-autorske-cteni&cisloclanku=2014030017
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=tremes%F2aci-v-bludisti&cisloclanku=2014030019
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=strojvudce-josifek&cisloclanku=2014030012
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=den-v-praveku&cisloclanku=2014040002
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=eldorado-cup-1-az-3-trida&cisloclanku=2014030025
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=eldorado-cup-4-a-5-tridy&cisloclanku=2014030030
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=krajske-kolo-v-anglictine&cisloclanku=2014030026
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=postup-do-krajskeho-kola-a-k-tomu-dve-cestna-uznani&cisloclanku=2014030020
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=dalsi-postup-do-kraje&cisloclanku=2014030022
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=skolni-liga-hazene&cisloclanku=2014030029
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=quotzimo-zimo-tahni-pryc-nebo-na-te-vezmu-bicquot&cisloclanku=2014030021
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=matematicky-klokan-skakal-po-nasi-skole&cisloclanku=2014040001
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=okresni-kolo-chemicke-olympiady&cisloclanku=2014040009
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=uspech-elisky-cermanove-v-republikovem-finale-literarne-historicke-souteze-komensky-a-my-2014&cisloclanku=2014040005
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=prehazovana&cisloclanku=2014040011
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=kocicky-na-vylete&cisloclanku=2014040006
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=vyroba-jarnich-vencu-ve-sd&cisloclanku=2014030031
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=pasovani-prv%F2acku-na-ctenare&cisloclanku=2014040022
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=jarni-kros&cisloclanku=2014040013
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=piratska-pohadka&cisloclanku=2014040007
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=celostatni-vytvarna-soutez-zvire-neni-vec&cisloclanku=2014040008
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=okresni-kolo-biologicke-olympiady&cisloclanku=2014040012
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=okresni-kolo-matematicke-olympiady&cisloclanku=2014050001
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=autorske-cteni-spisovatele-jana-opatrila-desuplne-povidky&cisloclanku=2014040010
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=9-rocnik-tentokrat-v-lezakach&cisloclanku=2014040025
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=dvorska-jednicka&cisloclanku=2014040014
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=uspech-nasich-zaky%F2-ve-vytvarne-soutezi-o-nejhezci-postovni-znamku&cisloclanku=2014050009
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 14.04. Velikonoce - beseda 
 14.04. Pletení pomlázek ŠD článek 
 14.04. Prevence 1. st. 
 14.04. Prevence 2. st. 
 14.04. Dopravní výchova 4. tř. článek 
 15.04. Dětská scéna - krajské kolo II. kategorie článek 
 15.04. Atletické závody - čtyřboj článek 
 16.04. Dětská scéna - krajské kolo III. kategorie článek 
 16.04. Školní liga házené článek 
 16.04. Beseda - Velikonoce - 2. stupeň 
 16.04. Prostor PRO - 6. třída - prevence 
 22.04. Projektový den - Den Země článek 
 24.04. Česko se hýbe článek 
 25.04. Florbalový turnaj 
 28.04. Dravci článek 
 29.04. Dějepisná exkurze Sedmáci v Kutné Hoře článek 
 29.04. Dlouhodobý preventivní program Spirála - 8., 9. třída článek 
 29.04. Dopravní výchova ve 4. třídě článek 
 30.04. Čarování ve školce článek 

 
Květen 

 02.05. Den Země článek 
 06.05. Dějepisná exkurze - 8. tř. článek 
 06.05. Londýn článek 
 12.05. Atletické závody článek 
 13.05. Florbalový turnaj BT - Mostek článek 
 14.05. Ukázka vojenské techniky článek  
 14.05. Školní liga házené článek 
 14.05. Bábovkový den článek 
 14.05. Okresní kolo Pythagoriády - 5. třída článek 
 15.05. Atletické závody článek 
 16.05. Návštěva nové chemické laboratoře ve DKnL článek 
 19.05. Preventivní program - 3. třída 
 20.05. Poznávání přírodnin článek 
 21.05. Nicholas Winton článek a slohová práce 
 22.05. Dlouhodobý preventivní program - 6. tř. 
 24.05. Turnaj Špuntů článek 
 28.05. Školní akademie článek 
 29.05. Slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže v Úpici článek 
 29.05. Dějepisný kroužek na hradě Pecka článek 
 29.05. Školní výlet 5. třídy článek 
 30.05. Krajské kolo Biologické olympiády článek 
 30.05. Olympijský víceboj článek 
 31.05. Třemešňáci v Bludišti článek 

 
Červen 

 02.06. Preventivní program 3., 6. třída 
 03.06. Poznávání přírodnin – okresní kolo 
 03.06. MŠ - Výlet Broučci - Perníková chaloupka článek 
 05.06. Školní výlet 8. třídy článek 
 05.06. Pěšcová bitva v BT článek 
 06.06. Republikové finále pohybových skladeb článek 

http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=pleteni-pomlazky&cisloclanku=2014040019
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=krajske-kolo-detske-sceny-ii-kategorie&cisloclanku=2014040026
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=atleticky-ctyrboj&cisloclanku=2014040020
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=krajske-kolo-detske-sceny-iii-kategorie&cisloclanku=2014040027
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=skolni-liga-v-hazene&cisloclanku=2014040028
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=den-zeme-se-sestou-tridou&cisloclanku=2014050002
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=tanecni-postupova-soutez-cesko-se-hybe&cisloclanku=2014040023
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=jak-ziji-dravci-vladci-vzduchu&cisloclanku=2014040024
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=sedmaci-v-kutne-hore&cisloclanku=2014050015
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=preventivni-program-spirala&cisloclanku=2014050004
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=dopravni-vychova-s-policii-cr&cisloclanku=2014050006
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=carovani-ve-skolce&cisloclanku=2014050003
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=den-zeme-na-prvnim-stupni-zs&cisloclanku=2014050008
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=osmaci-v-muzeu-valky-1866-na-chlumu-a-na-zamku-hradek-u-nechanic&cisloclanku=2014050011
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?cisloclanku=2014050014
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=atleticke-zavody-%96-pohar-rozhlasu&cisloclanku=2014050012
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=florbalovy-turnaj-bila-tremesna-mostek&cisloclanku=2014060013
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=ukazka-vojenske-historicke-techniky&cisloclanku=2014060012
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=skolni-liga-v-hazene&cisloclanku=2014060021
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=babovkovy-den&cisloclanku=2014050013
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=skvely-uspech-pataku-v-okresnim-kole-pythagoriady&cisloclanku=2014050016
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=pohar-rozhlasu&cisloclanku=2014060004
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=hodiny-prakticke-vyuky-chemie-v-novych-laboratorich&cisloclanku=2014060009
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=poznavacka-rostlin-a-zivocichu-%96-okresni-kolo&cisloclanku=2014060015
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=i-nasi-osmaci-a-devataci-jiz-znaji-pribeh-nicholase-wintona&cisloclanku=2014060006
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=slohova-prace-mateje-stipaka-inspirovana-cinem-nicholase-wintona&cisloclanku=2014060007
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=turnaj-spuntu-2014&cisloclanku=2014060011
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=akademie-o-line-babicce&cisloclanku=2014060001
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=literarni-a-vytvarna-soutez-upice-bratri-capku&cisloclanku=2014050018
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=dejepisny-krouzek-na-hrade-pecka&cisloclanku=2014050019
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=5-trida-na-roubence&cisloclanku=2014060018
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=biologicka-olympiada-%96-krajske-kolo&cisloclanku=2014060014
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=olympijsky-viceboj&cisloclanku=2014060003
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=tremes%F2aci-v-bludisti-na-ct-d&cisloclanku=2014060002
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=broucci-na-vylete&cisloclanku=2014050021
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=nezapomenutelny-skolni-vylet-osmaku-do-prazske-zoo&cisloclanku=2014060017
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=pescova-bitva-v-bile-tremesne&cisloclanku=2014060010
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=republikove-finale-pohybovych-skladeb-cesko-se-hybe&cisloclanku=2014060008
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 09.06. Projektový den - 5. třída 
 10.06. MŠ - výlet za loupeživým rytířem článek 
 10.06. Školní výlet 1.- 4. třídy článek 
 11.06. Školní výlet 7. třídy článek 
 11.06. MŠ - pěší výlet do DB - Kočičky článek 
 12.06. Dlouhodobý Preventivní program Spirála - 6. třída 
 12.06. Školní výlet 9. třídy článek  
 15.06. Spaní ve školní družině článek 
 16.06. Evakuace 
 17.06 MŠ - výlet Vrabčáků na zámek Koruna - Chlumec nad Cidlinou článek 
 17.06. Sběr papíru článek 
 18.06. Exkurze 9. třídy na přehradu 
 18.06. Vystoupení taneční skupiny Angeles 
 19.06. Exkurze - Gymnázium DKnL - Projekt 1. světová válka článek 
 20.06. Návštěva nové chmické laboratoře ve DKnL článek 
 20.06. Pasování na školáky článek 
 20.06. Dopravní výchova ve 4. třídě - Průkaz cyklisty článek 
 20.06. Školní výlet 6. třídy článek 
 23.06. Preventivní program - 3. třída článek 
 23.06. Spaní v MŠ článek  
 23.06. Spaní ve škole - 5. třída - článek 
 24.06. Projekt Dopravní výchova 
 24.06 Den IZS článek 
 26.06. Sportovní den článek 
 27.06. Slavnostní ukončení školního roku 2013/2014 - článek 

9. Inspekční a kontrolní činnost 

Ve dnech 17.-19. února 2014 proběhla v naší organizaci plošná kontrola České školní inspekce (ČŠI). 

Inspekční tým dospěl k velmi kladným závěrům a konstatoval, že klima a rozvoj organizace se ubírá 

správným směrem. Inspekční zpráva je ke stažení na webu školy (zde). 

 
Další kontroly: 

- říjen 2013 – Krajská hygienická stanice (kontrola ŠJ), 
- únor 2013 – zřizovatel (kontrola hospodaření). 

10. Hospodaření školy 

10.1. Základní údaje k 31. 12. 2013 

 
Dotace v Kč - celkem 13.066.380,-  čerpání v Kč             zisk, deficit 
KÚ     9.921.900,-  9.921.900,-             0,- 
OÚ     2.900.000,-  2.919.966,24  -19.966,24 
Ostatní         244.480,-     244.480,-             0,- 

 

Hospodářská činnost       výnosy          náklady   zisk 

                                               408.883,-                    358.637,87                        50.245,13 

 

http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=vylet-za-loupezivym-rytirem&cisloclanku=2014060020
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=vylet-1-az-4-tridy-ostra-podebrady&cisloclanku=2014060027
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=vylet-7-tridy-na-jested&cisloclanku=2014060026
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=pesi-vylet-do-dolni-brusnice&cisloclanku=2014060032
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=skolni-vylet-9-tridy&cisloclanku=2014060035
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=spani-ve-skolni-druzine&cisloclanku=2014060022
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=z-pohadky-do-pohadky&cisloclanku=2014060033
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=sber-stareho-papiru&cisloclanku=2014060039
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=pripomenuti-sta-let-od-vypuknuti-velke-valky&cisloclanku=2014060029
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=hodiny-prakticke-vyuky-chemie-v-novych-laboratorich&cisloclanku=2014060009
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=pasovani-na-skolaky&cisloclanku=2014060019
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=prukaz-cyklisty&cisloclanku=2014060030
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=tajny-vylet-6-tridy&cisloclanku=2014060038
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=preventivni-program-ve-treti-tride&cisloclanku=2014060023
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=noc-odvahy-v-materske-skole&cisloclanku=2014060031
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=spani-ve-skole-5-trida&cisloclanku=2014060040
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=den-izs&cisloclanku=2014060034
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=sportovni-den&cisloclanku=2014060044
http://www.zsbt.eu/phprs/view.php?nazevclanku=slavnostni-predavani-vysvedceni-zaku-devate-tridy&cisloclanku=2014060042
http://www.zsbt.eu/phprs/storage/1396869811_sb_izbltemen2014_pedna.pdf
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10.2. Investice a provozní novinky 

 

Navýšení kapacity školní družiny  

Na základě demografického vývoje byly již na podzim 2013 zahájeny přípravné práce s cílem rozšířit 

kapacitu školní družiny na 75 žáků. Vlastní rekonstrukce prostor družiny probíhala od června do 

konce hlavních prázdnin, proto mohl být provoz zahájen 1. září 2014. Bylo vytvořeno nové oddělení 

vč. šaten a sociálních zařízení s kapacitou 30 žáků. Stavební úpravy si vyžádaly investici ve výši cca 

500 tis. Kč a nové vybavení ve výši cca 180 tis. Kč.   

Otevřením dalšího oddělení tak došlo k navýšení kapacity školní družiny na 68 míst z původních 45. 

Pozn.:  Prostory jsou připraveny pro kapacitu 75 žáků, ale krajský úřad nyní z finančních důvodů 

povoluje kapacity školních družin pouze pro 85 % žáků z 1.-3. třídy.  

 

Rozšíření parkoviště u mateřské školy   

V době uzavření mateřské školy byla navýšena stavebním zásahem kapacita parkoviště u mateřské 

školy o další 3-4 parkovací místa. 

 

Zabezpečení budov a areálu 

Pokračovali jsme:  

- rozšířením zabezpečení budov,  

- novým plotem u mateřské školy,  

- elektronickým systémem pro přístup do objektů (elektronické zámky).  

11. Projekty financované z cizích zdrojů 

V průběhu školního roku bylo podáno několik žádostí o podporu, z toho uspěly a jsou v realizaci tyto 

projekty:  

- Šachy do škol na další školní rok 2014/2015, metodická a materiální podpora, 

- Logopedie v předškolním vzdělávání pro rok 2014, dotace 40 tis. Kč od MŠMT, 

- ICT kouč 2014-2015 – podpora využití dotykových technologií při výuce, EU dotace 520 tis. Kč, 

- Mladý technik – dotace 50 tis. Kč od Škody Auto a.s., 

- Bezpečně do třemešenské školy – dotace 61 tis. Kč od Nadace partnerství. 

 

Dokončen byl projekt „Peníze EU školám“ řešící inovaci výuky na naší škole pomocí využití 

informačních technologií. Celkový objem finančních prostředků na realizaci činil 1,1 mil. Kč.  

 

Další projekty: 

a) Projekt „Ovoce do škol“ – každých 14 dní ovoce zdarma pro žáky I. st. ZŠ.  

b) Projekt „Mléko do škol“ – dotované druhy mléčných výrobků. 

12. Spolupráce s odbornými organizacemi 

Naše škola spolupracuje zejména: 

- s Pedagogicko-psychologickými poradnami v Trutnově a Jičíně, 

- se středními školami v regionu, příp. se SŠ a VŠ pedagogickými (odborné praxe studentů),  

- odbornými organizacemi z oblasti prevence, 

- Domem dětí a mládeže Jednička ve Dvoře Králové nad Labem. 
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13. Školní jídelna 

Ve školním roce 2013/2014 uvařila ŠJ celkem 37 059 obědů:  

- 30 944 obědů pro děti MŠ a žáky ZŠ (plus 19 458 svačin a přesnídávek pro děti MŠ),  
- 3 255 obědů pro zaměstnance školy,  
- 2 860 pro cizí strávníky (z toho 332 celodenních jídel pro tábor). 

 
 
 

V Bílé Třemešné dne 13. 10. 2014 

Mgr. Emil KUDRNOVSKÝ, Ph. D.  
ředitel organizace 

 
 
 

Doložka: Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 13. 10. 2014 pod číslem usnesení 1). 
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