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Vedení organizace

Ředitel organizace: Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D. 

(jmenován do funkce radou obce Bílá Třemešná v prosinci 2011)

Zástupce ŘO: Ing. Pavlína Minářová

Vedoucí I. st. ZŠ: Mgr. Pavlína Hylmarová

Vedoucí MŠ: Markéta Jáklová, DiS.

Vedoucí ŠJ: Martin Kühnel

Vedoucí ekonomicko-správního úseku:  Tomáš Vlna

Výchovný poradce: Mgr. Jiří Lux

Metodik prevence: Mgr. Markéta Žižková

Speciální pedagog: Mgr. Jana Baudyšová

43 zaměstnanců, z toho 27 pedagogů (vč. asistentů).

Více informací na webu školy.



Hospodaření organizace

Příspěvek státu: 25 mil. Kč na mzdy a ostatní náklady

přidali prostředky na učebnice - cca 500,- Kč na žáka/rok

Příspěvek zřizovatele: 2,8 mil. Kč na provoz školy (+ 1,3 mil. Kč na odpisy)

pozn.: stát do rozpočtu obce přispívá 15,5 tis. Kč za žáka a dítě na provoz

Dotace EU: 2 mil. Kč 

- rozvojové projekty školy, drobné investice

Stravování: 1,5 mil. Kč

Vedlejší hospodářská činnost: pronájem nebytových prostor, stravování apod.

Celkem: obrat organizace na rok 2021 bude ve výši cca 30-32 mil. Kč



Školský obvod ZŠ - spádovost

Dopravní obslužnost:
- společně se starosty hlídáme 
- Třebihošť, Zábřezí – ranní a 

odpolední spoj přes Horní 
Dehtov

- ranní spoj z DKnL zachován

2021/2022
- více než 50 % žáků dojíždí 

(118 z 227),
- podíl dojíždějících se 

dlouhodobě drží nad 50 %



POČTY DĚTÍ A ŽÁKŮ

MŠ 64 dětí – 3 stabilní třídy (24 + 24 + 16) 
…příp. výjimku z počtu dětí ve třídě (+4) je nutné žádat zřizovatele

ZŠ 227 žáků – 10 tříd (o 15 žáků více než loni), v průměru 22 žáků/třída

I. stupeň (138 žáků) 
- 1. 30 žáků 4. 25 žáků
- 2. 23 žáků 5. 25 žáků
- 3. 17 + 18 žáků

II. stupeň (89 žáků)
- 6. 20 žáků 8. 22 žáků
- 7. 30 žáků 9. 17 žáků



POČTY DĚTÍ A ŽÁKŮ z obcí

MŠ 62 dětí 
Bílá Třemešná 35 dětí
Dolní Brusnice 12 dětí
ostatní obce 15 dětí

ZŠ 227 žáků
Bílá Třemešná 109 žáků
Dolní Brusnice 31 žáků
Třebihošť 29 žáků
Horní Brusnice 20 žáků
Mostek 10 žáků
Zábřezí-Řečice 6 žáků
ostatní obce 27 žáků



MEZIROČNÍ POHYB ŽÁKŮ

Minulý školní rok 2020/2021: 

1) povinnou školní docházku ukončilo 22 žáků
2) na víceleté gymnázium přešli 3 žáci (7. tř.)
3) v průběhu školního roku:

a) přestoupilo do naší ZŠ 12 žáků 
b) odešlo z naší ZŠ 2 žáci

Počet žáků naší ZŠ od roku 2013 neustále roste – nyní by se měl růst 
zastavit a počet žáků ZŠ by měl kolísat standardně mezi 210-230 žáky.

Další růst neplánujeme, byť v příštím školním roce je to ještě možné.



Vývoj počtu žáků od roku 2001
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Extrémy za posledních 20 let
max. 227 žáků ve šk. roce 2005-2006
min. 165 žáků ve šk. roce 2013-2014

Letos: 227 žáků
Září 2018:   nad 200 žáků
Září 2021:   přes 230 ?
Trend od 2015: v 6ti letech nárůst o 8-15 
žáků ročně.

optimum 220-240 žáků
tj. 22-24 žáků na třídu

220 žáků = 
ekonomická stabilita ZŠ

200 žáků = dočasně 
ekon. únosná hranice



KAPACITA ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

MŠ 84 dětí – naplněna na 100 %, nyní 62 dětí (24+24+16), pozn. 
musí být třída pro dvouleté děti s nižší kapacitou (16), za každé 
zdravotně hendikepované dítě se odečítají 2 místa z kapacity.

ZŠ 240 žáků – kapacita naplněna na 95 %, chybějící prostor pro 
odborné učebny, půlení výuky jazyků či dílny vyřešila přístavba 
Pavilonu odborných učeben.

ŠD 73 žáků – kapacita naplněna na 100 %, nepřijatí žáci mohou 
využít školního klubu.

ŠKOLNÍ KLUB (ŠK) 24 žáků – primárně pro žáky 2. st. ZŠ, volná místa 
pro žáky 4. a 5. ročníku, kteří nemají ŠD. 



Školní vzdělávací program (ŠVP)

ŠVP 2018 - dodatek č. 6 zohledňující: 
- přesun psaní na klávesnici do 4. tř.,
- nově anglický jazyk ve 2. třídě.

ŠVP 2019 - dodatek č. 7 zohledňující: 
- změna obsahu výuky předmětu Informatika.

ŠVP 2020 - dodatek č. 8 zohledňující: 
- zavedení distanční výuky.

ŠVP 2021 - dodatek č. 9 zohledňující: 
- změna obsahu výuky předmětu Informatika.

ŠVP je k nahlédnutí na chodbě I. patra ZŠ či v ředitelně.



Směrnice školy důležité pro žáky, rodiče

20. Školní řád ZŠ
21. Vnitřní řád školní družiny
28. Vnitřní řád školního klubu
23. Náhrada za poškozené učebnice
11. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
…řády jednotlivých učeben, tělocvičny, dílny.

19. Vnitřní řád školní jídelny
30. Školní řád MŠ
44. Vymáhání peněžitých pohledávek
51. Řád školní knihovny Via Lucis

Směrnice jsou ke stažení na webu školy.



Školní řád

1. Práva a povinnosti: žáků, zákonných zástupců.

2. Provoz a vnitřní režim školy

3. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

4. Podmínky zacházení s majetkem

5. Klasifikační řád

6. Sankční řád

ZMĚNA: omluvný list



Školní řád ZŠ – připomenutí

Žáci – pravidelně sledovat IS školy (el. žákovská, PC ve škole), zákaz 
nosit a konzumovat energetické nápoje 

Rodiče - hlásit výskyt parazitárního přenosného či infekčního onemocnění 

(průjmová onemocnění, neštovice, zarděnky, vši atd.), v případě zjištění 
výskytu takového onemocnění, jsou zákonní zástupce povinni neprodleně 
dítě ze školy odvést, v případě zákonných zástupců, kteří by opakovaně 
posílali do kolektivu dítě s projevy infekční choroby, bude o této skutečnosti 
informován příslušný orgán sociální péče.



základní škola

Výborná vybavenost ZŠ:
10 kmenových tříd

pavilon odborných učeben (PC, F, 
Př, CH, Z, dílny, Aj, Nj, cvičný byt)

venkovní areál – arboretum s 
geoparkem

7:30 otevíráme
7:50 zvoní na 1. h.

oběd 11:30 n. 12:30

15:05 končí 8. h.



IS Škola Online – elektronická žákovská

ELEKTRONICKÁ VERZE ŽK    www.skolaonline.cz
pouze omluvenky papírově – OMLUVNÝ LIST

eŽK – aktuální informace:
- výuka - rozvrh vč. změn, akce, 
- info k vyučovacím hodinám (úkoly, písemky).



IS Škola Online – elektronická žákovská

- docházka žáka,
- hodnocení – známky, poznámky, pochvaly, 
- přehledy známek.

el. podoba ŽK je dostupná pro rodiče, žádáme nesdělovat 
hesla jiné osobě (ani žákovi, omluvenky)



Organizace školního roku 2021/2022

Na webu školy zsbt.cz, info nalepeno v žákovské knížce.

I. pololetí
1. září – zahájení vyučování ve školním roce 
27. - 29. října – podzimní prázdniny
23. prosince - 2. ledna – vánoční prázdniny (vyučování začne v Po 3. 1.)
31. ledna – ukončení vyučování I. pololetí

II. pololetí
4. února – pololetní prázdniny
28. února - 6. března – jarní prázdniny
14. dubna – velikonoční prázdniny
30. června – ukončení vyučování 
1. července až Po 31. srpna – hlavní prázdniny (MŠ bude uzavřena na 5-7 týdnů)

https://zsbt.cz/


Organizace školního roku

Třídní schůzky 
– informativní nebo konzultační, příp. kombinace

1) Út 14. 09. – v 15:30 hod
2) Út 09. 11. – v 15:30 hod
3) Út 12. 04. – v 15:30 hod

Pedagogické rady (poradní orgán ředitele)

1. klasifikační – Čt 04. 11.
2. pololetní – Čt 20. 01.
3. klasifikační – Čt 07. 04.
4. závěrečná – Po 23. 06.

ZÁPISY na školní rok 2022/2023
ZŠ – zápis do 1. tř. ZŠ – St 6. 4. 2022 (do 30.4. příp. žádosti o odklad)
MŠ – zápis dětí do MŠ – 2.- 3. 5. 2022



Učebnice – nakladatelství

I. stupeň ZŠ
- nakladatelství Didaktis a Nová škola

II. stupeň ZŠ
- nakl. Fraus, SPN (D, Hv), Prometheus (M), Oxford Un.P. (Aj), Práce (Rj)

U některých učebnic používáme i elektronické verze, cv. na webu.

Pozn.: 
Učebnice žák vrací na konci června, stanovuje se stupeň poškození a vybírá se 
poplatek za poškození – učebnice by měly vydržet min. 5 let.
Průměrné roční výdaje školy za učebnice činí 60-80 tis. Kč (300-400,- Kč na žáka, na 
více nejsou finanční prostředky).

Žák hradí paušální poplatek za kopírování, čtvrtky + Školní atlas světa a pracovní 
sešity - to mu zůstává.



Posílení výuky na ZŠ

rozdělení do skupin „půlené hodiny“
- výuka cizích jazyků, informatiky, pracovních činností, psaní na 

klávesnici
- výuka českého jazyka a matematiky v početnějších třídách



Výuka cizích jazyků

Jazykové pobyty – 1x za 2 roky pro zájemce
- Anglie – jaro 2018 (skupina 20ti žáků, ubytování v hostitelských rodinách)
- v plánu na jaře 2022



Pokračujeme v inovacích
Nový školní nábytek
- splňuje nejvyšší nároky na 

zdravé sezení dětí a moderní 
přístupy k výuce

- slouží jako prevence funkčních 
poruch pohybového aparátu.

skleněné dveře zlepšují 
bezpečnost a přehled

Budeme v tom pokračovat.



Orientační systém

označení WC



LOGO

Symboly – piktogramy z díla „Orbis Pictus“ J. A. Komenského: 
1) závorky, dvojtečka – matematická gramotnost
2) ozubené kolečko – polytechnická výchova
3) lomítko – IT gramotnost
4) list, lípa – venkov, národ český
…čtenářská gramotnost - „OP“ či „TŠ“ 

Nevšední, moderní symbol probouzí zvědavost, nutí přemýšlet… a my chceme, aby děti 
přemýšlely. Kdo přemýšlí, tvoří lépe.

ZŠ a MŠ Bílá Třemešná - moderní škola, škola hrou, naučí tě myslet…



MARKETING



TABULE – připomenutí

pátek 19. 2. 2016 = poslední den výuky klasickou křídou na naší ZŠ
přechod na bílé keramické tabule a psaní fixy

důvod: a) zdraví – alergie žáků i pedagogů, b) čistota – snížení prašnosti

Čistota je půl zdraví. ☺



Školní knihovna

Název knihovny: Via Lucis (Cesta světla)

Garant: Mgr. Jiří Lux, Ing. Michaela Čapková

Otevírací doba:
Po – Pá: 9:30 – 9:45 vždy o velké přestávce

Knižní fond je průběžně doplňován, aktuální stav je v on-line katalogu.
Spolupracujeme s knihovnou v Trutnově.

Encyklopedie, beletrie, učebnice, slovníky… cca 3 200 knih



Školní knihovna - knihobudky

Ve spolupráci s okolními obcemi jsme založili
síť 6 knihobudek naší ZŠ:                    www.knihobudka.cz 

- Bílá Třemešná
- Dolní Brusnice
- Horní Brusnice
- Nemojov
- Třebihošť
- Zábřezí-Řečice

https://www.knihobudka.cz/


Virtuální prohlídka naší školou

Na našich stránkách zsbt.cz je nově k dispozici virtuální prohlídka 
naší školy.
Jsou zde k nahlédnutí důležité prostory školy, školky, družiny, 
jídelny a také prostory nového pavilonu.

https://skola.zsbt.cz/virtual/


Žákovský parlament

Koordinátor: Mgr. Jana Flečková
- volený orgán žáků funkční od 11/2013
- 14 žáků – 2 zástupci z 3.-9. třídy

- pořádání sportovních akcí, výtvarné soutěže,
- účast na projektech a rozvoji školy.

- web: http://zsbt-parlament5.webnode.cz/

http://zsbt-parlament5.webnode.cz/


Bezpečně do třemešenské školy

Vyhodnocení dopravní studie z roku 2014
-> doplnění vodorovného dopravního značení, 
-> úpravy přechodů pro chodce, 
-> zaslepení komunikace od obecního úřadu ke škole,
-> informativní radar před zastávkou BUS, 
-> snížení rychlostí na 30 km/h v určitou dobu, 
-> chodník směrem od hasičárny k přehradě, 
-> u žel. stanice – napojení chodníků a přechod, 
-> zrcadla při výjezdech na silnici,
…a další dle Plánu mobility.

DOPRAVNÍ SITUACE před budovou školy „houstne“ –
proto prosíme rodiče žáků ZŠ, aby nezajížděli ke škole 
a své děti vysadili na parkovišti u autobusové zastávky. 



Návrh úprav dopravy v okolí školy



Projekty 2021-22

MOBILNÍ UČEBNA (spolupráce s Královéhradeckým krajem)
- NOVÉ digitální technologie při výuce, sada 20 NB s dotykovým displejem

ŠABLONY II. a III. (dvouletý projekt ZŠ a MŠ, 2 mil. Kč)
- zaměření na školní asistenci, využití informačních technologií, chůva MŠ 
- realizace 2019-2021 a 2021-2023

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
- pro malé děti – v budově MŠ již od roku 2018, projekt bude pokračovat do 

roku 2022;
- příměstské tábory ve ŠD pro děti ve věku 6-12 let.

Mléko do škol, Ovoce a zelenina do škol, Šachy do škol 
Amos Vision (školní informační kanál, preventivní program)

Závěr: Inovujeme a rozšiřujeme služby 
…další 4 mil. Kč míří do naší školy.



ŠKOLNÍ DRUŽINA

kapacita 75 žáků
3 oddělení, 6:30-7:30, 11:30-16:30

Vychovatelky:
Lenka Žižková
Pavlína Šedivá
Simona Rajsnerová

Letos nově: 
jiný vstup do prostor
úprava zahrady ŠD
zpevnění a rozšíření parkovacích ploch



ŠKOLNÍ KLUB (ŠK)

1 oddělení, kapacita 24 žáků 

Vychovatel: Michaela Čapková, Gabriela Karbanová

primárně žáci 2. stupně ZŠ, 
volná místa žáci 3. a 5. tříd, kteří nemají družinu
ŠK by měl sloužit i dojíždějícím žákům k přečkání doby od konce výuky do odjezdu 
autobusu.

Otevírací doba dle rozvrhu: 
ranní – Po-Pá 7:00-7:30 hod
odpolední – Po, St, Čt, Pá 13:00-15:00 hod
Možné změny jsou vyhrazeny, uvítáme připomínky a příp. požadavky.

Poplatek: 100,- Kč za pololetí.

Prosba: Uvítáme finanční dar na vybavení školního klubu, příp. kompletní deskové 
hry, které již doma nepoužíváte.



ZÁJMOVÁ ČINNOST - KROUŽKY



ZÁJMOVÁ ČINNOST - KROUŽKY



ZÁJMOVÁ ČINNOST - KROUŽKY

Prostory ZŠ využívá: 
- Sokol Bílá Třemešná (sportovní aktivity - oddíl kopané, volejbalu a další)
- Český rybářský svaz – rybářský kroužek v pátek od 13:00 hod

HLEDÁME VEDOUCÍ KROUŽKŮ

Pokud byste rádi předali dětem něco, co umíte, nebo víte o někom, kdo by rád 
vedl nějaký zajímavý kroužek v odpoledních hodinách nabízíme prostory zdarma.
Pozn.: Jedinou nevýhodou kroužků po 16:00 hod je špatná dopravní obslužnost do 

ostatních spádových obcí. 

Přijďte se domluvit. Díky. 



ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MELODIE

Od září probíhá PÁTÝM rokem výuka ZUŠ Melodie, s.r.o. z Hořic. 

- pondělí až pátek, obory: hudební a taneční

- kytara, bicí, housle, klavír, zpěv, flétna, nauka, keyboard…



ŠKOLNÍ JÍDELNA

50 míst k sezení
výběr ze 2 jídel + bezlepková dieta
(2. oběd se vaří, pokud je objednáno 
min. 10 obědů)

Objednávky: www.strava.cz

V plánu: 
2022 navýšení počtu míst k sezení 
o 20-30 míst a kapacity ŠJ



Stravování - vnitřní řád školní jídelny

Důležité:
- je nutné, aby byli všichni žáci přihlášeni ke stravování daný školní 

rok do 30.9., i když zrovna nechodí
- čipy jsou k dispozici v kanceláři ŠJ u pana Kühnela;
- obědy lze přihlašovat pouze je-li dostačující výše konta;
- platbu za stravné provádějte nejpozději k 20. dni předchozího 

měsíce, při pozdní platbě si musí strávník přihlásit stravu na příští 
měsíc sám;

- přeplatky za stravné se vrací na požádání;
- systém zohledňuje nastavení obědů z minulého školního roku 

(pokud např. dítě chodilo pravidelně na obědy pouze některé dny 
v týdnu, převádí se toto nastavení do dalšího školního roku) –
nutné zkontrolovat.



ŠJ – objednávání obědů 

- možnosti objednání stravy:
- terminály (ZŠ, ŠJ)
- web (strava.cz)
- aplikace pro chytré telefony
- kancelář ŠJ

- do 13:00 hod, poté synchronizace

- hlídat výši kreditu

- strava.cz – rodiče mají možnost 
sledovat, zda jejich dítě oběd 
vyzvedlo



ŠJ – standard již několik let 

1) Vaříme ze sezónních surovin
- vaříme z čerstvé zeleniny, nepoužíváme žádné konzervanty a dochucovadla 

2) Svačinky
- nabízíme pro žáky ZŠ svačiny
- každý den nabídka 3 druhů svačin

3) Ovocné šťávy
- drtič ovoce a míchač nápojů
- bezva věc… snadnější cesta vitamínů do dětí ☺



Vize a strategie

Cíl: Plnohodnotná a ekonomicky soběstačná venkovská 
škola = 220 žáků ZŠ a 64 dětí MŠ + plnící navíc funkci 

komunitního centra

Plánované dosažení hodnot:
- HOTOVO navýšení kapacity MŠ z 65 dětí na 84 dětí (3x 28 dětí)
- HOTOVO ZŠ – vybudování pavilonu odborných učeben,
- 2022 ŠJ – rozšíření prostor a zefektivnění vaření a výdeje stravy, 
- ŠJ - navýšení kapacity ŠJ z 300 strávníků na 430 strávníků, 
- 2022 sportoviště – rekonstrukce sportovních ploch, běžecká dráha.
- rekonstrukce sociálních zařízení a zázemí pro tělocvičnu,
- navýšení kapacity ZŠ z 240 žáků na 330 žáků (9 tříd + 2), 
- zabezpečení areálu školy (plot, kamery), 

Jsou to velké, ale životně důležité investice.



Rekonstrukce ŠJ = nutnost
Rekonstrukce školní jídelny
- nově 94 míst (78+16),
- je vybrán dodavatel stavby, do září 2022 bude hotovo



Rekonstrukce hřiště
- okolní prostor není využit a 

uspořádán, 
- sportovcům chybí voda, 

odpočinková místa, zázemí na 
ploše

- rohy hřiště nejsou kolmé
- podklad je zastaralý

Stav rekonstrukce: 
- 2018 studie proveditelnosti
- 2021 projekt a stavební 

povolení
- 2022 vlastní rekonstrukce dle 

dotačních příležitostí

Rekonstrukce hřiště



Rekonstrukce hřiště – multifunkční

Ovál s hřištěm na malou 
kopanou. 

Víceúčelové hřiště – bezúdržbový tartan



Příspěvky obcí / Sponzoring

Podpora vzdělávání žáků ZŠ a dětí MŠ:

1) každoroční spolupráce se spádovými obcemi 
– příspěvky okolních obcí ve výši 15-30 tis. Kč/obec na rozvojové projekty

2) podpora právnických a fyzických osob
– individuální finanční příspěvky, věcné dary 

Pokud je ve Vašich možnostech či v možnostech vašeho zaměstnavatele přispět nějakou 
finanční částkou na rozvoj vzdělávání, uvítáme to. Zastavte se prosím v ředitelně nebo v 

kanceláři, domluvíme se (příp. na webu je ke stažení vzor darovací smlouvy). 

3) sběr papíru (nyní nebude u školy, vozte prosím do sběrny ve Verdeku)
– za peníze získané sběr papíru se zakupují pomůcky a zlepšuje se estetika jednotlivých tříd

4) deskové hry do školního klubu
– pokud máte doma nepotřebné, ale funkční a kompletní deskové hry, věnujte je prosím 

škole pro potřeby nového školního klubu

MOC DĚKUJEME. 



Třemešenská škola žije

Děkujeme za důvěru.


