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Název školy:  Základní škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1240

Sídlo školy:  Nový Bydžov, F. Palackého 1240

Právní forma:  příspěvková organizace

IČO :  70837538

Zřizovatel školy:  Královéhradecký kraj

Ředitelka školy:  do 31. 1. 2016 Mgr. Hana Hátlová, Boháňka 29, Hořice 508 01
 od 1. 2. 2016 Mgr. Lenka Lusková, DiS., Nepolisy 219, Nepolisy 503
 63

Zástupce ředitelky školy: Jan Panocha, Na Svépomoci 194, Nový Bydžov 504 01

Druhy a typy součástí školy: základní škola praktická, základní škola speciální, školní
družina, školní klub, školní jídelna

Datum a č.j.  Rozhodnutí  o  zařazení  školy  do rejstříku  škol  a  školských
zařízení: 1.4. 2001, č.j. 580/36 – HK/ 2001

Celková kapacita školy a jejich součástí: ZŠ praktická a speciální 80, školní družina
12, školní klub 12, školní jídelna 50

Adresa pro dálkový přístup: zsp.nb@tiscali.cz      www.zspbydzov.cz

Školská rada:  Jan Panocha, zástupce ředitelky školy - předseda 
                              Milan Pilař – člen jmenovaný zřizovatelem
                              Štěpánka Jelínková – členka, zákonný zástupce žáka naší školy
Školská rada byla ustanovena ke dni 1.12.2005.

Charakteristika školy: škola poskytuje výchovu a vzdělání žákům s lehkým a středně
těžkým  až  těžkým  mentálním  postižením.  Škola  je  jediná  svého  druhu  v regionu
Novobydžovsko.  Žáci  z Nového  Bydžova  tvoří  asi  66%,  34%  dojíždí  z okolních  vesnic
(Skřivany, Skochovice, Staré Smrkovice, Starý Bydžov, Humburky, Chlumec nad Cidlinou).
Naším nejdůležitějším úkolem je vytvořit optimální podmínky pro vzdělávání každého žáka
podle druhu a míry jeho zdravotního postižení, důležitá je rovněž důsledná výchovná práce,
která prolíná výukou všech předmětů jako základ pro úspěšné vzdělávání. Mezi nejdůležitější
předměty  patří  pracovní  vyučování,  které  připravuje  žáky  na  jejich  budoucí  uplatnění
v některém z mnoha řemeslných oborů, které odborná učiliště nabízejí. Dále to je český jazyk
a matematika. Výsledky vzdělávání žáků v těchto předmětech jsou od 6. ročníku pravidelně
dvakrát ročně testovány a vyhodnocovány.

Celkové údaje o škole
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K datu 30. 6. 2016 měla škola v šesti třídách 68 žáků. Z toho v ZŠ speciální bylo 7 žáků, v ZŠ
praktické 51 žáků a v přípravné třídě 10 žáků. Průměrný počet žáků v jedné třídě je tedy 9,7. 

Přehled oborů vzdělání

Název oboru Kdo vydal vzdělávací program Kód
vzdělávání

Platnost od

Základní škola ZŠ, Nový Bydžov,
F. Palackého 1240

79-01-C/01 3.9. 2007

Základní škola
speciální

ZŠ, Nový Bydžov,
F. Palackého 1240

79-01-B/01 1.9. 2010

Vzdělávací programy

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – příloha pro žáky s LMP
Základní škola praktická – ŠVP „Škola otevřená společnosti“

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální
Základní škola speciální – ŠVP „Každý máme šanci“

Nepovinné předměty a zájmové útvary

Ve škole  je  vyučován jeden nepovinný předmět  – římskokatolické  náboženství  (1  hodina
týdně), který vede páter Mgr. Marián Benko.
Ve škole je rovněž široká nabídka zájmových kroužků, která se mění podle zájmu žáků a
zaměření  učitelů,  kteří  je  vedou.  Ve  školním  roce  2015  –  2016  to  byly:  sportovní  hry,
logopedická  prevence,  šikovné  ruce,  hry  a  zábava,  pěvecký  kroužek,  cvičení  na
rehabilitačních míčích, anglický jazyk

Přehled zaměstnanců školy

Ve školním roce 2015 – 2016 na škole působilo 13 pedagogických pracovníků (v tom je
započítána ředitelka školy a její zástupce), z toho 8 učitelů, 1 vychovatelka ve školní družině
(Hana  Tačnerová  na  0,5  úvazku,  k tomu  měla  částečný  učitelský  úvazek),  2  pedagogičtí
asistenti  (Vladimíra  Jilemnická  ve  třídě  speciální  školy  a  Štefan  Bužo v přípravné  třídě).
S třetí pedagogickou asistentkou Lucií Tomáškovou byl rozvázán pracovní poměr, protože se
v září 2015 odstěhovala žákyně s kombinovaným postižením, ke které byla přidělena.
Na  škole  působili  v tomtéž  školním  roce  tři  nepedagogičtí  pracovníci.  Školnice  Vlasta
Rosůlková,  účetní  Romana Špinková. Pracovnicí  výdejny obědů a uklizečkou byla  nadále
Alena  Zámečníková.  Školnice  Vlasta  Rosůlková  30.  6.  2016  ukončila  pracovní  poměr  a
odešla do starobního důchodu.
Ke změně došlo na místě ředitelky školy.  Ředitelka Mgr. Hana Hátlová ukončila pracovní
poměr 31. ledna 2016 a odešla do starobního důchodu. Na této pozici ji po konkurzním řízení
nahradila Mgr. Lenka Lusková, která do té doby působila jako třídní učitelka v 5. ročníku naší
školy. Od 1. února 2016 se pak stala třídní učitelkou v 5. ročníku Mgr. Iva Sládková (pouze
na 2. pololetí). 
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Personální údaje 

Jméno
pracovníka

Pracovní zařazení Kvalifikace Délka praxe

H. Hátlová
ředitelka školy 
do 31.1.2016

PF HK, doplňkově SPPG,
F-1

37 let

J. Panocha zástupce ředitelky PF UK Praha - SPPG 26 let

I. Sládková učitelka PF HK, doplňkově SPPG 42 let

O. Čiháková učitelka
PF UK Praha, SPPG

14 let

S. Vojtěchová učitelka PF UK Praha, SPPG
doplňkově

19 let

J. Kazdová učitelka UJAK Praha, SPPG 27 let

L. Lusková učitelka, 
ředitelka od 1.2. 2016

Univerzita Hradec Králové,
SPPG doplňkově

12 let

R. Bičišťová učitelka PF Ústí n.L., 
SPPG-doplňkově

36 let

M. Brzková učitelka PF HK, SPPG-doplňkově 21 let

M. Čapková učitelka PF UK, SPPG 25 let

R. Špinková účetní ČZU – PT fakulta 19 let

A. Zámečníková pracovnice výdejny
obědů, uklízečka

OU Pleas Chlumec n.C. -------

Š. Bužo asistent pedagoga
v přípravné třídě

ZŠ Chlumec n.C. 14 let

V. Rosůlková školnice OU Skuteč ---------

V. Jilemnická asistentka SEŠ Nový Bydžov ----------

L. Tomášková asistentka SOU Nový Bydžov ----------

H. Tačnerová vychovatelka, učitelka PF UK Praha, R – Hv, SPPG
doplňkově

26 let

Všichni učitelé mají příslušné vzdělání a vyučují aprobovaně. Studium ke splnění
kvalifikačních předpokladů mají všichni pedagogičtí pracovníci ukončené.

Zařazení pracovníků do platových tříd
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Jméno a příjmení Plat.třída/stupeň
R. Bičišťová 12 / 6
M. Brzková 12 / 4
M. Čapková 12 / 4
O. Čiháková 11 / 2
V. Jilemnická 6 / 3

J. Kazdová 12 / 5
L. Lusková 12 / 2
J. Panocha 12 / 4

H. Tačnerová učitelka 12 / 4
H. Tačnerová vychovatelka 9 / 4

S. Vojtěchová 12 / 4
I. Sládková 12 / 6

V. Rosůlková 3 /12
R. Špinková 10 / 9

A. Zámečníková 2 / 12

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Pracovníci  školy  se  účastnili  školení  a  seminářů,  které  nabízí  Školské  zařízení  pro  další
vzdělávání  pedagogických  pracovníků Královéhradeckého  kraje  a  Národní  institut  dalšího
vzdělávání, vše se sídlem v Hradci Králové. V průběhu školního roku se zúčastnili 26 školení.
Náklady činily12.100,- Kč na samotná školení, k tomu 2.611,- Kč činily cestovní náklady.
Celkem tedy 14.711 Kč.
Samostudium  nařízené  ředitelkou  školy  spadalo  na  dny  žákovských  prázdnin  v průběhu
školního roku.

Informační a komunikační technologie

Škola má dlouhá léta počítačovou učebnu o 9 pracovních stanicích. Pověřenou osobou v této
oblasti je Mgr. Marie Čapková, která má o 2 hodiny snížený úvazek. Technické parametry:
operační  systém Windows 7 Professional,  procesor  Intel  Pentium 63220,  64 bit.  Všechny
stanice mají připojení k internetu. Je zde vyučován předmět informatika a další předměty dle
výukových  programů.  Programů  je  25  a  jsou  zaměřeny  téměř  na  všechny  vyučované
předměty.
Ve  škole  je  rovněž  v  učebnách  5  interaktivních  tabulí,  které  jsou  ve  výuce  průběžně
využívány.

Zájmové vzdělávání

Školní družina fungovala denně od 11,25 do 14,30 hodin a byla zaměřena na žáky 1. stupně.
Na  0,5  úvazku  zde  pracovala  Mgr.  Hana  Tačnerová,  jako  výpomoc  do  13,30  hodin  zde
pracovala  asistentka  ze  speciální  třídy p.  Vladimíra  Jilemnická.  Učebna školní  družiny je
dobře vybavena a materiálně zabezpečena.
Školní klub fungoval rovněž denně, byl zaměřen na žáky 2. stupně. Vedl ho p. Štefan Bužo.
Klub  je  otevřen  i  dětem z ostatních  základních  škol,  a  proto  vede  sociokulturní  kroužek
pracovník DDM Nový Bydžov – v loňském školním roce to byla p. Bc. Lucie Mauerová.
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Školní  klub  poskytoval  možnost  aktivního  trávení  volného  času  příležitostně  i  během
žákovských prázdnin v průběhu roku.

Zápis k     povinné školní docházce

Zápis k povinné školní docházce proběhl na naší škole ve dnech 9. a 10. února 2016, každý 
den v době od 7.30 hodin do 14.00 hodin. K zápisu se dostavilo 5 žáků.

Přijatí žáci

Do 1. ročníku základní školy nastoupili 2 žáci. V průběhu školního roku bylo ke vzdělávání
do vyšších ročníků přijato 9 žáků (přestup z jiné školy, přestěhování, návrat z Anglie), 7 žáků
ve stejném období  ze školy odešlo a  přihlásili  se do školy jiné.  Do přípravné tříídy bylo
přijato 11 žáků.

Žáci – cizinci

Ve škole  bylo  5  žáků  –  cizinců.   Tito  žáci  jsou  občany  Slovenské  republiky  a  v České
republice mají přechodný pobyt (v listopadu se vrátili z Anglie).

Údaje o počtu žáků v     jednotlivých ročnících

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Příp.
třída

Spec.
škola

Celkem
žáků

Celkem
tříd

Počet
žáků

2 7 5 5 8 4 6 9 5 10 7 68 7

Prospěch žáků ve škole

Ročník Počet žáků Prospěl s
vyznamenáním

Prospěl Neprospěl Opakuje

1. 2 1 1 0 0
2. 7 2 5 0 0
3. 5 2 3 0 0
4. 5 0 5 0 0
5. 8 0 8 0 0
6. 4 1 3 0 0
7. 6 0 6 0 0
8. 9 0 8 1 1
9. 5 1 4 0 0

Spec.škola 7 1 6 0 0
Přípr.třída 10 ------- -------- ------- -------
Celkem 68 8 49 1 1

Žáci v přípravné třídě nejsou hodnoceni známkami.
Žáci jsou na vysvědčení hodnoceni klasifikačním stupněm, individuálně vzdělávaní žáci

speciální školy jsou hodnoceni slovně.
Komisionální přezkoušení žáků se nekonalo.
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V průběhu školního roku bylo uděleno 21 pochval, 60 napomenutí třídního učitele, 27 důtek
třídního učitele 1 důtka ředitelky školy.

Zameškané hodiny

Ročník Celkem Omluvené Neomluvené Počet zameškaných
hodin na žáka

1. 395 332 63 198
2. 1164 1044 120 166
3. 781 749 32 156
4. 575 552 23 115
5. 1350 1304 46 169
6. 921 899 22 230
7. 953 861 92 159
8. 1369 1309 60 152
9. 1734 1706 28 347

Spec.škola 734 729 5 105
Celkem 9976 9485 491 172

Žáci přípravné třídy neplní povinnou školní docházku, jejich absence je evidována, ale do
celkových statistik se nepromítá.

Chování

Stupeň chování Školní rok 2015 – 2016
1 56
2 1
3 1

Sníženou známku z chování měli dva žáci 2. stupně, oba za zvýšený počet neomluvených 
hodin. 

Hospitační činnost

Hospitační  činnost  probíhala  v průběhu  celého  školního  roku.  Probíhala  podle  plánu
rozpracovaného do měsíců. Tento plán vždy vypracovala ředitelka školy a realizovala ho se
svým zástupcem. Její těžiště spočívalo v hospitacích ve vyučovacích jednotkách. V prvním
pololetí byly uskutečněny tři hospitace. Ve druhém pololetí proběhlo čtrnáct hospitací, což
znamená,  že u každého učitele  alespoň dvakrát,  u někoho třikrát.  Proběhla i  hospitace ve
školní družině a školním klubu, průběžně byly kontrolovány žákovské knížky.
Každoročně v pololetí a na konci roku vedení školy zadává  žákům II. stupně testy z českého
jazyka a z matematiky.  Jsou jakýmsi ukazatelem vědomostí  žáků a do jisté míry i  kvality
práce učitelů. Testy jsou vyhodnocovány a konzultovány s žáky i učiteli, přičemž mohou být
námětem na zlepšení práce.
Každá hospitace byla s vyučujícím rozebrána a zdůrazněny kladné stránky činnosti i návrhy
na zlepšení.  Je  vždy pořízen  hospitační  záznam a pohospitační  pohovor,  který podepisuje
vyučující i hospitující a následně se zakládá. Probíhaly i kontroly dozorů s dalším rozborem
kladů  a  záporů  na  nejbližší  pedagogické  poradě.  Hodnotící  pohovory  byly  prováděny
pravidelně  se zaměstnanci.  Nastavené  priority  byly  zařazeny do plánu dalšího  vzdělávání
učitelů.
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Prevence rizikového chování

V průběhu školního roku na naší škole probíhaly preventivní programy, které byly do výuky
zařazeny  především  díky  grantu  Královéhradeckého  kraje  a  Městského  úřadu  v  Novém
Bydžově. Preventivní programy jsou u nás prezentovány ověřenými organizacemi, se kterými
máme dlouholetou výbornou zkušenost.:  SION – JDI PROTI PROUDU - Mgr. Vít Pospíšil,
MP – Education - Mgr. Blažková, Probační a mediační služba Hradec Králové -  Mgr. Jaromír
Rémiš.

Na jednotlivých akcích se dále podíleli i zástupci sociálního odboru města, kurátor Mgr. Jan
Kubinec,  Městská policie  pod vedením místostarosty Mgr.  Bohumila Orla a Policie  ČR a
zástupci  Domu dětí  a  mládeže  v Novém Bydžově.  Programy v tomto  školním roce  byly
zaměřeny  především  na  prevenci  v  oblasti  návykových  látek,  zdraví  a  bezpečnost  žáků,
záškoláctví,  rodinu,  trestně  právní  odpovědnost,  kiberšikanu  a  agresivní  chování.  Cílem
aktivit na naší škole je především co nejvíce oddálit možná rizika patologického chování a
žáky seznámit s důsledky, které si ponesou v případě porušování norem dané společnosti. 

V minulém školním roce jsme řešili především přestupky v chování, zejména hrubé chování
ke  spolužákům,  vulgární  výrazy,  nevhodné  chování  ve  vyučovacích  hodinách  či  vůči
vyučujícím, záškoláctví a projevy šikany (většinou se jedná o slovní napadání spolužáků).
Doposud jsme nezaznamenali  případ užívání  alkoholu během vyučování  nebo na školních
akcích mimo území školy. 

Na I. stupni i na II.  stupni jsme v každé třídě minimálně u jednoho žáka řešili  nevhodné
chování ke spolužákům i dospělým, nekázeň v hodinách, pozdní příchody do vyučovacích
hodin  a  záškoláctví.  V  dvou  případech  jsme  řešili  psychický  stav  žákyň,  které  se
sebepoškozovaly,  kdy  jsme  vše  konzultovali  s  rodiči,  dětskou  lékařkou,  psycholožkou  a
psychiatričkou. Ve třídě 8. a 9. ročníku jsme jednou řešili kouření žákyň v budově školy. 

Enviromentální výchova

Naše  aktivity  na  ochranu  životního  prostředí  jsou  rozmanité.  Provádíme  očistu  města  na
různých místech na Den Země. Drobné úklidové práce provádíme v městském parku během
hodin pracovního vyučování. Probíhá snaha o elementární třídění odpadu dětmi ve třídách.
V dílenských pracích  vyrábíme  ptačí  budky a krmítka,  osazujeme jimi  stromy po městě  i
v okolí.  Provádíme sběr lesních plodů za účelem přikrmování zvěře nebo výsadby nových
stromů. Navštěvujeme sběrný dvůr, aby žáci viděli,  jak se správně zachází s odpady.  Této
instituci jsme nabídli pomoc i v rámci Dne Země. Nově jsme vypomáhali s údržbou zahrady
v prostorách Městské knihovny v Novém Bydžově.

Prevence rizik a školní úraz

Přestože učitelé jsou si dobře vědomi rizik vedoucích někdy k úrazu, které vznikají při práci
s dětmi (zejména při tělesné výchově a pracovním vyučování) nelze se těmto nepříjemným
událostem vždy vyvarovat. Ve školním roce 2015 – 2016 kniha úrazů eviduje tři záznamy.
V září došlo při vycházce v rámci tělesné výchovy k bodnutí vosou jedné žákyně. V listopadu
došlo  u  jednoho  chlapce  k tržné  ráně  v obličeji  při  sportovních  hrách  (pozemní  hokej)  a
v březnu měla  žákyně  po srážce se spolužačkou při  tělesné výchově pohmožděné koleno.
Všechny tyto úrazy byly drobné a nevyžádaly si absenci žáků ve škole v dalších dnech.
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Spolupráce školy se zákonnými zástupci

Vedení  školy  aktivně  podporuje  vzájemnou  spolupráci  mezi  zákonnými  zástupci,  žáky  a
zaměstnanci školy.  Dvakrát ročně probíhaly oficiální schůzky rodičů a třídních učitelů, ale
rodiče samozřejmě mohli přijít do školy kdykoli a informovat se na prospěch a chování svého
dítěte. Rovněž byli zváni na slavnostní zahájení školního roku. Běžná komunikace probíhala
prostřednictvím  žákovských  knížek,  které  by  měli  rodiče  pravidelně  kontrolovat  a
podepisovat. Rodiče byli do školy zváni na výstavy prací žáků a besídky, které se konají při
příležitosti Dne matek nebo na Vánoce. Dále jsme pořádali den otevřených dveří pro rodiče a
veřejnost.  Zástupce  rodičů,  p.  Štěpánka  Jelínková,  matka  žáka  speciální  třídy  je  členkou
školské rady.
Na spolupráci  se  zákonnými  zástupce  se  podílí  všichni  zaměstnanci  školy.  Terénní  práci
v průběhu celého školního roku zajišťoval pedagogický asistent Štefan Bužo.

Stížnosti

V průběhu školního roku se žádná stížnost neřešila.

Hospodaření

Celkové  výnosy  naší  školy  v  letošním  roce  činily  7.558.778,59  Kč.  Dotace  ze  státního
rozpočtu – neinvestiční výdaje – přímé výdaje na vzdělávání ve výši 5.917.700,- Kč, další
účelové  prostředky  ze  státního  rozpočtu  –  RP  financování  asistenta  pedagoga  ve  výši
171.282,- Kč, RP – zvýšení platů pracovníků regionálního školství ve výši 185.216,- Kč, RP –
zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství ve výši 29.826,- Kč.        
Příspěvek na provoz školy jsme obdrželi ve výši 1.204.500,- Kč, v této částce je zahrnutý
příspěvek  ve  výši  14.000,-  Kč  na  projekt:  Zájmová  činnost  se  žáky  mimo  vyučování  a
11.000,- Kč na projekt: Prevence rizikového chování, a dále částka ve výši 17.800,- Kč na
zajištění  licencí  programového  vybavení  od  firmy  Microsoft.  Na  pokrytí  odpisů  byla
poskytnuta částka ve výši 5.300,- Kč.
Škola  neprovozuje  žádnou  hospodářskou  činnost,  do  výnosů  školy  se  započítávají  pouze
příjmy od žáků za poškozené učební pomůcky a učebnice, toto činilo 2.044,- Kč, a dále pak
úroky z bankovních účtů vedených u ČSOB ve výši 779,24 Kč. Rezervní fond jsme v roce
2015 použili ve výši 47.431,- Kč. 

Přímé náklady na vzdělávání 5 917 700,00 Kč

Financování asistenta pedagoga 171 282,00 Kč

RP - zvýšení platů pracovníků reg. školství 185 216,00 Kč

RP - zvýšení odměňování pracovníků reg. školství 29 826,00 Kč

Příspěvek na provoz 1 204 500,00 Kč

Za poškozené učebnice a učební pomůcky 2 044,00 Kč
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Úroky z bankovních účtů 779,24 Kč

Použití rezervního fondu 47 431,00 Kč

Výnosy celkem 7 558 778,59 Kč

Limit zaměstnanců pro rok 2015 byl 14,66

Celkové náklady ZŠ Nový Bydžov v roce 2015 činily 7.460.038,72 Kč.
Mzdové prostředky poskytnuté z přímých výdajů na vzdělávání UZ 33353 činily 5.917.700,-
Kč, z toho na platy 4.265.000,- Kč, na OON 33.800,- Kč, na úhradu sociálního a zdravotního
pojištění  částku  1.450.439,-  Kč,  na  odvod  do  FKSP  42.784,-  Kč,  na  úhradu  zákonného
pojištění  19.119,-  Kč, na náhrady platu za pracovní  neschopnost částku 13.680,-  Kč a na
pokrytí potřeb ONIV 92.878,- Kč. Na RP financování asistenta pedagoga jsme obdrželi částku
171.282,- Kč, z toho 126.875,- Kč na plat, na sociální a zdravotní pojištění částku 43.138,- Kč
a  na  odvod  do  FKSP  1.269,-  Kč.  RP  (UZ33052)  zvýšení  platů  pracovníků  regionálního
školství jsme obdrželi dotaci ve výši 185.216,- Kč, z toho na platy 137.197,- Kč, na odvod
sociálního a zdravotního pojištění částku 46.647,- Kč a na odvod do FKSP 1.372,- Kč. Dále
jsme obdrželi na RP (UZ33061) zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství částku
ve výši 29.826,-  Kč, z toho na platy 22.093,-  Kč, Kč, na odvod sociálního  a zdravotního
pojištění částku 7.512,- Kč a na odvod do FKSP 221,- Kč. Veškeré prostředky jsme vyčerpali
zcela. 
Na provozní výdaje jsme obdrželi částku ve výši 1.204.500,- Kč
Největší položky vynakládáme na výdaje spojené s energiemi. Za odebrané teplo od firmy
Czech Energy jsme uhradili 171.205,- Kč, za elektrickou energii od firmy CentropolEnergy
částku 77.569,68 Kč a za odběr vody částku 14.561,- Kč. V této položce provozních nákladů
došlo oproti minulým rokům ke snížení vynaložené částky.  Za služby jsme uhradili částku
471.901,16 Kč, největší položkou je úhrada nájemného ve výši 306.985,- Kč. Za stočné jsme
vynaložili  51.834,-  Kč,  příspěvek  na  věcnou  režii  –  stravování  žáků  30.000,-  Kč,  za
zpracování dat částku 20.231,- Kč, za telefonní služby a internet 13.640,-Kč, za softwarové
služby 17.378,61 Kč,  bankovní  poplatky  činily  5.094,-  Kč,  poštovní  služby 4.057,-  Kč a
ostatní  služby 18.113,56 Kč. Na opravy a revize jsme vynaložili  částku 49.084,-  Kč a na
upgrade 39.794,- Kč. Další položkou je příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 51.154,-
Kč, cestovné 29.360,- Kč. Na pořízení DDHM jsme vynaložili částku 147.163,- Kč. Vybavili
jsme počítačovou učebnu novými PC, a částečně i monitory, do školní jídelny jsme zakoupili
nový nábytek, původní byl majetkem města Nový Bydžov a byl již značně zastaralý. Dále
jsme zakoupili skříň do speciální třídy, nové židle, ohřívač vody. Na ostatní materiál jako jsou
tonery, kancelářský papír, papírenské potřeby a čistící a hygienické potřeby jsme vynaložili
62.500,- Kč. Odpisy jsme uhradili ve výši 5.316,- Kč.
V roce 2015 jsme obdrželi dotaci od Krajského úřadu KHK na projekt: Zájmová činnost se
žáky mimo vyučování ve výši 14.000,-, škola přispěla částkou 6.513,-Kč.  Prostředky byly
použity na zakoupení pomůcek k provozování zájmové činnosti na naší škole. 
Dále  jsme  od  Krajského  úřadu   KHK  dostali  příspěvek  na  projekt:  Prevence  rizikového
chování ve výši 11.000,-Kč. Projekt bude ukončen v roce 2016, v roce 2015 škola přispěla
k tomuto projektu částkou 4.222,- Kč.

Mzdové prostředky na platy 4 551 165,00 Kč

Mzdové prostředky na OON 33 800,00 Kč

Sociální a zdravotní pojištění 1 547 736,00 Kč
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Zákonné pojištění - Kooperativa 19 119,00 Kč

Zákonné sociální náklady - FKSP 45 646,00 Kč

Náhrady platu za 14 dní pracovní neschopnosti 13 680,00 Kč

ONIV 92 878,00 Kč

Materiál 100 519,97 Kč

DDHM 119 733,75 Kč

Energie 263 335,00 Kč

Opravy, revize a upgrade 88 878,00 Kč

Cestovné 31 432,00 Kč

Služby 479 061,00 Kč

Zákonné sociální náklady - ostatní 67 739,00 Kč

Odpisy 5 316,00 Kč

Náklady celkem 7 460 038,72 Kč

Celkové výnosy školy  za  rok 2015 činily  7.558.778,59 Kč,  celkové  náklady školy činily
7.460.038,82  Kč.  Výsledek  hospodaření  za  rok  2015  činí  98.739,87  Kč.  Po  schválení
zřizovatelem  bude  tento  hospodářský  výsledek  rozdělen  do  fondu  odměn  a  do  fondu
rezervního.

Příspěvek na činnost

 Přímé  výdaje na  vzdělávání   UZ 33353 – dotace  ze  státního  rozpočtu  poskytnuté
prostřednictvím Královéhradeckého kraje činily 5.917.700,- Kč

 Další účelové prostředky ze státního rozpočtu RP financování asistenta pedagoga UZ
33457 činily 171.282,- Kč

 Další  účelové  prostředky  ze  státního  rozpočtu  RP  Zvýšení  platů  pracovníku
regionálního školství UZ 33052 činily 185.216,- Kč

 Další  účelové prostředky ze státního rozpočtu RP Zvýšení odměňování  pracovníků
regionálního školství UZ 33061 činily 29.826,- Kč

 Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele činil 1.204.500,- Kč

Neinvestiční příspěvek celkem 7.508.524,- Kč

Finanční fondy

Škola hospodaří s těmito fondy:
411 – Fond odměn

Stav tohoto fondu na konci roku 2015 činil 60.000,- Kč a je kryt finančními prostředky
na běžném účtu školy 241.11.

412 – Fond kulturních a sociálních potřeb
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Tento  fond je  tvořen přídělem ve výši  1% z ročního objemu prostředků na platy,
náhrady platů a odměn.

V roce 2015 byl příjem do toho fondu 45.646,- Kč, výdaje činily celkem 48.036,- Kč.
Finanční prostředky byly nejvíce čerpány na příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši
20.840,- Kč, na vitamínové přípravky ve výši 16.000,- Kč a na příspěvek na zdravotní masáže
částku 4.200,- Kč a k nepeněžnímu plnění u příležitosti k životním výročím 6.996,- Kč. Stav
fondu na konci roku činil 25.704,97 Kč. Prostředky jsou kryty na samostatném bankovním
účtu 243.10.

413 – Rezervní fond 
Počáteční stav fondu činil 34.788,47 Kč, po schválení hospodářského výsledku za rok

2014  byl  navýšen  o  79.681,31  Kč.  Rezervní  fond  jsme  v roce  2015  použili  na  nákup
automatické pračky ve výši 6.600,-Kč, pořízení venkovních laviček ve výši 11.631,- Kč, na
dílenskou skříň za 17.134,- Kč a na reinstalaci počítačové sítě v počítačové učebně ve výši
10.200,-Kš.Další čerpání bylo použito na daňovou úsporu z roku 2012 ve výši 711,- Kč. Stav
fondu na konci roku činil 69.149,78 Kč. Finanční prostředky jsou kryty na běžném účtu školy
241.14.

416 – Fond reprodukce majetku
Počáteční  stav  toho  fondu  činil  600,-  Kč.  Přes  účty  fondu  jsme  účtovali  odpisy

samostatné  hmotné  movité  věci  –  interaktivní  tabule.  Konečný  zůstatek  tohoto  fondu  je
1.116,- Kč. Finanční prostředky jsou kryty na běžném účtu školy 241.16.

Inventarizace

Probíhala ve dnech od 7. 12. 2015 do 22. 1. 2016.
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Byla zřízena hlavní inventarizační komise
ve složení: předseda Monika Brzková, členové Stanislava Vojtěchová a Romana Špinková a 5
dílčích inventarizačních komisí podle pravidel pro jmenování členů inventarizačních komisí.
Hlavní inventarizační komise řídila a kontrolovala činnost dílčích inventarizačních komisí a
sestavila  inventarizační  zprávu.  Dne 25.  11.  2016 proběhlo  proškolení,  které  je  doloženo
záznamem  včetně  prezenční  listiny  (ta  slouží  jako  podpisový  vzor  pro  provedení
inventarizace). Proškolení provedla Romana Špinková.
Nebyly  zjištěny  odchylky  od  žádoucího  stavu.  Písemně  byly  odsouhlaseny  závazky
s jednotlivými zdravotními pojišťovnami a okresní správou sociálního zabezpečení.

Ve  škole  proběhla  kontrola  KÚ  KHK,  odboru  školství.  Předmět  provedené  kontroly:
Hospodaření  s majetkem  a  veřejnými  prostředky,  dodržování  obecně  závazných  předpisů
(zejména  zákona  č.  563/1991  Sb.,  o  účetnictví,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákona  č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlášky  č.  114/2002  Sb.,  o  fondu  kulturních  a  sociálních  potřeb,  ve  znění  pozdějších
předpisů). Kontrolované období od 1. 1.2015 do 23. 2. 2016.
V organizaci nebyly zjištěny závady.

Spolupráce s     odborovou organizací

Ve škole funguje odborová organizace. Každoročně se účastní kontroly BOZP, spolupracuje
s ředitelkou školy na využívání fondu kulturních a sociálních potřeb, organizuje kulturní akce
pro  zaměstnance  a  rovněž  s vedením  uzavírá  kolektivní  smlouvu.  Spolupráci  v těchto
oblastech hodnotíme jako velmi dobrou.
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Další činnost školy

„Škola otevřená společnosti“ – to je název vzdělávacího programu základní školy praktické,
jehož  koncepci  naše  škola  naplňuje  a  podle  kterého  probíhá  vzdělávání  žáků  s lehkým
mentálním postižením. V základní škole speciální, která je další součástí naší školy, postupně
ve všech ročnících naběhl vzdělávací program s názvem „Každý máme šanci,“ podle kterého
jsou vzděláváni žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením.

Během uplynulého školního roku se počet žáků školy neustále pohyboval okolo 70 a na konci
června škola má 68 žáků. Kapacita školy (80 žáků) je i přes různé nepříznivé vlivy velmi
dobře naplněna. Podstatný vliv na aktuální stav žactva má kromě běžné migrace i vycestování
některých rodin s více našimi žáky do Anglie, popř. jejich návrat. 

Povinnou  školní  docházku  ukončilo  8  žáků  ZŠ  praktické  (3  žáci  už  z 8.  ročníku),  do
odborných  učilišť  však  nastoupilo  jen  5  žáků,  3  žákyně  z 9.  ročníku  o  další  vzdělávání
neprojevily  zájem. V  ZŠ  speciální  nikdo  povinnou  školní  docházku  neukončil.  Do  ZŠ
speciální  docházelo  k pravidelnému  dennímu vzdělávání  4  žáci  a  3  žáci  měli  stanovenou
individuální výuku úměrně jejich postižení.

Předprofesní příprava se na naší škole těší značné pozornosti. Logicky, protože zapojení žáků
naší  školy  do  společnosti  a  plnohodnotného  a  důstojného  života  vede  přes  vyučení
v řemeslném oboru a  uplatnění  na trhu práce.  Ne vždy (nebo dokonce málokdy)  se  tento
proces podaří dotáhnout do konce, ale možnosti školy v této oblasti bývají s odchodem žáka
završeny (kromě sledování a vyhodnocování dalších osudů). Do té doby, zejména v předmětu
pracovní vyučování (s 5 – 6 hodinami týdně na 2. stupni) vyvíjíme snahu ve smyslu nutnosti
nástupu  žáků  do  učebních  oborů  a  zdárného  vyučení.  Pravidelně  navštěvujeme  dny
otevřených  dveří  v nejbližších  učilištích  (Nový  Bydžov,  Hořice,  Městec  Králové).  Žáci,
pokud do učiliště nastoupí, tak většinou do SOU Nový Bydžov, protože dojíždění do jiného
města  je  z organizačních  a  finančních  důvodů  nepřekonatelný  problém.  Tam sice  nemají
obory navazující osnovami na náš vzdělávací program, ale pokud žák vyvine patřičné úsilí
(dobrá docházka, slušné chování a alespoň trochu snahy), má šanci obor zvládnout.  Škola
zajišťuje ve spolupráci s rodiči vyplnění a odeslání přihlášky do OU.

Žáci školy se pravidelně účastní sportovních akcí na místní, okresní, krajské a v poslední době
i republikové úrovni (atletika). Jsou to turnaje v kopané, kde jsme opět po několika letech
zaznamenali dobrá umístění. Dále turnaje ve vybíjené a stolním tenisu, kde jsme zásadnější
úspěchy  nezaznamenali.  Naší  elitní  disciplínou  se  však  v posledních  letech  stala  lehká
atletika.  Po  úspěších  na  regionálních  kolech  se  naši  žáci  Adrian  Telvák  a  Alex  Telvák
probojovali až na republikové mistrovství v Kladně, kde v celkovém hodnocení na výraznější
úspěch nedosáhli.  Za zmínku však stojí  vítězství  Adriana Telváka v běhu na 1500 metrů.
Tento  žák  zvítězil  i  v krajském přeboru  v přespolním běhu,  který  se  uskutečnil  v květnu
v Chlumci nad Cidlinou. Ve škole věnujeme velkou pozornost hře stolní tenis. Žáci ho hrají
v rámci  zájmového  útvaru  sportovní  hry,  dále  během  velké  přestávky  a  následně  i  po
vyučování. Zúčastnili jsme se krajských přeborů v Hradci Králové, ale zde jsme bohužel větší
úspěch nezaznamenali.

Jako  výbornou  hodnotíme  spolupráci  s odborem sociální  péče  městského  úřadu  v Novém
Bydžově. Spolupráce s kurátorem pro mládež Mgr. Kubincem je na skvělé úrovni a díky jeho
intervencím a dalšímu výchovnému působení zvládáme řešení závažnějších problémů, jako je
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neomluvená absence, závažné neplnění školních povinností žáků nebo zanedbávání rodinné
péče. Poskytujeme tomuto odboru hodnocení na žáky, kteří jsou v jejich evidenci.
Řádné docházce věnujeme maximální pozornost. Máme přísně (ale nutně) nastaven způsob
omlouvání absence ve škole. Rodiče mohou omluvit  sami dítě ze zdravotních nebo jiných
důvodů jen pět dnů za pololetí, v ostatních případech je vyžadována omluvenka od lékaře.

Velkou  pozornost  věnujeme  spolupráci  se  školními  poradenskými  zařízeními,  jimiž  jsou
pedagogicko  psychologická  poradna  a  speciálně  pedagogické  centrum.  Pracovníci  SPC
Hradec Králové několikrát za rok navštívili naši školu – důvodem byla nová vyšetření žáků
nebo  diskuze  v oblasti  speciálního  školství.  Novým  trendem  v této  oblasti  je  zařazování
mentálně postižených žáků do hlavního vzdělávacího proudu. Žáků bude tedy zřejmě ubývat,
až dojde k likvidaci jednoho dlouze budovaného a úspěšného segmentu školství – speciální
pedagogiky. Až nastane na běžných základních školách chaos díky plným třídám, vysíleným
učitelům, mnoha asistentům a nešťastným dětem, bude se za několik let pracně a draze znovu
zavádět  něco,  co dobře fungovalo.  Úroveň vzdělanosti  půjde dolů,  neprospěje to  nikomu.
Naše škola udržuje počet žáků na slušné úrovni. Je to zejména díky stěhování rodin, ale to
nepůjde do nekonečna. 

Učitelé i žáci neustále spolupracují s jinými organizacemi města – Hasičský záchranný sbor
v Novém Bydžově,  Městská  knihovna  v Novém Bydžově,  Jiráskovo  divadlo,  Policie  ČR.
Účastní se akcí,  které pro děti organizují.  Učitelé a žáci připravili  kulturní vystoupení pro
staré občany v Domově důchodců v Humburkách a pro občany obce Podoliby. S úspěchem
občanů města se setkala i Tříkrálová sbírka finančních prostředků, kde žáci naší školy coby
koledníci  vybrali  pro  Oblastní  charitu  Hradec  Králové  slušný  obnos.  Žáci  se  zúčastnili
výtvarné soutěže, kterou Charita pořádala a získali hezká ocenění a ceny. Ve škole rovněž
běžel  nepovinný  předmět  římsko-katolické  náboženství,  který  vede  externista,  farář  Mgr.
Marián Benko.

Opakovaně  pěkného  umístění  dosáhli  naši  žáci  pod  vedení  Mgr.  Marie  Čapkové  na
přírodovědné  soutěži  Kopidlenské  poupě.  Velkým  úspěchem  skončila  dílenská  soutěž  ve
Speciální škole v Hradci Králové. V kategorii mladší žáků zvítězil náš žák Steve Kristof a
mezi staršími obsadil pěkné třetí místo Imrich Mitáč.

Věnujeme  značnou  pozornost  propagaci  naší  školy  na  veřejnosti.  K tomu  slouží  dvě
informační nástěnky ve městě,  kde referujeme o činnostech školy.  V druhém pololetí jsme
informační nástěnku instalovali i v městské knihovně.
Propagační  a  informační  charakter  mají  i  naše  internetové  stránky  www.zspbydzov.cz.
Stručné  informace  o  chodu  školy  a  hlavních  událostech  pravidelně  dodáváme  do
Novobydžovského zpravodaje. To měla na starosti metodička ICT Mgr. Marie Čapková, které
dodávají  články  učitelé  školy  podle  stanoveného  měsíčního  rozpisu.  Články  se  snažíme
doplňovat fotografiemi ze školního fotoaparátu. 

Na území školního dvora stále probíhaly práce spojené se sanací spodních vod, které byly
zamořeny  před  mnoha  lety  podnikem  Kovoplast.  Bývalý  cvičný  pěstitelský  pozemek  a
travnaté  fotbalové hřiště  jsou posety mnoha vrty,  kterým je do spodních vod vpravována
látka, která jedy v ní obsažené neutralizuje. Tato záležitost nenarušila ani tak chod tělesné
výchovy (vrty mají poklopy v úrovni země) jako spíš pracovního vyučování – pěstitelských
prací.  Máme však náhradní  pozemek nedaleko od školy,  u  koupaliště,  který nám pomohl
zajistit pan starosta ing. Pavel Louda. Práce na odstranění ekologické zátěže probíhaly natolik
úspěšně, že byly v průběhu roku některé vrty odstraněny.
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Tělesnou  výchovu  (přesněji  její  dvouhodinové  vyučovací  bloky)  realizujeme  nově
v tělocvičně  SOŠ  a  VOŠ Nový  Bydžov.  Máme  sice  relaxační  místnost,  ale  ta  nesplňuje
požadavky na realizaci tělesné výchovy pro větší množství žáků. Konají se v ní spíše besedy,
vystoupení a případně činnost zájmových útvarů.

Škola umožňuje praxe studentům pedagogiky, ať už se jedná o studenty střední nebo vysoké
školy. Bylo tomu tak i v uplynulém školním roce, kdy ve škole krátkodobě působily studentky
dálkového i  denního studia pedagogiky Pedagogické fakulty v Hradci  Králové.  Proběhla i
pedagogická praxe ve speciální třídě – 1 pedagogický asistent Centra vzdělávání KHK.

Schůzky  s rodiči  proběhly  dvakrát  ročně,  v listopadu  a  v dubnu.  Rodiče  se  mohou
pochopitelně  informovat  na  své  děti  kdykoli  jindy,  ať  už  s třídní  učitelkou,  výchovným
poradcem  nebo  ředitelkou  školy.  Výchovný  poradce  poskytuje  rodičům  mimo  jiné  i
informace o případném dalším vzdělávání žáků po ukončení povinné školní docházky,  ale
bohužel tato služba je rodiči využívána jen minimálně. Výchovný poradce dále působí jako
prostředník mezi školou a Odborem sociální péče Městského úřadu v Novém Bydžově, když
svolává výchovné komise k řešení závažnějších výchovných problémů.

Na škole byl rovněž realizován Minimální preventivní program. Mgr. Brzková jakožto osoba
pověřená jeho sestavením a realizací zajišťuje v průběhu roku různé besedy, exkurze, sociální
hry, přednášky, audiovizuální pořady, dotazníky, apod. Vše směřujeme k tomu, aby v žácích
vznikalo  vědomí  správného  soužití  mezi  občany,  ochrany  vlastního  zdraví  a  zdravého
životního  stylu,  vhodného  využití  volného  času  a  minimalizaci  sociálně  patologického
jednání.  Mezi  hlavní  témata  patřilo  kouření,  pohlavní  nemoci,  užívání  návykových  látek,
zacházení s penězi, osobní bezpečí, vztahy mezi lidmi nebo zdravé klima třídy.

V  měsíci  červnu  proběhl  projekt  s názvem  Týden  v  pohybu.  Byl  zaměřen  na  zvýšení
pohybové aktivity žáků nejen mimo vyučování, ale i v samotných vyučovacích jednotkách.
Pohybové didaktické hry se prolínaly všemi předměty. V rámci tohoto projektu byla zřízena
venkovní učebna před školou na travnatém hřišti (přálo počasí).

Ve školním roce 2015 – 2016  se v     naší škole neprováděla žádná inspekční 
činnost. 

-----------------------------------
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Akce pro žáky 2015 – 2016

ZÁŘÍ
  8.9.  Návštěva Dne otevřených dveří na sběrném dvoře v Novém Bydžově
22.9. Návštěva divadelního představení v Jiráskově divadle v N.B. (žáci  
         Speciální školy a 1. stupně, přípravné třídy)
25.9.  Turnaj v malé kopané na hřišti s umělou trávou v objektu SŠTŘ Nový Bydžov       

                 

ŘÍJEN
  8.10.  Meziškolní zápas ve stolním tenisu v ZŠ praktické v Chlumci nad Cidlinou
  9.10. Účast žáků na soutěži Kopidlenské poupě
13.10. Beseda o šikaně – pro žáky 2. stupně
21.10. Účast žáků na turnaji ve stolním tenisu v Hradci Králové
22.10. Návštěva divadelního představení – Jiráskovo divadlo N.B. (Když jde kůzle otevřít –   
           děti 1. stupeň + příp.třída)
27.10. Halloween  ve  škole  –  soutěže  pro  děti,  stezka  odvahy  (i  pro  děti  z  MŠ,

Palackého1241)

LISTOPAD
12.11. Návštěva Odborného učiliště v Hořicích
19.11. Přednáška p. Mgr. Kohouta- Okupace 68
20.11.  Beseda s ředitelem muzea N.B. p. Mgr. Kohoutem – dokument o Janu Palachovi
24.11. Návštěva Městské knihovny v Novém Bydžově
25.11. Návštěva divadelního představení – Jiráskovo divadlo N.B. (3.- 5. ročník + Speciální
                                                                                                                                           škola)
26.11. Sex a pohlavní nemoci – beseda pro žáky 8. a 9. ročníku

 PROSINEC
  1.12. Beseda na téma - Prevence neplánovaných těhotenství 
  4.12.  Účast vycházejících žáků na řemeslné soutěži v SŠTŘ N.B. 

– výukové centrum Hlušice
  8.12. Beseda na téma – Vážím si svého těla nebo ho zneužíváš?
  9.12. Návštěva lázní a aqvaparku v Hradci Králové
15.12. Návštěva Dne otevřených dveří v OU Městec Králové
15.12. Návštěva výstavy dětských prací v nízkoprahovém centru Dopatra N.B.
18.12. Vánoční vystoupení žáků školy v domově důchodců v Humburkách
21.12. Návštěva filmového představení v Jiráskově divadle N.B. – film Tři bratři
22.12. Vánoční besídka ve škole pro rodiče a žáky

LEDEN
  6.1.  Tříkrálová sbírka – účast 3 žáků na tradiční akci Oblastní Charity Hradec Králové
18.1.  Divadelní  představení  v Jiráskově  divadle  N.B.  –  pohádka  pro  žáky  1.  stupně,

přípravné třídy a Speciální školy
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ÚNOR
  8.2.  Beseda na téma Pohled do zrcadla
16.2. Beseda na téma Rodina
24.2. Maškarní karneval pro 1. stupeň, přípravnou třídu a Speciální školu

BŘEZEN
12.3. Bubenická dílna  (1.stupeň, přípravná třída, Speciální škola)
15.3. Beseda pro žáky 8. a 9. ročníku na téma: trestní odpovědnost
21.3. Návštěva cukrářských a řeznických dílen na pracovišti SŠTŘ v Chlumci n.C., rovněž   
         prohlídka učeben a celé budovy SŠTŘ N.B.  
22.3.  Velikonoční dílna 
31.3.  Návštěva Jiráskova divadla v N.B. – akademie ZŠ 

DUBEN
20.4. Účast žáků školy na dílenské soutěži ve Speciální škole v Hradci Králové
22.4.  Den Země – úklid města a jeho blízkého okolí
27.4. Účast žáků školy na přespolním běhu v Chlumci nad Cidlinou
29.4. Čarodějnický den ve škole – soutěžní disciplíny pro žáky

KVĚTEN
2.5. Exkurze v hasičské zbrojnici v Novém Bydžově
4.5. Projekt Zdravá pětka
5.5. Den otevřených dveří, informační tabule připomínající historii naší školy, výstavka 

prací žáků (výtvarná soutěž „Moje škola,“ hudebně dramatickým vystoupením pro 
veřejnost pro rodiče a veřejnost

9.5.- 13.5. Projekt týden v pohybu – výuka v improvizované venkovní učebně, pochodové    
                 cvičení, atletický den, hodina tělesné výchovy navíc, propojení výuky a   
                 pohybových činností v rámci výuky 
18.5. Okresní kolo atletických závodů v Chlumci nad Cidlinou 
26.5. Návštěva divadelního představení v Jiráskově divadle N.B. – Zvířátka a loupežníci
27.5. Krajské kolo Atletických závodů – postup dvou žáků do celorepublikového kola

ČERVEN
   1.6. Dětský den ve škole – starší žáci uspořádali pro mladší žáky hry a soutěže
   2.6. Dětský den uspořádaný žáky naší školy pro děti z MŠ F. Palackého 1241
   7.6. Exkurze v zahradnictví (8. + 9. ročník)
   9.6. Pěší výlet do Sloupna – pirátská show (1. – 4. ročník)
15.- 17.6. Účast žáků dvou žáků na republikovém mistrovství v atletickém čtyřboji v Kladně
21.6. Výlet do Chlumce nad Cidlinou – přípravná třída
23.6. Výlet do Českého ráje (8.+ 9. ročník) a do Prahy (5. – 7. ročník)
24.6. Návštěva koupaliště N.B.
28.6. Účast žáků školy na turnaji v kopané (chlapci) a vybíjené (dívky) v Chlumci n.C.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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……………………………………..                               ……… …………………………….
Vypracovali: Jan Panocha, zástupce ředitelky                 Mgr. Lenka Lusková,  ředitelka školy

V Novém Bydžově dne 7. 10. 2016

Členové školské rady :

Jan Panocha, předseda ………………………………………………

Štěpánka Jelínková, členka ……………………………………………………………

Milan Pilař, člen …………………………………………………………

Výroční zpráva schválena dne 14. 10. 2016
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