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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 
1.  Název a adresa 
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. 
SNP 170, 500 03  Hradec Králové 3 
www.soavoshk.cz; email: sekretariat@soavohsk.cz; reditel@soavoshk.cz;  

ID datové schránky: rb7qwac 
 

2.  Zřizovatel a datum zřízení 
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. 
právní forma: společnost s  ručením omezeným 
statutární orgán:  

- jednatelka: Dr. Eva Petřikovová, Hradec Králové,  
Pardubická 752, den zápisu do obchodního rejstříku: 1. ledna 1997  

- jednatel: Ing. David Müller, Hradec Králové, Domečkova 533/10, den zápisu  
do obchodního rejstříku: 1. července 2022 

 

3. Předmět podnikání 
        Hlavní předmět činnosti: 
 - výchova a vzdělávání na základní, střední a vyšší odborné škole 
 - výuka cizích jazyků 
       
  Další související činnosti: 
            - další profesní vzdělávání pracovníků 
            - rekvalifikace pracovníků 
            - provádění kvalifikačních zkoušek 
            - regionální vzdělávací středisko 
            - výchovné poradenství 
            - provozování školní cestovní kanceláře 
 

        Škola má uzavřenou smlouvu o dlouhodobém pronájmu. 
        KHS vydala kladný posudek k užívání objektu. 
 
 

4. Charakteristika školy  
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola  
s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o., je menší soukromá škola se sídlem v Hradci 
Králové na Slezském Předměstí. Škola zahájila svou činnost v roce 1994, její 
zřizovatelkou a ředitelkou je od založení PaedDr. Eva Petřikovová. 
 

http://www.soavoshk.cz/
mailto:sekretariat@soavohsk.cz
mailto:reditel@soavoshk.cz
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5. Systém řízení školy  

Zakladatel školy je současně jejím ředitelem. Ve školním roce 2021/2022 pracovali na 
škole dva zástupci ředitele a škola spolupracovala se školním psychologem. Škola má 
stanovené předsedy předmětových komisí pro sekci anglického jazyka, cizích jazyků, 
českého jazyka, matematiky a informatiky, odborných předmětů, ekonomických 
předmětů, přírodovědných předmětů a TV a společenských věd. Tito se spolupodílejí na 
metodickém vedení a synchronizují vzájemnou koordinaci výuky s ohledem na 
mezipředmětové vztahy a konzultují práci začínajících učitelů.  Zároveň v rámci sekce 
koordinují zvyšování odbornosti a specializaci. Spolupráce s rodiči ve školním roce 
probíhala pravidelně na přesně stanovených informačních schůzkách. Ve škole probíhá 
pravidelná činnost konzultačních kroužků jednotlivých vyučovacích předmětů. V rámci 
jazykové sekce probíhají kroužky přípravy k SZZ. Škola průběžně informuje rodiče o 
výsledcích studia a absenci žáků prostřednictvím webového rozhraní. 
 

 
6. Rámcová struktura vlastního hodnocení školy 

Škola má zpracovanou sebehodnotící zprávu dle společného hodnotícího rámce pro 
školy – MODEL CAF. 
 

- CAF – vypracování sebehodnotící zprávy 
- Školní dotazníková šetření 
- Účast na soutěžích 
- Práce s talentovanými žáky 
- Srovnávací testy 1. ročníků z anglického jazyka 
- Závěrečné ročníkové testy 
- Rozbory, srovnání podle metod PDCA cyklu = Demingův zlepšovací cyklus  

P – plan; D – do; C – check; A - act 
- Maturitní zkoušky 
- Státní zkoušky z cizích jazyků 
- Intenzivní jazykové soustředění  
- Analýza chování a výsledků žáků  
- Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Struktura autoevaluace školy 

- Orientována na žáka, má sloužit žákům, podporovat jejich tvořivost, aktivitu. 
Vysokou úroveň má interakce učitel – žák. Úspěšná škola nabízí bohatý vzdělávací 
program, má dokonale vypracované cíle v oblasti kognitivní, podporuje žákův rozvoj 
a provádí zpětnou vazbu. 

- Výukou podporuje žákovo učení. Učitelé věří, že se žáci mohou naučit a cítí se 
odpovědni za dosažené výsledky. Učitelé jsou otevření k žákovu očekávání, snaží 
se uspokojovat jeho potřeby, adaptují výuku pro potřeby žáků, anticipují a opravují 
žákovo neporozumění učivu, používají různé vyučovací strategie. Obecně – 
úspěšná škola má vysoký standard, pravidelně sleduje výkonu a usiluje o dosažení 
úspěchu.  

- Má pozitivní školní klima charakterizované soustavou cílů, hodnot a standardů 
výkonů. Má vysoký optimismus a očekávání k žákovu učení (věří v možnosti žáka, 
důvěřuje mu). Vytváří otevřené, přátelské kulturní prostředí, pozitivní přístup 
k disciplíně, má poznatky o etické identitě žáka. 
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- Podporuje kolegiální interakce, vytváří profesionální prostředí pro učitele, má 
pochopení pro jejich potřeby, dobré podmínky pro práci. Učitelé reflektují svoji práci, 
vzájemně spolupracují. 

- Má dobrého ředitele, ten užívá účinného stylu řízení, řeší problémy týmově, zná 
sbor, komunikuje s ním, adekvátně hodnotí učitele a žáky, pečuje o odborný růst 
učitelů. Úspěšná škola komunikuje s rodiči a společností. 

 
 

7. Školská rada 
Školská rada je zřízena podle § 167 školského zákona č. 561/2004 Sb. 
 Ve školním roce probíhaly schůzky školské rady dle plánu.  
 
 Zástupce zřizovatele: JUDr. Josef Matyáš 

 
 

8. Přehled a rozsah nadstandardní péče 

− dělení tříd z 50 %, 

− systém konzultací a cvičení nad rámec vyučování, 

− systém opravných zkoušek, 

− výuka rodilými mluvčími, 

− moderní vybavení učeben, odborných učeben, 

− moderní didaktická technika, 

− odborná pedagogická a psychologická činnost - činnost školního psychologa, 

− odborné kurzy, 

− výuka kvalifikovanými pedagogy, 

− moderní formy pedagogické práce, 

− individuální pedagogická práce se žáky, 

− aktivní spolupráce s rodiči v řešení pedagogických, výchovných i jiných problémů, 

− rozšířená výuka jazyků (nabídka – německý, španělský, francouzský, ruský) 

− vedení žáků ke složení státní zkoušky z cizího jazyka prostřednictvím speciálních 
přípravných kurzů nad rámec vlastního rozsahu výuky, 

− odborné semináře, výstavy, zvyšování odborného přehledu i rozhledu, 

− mimoškolní výchovné aktivity. 
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9. Etický kodex pedagoga 
 

- Rozvíjet intelektuální, tělesný, emocionální, sociální a společenský potenciál 
studenta 

- Vytvářet, podporovat a zachovávat vhodné prostředí k výuce 
- Dále se vzdělávat a rozvíjet vlastní schopnosti 
- Spolupracovat s vedením, kolegy a dalšími profesionály v zájmu vzdělávání 

studentů 
- Spolupracovat s rodiči, budovat důvěru a respektovat právo na soukromí 
- Rozvíjet intelektuální a etickou stránku studentovy osobnosti 
- Nezneužívat svého postavení vůči studentům, nejednat z pozice moci 
- Hlásit se k ideálům demokracie a v tomto duchu působit na výchovu studentů. 
- Přistupovat ke svému povolání jako k poslání. 
- Být morálně bezúhonný a být vzorem 
- Neupřednostňovat žádného studenta, být spravedlivý a aplikovat rovný přístup ke 

všem studentům, respektovat individuální vlastnosti, uplatňovat spravedlivá kritéria 
hodnocení 

- Realizovat výuku s ohledem na konkrétní potřeby žáků, jejich schopnosti, 
zkušenosti i osobní odlišnosti  

- Používat vhodnou a uvážlivou míru usměrnění 
- Zvládat zátěžové situace  
- Udržovat trvale radostnou atmosféru, navozovat klidné a přátelské prostředí 
- Vytvářet vztahy podporující spoluodpovědnost, spolupráci, důvěru 
- Respektovat osobnost žáka, podporovat zpětnou vazbu, uznat vlastní chybu  
- Prosazovat a podporovat moderní, uvolněné vyučování 

 
Oblast charakteristiky pedagoga 

- Osobnost s potřebou osobní svobody 
- Přirozená autorita, přirozený talent 
- V individuálním kontaktu – otevřenost, vstřícnost, komunikativnost 
- Sebejistota, rozhodnost, odolnost vůči zátěži 
- Zdravý optimismus 
- Vytrvalost, pečlivost, píle, pohotovost 
- Kladný vztah k žákům  
- Slušné a korektní vystupování 
- Vyhýbat se střetům 
- Profesionální zdatnost (celoživotní vzdělávání) 
- Organizační schopnosti 

Uplatňovat ve výchovně vzdělávacím procesu: 

- Princip přiměřenosti 
- Princip emocionálnosti  
- Princip jednotnosti výchovného působení 
- Princip sloučení teorie s praxí  
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PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

 
1. Seznam oborů zařazených do sítě škol a seznam tříd 

 78-42-M/02   Ekonomické lyceum - 4leté denní studium    
 63-41-M/02   Obchodní akademie - 4leté denní studium    
 75-31-M/01   Předškolní a mimoškolní pedagogika – 4leté denní studium 
 75-31-M/01   Předškolní a mimoškolní pedagogika – 2leté zkrácené dálkové studium 
 
 

2. Obsah učebních plánů  
78-42-M/02 Ekonomické lyceum – školní vzdělávací plán 
Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum. 
Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28.6.2007,  
č.j. 12 698/2007-23. Uplatnění absolventa - Absolvent oboru vzdělání ekonomické 
lyceum je připraven na další studium, zejména na ekonomických a právnických 
fakultách vysokých škol a na studium na vyšších odborných školách zaměřených např. 
na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, služby atd. Osvojené klíčové 
kompetence a základy odborného ekonomicko-právního vzdělávání jsou předpokladem 
i pro dobré uplatnění na trhu práce nebo pro zahájení vlastního podnikání. 

            
63-42-M/02 Obchodní akademie – školní vzdělávací plán 
Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie. 
Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28.6.2007,  
č.j. 12 698/2007-23. Uplatnění absolventa - Absolvent se uplatní na trhu práce 
především v ekonomické sféře jako ekonom, účetní, finanční referent, referent 
marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, 
bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a 
pozicích. Absolvent připravovaný na základě tohoto RVP bude schopen používat dva 
cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, bude ovládat programové vybavení 
počítače při řešení ekonomických úloh včetně práce s internetem. Mezi jeho dovednost 
patří i vedení účetnictví. Absolvent bude dále schopen zajišťovat personální agendu 
malé i velké organizace. Při přípravě absolventa se klade důraz na přesnost, slušné 
chování, dodržování právních norem a obchodní etiky. RVP vytváří také předpoklady 
pro to, aby absolvent byl připraven rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity.  

 
75-31-M/01  Předškolní a mimoškolní pedagogika - státní učební plán  
Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní 
pedagogika. Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 6.5.2009,  
č. j. 9325/2009-23. Uplatnění absolventa - Absolvent se uplatní jako učitel mateřské 
školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog 
volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích 
volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve 
školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u 
kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle paragrafu 16 (2) zákona 
č. 563/2004Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolského vzdělání. Absolvent se 
uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde 
se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost. 
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VYHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ ŠVP 
 
 
Cíle školních vzdělávacích programů Ekonomické lyceum, Obchodní akademie, Předškolní a 
mimoškolní pedagogika (v denní i zkrácené dálkové formě vzdělávání) lze na základě 
hospitační činnosti, kontroly pedagogické dokumentace, hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
a cyklické evaluace hodnotit jako úspěšně naplňované. 
 
Výuky probíhala v souladu s obecnými cíli a zásadami vzdělávání, směřovala k dosahování 
příslušných klíčových kompetencí a očekávaných výstupů. Cíle výuky byly stanovovány 
přiměřeně k aktuálnímu stavu třídy a vhodně konkretizovány. Probírané učivo vhodně 
navazovalo na předcházející témata. Zároveň byly vždy respektovány individuální vzdělávací 
potřeby žáků. 
 
Škola vytváří funkční vazby s okolním sociálním a pracovním prostředím a v rámci regionu 
spolupracuje s organizacemi, které pomáhají v umísťování žáků na odbornou praxi čímž 
přispívají k jejich odbornému rozvoji a profesní přípravě na povolání. Intenzivnější spolupráce 
pak probíhá s partnery, kteří se např. podílejí svými odbornými zkušenostmi a znalostmi na 
tvorbě ŠVP, nebo na praktickém předávání znalostí a dovedností žákům formou konzultací, 
exkurzí, přednášek a besed či umožněním profesního růstu pedagogů školy. 
 
Seznam konkrétních sociálních partnerů ve školním roce 2021/2022 je přílohou jednotlivých 
ŠVP. 
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RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 

Ve školním roce 2021/2022 ve škole pracovalo celkem 30 pedagogických pracovníků a  
5 pracovníků nepedagogických. Učitelský sbor je 100% kvalifikovaný, stabilní a s poměrně 
nízkým věkovým průměrem. Pro začínající a nové pedagogy je vypracován systematický 
adaptační program. 
 

Č. 
pracovní 
zařazení 

kvalifikace 
praxe 

(v letech) 

1  učitel UNI HK – filozofie – společenské vědy 6 

2  učitelka VŠE Praha – Op 29 

3  učitel PF UHK – Rj – Hv  9 

4  učitelka DAMU Praha – katedra loutkářství  18 

5  učitel UNI HK – Čj, Rj 9 

6  učitelka PF UHK – ZSV – Dě – Ze 14 

7  učitelka VŠP Hradec Králové – Aj – M 23 

8  učitelka Masarykova univerzita Brno – Fj – Hv 19 

9  učitel VŠE Praha – Ek - Úč 20 

10  učitelka FTVS UK Praha – Tv, MÚVS - Aj 19 

11  lektor CBAC WJEC 14 

12  učitelka UNI HK – Čj – Dě 13 

13  učitelka VŠE Praha – Ek – Psy 30 

14  učitel UNI HK – Ma – Ict 3 

15  učitelka PF Hradec Králové –Aj – Čj 21 

16  učitelka PF UHK – Aj-ON 15 

17  učitel UNI HK – Dě, Hv 11 

18  učitelka UP Olomouc – Šj 21 

19  učitelka UNI HK – Čj, Vv 7 

20  zástupce ředitele ČZÚ Praha – Ict 17 

21  učitelka UNI HK – Aj – Rj, MU Brno – AJ 21 
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22  učitelka UNI HK – M – VV 2 

23  učitel VŠP Hradec Králové – Bi – Ch – Ze 39 

24  ředitel VŠP Hradec Králové – Bi – Ped, VŠE - Op 39 

25  učitelka UNI HK – Aj 18 

26  učitel UNI HK – Aj – Dě 19 

27  učitelka VŠP Hradec Králové – Nj – Dě  21 

28  zástupce ředitele VŠP Hradec Králové – Rj – Hv – Nj 38 

29  učitelka VŠP Hradec Králové – Nj – Dě  23 

30  učitelka UPOL – Čj – Filozofie  13 
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

 
1. Přijímací zkoušky do 1. ročníků pro školní rok 2022/2023 

 

Počet žáků 

Přihlášených  Přijatých 

EL OA PMP EL OA PMP 

27 44 97 20 22 30 

 
 
Kri té r ia  př i j ímacího ř í zen í  v  1 .  kole  př i j ímacího  ř í zení  

 

✓ Žáci ekonomického lycea a obchodní akademie byli přijati na základě: 

✓ Hodnocení jednotných testů společnosti CERMAT – 60%,  

✓ Hodnocení předchozího vzdělání – 40%. 

 

✓ Žáci předškolní a mimoškolní pedagogiky byli přijati na základě: 

✓ Hodnocení jednotných testů společnosti CERMAT – 60%,  

✓ Hodnocení předchozího vzdělání – 10%, 

✓ Školní části přijímací zkoušky - Předpoklady ke studiu z hudební výchovy, 
jazykového a mluvního projevu a motivační pohovoru – 30%. 

 
 
Kri té r ia  př i j ímacího ř í zen í  ve  2.  ko le  př i j ímacího  ř í zení  

 
 

✓ 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 nebylo vyhlášeno.  
 
 
 

Celkové počty přihlášených a přijatých uchazečů v denní formě vzdělávání  
 
Celkový počet přihlášených               168 
 z toho konali školní přijímací zkoušku            167  
 z toho s uzpůsobenými podmínkami přijímacího řízení 11 
Celkový počet přijatých               106 
 z toho odevzdali zápisový lístek     72 
 z toho opětovně uplatnili zápisový lístek      4 
 z toho přijatých na základě odvolání    29 
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VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 
1. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků členění podle oborů, ročníků a tříd 

dle výkonových výkazů M8 (k 30. 9. 2020)   
 

Kód oboru Název oboru 
Ročník 

Celkem 
Počet 
tříd 1 2 3 4 

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 16 23 16 20 75 2,69 

63-41-M/02 Obchodní akademie 17 12 15 9 53 2,31 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 30 30 30 30 120 4,00 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - DS 0 12 0 0 12 1,00 

 
 

2. Prospěch žáků v % za 1. pololetí školního roku 2021/2022  
 

Třída Počet žáků 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

1.A 33 28,12 68,75 3,12 

1.D 30 60,71 39,28 0,00 

2.A 23 31,81 68,18 0,00 

2.B 12 8,33 91,66 0,00 

2.D 30 60,00 40,00 0,00 

2.E 12 85,71 14,28 0,00 

3.A 31 25,80 74,19 0,00 

3.D 30 70,00 30,00 0,00 

4.A 29 37,93 51,72 10,34 

4.D 30 90,00 10,00 0,00 
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3. Prospěch žáků v % za 2. pololetí školního roku 2021/2022 (k 30. 6. 2022) 
 

Třída Počet žáků 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

1.A 33 31,25 56,25 12,50 

1.D 30 67,85 21,42 10,71 

2.A 23 27,27 59,09 13,63 

2.B 12 16,66 66,66 16,66 

2.D 30 66,66 23,33 10,00 

2.E 12 64,28 35,71 0,00 

3.A 31 32,25 51,61 16,12 

3.D 30 66,66 30,00 3,33 

4.A 29 27,58 72,41 0,00 

4.D 30 76,66 23,33 0,00 

 
 

4. Prospěch žáků v % za 2. pololetí školního roku 2021/2022 (k 30. 9. 2022) 
 

Třída Počet žáků 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

1.A 33 31,25 68,75 0,00 

1.D 30 67,85 32,14 0,00 

2.A 23 27,27 72,72 0,00 

2.B 12 25,00 75,00 0,00 

2.D 30 70,00 30,00 0,00 

2.E 12 64,28 35,71 0,00 

3.A 31 32,25 67,74 0,00 

3.D 30 66,66 33,33 0,00 

4.A 29 27,58 72,41 0,00 

4.D 30 76,66 23,33 0,00 
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5. Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek v termínu jaro 2022 

 

Kód oboru Název oboru 
Počet žáků 

celkem 
prospělo 

s vyznamenáním prospěl neprospěl 

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 20 18 2 0 

63-41-M/02 Obchodní akademie 8 4 4 0 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 30 25 5 0 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - DS 12 12 0 0 

 
 

6. Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek v termínu podzim 2022 
 

Kód oboru Název oboru 
Počet žáků 

celkem 
prospělo 

s vyznamenáním prospěl neprospěl 

63-41-M/02 Obchodní akademie 1 0 1 0 

 
- Cíle stanovené vzdělávacími programy byly splněny. 
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ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATALOGICKÝCH JEVŮ, RIZIKOVÉHO 
CHOVÁNÍ A ZAJIŠTNÍ PODPORY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 
POTŘEBAMI, NADANÝCH, MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH A S NÁROKEM NA 

POSKYTOVÁNÍ JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY 

 
1. Činnosti metodika prevence 2021/2022 

 
Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační  
a poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.  
 
Metodické a koordinační činnosti 
 
- koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy 
- koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci 

záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání 
sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů 
sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů 

- metodické vedení činnosti učitelů školy v oblasti prevence sociálně patologických 
jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními 
kolektivy apod.) 

- koordinace vzdělávání pedagogů školy v oblasti prevence sociálně patologických 
jevů 

- koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních 
prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto 
procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s otázkou 
přijímání kulturní a etnické odlišnosti  

- koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají 
v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem 
preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti 
(poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními  
a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů  

- kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci  
a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů    

- shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči 
specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických 
jevů a zajišťování těchto zpráv a informací v souladu s předpisy o ochraně osobních 
údajů 

- vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního 
metodika prevence, navržená a realizovaná opatření 
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Informační činnosti 
- zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických 

jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární 
prevence pedagogům školy 

- prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací  
a zkušeností 

- vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast 
prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska 
výchovné péče, pedagogicko-psychologické poradny, zdravotnická zařízení, policie, 
orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra 
krizové intervence a další zařízení, instituce, organizace i jednotliví odborníci) 
 

Poradenské činnosti 
- vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně nežádoucího 

chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným 
zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve 
spolupráci s třídními učiteli) 

- spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených 
s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a 
participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj 
sociálně patologických jevů ve škole 

- příprava podmínek pro integraci žáků s poruchami chování ve škole a koordinace 
poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a 
specializovanými školskými zařízeními  

 
2. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a rizikového chování 

 

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 

 
Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a 
tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-
21149/2016), je součástí Preventivního programu školy a je vypracován v souladu s 
platným zněním Školního řádu.  
 
Škola se ojediněle setkává s drobnými přestupky, které lze někdy označit za projevy 
šikany, agresivity nebo nesnášenlivosti. Pedagogický sbor se soustřeďuje na prevenci 
těchto jevů, řídí se následujícími pravidly: 
 
- nepodceňuje žádné detaily 
- jakákoli kamufláž nebo řešení „na oko“ nemá smysl 
- dodržuje postup krok za krokem 
- vše si opakovaně ověřuje 
- respektuje osobnost každého zúčastněného 
- kde cítí, že na problém nestačí, obrátí se na odborníky 
- reflexe vlastních postojů ke vztahům ve třídě (tendence přehlížet ze strachu, 

zveličovat) 
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Cíl Školního programu proti šikanování 

- Vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí 
- Vytvořit dobré sociální klima 
- Podporovat pozitivní vztahy mezi žáky navzájem a mezi žáky a učiteli 

  

Preventivní opatření 

- Školní řád  
- dohledy vyučujících 
- práce třídních učitelů s kolektivem (třídnické hodiny) 
- práce třídních učitelů s jednotlivými žáky (individuální rozhovory) 
- spolupráce s odborníky 
- aktivní činnost školního metodika prevence na škole 
- aktivní přístup vyučujících při řešení šikany 
- informovat žáky i rodiče na koho se obrátit v případě potřeby - třídní učitel, školní 

metodik prevence, výchovná poradkyně, vedení školy 
- vést žáky k sebedůvěře a budovat u nich zdravé sebevědomí 
- rozvíjet vzájemný respekt mezi dětmi 
- vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti šikany 
 
 
 

3.    Evaluace Školního preventivního programu 

 

Volnočasové aktivity ve škole Počet aktivit 
Počet žáků a 

studentů 

Anglický jazyk 1 13 

Anglický jazyk – konverzace 1 65 

Anglický jazyk – příprava k FCE 2 57 

Dějepis 2 27 

Francouzský jazyk 1 7 

Německý jazyk 2 30 

Ruský jazyk 1 14 

Sborový zpěv (školní pěvecký sbor Mirtilli) 3 21 

Seminář z obchodní korespondence 1 4 

Španělský jazyk 3 46 
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Hlavní specifické preventivní aktivity pro 
žáky a studenty – plánované 

Počet aktivit 
Počet žáků a 

studentů 
Počet hodin 

Adaptační a jazykový kurz 2 63 2 x 30 

Každá minuta života – filmové předst. 1 120 2 

Lyžařský výcvikový zájezd 1 60 40 

Metodický den 1 30 6 

Odborné praxe 8 195 - 

Planeta Země 3000 – Madagaskar 1 43 2 

Pod jednou střechou – muzikálové předst. 
(ZUŠ Střezina a centrum Daneta) 

1 30 2 

Sociometrie – 1. ročník 2 63 2 x 1 

Sportovní a turistický kurz 1 32 24 

Sportovní víceboj tříd 1 248 4 

Třídnické hodiny 11 280 různé 

Turistický den 1 189 3 

Vánoční třídní besídky 9 248 9 x 2 

Vernisáž výstavy výtvarných prací 
oboru PMP 

1 152 2 

Výchovně-vzdělávací exkurze, 
odborné exkurze apod. 

15 266 - 

Zátopek – filmové předst. 1 209 2 

 
Specifické preventivní aktivity reagující na 

individuální situaci 
žáků a studentů/ ve třídě 

Počet aktivit 
Počet žáků 
studentů 

Počet hodin 

- - - - 

S žáky individuálně řešeno v rámci konzultační činnosti jednotlivých pracovníků 
školního poradenského pracoviště. 

 
 

Vzdělávací akce pro pedagogické 
pracovníky v oblasti prevence rizikového 

chování 
Počet aktivit 

Počet 
pedagogů 

Počet hodin 

Formativní hodnocení – Infra 1 2 16 

Formativní hodnocení a role učitele – Infra 1 2 8 

Formativní hodnocení – Mgr. Jiří Hruška 1 20 4 

 
 

Vzdělávací a jiné akce pro pracovníky 
školního poradenského pracoviště 

Počet aktivit 
Počet 

pedagogů 
Počet hodin 

Setkání výchovných poradců organizované 
PPP a SPC KHK (online) 

2 2 4 

 
 

Aktivity pro rodiče a zák. zástupce v oblasti prevence Počet aktivit Počet hodin 

Čtvrtletní informační schůzky (online) 1 2 

Den otevřených dveří (online) 2 2 x 3 

Informační schůzky pro 1. ročník 1 1 

Informační schůzky pro 4. ročník – MZ 2022 1 1 
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Celkové vyhodnocení: 
 
Plnění Školního preventivního programu bylo ve školním roce 2021/2022 značně 
ovlivněno pandemickou situací. Řada plánovaných aktivit se tak z objektivních důvodů 
neuskutečnila bez náhrady, některé byly přesunuty do následujícího školního roku, jiné 
byly nahrazeny vhodnou alternativou. 
Realizované preventivní aktivity lze celkově hodnotit jako vhodně volené a funkční 
vzhledem k naplňování cílů Školního preventivního programu i dlouhodobé Školní 
preventivní strategie. O této skutečnosti svědčí také nízký výskyt projevů rizikového 
chování ve škole. V nastaveném systému prevence tedy bude škola pokračovat i 
v následujícím školním roce, kdy lze ovšem znovu předpokládat určité nepříznivé dopady 
epidemiologické situace. 
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4. Činnosti a jednání výchovného poradce 2021/2022 

 

ETICKÝ KODEX VÝCHOVNÝCH PORADCŮ  

 

Smyslem kodexu je vymezit etická pravidla pro výchovné poradce. Každá profese 
potřebuje mít jednotná a uznávaná pravidla, která slouží jejím potřebám, jakož i 
potřebám klientů, pedagogů, kteří připravují studenty na výkon této profese, a pro 
informaci i pracovníkům spolupracujících úřadů a institucí. 

 

I. Etická odpovědnost výchovného poradce vůči klientům 
Nadřazenost zájmů klientů. 
Prvořadou zodpovědností výchovného poradce je jeho zodpovědnost vůči klientům. 
- Výchovný poradce by měl klientům sloužit s oddaností, loajalitou, odhodláním a s 

maximálním vynaložením svých odborných dovedností a schopností. 
- Výchovný poradce by neměl zneužívat vztahů s klienty k osobnímu prospěchu. 
- Výchovný poradce by neměl praktikovat, přehlížet, napomáhat nebo se podílet na 

jakékoliv formě diskriminace na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální 
orientace, věku, náboženství, národnosti, rodinného stavu, politického přesvědčení, 
psychického nebo fyzického handicapu nebo jakéhokoliv jiného zaměření, osobní 
vlastnosti, postavení nebo stavu. 

- Výchovný poradce by se měl vyhnout vztahům nebo závazkům, které jsou v 
rozporu se zájmy klientů.  

- Výchovný poradce by měl klientům podávat přesné a úplné informace ohledně 
rozsahu a charakteru služeb, které jim může poskytnout. 

 

Důvěrnost informací a ochrana soukromí. 
- Výchovný poradce by měl respektovat soukromí klientů a důvěrnost veškerých 

informací získaných v průběhu poskytování odborných služeb. 
- Jiným osobám by měl výchovný poradce důvěrné informace poskytnout bez 

souhlasu klientů pouze ze závažných odborných důvodů, s výjimkou 
pedagogického sboru zařízení. 

- Výchovný poradce by měl klientům umožnit přiměřený přístup k jakýmkoliv 
záznamům, které se jich týkají, jsou součástí jejich osobní dokumentace a byly 
pořízeny v průběhu činnosti sociálního pracovníka. 

- Výchovný poradce umožní klientům přístup k těmto záznamům.  
 

II. Práva a prospěch klienta 
- Při poskytování poradenských služeb má mít klient právo na bezpečnost, naprostou 

diskrétnost a zachování profesionálního tajemství. 
- Poskytování poradenských služeb předpokládá nestrannost a respektování 

klientových práv a nepřipouští finanční, sexuální, emocionální ani jakékoli jiné 
zneužívání klienta. 

- Podmínky poradenské služby, kvalifikace a odborné kompetence člena, který tuto 
službu poskytuje, musí být klientovi jasné od samého počátku jejího poskytování. 
Veškeré změny musí být s klientem projednány napřed. 

- Před vlastním zahájením je výchovný poradce povinen poskytnout klientovi jasnou 
informaci o charakteru služby, postupech, o předvídatelných rizicích, která může 
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klientovi přinést poskytování služby, stejně jako o rizicích vyplývajících z toho, když 
poradenská služba nebude poskytnuta. 

- Poradenská služba je poskytována pouze za předpokladu písemného souhlasu 
klienta nebo jeho zákonného zástupce. 

- Klient má v průběhu poskytování služby zaručeno naprosté soukromí. Nesmí být 
nikým dalším pozorován.  

- Klient má právo na to, aby s ním bylo v průběhu poskytování služby jednáno s 
respektem a důstojností.  

- Povinností výchovného poradce je poskytnout žákovi, studentovi možnost přehledu 
o účelu a významu jednotlivých postupů užívaných při poskytování služby. 

- Výchovný poradce by se měl ze všech sil snažit maximálně podporovat svobodné 
rozhodování klientů. 

- Výchovný poradce by neměl podnikat žádné kroky, které by porušovaly nebo 
omezovaly občanská nebo zákonná práva klientů. 

 

III. Omezení vyplývající z profese 
- Výchovný poradce poskytuje pouze ty služby, které spadají do jeho odborné 

kompetence. Své vzdělání, kvalifikaci, kompetence a zkušenosti nezkreslují. 
- Je si vědomi omezení, která patří k jeho profesi, a v případě potřeby zve ke 

spolupráci odborníky jiných profesí. V tomto bodě je implicitně zahrnut předpoklad, 
že výchovný poradce zná obecnou sféru kompetencí jiných odborníků, které žádají 
o spolupráci. 

 

Profesní vymezení 
Výchovný poradce se orientu v aktuální školské a další potřebné legislativě (ve 
školském zákoně a příslušných směrnicích, vyhláškách a metodických pokynech). 
Pokud jsou administrativní předpisy a nařízení v rozporu s etickými principy, vyvíjejí 
snahu tyto neshody a rozdíly odstranit. Pokud v tomto úsilí výchovný poradce neuspěje, 
měl by dát přednost etickým principům. 

 

IV. Výkon profese (profesionální praxe) 
Profesionální vztahy 
a) Žáci a studenti 
- Výchovný poradce považuje za prvořadou a klíčovou záležitost zájmy dětí, žáků a 

studentů, které má v péči. 
- Zajišťuje, aby děti, žáci a studenti chápali podstatu a cíl spolupráce s výchovným 

poradcem či intervence v co nejvyšší míře (s ohledem na věk, mentální úroveň a 
schopnosti klientů). 

- Nevyužívá ke svému osobnímu prospěchu profesionální vztahy, které mají s klienty 
či spolupracujícími osobami. 

 
b) Rodiče 
- Výchovný poradce vysvětluje rodičům nebo zákonným zástupcům podstatu 

spolupráce nebo profesionální intervence, které se týkají jejich dítěte. 
- Výchovný poradce seznamuje rodiče či zákonné zástupce s vypracovaným 

Individuálním vzdělávacím plánem (u integrovaných žáků, studentů). 
- Výchovný poradce projednává s rodiči nebo zákonnými zástupci plány podpory 

jejich dítěte a způsob spolupráce. 
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c) Vztahy k odborníkům jiných profesí 
- Výchovný poradce se snaží navázat a udržet kooperativní pracovní vztahy s 

odborníky příbuzných profesí a přistupuje k nim se stejným respektem a ochotou ke 
spolupráci, jako ke kolegům ze své profese. 

- Zná okruh kompetencí a hranice kompetencí u odborníků příbuzných profesí. 
 

 

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ 

 

- Sestavování a vyhodnocování plánů pedagogické podpory pro potřebné žáky na 
základě vlastních žádostí, žádostí vyučujících a rodičů, příp. podnětů z PPP 

- Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Hradci Králové 
- Účast na seminářích  
- Průběžná aktualizace nástěnky s nabídkou studia a práce  
- Práce s žáky s SPU 
- Studium odborné literatury (sociálně-patologické jevy)  
- Konzultační hodiny pro žáky a zákonné zástupce  
- Odesílání žáků na vyšetření do PPP  
- Individuální pohovory se žáky  
- Sledování žáků se specifickými poruchami učení  
- Zprostředkovávat metodickou pomoc v případě žáků doporučených k integraci 
- Pomoc při zprostředkování odborných služeb psychologa, pedagogicko-

psychologické poradny, příp. dalších specializovaných pracovišť 
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5. Zajištění podpory žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, nadaných, 
mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

 
Výchovný poradce vede a pravidelně aktualizuje evidenci žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, spolupracuje s učiteli a zákonnými zástupci na řešení 
případných problémů. Všichni vyučující jsou v potřebném rozsahu informováni o žácích 
se speciálními vzdělávacími potřebami. Při práci s těmito žáky jsou využívány 
nejvhodnější výukové a výchovné prostředky. Škola spolupracuje s pedagogicko-
psychologickými poradnami, speciálně-pedagogickými centry a středisky výchovné péče. 
 
Nadaní žáci mají upraven způsob výuky tak, aby byli dostatečně motivováni  
k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch předmětech, které 
reprezentují jejich nadání. 

 
Žáci mají také možnost využít nabídky volnočasových aktivit, v rámci nichž mohou 
rozvíjet svůj potenciál a zájmy – např.:  

 

− příprava na olympiády a soutěže 

− příprava k základní státní zkoušce z anglického jazyka 

− příprava k všeobecné státní zkoušce z anglického jazyka 

− příprava ke státní zkoušce z grafických disciplín 

− sborový zpěv  
 
Ve školním roce 2021/2022 nebyli ve škole vzděláváni žádní žáci s nárokem na 
poskytování jazykové přípravy. 
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6. EVVO 

 
Všeobecné úkoly 

 

- Koncepčně a systematicky uplatňovat Metodický pokyn k EVVO MŠMT 
- Naplňovat dlouhodobý plán EVVO  
- Umožňovat všem učitelům účast na akcích DVPP v oblasti EVVO 
- Zveřejňovat informace o činnostech a nabídkách všech institucí zabývajících se 

EVVO 
- Zařazovat EVVO do všech oblastí výchovně vzdělávacího procesu včetně 

zařazování projektového vyučování 
- Podporovat účast žáků na soutěžích, exkurzích a jiných akcích 
- Vést žáky ke kladnému vztahu k zdravému životnímu stylu a životnímu prostředí 
- Vést žáky k aktivnímu se zapojení do aktivit vedoucích k ochraně životního 

prostředí 
- Naplňovat myšlenku trvale udržitelného rozvoje v praxi chodu školy 
- Uplatňovat úspory zdrojů energie a surovin (předcházení odpadům, třídění odpadu, 

šetření vodou a elektrickou energií, při nákupu kancelářských a provozních 
prostředků aj.) 

- Pro zajištění chodu školy vybírat výrobky šetrné vůči životnímu prostředí  
 

 
Roční plán EVVO vychází z cílů dlouhodobého plánu s upřesněním a doplněním o akce  
a úkoly pro školní rok 2021/2022. Plnění plánu bylo ovlivněno aktuální epidemiologickou 
situací. Řada plánovaných aktivit se tak z objektivních důvodů neuskutečnila bez 
náhrady, některé byly přesunuty do následujícího školního roku, jiné byly nahrazeny 
vhodnou alternativou. Realizované aktivity lze celkově hodnotit jako efektivní. 
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH A NEPEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ 

 
Škola realizuje DVPP a odborný rozvoj nepedagogických pracovníků různými formami 
prostřednictvím NPI ČR, Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje, CERMATu 
a dalších institucí. 
 

Druh studia, kurzu apod. 
Počet 

zúčastněných 
pracovníků 

On-line školení - Aplikace CORINTH 12 

Metodické školení – Metody aktivního a kooperativního učení + formativní 
hodnocení 

19 

On-line kurz - Základy psychologie I., II., III. – PhDr. M. Peterková 1 

On-line kurz – Psychický vývoj člověka – PhDr. M. Peterková 1 

Bakaláři – suplování, TK, plán akcí 1 

Formativní hodnocení a role učitele 2 

Formativní hodnocení 2 

Kooperativní a párové metody učení 2 

Metody aktivního učení 2 

Inovativní metody výuky na ZŠ a SŠ 2 

E-learning vedení školy a adaptační období začínajícího učitele 1 

Literárně hudební seminář „Naděje“ 1 

Profesní vzdělání DKP ČR 1 

TěloOlomouc 2022 1 

Life Vision Day 1 

Inovativní metody ve výuce cizích jazyků 2 

Jak udělat z výuky gramatiky nezapomenutelný zážitek 2 

Planeta Země 3000 – Madagaskar 1 

Krajská konference k podpoře nadaných dětí a žáků 1 

Webinář „Tvoříme s prožitkem“ – Radka Rubešová 1 

Seminář – Novinky v Microsoft 1 

Konference – Učitel/ka je anděl! Ale především člověk! 1 

Webinář – Jak vychovat slušného člověka ve věku 6-15  1 

Webinář – WocaBee – Jak kreativně a hravě na gramatiku 1 

Webinář – Komunikační dovednosti v praxi 1 

Webinář – Práce se třídou (proč a jak vytvořit ze třídy fungující tým) 1 

Webinář – WocaBee – Konverzační hry ve výuce CJ 1 

Webinář – WocaBee – Kritické myšlení (nejen) na hodinách CJ 1 

Webinář – WocaBee – How to teach vocabulary creatively 1 

Webinář – Interactive tools in teaching 1 

Webinář – Memory Hacks How to Learn Vocabulary Faster 1 

Webinář – WocaBee – Inovativní metody ve výuce cizích jazyků 1 

Webinář – WocaBee – How to make grammar teaching a memorable 
experience 

1 

Konzultační seminář pro management škol 1 

Zásadní změny ve spisové službě pro školy od 1. 1. 2022 2 
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AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 
 

Průběžně 

Den s prvky ochrany člověka za mimořádných událostí, 

první pomoc, BESIP, SOŠ + VOŠ 

Sportovní víceboj tříd (1.–4. ročník SOŠ) 

Srpen/září 

22. – 27. 8. Přípravný jazykový a adaptační kurz – Pec pod Sněžkou, 1.D 

29. 8. – 3. 9. Přípravný jazykový a adaptační kurz – Pec pod Sněžkou, 1.A 

Září 

13. 9. Projekt – metodický den, 4.D 

24. 9.  Stužkovací večírek, 4.D 

Říjen 

7. 10.  Každá minuta života – filmové představení, 1.-4. roč. oboru PMP 

8. 10. Stužkovací večírek, 4.A 

15. 10.  Krajská konference pro podporu nadaných dětí a žáků v MŠ a ZŠ, KÚ HK,  

1.E VOŠ + výpomoc s organizací – zástupci 3.D 

Listopad 

1. – 12. 11. Odborná praxe, 4.D 

2. 11.  Ekonomický tým Junior 2021, okresní kolo – 2. místo, 4.A 

26. 11. Best in English, 3.+ 4. roč. SOŠ 

Prosinec 

1. 12. Ekonomická olympiáda, školní kolo, 3.+ 4. roč. SOŠ 

17. 12. Vánoční besídky, 1.-4. roč. SOŠ 

Leden/únor 

29. 1. – 5. 2. Lyžařský výcvikový kurz, Pec pod Sněžkou, 1.D, 2.D 

Únor 

21. + 22. 2. Praktická cvičení v ŠD ZŠ SNP HK, 4.D 

Březen 

7. 3. Okresní kolo Soutěže v Aj a v Nj, SOŠ 

8. 3.  Studijní a vědecká knihovna HK, 1.D 

18. 3.  Matematický klokan, školní kolo, 1.-3. roč. SOŠ 

23. 3. První republika, vzdělávací program, 2.D 

29. 3. Mistrovství ČR žáků ve zpracování textů 2022 – krajské kolo, 1.A, 2.A, 2.B, 3.A 

Duben 

11. 4. Planeta Země – Madagaskar, 2.B, 3.A 

11. 4.  Závěrečné přehrávky, 4.D 

12. 4. Planetární stezka Nový HK, 1.A, 2.A, 2.B      

Turistická trasou Malšovice – Hradečnice, obora, 1.D     

Zámecké imaginárium, Kostelec n. Orlicí, 2.D    

Svatojakubská cesta Východočeská, 3.A    

Turistickou trasou Malšovice – Lesní hřbitov, Hradečnice, Zděná bouda, 3.D   

13. 4.  Praktická cvičení, 3.D 

13. 4.  Filmové představení Emil Zátopek, 1.A, 1.D, 2.A, 2.B, 2.D, 3.A, 4.A EL, 4.D 

19. – 29. 4. Odborná praxe 3.A (EL + OA) 

19. – 29. 4. Odborná praxe 3.D 

19. 4.  Animační program RAW v Domě U Jonáše, Galerie výtvarného umění, Pardubice, 2.D 

25. 4. Architektura HK – exkurze, 4.D 

20. 4.  Animační program Na Betlémě – na Zámku Pardubice, 1.D 

20. 4. Odborná exkurze, MŠ Lentilka HK, 4.D 

25. – 29. 4.  Turistický kurz, Pec pod Sněžkou, 2.E DS + 1.E VOŠ 
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Květen/červen 

1. 5. Soustředění sboru Mirtilli, 1.-3. D 

3. 5. Vernisáž k výstavě UMĚNÍ UM MĚNÍ, Knihovna města HK (výtv. práce oboru PMP), 1.- 4.D 

12. 5. Vernisáž MŠ Kamarád, Knihovna města HK, sbor Mirtilli 

16. – 27. 5. Odborná praxe 2.B 

16. 5. – 3. 6. Odborná praxe 2.D 

23. 5. – 3. 6. Odborná praxe 1.D 

Červen 

2. 6. Závěrečné přehrávky 3.D 

3. 6.  Legiovlak, Hlavní nádraží HK, 3.A 

6. 6.  Muzikál: Pod jednou střechou, Aldis HK, 3.D 

7. 6.  Závěrečné přehrávky 2.D 

8. 6. Závěrečné hudební vystoupení 1.D 

8. 6.  Dětský den v MŠ Slunečnice, 3.D 

27. 6. Odborná exkurze „Za památkami Prahy“, 1.A 

27. 6. Odborná poznávací exkurze – Praha, 2.A 

27. 6. Odborná exkurze – iQLANDIA, Liberec, 2.B 

27. – 29. 6. Odborná exkurze „Zvěřinec na statku“ – Vilémov u Golčova Jeníkova, 3.D 

29. 6. Odborná exkurze – Safari Park Dvůr Králové, 1.D 

29. 6.  Neviditelná výstava – výchovně vzdělávací a odborná exkurze – Praha, 2.D 

 
 
- podpora regionálních a charitativních aktivit 
- spolupráce s KÚ a úřadem práce 
- spolupráce s odborným tiskem 
- spolupráce s vedením organizací – odborné praxe 
- organizace společenských akcí 
- poskytnutí prostor školy pro pořádání soutěží  
- organizace soutěží 
- zapojování do sportovních akcí a turnajů 
- účast pracovníků na činnosti zainteresovaných stran (APČR, AHR, aj.) 
- zapojení studentů do veřejně prospěšných akcí – Světluška, aj. 
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VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ 
INSPEKCÍ 

 
Ve školním roce 2021/2022 proběhlo několik rychlých dotazníkových šetření ČŠI – INEZ: 
 

• Inspekční elektronické zjišťování zaměřené na problematiku podpory pohybových aktivit 
a pohybových dovedností žáků, 

• Inspekční elektronické zjišťování – prevence rizikového chování se zaměřením na 
oblast kyberšikany a podpory nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných žáků, 

• Příprava na hodnocení podpory pohybových dovedností a pohybových aktivit žáků. 
 
 
Poslední hloubkové šetření ČŠI proběhlo v termínu 12. – 15. února 2019 s hodnocením 
výsledků vzdělávání: 
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JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY 

 
 Z nabídnutých kurzů byl otevřen udržovací kurz anglického jazyka – příprava ke státní 
základní a všeobecné jazykové zkoušce. 
 
 Počet studentů kurzu              10 
 Počet studentů, kteří konali SZJZ  0 z toho úspěšně složili SZJZ 0 
 Počet studentů, kteří konali SVJZ  0 z toho úspěšně složili SVJZ 0 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 
 
 

1. Finanční hospodaření za školní rok 2021/2022 
 

- Finanční hospodaření:    končící ziskem 
- Neinvestiční výdaje:    100,00 % výdajů celkem 
- Investiční výdaje:    0   0,00 % výdajů celkem 

 
- Vyjmenování došlých dotací: 

 Suma v tis. Kč 

Dotace poskytnutá celkem 19 684 

Dotace čerpaná celkem 19 684 

 
- Tabulka zdrojů a nákladů za školní rok: 

Příjmy celkem 28 163 

  Školné 8 047 

  příjmy z hospodářské činnosti  1 

  ostatní příjmy 431 

  státní dotace  19 684 

  

Výdaje celkem 28 084 

  investiční výdaje 0 

  neinvestiční výdaje 28 084 

    mzdy 11 300 

    OON 0 

    zákonné odvody 4 101 

    učebnice a učební pomůcky 248 

    ostatní provozní náklady 12 435 

 
2. Vyúčtování státní dotace 

 

Dotace státního rozpočtu celkem 19 684 

  učebnice a učební pomůcky 69 

  provozní náklady 4 270 

  mzdové náklady 11 261 

  ost. provozní náklady (soc. p., zdr. p.) 4 084 

 
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a 
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. prošla auditem za období od 1. 1. do 
31. 12. 2021.  
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3. Výsledek auditu 
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ZÁVĚR 

 
Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou v souladu s § 168, odst. 1 
Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, dne 7. 10. 2022. 
 
 
 
 
V Hradci Králové 7. října 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
PaedDr. Eva Petřikovová 
ředitelka školy  
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PODĚKOVÁNÍ 

 
 

Vážená paní ředitelko, 

 

v průběhu tohoto školního roku a hlavně nyní, v čase po maturitách, se  

ve mně ozývá potřeba Vám napsat. Píši hlavně jako matka, ale hlásí se  

ve mně i má profese, jelikož celý život pracuji s dětmi. 

 

Moje dcera bylo dítě, které velmi nerado chodilo do školy. První stupeň 

zvládala celkem dobře, ale přechod a absolvování druhého stupně ZŠ bylo 

pro ni, hlavně po psychické stránce, velmi náročné. Proto jsme volili Vaši 

školu, o které jsme měli dobré reference a tak jsme doufali, že způsob 

výuky zde bude "milosrdnější". 

 

Mohu říci, že to byla jedna z nejlepších investic v mém životě.  Dcera je 

doma velmi sdílné dítě a tak jsem v úžasu byla svědkem toho, jak se jí 

škola stává prostředím milým, jak s nadšením vypráví o hodinách 

literatury s pí. uč. Urbanovou, jak vypráví o dějepisu s pí uč. Tillovou, 

dokonce s jakým laskavým úsilím jim pí. uč. Dvořáková vštěpuje 

matematiku. Vše s respektem a úctou ke každému žáku Vaší školy. Když 

pominu vědomosti, které jste jim předaly, tak to pozitivní přenastavení ke 

vzdělání, ta chuť k tomu se něco učit a mít z toho radost je prostě v 

mých očích úžasná věc. 

 

Tímto Vám z celého srdce děkuji, nesmírně si vážím Vaší práce i práce 

učitelů školy. Máte svoji práci jako poslání a tím jdete příkladem pro 

ostatní, což je v dnešní době velmi potřebné. 

 

Přejí vám všem hodně zdraví, tvořivého potenciálu i radost z provázení 

dalších budoucích pedagogů i ostatních studentů. 

 

S úctou  
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AKCE ŠKOLY 

 

Jazykový a adaptační kurz třídy 1.A 

Přelom srpna a září strávila 
třída 1.A, která se nově sešla 
poprvé na horách, v krásném 
prostředí krkonošské přírody 
na chatě Táňa. Žáci se nejen 
učili angličtinu, ale také se 
seznamovali a hráli hry, při 
nichž se snažili zapamatovat 
si jména svých spolužáků, 
poznat jejich zájmy a 
dozvědět se o nich zajímavé 
informace. 
I přes ne úplně příznivé 
počasí se povedla procházka 
do Pece pod Sněžkou a hry 
v lese. Doufáme, že dobrá 
parta třídě vydrží po celé čtyři 
roky studia! 

 
 

 

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2021/09/241026396_4476471125802855_1236701300428024862_n.jpg
https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/2/2021/09/241023121_4468935776556390_7869163544563877986_n.jpg


Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 strana 36 

 

 

Malování přírodou ve třídě 1.D 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/SOAVOSHK/photos/pcb.4549547138495253/4549545091828791/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBDJNIiZsVx4H5KQMIemV6Di46MOfC7MNssZ20HfIQmuenpEJRWqXi5Li7qXSKTtEFvSwaOWOiEUYw6&__xts__%5B0%5D=68.ARCksNe2-WSWV-oOupcq21YFO2Z8rOED9bApJmwfDwcEnwfobvBBlNOj0yV3Vjho47Y8rOJIVqtLrcPmnKcxT-dXiUCNGKM_lf3xHuy4K0mPv06eNEdfCRDHP3pUrN_MnF0QHsd9paKTKsEVJa-f24ZVz_AGm8FouWDtVPF1Gujg1i2ImoEpvVBIde2RdyWZLOtmiLDj5hHgXgGUqo9vpkWRFu4lpctE6xD8qmQQuj-Pbd9t6VTamfEuM1Q-ft8LzRfGQUDsL2MJqUzlnWYWD6AJBWxDSAq-5FU4FwnUIE9Ndye6ym8DCg
https://www.facebook.com/SOAVOSHK/photos/pcb.4549547138495253/4549545098495457/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBYfxKmKSdUQVNd6R5r5vQ_8hv3tpii5cU5P9-VgeB_s1T6Ei7ZwXAIzBwPtXtEaa6iWYXSYmykMa1H&__xts__%5B0%5D=68.ARCksNe2-WSWV-oOupcq21YFO2Z8rOED9bApJmwfDwcEnwfobvBBlNOj0yV3Vjho47Y8rOJIVqtLrcPmnKcxT-dXiUCNGKM_lf3xHuy4K0mPv06eNEdfCRDHP3pUrN_MnF0QHsd9paKTKsEVJa-f24ZVz_AGm8FouWDtVPF1Gujg1i2ImoEpvVBIde2RdyWZLOtmiLDj5hHgXgGUqo9vpkWRFu4lpctE6xD8qmQQuj-Pbd9t6VTamfEuM1Q-ft8LzRfGQUDsL2MJqUzlnWYWD6AJBWxDSAq-5FU4FwnUIE9Ndye6ym8DCg
https://www.facebook.com/SOAVOSHK/photos/pcb.4549547138495253/4549545085162125/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD2eR-8XDmY2YmMAr2iNiL841k1LZ6kmmiQddmLyFCDt9dqyqsyui53cVYUkXCeFe77hkhwd_tdFuRK&__xts__%5B0%5D=68.ARCksNe2-WSWV-oOupcq21YFO2Z8rOED9bApJmwfDwcEnwfobvBBlNOj0yV3Vjho47Y8rOJIVqtLrcPmnKcxT-dXiUCNGKM_lf3xHuy4K0mPv06eNEdfCRDHP3pUrN_MnF0QHsd9paKTKsEVJa-f24ZVz_AGm8FouWDtVPF1Gujg1i2ImoEpvVBIde2RdyWZLOtmiLDj5hHgXgGUqo9vpkWRFu4lpctE6xD8qmQQuj-Pbd9t6VTamfEuM1Q-ft8LzRfGQUDsL2MJqUzlnWYWD6AJBWxDSAq-5FU4FwnUIE9Ndye6ym8DCg
https://www.facebook.com/SOAVOSHK/photos/pcb.4549547138495253/4549545091828791/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBDJNIiZsVx4H5KQMIemV6Di46MOfC7MNssZ20HfIQmuenpEJRWqXi5Li7qXSKTtEFvSwaOWOiEUYw6&__xts__%5B0%5D=68.ARCksNe2-WSWV-oOupcq21YFO2Z8rOED9bApJmwfDwcEnwfobvBBlNOj0yV3Vjho47Y8rOJIVqtLrcPmnKcxT-dXiUCNGKM_lf3xHuy4K0mPv06eNEdfCRDHP3pUrN_MnF0QHsd9paKTKsEVJa-f24ZVz_AGm8FouWDtVPF1Gujg1i2ImoEpvVBIde2RdyWZLOtmiLDj5hHgXgGUqo9vpkWRFu4lpctE6xD8qmQQuj-Pbd9t6VTamfEuM1Q-ft8LzRfGQUDsL2MJqUzlnWYWD6AJBWxDSAq-5FU4FwnUIE9Ndye6ym8DCg
https://www.facebook.com/SOAVOSHK/photos/pcb.4549547138495253/4549545091828791/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBDJNIiZsVx4H5KQMIemV6Di46MOfC7MNssZ20HfIQmuenpEJRWqXi5Li7qXSKTtEFvSwaOWOiEUYw6&__xts__%5B0%5D=68.ARCksNe2-WSWV-oOupcq21YFO2Z8rOED9bApJmwfDwcEnwfobvBBlNOj0yV3Vjho47Y8rOJIVqtLrcPmnKcxT-dXiUCNGKM_lf3xHuy4K0mPv06eNEdfCRDHP3pUrN_MnF0QHsd9paKTKsEVJa-f24ZVz_AGm8FouWDtVPF1Gujg1i2ImoEpvVBIde2RdyWZLOtmiLDj5hHgXgGUqo9vpkWRFu4lpctE6xD8qmQQuj-Pbd9t6VTamfEuM1Q-ft8LzRfGQUDsL2MJqUzlnWYWD6AJBWxDSAq-5FU4FwnUIE9Ndye6ym8DCg
https://www.facebook.com/SOAVOSHK/photos/pcb.4549547138495253/4549545098495457/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBYfxKmKSdUQVNd6R5r5vQ_8hv3tpii5cU5P9-VgeB_s1T6Ei7ZwXAIzBwPtXtEaa6iWYXSYmykMa1H&__xts__%5B0%5D=68.ARCksNe2-WSWV-oOupcq21YFO2Z8rOED9bApJmwfDwcEnwfobvBBlNOj0yV3Vjho47Y8rOJIVqtLrcPmnKcxT-dXiUCNGKM_lf3xHuy4K0mPv06eNEdfCRDHP3pUrN_MnF0QHsd9paKTKsEVJa-f24ZVz_AGm8FouWDtVPF1Gujg1i2ImoEpvVBIde2RdyWZLOtmiLDj5hHgXgGUqo9vpkWRFu4lpctE6xD8qmQQuj-Pbd9t6VTamfEuM1Q-ft8LzRfGQUDsL2MJqUzlnWYWD6AJBWxDSAq-5FU4FwnUIE9Ndye6ym8DCg
https://www.facebook.com/SOAVOSHK/photos/pcb.4549547138495253/4549545098495457/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBYfxKmKSdUQVNd6R5r5vQ_8hv3tpii5cU5P9-VgeB_s1T6Ei7ZwXAIzBwPtXtEaa6iWYXSYmykMa1H&__xts__%5B0%5D=68.ARCksNe2-WSWV-oOupcq21YFO2Z8rOED9bApJmwfDwcEnwfobvBBlNOj0yV3Vjho47Y8rOJIVqtLrcPmnKcxT-dXiUCNGKM_lf3xHuy4K0mPv06eNEdfCRDHP3pUrN_MnF0QHsd9paKTKsEVJa-f24ZVz_AGm8FouWDtVPF1Gujg1i2ImoEpvVBIde2RdyWZLOtmiLDj5hHgXgGUqo9vpkWRFu4lpctE6xD8qmQQuj-Pbd9t6VTamfEuM1Q-ft8LzRfGQUDsL2MJqUzlnWYWD6AJBWxDSAq-5FU4FwnUIE9Ndye6ym8DCg
https://www.facebook.com/SOAVOSHK/photos/pcb.4549547138495253/4549545085162125/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD2eR-8XDmY2YmMAr2iNiL841k1LZ6kmmiQddmLyFCDt9dqyqsyui53cVYUkXCeFe77hkhwd_tdFuRK&__xts__%5B0%5D=68.ARCksNe2-WSWV-oOupcq21YFO2Z8rOED9bApJmwfDwcEnwfobvBBlNOj0yV3Vjho47Y8rOJIVqtLrcPmnKcxT-dXiUCNGKM_lf3xHuy4K0mPv06eNEdfCRDHP3pUrN_MnF0QHsd9paKTKsEVJa-f24ZVz_AGm8FouWDtVPF1Gujg1i2ImoEpvVBIde2RdyWZLOtmiLDj5hHgXgGUqo9vpkWRFu4lpctE6xD8qmQQuj-Pbd9t6VTamfEuM1Q-ft8LzRfGQUDsL2MJqUzlnWYWD6AJBWxDSAq-5FU4FwnUIE9Ndye6ym8DCg
https://www.facebook.com/SOAVOSHK/photos/pcb.4549547138495253/4549545085162125/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD2eR-8XDmY2YmMAr2iNiL841k1LZ6kmmiQddmLyFCDt9dqyqsyui53cVYUkXCeFe77hkhwd_tdFuRK&__xts__%5B0%5D=68.ARCksNe2-WSWV-oOupcq21YFO2Z8rOED9bApJmwfDwcEnwfobvBBlNOj0yV3Vjho47Y8rOJIVqtLrcPmnKcxT-dXiUCNGKM_lf3xHuy4K0mPv06eNEdfCRDHP3pUrN_MnF0QHsd9paKTKsEVJa-f24ZVz_AGm8FouWDtVPF1Gujg1i2ImoEpvVBIde2RdyWZLOtmiLDj5hHgXgGUqo9vpkWRFu4lpctE6xD8qmQQuj-Pbd9t6VTamfEuM1Q-ft8LzRfGQUDsL2MJqUzlnWYWD6AJBWxDSAq-5FU4FwnUIE9Ndye6ym8DCg
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Dokumentární film „Každá minuta života“  

Všechny třídy denního studia oboru předškolní a mimoškolní pedagogika zhlédly 
dokumentární film Každá minuta života v královéhradeckém Bio Central. Žáci si z představení 
odnesli spoustu zajímavých postřehů a názorů pro následné diskuse. 
 

 
 

https://www.facebook.com/ceskylevcfta/photos/a.10150708453598735/10159870432688735/?type=3&eid=ARA2J0gFmjJnz_lGmCEEBh8qcYT7e4CldmrGBT6CnPX0X96iR4wHEJ_N74x6PLUP_d661gfkhZ3-KSLQ&__xts__%5B0%5D=68.ARDq6xf5FK1IH7RgXB-CLPSD2TnwcMOMJDZHc7JGShH9nEwpaMFVYRJMqF3qa083pjsl9IT_yqH4v2oo83sKBhpOinsx1IpN5ETZCU3n9xmL2wdrqtoJj_tycpQsXqPizRFcxRW6L3ZhPBNRWs2DmDfjBu-jWyZ2OUkEsjjv0vAVf38fob52RCEet9_Xoo0_QqwK5V0EqiqMMSo9DSd9oWg5M4fUaYy6NAeFjnESH992X2VBwvf-MubuoyNTILng880u7k7EJja2Mk_cS7ASZ4w3znBkjsab-ZAwfEYAL1A4Ip4geGYHZmOwacn9u3QSv3HPA4vfR8VdGeCTMz4dceftbKw96njKaWFJu_0Su_3jWPEqoIgwlUk_Yxxj2z3BTXwRmKbkdqU5RoqA6oWbbhA0&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/kazdaminutazivota/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDq6xf5FK1IH7RgXB-CLPSD2TnwcMOMJDZHc7JGShH9nEwpaMFVYRJMqF3qa083pjsl9IT_yqH4v2oo83sKBhpOinsx1IpN5ETZCU3n9xmL2wdrqtoJj_tycpQsXqPizRFcxRW6L3ZhPBNRWs2DmDfjBu-jWyZ2OUkEsjjv0vAVf38fob52RCEet9_Xoo0_QqwK5V0EqiqMMSo9DSd9oWg5M4fUaYy6NAeFjnESH992X2VBwvf-MubuoyNTILng880u7k7EJja2Mk_cS7ASZ4w3znBkjsab-ZAwfEYAL1A4Ip4geGYHZmOwacn9u3QSv3HPA4vfR8VdGeCTMz4dceftbKw96njKaWFJu_0Su_3jWPEqoIgwlUk_Yxxj2z3BTXwRmKbkdqU5RoqA6oWbbhA0&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/ceskylevcfta/photos/a.10150708453598735/10159870432688735/?type=3&eid=ARA2J0gFmjJnz_lGmCEEBh8qcYT7e4CldmrGBT6CnPX0X96iR4wHEJ_N74x6PLUP_d661gfkhZ3-KSLQ&__xts__%5B0%5D=68.ARDq6xf5FK1IH7RgXB-CLPSD2TnwcMOMJDZHc7JGShH9nEwpaMFVYRJMqF3qa083pjsl9IT_yqH4v2oo83sKBhpOinsx1IpN5ETZCU3n9xmL2wdrqtoJj_tycpQsXqPizRFcxRW6L3ZhPBNRWs2DmDfjBu-jWyZ2OUkEsjjv0vAVf38fob52RCEet9_Xoo0_QqwK5V0EqiqMMSo9DSd9oWg5M4fUaYy6NAeFjnESH992X2VBwvf-MubuoyNTILng880u7k7EJja2Mk_cS7ASZ4w3znBkjsab-ZAwfEYAL1A4Ip4geGYHZmOwacn9u3QSv3HPA4vfR8VdGeCTMz4dceftbKw96njKaWFJu_0Su_3jWPEqoIgwlUk_Yxxj2z3BTXwRmKbkdqU5RoqA6oWbbhA0&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/ceskylevcfta/photos/a.10150708453598735/10159870432688735/?type=3&eid=ARA2J0gFmjJnz_lGmCEEBh8qcYT7e4CldmrGBT6CnPX0X96iR4wHEJ_N74x6PLUP_d661gfkhZ3-KSLQ&__xts__%5B0%5D=68.ARDq6xf5FK1IH7RgXB-CLPSD2TnwcMOMJDZHc7JGShH9nEwpaMFVYRJMqF3qa083pjsl9IT_yqH4v2oo83sKBhpOinsx1IpN5ETZCU3n9xmL2wdrqtoJj_tycpQsXqPizRFcxRW6L3ZhPBNRWs2DmDfjBu-jWyZ2OUkEsjjv0vAVf38fob52RCEet9_Xoo0_QqwK5V0EqiqMMSo9DSd9oWg5M4fUaYy6NAeFjnESH992X2VBwvf-MubuoyNTILng880u7k7EJja2Mk_cS7ASZ4w3znBkjsab-ZAwfEYAL1A4Ip4geGYHZmOwacn9u3QSv3HPA4vfR8VdGeCTMz4dceftbKw96njKaWFJu_0Su_3jWPEqoIgwlUk_Yxxj2z3BTXwRmKbkdqU5RoqA6oWbbhA0&__tn__=EEHH-R
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Ekonomický tým – 2. místo v krajském kole 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše škola se 2. listopadu 2021 zúčastnila krajského kola soutěže Ekonomický tým Junior 
2021. Reprezentovaly nás hned dva žákovské týmy ve složení Tadeáš Babka, Mikuláš Ryba, 
Bára Pokorná (tým A) a Míša Mervartová, Adéla Jarošová, Adam Řehák (tým B). Na skvělém 
2. místě se umístil tým A. 

Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a k zaslouženému úspěchu gratulujeme! 
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Mezitřídní sportovní víceboj 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelikož si žáci přáli sportovat a poměřit své síly, 
jejich přání jsme splnili a uspořádali mezitřídní 
sportovní víceboj. V listopadu a prosinci žáci 
během hodin tělesné výchovy plnili různé sportovní 
disciplíny. Tři nejúspěšnější výkony z každé třídy 
přinesly bodový zisk do konečného celkového 
pořadí. 

A jak že to dopadlo? Která třída je nejsilnější, 
nejobratnější – prostě sportovně nej?  
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Střípky z hodin výtvarné výchovy 

Třída 3.D - podzimní kolekce 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/SOAVOSHK/photos/pcb.4754838867966078/4754835024633129/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAPZtIPAqKBPz92RB5f_EvNkjx2zkpbGAZSk3G0Hd08kR8QkVxZPfb-51WkC0khmlCgwqRPCqCqcpQW&__xts__%5B0%5D=68.ARB5qiRT2_RKPuSGvvDW_PMOxO5rSQtyWX1zieeykITmTuo19iK5oAkoatQF9YYdivrSSf_2pTYLNdcq0kZp5gdelKu0HQxqy3KzVWcwwI6y0U2RByuQ6Ks_pB1RKiYch6hffGdGv_djhlN2XYvc-zlWI0tWiTl_ldf-Y843_X_hOkkmzrD0HvU1wU7-By2ZjJA9EWqrDzFsUqv3rUOPVyumVsZSjwh7rRp9d-Xbw40TMnMNJTiuXDo3QbftwlQ36ly_y46FdGRaqNIydwMtgKgR4fuAt_g13bQ2kVrEHYbxOmUjr_fcCA
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Pohádky pro děti z MŠ 

Žáci ze třídy 2.D si pro děti z mateřských škol připravili několik vystoupení, během kterých 
recitují tři básničky od Františka Hrubína. Díky nim si tak děti mohou poslechnout pohádky 
Červená Karkulka, Kuřátko v obilí, Paleček a jeho kamarádi. První vystoupení proběhlo v 
pátek 10. prosince a další budou následovat.  
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https://www.facebook.com/SOAVOSHK/photos/pcb.4842020855914545/4842007195915911/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBMD8teOo-WYtRNuQgof7zgusyYwQFP-1lvkW1DLGIZJgeawwHg92fQSKyCtJZ-9tEgOpQf7Dx_nxFi&__xts__%5B0%5D=68.ARA033fknq2B2IxEw-bJHDHak49vfMAnGql_lMtVj2Bp59zUAvFxj99xYMH1RGypnyB4am8MPjBLITNhe3f2Hs0SnAO6EIzPckj3m1eSPIFxrXNsFipdv2uxY-5LhUQBqc2qMvj6WwYa2mapgDdNG71RD-3QJ3z9UXNgof2mTrp6BvzyERM0shApN-aPY5BOMubgwBlVgireHxQSIM1cZTRhO9BdhyjYtkBAFU_8DxHs3Bd52ny78Brgb4mCV9OUE5yC8cEVaDrNRXIdhZkdiNWzy4XwKNfudrKaVyW6NnD8we8qKl7Pnw
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LVZ  

Letošní lyžařský kurz v Krkonoších si žáci parádně užili. 
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Karnevaly pro děti  

Děvčata ze 4.D uspořádala několik karnevalů pro jednotlivá oddělení školní družiny ZŠ SNP. 
Pro děti byl připraven zábavný program, různé odměny a diplomy. Všichni si odpoledne užili! 
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Vyjádření podpory 

 
Naše škola jednoznačně stojí za humanistickými a demokratickými principy společnosti. 
Odsuzujeme proto válečný konflikt na Ukrajině a vyjadřujeme svou podporu všem, kteří jím 
byli zasaženi, i těm, kteří s agresí nesouhlasí. 
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Okresní kolo soutěže v AJ a NJ 

 
V pondělí 7. března 2022 naše škola organizovala ve spolupráci se Školským zařízením pro 
DVPP KHK okresní kola soutěží v anglickém a německém jazyce. Vzhledem k pandemii 
probíhala soutěž v obou jazycích online. Celkově se zúčastnilo 21 žáků gymnázií a středních 
odborných škol (13 v angličtině a 8 v němčině), kteří předvedli své získané znalosti a 
dovednosti v příslušném jazyce před 3člennou komisí. 
 
V kategorii III.C pro střední odborné školy v jazyce anglickém zvítězila a do krajského kola 
soutěže postupuje naše žákyně 3. ročníku Natálie Vinterová. Natálce blahopřejeme, děkujeme 
za skvělou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v dalším kole soutěže. 
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Mistrovství ČR v zpracování textu 2022 – krajské 
kolo 

 
 
 
Dne 29. března 2022 se uskutečnilo krajské kolo Mistrovství ČR ve zpracování textů 2022 
(psaní na klávesnici) pro žáky 1. až 4. ročníků středních škol.  
 
Soutěže se z naší školy účastnilo 5 žáků 1. až 3. ročníku. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: 
opise v českém jazyce (penalizace 50 úhozů za chybu) a v anglickém jazyce (penalizace 25 
úhozů za chybu). 
 
Na krásném 3. místě v českém i anglickém opise se umístil Roman Bizub z 3. ročníku. Na 
pěkném 9. místě se umístila v českém opise Pavlína Dušková také z 3. ročníku, na 11. místě 
v českém a 8. místě v anglickém opise se pak umístil Jakub Dostál, žák teprve 2. ročníku. 
 
Mezi účastníky byli i žáci Jan Pek (2. ročník) a Tereza Lelková (1. ročník), kteří poměřili své 
síly s ostatními soutěžícími a v příštím ročníku soutěže pro ně již budou výraznými soupeři. 
 
Všem zúčastněným blahopřejeme a věříme, že v příštím roce budou jejich výsledky ještě lepší. 
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Sportovně turistický den 

Třída 1.D si užila turistiku a krásný den v hradeckých lesích . 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.D na návštěvě expozice Zámecké imaginárium v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí.  
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Třída 3.D užila krásný a smysluplný den v hradeckých lesích. Žáci si prošli Stezku siluet a 
zaposlouchali se do hlasů ptáků, hledali podél cesty zvířata, hráli hru, užili si plno zábavy a 

pořád se smáli. A protože se blíží Den Země , vyčistili i kus lesa.  
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Mezinárodní soutěž INTERSTENO 2022 

V letošním roce se v období 28. února až 11. dubna opět konala 
mezinárodní internetová soutěž v psaní na klávesnici INTERSTENO 
2022. Své síly změřilo v 10minutovém opisu s penalizací 50 úhozů za 
minutu v kategorii žáci 242 soutěžících a v kategorii junior 572 žáků 
z různých částí světa. 
 

Z naší školy se jí účastnila žákyně 1. ročníku Tereza Lelková a z 2. ročníku Pavla Dušková, 
Roman Bizub a Jakub Dostál. Ve velmi silné konkurenci v mateřském a anglickém jazyce se 
umístili vždy v první polovině soutěžního pole. Mezi naše nejlepší tentokrát patřila v mateřském 
jazyce Pavla Dušková a Roman Bizub v jazyce anglickém. 
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Návštěva MŠ Lentilka 

 
Třída 4.D se měla možnost seznámit s fungováním MŠ Lentilka, mateřské školy pro děti se 
zrakovými vadami. Děkujeme paní ředitelce Holečkové a jejím kolegům za vstřícné přijetí a 
spoustu cenných informací.  
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Turistický kurz v Peci pod Sněžkou 

 

Z dobytého vrcholu Sněžky zasílají pozdrav dálkařky ze SPgŠ. 

 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/SOAVOSHK/photos/pcb.5310968152353144/5310966415686651/?__cft__%5b0%5d=AZWAc8IUYAtYM8pLXlAc2xzFnzrI4PspjcC7OXwP_12ILuh0mx1QNEM1QXl0pG6AwNmnxZSgIcUHx79pRQnniYCBBl1HilE2FT5VH26eNBCThY-lUJJNlKzFB7JuXHDRuz-Hr0cSQib-iqbDmEFV7JCviCSFlSXKi1dPkHoN1__l1knY8wUPl-HaDQqe7Unt_7spM-skXUgYOojfz5moqp1y&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/SOAVOSHK/photos/pcb.5310968152353144/5310966419019984/?__cft__%5b0%5d=AZWAc8IUYAtYM8pLXlAc2xzFnzrI4PspjcC7OXwP_12ILuh0mx1QNEM1QXl0pG6AwNmnxZSgIcUHx79pRQnniYCBBl1HilE2FT5VH26eNBCThY-lUJJNlKzFB7JuXHDRuz-Hr0cSQib-iqbDmEFV7JCviCSFlSXKi1dPkHoN1__l1knY8wUPl-HaDQqe7Unt_7spM-skXUgYOojfz5moqp1y&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/SOAVOSHK/photos/pcb.5310968152353144/5310966525686640/?__cft__%5b0%5d=AZWAc8IUYAtYM8pLXlAc2xzFnzrI4PspjcC7OXwP_12ILuh0mx1QNEM1QXl0pG6AwNmnxZSgIcUHx79pRQnniYCBBl1HilE2FT5VH26eNBCThY-lUJJNlKzFB7JuXHDRuz-Hr0cSQib-iqbDmEFV7JCviCSFlSXKi1dPkHoN1__l1knY8wUPl-HaDQqe7Unt_7spM-skXUgYOojfz5moqp1y&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/SOAVOSHK/photos/pcb.5310968152353144/5310966415686651/?__cft__%5b0%5d=AZWAc8IUYAtYM8pLXlAc2xzFnzrI4PspjcC7OXwP_12ILuh0mx1QNEM1QXl0pG6AwNmnxZSgIcUHx79pRQnniYCBBl1HilE2FT5VH26eNBCThY-lUJJNlKzFB7JuXHDRuz-Hr0cSQib-iqbDmEFV7JCviCSFlSXKi1dPkHoN1__l1knY8wUPl-HaDQqe7Unt_7spM-skXUgYOojfz5moqp1y&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/SOAVOSHK/photos/pcb.5310968152353144/5310966415686651/?__cft__%5b0%5d=AZWAc8IUYAtYM8pLXlAc2xzFnzrI4PspjcC7OXwP_12ILuh0mx1QNEM1QXl0pG6AwNmnxZSgIcUHx79pRQnniYCBBl1HilE2FT5VH26eNBCThY-lUJJNlKzFB7JuXHDRuz-Hr0cSQib-iqbDmEFV7JCviCSFlSXKi1dPkHoN1__l1knY8wUPl-HaDQqe7Unt_7spM-skXUgYOojfz5moqp1y&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/SOAVOSHK/photos/pcb.5310968152353144/5310966419019984/?__cft__%5b0%5d=AZWAc8IUYAtYM8pLXlAc2xzFnzrI4PspjcC7OXwP_12ILuh0mx1QNEM1QXl0pG6AwNmnxZSgIcUHx79pRQnniYCBBl1HilE2FT5VH26eNBCThY-lUJJNlKzFB7JuXHDRuz-Hr0cSQib-iqbDmEFV7JCviCSFlSXKi1dPkHoN1__l1knY8wUPl-HaDQqe7Unt_7spM-skXUgYOojfz5moqp1y&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/SOAVOSHK/photos/pcb.5310968152353144/5310966419019984/?__cft__%5b0%5d=AZWAc8IUYAtYM8pLXlAc2xzFnzrI4PspjcC7OXwP_12ILuh0mx1QNEM1QXl0pG6AwNmnxZSgIcUHx79pRQnniYCBBl1HilE2FT5VH26eNBCThY-lUJJNlKzFB7JuXHDRuz-Hr0cSQib-iqbDmEFV7JCviCSFlSXKi1dPkHoN1__l1knY8wUPl-HaDQqe7Unt_7spM-skXUgYOojfz5moqp1y&__tn__=*bH-R
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Výstava výtvarných prací žáků SPgŠ 
 

 
 



Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 strana 54 
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Školní pěvecký sbor Mirtilli 

Školní pěvecký sbor Mirtilli vystoupil v městské knihovně během vernisáže výstavy dětských 

výtvarných prací, kterou již tradičně pořádá MŠ Kamarád 
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100% úspěšnost u společné části maturitních 
zkoušek 2022 

 
I letos všichni naši žáci úspěšně složili společnou (státní) část maturitní zkoušky, kterou 
představují didaktické testy. 
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(Po)maturitní plesy 4.A a 4.D 
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Muzikálové představení „Pod jednou 
střechou“ 

Třída 3.D navštívila muzikálové představení "Pod jednou střechou", které společně připravily 

ZUŠ Střezina a centrum Daneta.  
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Slavnostní tečka za úspěšnými maturitami 

 
 

Slavnostním předáním maturitních vysvědčení v sále královéhradeckého Muzea východních 
Čech jsme se 6. června rozloučili s žáky obou tříd 4. ročníku. I letos všichni úspěšně složili 
společnou i školní část maturitních zkoušek, 47 z nich dokonce s vyznamenáním. 
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MŠ Slunečnice 

 
Po covidové přestávce opět připravili žáci 3.D zábavné úkoly pro děti z hradecké MŠ 

Slunečnice . Tentokrát čekal na děti drak, Karkulka, víla Amálka, prasátka s vlkem a další 
pohádkové postavy se zajímavými úkoly. Velký úspěch měl u dětí obří klobouk kouzelníka 
Pokustóna, ve kterém bydlí Bob a Bobek. Děti musely králíkům navozit hromadu mrkve ke 
svačině. Také bylo třeba osvobodit Jeníčka od zlé Ježibaby. Krtek zase potřeboval pomoct 
žabce s doplněním vody v rybníčku. 
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Odborné exkurze zakončily školní rok 

V posledních dnech školního roku 2021/2022 vyrazily třídní kolektivy na nejrůznější tematicky 
zaměřené odborné exkurze. Žáci tak měli příležitost rozšířit si své znalosti a současně 
upevňovat sociální vztahy ve třídě. 
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