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Výroční zpráva o činnosti Základní školy K.V.Raise Lázně Bělohrad za školní rok 2019/2020

I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
Přesný název ve školském rejstříku : Základní škola K.V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín 
Sídlo : Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad 
IČ : 70879150 
REDIZO : 600092143 
Příspěvková organizace zřizovaná Městem Lázně Bělohrad 

Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín je plně organizovaná škola s I. a II. 
stupněm zajišťující základní vzdělávání žáků z Lázní Bělohradu a přilehlých obcí. Je jedinou základní 
školou ve městě Lázně Bělohrad a spádově vzdělává žáky z okolních obcí Brtev, Lány, Choteč, 
Mlázovice, Šárovcova Lhota a Svatojánský Újezd. Někteří žáci však dojíždějí i z jiných měst a obcí v 
okolí.  

Škola chce být školou pro všechny s rovnými příležitostmi pro každé dítě, rozšířená výuka ani 
specializace na žádné předměty ve škole není. Dlouhodobě podporujeme občanské vzdělávání 
(žákovský parlament), etickou výchovu a finanční gramotnost, posílené hodinové dotace máme v 
některých ročnících v tělesné výchově a v anglickém jazyce. Základní škola K.V. Raise je školou 
proinkluzivní, s více jak čtvrtinou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a různými diagnózami. Na 
škole funguje úplné školní poradenské pracoviště. Vzdělávání je individualizováno a podporováno 
asistentkami pedagoga. Zároveň vyhledáváme nové metody práce a moderní efektivní aktivity, na škole 
se učí nespojované písmo Comenia Script a v matematice prvky profesora Hejného. Základní škola je 
škola úspěšná ve sportech, v mnoha soutěžích a olympiádách, v hudebních soutěžích a v 
přírodovědných olympiádách. Je součástí sítě Škol pro demokracii a má stříbrnou plaketu Etická škola, 
je zapojena do několika projektů a aktivně spolupracuje s mnoha školami. Škola je příspěvkovou 
organizací Města Lázně Bělohrad, její součástí je školní družina a školní jídelna. Ve školním roce 
2019/2020 bylo na I. stupni školy 10 tříd s počtem žáků 237 (109 dívek, 128 chlapců), na II. stupni 8 
tříd s počtem žáků 191 (85 dívek, 106 chlapců).Ve školní družině pracovala 3 oddělení (90 žáků). Škola 
vzdělávala 10 žáků podle § 38 ŠZ (žáci navštěvující zahraniční školu). Školní jídelna uvaří ročně cca 
110 000 obědů. V tomto školním roce navštěvovalo školu celkem 428 žáků  - 194 dívek a 234 
chlapců (údaj k 30. červnu 2020).   

Od září 2019 začala škola využívat nově zrekonstruované prostory v budově tzv. “školičky”. Tato 
původně montovaná budova ze sedmdesátých let byla po dvouleté rekonstrukci z prostředků 
zřizovatele celá přestavěna a z velké části byly nové prostory poskytnuty k používání základní škole. Do 
jedné místnosti jsme přemístili jedno oddělení školní družiny, v budově jsou také nové šatny a zázemí 
pro venkovní sportoviště. 
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Výroční zpráva o činnosti Základní školy K.V.Raise Lázně Bělohrad za školní rok 2019/2020

Vývoj počtu žáků na Základní škole K.V.Raise Lázně Bělohrad 

                   * bez žáků navštěvujících zahraniční školu 

II. ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 
(v přehledech neuvádíme pracovnice na rodičovské dovolené) 

Zaměstnanci Základní školy K.V.Raise Lázně Bělohrad 

                                           
        

Školní rok 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20

Celkový počet 
žáků  401 419 426 411 401 418*
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Výroční zpráva o činnosti Základní školy K.V.Raise Lázně Bělohrad za školní rok 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 zaměstnávala Základní škola K.V.Raise Lázně Bělohrad 50 zaměstnanců. 
Z celkového počtu zaměstnanců pracovalo na škole 38 pedagogických pracovníků a 12 pracovníků 
nepedagogických. Přehled o pracovnících je zpracován v následující tabulce.  

Zaměstnanci školy:     

Pedagogičtí pracovníci:      
PŘÍJMENÍ Jméno Pracovní zařazení

Mgr. BAROCHOVSKÁ Jitka Učitelka

Mgr.  BERÁNKOVÁ Štěpánka Učitelka

Mgr. BRYCHTOVÁ Miroslava Zástupkyně ředitele školy (statutární), 
výchovná poradkyně

Mgr. ČEŘOVSKÁ Miroslava Učitelka

DLABOVÁ Renáta Asistetka pedagoga

Mgr. FIKAR Jiří Učitel

Mgr. FLÉGL Ondřej Učitel, školní metodik prevence

Mgr. FINKOVÁ Kristýna Učitelka

GROHOVÁ Aneta Asistentka pedagoga, učitelka

Mgr. GROHOVÁ Lidmila Učitelka, speciální pedagožka

Mgr. HANZLOVÁ Marie Učitelka

Mgr. HLUŠIČKOVÁ Hana Učitelka

Mgr. HOLUBIČKOVÁ Martina Učitelka

Ing. HRUBÁ Kamila Učitelka

Mgr. CHOMYŠINOVÁ Ivana Učitelka

Ing. JIRÁSKO Jaroslav Ředitel školy

Mgr. KADOVÁ Martina Učitelka

Ing. KAPLANOVÁ Marcela Asistentka pedagoga

KLASOVÁ Jiřina Asistentka pedagoga

Mgr. KLUSOŇOVÁ Jana Učitelka

Mgr. KRÁTKÁ Pavlína Učitelka

Mgr. KRAUSE Pavel Učitel

Mgr. KRAUSOVÁ Iva Učitelka

KOUTOVÁ Naděžda Asistentka pedagoga

Mgr. LACINOVÁ Eva Zástupkyně ředitele pro I. stupeň, výchovná 
poradkyně

Mgr. MENČÍK Martin Učitel

Mgr. MENČÍKOVÁ Petra Učitelka

Mgr. NEKOVAŘÍKOVÁ Eva Učitelka

Mgr. NEKOVAŘÍKOVÁ Lenka Učitelka

PETŘIVÁ Zdeňka Vychovatelka

Mgr. PLECHÁČOVÁ Iva Učitelka
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Výroční zpráva o činnosti Základní školy K.V.Raise Lázně Bělohrad za školní rok 2019/2020

Nepedagogičtí pracovníci 

Všichni pedagogičtí pracovníci splňují kvalifikační předpoklady dle § 7 a § 8 zákona č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pracovnících.  

III. UČEBNÍ PLÁNY ŠKOLY 
Na Základní škole K.V.Raise Lázně Bělohrad se žáci vzdělávali podle Školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání Základní školy K.V.Raise, Lázně Bělohrad „I cesta je cílem“. Závazný 
počet vyučovacích hodin je stanoven Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a 
žák během devítileté školní docházky musí absolvovat přesně stanovený počet hodin v určených 
vzdělávacích oblastech. Školní vzdělávací program je k dispozici na www.zslb.cz.  

Pro základní školu Lázně Bělohrad platily ve školním roce 2019/2020 tyto učební plány a týdenní  
hodinové dotace : 

Mgr. PRODĚLALOVÁ Gabriela Psycholog

PUŠOVÁ Lenka Vychovatelka

RIEDELOVÁ Jana Vychovatelka

Ing. ŠTEFANOVÁ Jana Učitelka

VITVAROVÁ Magdaléna Asistentka pedagoga

VODIČKOVÁ Barbora Asistentka pedagoga

VOJTÍŠKOVÁ Michaela Asistentka pedagoga

PŘÍJMENÍ Jméno Pracovní zařazení

STRIOVÁ Květoslava Kuchařka

GUKKERTOVÁ Štěpánka Pomocná síla ve ŠJ

HRUBÁ Marcela Kuchařka

Ing. NOVOTNÁ Petra Vedoucí ŠJ

KAŠPERLÍKOVÁ Iveta Uklízečka

KUNSTOVÁ Jana Uklízečka

ŠEPSOVÁ Hana Uklízečka

PECHOVÁ Stanislava Vedoucí kuchařka

VIKTORIN Jan Provozní pracovník, školník

ŠOURKOVÁ Eliška Kuchařka

Ing. ŠUBROVÁ Pavlína Ekonomka

ZÁVESKÁ Jarmila Ekonomka

Předmět
                                          Ročník 

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

Český jazyk 9 10 8 8 7 5 4 4 4

Cizí jazyk (Aj, Nj) - 3 3 3 4 3 3 3

Druhý cizí jazyk (Nj, Rj) 2 2 2

Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 4

Matematika v praxi - 1
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Organizace vyučování probíhá ve vyučovacích hodinách trvajících 45 minut, přestávky trvají 10 
minut, hlavní přestávka 20 minut a dopolední a odpolední vyučování je odděleno polední přestávkou. 
Výuka je rozvržena týdenním rozvrhem hodin, některé třídy používají rozvrh hodin se čtrnáctidenním 
cyklem. Vyučování začíná v 8.00 hodin, budova školy se otevírá 20 minut před začátkem vyučování. 

Volitelné a nepovinné předměty 

V souladu s doporučením rámcového vzdělávacího programu může škola v rámci svých možností 
rozšířit povinnou nabídku vyučovacích předmětů o volitelné předměty a nepovinné předměty.  

Volitelné předměty na naší škole navštěvují žáci 6. – 9. ročníku v rozsahu stanovené školním 
vzdělávacím programem. Předměty si žáci mohou vybrat z nabídky skupiny předmětů, ale jejich 
absolvování se po zvolení stává součástí povinné školní docházky. Tyto předměty jsou plnohodnotnou 
součástí vzdělávaní a klasifikují se na vysvědčení.  
Ve školním roce 2019/2020 se na naší základní škole vyučovaly tyto volitelné předměty: 
sportovní výchova, sborový zpěv, kresba a malba, konverzace v anglickém jazyce, přírodovědná 
praktika, seminář ze zeměpisu, literárně vlastivědný seminář a základy animace. 

      Volitelné předměty ve školním roce 2019/2020 

Člověk a jeho svět 2 2 2 -

Přírodověda -
4 4

-

Vlastivěda - -

Chemie - 2 2

Informační technologie - 1 1 1 1 -

Fyzika - 1 2 2 2

Přírodopis - 2 2 1 2

Zeměpis - 2 2 1 2

Dějepis - 2 2 2 1

Výchova k občanství - 1 1 1 1

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 -

Výtvarná výchova - 1 1
3 3

2 2 1 1

Praktické činnosti - 1 1 - - - -

Člověk a svět práce - 1 1 1 -

Umění a kultura 2

Tělesná výchova 2 2 3 2 2 2 2 3 3

Zdravý život - 1 -

Osobnostní rozvoj - 1

Volba povolání - 1

Volitelné předměty - 1 1 1 2

Celková týdenní dotace 20 22 24 26 26 29 30 32 31

Název předmětu Vyučující Skupina žáků

Sportovní výchova Mgr. Martin Menčík 
Mgr. Petra Menčíková

6. – 9. ročník chlapci 
6. – 9. ročník dívky

Konverzace v Aj Mgr. Miroslava Čeřovská 
Mgr. Jiří Fikar

7. ročník
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Výroční zpráva o činnosti Základní školy K.V.Raise Lázně Bělohrad za školní rok 2019/2020

Nepovinné předměty - náboženství pro I. stupeň a náboženství pro II. stupeň (katechetky Vitvarová 
a Václavíková).  

Zájmové útvary 
V odpoledních hodinách je budova školy využívána dětmi k mimoškolním aktivitám různého 

zaměření. Škola pronajímá prostory k mimoškolní činnosti ZUŠ Nová Paka a ZUŠ Hořice, některé 
kroužky vedou vedoucí z řad veřejnosti a některé aktivity organizuje škola samotná.  
                

Zájmové útvary organizované školou ve školním roce 2019/2020 

IV.  VZDĚLÁVÁNÍ  ŽÁKŮ 
                         Přehled tříd 

Přírodovědná praktika Mgr. Pavel Krause, Mgr. 
Mgr. Lenka Nekovaříková

8. ročník

Seminář ze zeměpisu Mgr. Marie Hanzlová 9. ročník

Sborový zpěv Ing. Jaroslav Jirásko 6. – 9. ročník

Kresba a malba Mgr. Ondřej Flégl 9. ročník

Základy animace Mgr. Ondřej Flégl 8. ročník

Literárně vlastivědný 
seminář

Mgr. Kristýna Finková 6. ročník

Název kroužku Vedoucí kroužku

Keramika Jana Klusoňová, Růžena Bičišťová

Třída Třídní učitel(ka) Počet žáků

I.A Mgr. Ivana CHOMYŠINOVÁ 21

I.B Mgr. Eva NEKOVAŘÍKOVÁ 25

II.A Mgr. Helena VERNEROVÁ 21

II.B Mgr. Hana HLUŠIČKOVÁ 19

III.A Mgr. Pavlína KRÁTKÁ 19

III.B Mgr. Martina HOLUBIČKOVÁ 18

IV.A Mgr. Iva KRAUSOVÁ 27

IV.B Mgr. Eva LACINOVÁ 28

V.A Mgr. Lidmila GROHOVÁ 28

V.B Ing. Jana ŠTEFANOVÁ 26

VI.A Mgr. Štěpánka BERÁNKOVÁ 29

VI.B Mgr. Jitka BAROCHOVSKÁ 20

VII.A Mgr. Jiří FIKAR 23

VII.B Mgr. Kristýna FINKOVÁ 24
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Jednotlivé třídy mají v budově školy svoji kmenovou učebnu, ve které je vyučována převážná část 
předmětů. Třídy I. stupně byly umístěny v historické budově B, třídy II. stupně v budově A (nová 
budova). Třídní učitelé jsou odpovědni za úkoly vyplývající z jejich pracovního zařazení, zajišťují 
informovanost rodičů a organizaci třídních mimoškolních činností, mapují klima ve své třídě, odpovídají 
za povinnou třídní dokumentaci a budují prostředí partnerství mezi vyučujícími, žáky a rodiči. Prioritním 
úkolem třídních učitelů je práce se třídou a prevence sociopatologických jevů. Zcela zásadním úkolem 
všech zaměstnanců je plnění a hodnocení školního vzdělávacího programu s jasně definovanými 
klíčovými kompetencemi žáků, které mají naplňovat. Školní vzdělávací program školy je společně 
vytvořený dokument schvalovaný školskou radou. 

Priority našeho ŠVP:  
Žákovský parlament „Křečci LB“ – naše škole je regionální konzultační centrum pro ŽP 
Finanční gramotnost – učíme základy finanční gramotnosti jak na I. tak na II. stupni 
Comenia Script – nespojované písmo  
Absolventské práce – práce zpracované žáky devátého ročníku během II.pololetí spojené se 
závěrečnou obhajobou 
Inkluze – pracujeme s hendikepovanými žáky s cílem pomoci jim společně se vzdělávat a žít 
s ostatními 

Výchovně vzdělávací činnost školy se odvíjí především od kvalitního zabezpečení výuky 
povinných a volitelných předmětů. Z nich vyplývají další aktivity školy, jako jsou soutěže, olympiády, 
kulturní akce, exkurze, besedy a další akce rozšiřující pohled žáků na problematiku a doplňující jejich 
základní vzdělávání. Základním měřítkem výsledků výchovně-vzdělávacího procesu je hodnocení 
prospěchu a chování žáků, ale také účast v soutěžích a olympiádách, školní a třídní projekty, 
dotazníková a anketní šetření a autoevaluační zprávy a dokumenty.  

Jelikož v současné době neexistují relevantní metody zjišťování kvality školy, máme stanoveny 
společné cíle, které dle našeho názoru vytvářejí kvalitní školu : spokojený žák – spokojený rodič – 
spolupracující kolektiv – modernizace školy a neustálý posun v metodách a vybavení včetně hledání 
nových inovativních cest – fungující řízení školy – kvalita hodnotitelných a srovnatelných výstupů 
(písemnosti, testy, soutěže…..). Činnost naší školy stojí na 4 pilířích - K(omunikace) R(espekt) 
O(tevřenost) K(ooperace a sdílení). 

Na Základní škole K.V. Raise se v tomto školním roce vyučovalo osmým rokem nespojované 
písmo Comenia Script. Některé učitelky I. stupně projevují zájem o matematiku profesora Hejného, 
zúčastnily se vzdělávání a do budoucna chceme prvky Hejného metod  více uplatňovat v hodinách 
matematiky.  

V devátém ročníku realizujeme obhajoby absolventských prací žáků. Ze školního kola postupují 
nejlepší práce do veřejného kola prezentací za přítomnosti veřejnosti, zákonných zástupců a 
zřizovatele. Nejlepší práce jsou odměněny, absolventské práce jsou klasifikovány na závěrečném 
vysvědčení absolventů školy. Vzhledem k závěru tohoto školního roku byly absolventské práce 
zrealizovány distančně.  

Mezi samozřejmé aktivity školy patří zapojení do různých projektů, mezi nejlépe hodnocené ze 
strany učitelů patří aktivity v rámci projektu Bourání bariér II - tzv. Šablony II. Pedagogická práce byla 
díky těmto aktivitám podpořena v podobě tandemové výuky, doučování, sdílení a podobnými aktivitami 
podporující zvyšování kvality výuky na škole.  

Školní rok 2019/2020 byl poznamenán pandemií nemoci Covid - 19. Od 11. března byly české 
základní školy uzavřené a naše škola stejně jako ostatní zahájila distanční vzdělávání žáků, kteří byli 
vzděláváni ze svých domovů.  

Návrat do škol se uskutečňoval postupně, od poloviny června se žáci postupně vraceli do školy 
a také závěr školního roku proběhl ve znamení pandemie, žáci v červnu přišli vrátit učebnice a přišli si 
pro vysvědčení. Klasifikaci jsme provedli převážně podle hodnocení v I. pololetí.  

VIII.A Mgr. Marie HANZLOVÁ 24

VIII.B Mgr. Pavel KRAUSE 26

IX.A Mgr. Miroslava ČEŘOVSKÁ 21

IX.B Mgr. Miroslava BRYCHTOVÁ 20

Celkem k 30.6.2020 428
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Absolventi školy 
Povinnou školní docházku ukončilo na škole 41 žáků devátého ročníku. 
Do osmiletého gymnázia  nastoupili 3 žáci. 

Absolventi ZŠ Lázně Bělohrad ve školním roce 2019/2020 

IX. A
Bičiště Martin Biskupské gymnázium Hradec Králové

Bradáč Robin ISŠ Vysoké nad Jizerou, automechanik

Břeský Vojtěch VOŠ a SPŠ elektrotechnická Jičín

Davidová Štěpánka  Gymnázium Nový Bydžov

Horvát Marek  SŠ technická a řemeslná Nový Bydžov

Dušek Vojtěch SŠ strojírenská a elektrotechnická Nová Paka

Kittlerová Kristýna SŠGS Nová Paka, cukrář

Knapová Daniela SŠGS Nová Paka, cestovní ruch a hotelnictví

Kunt Ondřej  Biskupské gymnázium Hradec Králové

Lelek Jan VOŠ a SPŠ Jičín, IT

Malaníková Nikola ISŠ Hradec Králové, prodavač

Máslo Adam VOŠ a SPŠ Jičín, elektrotechnika

Oláhová Kateřina SŠ zahradnická a technická Litomyšl, chovatel 

Pavlásek Jakub VO a zdravotnická škola Hradec Králové

Petráková Martina Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice

Sehnal Petr SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem

Vágenknechtová Adéla Gymnázium Nová Paka

Vaníček Ondřej  SPŠ kamenická Hořice, geotechnik

Velichová Charlotte Gymnázium Nová Paka

IX.B
Brendlová Aneta Gymnázium Nová Paka

Čeřovská Gabriela MOA Jičín, cizí jazyky

Dokoupilová Tereza SŠGS Nová Paka, kuchař číšník

Hanuš Ladislav SŠGS Nová Paka, truhlář

Hoang Michal Do Viet  SŠGS Nová Paka, kuchař číšník

Hudecová Nela SŠGS Nová Paka, kuchař číšník

Janák David VOŠ a SPŠ Jičín, IT

Klárová Nikola SŠGS Nová Paka, hotelnictví

Knapová Michaela Gymnázium Nová Paka
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        Víceletá gymnázia 

Školní družina 
Součástí školy je školní družina s kapacitou 90 dětí. Ve školní družině pracovaly v tomto školním 

roce vychovatelky Jana Riedelová, Zdeňka Petřivá a Lenka Pušová.  Školní družina měla tři oddělení. 
Činnost školní družiny se řídí celoročním plánem výchovné činnosti, který schvaluje vedení školy. 
Vedoucí školní družiny je paní zástupkyně Eva Lacinová. 

V letošním školním roce navštěvovalo družinu 90 žáků z 1. - 3. ročníku, ve výjimečných 
případech také dojíždějící žáci 4. ročníku. Poplatek na neinvestiční náklady ŠD činil 100 Kč měsíčně na 
přihlášené dítě + 10 Kč na pitný režim dětí. Provoz školní družiny je denně od 6.15 do 16.00 hodin.  

Dvě oddělení ŠD jsou umístěna v přízemí budovy. Od letošního školního roku začala škola 
využívat část budovy tzv. “školičky” v budově za školou a do ní bylo přesunuto třetí oddělení družiny. 
Školičku zrekonstruoval zřizovatel a patří mu poděkování za to, že škola může využívat tyto krásné 
nové prostory.  

O družinu byl ze strany rodičů větší zájem, než je kapacita prostor a proto jsou do družiny 
přednostně přijímáni žáci z 1. – 3. ročníku a dojíždějící žáci. Do budoucna uvažujeme o otevření 
dalšího oddělení školní družiny.  

Školní družina zrealizovala několik akcí, pravidelnou aktivitou je společný výlet do Šárovcovy 
Lhoty, žáci se v rámci školní družiny účastnili dílen před Vánocemi, družina pořádá Karneval a sportovní 
akce. V období adventu se děti společně s rodiči mohli zúčastnit předvánočního vyrábění ve školní 
jídelně. Škola je zapojena v projektu Sportuj ve škole, který se týká sportovních aktivit žáků ve školní 
družině. Vychovatelky se aktivně zapojily do projektu Šablony v aktivitách Čtenářská gramotnost a 
Spolupráce s odborníkem. Tyto aktivity byly letos z důvodu pandemie značně omezené nebo odložené.  

Školní poradenské pracoviště 
Školní poradenské pracoviště na škole působí od 1.9.2016. Personální obsazení ŠPP tvoří 

ředitel školy, speciální pedagog, oba výchovní poradci, školní metodik prevence a od letošního školního 
roku také školní psycholog. 

Kněžourek Jan VOŠ a SPŠ Jičín, strojírenství

Kout Filip SŠGS Nová Paka, truhlář

Kracík Martin VOŠ a SPŠ Jičín, strojírenství

Kuželová Barbora SŠGS Nová Paka, cukrář

Langner Jan SŠ strojírenská a elektrotech. Nová Paka, elektrikář

Molík Radek SŠGS Nová Paka, kuchař číšník

Skrbková Aneta ISŠ Mladá Boleslav, předšk. pedagogika

Stránská Karolína SOŠ multimed. studií Poděbrady, design

Stuchlíková kateřina VO a zdravotnická škola Hradec Králové

Šulc Jakub VOŠ a SPŠ Jičín, obráběč kovů

Ulvr Václav ČLA Trutnov, lesnictví

Jméno Třída Škola

Filip Špicar 5.A Gymnázium Nová Paka

Matyáš Trávník 5.A Gymnázium Nová Paka

Hana Veselovská 5.B Gymnázium Hořice
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Na škole pracují dvě výchovné poradkyně. Pro I. stupeň Mgr. Eva Lacinová a pro II. stupeň Mgr. 
Miroslava Brychtová. Jako školní metodik prevence působí Mgr. Ondřej Flégl, speciální pedagožku 
vykonává Mgr. Lidmila Grohová a školní psycholožku Mgr. Gabriela Prodělalová.  

Výchovné poradenství pracuje dle celoročního plánu výchovného poradce a hlavními úkoly jsou 
včasné diagnostikování žáků se SPUCH, poradenství pro rodiče, učitele i žáky, školní linka důvěry a na 
II. stupni navíc poradenství v oblasti volby povolání.  Výchovní poradci se účastní výchovných komisí a 
jednání při řešení výchovných problémů, spolupracují s poradenskými zařízeními a vytvářejí ve 
spolupráci s ředitelem školy a rodiči individuální vzdělávací plány žáků. Do jejich pracovní náplně též 
patří evidence žáků s různými stupni podpůrných opatření a inkluzivní vzdělávání.   

Školní metodik prevence Mgr. Ondřej Flégl vytváří a vyhodnocuje preventivní program školy, 
aktivně se podílí na zavádění preventivních a osvětových vzdělávacích aktivitách, spolupracuje při 
řešení kázeňských problémů a při řešení šikany, požívání návykových látek atd.  

V oblasti školní prevence škola podává projekty jak na krajské úrovni, tak na MŠMT. V tomto 
školním roce jsme v oblasti prevence získali grant vyhlášený MŠMT.  

Školní psycholožka provádí supervize ve třídách, individuální konzultace, spoluvytváří adaptační 
aktivity a podporuje pozitivní klima ve třídách. 

Školní poradenské pracoviště se schází pravidelně každý měsíc nebo dle potřeby. Na 
schůzkách, ze kterých je pořizován zápis, se projednávají konkrétní problémy spojené s chováním a 
vzděláváním žáků ohorožených školním neúspěchem, projevy šikany, podněty rodičů a další činnosti, 
které jsou v cílech ŠPP (viz www. stránky školy).  

Vedoucí školního poradenského pracoviště je Mgr. Lidmila Grohová.  

Účast v projektech 
  V tomto školním roce se naše škola zapojila do následujících projektů:  

1. Bourání bariér II 
Projekt OP VVV registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009807 
Projekt je realizovaný v rámci tzv."výzvy 02_16_022", škola získala podporu ve výši 1 581 050 Kč 
V rámci projektu škola realizuje několik aktivit za účelem modernizace výuky, personální podpory a 
inkluzivních opatření. 
Projekt je dvouletý a je realizován od 1. 9. 2018 do 31.8.2020  rámci projektu škola realizovala několik 
aktivit za účelem modernizace výuky, personální podpory a inkluzivních opatření. Vzhledem k pandemii 
koronaviru škola požádala o prodloužení realizace a projekt byl prodloužen do 31. 12. 2020.  

 2. Podpora výuky plavání v základních školách 
Projekt zaměřený na podporu plavání žáků druhých a třetích tříd.  

 3. Učíme se podnikavosti 
Naše škola je partnerem, projekt realizuje Schola Empirica, z.s. 

         4. Program minimální školní prevence - 62 995 Kč, projekt je financován z grantu MŠMT 

Nadační fond „Křečci“  
– je založen výhradně za účelem podpory aktivit školy. Nadační fond hospodaří samostatně mimo 
účetnictví školy, transparentně a podle zákona zveřejňuje své aktivity a zprávy o hospodaření. V čele 
Nadačního fondu Křečci stojí správní rada ve složení Eva Lacinová, Martin Menčík, Pavlína Šubrová, 
veškeré informace o činnosti NF jsou veřejně dostupné na www.zslb.cz. 

Další projekty :  

Obědy do škol 
Ovoce a mléko do škol – žáci dostávají zdarma jednou týdně čerstvé ovoce či zeleninu a mléko nebo 
mléčný výrobek 
Sběr plastových víček  
Sběr starého papíru 
Zdravá5 – bezplatné aktivity ve třídách prvního i druhého stupně zaměřené na zdravou výživu 
realizované externími pracovníky 
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Recyklohraní (sběr nebezpečného odpadu, baterií, elektrospotřebičů atd.), za  účast ve sběru škola 
sbírá body a za ně si vybírá pomůcky pro žáky. 
Raisovníček - školní ročenka se shrnutím toho nejdůležitějšího ze školního roku 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
Další vzdělávání se uskutečňovalo dle plánu dalšího vzdělávání, které zpracovává vedení školy. Každý 
pedagogický pracovník se účastní individuálně alespoň 1x za rok vzdělávací akce rozšiřující jeho 
pedagogickou či odbornou kvalifikaci v případě, že je v nabídce kurz vyhovující potřebám zaměstnance 
a je v souladu s plány školy. Škola uspořádala společné semináře pro celý pedagogický v přípravném 
týdnu i během školního roku. Osvědčení o účastni na vzdělávacích akcích ukládají učitelé do svých 
osobních portfolií a aktivita při sebevzdělávání je jedním z kritérií pro přiznání nadtarifních složek platu 
a hodnocení pracovníka. 
V tomto školním roce nebyla díky pandemii velká část vzdělávacích aktivit zrealizována.  

V. MIMOŠKOLNÍ AKCE 
A. Sportovní soutěže a olympiády 

Datum konání Soutěž Účastníci Umístění

Říjen 1.10.2020 Ekomládě okres Chaloupková, Bičiště, Ulvr 2.místo

Říjen  2.10.2019 

Říjen 5.10.2029

Přespolní běh – okresní 
kolo 

Minifotbal - okrsek

Pavlásek, Břeský, Bičiště, 
Keller, Pour 
Froš, Janák, Loner, Šída, 
Břeský, Kužel 
Lelková, Lejdarová, 
Černá, Ulvrová 

Kněžourek, Kracík, Kout, 
Bičiště, Břeský, Pour, 
Janák, Langner, Ulve

3.místo 

4. místo 

6. místo 

               1.místo

Listopad 5.11.2019 

Listopad 5.11.2019 

Liatopad 14.11.2019 

Listopad 29.11.19 

Florbal – okrsek 

Řemeslná soutěž

St. dívky – Velichová, 
Vágenknechtová, 
Dokoupilová, Čeřovská, 
Stuchlíková, Šecová T., 
Šecová N., Ježková, 
Baliharová 
ml.chlapci – Fiedler, 
Břeský, Dočkal, Matouš, 
Novotný, Sivík, Šiška, 
Kraus, Kužel, Loner, Šír, 
Votápek, Imlauf 
Lejdar, Keller, 
Vokrouhlecký, Kout, Šulc, 
Langner, Pavlásek, 
Hanuš, Kunt 
K. Stránská 

3.místo 

2.místo 

1.místo 

1.místo obor krejčí

Prosinec 5.12.2019 Florbal – okresní kolo St. dívky 
St. chlapci

3.místo 
3.místo

Leden 16.1.2020 

Leden 21.1. .2020

Olympiáda D okresní kolo 

Olympiáda ČJ okresní 
kolo

Ulvr 
Jirásko 
Vágenknechtová

2.místo, postup 
7.místo 
4.místo

Únor 18.2.2020 

Únor 26.1.2020

Olympiáda AJ - okres 
Olympiáda Z – okres

Tůma 
Ulvrová 
Kožíšková 
Tůma

2.místo 
3.místo 
4.místo 
5.místo
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B. Další mimoškolní akce 

Březen 6.3.2020 

Březen 11.3.2020 

Březen 9.3.2020 

Březen 31.3.2020 

Březen 31.3.2020

Stolní tenis – okresní kolo 

Stolní tenis – krajské kolo 

Halový fotbal – okrsek 

Finanční soutěž – kraj 

Jarní Wocabee šampionát 
- okres

St. chlapci – Šulc, Kout, 
Bičiště, Hanuš 
ml. chlapci – Matouš, 
Novotný, Pour, Kaplan 
st. dívky – Čeřovská, 
Růžičková 
st.dívky 

st. chlapci – Langner, 
Kněžourek, Kracík, Kout, 
Ulvr, Janák, Pour, Hanuš, 
Břeský 

Ulvr, Šiška, Tesař, Vaniš 

Třída 4.A

2.místo 

2.místo 

1.místo 

5.místo 

1.místo 

1.místo, republikové finále  

bylo zrušeno 

1.místo

Září Slavnostní zahájení školního roku na školním dvoře 
Informativní schůzky 1. a 6. třídy 
Seznamovací pobyty pro šesté třídy 
Divadelní představení – divadlo Pytlíček

Říjen Den otevřených dveří 
Úřad práce Jičín 9.A, 9.B 
Přespání parlamentu 
Schůzky s rodiči 
Dopravní hřiště Hořice - 5.A, 5.B 
Návštěva parlamentu z Hořic ZŠ Habr 
Školení pedagogického sboru

Listopad Konzultační dny pro rodiče 
Ochrana člověka za mimořádných událostí 
Projek k 30. výročí – Den boje za svobodu a demokracii 
Prezentace středních škol

Prosinec Divadlo HK pro předplatitele 
Preventivní program pro deváté třídy 
Vánoční posezení s bývalými zaměstnanci 
Divadlo Pytlíček 
Vánoční besídky a turnaje 
Beseda o Peru – II. stupeň 
Parlament - Domov důchodců Mlázovice - předání dárků 
Vánoční koncert pro rodiče a veřejnost

Leden Projekt angličtiny s rodilým mluvčím 5-9. třídy 
Soutěž v recitaci 
Beseda pro dívky o dospívání

Únor Valentýn – pošta 
Bruslení Nová Paka – I. i II. stupeň 
Bělohradský slavíček – hudební soutěž 
Divadlo pro předplatitele HK 
Projekt – Zuby – Dental, prevence pro 1. – 9. ročník 

Březen Návštěva žákovského parlamentu z Hořic

Červen Pozvolný návrat žáků do školy 
Slavnostní předávání vysvědčení 9. třídám v aule školy
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Ve školním roce 2019/2020 se nekonaly pravidelné akce jako lyžařský výcvik, nedokončil se plavecký 
výcvik, byla zrušena divadelní představení do Klicperova divadla, nekonal se Školní ples, sportovní kurz 
ani výlety a školy v přírodě.  

VI. ZÁPIS ŽÁKŮ DO PRVNÍHO ROČNÍKU 
Zápis žáků do prvního ročníku se uskutečnil během měsíce dubna dálkovou formou bez osobního 
kontaktu školy s rodiči a žáky. Zápisu se zúčastnilo celkem 57 žáků, po udělených  šesti odkladech  a 
dvou přestupech na jinou školu bylo přijato 49 žáků.  

Přehled přijatých žáků (49) : 
Bičiště Tadeáš, Blažková Eliška, Boučková Anna, Čeřovský Jiří, Čurej Steven, Dlabová  Silvie,Do Kha 
Lam, Dostálová Nina, Farkasová Karolína, Feixová Radka, Feixová Štěpánka, Gradošová Nela, 
Grohová Anita, Hamanová Eliška, Hons Tobiáš, Janák Šimon, Jína František, Jínová Leontýna, Kada 
Tomáš, Kárová Alena , Komárek Antonín, Kopalová Valentýna, Kotrlá Jenifer, Kožíšek Hubert, 
Kožíšková Hermína, Král Mikuláš, Kraus Štěpán, Kučera Šimon, Ludvík Jindřich, Munzar Jakub, 
Munzarová Anna, Nedoma Josef Jozua, Nosková,Tereza, Nováková Nikola, Otradovská Monika, 
Podlipná Klára, Rychterová Tereza, Římalová Tereza, Stuchlíková Petra, Šiborováv Ella, Šírová Linda, 
Šmiková Matylda, Špicarová Amálie, Štefanová Barbora, Tichá Nela, Tobiášová Markéta, Turek Tomáš, 
Vokrouhlecká Adriana, Výdová Terezie 

VII. KONTROLY 
Dne 22.11.2018 a 26.3.2019 byly vykonány veřejnosprávní kontroly (audit) ve smyslu § 13 

odstavce 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění c.k. daňovou kanceláří, a.s.  

VIII. ŠKOLNÍ JÍDELNA 
Součástí školy je školní jídelna. Školní jídelna je umístěna v přízemí školy, zázemí (kuchyň, sklepy, 
sklady) jsou umístěny částečně v suterénu. Jídelna má denní kapacitu 520 jídel, okamžitá kapacita je 
80 sedících strávníků. Kromě vedoucí školní jídelny v jídelně pracují tři kuchařky a dvě pomocné síly.  

Ceník jídel  

Počty uvařených jídel v tomto školním ruce udává následující tabulka :  

Typ strávníka Cena (Kč/oběd) 

Žák do 7 let 20 Kč

Žák 7 - 10 let 22 Kč

Žák 11 – 14 let 25 Kč

Žák 15 let a více 27 Kč

Zaměstnanec ZŠ 20 Kč (zbytek hradí zaměstnavatel)

Ostatní strávníci 53 Kč

Měsíc
Počty obědů

Žáci ZŠ Zaměstnanci Cizí Celkem

Září 8673 877 1213 10763
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Jídelna nabízí denně výběr ze dvou jídel, Výběr a odhlašování probíhá pomocí čipů, obědy lze též 
odhlašovat pomocí www stránek školy pomocí aplikace eJídelníček.  
Obědy ze školní jídelny Základní školy K. V. Raise odebírají Mateřská škola Konecchlumí a Mateřská a 
základní škola Lužany, v jídelně se stravují zaměstnanci Zemědělské akademie Hořice, ZUŠ Hořice a 
SŠGS Nová Paka. Mezi odběratele školních obědů patří též Město Lázně Bělohrad.  

IX. HOSPODAŘENÍ  ŠKOLY 
(Položkové hospodaření školy je součástí přílohy č.1 – Zpráva o hospodaření). 

A. Prostředky ze státního rozpočtu poskytované MŠMT 

Mzdové prostředky pro zaměstnance, ONIV, DVPP, učební pomůcky a některé další položky jsou 
v základních školách přímo financovány státem prostřednictvím MŠMT, které tyto prostředky přiděluje 
jako účelové dotace krajům a školám. Finanční prostředky, které jsou škole přidělovány normativním 
způsobem ze státního rozpočtu, jsou definovány ve školském zákoně. Škola tyto prostředky dostává na 
svůj účet z krajského úřadu. Finanční prostředky jsou škole přiděleny dle agregovaných normativů 
podle počtu žáků na škole. 

Pro rok 2019  přidělilo MŠMT naší škole celkem  26 143 835,00 Kč. 
                       

B. Prostředky poskytované zřizovatelem Městem Lázně Bělohrad 
Město Lázně Bělohrad, které je zřizovatelem Základní školy K.V.Raise Lázně Bělohrad, pečuje o 

budovu školy a o její modernizaci s velkou pozorností. Budova je v pořádku, vyhovuje hygienickým 
předpisům a snaha o modernizaci zařízení a vnitřního vybavení je setrvalá. Architektonicky patří škola 
mezi dominanty města.  

Příspěvek města na činnost školy zabezpečuje nejen provoz školy, ale zřizovatel umožňuje  
přísunem dalších finančních prostředků zabezpečení dostatečné vybavenosti pro výuku i pro práci 
zaměstnanců, škola má díky finančním prostředkům z městského rozpočtu nové hygienicky vyhovující 
výškově stavitelné lavice,  nový nábytek v kancelářích a ve třídách, učitelské kabinety jsou vybaveny 
výpočetní technikou a novým nábytkem a třídy audiovizuální technikou. Kuchyň je vybavena 
nerezovým nádobím, dvěma konvektomaty a myčkami. Ve škole byly vymalovány některé třídy, část 
chodeb a některé kabinety.  

Škola je postupně vybavována interaktivními dataprojektory ve třídách I. a II. stupně, každý rok 
vždy ve 4 třídách.    
 Zřizovatel poskytuje přímou podporu lyžařskému výcviku žáků (500 Kč/ž) a příspěvkem na 
pomůcky pro žáky I. ročníku (400 Kč/žáka) prostřednictvím svého příspěvku škole. Přímá podpora 
směřuje také na prevenci.  
  

Říjen 8317 823 1252 10392

Listopad 9082 933 1175 11190

Prosinec 6523 677 868 8068

Leden 8429 875 1158 10462

Únor 6550 706 1055 8311

Březen 3149 340 447 3936

Duben - - - -

Květen 825 132 129 1086

Červen 3306 609 658 4573

Červenec 192 149 1098 1439

Srpen 161 65 147 373

CELKEM 55207 6186 9200 70593
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 V tomto školním roce zřizovatel dokončil kompletní rekonstrukci “školičky”, o letních prázdninách 
byla vyměněna dlažba na chodbách v budově B a v březnu byly díky příspěvku města laminem 
obložené sokly na chodbách.  
Provozní příspěvek města činil pro rok  2019 3 079 077 Kč. 

V Lázních Bělohradě 20. října 2020                    Jaroslav JIRÁSKO – ředitel školy 

Fotopříloha :   

Příloha č. 1 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2019 
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