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1. Základní údaje o škole 

1.1 škola  

název školy Základní škola a Mateřská škola, 
 Janské Lázně, okres Trutnov 

adresa školy Janské Lázně, Školní 81 

právní forma příspěvková organizace 

IČO                 
75016851 

IZO  
650061152 

identifikátor školy ZŠ  102578117 
MŠ 107588820 
ŠD 117900559 
ŠJ 102918732 

vedení školy ředitel: Mgr. Zdeňka Hrnčířová 
zástupce ředitele v době nepřítomnosti 
ředitele: Mgr. Marie Kučerová 

kontakt tel.: 499 875 414 
e-mail: zs-ms@janske-lazne.cz 
internet: www.zsjanskelazne.cz 

 
 
 
 
 
 

1.2 zřizovatel  

název zřizovatele Město Janské Lázně 

adresa zřizovatele Nám. Svobody 273, 542 25 Janské 
Lázně 

kontakt tel.: 499 875 101 
e-mail: mesto@janske-lazne.cz 

 
 
 
 
 
 
 

1.3 součásti školy kapacita                     2016/2017 

Mateřská škola 50 dětí        zapsáno         25 

Základní škola 90 žáků                             31 

Školní družina 30 žáků                             29 

Školní jídelna MŠ + ZŠ 100 jídel 
 

 

 



 

 

 

1.4 Základní údaje o součástech školy, materiálně technické podmínky 

 

           Naše škola patří mezi málotřídní – dvojtřídní se všemi ročníky 1. stupně.  Ve školním 

roce 2016 – 2017 byly ročníky rozděleny do dvou tříd.  I. třída  –  postupový ročník  1. a 2.      

( 15 žáků), II. třída s ročníky – 3., 4., a 5. ( 16 žáků). 

           Pracujeme dle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem „Nová škola“.  

Pedagogové školy se snaží, aby výuka pro děti byla zajímavá a motivovala je ke snaze 

vědomě získávat potřebné vědomosti a dovednosti a ty dále používat. 

           Základní školu v Janských Lázních navštěvovalo ve školním roce 2016 – 2017  31 dětí 

převážně z Janských Lázní. Tři žáci dojížděli ze Svobody nad Úpou. Většina dětí po ukončení 

docházky v naší škole přechází do spádové školy ve Svobodě nad Úpou.  

         Škola spolupracuje s Plaveckou školou Lokomotivy Trutnov, s výtvarnou dílnou Bosorka 

a dalšími organizacemi. 

          Prostory školy jsou ve dvou budovách. V tzv. „horní budově školy“ probíhá většina 

výuky ve dvou třídách a v PC učebně. V letošním školním roce byla nově vybavena učebna   

1. třídy projektorem EPSON. 

          V „dolní budově školy“ je prostor pro výuku tělesné výchovy, vyučuje se zde výtvarná 

výchova a pracovní vyučování a je zde zázemí pro školní družinu. V podkroví budovy je 

několik heren pro odpolední činnost, herna na stolní tenis, dílnička, kuchyňka pro případné 

pečení a vaření, a samozřejmě děti často využívají prostor tělocvičny. Školní družinu 

navštěvovalo 29 dětí ze všech ročníků školy.  Provoz družiny začíná v 6:45 – 7:45/8.45/ dle 

rozvrhu dětí, odpolední provoz začíná v 11:45 a končí v 15:45. V době letních prázdnin zde 

proběhla rekonstrukce zadní části střechy a výměna sádrokartonových podhledů v zadní 

části budovy. 

           Součástí organizace je i Mateřská škola, která sídlí ve svém vlastním objektu. Budova je 

koncipována pro 50 dětí. Vzhledem k nižšímu počtu dětí je otevřeno jedno oddělení pro 28 

dětí.  O děti se starají dvě plně kvalifikované paní učitelky. Pracují s dětmi dle svého školního 

vzdělávacího programu  - „Sluníčko“. V této budově také sídlí školní jídelna, která zajišťuje 

stravování pro žáky ZŠ, MŠ a zaměstnance školy. V loňském roce proběhla rekonstrukce 

zahrady MŠ. Firma Antoš vybavila zahradu novými herními prvky a zastíněním stávajícího 

pískoviště. 

 

 



 

1.5 Údaje o školské radě 

 Členové školské rady z řad pedagogických pracovníků: 

Mgr. Marie Kučerová  -  předsedkyně školské rady 

Bc. Štěpánka Štelzerová 

 

Členové školské rady z řad zákonných zástupců: 

pan Jindřich Kalivoda 

paní Martina Hradecká 

 

Členové školské rady z řad zástupců města: 

Ing. Pavel Kout 

paní Jana Pourová 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

Pracujeme dle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem  Nová škola, 

č.j. 60/2007. 

 

Učební plán 1. tř. 2. tř. 3. tř. 4. tř. 5. tř. 

Celkem hodin 

týdně 
21 22 24 25 26 

 

Každoročně je zařazen plavecký výcvik pro 1. a 2. ročník  –  10 lekcí po 2 

hodinách.   Zajišťuje Plavecká škola Lokomotivy Trutnov. 

 



 

Výcvik  bruslení na zimním stadionu v Trutnově (žáci 3.,4., a 5. ročníku) vede 

Mgr. M. Kučerová. 

 

3. Přehled pracovníků školy: 

 

Základní škola a Mateřská škola Janské Lázně 
 

Mgr. Zdeňka Hrnčířová -  ředitelka  

 

 

Základní škola 

 

Mgr. Zdeňka Hrnčířová  -  učitelka 

 

Mgr. Marie Kučerová  -  učitelka  

 

Mgr. Pavel  Šedivý  -  učitel  

 

Bc. Štěpánka Štelzerová  -  vychovatelka ŠD  -  učitelka – uklízečka (budova ŠD) 

 

Jana Pourová  -  školnice ZŠ 

 

 

Mateřská škola 

 

Hana Stránská  -  vedoucí učitelka 

 

Taťána Kubištová  - učitelka 

 

Jana Pourová -  školnice MŠ 

 

Jana Pourová – asistent pedagoga 

 

 

Školní jídelna 

 

Monika Vtípilová  -  vedoucí školní jídelny 

 

Monika Beranová  -  kuchařka 



 

 

 

 

 

3.1 Údaje o pedagogických pracovnících ZŠ 

 

Mgr. Z. Hrnčířová 
19 let 

praxe 
      1.st ZŠ              100% 

Mgr. M. Kučerová        37 let 

       praxe 
       M, Tv 

        

             100% 

              

Mgr. P. Šedivý 16 let praxe        Tv, Pč 

            

            22,7%   

                

Bc. Š. Štelzerová 

 

32 let praxe 

 

24 let praxe 

   Vychovatelství 

        učitelka 

            82,7%                                                  

          13,62%                                                      

 

4. Zápis k povinné školní docházce 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017 – 2018 se konal 19. 4. 2017. K zápisu se 

dostavilo 7 dětí, 5 dětí bylo přijato, 2 děti dostaly odklad školní docházky. Do 1. 

ročníku pro školní rok 2017 -2018  nastoupí 4 děti ( jeden z přijatých žáků se 

odstěhoval).                                                                                                                                                        

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

Ve školním roce 2016 -2017 navštěvovalo školu v 1. pololetí 30 žáků, ve 2. 

pololetí 29. Všichni prospěli. V prvním pololetí prospělo s vyznamenáním 29 

dětí, ve druhém pololetí 26. Nebyly uděleny snížené známky z chování, nebyly 

řešeny žádné projevy šikany a sociálně patologických jevů.  

 



5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

Za 1. pololetí školního roku bylo zameškáno 1576 hodin, průměrně na žáka tedy 

52,53.  Ve druhém pololetí zameškaly děti dohromady 1268 hodin, průměrně 

žák zameškal 43,724 hodin. Všechny zameškané hodiny byly řádně omluveny.  

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích 

Ve školním roce 2016 – 2017 nebyl ve škole žádný žák se speciálními 

vzdělávacími potřebami.  

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních 

pracovníků ZŠ a MŠ  

Mgr. Z. Hrnčířová                 9. 2016 – 6. 2017 Výuka angličtiny – škola M. Williamson 

                                                        12. 9. 2016 Porada ředitelů škol  

                                                        24. 1. 2017 Porada ředitelů škol     

                                                         7. 2. 2017 Řešení aktuálních problémů řízení školy     

                                                         16. 3. 2017 Porada ředitelů škol                                       

                                               

Vtípilová Monika                   8. 3. 2017 Seminář – Legislativní změny, hygienická pravidla 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

                           6. 12. 2016  Mikulášská besídka v KINĚ  VLAST Janské Lázně 

                       21. 12. 2016 Vánoční besídka v ZŠ 

Po celý rok byly instalovány výstavky dětských prací v budovách školy a 

vestibulu KINA VLAST. 

 



7.1 Údaje o mimoškolních aktivitách 

       Sběr kaštanů 

       Fond SIDUS  - pomoc při veřejné sbírce  

       Občanské sdružení CPK - CHRPA – pomoc při veřejné sbírce 

       Sbírka plastových víček – Nadace pro Barborku 

 

7.2 Účast žáků v soutěžích 

    únor 2016    Výtvarná soutěž „Houby jsou krásné“  

                                    1. místo – Kateřina Veselá, 5.r. 

                                                     

7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích 

1. 3. 2017 Lyžařské závody škol Úpského údolí  - Duncan  (v letošním roce        

jsme byli pořádající školou) 

                              Matěj Sedláček 1. r. – 1. místo 

7.4 Ostatní akce školy 

ZÁŘÍ 

8. 9. 2016   Zahájení plaveckého výcviku 

15. 9. 2016   Plavecký výcvik 

16. 9. 2016   Den zemědělství Hradec Králové – návštěva DOŽÍNEK (ZŠ a MŠ) 

22. 9. 2016   Plavecký výcvik  

29. 9. 2016   Plavecký výcvik 

 

 

 



ŘÍJEN 

6. 10. 2016   Plavecký výcvik 

13. 10. 2016   Plavecký výcvik 

14. 10. 2016 Přednáška o 1. pomoci – Ondřej Elišák – student VOŠ záchranář 

20. 10. 2016 Plavecký výcvik 

LISTOPAD 

3. 11. 2016  Plavecký výcvik 

3. 11. 2016    Výcvik bruslení – Zimní stadion Trutnov (3. – 5.r.) 

10. 11. 2016  Plavecký výcvik 

10. 11. 2016  Výcvik bruslení 

24. 11. 2016  Ukončení plaveckého výcviku – závody 

24. 11. 2016  Výcvik bruslení 

PROSINEC 

8. 12. 2016  Návštěva vánoční ZOO ve Dvoře Králové nad Labem 

15. 12. 2016 Výlet do Perníkové chaloupky – Muzeum perníku  - Ráby u 

Pardubic 

21. 12. 2016  Vánoční besídka 

ÚNOR 

8. 2. 2017   Mobilní planetárium 

21. 2. 2017 Hudební pohádka (1. a 2. r. ) 

28. 2. 2017 Beseda s paní spisovatelkou A. Birke - Semerákovou 

BŘEZEN 

1. 3. 2017      Lyžařské závody 

14. 3. 2017    Exkurze – Záchranná služba Trutnov 



KVĚTEN 

5. 5. 2017   Trilopark  

17. 5. 2017    Pohádka (studenti OA Janské Lázně) 

18. 5. 2017    Pořad o Krkonoších (1.,2.r.) 

ČERVEN 

1. 6. 2017      Sportovní den na Modrokamenné boudě 

9. 6. 2017      Výlet do Babiččina údolí 

15. 6. 2017      Projekt –„Koš ovoce“ 

21. 6. 2017   Exkurze na MÚ 

23. 6. 2017  Hledání pokladu rytíře Jana ( Bosorka) 

 

 

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti  

Ve školním roce 2016 – 2017 nebyla na škole provedena inspekce ČŠI. 

21. 12. 2016 MÚ Janské Lázně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Fotografie tříd 

 

 



Zpráva o hospodaření za příspěvkovou organizaci 

Základní škola a Mateřská škola Janské Lázně za školní 

rok 2016/2017 

 

 
Období červenec – prosinec 2016 

Výnosy        1 911 017,47 

Náklady                 2 304 869,56   

Hosp.výsledek       -  393 852,09 (ztráta) 

 

V uvedeném období nebyly čerpány žádné investice. 

Organizaci byly přiznány dvě dotace, každá se svým přiděleným účelovým znakem. 

V účetnictví je každá dotace sledována zvlášť. Koncem roku byla dotace s ÚZ 33 353 i  

33 052 vyčerpána a vyúčtována. 

 

V hospodaření za uvedené období vznikla ztráta. Byla způsobena zvýšeným čerpáním 

nákladů vzhledem k rezervě z prvního pololetí roku 2016. Dále byly a poskytnuty částečně 

dotace na přímé výdaje z KÚ už v prvním pololetí roku (ve výnosech), ale k čerpání došlo až 

v druhém pololetí rok u (náklady). Celkově za kalendářní rok 2016 byl účetní zisk ve výši 

124 273,48 Kč. Uvedený výsledek byl počátkem roku 2017 schválen zřizovatelem a byl 

přidělen do investičního fondu. Následně došlo k odvodu zřizovateli ve stejné výši.   

 

 

Období leden – červen 2017 

Výnosy       3 280 130,11            

Náklady           2 292 214,68       

Hosp. výsledek          997 915,43      

 

V uvedeném období byla schválena investiční dotace na pořízení sporáku ve výši 60 tis Kč. 

Poskytnuta bude ve 3. čtvrtletí roku 2017 

Za sledované období vznikl zisk díky tomu, že prostředky z KÚ i od zřizovatele byly 

poskytnuty již v celkové výši cca 67 % z celkové roční dotace, ale čerpání bylo pouze cca  

49 %. Ostatní prostředky jsou čerpány v souladu s ročním rozpočtem.   

 

 

 

 

Janské Lázně 19. 9. 2017 

 

 

                                    Mgr. Zdeňka Hrnčířová 

                     ředitelka ZŠ a MŠ Janské Lázně 

  

 

 

 

 

 



MŠ – HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

2016 - 2017 
 

 

 

 

 

Zřizovatel – město Janské Lázně 

Název – ZŠ a MŠ Janské Lázně 

Charakteristika školy – dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí 

Vzdělávací program – školní vzdělávací program Sluníčko, dle RVP PV 

Zaměření školy – sportovní – lyžování, plavání, estetická, enviromentální výchova, důraz 

klademe na hru, smyslové a prožitkové učení, kreativitu, spontánnost, komunikativnost, 

experimentování, spolupráce se ZŠ 

 

zaměstnanci – pedagogičtí – fyzické osoby 2, asistent pedagoga 1  

počet tříd  - 1 

počet zapsaných dětí -26 

cizinci  -   0 

nepřijaté  -  0 

integrované -  1 

odložená školní docházka -  1 

další aktivity pro děti  - kroužek „Flétničky“ – vede  Stránská 

cvičení s prvky jógy -  Kubištová   

příprava předškoláků na vstup do ZŠ  - Stránská 

 

 

 

další aktivity školy, prezentace školy – výstavy výtvarných prací, účast v soutěžích, besídky 

pro rodiče, pro seniory, vítání občánků, výlety, návštěva divadelních představení, sportovní 

hry MŠ, turistické výlety, návštěva výtvarné dílny Bosorka, vycházky za zvířátky, plavání, 

lyžování 

 

MŠ spolupracuje – s místními podnikateli, s rodiči a prarodiči, s okolními MŠ, s dětskou  

lékařkou, s knihovnou ve Svobodě n. Úpou, kde mají dětský koutek, s MěÚ Janské Lázně a 

jeho technickými službami, se společností Mega plus, lyžařskou školou K+K p. Kočí, ZŠ 

Janské Lázně, s místním Klubem důchodců, s výtvarnou dílnou Bosorka, s OA Janské Lázně 

 

spolupráce s rodiči – schůzky s rodiči, akce pro děti a rodiče, nabídka adaptačního programu, 

nabízíme rodičům možnost podívat se kdykoliv do MŠ a podívat se na aktivity v MŠ 

 

sponzorské dary  - finanční dary  

hračky – od rodičů, sponzorů, 

volné jízdenky na Černou horu 

balíčky pro děti k Mikuláši,  

občerstvení pro děti 

výtvarné materiály 

sponzorování výletů, aktivit pro děti, výtvarné dílny Bosorka 

 



 

hodnocení personálních podmínek – pedagogický kolektiv se v letošním roce skládá ze 2 

učitelek se středním vzděláním, s úvazkem 1,0 a částečného úvazku asistenta pedagoga, 

učitelky jsou zkušené s dlouholetou praxí, kolektiv pracovníků je stabilizovaný 

 

 

hodnocení podmínek vzdělávání – škola má vyhovující prostorové podmínky, prostory v 1. 

patře využíváme pro aktivity s předškoláky, na cvičení, jako ložnice, prostory MŠ jsou 

dostatečně vybaveny hračkami a nábytkem, hračky jsou umístěny tak, aby děti měly k nim 

volný přístup, přestavěn sklad hraček tak, aby nabídka hraček byla přístupnější, 

hračky a nábytek postupně obměňujeme dle finančních možností… 

 

 

materiálně technické podmínky: 

vybavení zahrady MŠ – loď s herními prvky a houpadla, zastřešení pískoviště - instalace říjen 

2016   

 

 

průběh vzdělávání :  vzdělávání probíhá na základě ŠVP, zprac. na měsíční a týdenní bloky, 

zohledňujeme zájmy a potřeby dětí, roční období a aktuální situace, vypracováváme 

individuální vzdělávací plány  

snažíme se dělit třídu na 2 skupiny a věnovat se dětem individuálně a v menší skupině /menší 

děti se soustředí kratší dobu/   

výsledky vzdělávání – vzhledem k tomu, že jsme na pracovišti pouze dvě učitelky, 

konzultujeme výsledky výchovně vzdělávacího procesu během školního roku průběžně, 

každý týden ústně, písemně měsíčně po uzavření tématu 

režim přizpůsoben potřebám dětí 

 

 

 

hodnocení akcí :   

akce jsou pořádané v souladu s ŠVP, přiměřené věku, možnostem a zájmu dětí, kladně 

hodnotíme divadelní představení pro děti, představení  probíhají v prostorách MŠ, jsou 

společné i pro děti ze ZŠ   

velmi kladně jsou hodnocena vystoupení v kině na Mikulášské nadílce a vystoupení v klubu 

důchodců  

rodiče kladně hodnotí lyžařský výcvik a my vítáme pomoc některých rodičů při akcích pro 

děti, hlavně při lyžařském výcviku a plavání na OA Janské Lázně, sponzorské dary v podobě 

zajišťování a financování akcí pro děti 

již tradičně v prosinci jedeme se ZŠ do Dvora Králové zdobit vánoční stromeček zvířátkům 

v ZOO 

rádi bychom navázali větší spolupráci s okolními MŠ – výlety, setkání, soutěže, závody…. 

 

 

enviromentální výchova –dále pracujeme dle projektu v ŠVP, snažíme se přizpůsobit se 

věku a možnosti menších dětí, pokračujeme v našich stálých aktivitách 

využívat informačních bulletinů Mrkvička 

snaha o vytvoření stálého „ koutku přírody“ s obměnami v průběhu roč. období 

 

 



závěry – další sebevzdělávání pedagogických pracovníků – dle možností a nabídky 

 

další vybavení prostor školy a zahrady, úprava prostředí školy a zahrady  

navázané  kontakty – ekologické oddělení  KRNAP, akce pro děti 

spolupráce se ZŠ, plánování společných akcí a výletů, využívání prostor ZŠ - tělocvična  

 

 

vzdělávání pedagogů: 

učitelky se vzdělávají individuálně, zaměříme se na návštěvy podobných zařízení, hospitace 

v MŠ, předávání poznatků a zkušeností 

spolupráce s PPP Trutnov, SPC Trutnov – konzultace s odborníky, další vzdělávání, studium 

literatury – zaměření na poruchy autistického spektra 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

AKCE  ŠKOLY: 

 

září 

3 výlety na zahájení školního roku – opékání v kempu Čistá, jízda na lodi, 

-výlet do Vrchlabí, akce KRNAP „Louka plná dětí“ 

-výlet do lesoparku v Trutnově, poznávání přírody 

společná akce ZŠ a MŠ – Dožínky v Hradci Králové 

začínáme kroužek „Flétničky 

 

 

říjen 

výstava výtvarných prací v kině Vlast  

slavnostní otevření nově vybavené zahrady MŠ 

konzultace s odborníky z SPC Trutnov – poruchy autistického spektra 

tematické vycházky do přírody, výlety do okolí 

 

 

listopad 

příprava pásma k Mikulášské nadílce  

 

 

prosinec 

vánoční fotografování 

besídka v kině – Mikulášská nadílka 

návštěva Mikuláše v MŠ, nadílka 

vánoční nadílka v MŠ 

besídka pro rodiče 

besídka pro důchodce na „Zdeně“ 

návštěva ZOO Dvůr Králové – zdobení vánočního stromečku 



 

 

leden 

výstava výtvarných prací v kině Vlast  

lyžařský výcvik – 7 lekcí, lyžařské závody 

 

 

únor 

zimní sezonní činnosti 

hudební pohádka v MŠ „Karneval zvířat“ 

návštěva ZŠ – promítání ve „stanu“ VESMÍR 

 

březen 

návštěva knihovny ve Svobodě n. Ú. - výlet skibusem 

lyžařský výcvik 3x, závody 

výlet do obory ve Vrchlabí / akce KRNAP/ 

karneval v MŠ 

 

duben 

kouzelník RENO  

výlet do Trutnova – prohlídka Legiovlaku 

oslava čarodějnic, rej čarodějnic – se ZŠ 

 

květen 
besídka pro rodiče ke Svátku matek 

plavání na Obchodní akademii 

koncert na Lovraně – seznámení s hudebními nástroji 

divadelní představení na Obchodní akademii – Hodina zpěvu 

Pohádkové Krkonoše – pořad pro děti 

 

červen 

Den dětí v MŠ – hry, soutěže na hřišti a v lese 

fotografování dětí 

plavání na OA 

výlet s opékáním buřtů 

výlet ZŠ a MŠ – do Babiččina údolí / oživlé postavy /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Zpracovala Hana Stránská    20. 9. 2017  

 

 

 


