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Část  I.
Základní údaje o škole

a) Název školy, sídlo, právní forma, IČ, Identifikátor zařízení

Název právnické osoby: Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice

      Adresa: Havlíčkova 812
542 32  ÚPICE

      Právní forma: příspěvková organizace
      IČ: 72 073 209

      Identifikátor právnické osoby: 691 002 142

b)   Název a adresa zřizovatele

(zřizovatel: právnická osoba vykonávající činnost školy a školských zařízení)

      Zřizovatel: Město Úpice
      Adresa: Pod Městem 624

542 32  ÚPICE, okres Trutnov
      Právní forma: obec, IČ: 00 278 386

c) Vedení  školy

       ředitelka: Ing. Jana Nývltová, CSc., (na základě výsledků konkursního řízení
jmenována zřizovatelem od  1. 7. 2012 na období 6 let do 30 .6. 2018)
nově jmenována  zřizovatelem od  1. 7. 2018

       trvalý pobyt: Havlovice nad Úpou 228, 542 32  Úpice

       zástupce ředitelky: Mgr. Jan Nývlt (od 1.9.2016)
       trvalý pobyt: Havlovice 372, 542 32, Úpice

      (ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby)

d) Druh školy a  školská zařízení:

       Druh školy: státní

       1. Střední škola IZO: 015 037 789
           Havlíčkova 812, 542 32  Úpice
       2. Domov mládeže IZO: 110 029 089
           Havlíčkova 890, 542 32  Úpice
       3. Školní jídelna IZO: 110 037 286
           Havlíčkova 890, 542 32  Úpice
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e) Celková kapacita školy a školských zařízení

1. Střední škola kapacita: 490 cílová: 490 žáků
2. Domov mládeže kapacita: 10 cílová: 10 lůžek
3. Školní jídelna kapacita: 350 cílová: 350 stravovaných

f) Zařazení do sítě škol a školských zařízení

       Zařazení Gymnázia do sítě škol a školských zařízení  k 1. 9. 1994.
Zahájení   činnosti   Gymnázia  a  Střední  odborné   školy,   Úpice,   Havlíčkova  812 (po  sloučení
s  Integrovanou střední školou, Havlíčkova 812, Úpice)  dne 1. 7. 2000 na základě rozhodnutí
MŠMT ČR ze dne 31.1.2000   pod čj. 12 112/2000-II/2.
Poslední rozhodnutí  o  změně  zařazení   školy  do  sítě   škol,   předškolních   zařízení  a      školských
zařízení  č.j. 10 393/2009-21 ze dne 6.5.2009  s účinností od 1.9.2009.
Ke  dni 31.12.2010 byla střední škola, jejíž činnost vykonávalo Gymnázium a Střední odborná škola,
Úpice,  Havlíčkova 812, zrušena.
Od 1.1.2011  byla  zřízena  Městem Úpice  nová  střední  škola,   tj. Městské gymnázium a střední
odborná   škola   Úpice. Rozhodnutí   o    zápisu    do    rejstříku    škol    a    školských    zařízení
č.j.   29 496/2010-21 ze  dne  19.11.2010 s účinností od 1.1.2011.

g) Seznam zájmových, občanských a dalších sdružení působících při škole

Škola je registrována v AŠSK (Asociace školních sportovních klubů).
       Při škole působí Mládež českého červeného kříže.

h) Údaje, týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje

Dlouhodobým záměrem školy je posílení a inovace gymnaziálního vzdělávání, rozvíjení oboru
veřejnosprávní činnost, rozšíření nabídky vzdělávání pro veřejnost, pokračování ve spolupráci se
Slezskou univerzitou v Opavě a s dalšími subjekty.

ch) Údaje o školské radě

Ve školním roce 2017/18 proběhla volba do školské rady.

Nově zvolenými členy školské rady se stali:

předseda: Mgr. Šárka Bušinská zástupce zřizovatele

členové: pan Pavel Mach zástupce zřizovatele
paní Darica Kricnarová zástupce z řad rodičů a zletilých studentů
Ing. Petr Svoboda, Ph.D. zástupce z řad rodičů a zletilých  studentů
Ing. Luboš Panny zástupce pedagogických pracovníků
Ing. Jana Šepsová zástupce pedagogických pracovníků
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Část II.
Přehled oborů vzdělání, učební dokumenty

a) Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy:

      S účinností od 1. 1. 2011 byly zapsány do školského rejstříku obory vzdělání podle Klasifikace
kmenových oborů  vzdělání a Rámcové vzdělávací programy:

68-43-M Veřejnosprávní činnost
1. 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost délka vzdělávání:  4 r. 0 měs.
    denní forma vzdělávání
2. 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost délka vzdělávání:  5 r. 0 měs.
    dálková forma vzdělávání

79-41-K Gymnázium
4. 79-41-K/41 Gymnázium délka vzdělávání:  4 r. 0 měs.
    denní forma vzdělávání
5. 79-41-K/801 Gymnázium -  všeobecné délka vzdělávání:  8 r. 0 měs.

          denní forma vzdělávání (dobíhající obor)
6. 79-41-K/81 Gymnázium délka vzdělávání:  8 r. 0 měs.
    denní forma vzdělávání

    S účinností od 1. 9. 2011 byl proveden výmaz ze školského rejstříku oborů vzdělání:

68-43-M  Veřejnosprávní činnost
       1. 68-43-M/001  Veřejnosprávní činnost délka vzdělávání:  4 r. 0 měs.
                 denní forma vzdělávání (dobíhající obor)

79-41-K Gymnázium
2. 79-41-K/401  Gymnázium – všeobecné délka vzdělávání:  4 r. 0 měs.
     denní forma vzdělávání (dobíhající obor)

3. 79-41-K/801  Gymnázium – všeobecné délka vzdělávání:  8 r. 0 měs.
     denní forma vzdělávání (dobíhající obor)

S účinností od 5.10.2011 byl  do školského rejstříku proveden zpětný zápis těchto oborů
vzdělání (výmaz uvedených oborů byl proveden Rozhodnutím MŠMT č.j. 1763/2011-251
s účinností od 1.9.2011 na základě chybného podkladu zpracovaného ÚIV):

68-43-M  Veřejnosprávní činnost
       1. 68-43-M/001  Veřejnosprávní činnost délka vzdělávání:  4 r. 0 měs.
                 denní forma vzdělávání (dobíhající obor)

2. 79-41-K/801  Gymnázium – všeobecné délka vzdělávání:  8 r. 0 měs.
     denní forma vzdělávání (dobíhající obor)
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Denní studium (k 30. 9. 2018)

Počet tříd Celkový počet
žáků

Počet žáků
na jednu třídu

Počet žáků
na učitele

Gymnázium       8
SOŠ 4

170
61

21,25
15,25

11,5
9,8

Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR

Kód oboru Název oboru Kdo vydal učební
dokumenty Pod č.j./název Platnost od

79-41-K/81 Gymnázium GSOŠ Úpice ŠVP-„Učíme se
pro život I“ 1.9.2007

79-41-K/41 Gymnázium GSOŠ Úpice ŠVP-„Učíme se
pro život II“ 1.9.2009

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost –DE GSOŠ Úpice ŠVP-„Se vzděláním
do praxe“

1.9.2009
1.S, 2.S, 3.S, 4.S

pozn.: DE = denní studium

                                                              Část III.
Personální zabezpečení činnosti školy

a) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti
(zákon č. 563/2004 Sb.).

Ve školním roce 2015/2016  působilo na škole 19 učitelů. Kromě dvou učitelů jsou všichni pedagogičtí
zaměstnanci odborně i pedagogicky způsobilí.

Jméno pracovníka Pracovní
zařazení

Pedagogická a odborná kvalifikace
učitelů,  učitelů odborného výcviku, vychovatelů

Vyučení
u UOV
(obor)

Odborné
(vysokoškolské, ÚSO)

Pedag
og.
(PF,
FF,

DPS)

Délka
praxe

Mgr.    Pavel Blatník učitel --- VŠ – Univerzita Hradec Král. PF 27 let
Mgr.    Petra Dudková učitelka --- VŠ - Univerzita Hradec Král. PF 120let
Mgr.     Michaela Hofmanová učitelka --- VŠ - MU Brno PF 21let
Mgr.   Andrea Kadaníková učitelka --- VŠ – UK Praha PF 16 let

PhDr.   Petra Nývltová učitelka --- VŠ – zdravotnictví a sociální
práce sv. Alžběty Příbram - 17 let

Mgr.    Hana Levinská učitelka --- VŠ - JU v  Č. Budějovicích PF 31 let
Mgr.    Kamila Matejíková učitelka --- VŠ - Univerzita Hradec Král. PF 29 let

Karel Mikeš učitel --- VŠ - UHK, UP Olomouc PF 46 let
Mgr. Jan Beránek učitel --- VŠ – UK Praha PF 16 let
Mgr.    Jan Nývlt zást. ředit. --- VŠ – Univerzita Hradec Král. PF 8 let
Ing.     Jana Nývltová, CSc. ředitelka --- VŠ - VŠE Praha DPS 31 let
Mgr.    Lenka Pechová učitelka --- VŠ - Univerzita Hradec Král. PF 20 let
Ing. Jana Prokopová učitelka --- VŠ - VŠE Praha DPS 25 let
Ing.     Luboš Panny učitel --- VŠ - UHK, ČZU Praha PF 36 let
Mgr.    Blanka Reichertová učitelka --- VŠ - UK Praha PF 26 let
Ing.     Jana Šepsová učitelka --- VŠ - VŠCHT Pardubice DPS 39 let
Mgr.      Milan Vlček učitel --- VŠ – Univerzita Hradec Král. PF 3  roky
Mgr.      Adam Tuček učitel --- VŠ - Univerzita Hradec Král. PF 4  roky

praxe uvedena jako „započitatelná praxe“ dle Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, v platném znění
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Mgr. Vratislav Chmelík učitel --- VŠ – Masarykova univerzita
Brno 25 let

Mgr. Václava Balcarová učitelka --- VŠ - Univerzita Hradec Král. PF 20 let
Mgr. Klára Burešová učitelka --- VŠ - UP Olomouc PF 10 let

b)   Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné způsobilosti.

Jméno pracovníka Pracovní  zařazení

Odborná kvalifikace nepedagogických
pracovníků

Vyučení
u UOV
(obor)

Odborné
(vysokoškolské,

ÚSO)
Jiné

(základní) Délka praxe

Marie Burešová uklízečka --- --- základní 48 let
Eva Hůlková sekret.  + pokladní --- ÚSO – SEŠ --- 40 let
Jana Vojtová domov. + uklízečka --- --- základní 50 let
Ladislav Luštinec školník  údržbář kotlář --- --- 49 let
Květoslava  Junková uklízečka --- --- základní 37 let
Jitka Vlčková ved.  školního strav. --- ÚSO – SHŠ --- 38 let
Valerie Nyklíčková kuchařka kuchařka --- --- 17 let
Alena Němečková kuchařka --- --- základní 4 roky
Petra Frimlová kuchařka kuchřka --- --- 14 let
Olga Nováková pom. kuchařka --- ÚSO - SOŠ základní 22 let
Jaroslava Ročňáková uklízečka --- --- základní 50 let
Daniela Burešová uklizečka prodavač --- --- 17 let

praxe uvedena jako „započitatelná praxe“ dle Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, v platném  znění

c)   Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka.

Počet  pedagogických  pracovníků
Školní rok 2018/2019 0

d)    Počet nekvalifikovaných pracovníků

školní rok  2018/2019
u pedagogických  pracovníků 0
u nepedagogických pracovníků -

e)   Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků

Druh studia, kurzu apod. Počet  zúčastněných pracovníků
zvyšování kvalifikace 0
další vzdělávání 34
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Část IV.
Údaje o přijímacím řízení

a)    souhrnný údaj o přijímacím řízení (celkový počet přijatých žáků  k 31. 8. 2019)

           Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Kód oboru Název oboru 1. kolo další kola poč. přij.
poč. přihl poč. ZL poč. přihl poč. ZL  celkem

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) 59 23 0 0 23
49-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) 12 4 4 0 5
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 26 16 3 1 17

Část V.
Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků

a)    členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů S (k 30.9.2018)

Víceletá gymnázia

Kód oboru Název oboru 1.
roč.

2.
roč.

3.
roč.

4.
roč.

5.
roč.

6.
roč.

7.
roč.

8.
roč.

Celk.
počet
žáků

Poč.
tříd
celk.

79-41-K/81 Gymnázium 1 1 1 1 1 1 1 1 170 8

Čtyřleté gymnázium a Střední odborná škola

Kód oboru Název oboru 1.
roč.

2.
roč.

3.
roč.

4.
roč.

5.
roč.

Celk.
počet
žáků

Poč.
tříd
celk.

79-41-K/41 Gymnázium 0 0 0 0 0 0 0
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - DE 1 1 1 1 0 61 4

b)  prospěch žáků ve škole (údaje k 31.8.2019 )

Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Opakuje
prima 23 15 8 0 0
sekunda 14 8 6 0 0
tercie 24 9 15 0 0
kvarta 19 7 11 1 0
kvinta 18 6 12 0 0
sexta 24 2 22 0 0
septima 26 6 20 0 0
oktáva 20 2 18 0 0
1.S 17 4 13 0 0
2.S 12 1 10 1 0
3.S 17 3 13 1 0
4.S 14 1 13 0 0
celkem 228 64 161 3 0
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c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka (za 1. i  2. pololetí)

Ročník Počet
celkem

Důvodem
prospěch

Důvodem
chování

Jiné
důvody

Počet zamešk.
hod./žák

1. pol.

Počet zamešk.
hod./žák

2. pol.

Počet neoml.
hod./žák

1. pol.     2. pol.
prima 0 0 0 0 46,56 39,39 0,04 0
sekunda 0 0 0 0 64,21 55,64 0 1
tercie 0 0 0 0 59,91 59,95 0 2,17
kvarta 0 0 0 0 46,05 58,05 0 0
kvinta 0 0 0 0 44,22 58,27 0,11 0
sexta 0 0 0 0 64,45 82,83 0 0,17
septima 0 0 0 0 78,77 69,23 0,04 0,54
oktáva 0 0 0 0 83,95 37,50 0 0
1.S 0 0 0 0 56,11 70,35 0 0,06
2.S 0 0 0 0 128,25 104,08 0,42 1,17
3.S 0 0 0 46,35 49,35 0 0
4.S 0 0 0 0 62,5 36,07 2,07 4,07
průměr 0 0 0 0 65,11 60,06 0,22 0,77

d) Snížený stupeň z chování

Stupeň z chování
šk. rok 2018/19 (1. pololetí) šk. rok 2018/19 (2. pololetí)

počet – 230 počet – 228 žáků
1 229 227
2 1 1
3 0 0

e) Celkový počet neomluvených hodin.

Počet neomluvených hodin % z celkem zameškaných hodin
142 0,623

f) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek (státních i profilových) k 11. 9. 2019

 Maturitní zkoušky – jaro + podzim 2018

Kód oboru Název oboru Počet ž.
celkem

Počet ž.
nepřipuštěn

Prospělo
s vyznamen. Prospělo Neprospělo

Prospěl
po opr.

zkouškách

79-41-K/81 Gymnázium -
 všeobecné  8 leté 20 0 2 15 0 3

68-43-M/01 Veřejnosprávní
činnost  4 leté 14 0 1 6 7 2
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Část VI.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

          V oblasti sociálně patologických jevů byla mimo jiné, pozornost věnována problémům požívání
alkoholických a jiných návykových látek, šikany, kyberšikany, kriminalitě mládeže, problematice kouření a
rasové problematice. Nově byl důraz věnován také problematice bezpečnosti v dopravě a pohybu na
pozemních komunikacích.

      V rámci komunikace mezi studenty stojí za povšimnutí i způsob, volba a realizace školních výletů a
exkurzí. Exkurze jsou vybírány z témat, které vyžaduje výuka a zároveň nutnost preventivně působit na
studenty.
Exkurze či školní výlety byly zaměřeny na fungování úřadů i ve vztahu k prevenci kriminality, k poznávání a
ochraně přírody a kulturního dědictví i historického odkazu naší země. Snahou bylo probudit vztah k těmto
hodnotám a především zdůraznit nutnost ochrany těchto hodnot, které ze strany mládeže bývají často na pokraji
zájmu nebo končí jejich poškozováním (např. grafity, vandalismus).
       Za zmínku stojí také spolupráce se společností Farmers Trutnov s.r.o., který je ukázkou vztahu člověka a
přírody. Tam pořadatelskou činnost zajišťovala třída 3. S. Akce se účastnila i třída prima. Celá tato akce byla
hodnocena pozitivně.
      Stejně jako v loňském roce se podařilo efektivně zajistit Studentský Majáles – zajistila jej v květnu třída
septima. Organizace byla zaměřena tak, aby se zapojila celá škola, tedy žáci a učitelé. Myšlenka nadchla,
realizace i přes letošní změny v provedení akce se podařila.
     Mikulášskou nadílku pro děti z mateřských škol v prosinci zajistila třída 2. S. pro ZŠ a MŠ Havlovice a
Základní speciální školu v Úpici.
    Tradiční beseda směřující k bezpečnosti v silniční dopravě pro třídy prima a tercie. Cílem této besedy bylo
upozornit na nebezpečí v dopravě jak pro chodce tak i cyklisty.
   Sportovní den, který se konal v posledním školním týdnu ve Sportovním areálu Havlovice byl být uvolněním
a psychickým i fyzickým osvěžením po náročném konci školního roku a pozvolným předstupněm začínajících
prázdnin.
       Opět se osvědčilo při plánování všech akcí - besed, sportovní a kulturní dny počítat s pořadatelstvím i
účastí jak studentů gymnázia, tak i studentů veřejnosprávní činnosti.
       V rámci zdravotní osvěty proběhla opět přednáška členů Ligy proti rakovině k problematice rakoviny
prsu. Prakticky na modelu a s odborným výkladem. Opět, jak pro dívky, tak i pro chlapce a to společně. I tato
akce byla z řad studentů hodnocena velmi pozitivně.
       Samostatnou kapitolu tvoří práce s třídou prima a kvarta. Se třídou pokračovala práce třídního učitele ve
spolupráci s odborníkem mimo školu. Další prací s kolektivem bylo zjištěno, že někteří studenti jsou
abnormálně temperamentní. Bylo zjištěno, že část žáků nemá z rodin stanovena žádná pravidla. Žáci mnohdy
neví, jak se chovat v kolektivu a mnohdy podávájí rodičům informace, které rodič „chce“ slyšet. Ve třídě
pokračoval zvýšený pedagogický dozor o přestávkách. V současné době se situace v této třídě značně zlepšila.
Za poslední období nebyly zaznamenány žádné významné přestupky proti školnímu řadu či normám chování.
Stále trvá stanovisko, že třída je živá, hyperaktivita některých žáků je všeobecně známá a chování odpovídá
věku.
      Celkově vychází plán prevence z ŠVP a spolupracuje s plánem akcí školy. Škola se snaží vycházet ze
stanoviska, že menší množství akcí, které jsou cíleně zaměřené a dobře metodicky připravené jsou pro studenty
větším přínosem, než mnoho akcí, které jen zabírají čas a studentům nepřinesou žádné hodnoty.
      V rámci výchovy je nutné reagovat na konkrétní situace. Ty vysvětlovat v souvislostech. Je nutné také
vybírat z nabízených akcí. Ne všechny jsou vhodné a to hlavně kvalitou a mnohdy i cenou.
      Specifikem naší školy je skutečnost, že jsme školou malou, školou, která reaguje i na ekonomickou situaci
našich žáků a jejich rodin. Nerespektování zejména ekonomické situace může mít za následek i vznik
některých sociálně patologických jevů  (šikana, záškoláctví,…). Přitom je bohužel tvrdou realitou, že
ekonomické rozdíly rodin děti vnímají velmi citlivě a případné řešení těchto “nesrovnalostí – nerovností“ je
dětmi řešeno velmi razantně.
      K tomuto „řešení“ na naší škole nedošlo. Možná právě díky citlivé práci učitelů, znalosti rodinných poměrů
třídními učiteli a také osobnímu přístupu všech a respektování i ekonomické situace rodin našich žáků.
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Samotný projev sociálně patologických jevů lze hodnotit  následovně:
1. Šikana a kyberšikana ve školním roce 2018/2019 nebyla klasická šikana na škole zaznamenána.

Nedošlo ani k neshodám mezi studeny nižších ročníků gymnázia. Tam se jednalo spíše o prvky
nevhodného chování a projevy odpovídající věku studentů. Tyto situace vždy řešil třídní učitel v rámci
školního řádu po linii třídní učitel, výchovná komise a rodiče.
Ke konci školního roku se ve spojitosti se sociálními sítěmi objevil problém slovního napadání a urážek
žákyně 1.S. žákem kvarty. Jednalo se o projev vulgarizmů a slovního napadání směřujícího k jedné osobě.
S „agresorem“  bylo jednáno a také byla situace řešena se zákonným zástupcem - matkou žáka. Matka
uvedla, že ví o nestandardním chování svého syna. Velmi často s ním na toto téma mluví, upozorňuje jej
na negativa jak samotného chování, tak i negativa sociálních sítí. Žák po skončení základní školní
docházky odchází ne jinou školu. Matka byla upozorněna, že pokud se bude uvedené chování opakovat,
nebo dokonce stupňovat může být postoupeno policii k prošetření.
Bohužel toto chování je směřováno vůči žákyni s opačnou sexuální orientací. Na tuto skutečnost si budeme
muset zvykat a budeme nuceni velmi opatrnou formou tuto realitu žákům vysvětlovat.
Činnost spojená se sociálními sítěmi, která se v poslední době stává oborem kriminalistiky a je oficiálně
nazývána k y b e r š i k a n o u, nabývá na společenské důležitosti. Pro většinu studentů naší školy byla
uspořádána tematická beseda, kterou vedl odborník na počítačovou techniku a sociální sítě. Studentům
byla vysvětlena všechna úskalí a nebezpečí využívání sociálních sítí. Znovu byly poučeni o křehké hranici
mezi zábavou, recesí a spáchaným trestným činem pomocí sociálních sítí. Zveřejňování osobních údajů
ostatních, pomluvy, vydírání, zneužívání choulostivých údajů nebo fotografií bylo tématem besedy na dvě
vyučovací hodiny, ale diskuse by jistě zasloužila delšího trvání nejen z důvodu obsáhlosti tématu, ale
především pro velký zájem studentů.

2. Požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek
  a. alkohol ve školním roce 2018/2019 nebyl na škole zaznamenán žádný případ požití alkoholických
nápojů studenty na akcích pořádaných školou.
  b. jiné návykové látky ve školním roce 2018/2019 nebylo zjištěno užívání jiné
návykové látky.
O drogové problematice bylo hovořeno v rámci výuky. Je upozorňováno na její nebezpečnost. Je také
upozorňováno na další souvislosti s tím spojené – velké finanční nároky, psychické problémy, asociální
chování a mnoho dalších.

3. Kouření zůstává i nadále problémem nejen naší školy. Bohužel kopíruje situaci ve společnosti i
rodinách. Studenti dle dalších zjištění si zlozvyky kouření velmi často přinášejí z rodin, kde je kouření
standartní záležitostí. Ve školním roce byl zaznamenán případ, kdy si žák o velké přestávce „odskočil“
zakouřit. Toto porušení školního řádu bylo potrestáno.
I přes tuto skutečnost nebyl zaznamenán žádný další případ kouření ve škole nebo na školních akcích
nebo prostorách školy. Snaha o získání lektora pro preventivní přednášku zaměřenou na škodlivost
kouření pro studenty zůstává úkolem pro příští školní rok, kde bychom se rádi tento přetrvávající problém
více zaměřili.
Nicméně v této oblasti prevence trvá. Kladně hodnotíme práci třídních učitelů, kteří ve svých třídách
vysvětlují a preventivně působí nejen na celý kolektiv, ale i na jednotlivce o nichž se ví, že pravidelně
kouří.

4. Rasová problematika ve školním roce 2018/2019 nebyl na naší škole zaznamenán žádný případ
projevu rasové nenávisti. Žáci Romského etnika, kteří navštěvují naší školu, jsou zapojeni do fungování
třídních kolektivů.

5. Bezpečí a ochrana studentů ve školním roce 2018/2019 nedošlo vůči našim studentům,
ubytovaným v ubytovacím zařízení školy, k žádným útokům ze strany mladistvých nepřizpůsobivých
obyvatel města Úpice. Tady došlo ke zlepšení proti roku 2017/2018. Spolupráce s Policií ČR funguje
bezproblémově.
Studenti byli opětovně poučeni o bezpečném a vhodném způsobu pohybu po městě a zároveň byl upraven
i zpřísněn režim na ubytovacím zařízení pro studenty. Studenti byli informováni o nutnosti hlásit tyto
projevy policii. Dále byla znovu poučena i domovnice školy o postupu v případě, že dojde k dalšímu
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incidentu v době mimo vyučování. Bylo dokončeno opatření, které spočívá v uzavření pozemku, na němž
se nachází ubytovací zařízení pro studenty. Pozemek byl uzavřen oplocením, opatřen brankou a tabulkami
o zákazu vstupu nepovolaných osob.

6. Různé – ve spolupráci s MP Trutnov byla realizována přednáška zaměřená na bezpečnost silničního
provozu, ale také na prevenci kriminality mládeže na jeho účastníky. Mezi studenty byla hodnocena velmi
pozitivně. Studenti neváhali a ptali se strážníka MP i na témata, která bývají v kolektivech i rodinách
často podceňována. Plánována byla pro ročníky prima a sekunda a dále kvartu, kvintu a sextu.
     Velkým problémem začíná být „závislost“ na sítích. Mobilní komunikátor je velmi často vyměněn za
živého kamaráda. Ve škole platí zákaz používání mobilních telefonů při výuce. Tento zákaz je částečně
dodržován a to mnohdy i proti odporu studentů. Změnil se pohled vyučujících na mobilní telefony ve
výuce a využívá se ustanovení školního řádu.  Postup vůči tomuto prohřešku byl sjednocen a je tedy
posuzován v souladu s ustanovením školního řádu.
V rámci zdravého stravování byl zajištěn do školy prodej mléčných výrobků spojených s výkladem na
téma zdravá výživa. Tato aktivita však skončila pro nezájem žáků.
     V měsíci prosinci se studenti nižšího stupně osmiletého gymnázia zúčastnily přednášky organizované
Státní vědeckou knihovnou v Hradci Králové. Jednalo se o program s podporou nadace Open Society
Fund Praha. Lerktoři Kateřina Křivánková a Vojtěch Bruk – absolvent oboru politologie na Fakultě
sociálních studii MU v Brně. Téma projektového dne a přednášky byly chemtrails, fake news a kritické
myšlení jednotlivce. Přednáška měla u studentů velký ohlas a během projektového dne projevili značnou
aktivitu a s přednášejícím volně diskutovali a spolupracovali. Seznámili se s novým trendem tzv.
Deepfake videí i dalších negativních projevů při manipulaci se sociálními sítěmi.

7. Další aktivity– květnový Studentský majáles, prosincová Mikulášská pro děti mateřských škol nebo
vánoční besídka a tradiční spaní „Spaní ve škole" pomohli v rámci prevence sociálně patologických jevů
upravit nebo upevnit zdravé klima školy.

Žáci se účastnili těchto akcí:
  Sbírka Srdíčkový den

                                   Květinkový den – Liga proti rakovině
                                   Zdravá výživa – mléko pro zdraví
                                   Práce na černo – beseda s pracovníkem inspektorátu práce
                                   Bezpečně na silnice – beseda k situaci v dopravě i první pomoci
                                   Nebezpečí sociálních sítí
                                   Dluhy – v rámci průřezu předměty
                                   100 let republiky
                                   Beseda s politiky k aktuálním tématům

     Velký přínos má práce učitelů tzv. „společenskovědních“ předmětů při řízení diskuzí k aktuálním
společenským problémům. V těchto předmětech je možnost diskutovat o aktuálních problémech ve
společnosti.
    Schránka důvěry nebyla použita.
    Většina problémů byla i letos v rovině osobní – problém v rodině (rozvod, alkohol, agrese jednoho
z rodičů vůči druhému) nebo problém ekonomický. Ten bohužel nadále převyšuje.
      Záškoláctví v klasické podobě nebylo řešeno. Avšak stejně jako ostatní školy se potýkáme s žáky,
jejichž absence ve škole dosahuje tolerované hranice 40%. Snaha pedagogického sboru být maximálně
spravedlivý vychází ze skutečnosti, že někteří studenti dosahují vyššího počtu absencí díky dlouhodobé
nemoci nebo úrazu a nejde z jejich strany o záškoláctví či vyhýbání se povinnostem. Důležitým prvkem
v hodnocení situace je pak individuální přístup v těchto případech.
     Naší školu zasáhla také tzv. migrace, žáci odchází většinou na jiné - odborné školy. Jako důvod jimi
uváděný je profilace a někdy i lehčí maturita.  Tady ukázal alibismus některých žáků a jejich rodičů i
strach z odpovědnosti. V každém případě, ale opět obraz stavu společnosti a mnohých institucí jako celku.
     Medializovat obraz školy, patří k přednostem malé školy. Nám se tato věc daří účastí na akcích v okolí,
kde naši studenti vykonávají pořadatelskou službu nebo pomáhají soutěžícím.
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     Preference v gymnaziálním vzdělávání se opět odrazila úspěchy zejména na studentských soutěžích
nebo soutěžích sportovních.
Nemůžeme ani zapomenout na spolupráci s rodiči našich studentů. Řada rodičů ochotně a ráda
spolupracuje s naší školou a nabídne spolupráci v různých oborech naší práce. Velkou radostí pro celý
pedagogický sbor jsou především úspěchy našich studentů, kteří úspěšně studují na vysokých školách
nebo se již v praxi zapojili do života naší země. Svědčí o tom řada návštěv, kdy se studenti rádi vrací za
svými bývalými pedagogy, navštíví školu a velmi rádi vzpomínají na studentská léta a krásně prožitý čas
v příjemném prostředí, kdy získávaly znalosti a zkušenosti pro praktický život, v jehož procesu se již
ocitli a rádi se přicházejí pochlubit svými životními úspěchy nebo se poradit ve chvílích nesnázi. Těší nás
jejich podpora v době, kdy otevíráme školu pro veřejnost v době, kdy o naši školu projevují zájem noví
uchazeči o studium a jejich rodiče.

.
Část VII.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

      Vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce  2018/2019

Jméno I. pololetí II. pololetí

Mgr. Petra Dudková

Methodik und Didaktik des
Deutschunterrichts  mit
Projektarbeit:„Migration nach und
Integration in Deutschland“

Mgr. Petra Dudková
Kurz Aj Kurz Aj

Mgr. Michaela Hofmanová
Kurz Aj Kurz Aj

Ing. Jana Nývltová, CSc.

Inspirace pro zvyšování kvality
vzdělávání na úrovni školy

GDPR – nová pravidla pro
zpracování a ochranu osobních
údajů

Jak (a proč) trvale budovat bezpečné vztahy
ve škole

Mgr. Jan Nývlt
Pozitivní leader aneb Nové pohledy
na osobní rozvoj i způsoby
vzdělávání.

Školení ZONER

Mgr. Jan Beránek Les ve škole

Mgr. Jan Beránek Mediální a filmová výchova

Mgr. Petra Nývltová Legislativa v oblasti návykových látek i
ostatních forem rizikového chování

Ing. Luboš Panny Legislativa v oblasti návykových látek i
ostatních forem rizikového chování

Pedagogický sbor Třídní učitel
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Část VIII.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

a) Okresní, oblastní a celostátní soutěže

·  Organizace školních kol olympiád ve všech kategoriích (MO, ONJ, CHeO, OAJ, Pythagoriáda,
           Matematický klokan, recitace ZUČ, zpěv ZUČ)

·   Pomoc při organizaci dalších sportovních soutěží (Pohár rozhlasu, Atletický čtyřboj, Zátopkova
     desítka, Zdravotnický víceboj, Úpická laťka, Malá kopaná, Olympiáda pro starší a pokročilé)

b) Prezentace školy na veřejnosti

·   zapojení do dobročinných sbírek:
          Srdíčkový den
          Sluníčkový den
          Květinový den

·   Den zdraví
·   Den Země - účast na Igelitiádě (čištění břehů Úpy)
·   vystoupení na akci Vánoční strom
·   Majáles
·   Dětský den
·   spolupráce se základními a mateřskými školami – „Mikuláš“, Den pro„Suliharu“
·   organizace zdravotnických soutěží, pořádání přednášek, zajištění první pomoci při sportovních
     soutěžích (členové MČČK)
·   třídění odpadu v celém areálu školy
·  prezentace školy: v  Atlasu školství, MF Dnes, Krkonošských novinách,  Inzertních novinách,  v týdeníku

5 + 2, v Úpických novinách (pravidelné články), v JS televizi (pravidelné reportáže), vydáváním
informační brožury o škole, na Veletrhu středních škol v Trutnově, v  Náchodě, Hradci Králové, na
dnech otevřených dveří

·   besedy s významnými osobnostmi z oblasti veřejné správy
·   zapojení studentů v redakci Televize JS (moderátoři, kameramani)
·   organizace akcí Studentského parlamentu při MAS KJH – sportovní a kulturní akce

c) Spolupráce školy s dalšími subjekty

·  spolupráce s AŠSK,  AŘG, ZŠ v regionu, Obecní a městské úřady a instituce veřejné i státní
          správy, které zajišťují vykonání praxe pro naše studenty oboru veřejnosprávní činnost

·  spolupráce se Slezskou univerzitou (v oblasti přípravy studentů ke studiu na VŠ)
·  spolupráce s MAS Království Jestřebí hory (v oblasti zajišťování praxí pro studenty SOŠ)
·  spolupráce s místními firmami (významný partner školy firma Saar Gummi Červený Kostelec
·  spolupráce s Univerzitou Hradec Králové
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d) Další aktivity:

· přírodovědné a jiné exkurze
· pravidelné zájezdy na divadelní představení do HK
· besedy a výukové programy
· při škole činnost Mládeže ČČK
· místní skupina ČČK Úpice, ZŠ a MŠ Havlovice a SOŠ Úpice pořádali pod záštitou Města Úpice a

Obce Havlovice Zdravotnický víceboj
· kroužky: latiny, zdravotnický, matematiky, fyziky, psaní všemi deseti,
· organizace přednášek, výstav, zájezdů, exkurzí, výchovných koncertů, besed, maturitních plesů
· individuální práce se studenty a jejich příprava na sportovní a znalostní soutěže (úspěchy žáků

v okresních, krajských a celorepublikových soutěžích jsou v příloze výroční zprávy)
· program „Poznej sám sebe“
· netradiční pobyt ve škole s přespáním
· účast na projektu Člověk v tísni, který zachycuje novodobé dějiny prostřednictvím rozhovorů

s pamětníky
· účast na projektu Studentské volby

 Škola dále pořádala:

· poznávací pobyt v přírodě,
· lyžařský kurz,
· cyklistický kurz,
· ekologický kurz,
· sjezd řeky Úpy na raftech.

.

Část IX.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2018/2019 nebyla na naší škole provedena inspekční činnost na místě. Škola se účastnila
některých průběžných elektronických šetření ČŠI.

Část X.

Údaje o dalších kontrolách

Ve školním roce 2018/2019 byly provedeny na škole tyto kontroly:

Veřejnosprávní kontrola zřizovatele

· Finanční kontrola
Kontrolou ze dne 12. 3. 2019 nebyly zjištěny žádné nedostatky (viz. Protokol z průběžné
veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace ze dne 12. 3. 2019).
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· Kontrola průběhu realizace projektu spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu
Kontrola ze dne 24. 10. 2018, provedená auditní misí Evropské komise, konstatovala, že
projekt  s názvem „Zlepšení kvality vzdělávání na Městském gymnáziu a střední odborné
škole ˇ v rámci OP VVV je realizován v souladu s platnými předpisy.

Část XI.

Z hospodaření školy

Realizace výběrového řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek

Zakázka většího rozsahu ve školním roce 2018/19 nebyla realizována.

Vedení účetnictví – škola od 1. 1. 2012 převedla účetní agendu na účetní firmu Břetislav Novák, Rudolfa
Frimla 816, Trutnov.
V roce 2018 škola vykázala hospodářský výsledek Kč 65 892,61.
Doplňková činnost byla realizována ve formě pronájmu nebytových prostor a ve formě stravování cizích
strávníků.

Část XII.

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Rozvojové projekty

Škole se podařilo opět zapojit do rozvojového programu Excelence, který umožňuje podpořit pedagogické
pracovníky základních a středních škol na základě výsledků, kterých dosáhli jejich žáci v krajských,
ústředních a mezinárodních soutěžích. Jednalo se o podporu pedagogického pracovníka, který připravil
žákyni do soutěže – biologické olympiády. Žákyně se umístila na 1. místě v krajském kole biologické
olympiády a na 18. místě v celostátním kole této soutěže. Dále se jednalo o podporu pedagogické
pracovnice, která připravila žákyni do soutěže – olympiády v německém jazyce. Žákyně se umístila na 1.
místě v krajském kole olympiády v německém jazyce a na 4. místě v celostátním kole této soutěže.

Mezinárodní projekty

Škola pokračovala v realizaci projektu s názvem „Zlepšení kvality vzdělávání na Městském gymnáziu a
střední odborné škole ˇ v rámci OP VVV. Tento projekt byl schválen a je realizován od 1. 9. 2017.  Během
projektu byla ze strany Evropské komise provedena kontrola realizace na místě. Evropská komise
konstatovala, že projektová činnost probíhá v souladu s platnými předpisy. Projektová činnost se soustředila
zejména na další vzdělávání pedagogů v oblasti cizích jazyků, na zařazení odborníka z praxe do výuky, na
zařazení ICT pracovníka do výuky a na rozvíjení spolupráce mezi školou a zaměstnavateli.
Projekt byl k 31. 8. 2019.
Škola podala žádost dne 25. 6. 2019 do projektu v rámci OP VVV s názvem „Šablony II – Zlepšení kvality
vzdělávání na Městském gymnáziu a střední odborné škole v Úpici. Projektová činnost bude zaměřena
zejména na projektové dny, vzdělávání pedagogů v oblasti cizích jazyků, na karierové poradenství a na
sdílení zkušeností pedagogů. Projekt by měl být realizován od školního roku 2019/20.
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Část XIII.

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Partneři školy

Škola v rámci společných akcí, pořadatelské a organizátorské činnosti spolupracuje se školskými
zařízeními v regionu: s mateřskými školami, základními a speciálními školami, se středními školami a
s partnerskými gymnázii, se ZUŠ Úpice, s  Městským úřadem v Úpici, Českým červeným křížem,
místními spolky a kluby, s MAS Království Jestřebí hory, s místními firmami.

V rámci dalších výchovně vzdělávacích akcí (přednášek, seminářů, expedic, ekologického kurzu) škola
spolupracuje s Klubem Natura, střediskem Sever v Horním Maršově, Muzeem v  Úpici a Hradci
Králové, s Hvězdárnou v Úpici,  Městskou knihovnou v Úpici.

Partnery při pořádání dobročinných sbírek, do kterých se zapojují studenti gymnázia i SOŠ, jsou:
Liga proti rakovině, Občanské sdružení Život dětem, Charita Česká republika.

Studenti Střední odborné školy Úpice v rámci odborných praxí navštěvují různé úřady, společenské
organizace a podnikatelské subjekty. Výběr praxe je se studenty konzultován a studenti jsou směrováni
podle odborných znalostí. Škola využívá v této oblasti spolupráce zejména s MAS Jestřebí hory.  Praxe
probíhá od druhého do čtvrtého ročníku.
Po vzájemné dohodě mohou studenti vykonávat praxi i ve svém volnu zejména po vyučování. Tato
forma je poskytovateli praxe vysoce ceněna a pro školu to vydává jasné svědectví o ceně práce a
znalostech studentů.

Poskytovatelé praxe:
Magistrát:
Hradec Králové
Městské úřady:
Trutnov, Rtyně v Podkrkonoší, Červený Kostelec, Dvůr Králové nad Labem, Žacléř, Náchod, Svoboda
nad Úpou, Broumov, Týniště nad Orlicí, Police nad Metují, Česká Skalice
Obecní úřady:
Vítězná, Malé Svatoňovice, Pilníkov, Radvanice, Libňatov, Bernartice, Lhota pod Hořičkami,
Kocbeře, Vítězná
Školy a školská zařízení ve městech a obcích:
Náchod, Trutnov, Žacléř, Úpice, Vrchlabí, Hořičky, Hronov

Další organizace:
Městské muzeum Úpice, ,MP Trutnov, MP  Náchod, ,  Domov důchodců  Lampertice, Městská knihovna
Úpice, s.r.o. Trutnov, Městská knihovna Česká Skalice, Hvězdárna Úpice, Melichar Úpice, Stacionář
Infocentrum Broumov, Úřad práce Náchod, Úřad práce Trutnov, Úřad práce Náchod, VZP Trutnov,
VZP Náchod, MAS Království Jestřebí hory, Bezobalový obchod Krok, Riaps Trutnov, Centrum
rozvoje Česká Skalice, Krajský soud Hradec Králové.

V Úpici  23. 9. 2019

Ing. Jana Nývltová, CSc.

Schváleno školskou radou:  10. 10. 2019
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Příloha č. 1
Vědomostní a sportovní soutěže a výsledky žáků ve školním roce 2018/19

Školní  kolo

Název soutěže Datum konání Kategorie Třída Jméno a příjmení
soutěžících Umístění Jméno

koordinátora
Matematická olympiáda 15.3.2019 Z7 sekunda Marek Fulka 1. Reichertová

Matematická olympiáda 15.3.2019 Z7 sekunda Štefan Gondek 2. Reichertová

Pythagoriáda 5.4.2019 7.třída sekunda Šedová Lucie 1. Reichertová

Biologická olympiáda 12.2.2019 A septima Hejnová Klára 1. Vlček

Poznávání přírodnin 14.5.2019 A septima Hejnová Klára 1. Vlček

Okrskové kolo

Název soutěže Datum konání Kategorie Třída Jméno a příjmení
soutěžících Umístění Jméno

koordinátora
Malá kopaná 19.9.2018 ml.žáci PR, SK 2. Bš

Malá kopaná 19.9.2018 st. žáci TR, KV 3. Vl

Zátopkova desítka 2.10.2018 PR-KVA 5. Kd, Bš

Orion Florbal Cup 1.11.2018 ml. žákyně PR, SK 3. Kd

Orion Florbal Cup 1.11.2018 ml.žáci PR, SK 5. Bš

Orion Florbal Cup 1.11.2018 st. žákyně TR, KV 4. Kd

Orion Florbal Cup 1.11.2018 st. žáci TR, KV 1. Vl

Basketbal 13.12.2018 st. žákyně TR, KV 5. Kd

Basketbal 13.12.2018 st. žáci TR, KV 3. Vl

Šplh 27.2.2019 dle roč.nar. PR-KV 2. Kd, Vl

vybíjená 6.tříd 25.3.2019 dívky PR 5. Kd

vybíjená 6.tříd 25.3.2019 chlapci PR 3. Bš

Úpická laťka 16.3.2019 juniorky 1.S Sacherová Lucie 1. Bš

Úpická laťka 16.3.2019 ml. Žákyně SK Štěpánská Kamila 2. Kd

Pohár rozhlasu (atletika) 3.5.2019 ml.dívky PR, SK 2. Kd

Pohár rozhlasu (atletika) 3.5.2019 ml.chlapci PR, SK 4. Vl

Pohár rozhlasu (atletika) 3.5.2019 st.dívky SK, TR, KV 5. Kd

Pohár rozhlasu (atletika) 3.5.2019 st.chlapci SK, TR, KV 5. Vl

Atletický čtyřboj 21.6.2019 ml.dívky PR, SK 4. Kd

Atletický čtyřboj 21.6.2019 ml.chlapci PR, SK 5. Vl

Atletický čtyřboj 21.6.2019 st.dívky TR, KV 5. Kd

Atletický čtyřboj 21.6.2019 st.chlapci TR, KV 5. Vl
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Okresní kolo

Název soutěže Datum
konání Kategorie Třída Jméno a příjmení

soutěžících Umístění Jméno
koordinátora

Český jazyk
Olympiáda v českém jazyce SŠ 7.SP Viktorie Fajfrová 3. Matejíková
Olympiáda v českém jazyce SŠ 7.SP Klára Hejnová 5. Matejíková

Německý jazyk
12.2.2019 III.A septima Aneta Burešová 1. P. Dudková
13.2.2019 II.B kvarta Tereza Kejzlarová V.Balcarová

Anglický jazyk
18.2.2019 III.A SP Viktorie Fajfrová 3. P. Nývltová
14.2.2019 I.B SK Štefan Gondek 3. M. Hofmanová
14.2.2019 II.B KV Veronika Koperová 4. M. Hofmanová

Matematika
Matematická olympiáda Z7 9.4.2019 Z7 sekunda Marek Fulka 18. Reichertova
Matematická olympiáda Z7 9.4.2019 Z7 sekunda Štefan Gondek 15. Reichertova

Hudební výchova
Soutěž ve zpěvu 3.4.2019 III. prima Viktorie Příhodová 3. H. Levinská

III. tercie Iva Petirová, Valerie
Dvořáková 2. H. Levinská

IV. kvarta Kateřina Vodičková 3. J. Prokopová

Biologie 3.6.2019 A Septima Klára Hejnová 1. M. Vlček
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Krajské kolo

Název soutěže Datum
konání Kategorie Třída Jméno a příjmení soutěžících Umístění Jméno

koordinátora

Německý jazyk 19.3.2019 III.A septima Aneta Burešová 1. P. Dudková

Biologie - biologická ol. 29.3.2019 A septima Klára Hejnová 1. M. Vlček

18.6.2019 A septima Klára Hejnová 2. M. Vlček
Studentská Agora - debatní soutěž (ZSV,

ČJL) 28.5.2019 SŠ 1.S, 2.S, 5.KV,
6.SX, 7.SP

Kricnar, Menšík, Menšíková, Hejnová,
Gazda, Prokop, Nývlt, Kracík, Hošek 3.-4. Beránek,

Matejíková

Celostátní kolo

Název soutěže Datum konání Kategorie Třída Jméno a příjmení soutěžících Umístění Jméno
koordinátora

Německý jazyk
14.-17.4.2019 III.A septima Aneta Burešová 4. P.Dudková

Biologie
23.-27.04.2019 A septima Klára Hejnová 18. M. Vlček
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Příloha č. 2

Výsledky sportovních soutěží 2018-19

ZÁŘÍ

19.9. Malá kopaná – chlapci,  (prima – kvarta)
Místo konání: Sportovní areál Havlovice
Mladší žáci: 2. místo  (PR – Horák Václav, Kuhn František, Slavík Karel, Vašata Ondřej, Marič Adam, SK – Fulka Marek, Gondek
Štefan, Jursík Patrik, Pohner Šimon)
Starší žáci: 3. místo (TR – Hanl Štěpán, Bekr Vít, KV – Pásler Kryštof, Hebelka Kamil, Zákravský Filip, Patrný Denis, Žuljabin
Daniel)

ŘÍJEN

2.10. Pohár Emila Zátopka (prima-kvarta)
Běžecká štafeta 40x250m, účastnilo se 5 škol okrsku, z každé školy 40 závodníků
Místo konání: atletický stadion ZŠ Lány Úpice
5. místo
Účast:
PR – Kuhn, Vašata, Mesnerová, Pecháček, Polc, Slavík, Horák, Nyklíčková, Marič, Brátová, Hanušová, Veinert,
SK – Štěpánská, Srnová, Fulka, Havlová, Pohner, Kozina, Gondek, Linhartová, Hrabalová, Krčmářová,
TR – Pitřincová, Hanl, Bekr, Svobodová, Mádr, Kuhnová, Houštěk, Vrána, Térová
KVA – Pásler K., Zákravský, Patrný, Prokopová, Mikešová, Dvořáček, Beránková, Suchánek, Žuljabin.

1.11.  Orion Florbal Cup – okrskové kolo (prima - kvarta)
Místo konání: tělocvična ZŠ BČ
Mladší žákyně: 3. místo (PR – Nyklíčková Anna, Stibbová Maria, Mesnerová Kateřina, SK – Vylíčilová Viktorie, Havlová Petra,
Hrabalová Eliška, Srnová Lucie, Krčmářová Kateřina)
Starší žákyně: 4. místo (TR – Térová Rozálie, Kuhnová Kristýna, Veiglová Daniela, Neureiterová Vanesa, KV – Mikešová Daniela,
Vodičková Kateřina, Kejzlarová Tereza,)
Místo konání: hala Malé Svatoňovice
Mladší žáci: 5. místo (PR – Polc Ondřej, Kuhn František, Slavík Karel, Vašata Ondřej, Veinert Šimon, Vacek Rostislav, SK –
Pohner Šimon, Fulka Marek, Gondek Štefan  )
Starší žáci: 1. místo (TR - Hanl Štěpán, Bekr Vít, Prokop Jaroslav, KVA – Pásler Kryštof, Pásler Jakub, Žuljabin Daniel, Zákravský
Filip)

6.11.  Orion Florbal Cup - okres
Místo konání: tělocvična ZŠ Strž Dvůr Králové
Starší žáci: 6. místo (TR - Hanl Štěpán, Bekr Vít, Prokop Jaroslav, KVA – Pásler Kryštof, Pásler Jakub, Hebelka Kamil, Žuljabin
Daniel, Zákravský Filip)

PROSINEC

13.12.  Basketbal – okrskové kolo (tercie, kvarta)
Místo konání: tělocvična ZŠ Bratří Čapků
Starší žákyně: 5. místo (TR – Térová Rozálie, Veiglová Daniela, Pitřincová Štěpánka, Svobodová Jana, KV –  Mikešová Daniela,
Vodičková Kateřina, Kejzlarová Tereza, Pechová Eliška)
Starší žáci: 3. místo (TR – Bekr Vít, Hanl Štěpán, Vrána Petr, KV –, Zákravský Filip, Hebelka Kamil, Žuljabin Daniel, Patrný
Denis, Dvořáček Matěj)

LEDEN

17.1. Florbal středních škol okresu – chlapci
Místo konání: Sportovní hala Hostinné
5. místo: KVI – Černý Michal, Ferkl Richard,  SX – Toman Ondřej, Hetflejš Jonáš, Vít Mikuláš, SP – Meduna Tomáš, Maryška
Michal, Gazda Vojtěch, OK – Balcar Jaroslav, Reichert Tomáš, Zajac Mikuláš

ÚNOR

27.2.   Šplh - okrskové kolo (prima – kvarta)
Úspěšné umístění našich závodníků v jednotlivých kategoriích podle ročníku narození 2003-2007:
2007 dívky: 1. Mesnerová Kateřina 3,54s, 2. Nyklíčková Anna 3,92s
2007 chlapci: 1. Vašata Ondřej 4,97s, 3. Slavík Karel 6,23s
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2006 dívky: 1. Štěpánská Kamila 3,90s
2003 dívky: 3. Mikešová Daniela 5,66s

Pořadí škol: 2.místo: Městské gymnázium a SOŠ Úpice

Účast (prima – kvarta):
PR – Mesnerová, Nyklíčková, Vašata, Slavík, Kuhn, Šitina, Polc, Stibbová,
SK – Gondek, Pohner, Vylíčilová, Štěpánská, Havlová
TR – Kuhnová, Térová, Vaculovičová, Vrána
KV – Mikešová, Vodičková, Pásler j., Pásler K.

BŘEZEN

12.3. Halová kopaná chlapců SŠ
Místo konání: hala Gymnázium Trutnov
2. místo: KVI – Černý Michal, Ferkl Richard, SX – Toman Ondřej, Hetflejš Jonáš, Šitina Bohouš, Vít Mikuláš, SP – Kracík Adam

16.3. Úpická laťka
Kategorie:
mladší žákyně: 2.místo: Štěpánská Kamila 125 cm
juniorky: 1.místo: Sacherová Lucie 154 cm

další účast: Vylíčilová Viktorie, Térová Rozálie

25.3.  Vybíjená – okrskové kolo (prima)
Dívky: 5. místo: Baudyšová, Boušková, Brátová, Hájková, Hanušová, Machová, Mesnerová, Nyklíčková, Příhodová
Chlapci: 3. místo: Kuhn, Polc, Vašata, Vacek, Veinert, Horák, Marič, Šitina, Slavík, Pecháček, Molnár

KVĚTEN

2.5. okrskové kolo – Pohár rozhlasu – atletika (prima – kvarta)

Výsledky družstev:
Mladší žákyně: 2.místo: PR – Mesnerová, Nyklíčková, SK – Vylíčilová, Štěpánská, Havlová, Hrabalová, Krčmářová,  TR - Térová,
Neureiterová
Mladší žáci: 4.místo: PR – Kuhn, Vašata, Horák, Marič, Veinert, Pecháček, SK – Kozina, Gondek
Starší žákyně: 5.místo: SK –TR - Pitřincová, Kuhnová, Svobodová, KV – Jakubčaninová, Vodičková, Mikešová, Beránková, Polová,
Prokopová
Starší žáci: 5.místo: TR - Hanl, Bekr, Prokop, Vrána, KV – Zákravský, Hebelka, Žuljabin, Patrný

Umístění jednotlivců v jednotlivých disciplinách ( 1.-3. místa):
Mladší žákyně:
Běh 60m: 3.místo: Térová Rozálie (8,8s)
Skok vysoký: 1.místo: Térová Rozálie (143cm)
Skok daleký: 2. místo: Nyklíčková Anna (414cm)
Hod míčkem: 3. místo: Mesnerová Kateřina (37,60m)
Mladší žáci:
1000m: 1. místo: Kuhn František (3:17,9min)
Starší žákyně:
Vrh koulí 3kg: 3.místo: Polová Evelína (740cm)

14.5. okresní kolo – Pohár rozhlasu – atletika kat. III. mladší žákyně (roč. 2005-07)
4. místo z 11ti družstev, kde v každé disciplíně závodilo 33 dívek: TR – Térová Rozálie, Neureiterová Vanesa, Hrabalová
Eliška, SK - Vylíčilová Viktorie, Štěpánská Kamila, Havlová Petra, PR - Mesnerová Eliška, Nyklíčková Anna, Brátová Eva

Jednotlivci do 3. místa:
skok vysoký: 2.místo: Térová Rozálie 139cm

ČERVEN
21.6. Atletický 4boj – okrskové kolo (prima - kvarta)
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Umístění družstev:
Mladší žákyně: 4. místo:  (PR) Mesnerová, (SK) Štěpánská, Vylíčilová, Havlová
Mladší žáci: 5. místo: (PR) Vašata, Slavík, Veinert, Pecháček
Starší žákyně: 5. místo: (TR) Térová, (KVA) Beránková, Mikešová
Starší žáci: 5. místo: (TR) Hanl, (KVA) Hebelka, Zákravský, Vrána

Pořadí jednotlivců: kat. st. žákyně: 1. místo: Rozálie Térová

Umístění v GRAND PRIX škol okrsku Úpice II. Stupeň: 5. místo.
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Příloha č. 3
EXKURZE  VE ŠKOLNÍM ROCE  2018 / 2019

TŘÍDA TERMÍN NÁZEV MÍSTO PEDAGOG.
DOZOR

PRIMA
13.-14. 9.

2018 Adaptační kurz Ostaš Hofmanová, Levinská

8.-12.4.2019 Ekologický kurz Horní Maršov Hofmanová

SEKUNDA

1.11.2018 Exkurze MÚ Úpice Úpice Beránek

14.12.2018 Vánoční výstava v Dřevěnce Úpice Beránek

22.2.2019 Simulační hra Jak se žije v Podnebíně Úpice Beránek

10.-11.6.2019 Školní výlet Jestřebí bouda Beránek, Tuček

28.5.2019 Představení Kolbaba na vyhlášení Literární a výtvarné
Úpici bří Čapků Úpice Beránek, Tuček

24.1.2019 Palachův týden a sametová revoluce Úpice Matejíková, Beránek

26.6.2019 Představení Kolbaba v MŠ Suchovršice Suchovršice Beránek

25.6.2019 Představení Kolbaba v MŠ Jaromír a MŠ Na Veselce Úpice Beránek

6.-11.1.2019 Lyžařský výcvik Benecko Kadaníková, Vlček, Nývlt,
Dudková

TERCIE

24.1.2019 Palachův týden a sametová revoluce Úpice Matejíková, Beránek

26.3.2019 iQ Landia Liberec Vlček, Burešová

7.6.2019 Hrajme si i hlavou Hradec Králové Tuček, Vlček

6.-11.1.2019 Lyžařský výcvik Benecko Kadaníková, Vlček, Nývlt,
Dudková

KVARTA

6.-7. 9. 2018 Stmelovací kurz Horní Maršov Levinská, Beránek

24.1.2019 Palachův týden a sametová revoluce Úpice Matejíková, Beránek

29.3.2019 Výstava, Rob Howe - hyperrealismus Úpice Burešová

15.4.2019 Vízmburk Havlovice Levinská

KVINTA
18.3.2019 Klicperovo divadlo - Lakomec Hradec Králové Levinská

6.-11.1.2019 Lyžařský výcvik Benecko Kadaníková, Vlček, Nývlt,
Dudková

SEXTA

19.9.2018 Bohnice - prohlídka areálu + přednášky Praha Nývltová P., Nývlt

6.12.2018 Čertovské experimenty při UHK Hradec Králové Tuček, Nývlt

24.1.2019 Palachův týden a sametová revoluce Úpice Matejíková, Beránek

22.3.2019 Výstava, Rob Howe - hyperrealismus Úpice Burešová

26.3.2019 iQ Landia Liberec Vlček, Burešová

2.5.2019 Ptačí park Josefovské louky Josefov Burešová

11.6.2019 Klicperovo divadlo - Klášterní ulice Hradec Králové Levinská

6.-11.1.2019 Lyžařský výcvik Benecko Kadaníková, Vlček, Nývlt,
Dudková

SEPTIMA

19.9.2018 Bohnice - prohlídka areálu + přednášky Praha Nývltová P., Nývlt

12.10.2018 EGalvanizovna Galček Č. Kostelec Šepsová

23.10,2018 Gaudeamus Brno Brno Nývltová P.

24.1.2019 Palachův týden a sametová revoluce Úpice Matejíková, Beránek

3.-7.6.2019 cyklistický kurz Ostružno u Jičína Kadaníková, Vlček

OKTÁVA

19.10.2018 Muzeum bratří Čapků v Malých Svatoňovicích Malé
Svato'novice Matejíková

23.10,2018 Gaudeamus Brno Brno Nývltová P.

30.1.2019 ÚP Trutnov - co po škole Trutnov Panny

24.1.2019 Palachův týden a sametová revoluce Úpice Matejíková, Beránek

23.4.2019 Pivovar  Trutnov Trutnov Reichertová
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1.S

31.10.2018 Pevnostní srub Březinka - "osmičková výročí" Blatník Panny

13.12.2018 Praha Vítkov osudové osmičky Praha Panny

24.1.2019 Palachův týden a sametová revoluce Úpice Matejíková, Beránek

6.-11.1.2019 Lyžařský výcvik Benecko Kadaníková, Vlček, Nývlt,
Dudková

2.S
31.10.2018 Pevnostní srub Březinka - "osmičková výročí" Blatník Panny

24.1.2019 Palachův týden a sametová revoluce Úpice Matejíková, Beránek

14.3.2019 Česko-slovenská výstava Národní muzeum Praha Blatník

3.S

31.10.2018 Pevnostní srub Březinka - "osmičková výročí" Blatník Panny

23.10,2018 Gaudeamus Brno Brno Nývltová P.

24.1.2019 Palachův týden a sametová revoluce Úpice Matejíková, Beránek

14.3.2019 Česko-slovenská výstava Národní muzeum Praha Blatník

22.11.2019 Vč.muzeum Pardubice - Od neolitu po středověk Pardubice Blatník

12.4.2019 Klicperovo divadlo - Klášterní ulice Hradec Králové Levinská

14.5.2019 Kunětická hora - pozdní gotika -Pernštejnové Kunětická hora Blatník

4.S

10.9.2018 Poslanecká sněmovna ČR Praha Panny

31.10.2018 Pevnostní srub Březinka - "osmičková výročí" Blatník, Panny

30.1.2019 ÚP Trutnov - co dál po škole Trutnov Blatník, Panny

22.11.2018 Vč. muzeum  v Pardubicích Pardubice Blatník, Panny


