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1. Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, 
zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, 
údaje o školské radě 

a. Identifikační údaje  
 

Základní škola Hučák 

Lochenice 83, 503 02 

IČO: 04770731 

Číslo účtu: 6910089312/5500 

Místo poskytování vzdělávání: 

V Lipkách 692/1A, Hradec Králové 2, 500 02 

Název vzdělávacího programu: 

 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Hučák  

 Škola s plánem – Jenským plánem 

  

Ředitel ZŠ:  

Jan Sýkora, 777 838 567, info@hucak.cz 

 

Zřizovatel školy: 

Jan Sýkora, 777 838 567, info@hucak.cz 

 

Školská rada: 

Mgr. Martina Toužilová 

Mgr. Kateřina Pašková 

Mgr. Zuzana Koreňová 

mailto:info@hucak.cz
mailto:info@hucak.cz
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b. Charakteristika školy 
Základní škola Hučák je nestátní školou, zřizovanou fyzickou osobou. Jsme školou, která využívá 

etablovaný vzdělávací systém Jenský plán, který je nejvíce propracován v Nizozemí. Protože jde 

o relativně nový směr v ČR, spolupracujeme s Asociací Jenských škol v Nizozemí, ale i s dalšími 

reformními školami v ČR. V tomto roce jsme se stali zakládající organizací Asociace malých 

inovativních škol – tzv. MIŠ. 

 Základní škola Hučák sídlí v budově staré školy projektované architektem Gočárem, 

která i nyní vytváří dobré prostředí pro vzdělávání. Děti pracují ve věkově smíšených skupinách, 

které se systematicky mění. V rámci práce využíváme několik pedagogických situací (hra, práce, 

rozhovor, slavnost). Škola je v centru města, a tak je zabezpečena dobrá dopravní dostupnost. 

Kapacita školy je 40 žáků a v tomto roce bylo zažádáno a k 1.9.2017 schváleno navýšení kapacity 

na 80 žáků. Kapacita školní družiny byla navýšena k 1.9.2017 na 55 žáků. 

Specifika školy: 

● Využíváme malotřídní systém podobně jako vesnické školy – vize dalšího fungování je 

do počtu maximálně 60 žáků v prvních dvou letech fungování školy (první až pátá třída), později 

do 120 dětí v prvním až devátém ročníku. 

● Realizujeme sloučené vzdělávání – v jedné třídě jsou děti více ročníků (tzv. trojročí). 

● Jsme školou, která uskutečňuje část výuky ve venkovním prostředí (tzv. Den v terénu). 

● Jsme škola, která vzdělává všechny děti, tedy i děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami (snažíme se odrážet prostředí reálného života). 

● Jsme školou, ve které se vzdělávají děti, učitelé, rodiče i širší komunita (realizujeme 

množství doplňkových vzdělávacích aktivit). 

● Využíváme inovativní vzdělávací koncept – založený na existujícím systému Jenský plán. 

● Zaměstnáváme tým pedagogicky vzdělaných lidí, kteří mají zkušenost s řízením i výukou 

ve školách podobného typu. 

● Spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové – jsme fakultním 

pracovištěm. 

● Spolupracujeme s nizozemskou asociací Jenských škol 

● Zapojujeme širší komunitu rodičů našich dětí a lidí zajímajících se o tento typ vzdělávání 

do činnosti školy 
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2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem 

ve školském rejstříku, 
181076071 B00 Základní škola Lochenice  83  Lochenice

 50302  80 Platné 

181077582 G21 Školní družina Lochenice  83  Lochenice

 50302  55 Platné 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy, 
 

Pedagogický sbor je kmenově složen z plně kvalifikovaných učitelek a plně kvalifikovaných 
vychovatelů školní družiny. Dále je doplněn několika asistenty a zahraničními i českými stážisty. 
Vedení školy má vystudováno tříleté funkční studium pro ředitele. Pedagogický tým prochází 
neustálým vzdělávání, intervizemi i supervizemi pro zkvalitňování pedagogické práce. 

Škola zaměstnává kvalifikované pracovníky na všechny pracovní pozice, tito lidé se dále 
vzdělávají v souladu s plánem DVPP, který navazuje na vytvořenou strategii školy a odráží 
aktuální vývoj legislativy. Ve škole působí školní poradenské pracoviště, v jehož činnosti se 
uplatňuje zejména výchovný poradce pro I. stupeň a školní metodik prevence. Celý pedagogický 
personál školy se vzdělává v oblasti inkluze pro kvalitní péči o žáky s přiznanými podpůrnými 
opatřeními. 

V roce 2016/2017 byli na škole tito zaměstnanci školy: 

- ředitel školy (zároveň kmenový vychovatel) 

- zástupkyně ředitele (zároveň kmenová učitelka) 

- dvě kmenové učitelky 

- dva kmenový vychovatelé ŠD 

- dva asistenti pedagoga 

- odborná učitelka anglického jazyka 
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4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce 

a následném přijetí do školy, 

 

12.4. proběhl zápis do ZŠ Hučák na který přišlo 15 dětí – 13 bylo přijato do ZŠ Hučák u jednoho 

byl realizován odklad povinné školní docházky. Zápis se realizoval formou velikonoční dílny pro 

stávající i nově příchozí - děti, rodiče i prarodiče. Do Hučáku vstupují celé rodiny, a proto se v 

rámci jednoho stanoviště rodiny vyfotily a na závěr zápisu přilepily svoji fotku do Hü-světa 

(veliké mapy s fotkami z předchozích let).  
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 

vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 

včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a 

absolutorií 

 

V roce 2016/17 bylo realizováno pouze jedno šetření ČŠI jehož výsledky nejsou škole známy. 
V dalších letech se bude realizovat srovnávací šetření ve třetí a páté třídy na náklady školy.  

Česká školní inspekce realizovala týdenní kontrolní činnost v termínu 7. — 10. 11. 2016. Závěry 
ČŠI jsou k dispozici na webu školy. Inspekce neshledala žádné závažné porušení a v mnoha 
oblastech shledala kvalitní činnost školy. 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
Minimální preventivní program byl ve školním roce 2016/2017 naplňován čtyřmi základními 
úkoly: 

1) Škole je bezpečné prostředí, kde žáci přebírají odpovědnost za své vzdělávání i 
za atmosféru a život ve škole. 

2) Komunikace rodiny a školy 

3) Autoevaluace školy 

4) Nabídka zájmového vzdělávání 

Škole je bezpečné prostředí, kde žáci přebírají odpovědnost za své vzdělávání i za atmosféru a 
život ve škole. 

Učení probíhá dobře jen v prostředí, kde se děti cítí bezpečně. Budujeme proto dobré vztahy 
mezi dětmi, mezi dětmi a dospělými i dospělými navzájem. 

Navzájem se respektujeme, společně stanovujeme a dodržujeme pravidla. 

Přijímáme zodpovědnost za své chování. 

Nástroje pro tvorbu bezpečného prostředí ve škole: 

Komunitní kruh probíhá každé ráno před vyučováním. Kruh je prostorem pro vzájemné sdílení, 
ale také k naslouchání a vzájemnému respektování 

Předmětu společenstvo vytváří prostor, kde mají děti možnost diskutovat nad vzniklými 
problémy a společně nalézat jejich řešení. Předmět společenstvo probíhal v rozsahu 1 hodinu 
týdně. 
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Předmět pracovní společenstvo probíhal 1 hodinu týdně a byl určen pro 4. a 5. ročník. Žáci zde 
pečovali a prostředí školy, řešili údržbu a drobné opravy, vytvářeli své podnikatelské projekty 
apod. 

Pracovní družina probíhá 1 x týdně v rozsahu 2 hodin. Žáci zde pečovali a prostředí školy, řešili 
údržbu a drobné opravy, vytvářeli své podnikatelské projekty apod. 

 

Komunikace rodiny a školy je otevřená a průběžně probíhající. 

Organizace budovy školy je koncipována tak, aby rodiče měli možnost se každý den osobně 
setkávat s pedagogickými pracovníky školy. 

Rodičovská družina je prostor, kde mají rodiče možnost přicházet do družiny sdílet své zájmy a 
dovednosti s dětmi. Probíhala každý čtvrtek v rozsahu 2 hod. 

Třídní schůzky probíhají za vzájemného setkání učitel, rodič, žák. 

Slavnosti jsou připravovány na konci každého projektového období. Slavnost se účastní i rodinní 
příslušníci. 

 

Autoevaluace školy  

V rámci autoevaluace školy je využíváno několik systémů vnitřního i vnějšího hodnocení. 
Vytváříme různé způsoby participace rodičů, učitelů i širšího okolí školy na jejím hodnocení. 
Mají možnosti zpětné vazby v rámci komunitních setkání, formálních i neformálních schůzek a 
dotazníkových šetření.  

V rámci vnitřního hodnocení školy využívá nástroje Společenstvo prvního stupně z projektu 
Cesta ke kvalitě pro řízení školy. Tento evaluační nástroj byl ve školním roce 1x nasazen ve všech 
ročnících. 

 

Nabídka zájmového vzdělávání 

V odpoledních hodinách mají možnost žáci školy navštěvovat zájmové kroužky, které probíhají 
na ZŠ Hučák. Ve školním roce 2016/2017 probíhali kroužky: 

• Hraní s flétničkou – 1 hodina týdně 

• Hudební komunikace – 1 hodina 1x za 14 dní 

• Spontánní tanec – 1 hodina týdně 

• English time – 1 hodina týdně  

• Expedice jsou zážitkové pobyty zaměřené na práci se sociometrií skupiny. 2x 2denní 
pobyt a 1x jednodenní výlet 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Pedagogové školy se průběžně vzdělávají formou samostudia a dalších vzdělávacích kurzů: 

Vzdělávací kurzy: 

 

Studium pro metodiky prevence  - dvouleté studium– Jakub Drbohlav 

Kurz mentoringu – 40 hodin – Jakub Drbohlav, Lenka Škultétyová 

Matematika Hejného – 58 hodin – Lenka Felcmanová 

 

Konference: 

O výchově a vzdělávání – České Budějovice – člen vědecké rady – Jan Sýkora 

Cesty ke vzdělávání – Hradec Králové – všichni pracovníci školy – přednášející Jan Sýkora a Lenka 

Škultétyová 

Úspěch pro každého žáka 2017 – Praha – Jan Sýkora 

CESTA KE ŠKOLE 21. STOLETÍ – Kostelec nad Orlicí – přednášející Jan Sýkora 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
Základní škola Hučák v roce 2016/17 realizovala desítky aktivit zaměřených dovnitř školy, ale i 
aktivit zacílených na laickou a odbornou veřejnost. 

Jde zejména o: 

5* realizovaná slavnost v termínu ukončení projektu 

Účast na lize škol v orientačním běhu – 5* závod 

Zimní kurz v délce čtyř nocí 

Letní kurz na základně Bokouš – čtyři noci 

Říjen – výjezd do jenských škol v Německu s dalšími školami z ČR – Kairos a Křišťál 

3* expedice – víkendové pobyty školy /Hradec Králové, Praha, Králíky/. 

Návštěvy: 

- Městská knihovna 

- Univerzita Hradec Králové (Noc vědců, Nábřeží univerzit, tělocvična KTVS) 

- Muzeum Hradec Králové 

- Spartak Karate Hradec Králové – Dračí věž – tělocvik 

Spolupráce s KURO – dobrovolníci ve škole 

Účast a spolupořádání konference Cesty ke vzdělávání: praxe alternativ – březen  

Festivalová škola na Dračím festivalu divadla Drak - červen 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 
 

Více ve zprávě ČŠI na webu školy. 
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10. Základní údaje o hospodaření školy 

  ROK   

 Příjmy: 2 016 2 017 CELKEM 

 Dotace z MŠMT    381 792 898 679 1 280 471 

 Školné                      395 750 577 135 972 885 

 Další příjmy:       

 Úřad práce 13 000 65 000 78 000 

 Dary 15 000   15 000 

 Ostatní 22 144 90 201 112 345 

 
 827 686 1 631 015 2 458 701 

 Výdaje:   0 

 Mzdy 468 637 1 119 769 1 588 406 

 Provoz:     

 Spotřeby materiálu 108 384 326 791 435 175 

 Spotřeby energie 31 600 58 496 90 096 

 Služby 117 181 239 727 356 908 

   725 802 1 744 783 2 470 585 

 HV 101 884 -113 768 -11 884 

     

     

     
Zpracoval:         Cesorg spol. s r.o.    

  

Ing. Kamila Záleská a Jan 
Sýkora    

Dne: 22.09.2017    
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 

 

Na ZŠ Hučák se realizuje program šablony do ZŠ „Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků 
v klíčových kompetencích“ registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0./16_022/0004726 ve výši 
262 604,-- Kč 

ZŠ Hučák je hostitelskou organizací v programu Erasmus + (hostíme dobrovolníky ze zemí EU). 

 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 
 

Zaměstnanci ZŠ Hučák lektorů v některých programech dalšího vzdělávání např. program Klíče 
pro život – zaměřeno na pedagogiku volného času, ve vzdělávacích programech Institutu 
inovativního vzdělávání, ve vzdělávacích programech Asociace malých inovativních škol a 
dalších. 

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 
Na ZŠ Hučák se realizuje program šablony do ZŠ „Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků 
v klíčových kompetencích“ registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0./16_022/0004726 ve výši 
262 604,-- Kč 
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14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Základní škola Hučák je otevřena širší spolupráci s dalšími subjekty.  

V oblasti mezinárodní spolupráce jsme orientováni na Nizozemí, kde spolupracujeme s Asociací 

Jenských škol a hledáme vhodnou školu k trvalé spolupráci. V rámci neformálního vzdělávání 

spolupracujeme s ESEC Coimbra v Portugalsku, kde studenti oboru Animace jezdí do ZŠ Hučák 

na Erasmus+ pracovní stáže. 

V ČR spolupracujeme s NIDV v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kdy 

zaměstnanci školy jsou školitelé některých kurzů. S univerzitami při zpracování závěrečných 

prací jejich studentů a více než 10 dalšími reformními školami. 

V rámci mikroregionu spolupracujeme s poskytovateli předškolního vzdělávání (LMŠ, 

Montessori MŠ, atd.), dalšími vzdělávacími institucemi (muzea, knihovny atd.). Jsme fakultním 

pracovištěm Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a snažíme se nabízet otevřené 

vzdělávání i pro kohokoliv zajímajícího se o systém naší školy. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adresa: 
Hradec Králové 
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E: info@hucak.cz 
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