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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 

Ing. Luděk Dlabola 

Mgr. Zuzana Koreňová   

 

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. Jsme zakládající organizací Asociace malých inovativních škol – tzv. 

MIŠ a spolupracujeme se střešními vzdělávacími organizacemi v ČR. 

 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 byla v roce 2018/2019 140 žáků  Kapacita školní družiny je 55 žáků. Škola se bude 

postupně zvětšovat až do kapacity 120 žáků v denním vzdělávání, zbylá kapacita bude využita a 

postupně navyšována dle potřeb vzdělávání žáků v individuálním a zahraničním vzdělávání.  
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Specifika školy: 

● Využíváme malotřídní systém podobně jako vesnické školy – děti se vzdělávají v tzv. 

trojročích. V tomto roce jsme končili s 60 dětmi v denním studiu a 75 dětmi v domácím 

vzdělávání. 

● Realizujeme vzdělávání ve věkově různorodých skupinách – 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 
 

 

 

 
Místo 

Ulice Č.p. Č.o. M.část. PSČ Platnost   

Lochenice  83  Lochenice 50302 Platné 

Hradec Králové V Lipkách 692 1 Hradec Králové 50002 Platné 

 

  

Na škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání: 

Kód 
oboru 

Popis 
oboru 

Forma 
vzdělávání 

Cizí vyučovací 
jazyk 

Délka 
vzdělávání 

Kapacita 
oboru 

Platnost   
Dobíhající 
obor 

79-01-
C/01 

Základní 
škola 

denní  9 r. 0 měs. 140 Platné Ne 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy, 
 

Pedagogický sbor je kmenově složen z 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 (ředitel a hlavní vychovatel 
školní družiny), zástupkyně ředitele má několikaletou zkušenost s prací na jiných typech 
základních škol (oba zástupci mají mentorský výcvik pro jejich lepší hospitační práci). 
Pedagogický tým prochází neustálým vzděláváním, intervizemi i supervizemi pro zkvalitňování 
pedagogické práce. 

Škola zaměstnává kvalifikované i nekvalifikované pracovníky, kteří pracují na svém vzdělání. 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 (speciální pedagog) a školní metodik prevence. 
Celý pedagogický personál školy se vzdělává v oblasti inkluze pro kvalitní péči o žáky s 
přiznanými podpůrnými opatřeními. 
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V roce 2018/2019 byli na škole tito zaměstnanci školy: 

- ředitel školy (zároveň kmenový vychovatel) – Jan Sýkora 

- zástupkyně ředitele (zároveň kmenová učitelka) – Lenka Škultétyová 

- dvě kmenové učitelky – Martina Toužilová, Lenka Felcmanová 

- učitelé odborných předmětů – Dita Culková, Michaela Holoubková,  

- vedoucí školní družiny – Jakub Drbohlav 

- dva kmenoví vychovatelé ŠD a několik externích vychovatelů – Monika Semerádová, Eva 
Brandejská, Dominik Luksch 

- učitelé dětí v domácím vzdělávání / přezkušující učitelé – Kovář Štěpán, Jak Kotiš, Helena 
Naňáková 

- asistent pedagoga – Ivona Bartošová, Lucie Baláková, Eva Illner Bachmanová 

- odborná učitelka anglického jazyka – Jana Balcarová 

- odborná učitelka hudební výuky – Klára Zdechovská 

- odborná učitelka projektové výuky – Klára Motlochová 

- garant domácího vzdělávání – Eva Illner Bachmanová 

- zahraniční dobrovolníci - Borregaard Elisabeth (Dánsko), Marques André (Portugalsko), Sipola 
Esi (Finsko), Francesco Zancan (Itálie) 
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4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní 

docházce a následném přijetí do školy 
 

 

1.4. 2018 proběhl zápis do ZŠ Hučák na který přišlo 20 dětí – 13 bylo přijato do ZŠ Hučák. 
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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 2018/19 bylo realizováno pouze jedno šetření Kalibro na vlastní náklady školy jehož 
výsledky byly projednány na pravidelných poradách. Testovali se žáci třetí a páté třídy.   Ve škole 
proběhla kontrola z organizace Správa sociálního zabezpečení, která neshledala žádné 

nedostatky.   

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

 Minimální preventivní program byl ve školním roce 2019/2018 naplňován čtyřmi základními 
úkoly: 

1)         Ve 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 

Škola 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 
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•         Předmět společenstvo vytváří prostor, kde mají děti možnost diskutovat nad 
vzniklými problémy a společně nalézat jejich řešení. Předmět společenstvo probíhal v 
rozsahu 2 hodiny za 14 dní. 

•         Předmět pracovní společenstvo probíhal 2 hodiny za 14 dní a byl určen pro 3., 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. 

•         Družina je prostor otevřený pro rodiče, kde mají rodiče možnost přicházet do 
družiny sdílet své zájmy a dovednosti s dětmi. Rodičovská družina probíhala každou 
středu od 7:30 do 8:30 – možnost rodičů se přidat k aktivitám dětí i učitelů 

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

•         Slavnosti jsou připravovány na konci každého projektového období. Slavnosti se 
účastní i rodinný 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. 
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Nabídka zájmového vzdělávání 

V odpoledních hodinách mají možnost žáci školy navštěvovat zájmové kroužky, které probíhají 
na ZŠ Hučák. Ve školním roce 2018/2019 probíhali kroužky: 

•          Odpoledne s Majdou – zaměřeno na přírodovědné bádání – 1 hodina týdně 

•          Odpoledne s Dagy – zaměřeno na výchovnou dramatiku – 2 hodina týdně 

•          Odpoledne s Ivonou – zaměřeno na přírodovědné činnosti a výpravy – 2 hodiny týdně 

•          Odpoledne s Radkem – zaměřeno na sportovní činnosti – 1 hodiny týdně 

•          Odpoledne s Petrem IT kroužek – zaměřeno na sportovní činnosti – 1 hodiny týdně 

•          Expedice jsou zážitkové pobyty zaměřené na práci se sociometrií skupiny. 2x 2denní 
pobyt a 1x jednodenní výlet za rok 

 

 

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

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

Vzdělávací kurzy: 

Lyžařská licence pro výuku na kurzech školního lyžování 2.-  6. 1. 2018 – Jan Sýkora – 40 hodin 
Storytelling- Jak vychovávat příběhem 7.-8.3. – Martina Toužilová – 16 hodin 
Kurz pro preventisty – 250 hodin – stále v průběhu Jakub Drbohlav 
Rozvojové setkání pro učitele pořádané Asociací malých inovativních škol – 24 hodin – všichni 
pracovníci školy 
Benchmarking – 4x ročně – všichni pracovníci školy 
  
 

Konference: 

Cesty Sociální pedagogiky JABOK Praha – –– Jan Sýkora 

Cesty ke vzdělávání – Hradec Králové – všichni pracovníci školy – moderování konference Jan Sýkora  

Úspěch pro každého žáka 2018 – Praha – Jan Sýkora 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
Základní škola Hučák v roce 2018/19 realizovala desítky aktivit zaměřených dovnitř školy, ale i 
aktivit zacílených na laickou a odbornou veřejnost. 

Jde zejména o: 

Šestkrát realizovaná slavnost v termínu ukončení projektu (pro širší rodičovskou základnu) 

Účast na lize škol v orientačním běhu – tři účasti na závodu 

Zimní kurz v délce čtyř nocí 

Letní kurz na základně Bokouš – čtyři noci 

  

Návštěvy: 

- Městská knihovna 

- Univerzita Hradec Králové (Noc vědců, Nábřeží univerzit) 

- Muzeum Hradec Králové 
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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 – zpráva z roku 2016¨ 
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10. Základní údaje o hospodaření školy  
 

 

 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 
 

Na ZŠ Hučák se realizoval 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 

 

Vzdělávací programy paměťových institucí do škol – 245 000,--  
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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 lektorují v některých programech dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků. Vedou kurzy v programech Institutu inovativního vzdělávání a ve vzdělávacích 
programech Asociace malých inovativních škol. 

Ředitel školy je členem Stálé konference asociací ve vzdělávání a Stálé konference ředitelů ČR. 

 

 

SYPO - Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů 
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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 

Škola se zapojila do dvou projektů financovaných z Královéhradeckého kraje – projekt Etické 
výchovy a prevence 
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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. 

ZŠ Hučák aktivně spolupracuje na vytváření Místního akčního plánu s Místní akční skupinou 

Hradecký venkov. 

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. 
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