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Vážení rodiče a ostatní přátelé školy, 
 
tímto zpravodajem Vás každoročně seznamujeme s výsledky práce Vašich dětí nejen při vyučování, ale i při 
mimoškolní činnosti. 
Dovolte mi, abych stručně shrnula „život“ naší školy za školní rok 2017/2018.  
Naše škola má celkem 70 žáků, 22 pedagogických pracovníků, z toho 11 učitelek a 8 pedagogických asistentek 
a 3 vychovatelky + 5 správních zaměstnanců.  
O děti s kombinovaným postižením se mimo jiné starají i osobní asistentky. 
Výchovně vzdělávací proces i letos probíhal dle školních vzdělávacích programů dle RVP ZV, RVP ZV – LMP a dle 
RVP ZŠSp. Škola v případě zájmu žáků opět nabídla i několik zájmových útvarů, na které jsou děti zvyklé – hra 
na flétnu, pěvecký kroužek, sportovní kroužek, zdravotní kroužek….. 
 
Největší úspěchy žáků naší školy: 
 
Prospěli s vyznamenáním:                               Prospěli s vyznamenáním:                               
ÚPICE:                                                            ČERVENÝ KOSTELEC:                                                             
Sebastian Duna            2. r.                             Matyáš Oláh                  3. r. 
Monika Dunová             2. r.                             Martina Oláhová            6. r. 
Anna Zavoralová           3. r.                            Adéla Sittová                 8. r. 
                                                                                                                                               
Prospěli velmi dobře:                                     Prospěli velmi dobře:                               
Vít Ferenc                    1. r.                             Adam Vanya                  2. r. 
Bára Šormová               4. r.                            Tereza Mervartová       5. r.                                                                                                             
Veronika Faltová           6. r.                            Veronika Marešová       10. r. 
Eva Petirová                  9. r.  
                          
Všem těmto úspěšným žákům i jejich rodičům gratulujeme a přejeme jim obdobné úspěchy 
 i v příštím školním roce. V letošním Zpravodaji je docela dost jmen žáků, kteří prospěli  
s vyznamenáním nebo velmi dobře, ale věříme, že se seznam v dalším školním roce rozroste ještě o další ☺ !! 
Nejlepší žáci byli odměněni za snahu, píli a svědomitost malým dárečkem. 
 
Za dobrou reprezentaci školy dostali pochvalu na vysvědčení: 
-  A. Zavoralová, L. Kábrtová, , M. Šlechta, D. Nohejl,  I. Balog, T. Vacková,  M. Rybár 
Za sběr bylin, papíru, víček a elektrospořebičů: 
-    A. Sittová, Vítek L., A. Čermáková, T. Peterová,  N. Pavlásek, V. Faltová, A. Zavoralová, L. Kábrtová,  
     T. Vacková, E. Petirová, B. Šormová, J. Vacek 
Za aktivní snahu a píli, svědomitost a práci pro třídu: 
-   M. Oláhová, J. Rozum 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Během roku některé děti aktivně pracovaly v dílně, kde vyráběly různé předměty či obrázky z netradičních 
materiálů – z keramiky, pedigu, vosku…  
Mnozí se také připravovali na soutěže sportovní či dovednostní – velikým úspěchem bylo 3. místo pro Terezu  
Vackovou v celostátní soutěží Mistrovství ČR v cyklistice v Račicích – silniční závod na 10 km. Dalšími účastníky  
tohoto mistrovství byli také Martin Šlechta, Anna Zavoralová a David Nohejl. 
 

– všem patří veliká gratulace a p. učitelkám dík!!!! 
 
 
V rámci krajských soutěží obsadily 4 a 6. místo naše hlídky v krajském kole soutěže „Mladý zdravotník ČČK“.  
Ocenění a diplom získali taneční umělci ze speciálních tříd se svým tanečním vystoupením „Tanec australských  
domorodců“ na hudebně divadelním Festivale v Náchodě.  
Spousta dalších se zapojilo do okresních soutěží – regionální turnaj v malé kopané v Havlovicích, řemeslné  
dovednosti v Opočně, Vánoční kapřík (plavání), Jaroměřská hokejka (florbal), regionální turnaj ve vybíjené,  
v sálové kopané, Maestro hledá maestra (výtvarná soutěž – zde získala 3. místo Eva Petirová), Rozesmátý svět  
(opět výtvarná soutěž – 1. místo pro Terezu Peterovou), výtvarná soutěž pro region Červenokostelecka (1. místo  
Vanessa Karallová , Adam Vanya a Dominik Köhler), Havlovický zdravotnický víceboj, aj. 
Žáci naší školy se zapojují i do soutěží organizovaných jinými subjekty, např. firma Elektrowin Praha v  
dlouhodobém projektu „Ukliďme si svět“ učí nás všechny, jak se správně rozloučit s vysloužilými  
elektrospotřebiči a připravit je tříděním pro následnou recyklaci. V letošním roce jsme opět nasbírali k řádné  
recyklaci spoustu drobných, ale i objemnějších spotřebičů, jako je lednice nebo pračka. Firma se našim žákům  
odměňuje finanční částkou, za kterou škola pořídí sběračům hodnotné odměny. 
Spolupracujeme také s místními mateřskými i základními školami a to například formou vzájemného setkávání se  
v keramické dílně, kde děti společně vyrábějí drobné dárečky - letos to byly keramické ozdůbky u příležitosti  
Vánoc a ke dni maminek. 
Podrobnosti o absolvovaných soutěžích (školních, okresních, krajských i celostátních) a o místění jednotlivých  
žáků v nich najdete na našich webovkách  - www.spzsabartose.cz  ☺  !  
Najdete zde i jiné zajímavosti ze života naší školy. 
                   
INFORMAČNÍ  SERVIS  PRO  ROK  2018/2019 

 
Nový školní rok společně zahájíme v pondělí 3. září 2018 v 8,oo hodin v budově školy v Úpici a taktéž  
v budově školy v Červeném Kostelci. 
I nadále budou fungovat v obou školách 1. - 9. ročníky základní školy a 1. - 10. roč. základní školy speciální.  
Žáci 1. až 7. ročníku základní školy budou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu RVP ZV s upravenými 
výstupy, žáci 8. a 9. ročníku dle dosavadního a platného ŠVP a základní škola speciální dle ŠVP „Společně = 
snadněji“. 
V případě zájmu budou moci Vaše děti v odpoledních hodinách po vyučování navštěvovat různé zájmové útvary:  
kroužek přírodovědný, rukodělný, zdravotní, vaření či hra na flétnu. 
 

 
Na závěr bych ráda poblahopřála jménem celého pedagogického sboru všem žákům, kteří mají výborné výsledky  
a poděkovala i jejich rodičům, že jim toho pomohli dosáhnout. Nyní Vám všem přeji za sebe i kolektiv všech  
pracovníků školy moc krásnou dovolenou, dětem slunečné prázdniny bez starostí, bez úrazů a v září opět  
na shledanou!!! 
 
 

Za SpZŠ Augustina Bartoše  J. Kulhánková, řed. školy 
 

 
                                                             
 
  
 
 



 
 


