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1. Identifikační údaje 

 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, KOMENSKÉHO 288 

příspěvková organizace 

Komenského 288, 514 01 Jilemnice 

 
Telefon: 481 544 374, tel./fax: 481 544 382 

E-mail: centrum@komenskeho288.cz 

IČO: 00854697    

 

Identifikátor zařízení: 600099334 

 

Součásti: 

  základní škola: IZO: 102 442 878 - kapacita 475 

  školní družina: IZO: 117 700 142 - kapacita   90 

  školní klub:       IZO: 167 100 181 - kapacita 220 

 

Místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb: 

  Komenského 288, 514 01 Jilemnice 

  Komenského 103, 514 01 Jilemnice 

Jana Harracha 101, 514 01 Jilemnice 

 

Školská rada:  Ivana Honců, předseda ŠR 

    Evžen Malý 

Mgr. Miroslav Klimenta 

    Ing. Kateřina Škvorová 

    Ing. Aleš Vaněk 

    Ing. Vladimír Votoček    

 

Ředitel:   PaedDr. Václav Korbelář 

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Miroslav Klimenta 

 

Zřizovatel:    Město Jilemnice 

Masarykovo náměstí 82 

514 01 Jilemnice 

IČO: 00275808 

 

mailto:centrum@komenskeho288.cz
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2. Charakteristika školy 
 

Činnost školy je vymezena platnými zákony, nařízeními vlády a vyhláškami 

MŠMT. Je zařazena do školského rejstříku (datum zápisu do rejstříku  

je 1. 1. 2005, datum účinnosti posledního rozhodnutí 1. 11. 2017).  

Je právním subjektem - příspěvkovou organizací. Organizace je zřízena  

za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků. Organizace uskutečňuje 

vzdělávání podle § 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších 

předpisů. Poslední zřizovací listina byla vydána 30. 5. 2016. Vymezuje předmět 

činnosti, činnost statutárního orgánu (ředitele školy), majetek, majetková práva  

a povinnosti, podmínky pro provozování doplňkové činnosti. Maximální 

kapacita počtu žáků činí 475. Kapacita byla snížena se souhlasem Rady města 

z původní výše 520 žáků na 475 žáků s platností od 1. 9. 2018. Maximální 

kapacita školní družiny byla navýšena na 90 žáků (s účinností od 1. 1. 2017) 

Maximální kapacita školního klubu je 220 žáků.  

Školská rada má 6 členů. V rámci voleb do žákovské kurie, které  

se uskutečnily v termínu 15. 11. 2017 byli zvoleni paní Ivana Honců  

a pan Evžen Malý. V učitelské kurii proběhly volby dne 14. 11. 2017 a zvoleni 

byli pan Mgr. Miroslav Klimenta a paní Ing. Kateřina Škvorová. Zřizovatelem 

byli jmenováni dne 30. 11. 2017 pan Ing. Aleš Vaněk a pan Ing. Vladimír 

Votoček.  

Předsedkyní školské rady byla na ustanovující schůzi dne 14. 12. 2017 zvolena 

paní Ivana Honců. 

 Škola připravuje žáky na další studium a praxi. Má devět ročníků a člení 

se na první stupeň (8 tříd) a druhý stupeň (7 tříd). Vyučování probíhá podle 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání schváleného 

ministerstvem školství. Všichni žáci jsou vzděláváni podle Školního 

vzdělávacího programu pro ZV (ŠVP pro ZV): „Škola zdravého životního 

stylu.“ Tento dokument má platnost od 3. 9. 2007 a následně byly 

zpracovány: Dodatek č. 1 (k 1. 9. 2013), Dodatek č. 2 (k 1. 9. 2016)  

a Dodatek č. 3 (k 1. 9. 2018). 

 Škola vyučuje v rámci ŠVP tři hodiny tělesné výchovy týdně, a to  

ve všech ročnících od 1. do 9. třídy a dále rozšířenou výuku anglického jazyka 

na čtyři hodiny týdně ve výuce osmých a devátých ročníků. Při škole je zřízen 

školní klub s kroužky zaměřenými na běh na lyžích, atletiku a florbal. V rámci 

školního klubu probíhají tréninky v těchto sportech pod vedením učitelů tělesné 

výchovy, kteří jsou zároveň zkušenými trenéry.  Sportovní aktivity se tak (mimo 

hodin Tv) přesouvají do těchto kroužků a do odpoledních hodin. Součástí 

nabídky školy v rámci kroužků jsou též kroužky ruského jazyka, španělského 

jazyka, výtvarný, dramatický, cvičení z Čj a M a praktika z přírodopisu a 

chemie. Nabídka školního klubu směřuje na žáky druhého stupně a celková 

kapacita je stanovena do počtu 220 žáků. 
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 Při škole jsou zřízeny tři oddělení školní družiny s celkovou kapacitou  

90 žáků. Tato kapacita je plně využívána, přednostně pro žáky 1. až 3. ročníků, 

kapacita je doplňována postupně dalšími žáky 4. a 5. ročníku.  

 Součástí školy je i velmi dobře vybavená školní knihovna využívaná  

pro žáky i pro učitele při podpoře a rozvoji čtenářství. 

 V rozsahu stanoveném vládou se žákům bezplatně poskytují učebnice  

a učební texty a základní školní potřeby, žákům se SVP jsou zdarma 

poskytovány pomůcky dané podpůrnými opatřeními. 

 Škola organizuje environmentálně zaměřený kurz na Rýchorách  

pro 6. třídy, lyžařské kurzy 7. tříd, vodácký kurz 8. tříd, výměnný program 

s holandskou školou pro žáky 8. a 9. tříd, plavecký výcvik žáků  

3. a 4. tříd, dopravní výchovu spojenou s výcvikem na dětském dopravním hřišti 

pro 4. a 5. třídy. Dále potom pořádá škola zimní i letní sportovní soustředění, 

školní výlety a další školní akce související s výchovně vzdělávací činností 

školy, například projektové dny, sportovní dny, branné dny, turistické exkurze, 

návštěvy kin, divadel a koncertů, besedy, sportovní soutěže, soutěže  

mezi školami a další. Program školních akcí schvaluje ředitel školy  

a je stanoven ročním a měsíčními plány školy. 

 Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech,  

které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, soustavně vytváří podmínky  

pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků a kontroluje jejich dodržování. 

 Vyučování probíhá ve třech školních budovách. V hlavní budově  

(čp. 288) jsou umístěny převážně třídy druhého stupně, odborné pracovny 

(učebna chemie a fyziky, učebna přírodopisu, počítačová učebna, učebna 

pracovních činností dívek, tělocvična a školní knihovna, která může být též 

využita pro výuku). Pro nedostatek místa je v učebně přírodopisu umístěna 

kmenová třída. V prostorech „bývalého bytu školníka“ se nachází učebna pro 

dělenou výuku, učebna pracovních činností dívek, která funguje zároveň také 

jako školní poradenské pracoviště. 

 V budově „Sevastopolu“ (čp. 103) máme umístěny dvě třídy prvního 

stupně, společné prostory školních dílen, přípravnu a cvičnou kuchyňku. 

V budově čp. 101 – pavilon tříd 1. stupně jsou umístěny od školního roku 

2017/18  čtyři třídy prvního stupně, prostorné šatny, sborovna a tři oddělení 

školní družiny. 

Všechny třídy jsou vybaveny audiovizuální technikou – počítačová 

sestava spojená s interaktivní tabulí a potřebným softwarem. Ve většině tříd  

je nastavitelný školní nábytek, který regulujeme podle věku žáků a další stěnový 

nábytek využitelný pro potřeby žáků i učitelů. 

Ve spolupráci se zřizovatelem se školní budovy průběžně opravují  

a rekonstruují (podlahy, malování atd.). 

 V rámci činnosti naší školy byli zapsáni v tomto školním roce také 2 žáci, 

kteří se vzdělávají v zahraničí (podle § 38).  
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Od začátku školního roku (od 1. 9. 2018) přestoupili všichni žáci zařazení  

v individuálním vzdělávání (podle § 41) do nově vzniklé Základní školy  

Na Horu.  

 

2.1. Počet tříd a žáků, průměry na třídu podle stupně vzdělávání  

(bez žáků dle § 41 a § 38) 

 

Počet tříd:   Počet žáků:   Průměr na třídu: 

 

1. stupeň:  8   175    21,88 

2. stupeň:  7   167    23,85 

Celkem:  15   342    22,80 

 

2.2. Žáci dle § 41 a § 38 – individuální vzdělávání a vzdělávání 

v zahraničí: 

1. stupeň    2 žáci dle § 38 (zahraniční vzdělávání) 

 

 

Celkový počet žáků zapsaných k 1. 9. 2018 byl 344 žáků. 

 

 

2.3. Přehled vývoje počtu tříd a žáků: 

 

Počet tříd:  Celkový počet žáků:  Počet žáků na třídu:  

 

2005/06:  18  426   23,66    

2006/07:  16  403   25,18    

2007/08:  15  357   23,80    

2008/09:  15  333   22,20   

2009/10:  15  316   21,06    

2010/11:  15  310   20,66   

2011/12:  16  321   20,06  

2012/13:  14  299   21,36 

2013/14:  15  329   21,93 

2014/15:  14  306   21,85 

2015/16:  14  315   22,50 

2016/17:  15  349/364  23,27/24,27 (včetně žáků §41 a §38) 

2017/18:  15  343/373  22,86/24,87 (včetně žáků §41 a §38) 

2018/19:  15  342/344  22,80/22,93 (včetně žáků §38) 
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3. Učební plány školy 

 
Vzdělávací program spolu s odpovídajícími vyučovacími plány: 

1. - 9. ročník  - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro 

ZV): Škola zdravého životního stylu (platnost dokumentu od 3. 9. 2007 

s úpravami k 1. 1. 2011 a dále zpracovanými Dodatky k ŠVP pro ZV:  

Dodatek č. 1 od 1. 9. 2013, Dodatek č. 2 od 1. 9. 2016  

a Dodatek č. 3. od 1. 9. 2018). 
  

Seznam pravidelně vyučovaných předmětů: 

 Český jazyk, matematika, anglický jazyk, německý jazyk, dějepis, 

výchova k občanství, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie, hudební výchova, 

výtvarná výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti, informatika, prvouka, 

vlastivěda, přírodověda. 

 

Dělení tříd na skupiny: 

 Je v souladu s učebním plánem, počet skupin a počet žáků ve skupině 

určuje ředitel školy podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu 

a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Při dělení tříd  

na skupiny jsou dodržována platná nařízení a směrnice. V aktuálním školním 

roce jsou děleny hlavně tyto předměty: anglický jazyk, německý jazyk, pracovní 

činnosti a tělesná výchova. 

 

Nepovinné předměty a zájmové útvary: 

 Nepovinný předmět: logopedie a dyslexie 

Zájmové útvary a kroužky: ruský jazyk, španělský jazyk, náboženství (externí 

výuka), výtvarný kroužek, dramatický kroužek, praktika z přírodopisu  

a chemie, cvičení z matematiky, cvičení z českého jazyka, sportovní kroužky 

(atletika, lyžování, florbal, sportovní kroužek Sportuj ve škole pro žáky ŠD). 

 

Doučovací skupiny: 

 Škola v tomto školním roce zřizovala osm doučovacích skupin pro žáky 

se SVP vyžadující podpůrné opatření v podobě pedagogické intervence a tři 

oddělení Předmětu speciální pedagogické péče. Žáci jsou do těchto skupin 

rozděleni podle svých vzdělávacích potřeb stanovených v doporučení školského 

poradenského zařízení. 

 

Výuka tělesné výchovy: 

 Všechny třídy ve škole mají tři hodiny tělesné výchovy týdně. Na prvním 

stupni se vyučuje tělesná výchova společně pro chlapce i dívky, na druhém 

stupni rozděleně podle pohlaví. 
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Na školní tělesnou výchovu navazuje činnost školního klubu. V rámci něho jsou 

zřízeny sportovní kroužky lyžování mladšího a staršího žactva, atletiky – 

přípravka, mladší a starší žactvo a tři kroužky florbalu. 

Dále se žáci zúčastňují mnohých sportovních soutěží jak v rámci AŠSK 

(atletika, sportovní hry), tak i v rámci sportovních oddílů ve městě (lyžování, 

atletika).  

Škola tyto sportovní aktivity žáků v rámci možností podporuje úpravou rozvrhu 

tříd a uvolňováním žáků i učitelů na tyto akce. 

 

Výuka anglického jazyka pro 1. a 2. třídu 

 Pro žáky prvních a druhé třídy škola organizovala kroužek anglického 

jazyka hravou formou v rozsahu jedné hodiny za 14 dní. Žáci byli rozděleni  

do tří skupin a výuky se zúčastnili všichni žáci. Výuka navazuje na hravou 

angličtinu, kterou prochází děti v některých mateřských školách a na tuto výuku 

potom navazuje povinná výuka anglického jazyka od třetího ročníku. Výuku 

zajišťuje aprobovaná učitelka anglického jazyka a tuto výuku doplňuje 

každodenní připomenutí základních slovíček a dalších jevů třídními učiteli. 
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3.1 Učební plán pro třídy 1. stupně 
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3.2 Učební plán tříd 2. stupně 

 

 
 

 



12 

 

3.3 Přehled kroužků  
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4. Údaje o pracovnících školy 

4.1 Přehled pracovníků podle vzdělání, délky praxe a velikosti úvazku 

Poř. č. Pracovník Vzdělání Délka praxe Úvazky 

    Poč.hod. 

1. ředitel VŠ- Z,Tv 31 let 5 (22) 

2. zástupce ředitele VŠ - 1. st. 32 let 7 (22) 

3. učitel VŠ – 1. st. 29 let 9 

4. učitel VŠ - 1. st. 17 let 22 

5. učitel VŠ- Př,TV,Aj 23 let 22 

6. učitel VŠ – TV, Z 2 roky 7 

7. učitel VŠ - 1. st. 29 let 22 

8 učitel VŠ – 1. st. 36 let 22 

9. učitel VŠ - Čj, Vv 23 let 22 

10. učitel VŠ - Tv, Aj 40 let 6 

11. učitel VŠ - 1. st., Aj 11 let 22 

12. učitel VŠ - Čj, Ov 35 let 22 

13. učitel VŠ - 1. st. 31 let 20 (22) 

14. učitel VŠ – 1. st. 21 let 22 

15. učitel VŠ, Aj 19 let 22 

16. učitel VŠ - 1. st., Hv 30 let 22 

17. učitel VŠ - 1. st., Hv, Vv 31 let 3 

18. učitel VŠ - Ch, Tv 15 let 22 

19. učitel, trenér, ITK VŠ - M, Tv 21 let 18(22) 

20. učitel, VP VŠ - Čj,D 19 let 19(22) 

21. učitel VŠ - 1. st. 31 let 22 

22. učitel, m. prevence VŠ, ing - F, Ch 24 let 22 

23. učitel, trenér VŠ - 1. st. 32 let 7 

24. učitel VŠ - M,Př 27 let 22 

25. učitel, trenér VŠ - Tv,Vych 38 let 9 

26. učitel VŠ, Aj 21 let 22 

27. učitel VŠ - Rj,D 43 let 6 

28. vychovatel SPdgŠ 14 let 22,5 

29. vychovatel SPdgŠ 23 let 28 

30. vychovatel SPdgŠ 25 let 28 

31. trenér SOU, kurz 39 let 4 

32. ekonom  SŠ, kurz 13 let 40 

33. mzd. účetní SŠ, kurz 13 let 16,8 

34. školník SOU 34 let 40 

35. uklízečka     --      -- 12 

36. uklízečka     --      -- 30 

37. uklízečka     --      -- 40 

38. uklízečka     --      -- 40 

39. asistent pedagoga SŠ, kurz 14 let 30 

40. asistent pedagoga VŠ – Bc. spec. ped. 18 let 10 

41. školní asistent VŠ - Bc, kurz 18 let 40 

42. druhý učitel dle PO VŠ - 1. st 31 let 11 
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 Počet pedagogů, AP 

včetně vychovatelů 

ŠD a ŠK: 

34 (přepočtených 26,19) 

 Počet nepedagogů: 7 (přepočtených 5,47) 

 Školní asistent   1  placen ze Šablon 

4.2 Přehled aprobovanosti výuky  

 

Předmět 

Celkový 
počet 
hodin 
týdně 

Vyučováno s odbornou a 
pedagogickou způsobilostí 

Vyučováno bez odborné  
způsobilosti 

Počet 
vyučujících 

Počet 
hodin 
týdně 

tj. % 
Počet 

vyučujících 

Počet 
hodin 
týdně 

tj. % 

I. stupeň: 
Matematika 40 8 40 100%    
Prvouka 10 5 10 100%    
Český jazyk  59 8 59 100%    
Přírodověda 6 3 6 100%    
Vlastivěda 6 3 6 100%    
Hudební výchova 8 8 8 100%    
Výtvarná výchova 13 8 13 100%    
Pracovní činnosti 8 8 8 100%    
Tělesná výchova 24 8 24 100%    
Anglický jazyk 18 4 18 100%    
Informatika 1 1 1 50% 1 1 100% 
II. stupeň: 
Matematika 28 2 24 85,7% 1 4 14,3% 
Český jazyk 28 3 28 100%    
Chemie 6 1 2 25,0% 1 4 75,0% 
Fyzika 14    2 14 100% 
Anglický jazyk 30 3 30 100%    
Německý jazyk 10    3 10 100% 
Přírodopis 14 2 12 85,7% 1 2 14,3% 
Zeměpis 14 2 6 42,9% 2 10 57,1% 
Dějepis 14 2 14 100%    
Hudební výchova 7    3 7 100% 
Výtvarná výchova 10 1 10 90,0% 1 1 10,0% 
Výchova 
k občanství 

7 1 4 57,1% 3 3 42,9% 

Tělesná výchova 30 5 24 100%    
Pracovní činnosti 7    3 14 100% 
Informatika 7 1 7 100%    
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5. Údaje o zápisu do 1. tříd 
 

Zápis do 1. tříd na školní rok 2018/19  byl tradičně uspořádán ve spolupráci  

se ZŠ Jilemnice, J. Harracha 97 a konal se v pátek 26. 4. 2019. Zápis v tomto roce zajišťovala 

druhá základní škola, která v tomto roce vyřizovala kompletní administrativu ohledně odkladů 

povinné školní docházky. O přijetí žáků na základě písemné žádosti zákonných zástupců 

rozhodoval ve správním řízení každý ředitel samostatně. 

K zápisu do naší školy se dostavilo 36 budoucích žáků, z toho 28 žákům bylo vydáno 

rozhodnutí o přijetí ke školní docházce. Ředitel školy posuzoval žádosti o přijetí podle dvou 

předem stanovených kritérií. Dle prvního z nich (trvalé bydliště ve spádové oblasti školy) 

bylo přijato 19 žáků a podle druhého kritéria (sourozenec ve škole) zbylých 9 žáků.  

Osmi žákům, kteří nesplňovali ani jedno z kritérií jsme byli po vzájemné domluvě  

se zákonnými zástupci nuceni předat žádost o přijetí na druhou základní školu. V celkovém 

počtu zapsaných žáků jsou i 2 žáci zapsaní podle §38 – plnění povinné školní docházky 

v zahraniční.  

 V příštím školním roce tedy otevře naše škola jednu první třídy. Třídní učitelkou bude 

Mgr. Hana Sedláčková a třída bude mít 26 žáků (+2 dle §38).  
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6. Přehledy prospěchu 

6.1 Přehled prospěchu – kompletně podle tříd  
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 6.2 Souhrnná statistika prospěchu, absence a hodnocení chování tříd 
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 

Akce:       Počet pracovníků: 

 
Dlouhodobé kurzy a studia: 

 

Strategické řízení a plánování pro ředitele škol – 48hodin    1 

 
Krátkodobé kurzy: 

 

Školení BOZP a PO        42 

Semináře výchovných poradců 2x (jaro, podzim)       1 

Seminář metodiků prevence 2x (jaro, podzim)      1 

Setkání ředitelů škol - 2x (společné vzdělávání, nadaní žáci, MAS )   2 

Seminář Finanční řízení v praxi ředitele školy      1 

Školení a porady předsedů ČMOS – 2x       1 

Seminář vychovatelek ŠD         3 

Seminář trenérů sportovních tříd – lyžování a atletika     4 

Seminář – Sportuj ve škole“       . 1 

Seminář – Čtenářská gramotnost (16hodin)       3 

Seminář - Společné vzdělávání - dyslexie       2 

Školení – Diferencované učení a formativní hodnocení     4 

Seminář – Poradenský den PPP         2 

Školení – Případová konference OSPOD       1 

Seminář – Elektronická žákovská knížka     30 

Seminář – Škola pro všechny (MAS)         1 

Seminář – Klub matematiků          3 

Seminář – Šablony II“          1 

Seminář – Jak učit čtenářskou a matematickou gramotnost    6 

Seminář – Čtenářská a matematická gramotnost      2 

Seminář – Studium mentoringu (16hodin)       1 

Seminář – Nové financování regionálního školství      1 

Seminář – Program Bakaláři – (3x webinář)       2 

Školení VEMA a GORDIC (aktualizace programů)     1 
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8.  Údaje o mimoškolních aktivitách a ostatních akcích 
školy 

8.1 Roční plán akcí 
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8.2 Plány aktivit školy v průběhu školního roku 
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24 

 

 



25 

 

 



26 

 

 



27 

 

 



28 
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30 
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9.  Zpráva výchovného poradce 

Výuka 
Ve školním roce 2018 /2019 jsme na naší základní škole v průběhu školního roku evidovali  

50 žáků s podpůrnými opatřeními. Z toho 3 žáci ve 3. stupni podpůrných opatření (LMR, 

sluchové vady, řečové vady), 43 žáků ve 2. stupni podpůrných opatření (ADHD, ADD, SPU  

a jeden žák nadaný) a 3 žáky v 1. stupni podpůrných opatření (SPU, percepční oslabení). 

Během roku byli na základě podnětů vyučujících a rodičů prošetřeni další žáci, zejména 

příchozí z jiných škol nebo ti, kde se vývoj poruchy předpokládal již při ranějších vyšetřeních. 

Pokračujeme v dobře nastavené spolupráci s PPP Semily, zejména se speciální pedagožkou  

p. Lenkou Markovou a psycholožkou Adélou Jeriovou.  

Dle charakteru oslabení byli někteří žáci zařazeni do skupin pedagogické intervence –  

dle typu oslabení a dle věku a obsahu vzdělávání. Tyto skupiny vedly: Mgr. Magda Brzáková 

(5. roč. – Čj, M), Mgr. Hana Jelenová (2. roč. – Čj), Mgr. Hana Sedláčková (3. roč. – Čj, M), 

Mgr. Jana Matoušková (3. roč. Čj, M), Mgr. Lívia Kučerová (4. roč. – M), Mgr. Štěpánka 

Richtrová (2. st. Čj, 1. st. řečová náprava), Mgr. Renata Šulcová (M). Děti zařazené do 

předmětu speciálně pedagogické péče ve dvou skupinách, mladší a starší, vedla Mgr. Lívia 

Kučerová, speciální pedagog. 

Během měsíců března a dubna probíhala harmonizace třídních kolektivů 6. A a 6. B a díky 

podpoře a zájmu rodičů i v 8. B. Harmonizaci zajistila (Mgr. M. Grohmanová, Programy 

primární prevence rizikového chování ve školách, Vrchlabí). 

Výchovná poradkyně se účastnila i jednání s rodiči žáků, u nichž se v průběhu roku vyskytl 

problém s učivem nebo kázní.  

Výchovná poradkyně chodila na hospitace do tříd s integrovanými dětmi. 

Výchovná poradkyně v případě potřeby suplovala činnost speciálního pedagoga v oblasti 

nápravy a řešení problémů s učením, chováním a vedla logopedickou poradnu. 

Během roku školu navštívily pracovnice SPC, které mají na starosti případy s PO 3. stupně 

(SPC Jánské Lázně), v telefonickém kontaktu jsme s pracovnicemi  SPC Liberec –  

Mgr. Čavojskou a Mgr. Perlíkovou. 

Volba povolání 
V září se žáci devátých ročníků účastnili setkání na ÚP Semily s referentkou pro 

zaměstnávání absolventů a práci s mládeží, paní Věrou Jetelovou. 

Pro žáky devátých tříd byla v říjnu zorganizována schůzka rodičů, vyučujících a zástupců 

nejčastěji volených SŠ, tento rok proběhla díky nastavené spolupráci na ZŠ Harracha.  

Žáci 9. tříd taktéž tradičně navštívili počátkem listopadu okresní burzu škol pořádanou 

Integrovanou SŠ Turnov. 

V lednu vykonali talentové přijímací zkoušky žáci směřující na sportovní gymnázium 

v Jilemnici a jedna žákyně na konzervatoř v Pardubicích. 

 

V dubnu konali všichni uchazeči o obory s maturitní zkouškou povinné přijímací zkoušky 

z českého jazyka a matematiky. 

 

Žáci byli prostřednictvím nástěnky, náborových materiálů, CD a webových stránek aktuálně 

informováni o nabídce studijních možností. Výchovná poradkyně byla permanentně 

připravena podávat rady a informace o studijních oborech a jejich požadavcích na uchazeče. 
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Přehled zvolených škol: 
Gymnázium – čtyřleté studium:  2 žáci – Jilemnice 

3 žákyně – sportovní obor Jilemnice 

1 žákyně – sportovní obor Jablonec 

1 žák – Jablonec U Balvanu 

1 žákyně – Semily 

2 žákyně - Vrchlabí 

 

Gymnázium v Jilemnici – osmileté studium: 6 žákyň 

 

SOŠ maturitní obory:   2 žáci – VOŠ a SPŠ Jičín  - strojírenství 

1 žák - VOŠ a SPŠ Jičín  - informační technologie 

1 žák -  ISŠ Nová Paka – mechanik a elektrotechnik 

1 žákyně – SOŠ Hostinné – sociální činnost 

1 žák – SŠSE Vrchlabí  - mechanik strojů a zařízení 

1 žák – SPŠ Stavební Hradec Králové – tech. zař. budov 

1 žákyně – SOŠ Jilemnice – praktická sestra 

1 žákyně – VOŠ a SZŠ Turnov – praktická sestra 

1 žákyně – SŠIS Dvůr Králové – kosmetické služby 

 

Umělecké školy a konzervatoře: 1 žákyně – Konzervatoř Pardubice – hra na klavír 

 

ISŠ a SOU – tříleté obory:    1 žákyně -   SŠ Lomnice nad Popelkou – kuchař – číšník 

1 žákyně – SŠGS Nová Paka – kuchař/ číšník 

1 žák – ČLA Trutnov – mechanizátor lesních strojů 

1 žák – OHS Turnov – nástrojař 

1 žák – SOU Vysoké nad Jizerou – operátor logistik 

 

Během školního roku bylo umožněno pracovníkům SŠ představovat studijní obory jejich 

školy přímo na půdě školy a besedovat se zájemci o studium. 

 

Závěr 
Po celý školní rok výborně fungovala spolupráce s PPP Semily. Tento rok (bohužel kvůli 

prostorové tísni v naší škole) na pracovišti v Semilech.  

Výchovná poradkyně se zúčastnila dvou seminářů výchovných poradců pořádaných PPP 

Semily (říjen, březen).  

Výchovná poradkyně zajišťovala odesílání žádostí o vyšetření, zasílání kontrolních zpráv, 

účastnila se jednání s rodiči, případně OSPODem a jinými zainteresovanými stranami. 

Výchovná poradkyně funguje jako spojení mezi školou a PPP, SPC.  

 

V Jilemnici 26. 6. 2019   Mgr. Bc. Štěpánka Richtrová, výchovná poradkyně 
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10.  Zpráva o plnění preventivního programu 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Název a adresa školy, pro 

kterou platí závěrečná zpráva 

o plnění MPP 

Základní škola Jilemnice, Komenského 288, příspěvková 

organizace 

Jméno a příjmení ředitele PaedDr. Václav Korbelář 

Telefon na ředitele 481 544 382 

E-mail na ředitele centrum@komenskeho288.cz 

 

 

Jméno a příjmení školního 

metodika prevence (ŠMP) 

Ing. Kateřina Škvorová 

Kumulovaná funkce s učitelem ANO 

Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence 
ANO 

 

Vlastní 

kabinet 

Sám 
ANO 

S výchovným poradcem  

S jinými pedagogy NE 

Další členové školního 

preventivního týmu 

 

ŠPP 
 

 

Získané finanční prostředky určené na prevenci rizikového chování 

 

 Škola žádala formou grantů, 

víceúčelových dotací, atd. od: 
Účel  Získaná celková částka 

Projekt MAS Jilemnicko Harmonizační programy     

Sponzorský dar rodiče  Program Klima třídy8.B  

   

   

 

Použité zkratky: 

PP – preventivní program 

RCH – rizikové chování 

 

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU  

 

1. Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence rizikového chování  

 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

Počet 

hodin 

Datum konání Realizátor – organizace, 

odborník 

Setkání ŠMP 16 Listopad 2018 PPP Semily 

Efektivní třídnická hodina 8 Říjen 2018 MAS  

Práce s třídním kolektivem 8 Duben 2019 MAS 
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2. Za nejpřínosnější vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu rizikového chování 

v minulém školním roce považuji: 

 

Název akce Realizátor Lektor Hodnocení – proč?  

Práce se třídou Společně k bezpečí z.s. Mgr. Grohmanová Viditelný vliv na třídní 

kolektiv 

    

 

3. Za nejméně přínosnou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu rizikového chování 

v minulém školním roce považuji: 
 

Název akce Realizátor Lektor Hodnocení – proč?  

           X           X   

    

 

 

4. Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence rizikového chování 

 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

Počet 

hodin 

Datum konání  Realizátor – 

organizace, 

odborník 

Počet 

školených 

pedagogů 

Viz plán akcí     

     

     

 

5. Největší zájem mezi pedagogy je v oblasti rizikového chování o následující témata: 

 

Název akce Realizátor Lektor Hodnocení – proč? 

Viz plán akcí    

    

 

6. Spolupráce s ostatními pedagogy 
  

Počty pedagogických 

pracovníků 

Celkem: 

23 +3+3 

Podílející se aktivně 

na prevenci 

v minulém školním 

roce  

Nepodílející se 

aktivně na prevenci 

v minulém školním 

roce 

Vedení školy: 2 2 0 

Z toho učitelé 21 15 7 

Vychovatelky ŠD 3 3 0 

Asistent pedagoga 3 3 0 
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II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI  

 

1. Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH 
(Třídní schůzky, přednášky, besedy na téma prevence RCH, dotazníky atp.) 

 

Název aktivity 
Datum konání 

Realizátor, 

přednášející 

1. Třídní schůzky Viz plán tř. učitelé 

2. Tripartitní třídní schůzky Viz plán tř. učitelé 

3. Den otevřených dveří Viz plán učitelé 

 

III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 

 

Ve školním roce 2018/ 2019 bylo hlavní zaměření na prevenci šikany a posílení kladných 

vztahů v třídních kolektivech. Současně jsme se zabývali i ostatními formami rizikového 

chování.  

Žáci byli upozorněni na nebezpečí spojené s konzumací legálních (alkohol, tabákové 

výrobky) i nelegálních návykových látek a na zdravotní i právní důsledky takového jednání 

v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů (chemie, přírodopis, aj.).  Proběhl harmonizační 

a ekologický kurz pro 6. třídy, vycházky za poznáním Krkonoš, lyžařský kurz pro 7. třídy, 

uskutečnil se vodácký kurz 8. tříd, výměnný pobyt s holandskými žáky, Den Země, 

Dětský den, beseda na téma dospívání Čas proměn pro 7. třídy a další již pravidelné 

projekty (přírodovědný den pro MŠ, dílna s divadlem pro MŠ atd.) 

 Žáci 4. třídy absolvovali dopravní hřiště a získali své první „řidičské průkazy“. Prvňáčci 

tradičně absolvovali Svátek slabikáře. 

Díky pochopení vedení školy a sponzorského daru rodičů byly nemalé finanční prostředky 

použity na realizaci externího programu, který byl zaměřen na harmonizaci vztahů a zlepšení 

třídního klima ve 3. třídě s názvem Táhneme za jeden provaz, dále v 6. A a 6. B jsme 

využili opětovně služby Mgr. Martiny Grohmanové ze společnosti Společně k bezpečí. 

Všechny projekty, činnostní učení, terénní učební programy směřovaly k tomu, naučit žáky 

vhodně využívat svůj čas, uvědomit si sounáležitost s ostatními, naučit se spolupracovat  

a diskutovat. (zoo program myslivost, obojživelníci a další programy v organizaci KRNAP, 

programy společnosti přátel přírody Čmelák, návštěva Úřadu práce aj.) 

 Žáci navštívili celou řadu kulturně vzdělávacích akcí, cestopisné dokumenty, Planeta 3000, 

cestopis manželů Špilarových - Maroko, návštěvu Národního divadla, divadla v Mladé 

Boleslavi i představení konané v rámci Jilemnice. 

 

Pravidelně se konaly schůzky ŠPP. 

 

Ve škole proběhla řada školení pedagogických pracovníků, které zajistila v rámci MAP 

naše MAS zastoupena paní Šulanovou (viz výše). 

 

Probíhala úzká spolupráce s PPP Semily, která bohužel již nemá v naší budově  

své detašované pracoviště. 

  

Školní metodička se zúčastnila na podzim tradičního dvoudenního setkání metodiků  

pod vedením PPP Semily v Rokytnici. 

 

Vedení školy navázalo spolupráci se společností Semiramis z.ú.. 
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Při realizaci PP škola spolupracuje organizacemi: Policií ČR, OSPOD, PPP, SPC, Hasiči  

v rámci přednášek, besed, konzultací. Škola organizuje pro žáky návštěvy a různé soutěže 

zaměřené na oblast prevence rizikového chování u dětí a mládeže. Jedná se většinou  

o organizace, které uskutečňují své vzdělávací prostředky bezplatně z důvodu nedostatku 

finančních prostředků.  

Součástí realizace PP je činnost mimo vyučování. Žákům je k dispozici nabídka 

volnočasových aktivit podporujících primární prevenci (nepovinné předměty, zájmové 

kroužky, školní družina). Ve škole je důsledně dodržován přátelský přístup k dětem, stejně 

důsledně je však vyžadováno plnění povinností. Zásady zdravého životního stylu jsou 

uplatňovány a přibližovány při výuce všech předmětů i mimo ni, na výletech, exkurzích, 

soutěžích, kterých se žáci účastní. Ve třídách je průběžně utužována spolupráce a dobré 

vztahy  mezi dětmi i mezi žáky a učiteli.  

 

IV. VÝSKYT RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY  

 
1. Výskyt rizikového chování ve škole v minulém školním roce: 

 

 snížená 

známka 
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Počet 

1.pol 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.pol 

 

7 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2. Výskyt jiného rizikového chování + počet žáků/případů: 
Drobná agrese, slovní napadání  6/3 

 

3. Spolupráce školy při řešení výskytu rizikového chování s odborníky 

 

jméno 

odborníka/zařízení  

typ RCH věková 

skupina 

jakou formou se pracovalo se 

žáky 

OSPOD Neomluvené hodiny 

 

14-15 Pohovor ŠMP s žákem a rodiči 

Pohovor s třídním učitelem a 

rodiči 

Mgr. Grohmanová  

 

 konzultace 

    

  

4. Jiná spolupráce školy s externími odborníky: 
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V. RESUMÉ 

 
1. Míra naplnění stanovených cílů: Vzhledem k poměrně stabilní situaci ve škole  

se podařilo splnit většinu cílů danou strategií školy. 
    

2. Rezervy při prevenci a řešení rizikového chování na škole (spolupráce s rodiči, 

finanční zajištění akcí, podpora ze strany pedagogů, vedení školy, nezájem dětí…): 

Přetrvává problém s kouřením mimo školní budovu, proběhl kontakt městské policie  

za účelem omezení prodeje tabákových výrobků dětem. 

 

3. Co pro nás vyplývá z hodnocení MPP jako hlavní cíle pro další školní rok: Hlavním 

cílem pro další rok zůstává rozvoj pozitivních vztahů v třídních kolektivech a jejich 

harmonizace. 

 

VI. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE 

 

 Datum  
Podpis ředitele školy 

Seznámení ředitele/ředitelky školy se závěrečnou 

zprávou o plnění PP  
26. 6.2019  

Seznámení pedagogického sboru školy se 

závěrečnou zprávou o plnění PP 
Výroční 

zpráva 

 

 

 

Zpracovala:  V Jilemnici dne 26. 6. 2019     Ing. Kateřina Škvorová 
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11.  Zpráva o realizaci environmentální výchovy (EVVO) 
 

 Tak jako v předcházejících letech i v tomto školním roce jsme se snažili o zapojení 

EVVO nejen do vyučovacích předmětů, ale i do dalších činností probíhajících ve škole. 

Jako průřezové téma byla environmentální výchova zařazena do vyučovacích předmětů  

na 1. i 2. stupni školy. 

Stále jsme zapojeni v síti škol M.R.K.E.V. (metody realizace komplexní ekologické 

výchovy) a jejím prostřednictvím jsme informováni o dění v environmentální oblasti nejen 

v našem regionu. 

 Při organizování akcí s environmentálním obsahem spolupracují pedagogové obou 

stupňů naší školy. 

 

Akce uskutečněné nad rámec vyučovacích předmětů: 

 
1) 17. září 2018 žáci od 4. do 9. třídy zhlédli multimediální pořad Planeta Země 3000, ve 

kterém nám tentokrát byla představena Barma (Myanmar). Tento pořad je pro děti velice 

atraktivní díky nejmodernější multimediální projekci poutavých fotografií třemi projektory 

v kombinaci s videoprojekcemi, doprovodnými autentickými zvuky, hudbou a naživo 

komentovaným výkladem. 

 

2) 17. září 2018 se žáci naší školy také zúčastnili oslav Dne bez aut. Tyto oslavy se konaly 

v rámci Evropského týdne mobility na Masarykově náměstí v Jilemnici.  

 

3) Žáci 6. tříd strávili týden od 8. do 12. října 2018 na Rýchorské boudě. Tam jsme pro děti 

připravili pestrý program s environmentální tematikou, hráli jsme přírodovědné hry včetně 

simulačních, poznávali okolí Rýchor z hlediska geografického, biologického i historického, 

vytvářeli výrobky z přírodních materiálů. Tento pobytový program připravujeme pro žáky 

šestých tříd opakovaně jako Týden ekologické výchovy. Je zároveň seznamovacím týdnem, 

během kterého se žáci poznávají navzájem v novém kolektivu, ale i s učiteli. Tak jako 

v předchozím školním roce i letos se zúčastnili téměř všechny děti 6. tříd. S programem a 

organizací kurzu jsme seznámili rodiče na schůzce, která se uskutečnila 13. září 2018. 

 

4) Na naší škole stále probíhá projekt Krkonoše připravený pro žáky všech tříd. V rámci 

tohoto projektu žáci v měsíci říjnu navštívili hory. Jen žáčci 1. A navštívili rybníky 

v Martinicích. Ale 1. B již vyrazila do hor a navštívila Vysoké nad Jizerou, 2. třída objevila 

pramen Labe, 3. A Horní Mísečky a Vítkovice, 3. B Zlaté návrší, Dvoračky a Kotelní jámy.  

4. A poznala Labský důl, 4. B Horní Mísečky a Vítkovice, 5. tř. Žalý a Benecko, 6. třídy 

oblast Rýchor v rámci pobytového týdne. 7. A prošla Víchovskou Lhotou a přitom se 

seznámila se stezkou věnovanou malíři Fr. Kavánovi, 7. B vyrazila ze Zlatého návrší 

Labským dolem do Špindlerova Mlýna, 8. A společně s 8. B zdolaly trasu ze Špindlerova 

Mlýna na Luční boudu, 9. tř. ze Zlatého návrší došla až do Jablonce nad Jizerou. V terénu se 

žáci seznámili se zajímavými místy hor z hlediska historie, tradic, biologie, zeměpisu, 

geomorfologie atd. Po absolvování exkurze poznatky zpracovali, trasy si zakreslili do map. 

Snažíme se o vytyčení tras pro jednotlivé ročníky školy tak, aby žáci po absolvování naší 

školy navštívili téměř všechny zajímavé lokality v Krkonoších. 

 

5) 25. října 2018 se žáci 8. A zúčastnili programu střediska ekologické výchovy SEVER 

z Horního Maršova, který byl zaměřen na udržitelný rozvoj. Prostřednictvím hry „Udržitelná 

obec“ žáci pochopili, co pojem udržitelný rozvoj znamená. 
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6) Na podzim byly chodby naší školy krásně vyzdobené výrobky z nejrůznějších přírodnin a 

tak to u nás vypadalo jako v říši skřítků Podzimníčků. Do rukodělné činnosti se zapojili žáci 

4. – 9. ročníků. 

 

7) Stále spolupracujeme s oddělením EVVO  Správy KRNAP ve Vrchlabí. Využíváme jimi 

připravené výukové programy. V tomto školním roce žáci 4. A navštívili program Paví vejce 

o tradičních odrůdách ovoce pěstovaných v Krkonoších.  

Sedmé třídy se v únoru zúčastnily programu Myslivost, ve kterém se seznámily s naší zvěří. 

Program se skládal z poutavé přednášky doplněné obrázkovou prezentací a z návštěvy chovné 

obory zvěře. 

 

8) 23. listopadu 2018 se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili festivalu o horách a horolezectví Dech 

hor. V rámci tohoto festivalu viděli film Krkonoše natočený místní televizí. 

 

9) V lednu proběhl na naší škole program exotické ovoce. Během tohoto programu se žáci 

celé naší školy seznámili s exotickými druhy ovoce nejen teoreticky ale i prakticky, a to když 

krájeli a ochutnávali jednotlivé druhy. Ovoce nám dodala firma BOVYS, která je naším 

dodavatelem ovoce a mléčných výrobků v projektu Ovoce a mléko do škol. 

10) V pátek 26. dubna 2019 jsme společně oslavili Den Země. 1. A třída vyjela do Vrchlabí, 

aby navštívila centrum ekologické výchovy Správy KRNAP nazývané KRTEK a v něm 

připravený program. 1. B třída navštívila farmu Kocanda v Mříčné, 2. třída měla na Kozinci 

připravenou ekologickou hru. 

Třetí, čtvrté, páté a šesté třídy se účastnily přírodovědně poznávacího programu připraveného 

MAS „Přiďte pobejt!“. I v letošním roce, tak jako v předešlých letech, byl program rozdělen 

na dva okruhy. Malý okruh probíhal v městském parku a byl určen pro menší děti (třetí  

a čtvrté třídy), velký okruh letos vedl na Hraběnku a byl určen větším dětem (pátým a šestým 

třídám). Na obou okruzích byla pro děti připravena naučná zastavení. Zatímco na velkém 

okruhu dětem vykládali zkušení lektoři, odborníci v oboru, na malém okruhu se role lektorů 

tentokrát ujali žáci 9. třídy ZŠ Harracha.  

Žáci sedmých tříd se vydali do okolí města, aby posbírali vše, co do přírody nepatří.  

8. A a 9. třída se vydaly na exkurzi do jilemnických firem BRANO ATESO a MEHLER  

Tato návštěva některým žákům usnadnila rozhodování spojené s volbou budoucího povolání.  

8. B třída navštívila třídírnu odpadu v Nové Pace. 

11) 23. května a 4. června 6. třídy v rámci oslav Dne Země připravily přírodovědný 

program pro mateřské školy. Šesťáci rozdělili malé děti do 10 skupin a připravili pro ně 

deset stanovišť, na kterých se pokusili seznámit je s některými zákonitostmi a objekty z 

přírody. 

Vysvětlovali, co jsou to ekosystémy a potom žádali malé děti, aby jim pomohly vrátit zvířátka 

do správných ekosystémů, vyprávěli o některých našich ptácích, nechali děti poznávat 

přírodniny hmatem bez nejdůležitějšího smyslu, tedy zraku, představili naše jarní rostliny a 

ukázali naše houby s tím, že děti upozornili na to, že ne všechny druhy mohou jíst. Seznámili 

děti s tím, co je to mikroskop a dalekohled a nechali je pozorovat malé i vzdálené objekty. 

Poznávání dětem zpestřili hrou na zvířátka, hrou s listy našich stromů a přehazovanou. 

Nakonec dětem připomněli, že je důležité netvořit zbytečný odpad a naučili je, jak by 

odpadky měly správně třídit. 
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Program proběhl v prostorách zahrady MŠ Zámecká a MŠ ze sídliště, kterou navštívila i MŠ z 

Hrabačova. 

 

12) 16. května žáci 5. až 9. tříd v kulturním domě zhlédli poutavý cestopisný pořad manželů 

Špilarových o Maroku.  

 

13) Ve škole i nadále probíhá separovaný sběr odpadu. Ve třídách třídíme plasty, papír  

a směsný odpad, na chodbě jsme instalovali koš na hliníkové obaly od nápojů a koše  

na tetrapakové obaly od mléka, které dostáváme v rámci projektu Mléko a ovoce do škol. 

 

Pokračujeme ve sběru tříděného papíru a nápojových kartonů tetrapak. Během dvou 

sběrových týdnů (5. – 9. 11. 2018 a 3. – 7. 6. 2019) jsme vybrali 15 t tříděného papíru, 

převážně novin, časopisů ale i kartonu, a 17 000 kusů tetrapakových obalů. Ve srovnání 

s loňským rokem jsme sebrali o 3 tuny méně papíru a o 8 000 tisíc kusů více tetrapakových 

obalů.  

 

Soutěž tříd ve sběru papíru vyhrála 4. A  na 1. stupni a 6.A třída na 2. stupni školy. Obě třídy 

získaly finanční odměnu. Další pilní sběrači papíru a tetrapaků byli odměněni finančními 

poukázkami na nákup zboží v Papírnictví Morávek. 

 

14) Proběhla školní kola biologické, chemické, zeměpisné a dějepisné olympiády. Nejlepší 

žáci z každé kategorie postoupili do okresního kola, ve kterém nás důstojně reprezentovali. 

Do krajského kola se probojovala Karolína Kuříková v chemické olympiádě. 

15) V letošním školním roce fungoval kroužek s názvem Polytechnická výchova podpořený 

MAS. Navštěvovalo ho 9 dětí a rádi bychom v jeho činnosti pokračovali. Žáci 1. – 5. tříd 

mohli navštěvovat kroužek Věda nás baví. 

16) Další vzdělávání učitelů v environmentální oblasti je podpořeno časopisem Krkonoše  

a Jizerské hory, které škola odebírá.  

 

17) V rámci mnohých školních výletů děti poznávaly různá místa naší republiky a především 

našeho regionu. 

 

18) Při pracovních činnostech žáci pečují o zeleň uvnitř i vně školy, a vytvářejí tak ve škole  

i v jejím okolí prostředí blízké přírodě. 

 

Zpracovala: V Jilemnici dne 26. 6. 2019    Mgr. Šulcová Renata 
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12.  Zpráva o projektu zahraniční spolupráce:  Česko – 
nizozemský výměnný program 
 V rámci podpory výuky anglického jazyka proběhl letošní školní rok 2018-19 

jedenáctý ročník výměnného programu mezi naší školou a základní školou Esdal College 

v nizozemském městečku Borger.  

 Komunikace mezi naší a holandskou stranou probíhala již od konce září. Zahrnovala 

nábor žáků, dolaďování programu, přihlašovací proces, objednávání aktivit a nakonec i 

párování našich  

a holandských žáků, na jehož základě se žáci mohli v listopadu zkontaktovat, a dozvědět se 

tak více o svých nových kamarádech. 

 První část výměny proběhla v týdnu 4. – 8. února 2019, kdy nás nizozemští žáci  

a učitelé navštívili a ubytovali se v rodinách svých protějšků. V rámci programu pak všichni 

žáci absolvovali dopolední výuku na naší škole, prohlédli si proces výroby skla ve sklárnách 

Harrachov, v Praze výměnu stráží a památky na Královské cestě, včetně vytouženého 

dvouhodinového rozchodu na Václavském náměstí, čtvrtek pak strávili na lyžařském svahu 

Knížecí vrch u Vrchlabí a v pátek jsme se po sportovním dopoledni v hale a společně 

stráveném večeru s kulturním programem po 20. hodině rozloučili.  

 Druhá část výměny proběhla v týdnu 3. – 8. června 2019, kdy naši žáci a učitelé  

po cca 14 hodinové cestě dorazili do Borgeru a ubytovali se u svých nizozemských protějšků. 

Zde jsme nově, po dohodě s holandskými kolegy a žáky, zařadili hned druhý den návštěvu 

Amsterdamu, kde jsme absolvovali prohlídku města a podzemního žaláře. Další den nás čekal 

program „Survival“ (orientace v terénu a překonávání a splutí kanálu) a ve čtvrtek tradiční 

výlet trajektem na ostrov Schiermonnikog (včetně jízdy na kolech a možnosti si zaplavat 

v Severním moři). Páteční dopoledne jsme prožili ve škole – žáci se účastnili jedné vědecké  

a dvou sportovních aktivit, poté je čekalo volné odpoledne. Po večerní rozlučce s našimi 

novými kamarády a zábavném programu v autobuse (vyhodnocení vědomostního  

a postřehového kvízu z celého pobytu, rozdání cen, poděkování a filmovém programu) 

všichni šťastně a bezpečně dorazili v ranních hodinách zpět do Jilemnice. 

 Program proběhl ve spolupráci se Základní školou Jana Harracha a zúčastnilo  

se ho celkem 34 žáků: Dvacet šest žáků bylo ze ZŠ Komenského (14 žáků z 9.tř a 11 žáků 

z obou osmých tříd), 8 žáků ze ZŠ J. Harracha a 1 žák z Gymnázia Nová Paka.  

Pedagogický doprovod žáků ZŠ J. Harracha zajistila paní učitelka Lenka Hašková, za naši 

školu paní učitelky Eva Vaňková a Alena Osowská. 

 Na nizozemské straně došlo ke změně vedení, takže vznikl prostor pro nápady  

na obměnu programu – viz návštěva Amsterdamu, kterou si žáci pochvalovali, takže  

ji plánujeme i na příští rok. 

 Ohledně financování projektu: žáci platili za oba programy (Jilemnice + Borger) 4 500 Kč, 

což spolu s příspěvkem města Jilemnice a firmy DEVRO stačilo na pokrytí letošního 

programu (i autobusové dopravy) a zůstala i rezerva na rok příští. 

 Celý výměnný program proběhl úspěšně, žáci rozvíjeli své komunikační i sociální 

dovednosti a během celého programu se chovali vzorně a se ctí reprezentovali obě naše školy. 

 

Zpracovala: V Jilemnici dne 18. 6. 2019      Bc. Alena Osowská  
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13.  Zpráva o fungování školní družiny  
 

Ve školním roce 2018-2019 navštěvovalo školní družinu 90 dětí, které byly rozděleny  

do tří oddělení. 

Činnost vycházela z programu ŠVP školních družin. Pro pokračování nemoci do prosince 

zastupovala paní vychovatelku M. Esenderovou paní uč. J. Hašková. Další oddělení vedly 

paní vychovatelka K. Jandurová a L. Krausová.  Ranní provoz probíhal od 6.45-7.30 hod, 

odpolední od 11.30-16.30 hod. 

Ve školní družině máme pravidelné činnosti, mezi které patří čtení knih na pokračování, dále 

esteticko-výchovná činnost, pracovní, hudební, sportovní, přírodovědná a příprava  

na vyučování. Hlavně jsme se snažili s dětmi trávit co nejvíce času venku. Chodili jsme  

na Kozinec, Hraběnku, do parku, na školní hřiště. Zde si děti hrály hry dle vlastního výběru  

a využívaly prolézačky. 

Podle ročních období jsme pro děti připravili soutěže o ceny a diplomy. Například: VV soutěž 

- čert, anděl, Mikuláš, masky, čarodějnice. Dále jsme s dětmi tvořili výrobky na Halloween, 

přání k Vánocům a ke Dni matek. Každý týden tyto obrázky a výrobky sloužily k výzdobě 

školní družiny a chodeb. V pracovních činnostech jsme se zaměřili na lepení, stříhání, 

skládání papíru atd. V přírodovědné činnosti jsme se snažili s dětmi povídat o zdravé výživě, 

poznávat stromy, květiny, zabývat se tříděním odpadu a správně se chovat v přírodě.  

V přípravě na vyučování děti využívaly časopisy, kde vyplňovaly rébusy, spojovačky, 

sudoku, křížovky, hlavolamy a pracovní listy. 

V zimním období jsme sáňkovali a bobovali. V dubnu nás navštívila Bílá paní Ruprechtra, 

která si připravila pro děti povídání o štěpanickém hradu a přivezla jim plno dárečků.  

Děti jí na oplátku nakreslily obrázky dle vlastní fantazie, které byly vystaveny na zřícenině 

hradu. 

V měsíci květnu, byla na pedagogické praxi ve druhém oddělení slečna R. Vávrová. Každý 

den měla připravený program pro děti a odpoledne rozebírala a hodnotila práci s paní 

vychovatelkou Esenderovou. 

Ke Dni dětí jsme uspořádali hru na stopovanou, která skončila nalezením pokladu. Ve školní 

družině na děti čekalo překvapení v podobě nových her. Pěkné odpoledne jsme strávili  

na náměstí a  v parku poslechem dětí, které vystupovaly při akci ZUŠ OPEN. 

Velký důraz jsme kladli na vztahy mezi dětmi, na chování a respektování pravidel ve družině 

i mimo ní. Tyto problémy řešíme s dětmi každý den a je nutné si s dětmi neustále  

toto připomínat a spolupracovat s rodiči. 

V rámci činnosti ŠD také probíhal projekt pro podporu pohybové výchovy dětí – Sportuj ve 

škole. V obou pololetích probíhala tato aktivita ve třech odděleních pod vedením učitelů TV  

p. Erlebacha (2 oddělení) a paní Brzákové (1 oddělení). Projekt je finančně zajištěn MŠMT 

prostřednictvím AŠSK ČR. Z těchto důvodů mají účast žáci zdarma. Žáci měli o pohybové 

aktivity zájem a metodika, podle které se pohybové aktivity vedou, se nám jeví pro tuto 

věkovou skupinu jako vhodná. Chtěli bychom pokračovat i v příštím školním roce.  

Ve druhém pololetí navíc žáci prvních a druhých tříd navštěvovali v rámci ŠD také deset lekcí 

výuky plavání. Tuto činnost zajistili paní učitelka Brzáková a vychovatelky ŠD. 

 

Doufáme, že děti byly v ŠD spokojené a že se jim s námi líbilo. 

 

 

V Jilemnici dne 28. 6. 2019       kolektiv vychovatelek ŠD 

 

 

 



44 

 

14.  Zpráva o zajištění BOZP 
Zajištění úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany nám zajišťuje 

pověřená osoba – paní Alena Prchlíková.  

S paní Prchlíkovou jsme uzavřeli mandátní smlouvu k zajištění potřebných služeb v oblasti 

BOZP a PO. Dne 24. 9. 2019 proběhlo za účasti všech zaměstnanců periodické školení 

v oblasti BOZP a PO. Proškolení vedoucích zaměstnanců školy zakončené úspěšným 

složením testů z oblasti BOZP a PO se uskutečnilo již 2. 10. 2017 a má platnost dva roky. 

Dne 24. 9. 2019 proběhlo i  proškolení členů požární hlídky. Dne 7. 12. 2018 proběhla 

komplexní kontrola BOZP a PO. Vstupní školení nových zaměstnanců probíhá vždy před 

započetím pracovního poměru. Dne 15. 11. 2018 se uskutečnil také cvičný požární poplach 

spojený s ověřením účinnosti požárních a poplachových směrnic. 

V červnu 2018 jsme uzavřeli smlouvu o poskytování pracovně-lékařských služeb  

s MUDr. Malíkem. Všichni zaměstnanci se s touto informací seznámili a budou postupovat 

podle směrnice k zajištění pracovně-lékařských služeb, kterou zpracoval ředitel školy. 

V listopadu 2018 se uskutečnila odborná prohlídky všech pracovišť MUDr. Malíkem a 

ředitelem školy. 

 Počet úrazů ve sledovaném období byl u žáků 44. V průběhu prázdnin 2018  

při provádění prací došlo k pracovnímu úrazu pana školníka. Pracovní úraz si vyžádal 1 den 

pobytu v nemocnici a dále 28 dnů pracovní neschopnosti.  Druhý pracovní úraz se stal paní 

učitelce v květnu 2018. Výsledkem bylo 26 dní pracovní neschopnosti. Úrazy jsou evidovány 

ekonomkou školy a odškodňovány podle platných předpisů. Škola je pojištěna pojistnou 

smlouvou s Českou pojišťovnou. Spolupráce se zatím jeví jako velmi dobrá.  

 Žáci jsou vždy na začátku školního roku a pak průběžně před různými akcemi poučeni 

o možném nebezpečí vzniku úrazu. O tomto poučení je vždy pořízen zápis do třídní knihy. 

 Jako škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy pořádáme lyžařské výcviky, atletická 

soustředění a mnohé další sportovní podniky. Všechny tyto akce jsou řádně zajištěny 

z hlediska BOZP a zúčastňují se jich učitelé, kteří prošli školením „Zdravotník rekreačních 

akcí“. 

 Revize hromosvodů, elektroinstalace, hasicích přístrojů, komínů a kotelny jsou 

prováděny odbornými firmami v předepsaných intervalech. Každoročně je prováděna také 

revize a oprava tělocvičného nářadí a kontrola žebříku a štaflí. 

 Všechny nebezpečné prostory jsou opatřeny bezpečnostními značkami, odborné 

učebny provozními řády. 

 Ve škole je zpracovaný traumatologický plán, lékárničky jsou pravidelně doplňovány 

potřebným zdravotnickým materiálem. Pedagogičtí pracovníci školy absolvovali dne 20. 11. 

2018 školení první pomoci, které pro naši školu zajistila MAS. Školení po odborné stránce 

lektorovali pracovníci Zdravotní záchranné služby Libereckého kraje. 

 Postupně se daří nahrazovat zastaralé vybavení školy, opravovat podlahy, povrch 

školního dvora atd., čímž se snižuje nebezpečí vzniku úrazu. Jednotlivé třídy jsou vybaveny 

novým nábytkem, který je výškově nastavitelný, a splňuje tak hygienické normy. 

 Bezpečný přechod přes ulici Komenského mezi hlavní školní budovou a budovou 

„Sevastopolu“, ve které jsou umístěny dvě třídy 1. stupně zajišťují dva retardéry 

a tři přechody pro chodce. Další žáci ze tříd 1. stupně, kteří přecházejí z nové budovy v ulici 

Harracha 101 na oběd do školní restaurace „Scolarest“ byli řádně poučení o bezpečnosti  

a k přechodu využívají pouze část pěší zóny a přilehlý chodník. Přechody pro žáky 1. a 2. tříd 

zajišťují třídní učitelé tam a zpět potom paní družinářky nebo školní asistentka.  

Všichni žáci jsou vždy na začátku školního roku poučeni o bezpečném přecházení a pohybu 

v blízkosti silniční komunikace. 

 Stavební práce na opravách školních budov probíhají v období letních prázdnin a jsou 

firmami řádně zabezpečeny.  
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15. Sportovní aktivity 

15.1 Sportovní kroužky  - kompletní přehled 

Sportovní činnost bývalých sportovních tříd se změnila v činnost sportovních kroužků 

pracujících v rámci školního sportovního klubu. Všichni žáci ve všech ročnících mají 

rozšířenou výuku povinné tělesné výchovy na tři hodiny a odpoledne mohou navštěvovat 

zvolené sportovní kroužky. V letošním roce jsme otevřeli sportovní kroužky lyžování a 

atletiky pro mladší a starší žactvo, atletické přípravky a tři kroužky florbalu. Velkým 

přínosem pro sportovní aktivity v naší škole bylo i předchozí zapojení školy do pokusného 

ověřování programu „Hodina pohybu navíc“ určeného pro děti ze školní družiny. V tomto 

školním roce projekt pokračoval pod záštitou AŠSK a pod novým názvem „Sportuj ve škole“. 

Vedení školy tyto činnosti podporuje a pro jejich uskutečnění vytváří  podmínky (upravený 

rozvrh, uvolňování učitelů, účast dětí na soutěžích, častější omluvená absence žáků).  

Finanční zajištění činnosti: 

Školní klub je podle zřizovací listiny stejně jako školní družina součástí školy.  

To znamená, že financování platů učitelů, kteří vedou sportovní kroužky dle stanoveného 

rozvrhu, je z rozpočtu školy, který dostává od krajského úřadu. Tento příspěvek závisí na 

počtu zapojených dětí a na počtu dětí ze tříd druhého stupně. Druhou částí financování jsou 

finance na materiální vybavení, dopravu, startovné, pronájem za využívání sportovních ploch 

atd. Tento rozpočet naplňuje příspěvek od zřizovatele, který je také závislý na počtu 

zapojených dětí a jeho výše je vždy otázkou vyjednávání o rozpočtu školy a dále příspěvek na 

činnost školního sportovního klubu od rodičů. Tento příspěvek je stanoven směrnicí ředitele 

školy na částku 120,-Kč za jeden měsíc školního roku, tj. 1200,-Kč za školní rok, splatný 

vždy ve dvou termínech: do konce října 480,-Kč a do konce března 720,-Kč. Tento příspěvek 

platí pro kroužky, které se konají v rozsahu4 hodiny týdně (2 x 2 hodiny). Pro kroužky, které 

mají poloviční časový rozsah, platí také částka v poloviční výši (florbal a atletická přípravka) 

Financování závodní činnosti sportovních oddílů není z tohoto příspěvku možné, proto  

si jednotlivé sportovní oddíly vybírají oddílové příspěvky v různé výši. 

Počty zapojených dětí dle sportovních odvětví a sportovních skupin: 

lyžování mladší žactvo – trenéři Štočková a Trojanová  25dětí 

lyžování starší žactvo – trenéři Jindřišek/Korbelář/Herbs  20dětí 

atletika  mladší žactvo – trenér Půlpán, Šnajdr   19dětí 

atletika starší žactvo – trenér Půlpán     19dětí 

atletická přípravka – trenér Půlpán a Šnajdr/ Rychnovská  25dětí 

florbal – žáci 2. stupně – trenér Tryzna, 3 skupiny   52dětí 

 

Celkem je v letošním školním roce 2017/2018  zapsáno 160 dětí. Mnohé navštěvují  

více kroužků než jeden kroužek. 

Sportovci se zúčastňují i pravidelné závodní činnosti, v rámci školy se zapojují do 

soutěží organizovaných AŠSK, v rámci dalších závodních aktivit reprezentují lyžařský 

oddíl ČKS SKI Jilemnice a atletický oddíl TJ Jilemnice. 
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15.2 Rozvrh aktivit sportovních kroužků 

 

 Lyžaři 
Atletika a  

atletická přípravka 
Florbal HPN 

Po  

14 – 17 hod 

Atletika ml. a st žactvo,  

atletická přípravka 

Půlpán, Rychlovská, 

Šnajdr 

/3. - 9. třída/ 

 
14 – 15 hod 

Sportuj ve 

škole 

1. A 

Erlebach 

Út 

14 - 16 hod 

 Štočková Trojanová 

/mladší žactvo/ 

 Korbelář Jindřišek, 

Herbs  

/starší žactvo a dorost/ 

 

 

 

14 – 16 hodin 

Tryzna 

13 – 14 hod 

Sportuj ve 

škole 

1. B + 2. třída 

Brzáková 

St    

 

Čt 

14 - 16 hod 

Štočková Trojanová 

 /mladší žactvo/  

Korbelář, Jindřišek, 

Herbs 

/starší žactvo a dorost/ 

14 - 16 hod  

Půlpán 

/5. - 9. třída 

 

 

15 – 16 hodin 

Tryzna 

 

Pá   

 14 – 15 hod 

Sportuj ve 

škole  

3. + 4. třída 

Erlebach 
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15.3 Přehled akcí a výsledků kroužků atletiky 

 

Štafetový pohár  
Okresní kolo: z důvodu rekonstrukce dráhy se nekonalo 
 

Atletický týden v Jičíně ( 23. 4. – 26. 4.) 
Od pondělí do pátku jsme s atlety strávili pěkný týden v Jičíně. Prošli jsme si veškeré atletické 

disciplíny, zahráli  softbal, vyřádili se v bazénu, putovali podle mapy  

na Zebín a noční hrou zakončili hezký týden. 

 

Trojboj všestrannosti: 1. - 5. třídy 

Okrskové kolo – v pátek 24. 5. 2019 uspořádala naše škola tradiční závody pro žáky  

1. stupně v atletickém trojboji. Pěkné počasí více než 200 účastníkům z osmi základních škol 

z okolí umožnilo na tomto okrskovém závodě zvládnout nejen všechny základní, ale  

i doplňkové disciplíny. V každé kategorii postupují první čtyři na okresní finále této soutěže. 

Nejúspěšnějšími závodníky ze 40 žáků reprezentujících naši školu se stali: M. Volech (3.B), 

K. Hlaváčová (4.A), J. Korbelář (4.A) a A. Karásková (5.), kteří ve svých kategoriích 

zvítězili. Gratulujeme i dalším našim úspěšným startujícím.  

Okresní finále - v úterý 4. 6. 2019 proběhlo v Turnově za krásného počasí okresní finále 

v atletickém trojboji 1. stupně. Celkem 16 žáků naší školy si vybojovalo možnost účasti  

na těchto závodech. Přes velkou snahu našich malých závodníků jsme letos poprvé v historii 

této soutěže neměli ani jednoho našeho žáka na stupních vítězů. Nejlepším výsledkem bylo 

5. místo Terezy Tužové z 5. třídy. Pouze o jediné místo jí tak utekl postup na krajské finále 

(postupují čtyři nejlepší z každé kategorie). Šestá místa obsadili Jan Korbelář a Klaudie 

Hlaváčová ze třídy 4. A. Letos byla součástí závodu také soutěž družstev – naši žáci  

v ní obsadili 6. místo a nepostoupili. Přesto si děti sportovní zápolení užily. 

KF : nikdo nepostoupil  

Atletický čtyřboj   
Okresní kolo: Všechny čtyři kategorie se zúčastnily okresního kola v Turnově. Nejlépe  

se vedlo mladším žákyním, které obsadily 2. místo, mladší chlapci byli třetí a starší žáci a 

žákyně se umístili na 4. místě.  

 

Pohár Rozhlasu  
Okresní finále – 14. května si přijelo do Turnova zazávodit v atletice více jak 15 škol  

z okresu Semily. Našim žáků se vedlo moc hezky a zlepšenými osobními výkony si postup  

z 1. místa zajistily mladší dívky, starší dívky a chlapci postupují z druhých míst. Starší chlapci 

obsadili velmi pěkné 7. místo. 

KF – V úterý 21. 5. tradičně v Turnově proběhlo krajské finále. Nejlépe se vedlo mladším 

dívkám, které obsadily velmi pěkné 3. místo za školami z Jablonce. Starší dívky a mladší 

chlapci skončili shodně na 6. místech.  

Štafety jilemnických škol  

Z důvodu rekonstrukce atletické dráhy se nekonaly. 



48 

 

DOH – Turnov 

Z důvodu ODM mládeže odloženy na podzim 

 

Kroužek atletiky ve spolupráci s TJ Jilemnice 

Podzim 2018 : V září pokračovaly atletické soutěže v kraji. Mladší žáci i žákyně obsadili  

3. místo a starší dívky 4. místo. Přípravka dívek na finále vybojovala 4. místo a chlapci 

7. místo.  Bronzovou medaili na MČR v hodu oštěpem vybojovala Magdaléna 

Půlpánová, na 6. místě skončila v běhu na 800m Lucie Horáčková. 

Jaro 2019: Účast ve třech kolech přípravky, ve třech kolech mladšího žactva a ve třech 

kolech staršího žactva. Přípravka dívky prozatím na 2. místě, přípravka chlapci prozatím 

na 1. místě, mladší žákyně na 3. místě, mladší žáci na 4. místě a starší dívky na 4. místě. 

V přebornických závodech jednotlivců získali naši sportovci prozatím 3 medaile  

v mladším žactvu a 2 medaile ve starším žactvu. Pokračování soutěží je v září. 

Přespolní běh 

Okresní finále: Ve čtvrtek 4. 10. uspořádala naše škola okresní kolo AŠSK v přespolním 

běhu. Start a cíl závodu byl v prostoru horní části asfaltového okruhu na Hraběnce za střelnicí 

a v letošním roce se běželo i po nových tratích. Závodů se zúčastnilo 111 sportovců z pěti 

škol okresu Semily. Soutěžili jak v kategoriích jednotlivců, tak také v kategoriích družstev 

škol. 

V žákovských kategoriích se dařilo i našim závodníkům a závodnicím. Mezi nejmladšími 

dívkami zvítězila N. Plecháčová i družstvo dívek, v chlapcích bylo družstvo na 3. místě.  

Mezi mladšími žákyněmi  se nejvíce dařilo K. Klierové, která skončila na 3. místě a družstvo 

dívek skončilo druhé, mezi chlapci zvítězil J. Salaba a družstvo se umístilo celkově  

na druhém místě. Mezi staršími žákyněmi byla nejrychlejší L. Horáčková, družstvo skončilo 

druhé a mezi chlapci byl nejrychlejším M. Votoček a družstvo chlapců zvítězilo. Obě tato 

družstva postoupila na krajské kolo, které se konalo v dalším týdnu v Jablonci n/N.   

Děkuji všem pořadatelům za pomoc a předsedovi okresní rady AŠSK za spolupráci při 

zajištění této akce.  Jen škoda, že nepřijelo více aktivních sportovců z dalších škol okresu 

Semily. 

Krajské finále: 11. 10. 2018 -  starší dívky obsadily v soutěži družstev 2. místo a chlapci 

skončila na 5. místě. Žádné z družstev nepostoupilo na republikové finále. 

Běh OD  
Z důvodu rekonstrukce atletické dráhy se nekonal. 

 

 

 

Zpracoval: V Jilemnici dne 26. 6. 2019     Mgr. Milan Půlpán 
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15.4 Přehled výsledků lyžařů 

 

Nejmladší žactvo ročník 2009 

Plecháčová Nikola  1. místo v Poháru KSL LK  

Salabová Pavlína  2. místo v Poháru KSL LK 

Suchardová Ella  3. místo v Poháru KSL LK 

Korbelář Jan   1. místo v Poháru KSL LK 

 

Mladší žactvo ročník 2007 

Špicarová Karolína  2 x 1. místo v Českém poháru 

     1. místo v Poháru KSL LK 

Čížková Anna   1. místo (team sprint) 

 

Starší žactvo ročník 2006 

Salaba Jakub 1. místo v P KSL LK 

4., 4., 5., 8. a 2. místo v Českém poháru 

4., 6. a 6. místo v závodech MČR 

Plecháč Patrik   2. místo v Poháru KSL LK 

     6., 12. a 2. v závodech ČP, 6. místo na MČR 

 

Starší žactvo ročník 2005 

Sucharda Tomáš  6. místo v ČP, 6., 10. a 6. místo na MČR 

Svoboda Martin   6. místo na MČR 

 

Starší žactvo ročník 2004 

Paulusová Lucie MČR a ČP: 4., 7. a 12. místo 

Horáčková Lucie MČR a ČP: 5., 16., 19. a 7. místo 

 

PŘEHLED SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV 
 

Pohár KSL Libereckého kraje - žactvo - 3. místo 

 
Pořadí   Klub      Celkem bodů 

1.    Dukla Liberec    4218b 
2.    SKI klub Jablonec n.N.   3862b 

3.    ČKS SKI Jilemnice   2644b 
celkem bodovalo 20 oddílů 
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Finále náborových závodů „Hledáme nové talenty“ 

 mladší žactvo - 4. místo 
Pořadí   Klub       Celkem bodů 

1.    Ski klub Jablonec nad Nisou  337b 
2.    TJ Spartak Vrchlabí    261b 

3.    TJ Dukla Liberec     206b 
4.    ČKS SKI Jilemnice    188b 

celkem bodovalo 33oddílů 

 
MČR smíšených družstev staršího žactva - 7. místo 

Pořadí   Klub       Celkem bodů 

1.    Ski klub Jablonec nad Nisou    1974b 

2.    LK Slovan Karlovy Vary    1740 
3.    TJ Dukla Liberec      1389b 

7.     ČKS SKI Jilemnice      845b 
celkem bodovalo 33 oddílů 

 
 

 

 

O závodníky v této sezóně pečovali tito trenéři  

a pomocníci: 
 

Přípravka Jan Horák, Kateřina Kuklíková a Jana Šaldová řada 

dalších rodičů a pomocníků.  
 

Žactvo – SpS Václav Korbelář, Filip Herbs, Václav Jindřišek,  

Věra Štočková, Hana Trojanová a celá řada rodičů, 
kteří pomáhali hlavně s dopravou a mazáním. 

 
 

 
 

 
Zpracoval: V Jilemnice dne 14. 3. 2019    Václav Korbelář 
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15.5 Přehled výsledků školních družstev v míčových hrách 

 

 
 

Zpracoval: V Jilemnici 26. 6. 2019      Mgr. M. Klimenta 
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16. Spolupráce s odborovou organizací  

 
Při Základní škole Jilemnice, Komenského 288, příspěvková organizace působí ZO ČMOS 

(základní organizace Českomoravského odborového svazu) pracovníků školství. 

Organizace má v současné době 7 platících členů a 12 neplatících důchodců. 

Předsedkyní ZO je Mgr. Věra Štočková. 

Mezi zaměstnavatelem (ZŠ Jilemnice, Komenského 288) a ZO ČMOS  

je uzavřena řádná kolektivní smlouva (poslední platné znění k 1. 1. 2015),  

do které byly zapracovány legislativní změny za poslední období a jejíž plnění  

je z obou stran pravidelně kontrolováno. Každoročně k 1. 1. je zpracováván dodatek ke 

kolektivní smlouvě týkající se výše cestovních náhrad vydávaným MPSV na každý kalendářní 

rok. 

V letošním roce zpracoval ředitel školy také Vnitřní pokyn k čerpání fondu FKSP. Všichni 

zaměstnanci byli s tímto Pokynem prokazatelně seznámeni.  

 

Vedení školy se s vedením odborové organizace schází nepravidelně podle potřeby. 

Vzájemná spolupráce a informovanost je na velmi dobré úrovni. 
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17.  Výsledky testování SCIO pro 6. a 9. ročník 

17.1 Testování SCIO 6. ročník 
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17.2 Testování SCIO 9. ročník 
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18.  Výsledky inspekcí a kontrol 

18.1 Zpráva o průběhu veřejnosprávní kontroly zřizovatele 
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18.2 Zpráva o průběhu veřejnosprávní kontroly zřizovatele 
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18.3 Skartační protokol – Státní okresní archiv  
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19. Informace o zapojení školy do různých projektů 

19.1. Projekt Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

Od začátku září 2017 do konce června 2019 realizovala naše škola projekt OP VVV s názvem 

Zlepšení kvality vzdělávání na ZŠ Jilemnice, Komenského 288. Registrační číslo projektu je: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006640. Celková výše dotace je stanovena na 963 266 Kč. 

První část dotace ve výši 577 959,60Kč jsme obdrželi prostřednictvím KÚ LK  

dne 16. 10. 2017. Zbytek dotace ve výši 385 306,40Kč jsme obdrželi 5. 10. 2018. 
 

Co jsme v rámci projektu realizovali? 

1.  Personální podpora v podobě zaměstnání školního asistenta na celý úvazek s pracovní 

smlouvou po dobu trvání celého projektu, tj. na 24 měsíců. Paní asistenta splňuje podmínky 

vzdělání a je pro práci s dětmi se SVP a PO velmi využívaná. Každý měsíc vyplňuje Report o 

činnosti, kde jsou popsány její skutečné pracovní činnosti. Z důvodů nevyužití šablon na ŠA 

za první dva měsíce projektu jsme mohli na poslední dva měsíce zaměstnat i druhou školní 

asistentku. Také ona splnila všechny potřebné podmínky pro její zaměstnání a při práci 

s dětmi se SVP byla maximálně využívána. 

 2. Podpora při doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

Tato aktivita probíhala formou doučovacího kroužku, s časovou dotací jedna 60minutová 

hodina týdně v průběhu obou pololetí školního roku. Otevřeli jsme tři kroužky, dva pro žáky 

prvního stupně a jeden pro žáky druhého stupně. Každá třídní učitelka spolu s výchovnou 

poradkyní vytipovala žáky ohrožené školním neúspěchem a zákonným zástupců nabídly 

možnosti tohoto doučování. Elektronickou třídní knihou byla sledována docházka žáků a 

náplň hodin. 

3. DVPP zaměřené na ČJ, M, cizí jazyky a na společné vzdělávání – inkluzi 

Celkem osm učitelů absolvovalo vzdělávací programy v rozsahu 8 osob v časové dotaci 

24hodin. Tři paní učitelky absolvovaly prázdninový vzdělávací program se zaměřením na 

matematiku (Rozvoj matematických gramotností podle Hejného a činnostní učení v M v 8. a 

9. ročníku). Dvě paní učitelky absolvovaly vzdělávací kurzy v oblasti cizích jazyků (Letní 

jazykový a metodický kurz AJ, Jak na němčinu jako na druhý cizí jazyk). Tři paní učitelky 

absolvovali vzdělávací workshop zaměřený na čtenářské dovednosti. Všichni učitelé 

absolvovali vzdělávací seminář pro podporu inkluze v rozsahu 8 hodin (Žák s potřebou 

podpůrných opatření v běžné základní škole). Každý ze zúčastněných pedagogů ve 

zpracovaném profesním portfoliu vyhodnotil svoji účast jako velmi přínosnou pro další 

pedagogickou praxi. 

4. Nákup pomůcek  

Celý projekt administrativně i organizačně zajišťuje ředitel školy, vyúčtování provádí 

hospodářka školy. Při zpracování potřebných dokumentů je velkým pomocníkem pracovnice 

Místní akční skupiny Jilemnicko. 

Za velmi prospěšný nákup se nám jeví možnost financování nákupu jednoho setu interaktivní 

tabule Smart do třídy prvního stupně, kde je každodenně využívaná. Nákup dalších pomůcek 

směřoval hlavně do oblasti pomůcek potřebných pro žáky s podpůrnými opatřeními. 

 

 

Závěr: 
Všechny povinné výstupy a indikátory projektu byly naplněny. Dne 3. 7. 2019 byla 

zpracována a odeslána Závěrečná zpráva o realizaci. Výstupy projektu byly vyhodnoceny 

prostřednictvím povinného dotazníku dne 31. 5. 2019. Byl zaznamenán výsledek ve zlepšení 

hodnocení oproti původnímu stavu před realizací projektu. 
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19.2 Zpráva o zapojení školy do projektu OP VVV – Šablony II 

Dne 3. 6. 2019 podala naše škola žádost o podporu v rámci projektu OP VVV Podpora škol 

formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II. Název projektu je Kvalitní 

vzdělání pro všechny – ZŠ Jilemnice, Komenského a registrační číslo projektu je: 

CZ.02.03.068/0.0/0.0/18_063/0014481. Projekt je dvouletý a bude zahájen 1. 7. 2019  

a ukončen 30. 6. 2021. 

Celkový rozpočet projektu je 1 666 486Kč, z toho je vyčleněno 1 149 226 Kč na aktivity  

pro základní školu, 256 452Kč pro školní družinu a 260 808Kč  pro školní klub. 

V rámci projektu bychom měli realizovat tyto aktivity: 

Personální podpora školní asistentky na celý úvazek po dobu dvou let, DVPP celého 

pedagogického sboru se zaměřením na efektivní práci se třídou, komunikaci a vytváření 

bezpečného klimatu ve třídách v rozsahu 10 x 8hodin. Tento program pro naši školu zajistí 

společnost Semiramis. Další aktivity budou směřovány do vytvoření doučovacích kroužků  

pro žáky se SVP a projektové dny ve ŠD a ŠK. Součástí dotace je i možnost nákupu pomůcek 

pro doplnění školní práce. Rádi bychom finanční prostředky využili na nákup dalších 

interaktivních setů do tříd na 1. stupni základní školy. 

Výstupem projektu budou splněné zvolené aktivity a zkvalitnění vzdělání pro všechny  

naše žáky. 

 

19.3 Zpráva o zapojení školy do projektu – Vybudování multimediální 

odborné učebny 

V prosinci 2018 podala naše škola žádost o finanční podporu v rámci 7. Výzva MAS „Přijďte 

pobejt“ – IROP – Investice do kvalitního vzdělávání. Na zpracování a administraci celého 

projektu bude škola spolupracovat s firmou: Z + M Partner spol. s. r. o. Spolupráce je 

potvrzena Smlouvou o poskytování dotačního managmentu z 27. 11. 2018. 

Projekt má název: Vybudování multimediální odborné učebny Základní školy Jilemnice, 

Komenského 288. Registrační číslo projektu je: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/001076. 

Hlavními předměty projektu jsou: zajištění bezbariérovosti naší budovy (nákup schodolezu, 

stavební úpravy místnosti v přízemí na bezbariérové WC) a modernizace odborné učebny 

fyziky a chemie (více než 20 let staré vybavení), spočívající v drobných stavebních úpravách, 

vybavení učebny novým nábytkem, zasíťování učebny a vybavení novou IT technikou 

(hardware i software) na rozvíjení digitálních, přírodovědných i jazykových gramotností žáků. 

Výsledkem projektu by mělo být jednak zajištění bezbariérovosti naší školy, což je výhodné  

i pro možnosti čerpání jakýchkoli dalších evropských dotací a hlavně vybudování a nové 

zařízení multimediální učebny pro výuku především fyziky a chemie, ale i dalších 

přírodovědných a jazykových předmětů a informatiky. Součástí bude i pořízení 30 notebooků 

pro žáky, sada pomůcek na pokusy v chemii a fyzice, digestoř pro chemické pokusy atd.  

Celkový rozpočet projektu je 2 994 092Kč, z toho by měl Evropský fond pro regionální 

rozvoj uhradit 95%.  Realizace projektu i jeho zúčtování by mělo proběhnout v průběhu roku 

2019. Protože se jedná o projekty v rámci IROP je tady nutné také projednat žádost  

o předfinancování našeho projektu a jeho spolufinancování ve výši 5% z celkové výše dotace.  

Předfinancování projektu škola zajistila prostřednictvím zřizovatele podpisem Smlouvy  

o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 26. 6. 2019. Zapojení školy do projektu  

i projednání finanční výpomoci bylo projednáno s Radou města i na zastupitelstvu města 

Jilemnice dne 19. 6. 2019. 

Výběrová řízení proběhla v měsíci červnu 2019, výběr firem a podpisy smluv o dílo proběhly 

začátkem července a v průběhu prázdnin by se měla celá akce realizovat. Dokončení prací je 

plánováno na 28. 8. 2019. K vyúčtování by mělo dojít na podzim 2019. 
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Výsledkem by mělo být zajištění bezbariérovosti školy, zmodernizování odborné učebny  

a tím pádem i ke zkvalitnění výuky našich žáků. 

 

19.4 Zpráva o zapojení školy do aktivit MAS „Přiďte pobejt“ Jilemnicko 

Naše škola se aktivně zapojuje do aktivit, které pro oblast Jilemnicka připravuje MAS 

Jilemnicko.  

V tomto školním roce jsme využili tyto aktivity: 

zapojení rodilého mluvčího AJ (1xtýdně), další pokračování spolupráce se speciální 

pedagožkou paní Grohmanovou na práci s třídním kolektivem (viz další článek), škola 

prostřednictvím svých učitelů zajistila činnost polytechnického – přírodovědný kroužku, pro 

učitele jsme zajistili nákup odborné literatury v hodnotě 10 000Kč. 

Z dalších využitých aktivit: využití IT pracovníka, různé programy DVPP dle nabídky. 

Několik našich učitelů se zapojilo do práce komisí – hlavně v komisi na  matematickou  

a čtenářskou gramotnost a komisi pro rovné příležitostí.  

Ředitel školy je členem řídícího výboru a aktivně se zúčastnil dvou klubů ředitelů  

se vzděláváním zaměřeným na managment vedení školy a práci s nadanými žáky. Podílel  

se na zpracování popisu potřeb škol, ročního akčního plánu a dalších dokumentů, které jsou 

potřebné k naplňování Místního akčního plánu.  

Z našeho pohledu jsou aktivity, které vyvíjí MAS Jilemnicko přínosem pro rozvoj vzdělávání 

na zapojených školách v oblasti Jilemnicka. 

20. Jiné aktivity školy 

20.1 Zpráva o harmonizačních programech - 

zajišťovaných společností Společně k bezpečí z.s., Staré sedlo 92, Orlík nad Vltavou 

vedených paní Mgr. Martinou Grohmanovou. 
Díky působení MAS v čele s manažerkou paní Mgr. Lenkou Šulanovou se nám již v minulém 

školním roce dostalo možnosti pod vedením paní Mgr. Martiny Grohmanové absolvovat 

školení pedagogických pracovníků a následně rozvinout velmi příjemnou a smysluplnou 

spolupráci. 

Paní Grohmanová pomohla v první fázi s naladěním vztahů a pravidel v tehdy 

problematickém sedmém ročníku, a jelikož výsledky jejího působení byly velmi přínosné, 

navázali jsme těsnější spolupráci. 

Práce s třídními kolektivy je velmi důležitá, a přestože finanční stránka celé akce není 

zanedbatelná, uvolnilo vedení školy další peníze na realizaci pokračování projektu a zapojení 

dalších tříd. 

Financování tak probíhalo formou podpory MAS, ze zdrojů školy a potěšila nás i finanční 

pomoc rodičů, která šla cíleně na tyto aktivity. 

K závěru letošního školního roku můžeme zhodnotit působení paní Mgr. Grohmanové  

v obou šestých ročnících, v kolektivu čtvrtých tříd a v pokračovacím působení v třídě 8. B. 

Prvotní intervence a současné harmonizační programy se setkaly s odezvou u žáků, pedagogů 

i rodičů, proto plánujeme v těchto aktivitách nadále pokračovat. 

Budoucí šesté ročníky absolvují v rámci adaptačně environmentálního kurzu cílené aktivity  

na vyladění vztahů v nově tvořených kolektivech. 

Podle stavu klimatu v jednotlivých třídách se nám zdá, že program splnil svůj účel.  

Další dlouhodobější a soustavnější usměrňování vztahů je nejen na třídním učiteli v rámci 

třídnických hodin, ale na všech učitelích, se kterými se žáci ve škole setkávají. 

Prioritou je pro nás spokojené dítě ve zdravě fungujícím kolektivu. 

Zpracovala: V Jilemnici dne 26. 6. 2019    Ing. Kateřina Škvorová 
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20.2 Informace o celoškolním projektovém dni: Den a noc s Andersenem 

Dne 29. března 2019 opět nastal kouzelný pátek, poslední v měsíci březnu, kdy se už 

v podstatě tradičně věnujeme aktivitám spojeným s celonárodním projektem na podporu 

čtenářství Noc s Andersenem. Náš program ale navzdory svému názvu začal už dopoledne  

a navazoval na předchozí průběžné seznamování dětí s příběhy Ferdy Mravence od Ondřeje 

Sekory (I. stupeň) a Starých řeckých bájí v podání Eduarda Petišky (II. stupeň). 

Po příchodu do školy na děti čekaly 4 hodiny různorodé práce, od klasického čtení 

s porozuměním, přes výtvarné zpracování textu až po tematicky laděné sportovní aktivity. 

Vyšší ročníky se v pátek jako mávnutím kouzelného proutku ocitly v antickém Řecku. Během 

putování po stanovištích, které pro ně společnými silami připravili jejich učitelé, se smíšené 

skupiny 6. a 7. tříd blíže seznámily s vybranými bájemi, šťastně prošly Minotaurovým 

bludištěm, nahlédly do hvězd, které často nesou jména mytologických hrdinů, zariskovaly  

si ve vědomostní soutěži a odreagovaly se při netradičních olympijských hrách. 

Žáci 8. a 9. ročníků měli možnost se zaposlouchat a začíst do anglických verzí řeckých mýtů, 

odložit svá trápení do Pandořiny skříňky nebo se seznámit s vlastním božským alter egem. Na 

dalším stanovišti si osmáci a deváťáci hravou formou procvičili řeckou abecedu a pátrali  

po jejím využití v jiných předmětech a v praxi. Třetí zastavení jim nabídlo pohled do jejich 

vlastního nitra prostřednictvím originálně podaného testu typologie osobnosti.  Ačkoli žádné 

ze stanovišť nebylo docela statické, nejdynamičtější zastávkou v celém programu byla přeci 

jen starověká olympiáda, která dětem dodala potřebnou energii ke zvládnutí celého programu 

(nebo případně odčerpala energii přebytečnou). 

Poslední vyučovací hodinu jsme věnovali společnému zhodnocení absolvovaných aktivit,  

co se nám líbilo a nelíbilo a proč. Každý si v programu našel něco, co jej oslovilo, a navíc děti 

ani mnohdy neměly pocit, že by páteční vyučování strávily učením - i když opak byl pravdou. 

Na dopolední program pak navázala večerní stopovaná pro 4. – 6. třídy.  V podvečer se na 

úpatí posvátné hory Olymp vydala hrstka statečných, aby se pokusili napravit nevalnou pověst 

lidského pokolení, osvobodit Prométhea a znovu získat oheň. Pokud chtěli uspět, museli 

splnit 14 náročných úkolů, které pro ně rukou společnou a nerozdílnou připravil řecký 

pantheon, bájné nestvůry i řada smrtelníků. Během zkoušek inspirovaných řeckými bájemi 

hrdinové - účastníci naštěstí prokázali, že mají nejen bystrý úsudek, sílu a hbitost, ale hlavně 

týmového ducha. V závěru svého putování proto mohli vyměnit nabyté jmění za dostatek 

potřebných obětin - božské ambrózie a nektaru - které posléze obětovali Olympanům. Tučná 

oběť bohy usmířila a zajistila Prométheovi svobodu a lidem životadárný oheň. Na závěr 

dobrodružného večera se osvobozený Titán v doprovodu éterické nymfy odměnil bohům  

i pozemšťanům magickým tancem s plameny. 

Po této dobrodružné večerní hře se okolo 80 dětských účastníků rozmístilo do jednotlivých 

tříd, kde následně se svými učiteli strávili podobně dobrodružnou noc.  

Velké poděkování za přípravu celé akce patří paní učitelce Vaňkové a za její realizaci  

vice než 20 učitelům naší školy, kteří se na jeden den a noc převtělili do rolí pohádkových 

nebo antických bytostí.  

 

Zpracovala: V Jilemnici dne 15. 4. 2019     Mgr. Eva Vaňková 
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20.3 Informace o projektu Ovoce a zelenina a mléko do škol -  

Ochutnávka exotického ovoce  

Naše škola se od začátku letošního školního roku zapojila do celostátní akce Ovoce a zelenina 

do škol a Mléko do škol. Akce je podporovaná MŠMT, ministerstvem zdravotnictví  

a financována je prostřednictvím státního rozpočtu a rozpočtu EU. Každý týden tedy obdrží 

škola pro své žáky jeden druh ovoce nebo zeleniny a jeden kus mléčného výrobku.  

Vše je rozdělené do přepravek dle počtu dětí jednotlivých tříd. Dodávky zajišťuje firma 

BOVYS a distribuci ve škole pomáhá učitelům obětavě zajišťovat pan školník.  A žáci mají 

zdravé svačinky zdarma. Žáci tak mají možnost zpestřit si své svačinky o kus ovoce jako je 

například jablko, hruška, pomeranč, mandarinka, banán či rajské jablko nebo o mléčný 

výrobek v podobě čerstvého mléka, bílého jogurtu nebo sýru žervé. Zapojením do tohoto 

projektu chceme podpořit zdravější formu stravování našich žáků. V rámci tohoto projektu 

měli také naši žáci možnost ochutnat různé druhy exotického ovoce. Naši učitelé i žáci se této 

příležitosti chopili velmi vhodným a praktickým způsobem, společně s žáky připravili 

ochutnávky celkem 12 druhů exotického ovoce. Žáci tak ochutnali některé známé druhy 

ovoce jako kiwi, mango nebo avokádo, ale i druhy, které se běžně v našich obchodech 

nekoupí, jako např. exotické ovoce physalis nebo cherimoya.  Ke každému druhu ovoce jsme 

obdrželi speciální vzdělávací letáček s informacemi o daném ovoci a každá třída měla vše 

připravené podle počtu žáků v samostatných přepravkách. 

Projekt učitelé realizovali v rámci výuky přírodopisu a v nižších tříd v rámci výchovy  

ke zdraví.  Žáky příprava ochutnávky velmi zaujala, bavila, a snad  přispěla i k rozšíření jejich 

poznatků, které se jim budou jistě hodit i v praktickém životě. Snaha o zdravější formu 

stravování je také jednou z nosných myšlenek našeho školního vzdělávacího programu 

zaměřeného na zdravý životní styl. 

 

20.4 Informace o zavedení elektronické dokumentace školy - eŽK  

Od druhého poletí tohoto školního roku jsme převedli většinu dokumentace školy  

do elektronické podoby. Jedná se především o elektronickou žákovskou knížku a třídní knihu. 

Vše je nyní zpracováváno v programu Bakaláři, který celý systém zajišťuje i po stránce 

technické. Jedná se o systém, který umožňuje rodičům i žákům 24 hodin denně, 7 dní v týdnu 

získávat informace o studiu na základní škole prostřednictvím internetu.  

Přístup k vlastním datům v eŽK je zajištěn díky zabezpečenému přístupu přes originální 

uživatelské jméno a heslo. Mohou ho prozatím využívat společně žáci i rodiče. Lze tedy 

získávat nejen důležité informace, ale také okamžitě přehled o všech známkách z jednotlivých 

předmětů, a udržovat si pak dokonalý přehled během celého školního roku.  

 

Přístup k elektronické žákovské knížce a zabezpečení aplikace:  
Pro elektronickou žákovskou knížku na naší škole je použit systém Bakaláři.  

Žáci obdrželi v týdnu od 11. do 15. února od třídního učitele své originální přístupové údaje  

a následně je předali i svým zákonným zástupcům. Do systému se vstupuje přes webové 

stránky naší školy, kde najdete na záložce vpravo odkaz „Přehled klasifikace“. Zadáte  

své přístupové jméno, heslo a dále vybíráte z nabídkového menu systému. Přístupové heslo  

je možné uživatelem po přihlášení změnit.  
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V systému eŽK  prozatím využíváme následující odkazy:  

Klasifikace 

Průběžná klasifikace (přehled prospěchu žáka) 

Výchovná opatření (aktuální výchovná opatření i souhrnný přehled za celý průběh 

školní docházky)  

Rozvrh  

Tabulka rozvrhu  

Suplování (přehled o změnách v rozvrhu a odpadlých hodinách)  

 

Komens  

= systém pro oficiální komunikaci mezi školou a rodiči (zatím v přípravné fázi -  

bude postupně nahrazovat „Jiná sdělení“ a „Omluvný list“ z papírové žákovské 

knížky)  

Přijatézprávy  

Tento modul poslouží k zobrazování přehledu přijatých zpráv od učitelů či ředitelství. 

 

Další informace o eŽK:  
Učitelé budou zapisovat známky průběžně, každá známka bude zaznamenána v eŽK nejdéle 

do týdne po jejím udělení. 

V eŽK je každé známce přidělena tzv. váha=důležitost (malé číslo, které se zobrazuje pod 

známkou).       Čísly 1-5 přidělí učitel známce závažnost v celkové klasifikaci (čím větší číslo, 

tím důležitější známka). Váha se může promítat i do celkového průměru. Při tvorbě 

souhrnné klasifikace učitel k váze jednotlivých známek a průměru přihlíží, konečná 

klasifikace je ale v jeho kompetenci (nelze striktně respektovat pravidla matematického 

zaokrouhlování). 

Váha známek je stanovena následovně: 

o A: nejvyšší váha (důležitost) -5 

o B: vysoká váha - 4 

o C: střední váha - 3 

o D: nízká váha - 2 

o E: nejnižší váha – 1 

Mobilní aplikace pro chytrý telefon 

Mobilní aplikaci si můžete stáhnout do svého mobilního telefonu nebo tabletu z příslušného 

obchodu. Přejděte na Google Play pro Android, App Store pro Iphone nebo Windows Store 

pro Windows Phone a dejte vyhledat aplikaci Bakaláři. Po její instalaci zapište 

adresu http://bakalari.komenskeho288.cz/bakaweb nebo vyhledejte naši školu a adresa  

se zapíše automaticky, zadejte uživatelské jméno a heslo. 

Mobilní aplikace slouží hlavně k rychlému zjištění nových známek, informací na nástěnce 

apod., pro vyšší komfort a více informací je stejně nutné používat také webovou aplikaci. 

O dalších krocích při využívání dalších funkcí eŽK budou rodiče i žáci informováni na našich 

webových stránkách, prostřednictvím stávajících žákovských knížek a také na  třídní schůzce. 

Stávající papírové ŽK budou i nadále sloužit ke komunikaci mezi školou a rodiči. Stále také 

platí povinnost do nich omlouvat případnou nepřítomnost.  

http://bakalari.komenskeho288.cz/bakaweb
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Pokud nemáte přístup na internet, stačí požádat a každých 14 dní vždy v pondělí o velké 

přestávce (pokud nebude dohodnuto jinak) budou žáci dostávat výpis známek pro rodiče  

od svého třídního učitele. 

Závěr: 

Sytém elektronické dokumentace se po prvním půlroce využívání velmi osvědčil. S celým 

systémem je sice více práce pro vedení školy (plány akcí, změny ve vyučování), ale  

pro učitele přinesl zjednodušení administrativy. Pro rodiče potom luxus v podobě okamžité 

informovanosti nejen o výsledcích vzdělávání svého dítěte, ale i o všech akcích a náplni 

výuky v jednotlivých vyučovacích hodinách. 

Zpracoval: V Jilemnici dne 28. 6. 2019     Mgr. M. Klimenta 

 

20.5 Zájezdy do divadel  

V tomto školním roce jsme tradičně s žáky absolvovali několik kulturních zájezdů  

do „krajských“ divadel: 

4. A    Čtyřlístek (Divadlo Hradec Králové) 

6. A a 6. B   Opera? Opera! (Divadlo F. X. Šaldy v Liberci) 

7. A a 7. B    Opera? Opera! (Divadlo F. X. Šaldy v Liberci) 

8. A a 8. B   Zamilovaný Shakespeare (Divadlo F. X. Šaldy v Liberci) 

9. tř.    Sen čarovné noci (Národní divadlo) 

Zpracovala: V Jilemnici dne 24. 6. 2019    Mgr. Zuzana Luštincová 

 

20.6 Česko-polský výměnný program žáků Jilemnice – Świebodzice 

Ve dnech 20. – 23. září uskutečnila naše škola další část výměnného česko-polského 

programu s partnerským městem Swiebodzice. Po loňském podzimním pobytu sedmi žáků  

ve swiebodzické škole jsme tentokrát přivítali šest polských žákyň s paní učitelkou u nás 

v Jilemnici. 

Snažili jsme se pro ně připravit podobně přátelskou a pohodovou atmosféru, kterou jsme 

zažili u nich ve Swiebodzicích.  

S dívkami jsme navštívili většinu místních zajímavostí. Samozřejmostí byla podrobná 

prohlídka školních budov a  výhled na Jilemnici z naší věžičky. Pochlubili jsme  

se expozicemi Krkonošského muzea, prošli Zvědavou uličku.  

Na radnici naši malou delegaci oficiálně přivítali i představitelé města paní starostka Čechová 

a pan místostarosta Vinklář. V pátek se polští hosté společně s našimi žáky zapojili  

do projektového dne pořádaného ke Dni evropských jazyků. Nejlépe si porozuměli se stejně 

starými vrstevníky z osmých a devátých tříd. S využitím všech komunikačních prostředků 

včetně anglického jazyky si připomněli některé významné události české i polské historie. 

Vyměnili si i názory na současný svět. O víkendu jsme společně navštívili harrachovské 

sklárny a výrobu vánočních ozdob - perliček v Rautisu - Poniklá. V obou provozech si všichni 

připomněli šikovnost a zručnost krkonošských sklářů, která má již více než třísetletou tradici. 

V rámci sportovního programu jsme naše polské kamarádky pozvali na projížďku  
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na koloběžkách po novém sportovním areálu na Hraběnce a velkým zážitkem pro ně byla 

možnost zastřílet si ze závodních vzduchovek na nové biatlonové střelnici. Dívky se ukázaly 

jako velmi zdatné střelkyně.  

Společenskou část programu jsme zpestřili česko – polskou diskotékou v prostorách školy  

a sobotním bowlingový soubojem v jilemnickém zábavním centru. 

Děkuji všem učitelům za pomoc při přípravě této akce, nejvíce panu učiteli Vejclovi, který  

se skupině dětí po celý pobyt plně věnoval. 

Z bezprostředních ohlasů víme, že se dívkám u nás líbilo. Uvidíme, zda a jak bude 

nastartovaná spolupráce pokračovat. 

 

20.7 Zpráva o projektovém Dni jazyků  
Při letošním projektovém dni na oslavu Evropského dne jazyků jsme se 4. - 9. třídami krátce 

zavítali do čtyř období naší historie. V pracovních skupinách se sešli žáci ze 4. a 5. tříd,  

6. a 7. tříd, resp. 8. a 9. tříd a během pátečního dopoledne se hravou formou seznámili s 

dobovým jazykem a dějinami. 

Šesťáky a sedmáky stroj času zanesl nejprve do doby první republiky: komu nebylo šoufl, 

zahrál si na antuce fotbal, aniž by sudí jedinkrát odpískal ofsajd. Za svoji snahu by si všichni 

určitě zasloužili štrúdl, ale nakonec se šábli jen o preclíky. 

V období Protektorátu cestovatelé časem nejprve pátrali po českých městech ukrytých pod 

německými „pseudonymy“, potom si připomněli okupaci, kolaboranty, transporty a odboj, 

a nakonec nahlédli do osudů židovských a nežidovských obyvatel Böhmen und Mähren.  

Normalizace žákům předložila rébusy v podobě dobových zkratek a výrazů, a tak se na chvíli 

vrátila ČSSR se SNB a SSM, embéčky, máničkami a veksláky. Zajímavé srovnání nabídl 

také text skautského a pionýrského slibu.  

Na stanovišti věnovanému současnosti žáci snadno odhalili, že si slova půjčujeme hlavně  

z angličtiny. A vlastně se tu role trochu obrátily – ukázalo se, že dospělí  

se v současných zkratkách a anglicismech vyznají možná méně než děti. OMG, není  

to nakonec cool? LOL? 

Letošní projektový den ozvláštnila také návštěva ze zahraničí. Šestice dívek z polského 

partnerského města Swiebodzice se statečně zapojila do projektu a díky podobnosti našich 

jazyků a dobré znalosti angličtiny úspěšně plnila stejné úkoly jako ostatní. 

Čtyřhodinový maraton jsme s dětmi zakončili společným zamyšlením  

nad pracovními listy a jejich zážitky. Ukázalo se, že je Den jazyků nejen bavil,  

ale řadu z nich také motivoval k vyhledání doplňujících informací o tom,  

co je během školního dopoledne oslovilo. Co víc si mohou učitelé přát? 

 

Zpracovala: V Jilemnici dne 8. 10. 2019      Mgr. Eva Vaňková 
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20.8 Divadelní hra - DEMOKRACIE 
Malou divadelní hru Demokracie nacvičili žáci 7. tříd naší školy pro své spolužáky pod 

vedením paní učitelky Evy Vaňkové. Inspirací jim bylo divadelní představení, které nejprve 

zhlédli v Praze přímo naživo a potom se v průběhu několika měsíců snažili své dospělé herce 

v mnohém napodobit. 

O čem hra pojednává - šest stran soupeří s ostatními o přízeň voličů ve volbách. Jedna chce 

tančit, druhá klidně žít, třetí se chce učit, čtvrtá nic neřešit, pátá by si hrála a šestá pořád 

cvičila. Po volbách se strany, které vyhrály, musí domluvit na programu a ten následně 

prosazují.  Všichni se tak během divadelní hry zúčastnili nanečisto voleb, zvolili si svobodně 

svoji stranu a následně nesli důsledky své volby, tj. museli plnit program vítězných stran. 

Jednoduché a vtipné kostýmy i kulisy, hudební doprovod, to vše si také připravili žáci  

pod vedením paní učitelky, která byla i autorkou scénáře. Představení mělo u spolužáků 

velký úspěch a dočkalo se celkem šesti repríz. Zcela netradičním způsobem si tak sami žáci 

přispěli k připomenutí oslav 100 let naší republiky. 

 

Zpracovala: V Jilemnici dne 26. 11. 2019      Mgr. Eva Vaňková 
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21. Základní údaje o hospodaření školy 

21.1 Rozdělení výsledků hospodaření za rok 2018 a schválený rozpočet 2019 
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21.2 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 
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21.3 Čerpání rozpočtu podle jednotlivých středisek v roce 2018 
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21.4 Plán čerpání rozpočtu podle jednotlivých středisek v roce 2019 
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21.5 Přehled finančních darů škole  

 

V tomto školním roce škola získala tři významnější finanční dary: 

 

1. firma Mehler Engineered Products s.r.o. –  10 000Kč 

2. firma Devro s.r.o. -     15000Kč 

3. firma Plachtárna, spol. s.r.o.  Jilemnice   9 900Kč 

 

Přijetí finančních darů bylo projednáno a schváleno zřizovatelem (Radou Města) a evidováno 

v účetnictví školy. 

Využití příspěvku sloužilo převážně jako příspěvek na zaplacení dopravy našich žáků na 

výměnný program do Holandska, dále na financování programu klimatu tříd a na další 

projektové aktivity školy, na které nepostačují provozní prostředky. 
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21.6 Normativní návrh rozpočtu přímých NIV na rok 2018 

 

 
 



94 

 

21.7 Normativní návrh rozpočtu přímých NIV na rok 2019 

 

 


