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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 520 

  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 520. 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. Volby do žákovské kurie proběhly v termínu  

15. 11. 2017 a zvoleni byli 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.  

Předsedou školské rady byla na ustavující 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 (ŠVP): „Škola zdravého životního stylu“. 

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

ve všech ročnících od 1. do 9. třídy. 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. 

 Při škole jsou zřízeny tři oddělení školní družiny s celkovou kapacitou  

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

 Součástí školy je i velmi dobře vybavená školní knihovna využívána 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. 
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 Škola organizuje 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 

(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, 

„multimediální“ učebna anglického jazyka, 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 také školní poradenské 

pracoviště a odloučené pracoviště pedagogicko-psychologické poradny. 

 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 – počítačovou 

sestavou spojenou 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 je zapsáno také 28 žáků v individuálním 

vzdělávání (podle § 41) a  2 žáci se vzdělávají v zahraničí (podle § 38). 

Pro žáky v individuálním vzdělávání škola poskytuje dvakrát ročně přezkoušení 

určeným třídním učitelem a vydává žákům pololetní a ročníkové vysvědčení. 

Tito žáci jsou zapsáni ve stavu žáků v 1. – 3. ročníku. 
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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   190    23,75 

2. stupeň:  7   153    21,85 

Celkem:  15   343    22,87 

 

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

v zahraničí: 

1. stupeň    28 žáků dle § 41 a 2 žáci dle § 38 

 

 

Celkový počet žáků zapsaných k 1. 9. 2017 byl 373 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) 
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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 dodatek č. 2  

k ŠVP pro ZV od 1. 9. 2016) 

  

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 dodržovány platné nařízení a směrnice. 

 

Nepovinné předměty a zájmové útvary: 

 Nepovinný předmět: logopedie a dyslexie 

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

výtvarný kroužek, dramatický kroužek, praktika z přírodopisu a chemie,  

cvičení z matematiky, cvičení z českého jazyka, sportovní kroužky (atletika, 

lyžování, florbal, hodina pohybu navíc pro žáky ŠD) 

 

Doučovací skupiny: 

 Škola v tomto školním roce zřizovala tři doučovací kroužky financované 

z projektu Šablony pro ZŠ, dva pro žáky prvního stupně a jeden pro žáky 

druhého stupně. Dále probíhalo doučování žáků s podpůrnými opatřeními – 

pedagogická intervence. Zřízeno bylo pět doučovacích kroužků na prvním 

stupni a čtyři doučovací kroužky na druhém stupni. Žáci jsou do těchto kroužků 

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 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 dvou 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 
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3.3 Poznámky k učebním plánům školy 
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3.4 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 30 let 5 (22) 

2. zástupce ředitele VŠ - 1. st. 31 let 7 (22) 

3. učitel VŠ - 1. st. 17 let 22 

4. učitel VŠ - 1. st. 2 roky 22 

5. učitel VŠ- Př,TV,Aj 22 let 22 

6. učitel VŠ - 1. st. 28 let 22 

7. učitel VŠ - Čj, Vv 22 let 22 

8. učitel VŠ - Tv, Aj 39 let 7 

9. učitel VŠ - 1. st., Aj 10 let 22 

10. učitel VŠ - Čj, On 34 let 22 

11. učitel VŠ - 1. st. 30 let 18 

12. učitel VŠ, Aj 18 let 18 

13. učitel VŠ - 1. st. 29 let 22 

14. učitel VŠ - 1. st., Hv, Vv 30 let 3 

15. učitel VŠ - Ch, Tv 14 let 22 

16. učitel, trenér, ICTK VŠ - M, Tv 20 let 18(22) 

17. učitel, VP VŠ - Čj,D 18 let 19(22) 

18. učitel VŠ - 1. st. 4 roky 22 

19. učitel VŠ - 1. st. 30 let 22 

20. učitel, m. prevence VŠ, ing - F, Ch 23 let 22 

21. učitel, trenér VŠ - 1. st. 31 let 5 

22. učitel VŠ - M,Př 26 let 22 

23. učitel, trenér VŠ - Tv,Vych 37 let 22 

24. učitel VŠ, Aj 20 let 22 

25. učitel VŠ - Rj,D 42 let 7       

26. vychovatel SPdgŠ 13 let 28 

27. vychovatel SPdgŠ 22 let 28 

28. vychovatel SPdgŠ 36 let 28 

29. trenér SOU 38 let 4 

30. ekonom  SŠ, kurz 12 let 1 

31. mzd. účetní SŠ 12 let 0,42 

32. školník SOU 33 let 1 

33. uklízečka     --      -- 0,3 

34. uklízečka     --      -- 0,5 

35. uklízečka     --      -- 0,24 

36. uklízečka     --      -- 1 

37. uklízečka     --      -- 1 

38. asistent pedagoga SŠ 13 let 0,75 

39. školní asistent VŠ - BC, kurz 18 let 1 

40. druhý učitel dle PO VŠ - 1. st 30 let 11 

 Počet pedagogů 31 (přepočtených 24,03) 

 Počet nepedagogů 8 (přepočtených 5,46) 

 Školní asistent   1  placen ze Šablon 
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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  60 7 53 88,3% 1 7 11,7% 
Přírodověda 6 3 6 100%    
Vlastivěda 6 3 6 100%    
Hudební výchova 8 7 8 100%    
Výtvarná výchova 11 7 9 81,8% 1 2 18,2% 
Pracovní činnosti 8 8 8 100%    
Tělesná výchova 24 8 24 100%    
Anglický jazyk 18 4 18 100%    
Informatika 2 1 1 50% 1 1 50% 
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 12 100% 
Přírodopis 14 2 12 85,7% 1 2 14,3% 
Zeměpis 14 1 2 16,6% 2 12 83,4% 
Dějepis 14 2 14 100%    
Hudební výchova 7    2 7 100% 
Výtvarná výchova 10 1 10 90,0% 1 1 10,0% 
Výchova 
k občanství 

7 1 6 85,7% 1 1 14,3% 

Tělesná výchova 24 5 24 100%    
Pracovní činnosti 14    2 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 2017/18  byl tradičně uspořádán ve spolupráci  

se ZŠ J. Harracha a konal se v nové budově Pavilonu 1. stupně  

v pátek 27. 4. 2018. Každá ze škol si zapsala žáky, jejichž rodiče podali žádost  

o přijetí na konkrétní školu, naše škola v tomto roce vyřizovala kompletní 

administrativu ohledně odkladů povinné školní docházky. 

K zápisu do naší školy se dostavilo 62 budoucích žáků, z toho 45 žákům 

bylo vydáno rozhodnutí o přijetí ke školní docházce. Jedenáct rodičů z těchto 

přijatých žáků projevilo zájem o individuální vzdělávání.  Rozhodnutí  

o povolení individuálního vzdělávání bude posuzovat ředitel školy ve chvíli,  

kdy se stanou žáky školy, tj. po 1. 9. 2018. Dále bylo 17 žákům na základě 

žádosti rodičů a povinně doložených materiálů PPP a dětského lékaře vydáno 

rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky o jeden rok. Rodiče 

těchto žáků si zvolí konkrétní školu při příštím zápisu.  

 V příštím školním roce tedy otevře naše škola dvě první třídy. Třídní 

učitelkou v 1.A bude Mgr. Magda Brzáková a třída bude mít 21 žáků. Třídní 

učitelkou v 1.B bude Mgr. Martina Malá a třída bude mít 13 žáků. V rozhodnutí 

o přijetí jsou do této třídy zapsáni i žáci, kteří pravděpodobně požádají  

o individuální vzdělávání, třída má tedy 24 zapsaných žáků. 
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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: 

 

Studium pro školní metodiky prevence – rozsah 300hodin 

dokončení závěrečnou zkouškou v dubnu 2018      1 

Rozšiřující studium učitelství 1. stupně 

dokončení studia v květnu 2018        1 

 
Krátkodobé kurzy: 

 

Školení BOZP a PO        40 

Semináře výchovných poradců 2x (jaro, podzim)       1 

Seminář metodiků prevence 2x (jaro, podzim)      1 

Setkání ředitelů škol - 4x (společné vzdělávání, GDPR, MAS )    2 

Školení a porady předsedů ČMOS – 2x       1 

Seminář vychovatelek ŠD         3 

Seminář trenérů sportovních tříd – lyžování a atletika     4 

Seminář  - „Třída v cloudu“         8 

Seminář – „Bezpečně v kyberprostoru“        5 

Seminář „Společné vzdělávání“       25 

Školení – „Akutní zdravotní stavy ve škole“      25 

Seminář – „GDPR“ 2x          2 

Školení – „Systém řízení energie – EPC“       3 

Seminář – „Vedení třídnických hodin“      22 

Seminář – „Škola, do které chodím rád“       12 

Seminář k HPN 2x           1 

Seminář – „Šablony II“          2 

Seminář k výuce NJ – „doplňkové metody“ - 2x      1 

Semináře k výuce AJ – 2x – „různá témata“       3 

Seminář k vyplňování výkazu R44        1 

Den pedagogických studií – semináře        1 

Školení VEMA a GORDIC         1 
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8.  Údaje o mimoškolních aktivitách a ostatních akcích 
školy 

8.1 Roční plán akcí 

Září 

- Exkurze - poznávání Krkonoš - podle počasí – září, říjen   všechny třídy 

- Sportovní den pro MŠ 

 

Říjen 
2.10. pondělí Školení BOZP  Všichni 

2. – 6.10. 
po - pá Týden ekologické výchovy - Rýchory  6.A+B  Šcá + Vaá, 

Er 

9. – 13.10. po - pá Sběr tříděného papíru  celá škola, Šuá, Šká 

17.10. úterý Setkání rodičů žáků 9. tř. se zástupci SŠ – volba 

povolání 
Ko, Kl, Riá 

26. a 

27.10. 
čt - pá  Podzimní prázdniny  

 

Listopad 
  7.11. úterý Školení DVPP „Inkluze“ všichni učitelé 

  8.11. středa Schůzka třídních důvěrníků – příprava voleb do 

ŠR 

Ko, Kl, Slá 

9.-10.11. čt.+pá. Testování SCIO - 9. třídy  

14.11. úterý Pedagogická rada, hodnocení za 1. čtvrtletí, 

13/14 h 

všichni učitelé 

15.11. středa Třídní schůzky SPŠ 16 h – volby do ŠR všichni učitelé 

15.11. středa Oceňování žáků v SD Jilm  

20.11.  pondělí Školení „Zdravověda“ všichni učitelé 

30.11.  čtvrtek Závěr inventarizace  správci 

30.11.  čtvrtek Přihlášky na SŠ s talentovými zkouškami  

 

Prosinec 
3.12. – 

7.12. 
ne - čt Lyžařské soustředění Horní Mísečky - výběr výběr 15 dětí 

11.12-

14.12  
po - čt Lyžařské soustředění Horní Mísečky 5. – 9. třída /50dětí/ 

14.12. čtvrtek Školská rada  Ko, Kl, Šká 

4.9. pondělí Zahájení školního roku   2017/18 1.-  9. třída, ve 

třídách  

7.9. čtvrtek Planeta Země  - Brazílie 5. – 9. třída 

21.-22.9. ct - pá Dopravní hřiště Košťálov  

22.9. pátek Den jazyků 4. – 9. třída 

25.9. pondělí Školská rada – schvalování výroční zprávy Ko, Kl 

28.9. čtvrtek Státní svátek všichni učitelé 

29.9. pátek Ředitelské volno  

  Přespolní běh - okresní kolo ASŠK – Hraběnka   
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16.12. sobota Vánoční jarmark – vystoupení   p. Jiřištová (DK) 

20.12. středa Divadlo 1. – 3. r. Vánoční čas  

21.12. čtvrtek Film 4. – 7. Den na zázračné planetě  

23.12. - 

2.1.2018 
 Vánoční prázdniny  

- Začátek kurzu plavání 3. a 4. třídy 5.12. – 9.3.2017 (1. lekce- středa 6.12.) 8:30-10 h a 10:15 

– 11:45 h 

Leden 

3.1.2017 středa Zahájení vyučování v roce 2018  

14.-19.1.  Lyžařský výcvik 7. tříd Pů, Er, Tr, Šká 

22.– 26.1.  Sběr tříděného papíru a tetrapaků celá škola, Šcá, Šká 

2.1.– 15.2.  Přijímací zkoušky do oborů SŠ s talentovými 

zkouškami 
 

25.1. čtvrtek Pedagogická rada, hodnocení za 1. pololetí, 14 

h 

všichni učitelé 

31.1. středa Vysvědčení za 1. pololetí  

 

II. POLOLETÍ 

Únor 
2.2. pátek Pololetní prázdniny  

5.2. pondělí Kaleidoskop 8:00 h Všechny třídy 

6.2.- 9.2. út - pá Holandská spolupráce – návštěva u nás Erl, Osá, Vaá, Er, …. 

5. + 7.2. po + st Program Myslivost (7.B + 7.A) Šcá, Šká 

12.,19.,20.2.  Preventivní programy  - Klima ve třídě (7.B 

+ 7.A) 

Šcá, Šká 

14. + 15.2.  Souboj tříd - soutěže 6. - 9. ročník Třídní 

23.2.  Poslední termín pro potvrzení přihlášek na 

SŠ 

 

26.2.- 2.3.  Jarní prázdniny  

- Termíny školních lyžařských závodů, zimního sportovního dne, školních kol olympiád … 

Březen 
1.3. čt Přihlášky na SŠ – předání ředitelství SŠ  

20.3. út Sportovní den 2. stupně 2. stupeň 

23.3. pá Den a noc s Andersenem Všichni 

29.3. čt  Velikonoční prázdniny  

- Školní, okresní a krajská kola sportovních odvětví a předmětových olympiád 

- Pedagogicko-psychologické programy pro 3. a 7. třídy 

 

Duben 

3.4. úterý Den učitelů SD Jilm Všichni (zájemci) 

10.4. úterý  Školská rada Ko, Kl, Šká 

11.+25.4. středa Divadla 6.+ 8. třídy 

12.+16.4. čt + po Přijímací zkoušky na SŠ Žáci 9.tříd 

13.+17.4. pá + út Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia Žáci 5. tříd 

16.4. pondělí Pedagogická rada, hodnocení za 3. čtvrtletí, 

13/14 h 

všichni učitelé 
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17.4. úterý Třídní schůzky SPŠ, 15:30/16:30 h všichni učitelé 

20.4.  pátek „Den Země“ - projekt Šcá + třídní učitelé 

26.4+27.4. čt + pá Dopravní hřiště Košťálov – 4. roč. Brá 

27.4. pátek Zápis do 1. tříd Ko, Kl, 1. stupeň 

30.4. pondělí Ředitelské volno  

30.4.-4.5. po - pá Atletické soustředění Pů 

Květen 
1.5. úterý Státní svátek  

2.-4.5. st - pá Inspekce hospodaření Lbc kraje  

3.5. pátek OF kopaná 1. st. MsD Cup Ž. Brod, KF 

volejbal 2. st. 

Kl, Tr 

7.5. pondělí Ředitelské volno  

8.5. úterý Státní svátek  

10.5. čtvrtek Zájezd do ND - 9. r., Den Země pro MŠ – 6. r. Riá, Koá; Er, Vaá 

18.5. pátek Program o Vietnamu - Špilar 6.- 9. třídy 

19.5. sobota Jarmark – vystoupení DK Jiá 

22.5. úterý KF – Pohár Rozhlasu Pů 

23.5. středa Atletický 3boj 1. stupně Kl, 1. stupeň 

24.5. čtvrtek RF – Štafetový pohár, Den Země pro MŠ II Pů; Er, Vaá 

29.5. úterý Pythagoriáda – okresní kolo Šcá 

30.5. středa Štafety škol Ko + všichni 

30.5.-

1.6. 

středa Vodácký kurz 8. ročníku Ko + všichni 

Červen 
1.6. pátek Dětský den - stadion 1. stupeň 

4. – 8.6. po - pá Sběr tříděného papíru  celá škola, Šcá+7.tř 

7.6. čtvrtek Divadlo DK Jiá 

11.-15.6. po - pá Holandská spolupráce – pobyt žáků 

v Holandsku 

Osá, Riá 

11.6. pondělí Pernštejni – Staré pověsti české 1.-7. třídy 

12.-14.6. út - čt Přezkušování v Montessori Ko, Kl, Jlá, Saá, Maá 

20.6. středa T-Mobile Olympijský běh  Ko, Kl 

21.6. čtvrtek Zeyferus - dravci všechny třídy 

25.6. pondělí Natáčení pořadu TV Prima  

25.6. pondělí Kontrola IVP z PPP  

25.6. pondělí Pedagogická rada, hodnocení za 2. pololetí, 

14 h 

všichni učitelé 

29.6.  pátek Vysvědčení za 2. pololetí  

    

 

- Hlavní prázdniny od pondělí 2. července do pátku 31. srpna 2018 

- Začátek vyučování v pondělí 3. září 2018 
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8.2 Plány aktivit školy po jednotlivých měsících 
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9.  Zpráva výchovného poradce 
Výuka a společné vzdělávání 

 

Ve školním roce 2017 - 2018 jsme na ZŠ Jilemnice, Komenského 288 v Jilemnici evidovali 

39 žáků s podpůrnými opatřeními. Z toho 2 ve 3. st. PO (LMR, sluchové vady), 34 ve 2. st. 

PO (ADHD, ADD, SPU a jeden žák nadaný) a 3 žáky v 1. st. PO (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. 

V prostorách naší školy opět pracovala speciální pedagožka Mgr. Lenka Marková a školní 

psycholožka Ing. Mgr. Adéla Jeriová.  Tato dobře nastavená spolupráce přináší výhody nejen 

dětem a rodičům vyšetřovaných dětí, ale i škole, která může aktuálně řešit problémy 

výukového i výchovného charakteru.  

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 

(4., 5. roč. – Čj, M), Mgr. Martina Malá (3. roč. – Čj, M), Mgr. Dana Salfická (2. roč. Čj, 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 náročných třídních kolektivů 7.A a 7.B. 

Harmonizaci zajistila (Mgr. M. Grohmannová, Programy primární prevence rizikového 

chování na 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 Liberec, SPC Jánské Lázně). 

 

1) 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 tradičně zorganizována schůzka rodičů, vyučujících  

a zástupců nejčastěji volených SŠ. Žáci 9. tříd taktéž tradičně navštívili počátkem listopadu 

okresní burzu škol pořádanou Integrovanou SŠ Turnov. Tato miniburza byla letos poprvé 

zorganizována pro obě jilemnické ZŠ najednou. Důvodem tohoto opatření bylo nadměrné 

agitační zatížení učitelů SŠ. Výchovné poradkyně se dohodly v tomto trendu pokračovat  

i v dalších letech. Prostory setkání se budou střídat. 

V lednu vykonali talentové přijímací zkoušky žáci směřující na sportovní gymnázium 

v Jilemnici.  

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 v Jilemnici – čtyřleté studium: sportovní      3 žáci   

                                                                           běžné čtyřleté      7 žáků  

Gymnázium v Jilemnici – osmileté studium:       5 žáků 

Gymnázium Vrchlabí – osmileté studium:       2 žáci 

 

SOŠ maturitní obory:   ČSA Trutnov – obor lesnictví –     2 žáci 

                                         Hotelová škola Poděbrady – obor hotelnictví -   1 žák 

                                         Škoda auto a.s., Mladá Boleslav, Provoz a ekon. dopravy – 1 žák 

                                         VOŠ a SPŠ Jičín – obor elektrotechnika –   1 žák 

                                                                        obor informační technologie –  1 žák 

                                         ISŠ Vysoké nad Jizerou – autotronik –    3 žáci 

                                         SŠGS Nová Paka – obor hotelnictví  -    2 žáci 

                                         SZŠ Hradec Králové – obor zdravotnické lyceum –  2 žáci 

                                         SOŠ Hořice – obor agropodnikání –    1 žákyně 

                                        VOŠ a SPgŠ Litomyšl – obor pedagogické lyceum –  1 žákyně 

      SUpŠ hudebních nástrojů, HK – obor uměleckořemeslné zpracování dřeva – 1 žák 

                       SŠ hotelnictví a spol. stravování, Police n. M. – obor hotelnictví – 1 žák 

                                        SPŠ elektrotechnická, Pardubice – obor elektromechanik – 1žák 

                                         Evangelická akademie, Praha – obor pedagogické lyceum – 1 žák 

                                         Gymnázium a SOŠ Jilemnice – obor veřejnosprávní činnost – 1 žák 

                                        ISŠ Nová Paka – obor mechanik elektrotechnik – 1 žák 

                                        SŠGaS Liberec- obor kosmetické služby – 1 žák 

                                          

ISŠ a SOU – tříleté obory  
                                        SŠGS  Nová Paka – obor kuchař – číšník –   2 žáci 

                                        SŠ řemeslná, Jaroměř – obor uměl. kovář, zámečník, pasíř – 1 žák 

                                        ISŠ Vysoké nad Jizerou – obor logistik –    1 žák 

 

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, zejména 

s pracovnicemi přidělenými na dislokované pracoviště (středa, čtvrtek 8 – 15.30). Blízkost 

odborného pracoviště umožňuje řešit problémy bezodkladně. V případě kontrolního vyšetření 

oceňujeme pohodlí pro rodiče a minimalizaci zameškané výuky. 

Výchovná poradkyně se zúčastnila 2 seminářů výchovných poradců pořádaných PPP Semily 

(říjen, březen).  

Výchovná poradkyně lektorovala seminář Jazykově nadaný žák v hodinách českého jazyka  

a literatury pro NIDV Liberec. 

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. 

Od 25. května 2018 jsou záznamy VP vedeny v souladu s novou legislativou GDPR. 

 

 

V Jilemnici 27. 6. 2018   Mgr. Bc. Štěpánka Richtrová, 

výchovná poradkyně 
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10.  Zpráva metodika prevence rizikového chování 
 

Program prevence rizikového chováni je součástí vzdělávání Základní školy Komenského 

288, Jilemnice. Napomáhá pracovníkům školy s výchovou a vzděláváním žáků ke zdravému 

životnímu stylu, utvářením jejich osobnostního a emočně sociálního rozvoje a komunikačních 

dovedností. Program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, jejich rozvoje a vytváření 

zdravých životních návyků.  

Do pestrosti forem preventivní práce s žáky je zapojen celý pedagogický sbor, zaměstnanci 

školy a spolupráce se zákonnými zástupci žáků.  

Škola má vypracovanou Školní preventivní strategii v souladu s Metodickým doporučením 

MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských 

zařízeních č. j. 21291/2010-28 a jeho přílohami zaměřenými na oblasti, kde dochází  

ke konkrétním projevům rizikového chování – drogy, doprava, poruchy příjmu potravy, 

alkohol, syndrom týraného dítěte, šikana, kyberšikana, homofobie, extremismus, vandalismus, 

záškoláctví, kouření, násilí, krádeže a v souladu s Metodickým pokynem MŠMT k řešení 

šikanování ve školách a školských zařízeních č. j. 22294/3013-1. Ministerstvo školství 

mládeže a tělovýchovy č. j. 21291/2010-28 s účinností k 1. 11. 2010.  

 Dne 20. 12. 2017 projednala porada vedení MŠMT aktualizované přílohy Metodického 

doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách  

a školských zařízeních, č.j. 21291/2010-28: přílohu č. 7 – Kyberšikana, přílohu č. 10 – 

Vandalismus a přílohu č. 11 – Záškoláctví.  

 

Ve školním roce 2017/ 2018 bylo hlavní zaměření na prevenci šikany a posílení kladných 

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

chování.  

Ze Školní preventivní strategie vychází Preventivní program (PP), který zasahuje výchovnou 

a naukovou složku vzdělávání během celého školního roku. Směřuje k pozitivnímu ovlivnění 

třídního klimatu, k pozitivní změně motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod. 

Témata zaměřená na prevenci rizikového chování u dětí a mládeže jsou začleněna do všech 

vyučovacích předmětů. Využívá se různých metod práce, např. výklad, samostatná práce, 

skupinová práce, dotazníky, sociální hry, besedy, diskuze, prezentace.  

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.  
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1. Soustavné dlouhodobé působení na žáky je zajišťováno tím, že prvky prevence  

jsou zakomponovány ve školním vzdělávacím programu. ZŠ Komenského je nazvána podle 

svého ŠVP, Škola zdravého životního stylu, proto působení v této oblasti zůstává jednou  

z priorit pro všechny vyučující. Žáci jsou rozděleni do tří věkových skupin: 

A/ První až třetí ročník – za nejdůležitější považujeme: výchovu ke zdravému životnímu 

stylu, předcházení nemocem a úrazům, osobní hygienu, vhodné oblékání a spolupráci dětí 

v kolektivu. Zejména v této skupině se zaměřujeme na včasné odhalování specifických 

poruch učení či jiných postižení a znevýhodnění. 

B/ Čtvrtý až sedmý ročník – za nejdůležitější považujeme: výchovu ke zdravému životnímu 

stylu, osobní bezpečí, preferenci pozitivních životních cílů, soužití v kolektivu a kladné 

vztahy mezi vrstevníky i ostatními členy společnosti. Vysvětlování rizik, se kterými je 

spojeno užívání legálních i nelegálních návykových látek. Dále informace o centrech odborné 

pomoci / linky důvěry, PPP a další/. Žákům jsou doporučovány vhodné volnočasové aktivity. 

Celou řadu těchto aktivit organizuje škola (pobyt v ekologickém centru KRNAP, lyžařský  

a vodácký kurz, zájmové útvary atd.) 

C/ Osmý a devátý ročník – preferujeme: výchovu k odpovědnosti za zdraví své a ostatních, 

etickou a právní výchovu. Pedagogové věnují zvýšenou pozornost rizikovým skupinám žáků. 

Žáci jsou seznamováni se způsoby asertivního chování – umět se přiměřeně prosadit a umět 

vhodně odmítnout různé nežádoucí „nabídky“ okolí. Opět doporučujeme volnočasové 

aktivity. V deváté třídě začíná systematická profesní příprava, dochází k zintenzivnění 

spolupráce s rodiči /třídní učitel a výchovný poradce/. 

 

2. Jednorázové akce konané ve školním roce 2017/18 

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. třídy, výměnný pobyt s holandskými žáky, zimní sportovní 

den, Den Země, Dětský den, Štafety škol, Běh olympijského dne, 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 byly nemalé finanční prostředky použity na realizaci externího 

programu, který byl zaměřen na harmonizaci vztahů a zlepšení třídního klimatu ve 3.A a 3.B 

s názvem Táhneme za jeden provaz, dále  v 7. A a 7.B, kdy jsme využili 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, školní štafety, Běh olympijského dne, návštěva 

úřadu práce aj.) 

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

cestopis manželů Špilarových - Vietnam, 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. 
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Probíhala úzká spolupráce s PPP Semily, která má v naší budově své detašované pracoviště  

a pracovnice poradny nám velmi ochotně pomáhají s vyladěním třídních kolektivů a jsou 

nápomocny s řešením akutních problémů (okamžitá psychologická intervence). 

Školní metodička se zúčastnila na podzim tradičního dvoudenního setkání metodiků pod 

vedením PPP Semily v Sedmihorkách. 

Metodička prevence ukončila v únoru úspěšně specializační studium pro Školní 

metodiky prevence akreditované MŠMT v rozsahu 300 hodin. 

 

3. Materiální zajištění, spolupráce metodiků, schránka důvěry 

Vybavení školy zůstává na dobré úrovni – literatura, propagační materiál, videokazety, DVD 

atd. Vzájemně si vyměňujeme informace a materiály s ostatními metodiky prevence 

jilemnických a okolních škol. 

Všechna naše opatření pravidelně konzultujeme s vyšším článkem systému prevence  

(PPP Semily), který zajišťuje odbornou pomoc včetně dalšího proškolování i nabídku  

pro naše vlastní akce. Probíhá velmi úzká spolupráce mezi  OSPOD při MěÚ a metodikem 

prevence při MěÚ Bc. Janou Majerič - Krůfovou, která je naší ZŠ nápomocna i jako kurátorka 

OSPOD. Mnoho let na škole funguje „schránka důvěry“. Spolupráce pedagogických 

pracovníků naší školy je na příkladné úrovni, vzájemná informovanost je rychlá, pohotová  

a metodici jednotlivých oblastí (EVVO – Mgr. Renata Šulcová, soc. patologických jevů – Ing. 

Kateřina Škvorová, výchovný poradce – Mgr. Bc. Štěpánka Richtrová, vedení školy atd.) 

aktivně a úzce spolupracují. Dokládá to řada zájmových útvarů organizovaných naší školou  

i řada sportovních a kulturně společenských aktivit. 

  

4. Stav na ZŠ 

Ve školním roce 2017/18 se na ZŠ Komenského vyskytly závažné případy rizikového 

chování, dva žáci osmé třídy užili tabákové výrobky na akci pořádané školu a dva žáci deváté 

třídy nedoložili omluvenky za absenci na vyučování. Vyvstalé problémy byly řešeny sníženou 

známkou z chování, pohovorem s rodiči a v součinnosti s příslušnými orgány, které mají 

pravomoci k dalším úkonům. 

 

 

V Jilemnici 27. 6. 2018      Ing. Kateřina Škvorová 

         metodik prevence 
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11.  Zpráva o realizaci environmentální výuky  
 

 Tak jako v předcházejících školních 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) 7. září 2017 žáci od 4. do 9. třídy zhlédli multimediální pořad Planeta Země 3000,  

ve kterém nám tentokrát byla představena Brazílie. 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) 19. září 2017 se žáci naší školy zúčastnili oslav Dne bez aut. Tyto oslavy se konaly 

v rámci Evropského týdne mobility na Masarykově náměstí v Jilemnici. Pro děti byl 

připraven poutavý program, mohly si vyzkoušet jízdu automobilem nebo na motocyklu 

prostřednictvím interaktivního simulátoru, atraktivní částí programu byly tzv. „alkoholové 

brýle“, které věrně navozují pocit opilosti, na mobilním dopravním hřišti si děti vyzkoušely, 

jak se chovat na komunikacích, účastnily se soutěží a kvízů o drobné odměny. Pro děti byla 

připravena výstava společnosti ASEKOL o zpracování a recyklaci odpadů. Vyzkoušely  

si poskytování první pomoci a byly seznamovány s pravidly zdravého způsobu života. Děti  

si zkusily, jaké to je, pohybovat se na vozíku, aby porozuměly hendikepovaným. 

 

3) Žáci 6. tříd strávili týden od 2. do 6. října 2017 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 12. září 2017. 

 

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

tohoto projektu žáci v měsíci říjnu navštívili hory. Jen žáci sedmých tříd se z důvodu 

nepříznivého počasí vydali do hor až v červnu. V terénu se 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) Stále spolupracujeme s oddělením EVVO  Správy KRNAP ve Vrchlabí. Využíváme jimi 

připravené výukové programy. V tomto školním roce žáci přírodopisného kroužku navštívili 
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program Paví vejce o tradičních odrůdách ovoce pěstovaných v Krkonoších a program  

Tma přede mnou, ve kterém se dostávají do role nevidomých a zkouší poznávat přírodu 

ostatními smysly.  

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. 

 

6) 24. listopadu se žáci 6. a 7. tříd zúčastnili festivalu o horách a horolezectví Dech hor. 

 

7) 21. prosince žáci 4. – 7. tříd navštívili filmové představení BBC Earth films - Den  

na zázračné planetě. 

 

8) 1. února paní učitelka Salfická s 2. A třídou vyšly s krmením za zvěří do lesního krmelce. 

 

9) 20. března se vydaly všechny třídy za sportovními aktivitami do okolí školy. Děti  

si mohly vybrat mezi různými aktivitami, např. sjezdovým lyžováním, lyžováním na běžkách 

či pěší turistikou. Při těchto aktivitách poznaly zajímavá místa v okolí Jilemnice. 15. března 

3.A a 4.tř. vyjely do Špindlerova Mlýna, navštívily část zvanou Svatý Petr a tam vytvořené 

ledárium. 

 

10) 19. dubna celý druhý stupeň naší školy zhlédl velice zdařilý přírodopisný film Planeta 

Země – Česko.  

 

11) V pátek 20. dubna 2018 jsme společně oslavili Den Země. 1.třída a 3.B se vydaly  

do ZOO ve Dvoře Králové, 2. třídy navštívily farmu zemědělce. 

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

MAS „Přiďte pobejt!“. I v letošním roce, tak jako vloni, byl program rozdělen na dva okruhy. 

Malý okruh probíhal v Sokolském parku a byl určen pro menší děti (třetí a čtvrté třídy), velký 

okruh vedl do okolí města 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. B třídy ZŠ Komenského.  

Žáci sedmých tříd vyjeli do Pasek nad Jizerou do závodu EMBA, aby si prohlédli zpracování 

starého vytříděného papíru. Po exkurzi byli mile překvapeni tím, co všechno se dá  

z již nepotřebného papíru ještě vyrobit. Žáci osmé třídy navštívili vápencový kamenolom  

v Lánově a poté se vydali pěšky zpět do Jilemnice. Žáci 9. A třídy navštívili závody ATESO  

a MOEHLER v Jilemnici. Tato návštěva některým žákům usnadnila rozhodování spojené 

s volbou budoucího povolání. 

12) 11. a 24. května 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 
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je, jak by se odpadky měly správně třídit. Program se uskutečnil v prostorech zahrady  

MŠ Zámecká a MŠ ze sídliště, kterou navštívila i MŠ z Hrabačova. 

13) 18. května žáci 6. až 9. tříd v kulturním domě zhlédli poutavý cestopisný pořad manželů 

Špilarových o Vietnamu.  

 

14) 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.  

Pokračujeme ve sběru tříděného papíru a nápojových kartonů tetrapak. Během tří sběrových 

týdnů (9. – 13. 10. 2017, 22. – 26. 1. 2018 a 4. – 8. 6. 2018) jsme vybrali 17 949 kg tříděného 

papíru, převážně novin a časopisů, a 9 335 kusů tetrapakových obalů. Ve srovnání s loňským 

rokem jsme sebrali o 3 tuny méně papíru a o 30 000 tisíc kusů méně tetrapakových obalů. 

Tento velký pokles počtu sebraných tetrapaků je zřejmě způsoben přerušením vybírání těchto 

obalů v prvním sběrovém týdnu. Tehdy bylo nejasné, kdo bude odběratelem sebraných obalů. 

Soutěž tříd ve sběru papíru vyhrála 3. A a 5. A na 1. stupni a 9. B 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. 

 

15) 21. června společnost Zeyferus z Lednice připravila pro všechny naše děti program  

o dravcích a sovách. Děti se během programu seznámily s různými druhy těchto ptáků  

a mohly je vidět, jak si počínají při lovu a jak obratní jsou při letu.  

16) 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 probojoval Lukáš Paulus v zeměpisné olympiádě a Miriam 

Havlíčková v olympiádě chemické. 

17) I v letošním školním roce fungoval kroužek s názvem Cvičení z přírodopisu a chemie. 

Navštěvovalo ho 9 dětí a rádi bychom v jeho činnosti pokračovali. 

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

a Jizerské hory, který škola odebírá.  

 

19) Pomůcky k výuce environmentální výchovy jsme doplnili o 7 kvalitních mikroskopů, 

uhradili jsme je z peněz získaných sběrem papíru. 

 

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

i v jejím okolí prostředí blízké přírodě. 

 

 

 

V Jilemnici dne 28. 6. 2018       Mgr. Renata Šulcová 

         koordinátor EVVO 
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12.  Zpráva o projektu zahraniční spolupráce: 
 Česko – nizozemský výměnný program 
 V rámci podpory výuky anglického jazyka proběhl letošní školní rok 2017-18  

již desátý jubilejní výměnný program mezi naší školou a základní školou Esdal College 

v nizozemském městečku Borger.  

 Komunikace mezi naší a holandskou stranou probíhala již od konce září. 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 5. – 9. února 2018, 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 11. – 16. června 2018, kdy naši žáci a učitelé po 

cca 12 hodinové cestě dorazili do Borgeru a ubytovali se u svých nizozemských protějšků. 

Zde v rámci programu absolvovali výuku ve škole, výlet do města Groningen, program 

„Survival“ (orientace v terénu včetně překonávání a splutí kanálu), výlet trajektem na ostrov 

Schiermonnikog (včetně jízdy na kolech a možnosti si zaplavat v Severním moři). V pátek 

jsme, letos nově místo návštěvy muzea kamene zařadili prohlídku koncentračního tábora 

Westerbork. 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  

24  žáků ZŠ Komenského (23 z devátých tříd a 1 z osmé tř.) a 5 žáků ZŠ J.Harracha. 

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

školu paní učitelky Štěpánka Richtrová a Alena Osowská. 

 Na nizozemské straně rovněž dochází ke změnám ve vedení programu, což způsobuje 

občasné organizační problémy, pevně ale doufáme, že do příštího roku se toto podaří vyřešit  

a program opět poběží hladce. 

 Ohledně financování projektu: I přesto, že se podařilo dohodnout s holandskou 

stranou úhradu sportovního programu pro naše žáky, bylo letos vzhledem k nižšímu počtu 

žáků nutné zvýšit poplatek za celou akci na 4 500,- na žáka. Firma Devro s r.o. přispěla 

částkou 20 000,- Kč, kterou jsme využili k zaplacení autobusu. Sponzorské dary jsou  

pro financování tohoto projektu velmi důležité, protože pomáhají udržet cenu akce dostupnou 

většímu počtu žáků. Rádi bychom tak požádali o finanční podporu i městské zastupitelstvo. 

 Celý výměnný program proběhl velmi úspěšně, žáci rozvíjeli své komunikační  

i sociální dovednosti a během celého programu se chovali vzorně a se ctí reprezentovali  

obě naše školy. 

           

V Jilemnici dne 28. 6. 2018        Bc. Alena Osowská 
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13.  Zpráva o fungování školní družiny  
 

V letošním školním roce 2017/2018 se do školní družiny přihlásilo celkem 90 dětí, které byly 

rozděleny do třech oddělení. 

Z první třídy docházelo 21 dětí, z druhých tříd 38 dětí, z třetích 22 a z čtvrté 9 dětí. 

První oddělení měla na starost paní vychovatelka M. Esenderová, kterou ve druhém pololetí  

pro dlouhodobou nemoc vystřídala paní Z. Rychtrová a D. Horáčková. Druhé oddělení vedla 

paní vychovatelka K. Jandurová a třetí L. Krausová. 

Ranní provoz družiny probíhal od 7.00 hod. do 7.30 hod., odpolední od 11.30 hod.  

do 16.30 hod. 

Mezi nejčastější aktivity ve školní družině patřila esteticko-výchovná činnost, zaměřená  

na různé techniky malování. Dále pracovní činnost, kde jsme využívali lepení, stříhání a jiné 

práce s papírem také hudební, kdy jsme si připomněli známé i méně známé písničky a koledy 

za doprovodu kláves. Hlavně jsme se snažili trávit s dětmi co nejvíce času venku. K tomu 

nám pomáhaly vycházky na Kozinec, Hraběnku a parku. Zde si děti hrály hry podle svého 

zájmu. Také poznávaly květiny, stromy a rostliny. V zimním období jsme sáňkovali  

a bobovali. Každý měsíc jsme se snažili pro děti připravit soutěže o diplomy, drobné ceny 

nebo sladkosti. Například: výtvarná soutěž - o nejhezčího draka, čarodějnici, masku. sportovní 

soutěže - stezka ke 125. výročí lyžování v Krkonoších, běh do schodů, netradiční soutěže  

ve ŠD k ZOH, hledání velikonočních vajíček, postřehová hra a další. Ve školní družině jsme 

také dětem pravidelně četli pohádky a pohádkové příběhy v rámci akce: Čteme dětem 20 min. 

denně. Děti vyráběly čerty, Mikuláše, přání k Vánocům, ke Dni matek a jiné. Využívali jsme 

časopisy Mateřídoušku a Sluníčko, kde si děti mohly luštit křížovky, hádanky a rébusy. 

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

pohybu navíc. V prvním pololetí se rozběhla činnost tří oddělení pod vedením učitelů TV  

p. Erlebacha (2 oddělení a paní Čeřovské (1 oddělení). Ve druhém pololetí, po odchodu  

p. Čeřovské na MD se ve druhém pololetí sloučila činnost do dvou oddělení pod vedením  

p. Erlebacha. Projekt bohužel nebyl v tomto školním roce, i přes sliby MŠMT, podpořen 

finančně. 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.  

Práce se nám dařila, myslíme si, že jsou děti ve školní družině spokojené a rády. 

Těšíme se na další školní rok a nové prvňáčky. 

 

V Jilemnici dne 28. 6. 2018       kolektiv vychovatelek ŠD 
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14.  Zpráva o zajištění BOZP 
Zajištění úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany nám od září 

2017 zajišťuje nově pověřená osoba – paní Alena Prchlíková. Spolupráce s panem Johnem 

byla vzhledem k jeho pokročilému důchodovému věku ukončena dohodou k 31. 8. 2018. 

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

BOZP a PO, které proběhlo 2. 10. 2018 za účasti všech zaměstnanců. V tento den proběhlo  

i proškolení vedoucích zaměstnanců školy zakončené úspěšným složením testů z oblasti 

BOZP a PO. V průběhu podzimu proběhlo i  proškolení členů požární hlídky.  

Dne 6. 12. 2017 proběhla komplexní kontrola BOZP a PO, byl zpracován přehled všech 

revizí, dopracovány potřebné směrnice k zajištění BOZP a PO – Zajištění první pomoci – 

Traumatologický plán, Směrnice o poskytování OOPP, Směrnice o zajištění pracovně-

lékařských služeb, Provozní předpis pro práci ve výškách. Po nástupu do pracovního poměru 

nového pana školníka bylo provedeno jeho dodatečné poučení ke dni 1. 2. 2018. 

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. 

 Počet úrazů ve sledovaném období byl u žáků 57. V průběhu prázdnin 2018  

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

pobytu v nemocnici a dále xxx  dnů 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. 

 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.  

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  

pro mladší a starší žactvo, kroužek atletiky a atletické přípravky a dva kroužky florbalu. 

Velkým přínosem pro sportovní aktivity v naší škole je i zapojení školy do pokusného 

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

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.  

Tzn., 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, pronájmu 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 rozsahu 4 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 19dětí 

lyžování starší žactvo   – trenéři Jindřišek a Korbelář 19dětí 

atletika  mladší žactvo   – trenéři Půlpán, Rychnovská 18dětí 

atletika starší žactvo  - trenér Půlpán    18dětí 

atletická přípravka  - trenéři Půlpán a Rychnovská  20dětí 

florbal – žáci 2. stupně  - trenér Tryzna, 3 skupiny  43dětí 

 

Celkem je v letošním školním roce 2016/17  zapsáno 137 dětí. Mnozí 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, Rychnovská 

/3. - 9. třída/ 

 
14 – 15 hod 

HPN  

1. třída 

Erlebach 

Út 

14 - 16 hod 

 Štočková Trojanová 

/mladší žactvo/ 

 Korbelář Jindřišek 

/starší žactvo a dorost/ 

 

 

 

14 – 16 hodin 

Tryzna 

13 – 14 hod 

HPN  

2. třída 

Čeřovská 

St    

 

Čt 

14 - 16 hod 

Štočková Trojanová 

 /mladší žactvo/  

Korbelář, Jindřišek, 

Herbs 

/starší žactvo a dorost/ 

14 - 16 hod  

Půlpán 

/5. - 9. třída 

 

 

14 – 15 hodin 

Tryzna 

 

Pá 

14 - 16 hod 

 Herbs  

/výběr žactva  

ČKS SKI Jilemnice/ 

 

 
14 – 15 hod 

HPN  

3. třída 

Erlebach 
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15.3. Přehled akcí a výsledků kroužků atletiky 

 

Štafetový pohár  
Okresní kolo: 1. místo   

V pátek 27.4. naše škola uspořádala okresní kolo. Naši školu reprezentovaly dvě štafety. 

V konkurenci 7 škol jsme obsadili 1. a 2. místo.  

 

Krajské finále: 1. místo   

V Liberci se v úterý 15.5. sjely školy z Libereckého kraje, aby si zasportovaly v atletice. 

Závod se skládal ze tří štafet – dvě štafety na 8x100m a jedna na 8x200m. Našim závodníkům 

se dařilo a po velmi pěkných předávkách si doběhli pro 1. místa. 

 

Republikové finále: 14. místo   

Již samotný postup do Kolína byl úspěchem. Ve veliké konkurenci předvedly děti solidní 

výkon a potvrdily čas z krajského kolo.  

 

Atletický týden v Jičíně ( 30.4. – 4.5) 
Od pondělí do pátku na  začátku května jsme s atlety strávili pěkný týden v Jičíně. Prošli jsme 

si veškeré atletické disciplíny, zahráli  soft, vyřádili se v bazénu, putovali podle mapy  

na Zebín a noční hrou zakončili hezký týden. 

 

Trojboj všestrannosti: 1.- 5. třídy 
Okrskové kolo – Ve středu 23.5. se uskutečnily tradiční závody pro žáky 1. stupně 

v atletickém trojboji. Počasí více než 300 účastníkům tentokrát úplně nepřálo a v závěru 

zápolení začalo pršet. Všechny disciplíny však byly nakonec úspěšně dokončeny. Sílící déšť 

znemožnil bohužel slavnostní vyhlášení výsledků. Diplomy a ceny nejúspěšnějším 

závodníkům  budou předány dodatečně. V každé kategorii postupují první čtyři na okresní 

kolo. Věříme, že na další sportovní akce bude počasí přívětivější, aby si závody mohly děti 

užít naplno.  

OF – 13.6.: Ve středu 13. 6. proběhlo v Turnově okresní finále v atletickém trojboji 1. stupně. 

Počasí malým závodníkům příliš nepřálo a výsledky našich žáků i vlivem různých okolností 

nebyly tak výborné jako v letech minulých. Nejlepším výsledkem, jediným na stupních 

vítězů, bylo 2. místo Klaudie Hlaváčové z druhé třídy. Běžely se také štafety jednotlivých 

okrsků, kam z našich dětí zasáhli do celkové vítězné štafety Martin Kuřík a Patrik Plecháč,  

z děvčat pak Anička Karásková, která se svou štafetou obsadila 2. místo. Některé děti zůstaly 

kousek od postupu na krajské kolo, kam postupují čtyři nejlepší z ročníku. I tak si děti rády 

zasportovaly a porovnaly svoje výkony s dalšími žáky.  Celá výprava si závody za slušného 

počasí užila a dosáhla hezkých výkonů. Gratulujeme těm nejlepším k postupu do krajského 

finále (20.6.). Je škoda, že se nekvalifikoval větší počet našich žáků (letos nejméně  

za poslední roky). 

KF : Do krajského kola postoupila pouze jedna žákyně. Po několika letech jsme odjeli bez 

medaile.  
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Atletický čtyřboj   
Okresní  a krajské kolo:  Atletická sezóna se blíží ke konci. O hezké prodloužení se v úterý 

na KF postaraly starší dívky. Na krajském kole ve čtyřboji vyhrály a zajistily si postup na RF 

příští týden do Kolína.V okresním a krajském kole se prostřídaly: Aneta Vinklářová, 

Majda Půlpánová, Katka Jakouběová, Lucka Paulusová, Anička Štěpánková, Lucka 

Horáčková a Denisa Karlová. Ostatní družstva se na okresním kole, které bylo 21.9. 

v Turnově, také neztratila. Mladší žáci vyhráli, mladší žákyně byly druhé a starší žáci pátí.  

V konkurenci 18 škol velmi slušný výsledek. 

Republikové finále: 2.místo  Krásně zorganizované celostátní finále v atletickém čtyřboji 

škol se minulý týden konalo v Kolíně. Do Kolína se sjelo 14 nejlepších škol z ČR. Naše starší 

děvčata závodila skvěle. Porazily je pouze ještě všestrannější atletky z Opavy. 

Druhé místo je odměnou za celoroční práci a snahu se zlepšovat. Na úspěchu se podílely  

v okresním, krajském a republikovém kole: Aneta Vinklářová, Majda Půlpánová, 

Katka Jakouběová, Lucka Horáčková, Bára Zatloukalová, Lucka Paulusová,  

Anička Štěpánková a Denisa Karlová. 

 

Pohár rozhlasu  
Okresní finále – 10. 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 starší dívky, mladší dívky a chlapci postupují z druhých míst. Starší chlapci 

obsadili velmi pěkné 5. místo. 

Krajské finále – V úterý 22. 5. tradičně v Turnově proběhlo krajské finále. Nejlépe se vedlo 

starším dívkám, které obsadily velmi pěkné 3. místo za školami z Jablonce. Mladší dívky  

a chlapci skončili shodně na 6. místech. Starší dívky bodově skončily z celé republiky  

na velmi pěkném 16. místě.  

 

Štafety  jilemnických škol – 30.5. 
Ve středu 30. května se na městském stadionu opět po roce uskutečnily štafetové závody  

na 5×60 m mezi místními školami. Na prvním stupni bojují vždy štafety složené z žáků 

jednotlivých tříd obou základních škol, na druhém stupni pak reprezentují svoji školu 

nejrychlejší žáci z jednotlivých ročníků a do souboje se připojují vybraní žáci z osmiletého 

gymnázia. Ačkoli se závodů nemohou zúčastnit aktivně všichni žáci, během hodin tělesné 

výchovy si techniku předávek nacvičovaly všechny děti, aby v případě potřeby mohly  

za své spolužáky zaskočit nebo třeba tyto zkušenosti využít při dalších atletických závodech. 

Počasí závodníkům tentokrát přálo a atmosféra byla výborná. Děkujeme žákům za velkou 

snahu a učitelům za přípravu dětí na tuto tradiční akci. Tak snad zase na shledanou za rok. 

 

DOH – Turnov – 15.6. 
V pátek 15.6. sev olympijském duchu v Turnově konaly závody v atletice. Naše škola  

se na závodech prezentovala velmi dobře. S 18 kovy jsme se zařadili mezi nejlepší výpravy. 
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Kroužek atletiky ve spolupráci s TJ Jilemnice 

Podzim 2017 : V září pokračovaly atletické soutěže v kraji. Mladší žáci obsadili 2. místo  

a starší dívky 3. místo. Přípravka dívek na finále vybojovala stříbrné medaile.  

Jaro 2018: Účast ve 3 kolech přípravky, ve 3 kolech mladšího žactva a ve 3 kolech staršího 

žactva. Přípravka dívky prozatím na 1. místě, přípravka chlapci prozatím na 1. místě, 

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

V přebornických závodech jednotlivců prozatím 4 medaile v mladším žactvu  

a 1 medaile ve starším žactvu. Pokračování v září. 

 

Přespolní běh 
OF: Z důvodu rekonstrukce Hraběnky se okresní kolo nekonalo. 

Krajské finále -  2. a 4.místo  
V letošním roce naše družstva nepostoupila na republikové finále.  

 

Běh OD – 20.6.  
Ve středu 20. června jsme uspořádali naši tradiční sportovní akci T-Mobile Olympijský běh. 

Celá akce se koná pod patronátem Českého olympijského výboru, který také zajišťuje drobné 

ceny pro všechny účastníky. Po celé ČR vyběhlo naráz přes 70 tisíc sportovců. Našeho běhu 

se v letošním roce  zúčastnilo 645 běžců z 9 škol z Jilemnice a okolí. Každý obdržel pamětní 

kartonovou medaili, diplom s podpisy předních českých olympioniků a sladkou odměnu  

v podobě Corny tyčinky. Vítěz každého rozběhu obdržel také pamětní tričko s logem  

celé akce. 

Všem závodníků děkujeme za předvedené výkony, učitelům za zajištění účasti dětí a všem 

pořadatelům z naší školy za pomoc s organizací. 
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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 

Nejmladší žactvo ročník 2007 

Kroupa Lukáš 2. místo v Poháru KSL LK  

3. a 5. místo v ind. závodech finále HNT 

Mladší žactvo ročník 2006 

Salaba Jakub 1. místo v P KSL LK, 3 x 1. místo na ZODM  

3. a 4. místo v ind. závodech finále HNT 

Plecháč Patrik   2. místo v Poháru KSL LK 

     2. a 5. místo v ind. závodech finále HNT 

Jakouběová Michaela 3. místo v Poháru KSL LK 

Starší žactvo ročník 2004 

Paulusová Lucie MČR a ČP: 4x 1. místo v ind. závodech, 

2.místo ve štafetě, 1. místo v ČP celkem 

Horáčková Lucie  MČR: 2.místo ve štafetě a 8. a 12. místo  

ČP: 2. místo v ind. závodě ve sprintu,  

8. místo v ČP celkem 

Šulcová Rozálie   MČR: 2. místo ve štafetě, 5. a 12. místo  

Salaba Dan   3. místo v Poháru KSL LK 

 

PŘEHLED SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV 
 

Pohár KSL Libereckého kraje - žactvo - 1. místo 
 

Pořadí   Klub      Celkem bodů 

1.    ČKS SKI Jilemnice   3200b 

2.    SKI klub Jablonec n.N.   3042b 
3.    Dukla Liberec    3031b 

celkem bodovalo 18 oddílů 
 

Finále náborových závodů „Hledáme nové talenty“ 

 mladší žactvo - 4. místo 
Pořadí   Klub       Celkem bodů 

1.    Ski klub Jablonec  nad Nisou  360b 

2.    TJ Spartak Vrchlabí    232b 

3.    LK Slovan Karlovy Vary   220b 
4.    ČKS SKI Jilemnice    170b 

celkem bodovalo 38 oddílů 
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MČR smíšených družstev staršího žactva - 5. místo 
Pořadí   Klub       Celkem bodů 

1.    LK Slovan Karlovy Vary    1195b 

2.    TJ Dukla Liberec        968b 
3.    SKI Sokol Stachy      886b 

4.    Ski klub Jablonec nad Nisou      780b 
5.     ČKS SKI Jilemnice      731b 

celkem bodovalo 37 oddílů 
 

Přehled umístění našich družstev v celostátním hodnocení 

 

Souhrnný přehled medailových umístění na MČR,ČP a ODM  

 
3 x medaile z ODM Pardubický kraj 

1.místo 3 x Jakub Salaba 
3 x medaile  z  Mistrovstí ČR  

1. místo  2 x Paulusová,  
2. místo 1 x štafeta starších žákyň (Šulcová, Horáčková, Paulusová),  

3 x medailové umístění v Českém poháru jednotlivců 
1. místo  2 x Paulusová,  

2. místo   1 x Horáčková,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

MČR 

smíšených 

družstev  

st. žactva 

2 1 2 5 1 1 1 3 4 4 2 6 5 

Finále 

soutěže 

„Hledáme 

nové talenty“ 

2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 
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15.5 Přehled výsledků školních družstev v míčových hrách 

 
 

 

 Kategorie Soutěž Umístění 

KOPANÁ: ML OF 2. místo 

    

VYBÍJENÁ: MIX OF 2. místo 

 MIX KF 4. místo 

 

 

BASKETBAL: DST OF 1. místo 

 DST KF 4. místo 

 HST OF 2. místo 

FLORBAL: HML OF 1. místo 

 HML KF 3. místo 

 DST OF 5. místo 

 HST OF 4. místo 

VOLEJBAL: DST OF 4. místo 

 HST OF 1. místo 

 HST KF 4. místo 

SÁLOVÁ KOPANÁ: HST OF 6. místo 

        Kategorie               Soutěž 

 DML               

dívky mladší 

OF               

okresní finále 

 

 DST                

dívky starší 

KF               

krajské finále 

 

 HML                 

hoši mladší                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  

 HST                 

hoši starší                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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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 6 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 pravidelně jednou 

měsíčně. 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 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly Krajským úřadem 

Libereckého kraje  
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19. Jiné aktivity 

19.1. Mezinárodní šetření v rámci projektu TALIS 2018 

Naše škola byla vybrána ve vzorku škol z různých regionů ČR, na kterých proběhlo 

dotazníkové šetření v rámci projektu TALIS 2018. Jedná se o projekt Organizace  

pro hospodářskou soutěž a rozvoj (OECD), který mapuje názory a postoje učitelů a ředitelů  

ve více než 40 zemích celého světa. Učitelé a ředitelé byli dotazováni na školní prostředí,  

ve kterém probíhá vyučování a na podmínky, ve kterých učitelé a ředitelé pracují. 

V České republice projekt zajišťovali pracovníci České školní inspekce. 

Konkrétně na naší škole dotazník vyplnilo 15 učitelů druhého stupně školy a ředitelství školy. 

Se závěry šetření obdrží naše škola školní zprávu s přehledem hlavních zjištění. Po zveřejnění 

výsledků následně i národní zprávu za celou Českou republiku. 

 

19.2 Mezinárodní šetření Světové zdravotnické organizace 

Naše škola byla vybrána do vzorku 250 náhodně vybraných škol v České republice,  

na kterých se uskutečnil mezinárodní výzkumný projekt Světové zdravotnické organizace  

The Health Behaviour in Scholl-aged Childern. Projekt je zaměřen na studii zdraví  

a životního stylu dětí a školáků. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na problematiku zdraví 

dětí a faktory životního stylu, které mohou mít vliv na zdravotní stav. Sledována byla široká 

oblast od pohybových zvyklostí dětí po psychosociální adaptaci v rodině a škole. Konkrétně 

na naší škole vyplnila příslušné dotazníky většina žáků 5., 7. a 9. ročníků. Dotazníky  

jsou anonymní a jejich vyplnění si vyžádalo cca 40 – 60 minut. 

Celou studii v ČR zaštiťuje MŠMT a ministerstvo zdravotnictví. 

 

19.3 Projekt Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

V průběhu školního roku 2017/2018 realizuje naše škola projekt OP VVV s názvem Zlepšení 

kvality vzdělávání na ZŠ Jilemnice, Komenského 288. Fyzický začátek projektu je 1. 7. 2017 

a jeho ukončení je stanoveno na 30. 6. 2019. Celková výše dotace je stanovena  

na 963 266 Kč. První část dotace ve výši 577 959,60 Kč jsme obdrželi prostřednictvím KÚ 

LK dne 16. 10. 2017. Zbytek dotace obdržíme po schválení 1. Zprávy o realizace projektu, 

kterou jsme zpracovávali k 1. 3. 2018 a je stále ve stádiu vyhodnocování. 

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. 

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. Každý třídní učitel spolu s výchovnou 

poradkyní vytipovali žáky ohrožené školním neúspěchem a zákonným zástupců nabídli 

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 je nutno absolvovat DVPP 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). 
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Dvě paní učitelky absolvovaly vzdělávací kurzy v oblasti cizích jazyků (Letní jazykový a 

metodický kurz AJ, Jak na němčinu jako na druhý cizí jazyk). Všichni učitelé absolvovali 

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

opatření v běžné základní škole).  

Zbývá nám absolvovat ještě tři vzdělávací programy zaměřené na rozvoj čtenářské 

gramotnosti v rozsahu 16 hodin. 

4. Nákup pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními 

Celý projekt administrativně i organizačně zajišťuje ředitel školy. Při zpracování potřebných 

dokumentů je velkým pomocníkem pracovnice Místní akční skupiny Jilemnicko. 

 

 

19.4 Program primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 

V průběhu jara 2018 naše škola realizovala program primární prevence pro žáky 7. ročníku. 

Žáci absolvovali celkem čtyři setkání po třech vyučovacích hodinách + jedna náslechová a 

jedna rozborová hodina pro učitele a vedení školy. Program měl za účel navázat na práci 

třídních učitelů na tvorbě klimatu a vztahů ve třídách v rámci třídnických hodin a posílit 

bezpečí ve skupině dětí ve třídě, případně vztahy “restartovat“. 

Velká část aktivit byla vedena v komunitním kruhu, podstatnou částí vždy byla diskuze a 

vzájemná sdělení mezi účastníky programu. 

Program nám pomohla zrealizovat paní Mgr. M. Grohmanová z organizace Společně 

k bezpečí. 

Výsledky programu byly třídními učiteli prezentovány na třídních schůzkách, seznámili  

s nimi všichni vyučující v daných třídách.  

Podle současného stavu klimatu v jednotlivých třídách se nám zdá, že 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. 
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20. Základní údaje o hospodaření školy 

20.1 Rozdělení výsledků hospodaření za rok 2017 a schválený rozpočet 2018 
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20.2 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 
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20.3 Čerpání rozpočtu podle jednotlivých středisek v roce 2018 
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20.4 Plán čerpání rozpočtu podle jednotlivých středisek na rok 2018 
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20.5 Normativní návrh rozpočtu přímých NIV na rok 2017 
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20.6 Normativní návrh rozpočtu přímých NIV na rok 2018 

 

 
 


