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1. Identifikační údaje 

 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, KOMENSKÉHO 288 

příspěvková organizace 

Komenského 288, 514 01 Jilemnice 

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

E-mail: centrum@komenskeho288.cz 

IČO: 00854697    

 

Identifikátor zařízení: 600099334 

 

Součásti: 

  základní škola: IZO: 102 442 878 - kapacita 475 

  školní družina: IZO: 117 700 142 - kapacita   90 

  školní klub:       IZO: 167 100 181 - kapacita 220 

 

Místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb: 

  Komenského 288, 514 01 Jilemnice 

  Komenského 103, 514 01 Jilemnice 

Jana Harracha 101, 514 01 Jilemnice 

 

Školská rada:  Ivana Honců, předseda ŠR 

    Evžen Malý 

Mgr. Miroslav Klimenta 

    Ing. Kateřina Škvorová 

    Ing. Aleš Vaněk 

    Ing. Vladimír Votoček    

 

Ředitel:   PaedDr. Václav Korbelář 

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Miroslav Klimenta 

 

Zřizovatel:    Město Jilemnice 

Masarykovo náměstí 82 

514 01 Jilemnice 

IČO: 00275808 

 

mailto:centrum@komenskeho288.cz
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2. Charakteristika školy 
 

Činnost školy je vymezena platnými zákony, nařízeními vlády a vyhláškami 

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

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

Je právním subjektem - příspěvkovou organizací. Organizace je zřízena  

za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků. Organizace uskutečňuje 

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

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

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

a povinnosti, podmínky pro provozování doplňkové činnosti. Maximální 

kapacita počtu žáků činí 475 žáků s platností od 1. 9. 2018. Maximální kapacita 

školní družiny je 90 žáků s platností od 1. 1. 2017). Maximální kapacita 

školního klubu je 220 žáků.  

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

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

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

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

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

Votoček.  

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

paní Ivana Honců. 

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

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

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání schváleného 

ministerstvem školství. Všichni žáci jsou vzděláváni podle Školního 

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

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

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

a Dodatek č. 3 (k 1. 9. 2018). 

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

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

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

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

školního klubu probíhají tréninky v těchto sportech pod vedením učitelů tělesné 

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

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

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

jazyka, dramatický, cvičení z Čj a M a praktika z přírodopisu a chemie. Nabídka 

školního klubu směřuje na žáky druhého stupně a celková kapacita je stanovena 

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

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

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

 Součástí školy je i velmi dobře vybavená školní knihovna využívaná  

pro žáky i pro učitele při podpoře a rozvoji čtenářství. 

 V rozsahu stanoveném vládou se žákům bezplatně poskytují učebnice  

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

poskytovány pomůcky dané podpůrnými opatřeními. 

 Škola organizuje environmentálně zaměřený kurz na Rýchorách  

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

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

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

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

školní výlety a další školní akce související s výchovně vzdělávací činností 

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

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

mezi školami a další. Program školních akcí schvaluje ředitel školy  

a je stanoven ročním a měsíčními plány školy. 

 Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech,  

které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, soustavně vytváří podmínky  

pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků a kontroluje jejich dodržování. 

 Vyučování probíhá ve třech školních budovách. V hlavní budově  

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

(multimediální učebna – fyzika, chemie a jazyky, učebna přírodopisu, 

počítačová učebna, učebna pracovních činností dívek, tělocvična a školní 

knihovna, která může být též využita pro výuku). Pro nedostatek místa je 

v učebně přírodopisu umístěna kmenová třída. V prostorách „bývalého bytu 

školníka“ se nachází učebna pro dělenou výuku a učebna pracovních činností 

dívek, která funguje zároveň také jako školní poradenské pracoviště. 

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

stupně, prostory školních dílen (společné i pro další jilemnické školy), přípravna  

a cvičná kuchyňka. 

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 interaktivními tabulemi 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 a pravidelně 

opravují a rekonstruují (podlahy, malování atd.). 

 V rámci činnosti naší školy bylo zapsáno v tomto školním roce  

také 5 žáků, kteří se vzdělávají v zahraničí (podle § 38).  
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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   173    21,63 

2. stupeň:  8   180    22,50 

Celkem:  16   353    22,06 

 

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

v zahraničí: 

1. stupeň    5 žáků dle § 38 (zahraniční vzdělávání) 

 

 

Celkový počet žáků zapsaných k 1. 9. 2019 byl 358 žáků. 

 

 

2.3. Přehled vývoje počtu tříd a žáků: 

 

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

 

2005/06:  18  426   23,66    

2006/07:  16  403   25,18    

2007/08:  15  357   23,80    

2008/09:  15  333   22,20   

2009/10:  15  316   21,06    

2010/11:  15  310   20,66   

2011/12:  16  321   20,06  

2012/13:  14  299   21,36 

2013/14:  15  329   21,93 

2014/15:  14  306   21,85 

2015/16:  14  315   22,50 

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

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

2018/19:  15  342/344  22,80/22,93 (včetně žáků §38) 

2019/20:  16  353/358  22,06/22,38 (včetně žáků §38) 
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3. Učební plány školy 

 
Vzdělávací program spolu s odpovídajícími vyučovacími plány: 

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

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

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

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

a Dodatek č. 3. od 1. 9. 2018). 
  

Seznam pravidelně vyučovaných předmětů: 

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

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

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

vlastivěda, přírodověda. 

 

Dělení tříd na skupiny: 

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

určuje ředitel školy podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu 

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

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

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

činnosti a tělesná výchova. 

 

Nepovinné předměty a zájmové útvary: 

 Nepovinný předmět: logopedie  

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

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

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

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

1. stupně). 

 

Doučovací skupiny a podpora asistenty pedagoga: 

 Škola v tomto školním roce zřizovala patnáct doučovacích skupin pro 

žáky se SVP vyžadující podpůrné opatření v podobě pedagogické intervence  

a pět skupin Předmětu speciální pedagogické péče. Žáci jsou do těchto skupin 

rozděleni podle svých vzdělávacích potřeb stanovených v doporučení školského 

poradenského zařízení. K 30. 9. 2019 škola vykazovala 7 žáků s 1. stupněm 

podpůrných opatření, 50 žáků s 2. stupněm podpůrných opatření a 6 žáků  

se třetím stupněm podpůrných opatření.  

K stejnému datu vytvářelo podporu pro pedagogy při práci s žáky se SVP 

celkem 5 asistentek pedagoga s různou výší pracovního úvazku a dále jeden 

druhý pedagogický pracovník, který pomáhal v jedné kmenové třídě. 
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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. 

Na školní tělesnou výchovu navazuje činnost školního klubu. V rámci něho jsou 

zřízeny sportovní kroužky lyžování mladšího a staršího žactva, atletiky – 

přípravka, mladší a starší žactvo a tři kroužky florbalu. 

Dále se žáci zúčastňují mnohých sportovních soutěží jak v rámci AŠSK 

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

atletika).  

Škola tyto sportovní aktivity žáků v rámci možností podporuje úpravou rozvrhu 

tříd a uvolňováním žáků i učitelů na tyto akce. 

 

Výuka anglického jazyka pro 1. a 2. třídu 

 Pro žáky prvních a druhé třídy škola organizovala kroužek anglického 

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

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

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

potom navazuje povinná výuka anglického jazyka od třetího ročníku. Výuku 

zajišťuje 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 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 32 let 5 (22) 

2. zástupce ředitele VŠ - 1. st. 33 let 7 (22) 

3. učitel VŠ – 1. st. 30 let 11 

4. učitel VŠ - 1. st. 18 let 22 

5. učitel VŠ – 1.st. 23 let 22 

6. učitel VŠ- Př,TV,Aj 24 let 22 

7. učitel, vychovatel ŠK VŠ – TV, Z 3 roky 9/2 

8 učitel VŠ - 1. st. 30 let 22 

9. učitel VŠ – 1. st. 37 let 22 

10. učitel VŠ - Čj, Vv 24 let 22 

11. učitel VŠ - Tv, Aj 41 let 6 

12. učitel VŠ - 1. st., Aj 12 let 22 

13. učitel VŠ - Čj, Ov 36 let 22 

14. učitel VŠ - Hv 10 let 7 

15. učitel VŠ - 1. st. 32 let 21 

16. učitel VŠ – 1. st. 22 let 22 

17. učitel VŠ - Aj 20 let 21 

18. učitel VŠ - 1. st., Hv 31 let 22 

19. učitel VŠ - Ch, Tv 16 let 22 

20. učitel, vychl ŠK, ITK VŠ - M, Tv 22 let 18(22)/5 

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

22. učitel VŠ - 1. st. 32 let 20(22) 

23. učitel, m. prevence VŠ - F, Ch 25 let 22 

24. učitel, vychovatel ŠK VŠ - 1. st. 33 let 7/4 

25. učitel VŠ - M, Př 28 let 22 

26. učitel, vychovatel ŠK VŠ - Tv,Vych 39 let 9/3 

27. učitel VŠ - Aj 22 let 22 

28. učitel VŠ - Rj, D 44 let 6 

29. vychovatel ŠD SPdgŠ 15 let 22,5 

30. vychovatel ŠD SPdgŠ 24 let 28 

31. vychovatel ŠD SPdgŠ 26 let 28 

32. vychovatel ŠD VŠ, trenérský kurz 26 let 2 

33. vychovatel ŠD VŠ, trenérský kurz 11 let 2 

34. ekonom  SŠ, kurz 14 let 40 

35. mzdová účetní SŠ, kurz 14 let 16,8 

36. školník SOU 35 let 40 

37. uklízečka     --      -- 12 

38 uklízečka     --      -- 30 

39. uklízečka     --      -- 40 

40. uklízečka     --      -- 40 

41. asistent pedagoga SŠ - kurz 15 let 30 

42. asistent pedagoga VŠ – Aj 12 let 35,6 

43. as. ped/škol. asistent SŠ, kurz 4 roky 40 

44. as. ped/škol. asistent VŠ - Bc, kurz 19 let 40 
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45. druhý učitel dle PO SŠ -1.st, vychovatel 13 let 11/6 

 

SOUHRNY 

 Počet pedagogů celkem 38 přepočtených 29,83 

z toho: Počet pedagogů - učitelů 28 přepočtených 23,18 

 Počet AP + DPP 5 přepočtených 3,14 

 Počet vychovatelů ŠD 3 přepočtených 2,80 

 Počet vychovatelů ŠK 4 interní + 2 externí přepočtených 0,71 

 Počet neped. pracov. 7 přepočtených 6,47 

z toho: Školní asistent   1  přepočtených 1,00 

 Uklízečky, školník 5 přepočtených 4,05 

 Ekonom, mzd.účetní 1 přepočtených 1,42 

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 8 4 8 100%    
Český jazyk  59 8 59 100%    
Přírodověda 8 3 6 75% 1 2 25% 
Vlastivěda 8 4 8 100%    
Hudební výchova 8 8 8 100%    
Výtvarná výchova 11 8 11 100%    
Pracovní činnosti 8 8 8 100%    
Tělesná výchova 24 7 21 87,5% 1 3 12,5% 
Anglický jazyk 21 4 21 100%    
Informatika 2 0 0 0% 2 2 100% 
II. stupeň: 
Matematika 32 3 28 87,5% 1 4 12,5% 
Český jazyk 32 4 32 100%    
Chemie 8 1 4 50% 1 4 50% 
Fyzika 16    2 16 100% 
Anglický jazyk 42 3 42 100%    
Německý jazyk 20    3 20 100% 
Přírodopis 16 2 16 100%    
Zeměpis 16 2 8 50% 2 8 50% 
Dějepis 16 2 12 75% 2 4 25% 
Hudební výchova 8 1 7 87,5% 1 1 12,5% 
Výtvarná výchova 12 1 11 92,0% 1 1 8% 
Výchova 
k občanství 

8 1 4 50% 4 4 50% 

Tělesná výchova 30 6 30 100%    
Pracovní činnosti 12    3 12 100% 
Informatika 8 1 8 100%    
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5. Údaje o zápisu do 1. tříd 
 

Zápis do 1. tříd na školní rok 2020/2021 byl letos vzhledem k mimořádným opatřením vlády 

k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 organizován zcela odlišným 

způsobem. Tyto odlišnosti vycházely z Opatření MŠMT ze dne 18. 3. 2020 k organizaci 

zápisů v době nouzového stavu. Při zápisu se uskutečnila jenom formální část, tzn. pouze 

podání písemné přihlášky bez osobní přítomnosti zástupce dítěte i dítěte samotného ve škole. 

Zápis probíhal podle těchto pokynů v termínu od 14. do 24. dubna. Následně byly žádosti 

zpracovány ředitelstvím školy a dne 18. 5. 2020 vydal ředitel školy rozhodnutí o přijetí žáka 

ke vzdělávání v prvním ročníku naší školy. Toto rozhodnutí bylo následně doporučeným 

dopisem odesláno na adresy zákonných zástupců.  

K zápisu do naší školy se dostavilo 37 budoucích žáků, z toho 32 žákům bylo vydáno 

rozhodnutí o přijetí ke školní docházce a 5 žákům rozhodnutí o odkladu školní docházky 

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

v 1. A bude paní učitelka Mgr. Hana Jelenová a třída bude mít 16 žáků (11 chlapců a 5 dívek).  

Ve třídě 1. B bude třídní učitelkou paní Mgr. Jaroslava Jiřištová a třída bude mít také 16 žáků 

(11 chlapců a 5 dívek). 
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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: 

Didaktické studium cizího jazyka – anglický jazyk (60 hodin)    1 

Didaktické studium cizího jazyka – německý jazyk (60 hodin)    1 

Intenzivní kurz angličtiny – 5dní         6 

Roční průběžný kurz angličtiny         4 

 

Krátkodobé kurzy: 

Školení BOZP a PO        45 

Semináře výchovných poradců (2 x 8hodin) (podzim)      1 

Seminář metodiků prevence (2 x 8hodin) (podzim)     1 

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

Setkání ředitelů škol on-line – 4x(dálkové vzdělávání)   ..2 

Setkání dyslektických asistentů         2 

Seminář Finanční řízení v praxi ředitele školy      1 

Školení a porady předsedů ČMOS – 2x       1 

Seminář – Jak na Hejného matematiku (4 hodiny)      4 

Seminář – Vzdělávání ped. pracovníků v mentoringu (32 hodin)   3 

Seminář – Efektivní řízení třídy v hodinách AJ (8 hodin)     1 

Seminář – Čtenářská gramotnost (4 hodiny)       3 

Školení – Diferencované učení a formativní hodnocení     4 

Seminář – Poradenský den PPP         2 

Školení – Využití možností nové jazykové učebny     16 

Seminář – Klub matematiků          3 

Seminář – Čtenářská a matematická gramotnost      2 

Seminář – Nové financování regionálního školství      1 

Školení – VEMA a GORDIC (aktualizace programů)     1 

Seminář – Raná traumata a jejich vliv na vývoj osobnosti    1 

Seminář – Líný učitel (PhDr. R. Čapek) 3hod      8 

Seminář – Bezpečná třída – 2 x 8hodin (SEMIRAMIS)   28 

Seminář – Efektivní třídnické hodiny – 2 x 8hodin (SEMIRAMIS) 29 

Seminář – Jedeme podle pravidel – 2 x 8hodin (SEMIRAMIS)  32 

Seminář – Komunikační dovednosti – 2 x 8hodin (SEMIRAMIS) 30 

Seminář – Spolupráce rodiny a školy – 2 x 8hodin (SEMIRAMIS) 32 
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8.  Údaje o mimoškolních aktivitách a ostatních akcích 
školy 

8.1 Roční plán akcí 
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 8.2 Plány aktivit školy v průběhu školního roku 
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28 
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31 

 

 
 



32 
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9.  Zpráva výchovného poradce 

Výuka 
Ve školním 2019/2020 jsme na ZŠ Jilemnice, Komenského 288 v průběhu školního roku 

evidovali celkem 63 žáků s podpůrnými opatřeními. Z toho šest žáků ve 3. st. podpůrných 

opatření (LMR, sluchové vady, řečové vady, těžké ADHD), padesát žáků ve 2. st. podpůrných 

opatření (ADHD, ADD, SPU) a sedm žáků v 1. st. podpůrných opatření (SPU, percepční 

oslabení). Všichni žáci mají podpůrná opatření diagnostikována v PPP Semily nebo SPC 

Liberec. 

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

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

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

p. Lenkou Markovou a psycholožkou Adélou Jeriovou.  

Dle typu oslabení, věku a obsahu vzdělávání byli žáci zařazeni do skupin pedagogické 

intervence a předmětu speciálně pedagogické péče. Tyto skupiny vedly:  

PSPP – 5 skupin, všechny skupiny byly zaměřené podle jednotlivých vzdělávacích oblastí 

PI – 13 skupin, z toho tři zaměřené na procvičování matematiky, jedna skupina byla 

zaměřená logopedicky, další tři byly zaměřené na procvičování českého jazyka. Ostatní 

skupiny byly zaměřeny na procvičování učiva u žáků se SVP. 

V rámci adaptačního pobytu na Rýchorské boudě probíhala harmonizace kolektivů tříd  

6. A a 6. B. Díky finanční podpoře ze Šablon 2 byla harmonizace prováděna odbornicemi – 

speciálními pedagogy organizace Společně k bezpečí.  

Harmonizace probíhala v průběhu roku i v dalších třech třídách.  

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

problém s učivem nebo kázní.  

Výchovná poradkyně uskutečnila hospitace ve třídách s více dětmi se SVP. 

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 žáků 

s podpůrnými opatřeními 3. stupně (SPC Jánské Lázně), v telefonickém kontaktu jsme  

s pracovnicemi SPC Liberec – Mgr. Čavojskou a Mgr. Perlíkovou. 

V prvním pololetí se výchovná poradkyně zúčastnila semináře výchovných poradců, kterou 

organizuje PPP Semily. Jarní setkání se kvůli koronavirové krizi nekonalo. 

Na závěr školního roku zorganizovala výchovná poradkyně podklady pro vyhodnocení PO 

pro PPP Semily a SPC Liberec a Jánské Lázně. 

Vzhledem k situaci proběhla mnohostranná schůzka pouze s rodiči jednoho žáka 4. A – řešení 

vztahů ve třídě a výsledků vzdělávání žáka. 

 

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

pro zaměstnávání absolventů a práci s mládeží paní Věrou Jetelovou. 

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

nejčastěji volených SŠ. Tento rok proběhla díky nastavené spolupráci společně  

se ZŠ Jilemnice, Harracha v budově naší školy. Žáci 9. tříd taktéž tradičně navštívili 

počátkem listopadu výroční okresní burzu středních škol pořádanou ÚP v Semilech. 

V lednu vykonali talentové přijímací zkoušky žáci směřující na sportovní gymnázium 

v Jilemnici. 

Jednotná přijímací zkouška se z důvodu COVID – 19 konala až 8. června. Žáci psali testy 

pouze na jedné ze škol. Odvolání byla ve zrychleném řízení řešena mezi rodinami a středními 

školami. Průběh přijímacích zkoušek probíhal podle aktualizované Vyhlášky MŠMT. 
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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. 
 

Přehled zvolených škol: 
Gymnázium v Jilemnici – osmileté studium:  4 žáci 

Gymnázium v Jilemnici – čtyřleté studium:  5 žáků 

Gymnázium Nová Paka – čtyřletý obor: 1 žák 
 

SOŠ maturitní obory:   

Střední zemědělská škola Čáslav: 3 žáci 

Střední škola kosmetiky a služeb, Dvůr Králové: 1 žákyně 

Střední odborná škola A. Staška Lomnice nad Popelkou – cestovní ruch: 2 žáci 

Gymnázium a Střední zdravotnická škola Jilemnice – praktická sestra: 4 žáci 

Obchodní akademie, Turnov:  3 žáci 

Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem:  3 žáci 

ČLA Trutnov – ekologie, lesnictví:  3 žáci 

Střední škola vizuální tvorby Hradec Králové: 1 žák 

Střední průmyslová škola stavební Hradec Králové: 2 žáci 

VOŠ mezinárodního obchodu Jablonec nad Nisou: 1 žák 

ISŠ Semily – požární ochrana: 1 žák  

SŠ Lomnice n. Popelkou – cestovní ruch: 1 žák 

SŠ Kateřinky Liberec – bezpečnostně právní činnost: 2 žáci 

VOŠ oděvního návrhářství, Praha: 1 žák 

Masarykova obchodní akademie Jičín: 1 žák 

Gymnázium a SŠPg, Nová škola – předškolní pedagogika: 1 žák 

SUŠ a VOŠ Turnov – zpracování kovů a kamenů:  1 žák 
 

ISŠ a SOU – tříleté obory  
SOU kadeřnické, Praha: 1 žák 

Střední zemědělská škola a SOU chladící a klimatizační techniky, Kostelec nO: 1 žák 

ISŠ Vysoké n. Jizerou – karosář, opravář lesních strojů: 2 žáci 

Švehlova SŠ polytechnická - truhlář, Prostějov:  1 žák 

ISŠ Semily - elektrikář: 2 žáci 

ČLA Trutnov – lesní mechanizátor: 2 žáci 

SŠ Lomnice n. Popelkou: 2 žáci 

SŠ gastronomie a služeb Nová Paka – cukrář, kuchař-číšník, výrobce potravin: 4 žáci 

SŠ strojnická a elektrotechnická Nová Paka – strojní mechanik:  1 žák 

 

Závěr 
Po celý školní rok výborně fungovala spolupráce s PPP Semily, která začala pracovat 2x 

týdně v nových prostorách detašovaného pracoviště v budově Gymnázia a SOŠ v Jilemnici.  

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

účastnila se jednání s rodiči i jinými zainteresovanými stranami. 

Výchovná poradkyně funguje jako koordinátor a konzultant mezi školou a PPP, SPC.  

Druhé pololetí bylo ovlivněno uzavřením škol od 11. března 2020 a následné dálkové formě 

výuky žáků bez jejich osobní přítomnosti ve škole. 

 

V Jilemnici 29. 6. 2020    Štěpánka Richtrová, výchovný poradce 

 



35 

 

10.  Zpráva o plnění preventivního programu 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Název a adresa školy, pro 

kterou platí závěrečná zpráva 

o plnění MPP 

Základní škola Jilemnice, Komenského 288, příspěvková 

organizace 

 

Jméno a příjmení ředitele PaedDr. Václav Korbelář 

Telefon na ředitele 481 544 382 

E-mail na ředitele centrum@komenskeho288.cz 

 

 

Jméno a příjmení školního 

metodika prevence (ŠMP) 

Ing. Kateřina Škvorová 

Kumulovaná funkce s učitel ANO 

Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence ANO 

 

Vlastní 

kabinet 

Sám NE 

S výchovným poradcem NE 

S jinými pedagogy ANO 

Další členové školního 

preventivního týmu 

pracovníci ŠPP 

 

 

Získané finanční prostředky určené na prevenci rizikového chování 

 

Škola žádala formou grantů, 

víceúčelových dotací, atd. od: 
Účel  Získaná celková částka 

Projekt MAS Jilemnicko Harmonizační programy  

Šablony II.  Primární prevence – 

programy práce se třídou- 

Semiramis z.ú. 

 

   

   

 

Použité zkratky: 

PP –preventivní program 

RCH – rizikové chování 
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I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU  

1. Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence rizikového chování  

 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

Počet 

hodin 

Datum konání Realizátor – organizace, odborník 

Setkání ŠMP 16 Listopad 2019 PPP Semily - Kacanovy 

DVPP – komunikace, práce se 

třídou, harmonizace kolektivu 

4x 16 Srpen – květen 

19/20 

Semiramis z.ú. 

    

 

2. Za nejpřínosnější vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu RCH v minulém školním roce 
považuji: 

 

Název akce Realizátor Lektor Hodnocení – proč?  

DVPP – osobnostně 

sociální výchova 

Semiramis z.ú. Denisa Čechová Praktické využití při práci  

    

 

3. Za za nejméně přínosnou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu RCH v minulém 
školním roce považuji: 
 

Název akce Realizátor Lektor Hodnocení – proč?  

           X           X   

    

 

 

4. Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence RCH 
 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

Počet 

hodin 

Datum konání  Realizátor – 

organizace, 

odborník 

Počet 

školených 

pedagogů 

Viz plán akcí     

     

     

 

5. Největší zájem mezi pedagogy je v oblasti RCH o následující témata: 
 
Název akce Realizátor Lektor Hodnocení – proč? 

Viz plán akcí    



37 

 

6. Spolupráce s ostatními pedagogy 
  

Počty pedagogických 

pracovníků 

Celkem: 

28+3+5 

Podílející se aktivně 

na prevenci 

v minulém školním 

roce  

Nepodílející se 

aktivně na prevenci 

v minulém školním 

roce 

Vedení školy: 2 2 0 

Z toho učitelé 28 21 7 

Družinářky 3 3 0 

Asistent pedagoga 5 5 0 

 

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI  

 

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

 

Název aktivity 
Datum konání 

Realizátor, 

přednášející 

1. Třídní schůzky Viz plán tř. učitelé 

2. Tripartitní třídní schůzky Viz plán tř. učitelé 

3. Den otevřených dveří Viz plán učitelé 

 

III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 

 

Ve školním roce 2019/2020 bylo hlavní zaměření na prevenci šikany a posílení kladných 

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

chování.  

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

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

v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů (chemie, přírodopis, aj.).  Přesto se v tomto 

školním roce objevily velmi závažné problémy u žáků devátých ročníků. 

 Proběhl harmonizační a ekologický kurz pro 6. třídy na Rýchorské boudě, vycházky  

za poznáním Krkonoš, lyžařský kurz a beseda na téma dospívání - Čas proměn  

pro 7. třídy. Z důvodů uzavření škol se neuskutečnil se vodácký kurz 8. tříd a výměnný 

pobyt s holandskými žáky pro žáky 9. tříd. Další nerealizované projekty: Den Země, 

Dětský den.  

 Žáci 4. třídy absolvovali program se zaměřením na dopravní výchovu na dopravní hřišti 

v Košťálově a získali své první „řidičské průkazy“ 

 Díky pochopení vedení školy byly nemalé finanční prostředky použity na realizaci 

externího programu, který byl zaměřen na harmonizaci vztahů a zlepšení třídního klimatu 

s názvem Táhneme za jeden provaz, dále v 7.A a 7.B jsme využili opětovně služby  

Mgr. Martiny Grohmanové ze společnosti Společně k bezpečí. 

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

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

spolupracovat a diskutovat (zoo program myslivost, obojživelníci a další programy 

v organizaci KRNAP, programy společnosti přátel přírody Čmelák, návštěva Úřadu 

práce). 
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 Žáci absolvovali celou řadu kulturně vzdělávacích akcí, cestopisné dokumenty, jako 

například: cyklus Planeta Země 3000, návštěvu divadla v Mladé Boleslavi i představení 

konané v rámci Jilemnice. 

 Pravidelně se konaly schůzky pracovníků Školního poradenského pracoviště. 

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

naše MAS zastoupena paní Šulanovou (viz výše). Další školení byla realizována v rámci 

Šablon II. a realizována byla prostřednictvím společnosti Semiramis z.ú. 

 Probíhala úzká spolupráce s PPP Semily, která své detašované pracoviště přemístila  

do budovy Gymnázia Jilemnice. 

 Školní metodička se zúčastnila na podzim tradičního dvoudenního setkání metodiků  

pod vedením PPP Semily v Kacanovech. 

 Šesté ročníky se zúčastnili tradičního environmentálně adaptačního kurzu na Rýchorské 

boudě první říjnový týden a tentokrát s programem vyladění nových kolektivů pomohla 

společnost Společně k bezpečí a její lektoři. 

 Vedení školy navázalo spolupráci se společností Semiramis z.ú. a společnost začala 

organizovat vstupy primární prevence do čtvrtých, pátých a šestých ročníků. 

 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 akce bezplatně.  

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

volnočasových aktivit podporující 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.  

 Celá řada plánovaných akcí – beseda s policií, návštěva filmového představení V síti, 

školní výlety, Zahradní slavnost, vodácký kurz, Slavnost slabikáře, Nultá školička  

a mnohé další aktivity byly díky nastalé situaci zrušeny nebo proběhly pouze v omezené 

míře a čeká nás nelehké období realizovat vše v nadcházejícím školním roce. 

 

IV. VÝSKYT RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE S OKOLÍM 

ŠKOLY  
 

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

 
snížená 

známka 

z chování 

neomluvené 

hodiny 
alkohol kouření  

ostatní 

drogy 

agresivní 

formy 

chování vč. 
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krádeže 

počet 
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1.pol. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.pol 2 1 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

 

2. Výskyt jiného rizikového chování + počet žáků/případů: 

 drobná agrese, slovní napadání  2/1 
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3. Spolupráce školy při řešení výskytu rizikového chování s odborníky 
 

jméno 

odborníka/zařízení  

typ RCH věková 

skupina 

jakou formou se pracovalo se 

žáky 

OSPOD Záchyt marihuany a 

alkoholických nápojů. 

 

14-15 Pohovor ŠMP a vedení s žákem a 

rodiči - zápis 

Předání případu Policii ČR 

Mgr. Grohmanová   konzultace 

  

4. Jiná spolupráce školy s externími odborníky: 
neproběhla 

 

V. RESUMÉ 
 
1. Míra naplnění stanovených cílů: Vzhledem k situaci ohledně uzavření škol se podařilo 

splnit pouze část cílů danou strategií školy. 
 

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

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

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

za účelem omezení prodeje tabákových výrobků dětem a také žádost o kontrolu prodeje 

alkoholických výrobků. 
 

3. Co pro nás vyplývá z hodnocení MPP jako hlavní cíle pro další školní rok 2020/2021? 

Hlavním cílem pro další rok zůstává rozvoj pozitivních vztahů v třídních kolektivech  

a jejich harmonizace. 
 

VI. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE 
 

 Datum  
Podpis ředitele/ředitelky 
školy 

Seznámení ředitele/ředitelky školy se závěrečnou 

zprávou o plnění PP  
25. 6. 2020  

Seznámení pedagogického sboru školy se 

závěrečnou zprávou o plnění PP 

Výroční 

zpráva 

 

 

 

Zpracovala: V Jilemnici dne 25. 6. 2020     Ing. Kateřina Škvorová 
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11.  Zpráva o realizaci environmentální výchovy (EVVO) 
 

 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. 

Naše škola je stále zapojena 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, ale i v širší oblasti Libereckého a Královéhradeckého kraje. 

 Při organizování akcí s environmentálním obsahem spolupracují pedagogové obou 

stupňů naší školy. 

 

Akce uskutečněné nad rámec vyučovacích předmětů: 

 

 5. září 2019 se v Jilemnici konal Trh volného času, na kterém dětem a jejich rodičům 

byly nabídnuty možnosti navštěvovat různé zájmové kroužky, mezi nimiž byly i kroužky 

s environmentální tematikou. 

 16. září 2019 žáci od 5. do 9. třídy zhlédli multimediální pořad Planeta Země 3000,  

ve kterém nám tentokrát cestovatel Adam Lelek představil Kolumbii. V povědomí našich 

dětí je to země drog a násilí. Proto bylo milým překvapením, že tato vzdálená krajina  

je jiná a rozhodně nepatří mezi země, které bychom měli zatratit. 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. 

 V týdnu od 16. září 2019 se žáci naší školy v rámci Evropského týdne mobility účastnili 

oslav Dne bez aut a Dnů zdraví organizovaných MÚ Jilemnice. 

 Třída 8. A pod vedením paní třídní učitelky spolupracuje s rodiči dětí, kteří mají 

zemědělské statky v blízkém okolí Jilemnice. Osmáci ve svém volném čase občas 

navštěvují statky svých spolužáků, seznamují se s činnostmi na statku a pomáhají např. 

 se sběrem brambor nebo sušením sena. 

 24. září 2019 se žáci 2., 3. a 4. tříd zúčastnili v Martinicích akce pořádané Lesy ČR. 

Kolegyně z prvního stupně, účastnící se výše zmiňované akce, napsala:  

„Děti procházely různá stanoviště, kde se mnohé dozvěděly. Na prvním stanovišti  

se seznámily se škůdcem našich lesů – kůrovcem a s ptáky, kteří ho hubí. Na druhém 

stanovišti poznávaly naše stromy a jejich využití, hráli hru „Oplocenka“, která dětem 

připomněla ochranu malých semenáčků před zvěří. Třetí stanoviště seznámilo děti 

s mapou, která zobrazovala stáří lesa. Pomocí přístrojů si zkusily určit výšku a vzdálenost 

stromů. Na čtvrtém stanovišti se děti seznámily s těžbou dřeva. Velice je zaujal kůň, který 

tahá klády z nepřístupných míst. Prohlédly si také ochranné pomůcky a pily, viděly  

i moderní techniku – traktor s hydraulickým ramenem při práci. Páté stanoviště bylo 

věnováno myslivosti. Děti si prohlédly kůže, parohy a vyslechly si hudbu z lesních rohů. 

Akce byla zakončena opékáním buřtů, na kterých si děti pochutnaly. Po jídle si mohly 

ještě zastřílet z luku, ze vzduchovky, chodit na chůdách a trefovat se šiškami na cíl.  

Pak už všechny čekala pěší zpáteční cesta do Jilemnice. Celé dopoledne strávené 

s pracovníky Lesů ČR se všem líbilo. Kromě drobných dárečků si děti odnesly i spoustu 

zajímavých informací o životě lesa“. 

 Od 3. do 9. října 2019 jsme ve vestibulu naší školy instalovali putovní výstavu – Klima  

se mění, změň se i ty! Výstava srozumitelnou formou seznamovala s klimatickými 
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opatřeními, která byla realizována v různých částech České republiky. Výstavu zhlédli 

žáci druhého stupně naší školy. 

 Žáci 6. tříd spolu se svými třídními učiteli strávili týden od 30. září do 4. října 2019  

na Rýchorské boudě. V letošním školním roce jsme pro děti poprvé připravili 

kombinovaný program - environmentální výchovu a program zaměřený na stmelení 

třídního kolektivu a nastavení společných pravidel připravený a uskutečněný společností 

Společně k bezpečí. V rámci environmentu jsme připravili pestrý program, 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 již tradičně. Je to týden, během kterého  

se žáci poznávají nejen 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 9. září 2019. 

 16. října 2019 žáci osmých tříd absolvovali program zaměřený na téma udržitelného 

rozvoje připravený střediskem ekologické výchovy SEVER z Horního Maršova. 

Prostřednictvím hry „Udržitelná obec“ žáci pochopili, co pojem udržitelný rozvoj 

znamená. Program zajistil MÚ Jilemnice, město je zapojené v síti Zdravých měst. 

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

tohoto projektu žáci v měsíci září a říjnu navštívili Krkonoše. 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. 

 Na podzim byly chodby naší školy krásně vyzdobené výrobky z nejrůznějších přírodnin,  

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

žáci všech tříd. 

 Počátkem února 2020 proběhl na naší škole program exotické ovoce. Během tohoto 

programu se žáci celé naší školy seznámili s exotickými druhy ovoce nejen teoreticky, 

ale i prakticky, a to když krájeli a ochutnávali jednotlivé druhy. Letos ochutnali celkem 

devět druhů ovoce pocházejícího z blízkých i dalekých krajin. U všech druhů  

podle dodané mapy lokalizovali krajinu, odkud ovoce pochází nebo kde se v současné 

době pěstuje. Ovoce nám dodala firma BOVYS, která je naším dodavatelem ovoce  

a mléčných výrobků v projektu Ovoce a mléko do škol. 

 V úterý 11. února proběhl na naší škole projekt Tonda Obal. Tonda Obal na cestách  

je název environmentálního programu, se kterým k nám přijeli pracovníci firmy EKO-

KOM z Liberce. Během dopoledne se žáci prvních až sedmých tříd seznámili s principy 

třídění odpadu, se způsoby recyklace a opětného využití tříděného odpadu. Cílem tohoto 

programu je posílit u žáků vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace 

tříděného sběru odpadu. 

 V únoru žáci některých tříd naší školy navštívili velice zajímavou interaktivní výstavu 

připravenou jilemnickým muzeem a Správou KRNAP na téma šíření semen rostlinami. 

 Nadále probíhá spolupráce s oddělením EVVO  Správy KRNAP ve Vrchlabí. 

Využíváme jimi připravené výukové programy. V tomto školním roce jsme se měli 

zúčastnit programu Myslivost, který se však z důvodu hygienických opatření ohledně 

koronavirové epidemie a uzavření školy neuskutečnil.  

 Již tradičně jsme připravovali oslavy Dne Země, tentokrát se měly uskutečnit v pátek 24. 

dubna 2020. Tato akce byla také z důvodu uzavření škol zrušena. 

 Tradičně byl pro žáky připraven i cestopisný pořad manželů Špilarových, který také 

nemohl proběhnout. 
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 Ve škole i nadále probíhá separovaný sběr odpadu. Ve třídách třídíme plasty, papír  

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

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

 Pokračovali jsme ve sběru tříděného papíru a nápojových kartonů tetrapak. 

V letošním roce se však uskutečnilo pouze první kolo sběru a to v týdnu  

od 4. do 8. listopadu 2019. 

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

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

reprezentovali. Okresní kolo biologické olympiády proběhlo letos netradičně on-line 

formou. 

 Další vzdělávání učitelů v environmentální oblasti je podpořeno časopisem Krkonoše  

a Jizerské hory, který škola odebírá.  

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

i v jejím okolí prostředí blízké přírodě. 

 V době koronavirové epidemie a uzavření školy probíhala environmentální výchova 

prostřednictvím on-line výuky jako průřezové téma v jednotlivých vyučovacích 

předmětech. 

 

Zpracovala: V Jilemnici 26. 6. 2020      Mgr. Šulcová Renata 
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12.  Zpráva o projektu zahraniční spolupráce:  Česko – 
nizozemský výměnný program 
 

V rámci podpory výuky anglického jazyka proběhl letošní školní rok 2019/20  

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

v nizozemském městečku Borger.  

Tento rok bohužel proběhla pouze jeho první část u nás v Česku - z důvodu celosvětové 

karantény a nebezpečí onemocnění COVID - 19. 

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. 

Program u nás probíhal v týdnu 3. – 7. února 2020, 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  

po 20. hodině rozloučili.  

Program proběhl opět ve spolupráci se základní školou Jana Harracha a zúčastnilo se ho 

celkem 32 žáků: Dvacet osm žáků z naší školy (patnáct z 9. A, devět z 9. B, čtyři z 8. B)  

a čtyři žáci ze sousední ZŠ J. Harracha.  

Pedagogickou podporu žáků ZŠ J. Harracha zajistila paní učitelka Lenka Hašková. 

Druhá část výměny neproběhla z důvodu zrušení školní docházky v obou zemích kvůli 

epidemii COVID – 19. 

Financování projektu: žáci zaplatili za první část programu (více se z důvodu zrušení odjezdu 

do Borgeru nevybíralo) a zůstala i rezerva na rok příští. 

 

První část výměnného programu proběhla úspěšně, žáci rozvíjeli své komunikační i sociální 

dovednosti, vytvářeli nové vztahy a celý týden u nás proběhl bez větších problémů  

a v pozitivní atmosféře. A je jenom škoda, že se druhá část nemohla uskutečnit. 

 

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

V letošním školním roce celkově navštěvovalo činnosti školní družiny 88 žáků, kteří byli 

rozděleni do tří oddělení.  

Činnost vycházela z programu ŠVP pro školní družinu. Jednotlivá oddělení vedly tyto paní 

vychovatelky: M. Esenderová, K. Jandurová a L. Krausová.   

Ranní provoz probíhal od 6.45-7.30 hod, odpolední od 11.30-16.30 hod. 

Zajímavostí letošního roku bylo to, že se do školní družiny přihlásilo všech  

25 nových prvňáčků. Další skupiny doplnili žáci z 2., 3. a 4. tříd.  

V podzimním období jsme hodně času trávili venku, v přírodě. Zde si děti hrály různé 

pohybové hry, chodili jsme do parku a do lesa. Při nepříznivém počasí jsme se věnovali 

zájmovým činnostem: výtvarným, pracovním, hudebním, přírodovědným a dalším. Rovněž  

se snažíme pokračovat v pravidelném čtení po obědě. V prosinci jsme se věnovali výzdobě 

družiny, výrobě přáníček, zpívání koled a děti se těšily na Vánoce. Poslední týden v prosinci  

k nám přišel Ježíšek a přinesl dárky, které děti potěšily. Snažili jsme se využít i sněhu,  

který napadl, k jízdě na lopatkách a hrám. 

I nadále jsme pokračovali v četbě pohádkových příběhů a ve výtvarných a pracovních 

činnostech. 

Výrobky a výkresy jsme si vždy vystavovali v prostorách školní družiny. 

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

sudoku, křížovky, hlavolamy, osmisměrky a pracovní listy. 

V rámci činnosti ŠD také probíhalo pokračování projektu pro podporu pohybové výchovy dětí 

– Sportuj ve škole. V obou pololetích probíhala tato aktivita ve třech odděleních pod vedením 

učitelů TV p. Erlebacha (2 oddělení) a paní Brzákové (1 oddělení). Projekt je finančně 

zajištěn MŠMT prostřednictvím AŠSK ČR. Z těchto důvodů mají účast žáci zdarma. Žáci 

měli o pohybové aktivity zájem a metodika, podle které se pohybové aktivity vedou, se nám 

jeví pro tuto věkovou skupinu jako vhodná. Chtěli bychom pokračovat i v příštím školním 

roce.  

Ve druhém pololetí jsme měli pro žáky prvních a druhých tříd připravenou návštěvu kurzu 

výuky plavání. Tato aktivita se již bohužel nemohla uskutečnit. 

V době jarních prázdnin totiž naši činnost a provoz školy přerušil virus COVID-19, spojený 

s uzavření škol a proto jsme museli naši činnost z nařízení vlády ukončit. 

Do školy se děti vrátily 25. 5., ale standartní činnost školní družiny již nebyla obnovena. 

Vychovatelky zajišťovali činnosti pro děti, jejichž rodiče potřebovali být v zaměstnání, vždy 

do 16hodin odpoledne. Děti byly rozděleny do tří méně početných skupin (dle nařízení méně 

než 15 dětí). 

Dodržovali jsme přísná hygienická pravidla dle nařízení. S dětmi jsme trávili hodně času 

venku a snažili se pokračovat v běžných činnostech. 

Protože jsme se se všemi dětmi už nesetkali, těšíme se na září, až se všichni opět v plném 

počtu sejdeme. A rádi samozřejmě přivítáme i nové prvňáčky. 

Školní rok jsme zakončili 30. června 2020  

 

 

 

V Jilemnici dne 26. 6. 2020       kolektiv vychovatelek ŠD 

 

 

 



45 

 

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

pověřená osoba – paní Alena Prchlíková.  

S paní Prchlíkovou máme uzavřenou mandátní smlouvu k zajištění potřebných služeb 

v oblasti BOZP a PO. Dne 23. 9. 2019 proběhlo za účasti všech zaměstnanců periodické 

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

složením testů z oblasti BOZP a PO se uskutečnilo 24. 9. 2019 a má platnost dva roky.  

Dne 24. 9. 2019 proběhlo i  proškolení členů požární hlídky. Dne 5. 12. 2019 proběhla 

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

započetím pracovního poměru. Dne 17. 10. 2019 se uskutečnil také cvičný požární poplach 

spojený s ověřením účinnosti požárních a poplachových směrnic. 

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

s MUDr. Malíkem. Všichni zaměstnanci jsou s touto informací seznámeni a budou postupovat 

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

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

a ředitelem školy. Evidenci preventivních prohlídek vede paní Slavíková. 

 Počet úrazů ve sledovaném období byl u žáků 38. 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 elektronické 

třídní knihy. 

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

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

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

akcí“. 

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

prováděny odbornými firmami v předepsaných intervalech. Každoročně je prováděna také 

revize a oprava tělocvičného nářadí a kontrola žebříku a štaflí. 

 Všechny nebezpečné prostory jsou opatřeny bezpečnostními značkami, odborné 

učebny provozními řády. 

 Ve škole je zpracovaný traumatologický plán, lékárničky jsou pravidelně doplňovány 

potřebným zdravotnickým materiálem. 

 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 poučeni o bezpečnosti  

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

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

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

v blízkosti silniční komunikace. 

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

firmami řádně zabezpečeny.  
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15. Sportovní aktivity 

15.1 Sportovní kroužky  - kompletní přehled 

Sportovní činnost bývalých sportovních tříd se změnila v činnost sportovních kroužků 

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

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

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

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

Velkým přínosem pro sportovní aktivity v naší škole bylo i zapojení školy projektu  

pro zlepšení pohybové výchovy dětí – Sportuj ve škole. V obou pololetích probíhala tato 

aktivita ve třech odděleních pod vedením učitelů TV p. Erlebacha (2 oddělení) a  

paní Brzákové (1 oddělení). Projekt je finančně zajištěn MŠMT prostřednictvím AŠSK ČR. 

Z těchto důvodů mají účast žáci zdarma. 

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

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

Finanční zajištění činnosti: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

si jednotlivé sportovní oddíly vybírají oddílové příspěvky v různé výši. 

Počty zapojených dětí dle sportovních odvětví a sportovních skupin: 

lyžování mladší žactvo – trenéři Štočková a Trojanová  18dětí 

lyžování starší žactvo – trenéři Herbs / Korbelář   16dětí 

atletika  mladší žactvo – trenér Půlpán, Šnajdr   26dětí 

atletika starší žactvo – trenér Půlpán     14dětí 

atletická přípravka – trenér Půlpán a Šnajdr / Nováková  35dětí 

florbal – žáci 2. stupně – trenér Tryzna, 3 skupiny   39dětí 

 

Celkem je v letošním školním roce 2018/19  zapsáno 148 dětí.  

Mnohé z nich navštěvují i 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 

ml. a st žactvo,  

atletická přípravka 

Půlpán, Nováková, 

Šnajdr 

/3. - 9. třída/ 

 13 – 15 hod 

Sportuj  

ve škole 

1. třída 

2. třída 

Erlebach 

Brzáková 

Út 

14 - 16 hod 

Štočková Trojanová 

/mladší žactvo/ 

Herbs  

/starší žactvo/ 

 

 

 

14 – 16 hodin 

Tryzna 
 

St    

 

Čt 

14 - 16 hod 

Štočková Trojanová 

 /mladší žactvo/  

Herbs 

/starší žactvo/ 

14 - 16 hod  

ml. a st žactvo,  

atletická přípravka 

Půlpán, Šnajdr, 

Nováková 

/3. - 9. třída/ 

 

 

15 – 16 hodin 

Tryzna 

 

Pá   

 14 – 15 hod 

Sportuj  

ve škole  

3. - 5. třída 

Erlebach 
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15.3 Přehled akcí a výsledků kroužků atletiky 

 

Štafetový pohár  
Okresní, krajské a republikové kolo: z důvodu uzavření škol se nekonalo 

 

Atletický týden v Jičíně ( plánováno na 23.4. – 26.4. 2020) 
 z důvodu uzavření škol se nekonalo 

 

Trojboj všestrannosti: 1. - 5. třídy 
 z důvodu uzavření škol se nekonalo 

 

Atletický čtyřboj   
Okresní kolo a krajské kolo: 

Po dvou letech se naší škole podařilo postoupit po vítězství na krajském kole v atletickém 

čtyřboji na republikové finále do Opavy (jaro 2020). O tento úspěch se zasloužily:  

Julie Vaňková, Sára Kunertová, Míša Jakouběová, Nela Johnová, Kristýna Klierová a Anežka 

Seifertová. Po výhře na okresním kole nemocnou Anežku Seifertovou nahradila Kristýna 

Klierová a ve šťastném závodě holky nenašly přemožitelky. 

Z důvodů uzavření škol se republikové finále nekonalo. 

V okresním kole úspěšně reprezentovali mladší žáci a mladší žákyně na druhých místech  

a starší chlapci ze 17 škol byli jedenáctí. 

 

Pohár Rozhlasu  
 z důvodu uzavření škol se nekonal 

 

Štafety  jilemnických škol  
Ve středu 25. 9. 2019 u příležitosti slavnostního otevření zrenovované atletické dráhy proběhl 

tradiční závod štafet základních škol. Podmračená obloha a zpočátku i drobný déšť 

ohrožovaly uspořádání závodu. Nakonec se však počasí částečně umoudřilo a zápolení mohlo 

začít. První třídy, které ještě neměly možnost dobře nacvičit sprinterské předávky,  

si připravily nápaditý začátek a do štafety se zapojili všichni prvňáčci. Od druhých ročníků 

probíhaly závody zažitým způsobem po třídách či ročnících na trati 5 x 60 m. Během závodu 

byla také oceněna současná 5.A třída za vítězství v loňském ročníku krajské soutěže 

atletického trojboje. 

Závody nakonec zdárně proběhly ve všech kategoriích. Naši závodníci byli v porovnání  

se žáky sousední školy sice úspěšnější, ale důležitější bylo, že soutěžení proběhlo v přátelské 

sportovní atmosféře.  

Děkujeme žákům za velkou snahu a učitelům za přípravu dětí v netradičním období. 

DOH – Turnov 
 z důvodu uzavření škol se nekonalo 

 

Běh OD  
 z důvodu uzavření škol se nekonalo 
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Přespolní běh 
OF: Okresní finále AŠSK v přespolním běhu se konalo ve sportovním areálu na Hraběnce  

v úterý 1. 10. za chladného počasí za účasti 124 závodníků /vloni 111/ a účasti 7 škol –  

ZŠ Jilemnice Komenského, J. Harracha, ZŠ Na Horu, ZŠ Loukova, ZŠ Lomnice  

nad Popelkou, ZŠ IO Semily a ZŠ Martinic. Střední školy byly zastoupeny týmy z Gym. I.O. 

Semily a ISŠ Semily. 

Všichni naši závodníci podali výborné výkony a našim družstvům se podařilo zvítězit  

ve všech žákovských kategoriích. V nejmladších dívkách byla nejúspěšnější na druhém 

místě P. Salabová ze 4. B, mezi chlapci potom M. Bárta z 5. B,  v kategorii mladších dívek 

byla z našich závodníků nejrychlejší K. Klierová z 7.B a mezi chlapci dokonce J. Salaba ze 

7.B zvítězil. Starší žákyně ovládla a na prvním místě doběhla A. Seifertová z 8. B a mezi 

chlapci skončil na druhém místě M. Kožnar z 8. B. 

Svými výbornými výsledky všichni přispěli k postupu družstev mladšího a staršího žactva  

do krajského finále, které se konalo v úterý 8. 10. v lyžařském areálu v Břízkách v Jablonci 

nad Nisou. Družstva zde bojovala nejen o co nejlepší výsledek, ale i o postup  

do republikového finále, které se konalo na Stříbrném rybníku u Hradce Králové.  

Díky všem pořadatelům z naší školy za pomoc s organizací těchto závodů.  

KF: 4. místo starších žákyň a 6. místo starších žáků. Pěkné výsledky všech našich závodníků. 

Bohužel na postup na republikové finále to nestačilo. Díky za reprezentaci školy. 

Kroužek atletiky ve spolupráci s TJ Jilemnice 
 

Podzim 2019 : Kroužek atletiky se rozrostl již na více než 50 členů. Scházeli jsme se vždy  

v pondělí a ve čtvrtek v odpoledních hodinách. Během tréninků jsme si procházeli jednotlivé 

atletické disciplíny, hráli různé zábavné a míčové hry. Účast byla velmi dobrá. Ve spolupráci 

s TJ Jilemnice jsme se zúčastnili několika závodů v jednotlivých kategoriích (přípravka, 

mladší žactvo, starší žactvo a dorost). Upřednostňovali jsme závody družstev, kde se hýbe 

více dětí. Za úspěch lze považovat 3. místo přípravky chlapců v KP, 3. místo mladších žákyň 

v KP, 4. místo starších žákyň v KP a 5. místa přípravky dívek a mladších žáků v KP. 

V závodech jednotlivců jsme vybojovali 12 medailí, dvě závodnice se nominovaly na MČR, 

4 závodníci se nominovali na mezikrajská utkání mladšího žactva. Díky kroužku se nám 

dařilo i na školních atletických závodech. Cílem nejsou jen medaile, ale radost z pohybu a 

zlepšování svých výkonů. Nedílnou součástí je fajn parta.  

Trenérskou činnost zajišťuje pan M. Půlpán, učitel tělesné výchovy na naší škole a externě 

pan D. Šnajdr a M. Nováková. Účast na závodech pomáhají zajišťovat i mnozí rodiče. 

Zima 2020:  Účast cca 30 dětí na několika halových závodech v hale v Jablonci (3x atletická 

středa). 

Jaro 2020: Po rozvolnění opatření v době koronaviru účast ve 2 kolech přípravky, v 1. kole 

mladšího žactva a v 1. kole staršího žactva a na několika mítincích v kraji – Hradec Králové, 

Nové město nad Metují, Jilemnice. 

Žádné školní sportovní soutěže se oficiálně až do konce června nesměly konat. 

 

 

 

 

Zpracoval: V Jilemnici dne 26. 6. 2020     Mgr. Milan Půlpán 
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15.4 Přehled výsledků lyžařů 
 

Nejmladší žactvo ročník 2011 

Kuklíková Sofie   3. místo v Poháru KSL LK  
 

Nejmladší žactvo ročník 2009 

Plecháčová Nikola  1. místo v Poháru KSL LK  

Salabová Pavlína  2. místo v Poháru KSL LK 

Korbelář Jan   1. místo v Poháru KSL LK 
 

Nejmladší žactvo ročník 2008 

Špicarová Karolína  1. místo v Poháru KSL LK 
 

Starší žactvo ročník 2006 

Salaba Jakub 2. místo v P KSL LK, 

9. místo v Českém pohár celkově 

1., 4. a 7. místo ZODM /Karl. kraj/ 
 

Mladší dorost ročník 2005 

Matěj Kožnar   8. místo v Českém poháru celkově 

     7. místo v závodě jednotlivců na MČR 

 

PŘEHLED SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV 
 

Pohár KSL Libereckého kraje - žactvo - 3. místo 

 
Pořadí   Klub      Celkem bodů 

1.    Dukla Liberec    3768b 
2.    SKI klub Jablonec n.N.   3659b 

3.    ČKS SKI Jilemnice   2290b 
celkem bodovalo 22 oddílů 
 

MČR smíšených družstev staršího žactva - 13. místo 
Pořadí   Klub       Celkem bodů 

1.    Ski klub Jablonec nad Nisou    1551b 
2.    LK Slovan Karlovy Vary    1110 

3.    Fenik Ski Jeseník       711b 
13.     ČKS SKI Jilemnice     272b 

celkem bodovalo 43 oddílů 
 

 

Zpracoval: V Jilemnice dne 18. 4. 2020      Filip Herbs 
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15.5 Přehled výsledků školních družstev v míčových hrách 

 

Kategorie Soutěž Umístění

FLORBAL zrušeno

KOPANÁ: zrušeno

PŘEHAZOVANÁ: MIX OF 3. místo

VYBÍJENÁ: zrušeno

BASKETBAL: zrušeno

FLORBAL: DML OF 1. místo

DML KF 4. místo

HML OF 5. místo

HST OF 6. místo

SÁLOVÁ KOPANÁ: HST OF 9. místo

Kategorie Soutěže

DML = dívky mladší OF =  okresní finále

DST = dívky starší KF = krajské finále

HML = hoši mladší                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

HST = hoši starší                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 

 

Zpracoval: V Jilemnici 26. 6. 2020      Mgr. M. Klimenta 
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16. Spolupráce s odborovou organizací  

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

(základní organizace Českomoravského odborového svazu) pracovníků školství. 

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

Předsedkyní ZO je Mgr. Věra Štočková. 

Mezi zaměstnavatelem (ZŠ Jilemnice, Komenského 288, příspěvková organizace) 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. 

 

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

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

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

18.1 Zpráva o kontrole plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění 
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18.2 Zpráva o průběhu veřejnosprávní kontroly zřizovatele 
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18.3 Protokol o kontrole KHS Libereckého kraje -   
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19. Informace o provozu školy v době „COVID-19“ 
V průběhu jarních prázdnin došlo v celé ČR k vyhlášení mimořádných opatření v souvislosti 

s nebezpečím onemocnění koronavirem COVID-19. Důsledkem těchto opatření bylo 

okamžité uzavření škol spojené se zákazem osobní přítomnosti žáků ve školách a školských 

zařízeních. V tuto chvíli nikdo nevěděl, že se školy již do konce školního roku oficiálně 

neotevřou. 

Školy byly MŠMT vyzvány k zajištění dálkového způsobu výuky pro své žáky. Každá škola 

se toho uchopila po svém. Naše škola již od prvních týdnů vytvořila společné úložiště 

vzdělávacích materiálů v prostředí „Nástěnky“ v programu Bakaláři. Každý učitel tam 

následně až do konce školního roku vkládal vždy na začátku týdne materiály pro své žáky 

podle jednotlivých předmětů. Vedení školy následně společně s IT koordinátorem 

zprostředkovalo společné on-line prostředí pro dálkovou výuku na platformě Google suite  

pro vzdělávání. Všichni žáci i učitelé získali přístupová hesla do tohoto výukového zdroje. 

Toto prostředí následně začala většina učitelů využívat pro svoji dálkovou  

on-line výuku prostřednictvím aplikace Google Meet a následně mnozí vzdělávali své žáky  

i prostřednictvím aplikace Google Clasroom. V tomto prostředí také vedení školy 

komunikovalo s jednotlivými učiteli a probíhaly zde i společné porady všech učitelů, včetně 

čtvrtletní pedagogické rady. Většina učitelů pracovala režimu „home office“, tedy z domova. 

Kdo z pedagogů potřeboval, byl dovybaven zapůjčením školního notebooku nebo mohl 

využívat podmínek školního pracoviště. 

MŠMT vydalo v tomto období několik důležitých materiálů. Např. Vyhlášku o přijímacím 

řízení na SŠ (pouze jeden termín jednotné přijímací zkoušky), Vyhlášku o hodnocení 

výsledků vzdělávání ve druhém pololetí školního roku (výrazný zásah do stávajících pravidel 

hodnocení a klasifikace) a Manuál pro následné otevření škol (zde byly definovány 

hygienické a organizační standarty, které musela školy při znovuotevření škol splnit).  

Velká tíha a odpovědnost byla dána na bedra ředitelů škol, kteří museli vše následně 

zorganizovat. Náročná situace nastala i pro učitele, rodiče a samozřejmě i žáky. Všichni byli 

rázem hozeni do neznámých vod online prostředí a dálkové výuky, která je značně náročnější 

na přípravu i následné hodnocení práce žáků. Od žáků potom vyžaduje výrazně více 

samostatnosti a odpovědnosti, případně od rodičů pomoc s technickým zajištěním IT 

techniky. Myslím, že jsme to všechno zdárně společně zvládli. 

Následně podle zlepšení epidemiologické situace se postupně školy začaly otevírat  

pro dobrovolné vzdělávání skupin žáků. Nejdříve od 11. května byly otevřeny pro žáky 

devátých tříd pro přípravu na jednotnou přijímací zkoušku na střední školu (zapojilo se 

celkem asi 92% našich žáků a 6 učitelů), dále od 25. května pro skupiny žáků tříd 1. stupně 

(zapojilo se celkem 89% žáků a všichni učitelé, vychovatelé ŠD a asistentky pedagoga)  

a na poslední krátkou dobu od 8. června se do školy mohli dostat i žáci dalších tříd 2. stupně 

(zapojilo se 93% všech žáků a všichni zbývající učitelé). Zajištění hygienických podmínek 

kladlo velké nároky i na nepedagogické pracovníky, hlavně paní uklízečky a pana školníka. 

Všechny prostory se musely výrazně více dezinfikovat, větrat a uklízet. 

Takto jsme zdárně bez záchytu onemocnění nějakého žáka nebo zaměstnance došli  

až k závěrečnému rozdávání vysvědčení a ukončení školního roku, které mohlo z důvodů 

lepší epidemiologické situace již proběhnout bez roušek a v plném počtu žáků jednotlivých 

tříd. 

Většina učitelů při závěrečném hodnocení školního roku konstatovala, že se jim podařilo 

online formou splnit velkou část učebního plánu a výstupů ŠVP pro daný školní rok, a proto 

doufáme, že budeme moci v září na tento základ navázat.  

V příloze jsou přiloženy skeny materiálů – rozhodnutí ředitele školy k zajištění a organizaci 

výuky v tomto pro všechny náročném období. 
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20. Informace o zapojení školy do různých projektů 

20.1 Projekt OP VVV – Šablony pro ZŠ a MŠ II. 

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

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

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

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

a ukončen bude 30. 6. 2021. 

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

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

V rámci projektu realizujeme tyto aktivity: 

 Personální podpora školní asistentky na celý úvazek po dobu dvou let.  

ŠA pomáhá při činnostech základní školy, školní družiny a školního klubu.  

 DVPP celého pedagogického sboru se zaměřením na efektivní práci se třídou, 

komunikaci a vytváření bezpečného klimatu ve třídách v rozsahu 10 x 8hodin. Tento 

program pro naši školu zajišťuje společnost Semiramis.  V průběhu školního roku 

jsme absolvovali tyto vzdělávací akce: Bezpečná třída, Efektivní třídnické hodiny, 

Jedeme podle stejných pravidel a Komunikační dovednosti. Zbývá nám absolvovat 

ještě seminář na téma Spolupráce rodiny a školy v přípravném týdnu 2020. 

Získané poznatky učitelé následně do běžné školní práce s žáky. 

 Doučovací kroužky pro žáky se SVP a projektové dny ve ŠD a ŠK.  

 Součástí dotace jsou i finanční prostředky na nákup pomůcek pro doplnění školní 

práce. Část těchto prostředků jsme využili na nákup setů interaktivních tabulí do tříd 

na 1. stupni základní školy. 

V březnu 2020 jsme zpracovali a odeslali první Zprávu o realizaci projektu, která byla 

následně řídícím orgánem schválená. 

Výstupem projektu budou splněné zvolené aktivity a zkvalitnění vzdělání pro všechny  

naše žáky. 

 

20.2 Zpráva o zapojení školy do projektu – Vybudování multimediální 

odborné učebny 

Celý projekt byl financován z 95% EU prostřednictvím výzvy MAS v rámci IROP – 

Investice do kvalitního vzdělávání (vyhlašovatel Ministerstvo pro místní rozvoj)  

a 5% zřizovatelem – Město Jilemnice.  

Celková proinvestovaná částka byla ve výši 2 994 387Kč.  

Hlavní přínos projektu spočíval v zajištění nových zmodernizovaných prostor  

pro výuku, které odpovídají současnému vývoji a moderním výukovým metodám  

pro praktické i teoretické vyučování mnoha odborných předmětů. Nové prostory umožní 

rozšíření výuky o nové formy a metody, aktivní zapojení žáků do výuky, zvýší atraktivnost 

vyučování, motivaci žáků v oblasti přírodních věd informatiky a cizích jazyků. V prostorách 

hlavní školní budovy byl díky projektu zajištěn bezbariérový přístup pro žáky se zdravotním 

handicapem. 
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Co bylo v rámci projektu konkrétně řešeno: 

 

1. Vybudování moderní multimediální učebny pro výuku fyziky, chemie, přírodních věd, 

jazyků a informatiky 

 stavební úpravy učebny (podlaha, osvětlení, malování, rozvody vody, elektro, sítě IT) 

 nový školní nábytek, mycí zóna, úložné skříně na pomůcky i speciální na chemikálie 

 speciální chemická digestoř 

 interaktivní komplet - tabule, PC, dataprojektor 

 vybavení 30 kusy žákovských notebooků se sluchátky a dalším IT příslušenstvím 

 pomůcky – sady chemických a fyzikálních pokusů pro žáky 

 software pro ovládání učebny, jazykové laboratoře, pro testování a chatování  

 přístup na e-lerningový portál a databázi výukových programů 

 

2. Zajištění bezbariérovosti školy  

- vybudování bezbariérových sociálních zařízení v přízemí školy (prostor šaten)  

- pořízení schodolezu (zařízení pro pohyb žáka na invalidním vozíku po schodech) 

 

Celý projekt, od zpracování žádosti, studie proveditelnosti, přes několik stupňů kontrol  

a hodnocení Centrem regionálního rozvoje Libereckého kraje až po žádosti o konečné 

proplacení dotace, jsme si zajišťovali sami společně s poradenskou firmou. 

Nové, moderní a atraktivní prostředí multimediální učebny je zatím žáky přijímáno 

s velkým ohlasem a všichni doufáme, že bude některé inspirovat ke zlepšeným školním 

výsledkům v náročných přírodovědných předmětech - fyzika a chemie.  
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20.3 Zpráva o zapojení školy do aktivit MAS „Přiďte pobejt“ Jilemnicko 

 

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

MAS Jilemnicko.  

V průběhu školního roku jsme využili tyto aktivity: 

 zapojení rodilého mluvčího anglického jazyka (1x týdně – 3 vyučovací hodiny – 

konverzace v cizím jazyce pro žáky 8. a 9. tříd), 

 pokračování spolupráce se speciální pedagožkou paní Grohmanovou (programy primární 

prevence) a panem Jiřištěm (program Táhneme za jeden provaz). Oba programy jsou 

zaměřeny na cílenou práci s třídními kolektivy obou stupňů školy při vytváření 

bezpečného a podnětného prostředí v kolektivu třídy,  

 pro učitele zajistila MAS nákup učebních pomůcek hodnotě 10 000 Kč, vybrané pomůcky 

pro naši školu jsou zaměřeny na podporu výuky hudební výchovy a matematiky, 

 využití IT pracovníka pro pomoc se správou výpočetní techniky ve škole,  

 účast pedagogů na mnohých vzdělávacích programech podle nabídky.  

Např. seminář dr. Čapka: Líný učitel,  

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

a čtenářskou gramotnost a komisi pro rovné příležitostí, 

 učitelé naší školy iniciovali novou aktivitu na podporu čtenářství – spolupráce základních 

a mateřských škol s místní knihovnou, Aktivně se zapojily postupně všechny třídy  

1. stupně a s připraveným programem na podporu čtenářství postupně navštívily 

jilemnické školky, 

 ředitel školy je členem řídícího výboru MAS a spolu se zástupcem ředitele se zúčastnil 

klubu ředitelů škol v Lázních Bělohrad spojeného se se vzděláváním zaměřeným  

na managment vedení školy a formativní hodnocení žáků. 

 

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

na zapojených školách v oblasti Jilemnicka. Všem pracovnicím MAS patří velké poděkování. 

 

20.4 Zpráva o zapojení školy do projektu Abeceda peněz (Česká spořitelna) 

 

V letošním roce se dvě třídy čtvrťáků naší školy zapojily do projektu České spořitelny – 

Abeceda peněz. Tento projekt je zaměřen na rozvoj finanční gramotnosti u dětí. Každá třída  

si vytvořila svoji firmu, připravila podnikatelský plán, zvolila ředitele a účetního, vytvořila 

oddělení reklamy, prodeje či security. 

Celý projekt odstartoval návštěvou jilemnické pobočky České spořitelny, kde se děti 

seznámily s provozem banky, vyzkoušely si počítačky na mince a bankovky, výběr  

z bankomatu a nahlédly do prostor lidem běžně nepřístupným jako např. bankovní trezor. 

Formou prezentace a kvízu se seznámily s pojmy jako půjčka, úrok, rozpočet, dozvěděly  

se, co udělat s poškozenými penězi. Z pobočky děti odcházely se smlouvou na půjčku, kterou 

jim ČS poskytla na nákup materiálu na výrobky. 

Potom už začal dvouměsíční maraton vyrábění výrobků, jehož cílem bylo půjčku co nejvíce 

zhodnotit a vydělat tak, například v našem případě na školní výlet. Zaměřili jsme  

se především na vánoční zboží, jelikož prodejní jarmark obou tříd se konal v předvánočním 

období. Děti se do výroby zapojily s chutí a s napětím očekávaly, jak jejich podnikatelský 

projekt dopadne. Oba jarmarky, které se konaly před pobočkou České spořitelny se vydařily, 

a to i za vydatné podpory rodičů dětí, kteří nachystali bohaté občerstvení a byli také věrnými 

zákazníky. O výrobky byl velký zájem a obě třídy slavily opravdu nečekaný finanční úspěch. 
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Část výdělku padla na oslavu, část děti po společné dohodě věnovaly na dobročinný účel a na 

podzim je čeká to hlavní - báječný školní výlet. 

 

 
 

Zpracovaly: V Jilemnici dne 15. 12. 2019  Jana Matoušková a Hana Hrubcová, tř. učitelky 
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21. Jiné aktivity školy 

21.1 Informace o celoškolním projektovém dni: Den a noc s Andersenem 

Akce dlouhodobě připravovaná, v letošním roce zaměřená na Večerníčky, se bohužel 

z důvodů uzavření škol neuskutečnila.  

Téma a připravené materiály použijeme v příštím školním roce. 

Zpracovala: V Jilemnici dne 15. 4. 2020     Mgr. Eva Vaňková 

 

21.2 Informace o projektu Ovoce a zelenina a mléko do škol -  

Ochutnávka exotického ovoce  

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

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

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

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

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

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

A žáci mají zdravé svačinky zdarma. Žáci si tak mohou zpestřit si své svačinky o kus ovoce 

jako je například jablko, hruška, pomeranč, mandarinka, banán či rajské jablko nebo  

o mléčný výrobek v podobě čerstvého mléka, bílého jogurtu nebo sýru žervé. Zapojením  

do tohoto projektu chceme podpořit zdravější formu stravování našich žáků.  

Na konci ledna jsme obdrželi do každé třídy připravenou bedýnku cizokrajného ovoce, které 

se v mnoha třídách stalo součástí projektového vyučování. Děti na prvním stupni využily 

ovoce například k přípravě občerstvení, kterým si zpestřily karnevalovou oslavu spojenou 

s koncem pololetí, jiné třídy si zase připravily svačinky na velkou přestávku nebo si o ovoci 

povídaly, prohlížely ho a ochutnávaly při práci ve skupinách. I žáci druhého stupně  

se v hodinách přírodopisu nebo zeměpisu tohoto projektového vyučování zhostili s velkým 

zájmem. Podle pracovního listu a mapy podrobně lokalizovali krajinu, odkud ovoce pochází 

nebo kde se v současné době pěstuje i to jakým způsobem se ovoce připravuje a konzumuje. 

Samozřejmostí byla i praktická ochutnávka. Žáci ochutnávali nejen některé známé druhy 

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

v našich obchodech nekoupí – například exotické ovoce Physalis nebo Pitaya.  

Měli tak možnost se různými způsoby dozvědět nové informace o ovoci, které někteří z nich 

viděli možná poprvé. 

Žáky tato netradiční aktivita zaujala a určitě přispěla i k rozšíření jejich praktických poznatků 

a dovedností, které se jim budou jistě hodit i v praktickém životě. 

Zpracoval: V Jilemnici 15. 1. 2020     Mgr. Miroslav Klimenta 

21.3 Zájezdy do divadel  

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

6. A a 6. B   Cesta kolem světa za 80 dní, Jules Verne, Divadlo Mladá Boleslav 

7. A a 7. B    Tajuplný ostrov, Jules Verne, Divadlo F. X. Šaldy v Liberci 

8. A a 8. B   plánováno: Jekyll and Hyde, R. L. Stevenson, Divadlo F. X. Šaldy 

                                   v Liberec, z důvodů uzavření škol se neuskutečnilo 

9. A a 9. B  plánováno: zájezd do Národního divadla, Praha,  

                                    z důvodů uzavření škol se zájezd neuskutečnil 

Zpracovala: V Jilemnici dne 26. 6. 2020    Mgr. Zuzana Luštincová 
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21.4 Oslavy 120. let otevření školní budovy  

Takto probíhal projektový den na 2. stupni naší školy, na webové stránky školy zvěčnila  

p. učitelka Š. Richtrová: 

„23. září roku 1899 byla slavnostně vysvěcena a otevřena nová budova dívčí školy. 

Slavnostního zahájení se účastnily všechny důležité osobnosti tehdejšího veřejného života 

v Jilemnici. Doba nazrála k tomu, aby se systematicky vzdělávali nejen chlapci, ale i dívky. 

O sto dvacet let později, 27. září 2019, prezentovali žáci naší školy   

své projekty, které si během září k výročí školy připravili. Každá třída si vylosovala jednu 

historickou etapu a žáci pátrali po odrazu této doby ve školním prostředí (škola v době svého 

vzniku za Rakouska – Uherska, škola prvorepubliková, škola protektorátní, škola v době 

socializmu a normalizace), na 8. třídy zbylo téma školy v současnosti a 9. B se pokusila  

o několik vhledů do možné budoucnosti. Během finálních příprav se tak školou míhaly dávné 

osobnosti počínaje hrabětem Harrachem a purkmistrem Františkem Jeriem, školu přišel 

zkontrolovat i architekt Vejrych a její budoucí lyžařskou tradici uctil i Bohumil Hanč. 

Jak se škole daří v budoucnosti, si obhlédl i první pan řídící a tvůrce unikátního 

mechanického betlému pan Jáchym Metelka. 

Modelky v 7. B nápadně připomínaly Natašu Golovou nebo Adinu Mandlovou, chlapci  

se nechali vidět v úboru připomínajícím cvičence ze Sokola. Mladší děti s obdivem hleděly  

na zapomenutého pionýra i modely z průřezu 60. až 70. let, které děti našly ve skříních 

pečlivě střežených prarodiči. Mezi modely se mihla vojenská výstroj ze 70. let. 

Módu po roce 1989 připomněli komentovanou módní přehlídkou i osmáci. Byli velmi 

autentičtí včetně soudobých hudebních hitů. S výborným přehledem a vtipem zopakovali 

svým spolužákům nejnovější dějiny, připomněli oblíbené akce školy a pestrou nabídku jazyků 

a nastudovali i alternativní způsoby vyučování.“ 

A takto stejná akce probíhala na 1. stupni naší školy. Za třídní učitelky na webové stránky 

školy sepsala paní učitelka M. Brzáková: 

 

„Program, který společně vytvářeli žáci a učitelé, byl velmi pestrý. Děti se seznámily s historií 

školství v Jilemnici, dozvěděly se, jak v minulosti vlastně škola vypadala, kolik žáků chodilo 

do jedné třídy a třeba i to, co učitel za rok dostal jako svou odměnu. Jednou z nejkrásnějších 

staveb města je právě budova naší školy s věžičkou. Žáci se dozvěděli o historii jejího vzniku, 

zajímavosti o stavbě, staviteli i projektantovi. Z kronik si přečetli, jak probíhalo slavnostní 

otevření školy 23. 9. 1899. Hlavní budovu si pak děti prohlédly zvenčí i zevnitř a hledaly 

jednotlivé prvky, symboly, zajímavosti a obrazy, o kterých se dozvěděly. Vyplňovaly také 

kvíz. V některých třídách si žáci přinesli historické školní pomůcky a zapsané vzpomínky 

svých rodičů a prarodičů, Ve skupinách pracovali na projektu „Historická škola“, který pak 

představili ostatním. Z přinesených předmětů vytvořili výstavku. Nechyběla ani výtvarná 

výchova, děti malovaly dnešní školu, školu budoucnosti, pionýry, skládaly školu z různých 

dílků jako puzzle, stavěly budovy z kostek a také vyráběly dort pro školu oslavenkyni. V dílně 

zatloukaly hřebíky do historického trámku. Celý den provázely i tematické písničky a ukázky 

z filmů, namátkou Mach a Šebestová ze 3. B, Igor Hnízdo z Obecné školy anebo třeba seriál 

My všichni školou povinní. Nejstarší páťáci napsali slohovou práci, kdy vzpomínali na svůj 

první školní den a vytvořili slovníček krkonošského nářečí. Děti také psaly krátká zamyšlení, 

co se ve škole naučily a co by škole popřály do dalších let.“ 
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Letošní projektový den byl opravdu unikátní v tom, že jej nepřipravovali učitelé. Ti se stali 

pouze průvodci a koordinátory žákovských nápadů a výtvorů. Klobouk dolů před všemi 

zúčastněnými, akce se opravdu povedla. Její fragmenty měli možnost shlédnout během 

třídních schůzek i rodiče, kterým patří také poděkování za pomoc s přípravou materiálů  

pro své děti.  

 
 

 

21.5 Úspěchy našich žáků na ZODM v Karlovarském kraji  

Do reprezentace Libereckého kraje na hrách IX. Zimní olympiády dětí a mládeže, která  

se konala od 19. 1. do 24. 1. 2020 v Karlovarském kraji, se probojovalo celkem šest našich 

žáků. Nejvíce – čtyři zástupce měla naše škola v biatlonu, jednoho zástupce mezi lyžaři 

klasiky a jednoho mezi závodníky v lyžařském orientačním běhu. Už jen vybojovat si účast  

na ZODM je v Libereckém kraji velmi náročné, protože v každé disciplíně ho reprezentují 

pouze dva nejlepší sportovci. Velké poděkování za přípravu těchto závodníků patří trenérům 

oddílů Klubu biatlonu, ČKS SKI a OB Jilemnice. 

Výsledky našich žáků: 

Biatlon 

JOHNOVÁ NELA – 2. a 4. místo ve sprintu na 4 km volnou technikou a 1. místo ve štafetě 

LK na 3×2 km – kategorie dívky r. 2006 

BUŠTOVÁ LINDA – 6. a 9. místo v závodech ve sprintu na 4 km volnou technikou  

a 1. místo ve štafetě LK na 3×2 km – kategorie dívky r. 2005 

PLECHÁČ PATRIK – 2 x 4. místo v závodech ve sprintu na 4 km volnou technikou  

a 7. místo ve štafetě LK na 3×2 km – kategorie chlapci r. 2006 

SUCHARDA TOMÁŠ – 7. a 8. místo v závodech ve sprintu na 4 km volnou technikou  

a 7. místo ve štafetě LK na 3x2 km – kategorie chlapci r. 2005 
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Běh na lyžích 

SALABA JAKUB – 4. místo na 3 km volně, 7. místo na 3 km klasicky a 1. místo ve štafetě 

LK na 6×1,5 km – kategorie chlapci r. 2006 

Lyžařský orientační běh 

SALABA DAN – 5. místo v závodě na krátkou trať a 11. místo v závodě ve sprintu, kategorie  

chlapci r. 2005 

Všichni účastníci svými výbornými výsledky přispěli i k vítězství Libereckého kraje 

v celkovém hodnocení krajů.  

Letošních her ZODM v Karlovarském kraji se ve 12 sportech zúčastnilo  

přes 1 300 závodníků a o medaile se bojovalo celkem ve 33 disciplínách.  

Všem patří velké poděkování za vzornou reprezentaci školy i města Jilemnice  

a závodníkům, kteří získali olympijskou medaili, i gratulace za mimořádný výsledek. 
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21.6 Slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd 

V pondělí 29. 6. jsme se slavnostně rozloučili s žáky našich 9. tříd. Letos poprvé jsme pro tuto 

příležitost využili historické prostory Sloupové síně v čp. 1. a na celou akci pozvali rodiče  

a přátele oceňovaných žáků. Po úvodních krátkých projevech ředitele školy, třídních učitelek 

a samozřejmě i zástupců žáků obou tříd, došlo na slavnostní předávání závěrečného 

vysvědčení o ukončení základního vzdělání a předávání absolventských šerp. Slavnostní 

podvečer byl zakončen společným přípitkem, rozloučením s jednotlivými učiteli  

a závěrečným fotografováním. 

Všem přátelům školy děkujeme za účast a našim absolventům ještě jednou hodně  

a hodně štěstí a úspěchů v dalším studiu i životě. 

 

 
 

 
 



96 

 

22. Základní údaje o hospodaření školy 

22.1 Rozdělení výsledků hospodaření za rok 2019 a schválený rozpočet 2020 
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22.2 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 
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22.3 Čerpání rozpočtu podle jednotlivých středisek v roce 2019 

 



99 
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22.4 Plán čerpání rozpočtu podle jednotlivých středisek v roce 2020 
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22.5 Přehled finančních darů škole  

 

V tomto školním roce škola získala tři významnější finanční dary: 

 

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

2. firma AREA s.r.o.         – 7 066,- Kč 

 

 

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

v účetnictví školy. 

Využití příspěvku sloužilo převážně jako příspěvek na financování programu klimatu tříd  

a na další projektové aktivity školy, na které nepostačují provozní prostředky. 
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22.6 Normativní návrh rozpočtu přímých NIV na rok 2019 
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21.7 Normativní návrh rozpočtu přímých NIV na rok 2020 

 

 


