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1. Identifikační údaje 

 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, KOMENSKÉHO 288 

příspěvková organizace 

Komenského 288, 514 01 Jilemnice 

 
Telefon: 481 544 374 / 481 544 382 / 605 784 837 

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. 9. 2018).  

Organizace je právním subjektem - příspěvkovou organizací a 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, s účinností ode  

dne 1. 6. 2016. Vymezuje předmět činnosti, popisuje činnost statutárního orgánu 

(ředitele školy) a vymezuje majetek, majetková práva a podmínky pro 

provozování doplňkové činnosti. Maximální kapacita počtu žáků činí s platností 

od 1. 9. 2018 475 žáků. 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. 

Volby do dalšího období školské rady na podzim 2020 z důvodů 

epidemiologické situace s Covid - 19 neproběhly a jsou plánovány  

na podzim 2021. 

 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 poskytuje 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 kroužek,  
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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. 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,   

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

pomůcky dané podpůrnými opatřeními. 

 Škola organizuje environmentálně a adaptačně 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, 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. Pro 

zajištění BOZP a PO využívá i externích služeb osoby odborně způsobilé 

k provádění této činnosti paní Aleny Prchlíkové (osvědčení ROVS  

ze dne 24. 10. 2018 s platností do 24. 10. 2023). 

 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. Jako 

zázemí pro učitele slouží solidně vybavená sborovna a dále kabinety pro učitele 

českého jazyka, anglického jazyka, přírodopisu, fyziky a chemie a kabinet pro 

učitele tělesné výchovy, který slouží zároveň i jako sklad sportovního materiálu 

a pomůcek. Další skladovací prostory jsou umístěny v suterénu a na půdě. 

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

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

pro práci v dílnách, cvičná kuchyňka a uklízecí komora. 



7 

 

V budově čp. 101 (Pavilon tříd 1. stupně) jsou umístěny od školního roku 

2017/18 čtyři třídy prvního stupně, prostorné šatny, sborovna pro učitele  

a učebny pro tři oddělení školní družiny. Nachází se zde i sklad pomůcek  

pro všechny třídy 1. stupně a materiálu pro školní družinu. 

Všechny třídy jsou vybaveny audiovizuální technikou – počítačovou 

sestavou spojenou s interaktivními tabulemi typu SMART a řídícím počítačem 

s 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 (obnova povrchů podlah, malování, obnova střešní 

krytiny na všech budovách atd.). 

 V rámci činnosti naší školy bylo zapsáno v tomto školním roce  

také 6 žáků, kteří se vzdělávají v zahraničí (podle § 38). Jeden je zařazen  

ve třídě 1. A, dva žáci v 2. třídě, jeden ve 4. třídě a 2 žáci v třídě 5. B.  

Tito žáci od školy obdrží bezplatně základní školní pomůcky.  

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   169    21,13 

2. stupeň:  8   182    22,75 

Celkem:  16   351    21,94 

 

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

v zahraničí: 

1. stupeň    6 žáků dle § 38 (zahraniční vzdělávání) 

 

 

Celkový počet žáků (včetně žáků dle § 38 a §41) zapsaných k 1. 9. 2019  

byl 357 žáků. 
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2.3. Přehled vývoje počtu tříd a žáků: 

 

Školní rok: 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) 

2020/21:  16  351/357  21,94/22,31 (včetně žáků §38) 
 

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. 
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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). Dále externě nabízíme polytechnický kroužek a kroužek Veselá věda. 

 

Doučovací skupiny a podpora asistenty pedagoga: 

 Škola v tomto školním roce zřizovala jedenáct doučovacích skupin  

pro žáky se SVP vyžadující podpůrná opatření v podobě pedagogické intervence  

a tři skupiny Předmětu speciální pedagogické péče. Žáci jsou do těchto skupin 

rozděleni podle svých vzdělávacích potřeb stanovených v doporučení školského 

poradenského zařízení. K 30. 9. 2020 škola vykazovala 9 žáků s 1. stupněm 

podpůrných opatření, 43 žáků s 2. stupněm podpůrných opatření a 5 žáků  

se třetím stupněm podpůrných opatření.  

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

celkem pět asistentek pedagoga s různou výší pracovního úvazku. Celkový 

rozsah úvazků asistentek pedagoga je stanoven podpůrnými opatřeními  

na výši 2,64. Další podporu pro žáky se SVP vytváří i pozice školního asistenta 

v celkové výši úvazku 1,0.  

 

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, případně smíšená skupina. 

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. Některým žákům, kteří dosahují 

mimořádných sportovních výsledků na republikové úrovni, škola poskytuje,  

na základě žádosti rodičů a po projednání v pedagogické radě,  

i vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. 
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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. 

Škola pro tuto výuku a její další pokračování ve třídách 1. stupně zajistila  

i moderní učebnice, další doplňkové materiály a vzdělávání pro pedagogy. 
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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 33 let 5 (22) 

2. zástupce ředitele VŠ - 1. st. 34 let 7 (22) 

3. učitel VŠ – 1. st. 31 let 11 

4. učitel VŠ - 1. st. 19 let 22 

5. učitel VŠ- Př, TV, Aj 25 let 22 

6. učitel, as. ped., šk. as. SPdgŠ 14 let 6 (22) / 20 / 8 

7. učitel, vychovatel ŠK VŠ – TV, Z 4 roky 12/2 

8. učitel, asistent pedagoga VŠ – Rj, Aj 13 let 3 (22) / 26 

9. učitel VŠ – 1. st. 38 let 22 

10. učitel VŠ – 1. st. 31 let 20 (22) 

11. učitel VŠ – 1. st. 16 let 20 (22) 

12. učitel VŠ – 1. st. 28 let 6 

13. učitel VŠ - Čj, Vv 25 let 22 

14. učitel VŠ - Tv, Aj 42 let 6 

15. učitel VŠ - 1. st., Aj 13 let 22 

16. učitel VŠ - Čj, Ov 37 let 22 

17. učitel VŠ - 1. st. 33 let 20 

18. učitel VŠ – 1. st. 23 let 22 

19. učitel VŠ - Aj 21 let 21 

20. učitel VŠ - 1. st., Hv 32 let 22 

21. učitel VŠ - Ch, Tv 17 let 22 

22. učitel, vychovatel ŠK, ITK VŠ - M, Tv 23 let 18(22)/5 

23. učitel, VP VŠ - Čj,D 21 let 16(19) 

24. učitel VŠ - 1. st. 33 let 22 

25. učitel, metodik prevence VŠ - F, Ch 26 let 22 

26. učitel, vychovatel ŠK VŠ - 1. st. 34 let 7/4 

27. učitel VŠ - M, Př 29 let 22 

28. učitel, vychovatel ŠK VŠ - Tv,Vych 40 let 9/3 

29. učitel VŠ - Aj 23 let 22 

30. učitel VŠ - Rj, D 45 let 6 

31. vychovatel ŠD SPdgŠ 16 let 22,5 

32. vychovatel ŠD SPdgŠ 25 let 28 

33. vychovatel ŠD SPdgŠ 27 let 28 

34. vychovatel ŠK VŠ, trenérský kurz 27 let 2 

35. vychovatel ŠK VŠ, trenérský kurz 12 let 2 

36. ekonom  SŠ, kurz 15 let 40 

36. mzdová účetní SŠ, kurz 15 let 16,8 

37 školník SOU 36 let 40 

38. uklízečka     --      -- 12 

39. uklízečka     --      -- 30 

40. uklízečka     --      -- 40 

41. uklízečka     --      -- 40 

42. asistent pedagoga SŠ - kurz 16 let 30 

43. as. ped./škol. asistent SŠ - kurz 20 let 20 / 12 

44. as. ped/škol. asistent VŠ - Bc, kurz 20 let 20 / 20 
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SOUHRNY 

 Počet pedagogů celkem 44 přepočtených 29,92 

z toho: Počet pedagogů - učitelů 30 přepočtených 23,68 

 Počet AP 5 přepočtených 2,73 

 Počet vychovatelů ŠD 3 přepočtených 2,80 

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

 Počet neped. pracovníků 7 přepočtených 6,47 

z toho: Školní asistent   1  přepočtených 1,00 

 Uklízečky, školník 5 přepočtených 4,05 

 Ekonom, mzdová 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 10 5 10 100%    
Český jazyk  59 8 59 100%    
Přírodověda 6 3 6 75% 1 2 25% 
Vlastivěda 6 3 6 100%    
Hudební výchova 8 8 8 100%    
Výtvarná výchova 11 8 11 100%    
Pracovní činnosti 8 8 8 100%    
Tělesná výchova 24 8 24 100%    
Anglický jazyk 24 3 24 100%    
Informatika 2 0 0 0% 2 2 100% 
II. stupeň: 
Matematika 36 4 28 78% 2 8 22% 
Český jazyk 36 4 32 100%    
Chemie 8 1 4 50% 1 4 50% 
Fyzika 16    2 16 100% 
Anglický jazyk 46 3 46 100%    
Německý jazyk 16    3 16 100% 
Přírodopis 16 2 16 100%    
Zeměpis 16 2 10 62% 2 6 38% 
Dějepis 16 2 12 75% 2 4 25% 
Hudební výchova 8 2 8 100%    
Výtvarná výchova 12 1 11 92,0% 1 1 8% 
Výchova 
k občanství 

8 1 4 50% 4 4 50% 

Tělesná výchova 30 6 27 90% 1 3 10% 
Pracovní činnosti 8    2 8 100% 
Informatika 8 1 6 75% 1 2 25% 
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5. Údaje o zápisu do 1. tříd 
 

Zápis do 1. tříd na školní rok 2021/2022 byl vzhledem k mimořádným opatřením vlády 

k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 stejně jako v loňském 

školním roce i letos organizován zcela odlišným způsobem. Tyto odlišnosti vycházely 

z Metodického doporučení MŠMT ze dne 5. 3. 2021 vydaného k organizaci zápisů v době 

nouzového stavu. Podmínkou organizace zápisu bylo zajištění distančního průběhu zápisu  

od začátku do konce. Při zápisu se uskutečnila jenom formální část, tzn. pouze podání 

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

probíhal v průběhu celého dubna. Následně byly žádosti zpracovány ředitelstvím školy  

a dne 6. 5. 2021 vydal ředitel školy rozhodnutí o přijetí žáka ke vzdělávání v prvním ročníku 

naší školy. Toto rozhodnutí bylo následně zveřejněno na webových stránkách školy a veřejně 

přístupných místech na dveřích školních budov.  

K zápisu do naší školy jsme obdrželi celkem 34 žádostí, z toho 23 žákům bylo vydáno 

rozhodnutí o přijetí ke školní docházce, 6 žáků bylo předáno k zápisu na ZŠ Harracha  

a 5 žákům bylo vydáno rozhodnutí o odkladu školní docházky. 

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

bude paní učitelka Mgr. Jana Matoušková a třída bude mít 23 žáků (15 dívek a 8 chlapců). 

Jedna žákyně se podle §38 vzdělává v zahraničí.  

Kmenovou učebnou pro 1. třídu bude učebna ve 2. patře budovy Komenského 103. 
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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 – německý jazyk (60 hodin)    1 

Roční průběžný kurz angličtiny         4 

Seminář Profesní průprava zástupce ředitele školy (30 hodin)    1 

Seminář – Komplexní práce s třídním kolektivem v rámci metod primární 

prevence – 10 x 8 hodin (SEMIRAMIS)     32 

 

 

Krátkodobé kurzy: 

Školení BOZP a PO        44 

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

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

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

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

Školení a porady předsedů ČMOS – 2x       1 

Školení – Využití možností nové jazykové učebny     16 

Seminář – Čtenářská a matematická gramotnost      2 

Seminář – Financování regionálního školství - novinky     1 

Školení – VEMA a GORDIC (aktualizace programů)     1 

Seminář – Budeme mít školáky se zaměřením na vstup do 1. třídy    1 

Seminář – Jak vést obtížný rozhovor I + II (2 x 8 hodin)    2 

Seminář – Formativní hodnocení v práci učitele       1 

Seminář – Zavádění formativního hodnocení ve škole      1 

Seminář – Typologie MBTI – podpora individualizace výuky    1 

Seminář – Marketing a PR školy (Hubatka)       1 

Konference k projektu NAKAP – polytechnické vzdělávání v LK   1 

Semináře – střední článek (distanční vzd., hodnocení 2. pol …)    1 

Semináře – práce v prostředí Google pro vzdělávání     35 
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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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29 
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9.  Zpráva výchovného poradce 

 

Výuka 
Ve školním 2020/2021 jsme na ZŠ Komenského 288 v Jilemnici v průběhu školního roku 

evidovali 57 žáků s podpůrnými opatřeními. Z toho 5 ve 3. st. PO (LMR, sluchové vady, 

řečové vady, těžké ADHD), 43 ve 2. st. PO (ADHD, ADD, SPU) a 9 žáků 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. 

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 - 3 skupiny – Mgr. Hana Hrubcová, Mgr. Lívia Kučerová, Bc. Alena Osowská  

PI - 9 skupin – z toho 2 zaměřené na procvičování matematiky  - vedly: Mgr. Renata Šulcová 

(2 skupiny), na 1. stupni se zaměřovaly na procvičování veškerého učiva  

(Mgr. Hana Sedláčková, Mgr. Jana Matoušková, PaedDr. Hana Hrubcová, 

Mgr. Hana Augustinová), na 2. stupni především na český a anglický jazyk (Mgr. Petřivá, 

Košťálová, Vaňková, Richtrová) 

V rámci adaptačního pobytu na Rýchorské boudě probíhala harmonizace kolektivů  

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

z organizace Společně k bezpečí. Harmonizace probíhala i ve 3. třídách. Další harmonizaci 

třídních kolektivů měli na starosti pracovníci z neziskové organizace SEMIRAMIS, hrazeno 

též ze šablon. 

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

problém s učivem nebo vztahu k online výuce.  

V dubnu s žákyní 7. B, její opatrovatelkou a pracovnicí charity, která pomáhala s učením  

a zvládáním situace v rodině (paní Válová), která se neúčastnila distanční výuky. 

Na konci roku (10. 6.) proběhla schůzka s pracovnicemi PPP Semily (Mgr. Provazníková  

a Mgr. Marková) a rodiči žáka z 6. B, z důvodu posouzení dopadu a účinnosti nastavených 

opatření v případě žáka s ADHD. 

Během roku školu navštívili pracovnice SPC, která mají na starosti případy  

žáků s PO 3. V telefonickém kontaktu jsme s pracovnicemi SPC Liberec. 

V letošním roce se z důvodu pandemie nekonala žádná setkání VP z okresu Semily. 

Na závěr školního roku zorganizovala výchovná poradkyně podklady pro vyhodnocení  

PO pro PPP Semily a SPC Liberec a Jánské Lázně. 

 

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 nebyla v říjnu zorganizována schůzka rodičů, vyučujících a zástupců 

nejčastěji volených SŠ z důvodů hygienických opatření. Nepodařilo se zorganizovat  

ani tradiční burzy škol, byly pro zájemce pouze online. 

V době, kdy to bylo možné, vykonali talentové přijímací zkoušky žáci směřující na sportovní 

gymnázium v Jilemnici a na umělecké školy. 

Jednotná přijímací zkouška se z důvodu COVID – 19 konala až 4. a 6. května 2021. Odvolání 

byla ve zrychleném řízení řešena mezi rodinami a středními školami. 
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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. 

Letos fungovalo převážně po telefonu. 

 

Závěr 
Po celý školní rok výborně fungovala spolupráce s PPP Semily, dle potřeby byly 

konzultovány prošetřované děti. Výchovná poradkyně zajišťovala odesílání žádostí  

o vyšetření, zasílání kontrolních zpráv, účastnila se jednání s rodiči, a jinými 

zainteresovanými stranami. 

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

Výchovná poradkyně průběžně pomáhala řešit neúčast některých žáků na distančním 

vzdělávání.  

 

Přehled zvolených škol: 
Gymnázium Jilemnice – čtyřleté studium:  2 žáci, se sportovní přípravou – 4 žáci 

Gymnázium  Jilemnice – osmileté studium:  5 žáků 

Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové – čtyřletý obor: 1 žák 

Gymnázium I. Olbrachta, Semily – čtyřletý obor: 1 žák 

 

SOŠ maturitní obory :   

Gymnázium a střední zdravotnická škola, Jilemnice: 2 žáci 

Gymnázium a SŠPg, Nová škola: 1 žák 

SŠ Kateřinky – Liberec: 1 žák 

SOŠ informatiky a spojů, Kolín: 1 žák 

SŠ gastronomie a služeb, Nová Paka: 2 žáci 

Obchodní akademie, Hradec Králové: 1 žák 

SŠ strojírenská a elektronická, Nová Paka: 1 žák 

Střední zdravotnická škola, Praha: 1 žák 

Střední škola zahradnická a technická, Litomyšl: 1 žák 

Střední škola právní – Právní akademie, Liberec: 1 žák 

ISŠ Semily: 1 žák  

SŠ uměleckoprůmyslová, Ústí nad Orlicí: 1 žák 

VOŠ a SPŠ, vysoké nad Jizerou: 1 žák 

SOŠ veterinární, Hradec Králové: 1 žák 

 

ISŠ a SOU – tříleté obory  
ISŠ Vysoké n. Jizerou: 2 žáci 

SŠ gastronomie a služeb, Nová Paka: 2 žáci 

Česká zahradnická akademie, Mělník: 1 žák 

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 

 

 

V Jilemnici 29. 6. 2021    Štěpánka Richtrová, výchovný poradce 
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10.  Zpráva o plnění preventivního programu 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Název a adresa školy, pro 

kterou platí závěrečná zpráva 

o plnění MPP 

Základní škola Jilemnice, Komenského 288, příspěvková 

organizace 

 

Jméno a příjmení ředitele PaedDr. Václav Korbelář 

Telefon na ředitele 481 544 382 

E-mail na ředitele centrum@komenskeho288.cz 

 

 

Jméno a příjmení školního 

metodika prevence (ŠMP) 

Ing. Kateřina Škvorová 

Kumulovaná funkce s učitel ANO 

Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence 
ANO 

 

Vlastní 

kabinet 

Sám 
NE 

S výchovným poradcem  

S jinými pedagogy ANO 

Další členové školního 

preventivního týmu 

ŠPP 

 

 

1. 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 2020 PPP Semily - nerealizováno 

Školení – utváření osobnosti 

žáka 

16 Srpen 2020 Semiramis z.ú. – Bc. Zavadil 

    

 

 

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

 

Název akce Realizátor Lektor Hodnocení – proč?  

Školení + online 

setkání 

Semiramis z.ú.  Jiný pohled na distanční 

vzdělávání  

    

 

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

Název akce Realizátor Lektor Hodnocení – proč? 

Viz plán akcí    

    

 

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 

   

Všechny akce proběhli z důvodů uzavření školy ONLINE formou! 

 

 

III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 
 

Ve školním roce 2020/ 2021 jsme chtěli zaměřit aktivity na prevenci šikany a posílení 

kladných vztahů v třídních kolektivech. 

Vzhledem k pandemické situaci a vládním nařízením jsme se ocitli v naprosto 

bezprecedentním postavení a realizaci PP řešili velmi operativně. 

 

Žáci byli na začátku školního roku 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.) 

Před uzavřením škol se podařilo realizovat harmonizační a ekologický kurz pro 6. třídy  

na Rýchorské boudě. 

Exkurze a výlety za poznáním Krkonoš proběhly pouze v některých třídách.  
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Lyžařský kurz pro 7. třídy se neuskutečnil a stejně tak i výměnný pobyt s holandskými 

žáky. Další nerealizované projekty jsou - Den Země, Dětský den a beseda na téma 

dospívání Čas proměn.  

Naopak vodácký kurz 8. tříd a náhradní termín pro třídy 9. se díky vstřícnosti všech 

zainteresovaných podařilo realizovat. 

Žáci 4. třídy absolvovali dopravní hřiště 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 klima s názvem 

Táhneme za jeden provaz, dále v 6. A, 6. B a v 7. A 7. B, jsme využili po návratu žáků 

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

Všechny projekty, které nebyly realizovány, chceme opět začlenit do příštího školního roku. 

 

Pravidelně se konaly schůzky ŠPP. 

 

Online proběhla řada školení pedagogických pracovníků, které zajistila v rámci MAP naše 

MAS zastoupena paní Šulanovou . Další školení a práce s třídními kolektivy byla realizována 

v rámci Šablon II. a prostřednictvím společnosti Semiramis z. ú., a to online nebo následně  

po otevření škol živě. 

Šesté ročníky se zúčastnily 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., která pro žáky začala 

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

 

Při realizaci PP škola spolupracuje za normálních okolností s organizacemi: Policie ČR, 

OSPOD, PPP, SPC, SDH 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 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.  

 

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

výlety, Slavnost slabikáře a mnohé další aktivity byly díky nastalé situaci zrušeny nebo 

proběhly díky vstřícnosti vedení škol v omezené míře, případně formou reflektující situaci 

kolem vývoje pandemie. Čeká nás nelehké období, realizovat vše v nadcházejícím školním 

roce. 
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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. 

šikany 

krádeže 

 

2 3 

h
o
d

in
 

žá
k

ů
 

žá
ků

 

p
ří

p
a
d

ů
 

žá
k

ů
 

p
ří

p
a
d

ů
 

žá
k

ů
 

p
ří

p
a
d

ů
 

žá
k

ů
 

p
ří

p
a
d

ů
 

žá
k

ů
 

p
ří

p
a
d

ů
 

Počet 

1. 

pol. 

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

2. pol 

 

2 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

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

 Drobná agrese, slovní napadání  2/1 

 

3. Spolupráce školy při řešení výskytu rizikového chování s odborníky 

 

jméno 

odborníka/zařízení  

typ RCH věková 

skupina 

jakou formou se pracovalo se 

žáky 

OSPOD Psychické problémy 

 

 

13 - 14 Pohovor ŠMP a vedení s žákem a 

rodiči - zápis 

Předání případu OSPOD 

 

Mgr. Ronešová  

 

 konzultace 

    

  

4. Jiná spolupráce školy s externími odborníky: 

V průběhu uzavření škol a období distančního vzdělávání proběhly opakované konzultace 

s pracovníky OSPOD, Diakonie – Centra pro rodinu a PPP Semily.  

Tématem bylo řešení psychické zátěže rodin i školy při zajištění distančního vzdělávání. 
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V. RESUMÉ 

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

splnit pouze část cílů daných 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.  
 

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

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

harmonizace. 

Zmírnění problémů žáků po dlouhém období distančního vzdělávání v oblasti školní 

úspěšnosti i psychiky. 
 

VI. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE 
 

 Datum  
Podpis ředitele/ředitelky 
školy 

Seznámení ředitele/ředitelky školy se závěrečnou 

zprávou o plnění PP  
28. 6. 2021  

Seznámení pedagogického sboru školy se 

závěrečnou zprávou o plnění PP 

Výroční 

zpráva 

 

 

 

V Jilemnici dne 28. 6. 2021       ing. Kateřina Škvorová 
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11.  Zpráva o realizaci environmentální výchovy (EVVO) 
 

Realizace environmentální výchovy v tomto školním roce byla významně ovlivněna 

epidemiologickou situací. Z epidemiologických důvodů výuka v poměrně velké části školního 

roku probíhala distanční formou prostřednictvím internetu.  

I přes nepříznivé podmínky pro realizaci environmentální výchovy jsme se snažili o její 

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

Jako průřezové téma je 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: 

Dne 8. září 2020 se v Jilemnici konal Trh volného času pod záštitou MAS (místní akční 

skupiny) „Přijďte pobejt!, na kterém dětem i jejich rodičům byly nabídnuty možnosti 

navštěvovat různé zájmové kroužky, mezi nimiž byly i kroužky s environmentální tematikou. 

Od 16. do 22. září 2020 probíhal Evropský týden mobility, tentokrát na téma Bezemisní 

doprava pro všechny, organizovaný MÚ v Jilemnici. Naši žáci se zúčastnili 17. září oslav Dne 

bez aut na Masarykově náměstí. Pro děti byly připraveny zajímavé soutěže a kvízy, nechyběl 

BESIP team s otočným simulátorem, Team silniční bezpečnosti s programem Na kole  

jen s přilbou, Elektrowin s překážkovou dráhou. Děti si mohly vyzkoušet i pohyb 

s hendikepem. 

Dne 17. září se žáci 6. B třídy zúčastnili akce Tma přede mnou aneb dotkněme se Krkonoš. 

Jedná se již o tradiční akci připravovanou Oddělením environmentální výchovy Správy 

KRNAP ve Vrchlabí. Pro děti byla připravena čtyři stanoviště a beseda s nevidomou paní  

a jejím psem. Děti na jednotlivých stanovištích minimálně využívaly zrak a snažily se řešit 

úkoly pomocí hmatu, sluchu popř. dalších smyslů. 

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. Snažíme se o vytyčení tras pro jednotlivé ročníky školy tak, aby 

žáci po absolvování naší školy navštívili téměř všechny zajímavé lokality v Krkonoších.  

A tak první třída prošla okolí Jilemnice a vystoupala na Kozinec, aby z vyhlídky mohla 

pozorovat Krkonoše. Druhá třída vyrazila k prameni Labe, třetí třída na Benecko a Žalý,  

pátá třída na Horní Mísečky a Dvoračky, 6. třídy na Rýchorský hřeben, 7. třídy na Rezek,  

8. třídy z Horních Míseček do Špindlerova Mlýna, 9. třída z Horních Míseček přes Sněžné 

jámy na Špindlerovku. Deváťáci završili putování po Krkonoších 18. června nočním 

výstupem na Sněžku, aby mohli pozorovat východ slunce z nejvyšší hory naší vlasti! 

Žáci 6. tříd spolu se svými třídními učiteli strávili týden od 4. října do 10. října 2020  

na Rýchorské boudě. Pobyt zahájila 6. A v neděli 4. října, na Rýchorské boudě se vystřídala 

s 6. B ve středu 7. října a v sobotu 10. října 6. B Rýchorku opustila. V letošním školním roce 

jsme pro děti již podruhé připravili kombinovaný program - environmentální výchovu  

a program zaměřený na stmelení třídního kolektivu a nastavení společných pravidel.  

Tento harmonizační program připravila a uskutečnila společnost 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 
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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 2020. 

Dne 12. října byla z epidemiologického důvodu zahájena distanční výuka a další plánované 

akce nemohly být  realizovány. V době koronavirové epidemie a uzavření školy probíhala 

environmentální výchova prostřednictvím on-line výuky jako průřezové téma v jednotlivých 

vyučovacích předmětech.  

I přes nepříznivé podmínky pro environmentální výchovu probíhala spolupráce s oddělením 

EVVO Správy KRNAP ve Vrchlabí. Využili jsme jejich nabídku vzdělávacích programů  

on-line formou. 

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 Ovoce a mléko do škol.  

Proběhla biologická olympiáda, vzhledem k distanční výuce on-line formou. Školního kola  

se zúčastnilo 34 žáků. Do krajského kola postoupili čtyři žáci. Žák David Mánek z 8. B třídy 

se v krajském kole umístil na hezkém čtvrtém místě. 

V červnu proběhly školní výlety, v rámci kterých žáci se svými učiteli vyrazili do přírody 

převážně v okolí Jilemnice. Osmé a deváté třídy absolvovaly vodácký kurz na řece Orlici. 

Další vzdělávání učitelů v environmentální oblasti je stále podpořeno časopisem Krkonoše  

a Jizerské hory, který škola odebírá.  

Při pracovních činnostech žáci i nadále pečují o zeleň uvnitř i vně školy a vytvářejí 

 tak ve škole i v jejím okolí prostředí blízké přírodě.  

 

 

 

V Jilemnici dne 27. 6. 2021       Mgr. Šulcová Renata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

12.  Zpráva o projektu zahraniční spolupráce:  Česko – 
nizozemský výměnný program, program COMENIUS 
 

Tradiční výměnný program zahraniční spolupráce s nizozemskou školou neproběhl 

z důvodu zrušení školní docházky v obou zemích kvůli epidemii COVID – 19. 

Program, který velmi přispíval k zlepšení jazykových dovedností našich žáků, bude velmi 

těžké znovu nastartovat v dalších letech, vzhledem k epidemiologické situaci v celé Evropě.  

 V případě, že již nebude možné spolupráci obnovit, začínáme pracovat na zapojení 

naší školy do programů zahraniční spolupráce pod patronací EU v programu COMENIUS. 

Zde vidíme další možnosti pro hledání zahraničních partnerů pro spolupráci školy i možnosti 

zahraničních stáží pro pedagogické pracovníky školy.  

 

13.  Zpráva o fungování školní družiny  
 

V letošním školním roce celkově navštěvovalo činnosti školní družiny 90 žáků, kteří byli 

rozděleni do tří oddělení. Jednotlivá oddělení vedly tyto paní vychovatelky:  

 

1. oddělení K. Jandurová 30 žáků 15 ž. 1B + 15 ž. 3B 

2 oddělení M. Esenderová 30 žáků 23 ž 2. tř. + 7 ostatní 

3. oddělení L. Krausová 30 žáků 16 ž. 1A + 14 ž 3A 

 

Náš celý rok byl opět ve znamení světové pandemie Covid-19, bohužel hned v říjnu se opět 

školy zavřely a dětem začala distanční výuka, v září jsme stihli se s dětmi v seznámit, celkem 

dobře se vše "zajelo", chodili jsme na procházky, vytvářeli jsme různé výrobky, malovali,  

ale velice rychle činnost skončila.  

Naše škola byla zařazena jako krizová škola pro zdravotníky, a tak jsme my vychovatelky  

od října chodily hlídat děti zdravotníkům, náročná byla především práce asistentek v ranních 

hodinách.  Odpolední program byl družinový. Chodili jsme na procházky, děti hrály hry  

a získávaly zkušenosti v novém režimu.  

Na konci listopadu se vrátily děti opět do školy, ale pouze první až třetí třídy, trochu 

optimizmu nám dodávaly blížící se Vánoce a radost dětí z dárků. Po lednovém zahájení 

výuky, ale museli opět zůstat doma žáci třetích tříd a školu navštěvovali žáci 1. a 2. ročníků.  

V únoru se bohužel uzavřely školy pro všechny třídy a opět jsme my vychovatelky pracovaly 

v krizové škole.  

Využili jsme krásnou zimu a dostatek sněhu nám umožnil být s dětmi hodně venku. Od dubna 

přišla do školy první a druhá třída, postupně nastoupily ostatní ročníky. Navštěvovali jsme 

školní hřiště, chodili na Kozinec a do parku, děti jsme vedli k ohleduplnosti a kamarádství.  

A na závěr jen vyslovíme přání, aby příští školní rok byl lepší než tento a děti se mohly učit 

ve škole a scházet se s kamarády.  

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. Bohužel i tato činnost, stejně jako činnost dalších 

zájmových kroužků, byla velmi dlouhou dobu narušena uzavřením škol.  

 

V Jilemnici dne 26. 6. 2021       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 zajišťuje 

pověřená osoba – paní Alena Prchlíková.  

S paní Prchlíkovou máme uzavřenou mandátní smlouvu k zajištění potřebných služeb 

v oblasti BOZP a PO. Dne 21. 9. 2020 proběhlo za účasti všech zaměstnanců periodické 

školení v oblasti BOZP a PO.  

V tento den proběhla i kontrola dokumentace v oblasti PO a BOZP. Bylo zkontrolováno 

rozčlenění činností školy dle požárního nebezpečí, dále aktualizovány směrnice o zajištění 

PO, požární a poplachové směrnice a některé další dokumenty. Byla také provedena fyzická 

preventivní prohlídka všech objektů. Nebyly zjištěny žádné zjevné závady.  

Ke dni 1. 9. 2020 proběhlo také proškolení a poučení o BOZP nových zaměstnanců školy.  

Komplexní kontrola BOZP a PO z důvodů uzavření škol, zajištění distanční výuky a práce 

formou „home office“ neproběhla. K zajištění „home office“ a distanční výuky vydal ředitel 

školy samostatné směrnice, která jsou součástí dokumentace školy 

I přes uzavření škol pokračovalo plnění služeb v souvislosti se smlouvu o poskytování 

pracovně-lékařských služeb s MUDr. Malíkem. Všichni postupují podle směrnice k zajištění 

pracovně-lékařských služeb, kterou zpracoval ředitel školy. Evidenci preventivních prohlídek 

vede paní Slavíková. 

 Počet úrazů ve sledovaném období byl vzhledem k uzavření školy výrazně nižší 

v počtu 18. Úrazy jsou evidovány ekonomkou školy a odškodňovány podle platných předpisů. 

Škola je pojištěna pojistnou smlouvou s Českou pojišťovnou. V průběhu roku nedošlo 

k žádnému pracovnímu úrazu zaměstnanců školy. 

 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  rekrea. 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, kontrola žebříku a štaflí. V tomto školním roce došlo 

k výměně všech signalizačních světel nouzového osvětlení na budově Pavilonu 1. stupně. 

 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 asistentky.  

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.  

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

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

Bohužel v tomto školním roce byla veškerá sportovní činnost těchto i dalších zájmových 

kroužků utlumena a probíhala pouze okrajově v měsíci září 2020 a následně v červnu 

2021. 

Z těchto důvodů nebyly v tomto školním roce vybírány žádné příspěvky na činnost kroužků  

a také nevyužitá část příspěvků z období jara 2020 byla na základě žádostí zákonných 

zástupců postupně vracena.  

Počty přihlášených dětí dle sportovních odvětví a sportovních skupin: 

lyžování mladší žactvo – trenéři Štočková a Trojanová  20dětí 

lyžování starší žactvo – trenéři Herbs     9dětí 

atletika  mladší žactvo – trenér Půlpán, Šnajdr   27dětí 

atletika starší žactvo – trenér Půlpán, Šnajdr    17dětí 

atletická přípravka – trenér Půlpán a Šnajdr / Nováková  35dětí 

florbal – žáci 2. stupně – trenér Tryzna, 3 skupiny   35dětí 

 

Celkem je v letošním školním roce 2020/2021  zapsáno 143 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 

 

Z důvodu uzavření škol a epidemiologickým opatřeních v souvislosti s onemocněním 

Covid 19 se mnoho tradičních školních akcí nekonalo: 

 

Štafetový pohár  

Atletický týden v Jičíně  

Trojboj všestrannosti: 1. - 5. třídy 

Přespolní běh 

Běh OD  

Atletický čtyřboj 

Pohár Rozhlasu  

Štafety jilemnických škol  

DOH – Turnov 

 

 

Kroužek atletiky ve spolupráci s TJ Jilemnice 

Podzim 2020: V této těžké době jsme na kroužku atletiky ve spolupráci s TJ Jilemnice 

zvyšovali imunitu pohybem. Tréninky probíhaly pondělí a čtvrtek. Zúčastnili jsme se několika 

atletických závodů družstev i jednotlivců. 

Naši nejmladší žáci se stali přeborníky kraje. Několik jednotlivců bralo medaile  

v individuálních disciplínách na krajských přeborech (Julie Vaňková, Petra Pokorná, Sára 

Kunertová, Míša Jakouběová, Jakub Salaba, Matěj Kožnar, Angelika Hauková, Eliška 

Exnerová). Vrcholem byla nominace na MČR žáků, kde Julča Vaňková brala v hodu oštěpem 

bronz a Matěj Kožnar na 1500 m 9. místo. I naše bývalé žákyně se na MČR již v kategorii 

dorostenek a juniorek neztratily – Magda Půlpánová 6. místo v hodu oštěpem a Kačka 

Svobodová na 1500m 11. místo. 

Zima 2020:  Z důvodu uzavření vnitřních sportovišť byla halová sezóna zrušena. Tréninky 

v období leden – březen pouze individuální.  

Jaro 2021: Po rozvolnění opatření v době koronaviru se nejdříve rozběhla tréninková činnost 

(duben a květen) a v červnu i závodní činnost. Účast ve dvou kolech přípravky, v jednom kole 

mladšího žactva a v dvou kolech staršího žactva a na několika mítincích v kraji – Hradec 

Králové, Nové město nad Metují, Jilemnice byla odměnou za přístup v tréninku. 

Ale nejdůležitější je, že se nám podařilo udržet u sportu více než 70 dětí. Sportu zdar. 

Zpracoval: V Jilemnici dne 26. 6. 2021     Mgr. Milan Půlpán 
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15.4 Přehled výsledků lyžařů 
 

Žádné lyžařské závody se z důvodů pandemie Covid 19 pro kategorii žactva v této zimní 

sezóně neuskutečnily. 

 

15.5 Přehled výsledků školních družstev v míčových hrách 

 

Žádné turnaje v míčových hrách se z důvodů pandemie Covid 19 pro školní žactvo 

neuskutečnily. 

 

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 10 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. 

 

 

17. Výsledky testování SCIO pro 6. a 9. ročník 
 

Z důvodů uzavření škol v letošním roce neproběhlo žádné testování. 
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18.  Výsledky inspekcí a kontrol 

18.1 Zpráva o průběhu veřejnosprávní kontroly zřizovatele 
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18.2 Informace o průběhu inspekční činnosti ČŠI ČR 
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 19. Informace o provozu školy v době „COVID-19“ 
Školní rok 2020/2021 začal tradičním způsobem slavnostním zahájením školního roku v úterý 

1. září. Pedagogové v přípravném týdnu absolvovali poslední část vzdělávacího 

osmdesátihodinového programu zaměřeného na primární prevenci, tentokrát na téma 

Spolupráce rodiny a školy.  

Na úvodních provozních poradách se všichni zaměstnanci seznámili se směrnicí k dodržování 

hygienických opatření a s pokyny k obnovení výuky, které zpracoval ředitel školy podle 

Metodického doporučení MŠMT čj. 33469/2020-1. 

Ve škole byla nastavena zvýšená hygienická opatření při všech činnostech. Učitelé upravili 

vzdělávací plány svých předmětů tak, aby byly vyučovány všechny nejdůležitější výstupy 

ŠVP i za minulý školní rok. Dále všichni učitelé i žáci absolvovali další intenzivní proškolení 

o práci v prostředí Google pro vzdělávání.  

     V průběhu několika málo týdnů se epidemiologická situace neustále zhoršovala a všichni 

se intenzivně začali připravovat na další období distančního vzdělávání. Na základě 

Metodického doporučení MŠMT ze dne 23. 9. 2020 byl vedením školy zpracována a s učiteli 

prodiskutován materiál s názvem Pravidla distančního vzdělávání, který komplexně řeší 

situaci a organizaci domácí výuky. Byl zpracován i nový upravený rozvrh se zvýrazněním 

online vyučovaných hodin prostřednictvím platformy Google Meet. Díky výrazné finanční 

pomoci MŠMT byly základním školám posíleny prostředky ONIV určené na nákup potřebné 

IT techniky. Zakoupili jsme 20 kusů nových notebooků, které byly po nainstalování okamžitě 

k dispozici pro potřeby učitelů. Žákům, kteří neměli dostatečné technické vybavení  

pro výuku, škola zapůjčila potřebnou techniku. Takto jsme vybavili celkem 18 žáků. 

     V průběhu října se epidemiologická situace nevyvíjela nijak příznivě a velmi rychle  

se měnila. Celostátně se zvyšoval počet osob s onemocněním Covid 19. Z těchto důvodů 

došlo nejprve k menším omezením chodu školy (zákaz zpěvu, zákaz sportovních činností, 

omezení mimoškolních aktivit, nošení roušek ve všech prostorách školy). Situace se ale dále 

zhoršovala a hned v prvním říjnovém týdnu došlo k první podstatné změně v organizaci 

výuky. Pro třídy 1. stupně byla zatím výuka ponechána, ale žáci 2. stupně začali chodit  

do školy rotačním způsobem, tj. střídáním vždy jedné poloviny tříd ve škole prezenčně  

a druhé poloviny tříd distančním způsobem z domova. Další zásadní změnou byla  

středa 14. 10. 2020. Tímto dnem došlo na základě Rozhodnutí Vlády ČR k úplnému zákazu 

osobní přítomnosti všech žáků 1. a 2. stupně na základním vzdělávání, tj. k úplnému uzavření 

škol. Všechny třídy přešly na distanční způsob vzdělávání podle předem připravených 

Pravidel a upraveného rozvrhu.  

     V průběhu následujícího měsíce proběhla online způsobem i čtvrtletní pedagogická rada, 

v prostředí Google spolu začali komunikovat všichni učitelé, žáci u zákonní zástupci 

navzájem. Byli jsme rádi, že jsme na tuto nepříznivou situaci připraveni. 

Škola ale nezůstala prázdná, protože jsme byli vybráni mezi školy, které zajišťovaly 

prezenční vzdělávání pro děti rodičů vybraných profesí, tzv. „krizová škola“. O personální 

zajištění se postaraly v průběhu následujících dlouhých měsíců střídavě všechny pedagogické 

asistentky a vychovatelky školní družiny z naší i sousední základní školy. V některých 

týdnech se celodenně staraly až o 35 docházejících žáků 1. až 5. ročníku. 

     Další změna nastala od 18. 11. 2020, kdy se do školy mohli vrátit alespoň žáci  

1. a 2. tříd a obnovena byla i činnost školní družiny v homogenních skupinách  

a za dodržování přísných hygienických opatření. K dalšímu částečnému obnovení výuky 

docházelo postupně. Nejprve byla od 30. 11. 2020 obnovena výuka pro všechny žáky  

3. až 5. tříd a rotační výuka pro žáky 2. stupně. Všichni doufali v co nejrychlejší návrat 

k prezenční výuce. 
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     Epidemiologická situace se ale nezlepšovala, spíše naopak. Proto došlo po vánočních 

prázdninách od 4. 1. 2021 k opětovnému uzavření škol pro všechny žáky, kromě 1. a 2. tříd. 

Většina žáků i učitelů se opět přesunula před obrazovky svých počítačů. Distančním 

způsobem proběhla i pololetní pedagogická rada a stejným způsobem byl předán i výpis 

vysvědčení za 1. pololetí. Při hodnocení se učitelé řídili dalším Doporučením MŠMT 

k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí ze dne 4. 1. 2021. 

     Zdravotní situace se i nadále zhoršovala a tak od 26. 2. 2021 došlo k uzavření  

i 1. a 2. tříd. Dále pokračovala pouze činnost krizové školy.  

V průběhu jarních měsíců MŠMT vydalo několik dalších pokynů, které se týkaly především 

úpravy přijímacích zkoušek na střední školy a  udržení duševního zdraví při distanční výuce.  

Situace byla psychicky velmi náročná pro všechny strany, ale začalo se blýskat na lepší časy.  

MŠMT v průběhu dalších týdnů začalo připravovat materiály a podmínky pro návrat žáků  

do škol. Prostřednictvím krajů byly škole poskytnuty ochranné prostředky v podobě 

respirátorů a roušek. V průběhu března byli zájemci ze strany pracovníků školy přednostně 

očkováni proti nemoci Covid 19. Tuto možnost využili skoro tři čtvrtiny zaměstnanců.  

Jednou z podmínek návratu dětí do škol bylo i testování žáků a pracovníků školy na nemoc 

Covid 19, které se v dalších měsících stalo podmínkou školní docházky. Všichni se nejprve 

testovali dvakrát týdně a později jednou týdně antigenními testy, které v potřebném množství 

škole dodávalo MŠMT.  Všichni pracovníci školy se i s touto nezvyklou „pedagogickou 

situací „popasovali“ profesionálně.  

     Dne 12. 4. 2021 byla obnovena školní docházka nejprve rotačním způsobem všech tříd 1. 

stupně. Byla obnovena i činnost školní družiny v homogenních skupinách.  

     Od 3. 5. 2021 byla následně obnovena i školní docházka všech tříd 1. stupně a rotační 

výuka žáků 2. stupně.  

     K obnovení školní docházky všech tříd bez rotace došlo ke dni 17. 5. 2021. K tomuto dni 

došlo k ukončení i činnosti krizové školy. 

MŠMT na toto období zpracoval metodický materiál s názvem Návrat dětí do škol – 

pedagogická část, ve kterém byly doporučeny podrobné postupy při návratu dětí do škol,  

ale i pokyny k hodnocení vzdělávání za 2. pololetí školního roku. Všichni učitelé se s nimi 

podrobně seznámili a řídili se jimi.  

V průběhu dubna proběhl také distančním způsobem zápis žáků do 1. tříd. 

Poslední měsíc školního roku proběhl poměrně rozvolněnějším způsobem. Učitelé doháněli 

učební látku, opakovali to, co s žáky probírali distančním způsobem, vše se vracelo 

k normálnímu vzdělávání. Setkávání dětí jsme podpořili obnovením činnosti všech kroužků  

i dalších mimoškolních aktivit. Děti v posledním měsíci absolvovaly tradiční školní výlety, 

exkurze, vodácké kurzy a proběhlo i závěrečné rozloučení s žáky devátých tříd. 

Školní rok to byl pro všechny velmi náročný. Učitelé museli převést veškerou výuku  

do online prostředí. Museli se naučit intenzivně používat moderní IT techniku, museli  

se naučit používat úplně jiné metody a způsoby výuky. Při hodnocení na konci školního roku 

většina učitelů konstatovala, že zvládli ty nejdůležitější výstupy ŠVP ve svých předmětech 

pro daný školní rok. Určitě budou moci na svoji práci v září úspěšně navázat. Žáci museli také 

zvládnout novou techniku a i nové způsoby výuky, naučili se více samostatně pracovat, 

organizovat si svůj čas pro výuku, naučili se více odpovídat za výsledky své práce. A rodiče 

měli možnost nahlédnout pod pokličku výuky svých dětí a udělat si představu o náročnosti 

učitelského povolání.  

Každému tato situace něco přinesla. Všichni ale doufáme, že se již nikdy nebude v tomto 

rozsahu opakovat. 

V příloze jsou přiloženy materiály – rozhodnutí ředitele školy k zajištění a organizaci výuky 

v průběhu tohoto náročného období. 

V Jilemnici 2. 8. 2021     PaedDr. Václav Korbelář, ředitel školy 
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Vnitřní směrnice k dodržování hygienických opatření  

a k výuce v souvislosti s COVID -19 
Na základě doporučení MŠMT č. j. MSMT-33469/2020-1 vydávám vnitřní 

směrnici upravující hygienická pravidla a pravidla výuky pro žáky, 

pracovníky školy, zákonné zástupce žáků a návštěvníky školy v souvislosti 

s výskytem viru COVID - 19 
Základní informace: 

 Škola zahájí činnost v plném rozsahu (již nebude nutné dělit třídy na skupiny, žáci 

mohou sedět ve dvoulavicích, vstup do školy, organizace vyučování a využití šaten  

i dalších prostor bude jako v běžném provozu). 

 Žáci nemusí při prvním příchodu do školy přinést prohlášení o bezinfekčnosti. 

 Škola zváží, které školní a mimoškolní akce, související s naplňováním ŠVP, se budou 

konat a které ne. Bude včas zákonné zástupce informovat. Zatím je plánováno velkou 

část akcí uskutečnit. Rozhodnutí o účasti bude vždy na zákonných zástupcích žáka. 

 Škola je na základě  doporučení „nemísit třídy a skupiny žáků“ oprávněna vymezit 

prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat, jak ve školní budově, tak i v areálu 

školy.  

Základní pravidla ochrany zdraví 

 Ve škole budou nastavena zvýšená hygienická pravidla, která budou od všech 

účastníků vzdělávání důsledně vyžadována. Mezi nejpodstatnější hygienické 

opatření budou patřit tato: 

 Při vstupu do školní budovy a dále při vstupu do tříd a místností, kde dochází 

k míšení tříd a skupin žáků (např. učebna PC, učebna jazyků, prac. činností, 

tělocvična, WC atd.) budou k dispozici dezinfekční prostředky. Každý je povinen 

je odpovědně využívat.  

 Po příchodu do tříd si každý důkladně umyje ruce dezinfekčním mýdlem. Dále 

dodržuje zvýšenou hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole  

(po použití WC, po hodině TV atd.). Antibakteriální mýdlo a jednorázové 

ručníky budou k dispozici v každé třídě. Na jejich doplňování dbají třídní učitelé 

a uklízečky. 

 Pro zvýšený pocit vlastní bezpečnosti doporučujeme všem žákům, aby  

se individuálně vybavili vlastním dezinfekčním gelem, případně vlastním 

ručníkem. 

 Škola zajistí důkladný úklid všech prostor s důrazem na dezinfekci předmětů  

a prostor, které využívá více osob. Paní uklízečky provádějí denně úklid na 

mokro a denně vysávají koberce. Dezinfekčním roztokem denně otírají kliky, 

vypínače, vodovodní baterie, umyvadla a zásobníky mýdel.  

 Učitelé budou více využívat častého a intenzivního větrání školních prostor. 

 Podle upraveného opatření MZdr nebudou muset žáci ve škole používat 

roušky. O jejich nutnosti použití bude vždy rozhodovat aktuální epidemiologická 

situace daná na určité období tzv. „Semaforem“ 

 Žákům i pracovníkům školy, kteří jsou nachlazeni, ale nemají příznaky 

koronavirového onemocnění (rýma, běžné nachlazení bez teploty…)  

se doporučuje ve škole nosit roušku, aby nešířili kapén.kovou infekci. 
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 Jestliže žák nebo pracovník školy trpí chronickým nebo alergickým 

onemocněním, které má stejné příznaky jako infekční onemocnění, prokáže tuto 

skutečnost potvrzením od lékaře.  

 Zákaz vstupu do školy mají žáci i pracovníci školy se zvýšenou teplotou. 

Pracovník školy, který má teplotu, informuje svého lékaře, který rozhodne  

o dalším postupu. Po dobu nemoci musí být pracovník školy ve stavu zdravotní 

neschopnosti.  

 Nemocného žáka, který má teplotu, nesmějí rodiče poslat do školy.  

 Cizím osobám je vstup do školy zakázán. V případě potřeby si zákonní 

zástupci domlouvají předem telefonické schůzky s pedagogickými pracovníky. 

Místo jednání určí pracovník školy. Bez předchozí domluvy není vstup  

do budovy osobám, které nejsou žáky nebo zaměstnanci školy, povolen.  

Všechna hygienická pravidla budou žákům vysvětlena při úvodním poučení o pobytu  

ve škole, budou jim opakovaně připomínána. Vždy bude ale apelováno na jejich osobní 

odpovědnost při dodržování stanovených pravidel. 

 

Opatření školy v případě podezření na výskyt COVID-19: 

 Škola je povinna všemi prostředky předcházet vzniku a šíření infekční nemoci 

COVID-19. 

 Škola musí věnovat zvýšenou pozornost zjištění příznaků této nemoci u všech žáků  

i zaměstnanců. V případě podezření příznaků onemocnění žáka musí jej ihned 

izolovat od ostatních žáků do izolační místnosti a dále kontaktovat zákonné zástupce. 

Zákonný zástupce je povinen zajistit co nejrychlejší odchod nemocného žáka ze školy 

a musí o onemocnění svého dítěte informovat dětského lékaře. Pokud je u žáka nebo  

u zaměstnance školy zjištěn koronavirus, oznámí tuto skutečnost neprodleně řediteli 

školy na tel. 605 784837 zprávou sms. Ředitel školy kontaktuje KHS, která stanoví 

další opatření. O těchto opatřeních informuje ředitel školy zákonné zástupce žáků  

a zřizovatele. V případě, že se u pedagogického nebo nepedagogického pracovníka 

školy vyskytne teplota nebo jiné příznaky virového onemocnění v době přítomnosti  

ve škole, je povinen co nejrychleji opustit prostory školy a informovat svého lékaře.  

  V případě potvrzení onemocnění COVID-19 se následná karanténa týká osob, které 

byly v rizikovém kontaktu. O tomto okruhu rozhoduje krajská hygienická stanice.  

 Následně škola zajišťuje vzdělávání podle těchto pravidel: 

 pokud je nakaženo méně než 50% žáků, pokračuje třída ve vzdělávání běžným 

prezenčním způsobem,  

nemocní žáci jsou povinni si učivo doplnit, 

 v případě, že se onemocnění týká více než 50% žáků, je škola povinna vzdělávat  

tyto žáky distančním způsobem a ostatní ve škole pokračují v prezenčním vyučování,  

 teprve v případě uzavření celé třídy nebo školy je vzdělávání zajišťováno výhradně 

distančním způsobem. Žáci jsou povinni se distančního vzdělávání zúčastnit. 

Výuka v novém školním roce 

 Všichni učitelé jsou povinni provést vlastní revizi (evidenci) vzdělávacího obsahu učební 

látky a výstupů ŠVP ve svých předmětech za minulý školní rok. 

Zaznamenat do tematických plánů podle předmětu a třídy tyto informace: 

a/ jaká témata, učivo bylo od doby zahájení distančního vzdělávání zvládnuto zcela  

(v souladu s výstupy ŠVP)  

b/ jaká témata (učivo) bylo zvládnuto částečně 
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c/ jaká témata (učivo) bylo přesunuto do dalšího školního roku 

d/ jaká témata (učivo) bylo vypuštěno 

 Metodické orgány školy (předmětové komise) projednají klíčové učivo pro daný předmět 

a ročník 

Podle klíčového učiva si každý vyučující upraví tematický plán pro letošní školní rok 

 U žáků zjistí učitelé úroveň znalostí z doby distanční výuky. Znalosti nehodnotí známkou, 

slouží jako informace o učivu, které žák zvládnul nebo které si potřebuje doplnit. 

 Výuku učitel individualizuje podle zjištěných znalostí žáků 

 Klasifikace může být použita až po prokazatelném doplněné učiva. 

 Při doplňování učiva se učitel zaměřuje na znalosti a dovednosti, na které navazuje 

další učivo a které jsou pro další vzdělávání žáka nezbytné – v návaznosti  

na klíčové učivo v dalších ročnících. 

 Žákům je nabízeno doučování podle možností jednotlivých učitelů.  

  

Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2020 

 

 

V Jilemnici dne 24. 8. 2020          PaedDr. Václav Korbelář 

            ředitel školy 

 

 

 

 

Pravidla distančního vzdělávání  
ZŠ Jilemnice, Komenského 288 

Tento materiál je přílohou školního řádu s platností od 1. 10. 2020 
 

Právní východiska: Zákon č. 349/2020Sb., školský zákon, §184 zvláštní pravidla při omezení 

osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů, Manuál pro provoz škol ve školním roce 2020/21  

ze dne 17. 8. 2020 (MŠMT), včetně následných aktualizací, Metodické doporučení pro 

vzdělávání distančním způsobem ze dne 23. 9. 2020 (MŠMT) 
 

1. O zahájení distančního vzdělávání pro žáky rozhoduje ředitel školy na základě podmínek, 

které spuštění distančního vzdělávání umožňují (tzn. případ, kdy KHS nebo MZd uvalí 

karanténu na školu /skupinu /třídu v minimálním počtu poloviny počtu žáků ve třídě). 
 

2. Distanční vzdělávání je pro žáky povinné. Neúčast žáka na distanční výuce musí být 

řádně omluvena zákonnými zástupci dle pravidel školního řádu (nejpozději do 3 dnů  

od zahájení nemoci předává informaci třídnímu učiteli a ten následně o této skutečnosti 

informuje i pedagogy ve své třídě). 
 

3. Obsah distančního vzdělávání odpovídá ŠVP (školnímu vzdělávacímu programu) 

v míře odpovídající okolnostem. V případě krátkodobého využití distančního vzdělávání 

(krátkodobá karanténa na 10 dnů) je důraz kladen na opakování a procvičování probrané látky 

a na rozšíření dříve probraného učiva. Při dlouhodobém zákazu osobní přítomnosti žáků  

ve škole (přesahující 2 týdny) bude probíhat prioritní distanční výuka hlavních předmětů 

podle upravených tematických plánů pro daný předmět a ročník. 
  

4. Hodnocení z distančního vzdělávání probíhá známkou, formativním hodnocením nebo 

kombinací a je podkladem pro celkové hodnocení žáka v daném klasifikačním období. 



69 

 

Pedagog hodnotí práci žáka s přihlédnutím k jeho podmínkám. Neodevzdaná práce se hodnotí 

znakem N. Hodnocení se zapisuje do elektronické žákovské knížky. 

5. Distanční vzdělávání je legitimní formou vzdělávání. Jeho upřednostňovanou formou  

je vzdělávání na dálku založené na dálkovém propojení pedagoga a žáka (zákonného 

zástupce). Vzdělávání bude probíhat kombinací on-line výuky (synchronní a asynchronní 

výuka) a off-line výuky (zadávání úkolů, pracovních listů, samostudium). 
 

6. V rámci distančního vzdělávání jsou přednostně vyučovány předměty matematika, český 

jazyk, anglický jazyk a naukové předměty. Výchovy nebudou předmětem distančního 

vzdělávání on-line formou, mohou být vyučovány formou off-line výuky, tzn. zadáním 

dlouhodobějších úkolů, projektů atd. 
 

7. Distanční vzdělávání dané třídy/předmětu zajištuje pedagog pověřený ředitelem školy.  

V ideálním případě je to pedagog vyučující daný předmět v rámci prezenční výuky. 

Vzhledem k možné absenci řádného pedagoga (karanténa, nemocenská) může ředitel školy 

distanční výukou pověřit jiného pedagoga. 
 

8. V rámci distančního vzdělávání používá pedagog různé formy a metody práce, poskytuje 

žákovi efektivní zpětnou vazbu a je nápomocen řešit případné problémy (neporozumění 

zadání, problémy s připojením apod.). 
 

9. Garantem distančního vzdělávání v dané třídě je třídní učitel. Ten řeší primárně 

všechny případné problémy. 
 

10. Pokud žák nemá podmínky pro distanční vzdělávání, informuje o tom třídního učitele 

zákonný zástupce. Škola poté nabídne řešení takové situace (např. předání materiálů  

v prostorách školy, poskytnutí výpočetní techniky apod.). 
 

11. Pedagog při zadání práce stanovuje termíny dokončení prací. Tyto termíny slouží k lepší 

organizaci práce žáka.  
 

12. Pedagog zadává žákům převážně takový způsob práce, jehož splnění není spojeno  

se zbytečně náročnými postupy (focení, kopírování, skenování materiálů). Je vhodné  

co nejvíce využít online prostředí a online dokumentaci. Toto ustanovení je nutné přizpůsobit 

věkovým možnostem žáka. 
 

13. Zajištění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 

 žáci s podpůrnými opatřeními mají nárok na poskytování podpůrných opatření  

i při distančním vzdělávání. 

 škola zajistí zapůjčení potřebných kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic  

a dle možností zápůjčního fondu školy. 

 v případě přiznaného podpůrného opatření asistenta pedagoga škola zajistí žákovi  

tuto podporu např. formou individualizovaného zadání učebních materiálů, případně 

zapojením asistenta pedagoga do on-line formy výuky. 
  

14. Organizace distančního vzdělávání:  

Od třetího do devátého ročníku probíhá distanční vzdělávání v rámci jednotného 

vzdělávacího prostředí G-Suite pro vzdělání, konkrétně prostřednictvím aplikace 

Google Učebna (Classrooom). 

V tomto prostředí jsou od počátku školního roku založeny kurzy jednotlivých předmětů  

a pedagogové prostřednictvím tohoto prostředí řídí distanční vzdělávání svých žáků.   

Žáci prvního a druhého ročníku (kde je nezbytná velká nebo maximální součinnost rodičů) 

používají jednotné prostředí dle rozhodnutí svého pedagoga. 

Pro výuku některých předmětů může být třída rozdělena do více skupin. 
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15. Časová dotace on-line a (dalších)výukových hodin: 

 hlavní předměty (Čj, M, Aj) - minimálně 2x týdně výuka on-line propojením 

prostřednictvím programu Google Meet mezi pedagogem a žákem.  

 ostatní naukové předměty (Př, Z, D, Ch, F, Nj, Pří, Vla, Prv) – on-line výuka 

proběhne zpravidla 1x týdně.  

 ostatní předměty – výchovy (VkO, Vv, Tv, Hv, Pč) -  bude zadávána samostatná 

práce dle zvážení pedagoga.  
 třídnická hodina – každý třídní učitel zajistí zpravidla jednou týdně on-line 

třídnickou hodinu zaměřenou na udržení sociálních kontaktů žáků své třídy. Její 

zapojení do rozvrhu bude řešit třídní učitel podle možností rozvrhu. 
 

Ve všech předmětech dále platí, že na zbývající počet hodin daných ŠVP bude zadána 

pedagogem samostatná práce. 

On-line hodiny budou zpravidla ve stejných časech jako v běžném rozvrhu. Budeme  

se snažit respektovat pravidlo, aby četnost online hodin v jednom školním dnu 

nepřesáhla tři za sebou. O rozvrhu on-line hodin budou žáci informování daným 

pedagogem. Přihlášení bude vždy prostřednictvím gmailového účtu v doméně školy, ve 

většině případů prostřednictvím Google Učebny. 
 

16. Mimořádně důležitým momentem distančního vzdělávání je také komunikace  

s rodiči a spolupráce školy a rodičů. Ta je nastavena následujícím postupem: 

 obecné informace o aktivitě školy v době distančního vzdělávání – poskytuje vedení 

školy na hlavní straně školního webu www.komenskeho288.cz 

 běžná komunikace pedagoga se zákonnými zástupci – primárně Bakaláři 

prostřednictvím modulu KOMENS (dostupný v mobilní aplikaci nebo webové 

aplikaci, prostřednictvím www stránek školy, odkaz Přehled klasifikace). Pro tuto 

komunikaci lze využívat i pracovní emaily zaměstnanců školy v prostředí domény 

školy na Gmailu (jmeno.prijmeni@komenskeho288.cz). 

 výuková komunikace se žáky – prostředí G-Suite v jednotlivých kurzech Google 

Učebny.  

 vedení školy – email: centrum@komenskeho288.cz nebo tel. 481 544382,  

mob. 605 784 837 
 

17. Pokud žák nebude pracovat, budou o tomto informováni pedagogem zákonní zástupci 

(zprávou v Bakalářích). 
 

18. Pedagogové získávají zpětnou vazbu žáků, vítána je i zpětná vazba přímo od rodičů. 
 

19. Pedagogové spolu komunikují a sdílejí své poznatky, postupy, informace a postřehy 

ohledně vzdělávání ve třídách. V případě potřeby je vhodné tato pravidla revidovat  

a upravovat. 
 

 

V Jilemnici dne: 26. 9. 2020    PaedDr. Václav Korbelář, ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../../../Klimenta/Downloads/www.komenskeho288.cz
../../../Klimenta/Downloads/centrum@komenskeho288.cz
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Provoz školy s omezeními od 5. 10. 2020 

Provoz školy se musí řídit podle Nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje 

ze dne 1. 10. 2020 a Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020. 

V návaznosti na výše uvedené změny k omezení provozu školy platí: 

 U 1. stupně základních škol základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv 

(výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu). Režim pro sportovní 

činnosti se nemění. 
 U 2. stupně základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební 

výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu), zakazují se také sportovní činnosti 

(výuka tělesné výchovy pokračuje, ovšem bez sportovní činnosti). 
 Dále obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách a školských zařízeních  

s výjimkou mateřských škol (výuka hudební výchovy může pokračovat, ovšem  

bez zpěvu). 

Opatření školy: 
1. stupeň základní školy - pokračuje vzdělávání ve standartním prezenčním systému, jenom 

se zakazuje zpěv v rámci všech činností. Sportovní činnosti (tělesná výchova i kroužky) 

pokračují v normálním rozsahu. V normálním režimu pokračuje  například i plavecká výuka  

v bazénu. V rámci kroužků bude organizačně zajištěno nařízení o povoleném počtu osob  

ve vnitřních zařízeních na 10 osob a ve venkovních prostorách 20 osob. Podle výkladu platí 

možnost, že na sportovišti může být i více skupin po max. 20 osobách (např. atletické hřiště). 

2. stupeň základní školy - pokračuje vzdělávání ve standartním rozsahu prezenčním 

způsobem, zakazuje se zpěv při všech školních činnostech a také sportovní činnosti v rámci 

tělesné výchovy. Tělesná výchova bude probíhat v příznivém počasí formou vycházek  

a v případě velmi špatného počasí formou teoretické výchovy (témata z oblasti Výchovy  

ke zdraví)Prosím všechny žáky, aby této situaci přizpůsobili svou obuv i oblečení.  

Na hodiny TV se nebudou žáci převlékat. 

Sportovní kroužky budou probíhat pod hlavičkou sportovních oddílů s dodrženích všech 

platných hygienických pravidel. Toto umožňují nařízení pro registrované sportovce. 

Samozřejmě platí dále i nařízení o nošení roušek po celou dobu výuky pro všechny žáky 

2. stupně a ve vnitřních prostorách školy i pro žáky 1. stupně. 

Tato opatření mají zatím platnost od 5. 10. do 18. 10. 2020.  

O dalších změnách Vás budeme informovat. 

Prosíme, buďte všichni zodpovědní za své zdraví i zdraví všech okolo Vás. Všichni  

si přejeme, abychom standartním způsobem mohli vyučovat co nejdéle. Úplně nejlépe 

po celý školní rok.  

Informace k zajištění "případné" distanční výuky: 

Škola musí připravit na situaci s nuceným zahájením distanční výuky. Zpracovali jsme 

pravidla pro distanční výuku, která budou součástí školního řádu. Učitelé se vzdělávají  

ve využívání společné platformy Goole pro vzdělávání, žáky od 5. třídy v rámci hodin 

Informatiky vzděláváme ve využívání tohoto prostředí (hlavně Učebny Google a Meetu). 

Zákonní zástupci  žáků nižších tříd by měli být vyzváni svými třídními učiteli o spolupráci  

na aktualizaci hesel a přístupů do tohoto prostředí Google. 

Snažíme se být připraveni! Přesto doufáme, že k tomu nebudeme muset přistoupit. 

V Jilemnici dne 2. 10. 2020    PaedDr. Václav Korbelář, ředitel školy 
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Informace o omezení provozu školy od 12. 10. 2020 

Na základě krizového opatření Vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 a Informačního materiálu  

o provozu škol a školských zařízení po vydání krizových opatření  

(MŠMT dne 8. 10. 2020) jsme nuceni upravit školní docházku žáků naší školy  

tímto způsobem: 

1. pro třídy 1. stupně ZŠ se NIC NEMĚNÍ (žáci se vzdělávají prezenčně ve škole, 

činnost školní družiny zůstává v nezměněném režimu,  výuka tělesné výchovy probíhá 

v běžném režimu (možné využívat i vnitřní prostory). 

V platnosti od 5. 10. zůstává omezení zpěvu ve všech předmětech. 

Pozastavena je pouze činnost sportovních kroužků - atletická přípravka, kroužek 

Sportuj ve škole a povinná výuka plavání pro žáky 4. ročníku. 

2. pro třídy 2. stupně se zavádí střídavá výuka. Organizace této výuky bude 

následující: 

 Týden od 12. 10. – 16. 10. 2020 
třídy 6. a 7. ročníku - prezenční výuka - žáci se vzdělávají dle stálého rozvrhu hodin  

třídy 8. a 9. ročníku - distanční (dálkové) vzdělávání - žáci zůstávají doma, 

vyučování probíhá dálkovým způsobem.  Žáci jsou povinni se distanční výuky  

v plné míře účastnit. Neúčast při online výuce je nutné zákonnými zástupci omluvit 

dle pravidel platných ve školním řádu. Všichni žáci obdrželi rozvrh online hodin 

(sken rozvrhu s vyznačenými online hodinami je v příloze). Do těchto online hodin  

mají povinnost se připojovat prostřednictvím vygenerovaného hesla v prostředí 

Google učebny. Na další vyučovací hodiny je žákům prostřednictvím Google učebny 

zadávána samostatná práce. V následujících dvou týdnech nebude zadávána práce  

v předmětech - výchovy a informatika. Pravidla pro distanční výuku jsou v příloze. 

 Týden od 19. 10. – 23. 10. 2020 
třídy 6. a 7. ročníku - distanční (dálkové) vzdělávání - žáci zůstávají doma, 

vyučování probíhá dálkovým způsobem.  Žáci jsou povinni se distanční výuky v plné 

míře účastnit. Neúčast při online výuce je nutné zákonnými zástupci omluvit  

dle pravidel platných ve školním řádu. Všichni žáci obdrželi rozvrh online hodin  

(sken rozvrhu s vyznačenými online hodinami je v příloze). Do těchto online hodin  

mají povinnost se připojovat prostřednictvím vygenerovaného hesla v prostředí 

Google učebny. Na další vyučovací hodiny je žákům prostřednictvím Google učebny 

zadávána samostatná práce. V následujících dvou týdnech nebude zadávána práce  

v předmětech - výchovy a informatika. Pravidla pro distanční výuku jsou v příloze. 

třídy 8. a 9. ročníku - prezenční výuka - žáci se vzdělávají dle platného rozvrhu 

hodin ve škole, včetně odpoledního vyučování ve středu. 

 Týden od 26. 10. – 30. 10. 2020 
Všichni žáci (1. i 2. stupeň) zůstávají doma. Během celého týdne nebude probíhat 

ani distanční vzdělávání. Od 26. 10. 2020 do 27. 10. se zakazuje osobní přítomnost 

žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto 

škol a školských zařízení bez výjimky (Opatření MŠMT ze dne 8. 10. 2020). 

28. 10. je státní svátek a 29. - 30. 10. jsou plánované podzimní prázdniny. 

 Zatím do konce října je pozastavena činnost sportovních kroužků školního klubu - 

florbal, lyžování a atletika. Sportovní činnost pro registrované sportovce v rámci 
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oddílu atletiky a lyžování zůstává zachována pod hlavičkou sportovního klubu  

a za dodržení všech platných pravidel a nařízení. 

Přílohy: 
Pravidla pro distanční vzdělávání jsou zde - Pravidla distančního vzdělávání 

Rozvrh hodin online výuky na následující dva týdny je vyznačen zde - Rozvrh hodin online 

výuky od 12. 10. 2020 

Všichni si přejeme co nejdříve návrat k běžné výuce. 

V Jilemnici dne 9. 10. 2020    PaedDr. Václav Korbelář, ředitel školy 

 

Informace k omezení provozu školy od středy 14. 10. 2020 

Na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 a Informačního materiálu  MŠMT 

ze dne 13. 10. 2020 se s účinností od  14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 zakazuje osobní 

přítomnost všech žáků 1. a 2. stupně základních škol na základním vzdělávání ve škole  

a také pobyt ve školní družině a činnost školních klubů.  

Organizace školní docházky v naší škole je následující:  

od středy 14. 10. 2020 přecházejí všechny třídy 1. a 2. stupně na distanční vzdělávání 

 třídy 1. stupně - distanční vzdělávání i další vzdělávací činnosti jsou plně  

v kompetenci třídního učitele. Naší snahou bylo v uplynulých týdnech zajistit  

pro všechny žáky přístupové údaje do společného vzdělávacího prostředí na platformě 

Google pro vzdělávání. V tomto prostředí má každá třída a většinou i každý učitel 

vytvořenou pro svoji třídu a předmět Google Učebnu, kam učitelé budou zadávat 

učební materiály a prostřednictvím vygenerovaného hesla zde se budou připojovat  

do online výuky v aplikaci Google Meet. Třídní učitelé se budou se zákonnými 

zástupci dětí svých tříd spojovat jako dosud prostřednictvím emailů. Touto cestou 

byste měli v následujících hodinách dostat potřebné informace.  Podle domluvy  

s učiteli zbývající tři dny v tomto týdnu budeme dolaďovat připojení, více úkolů bude 

směřovat na práci v pracovních sešitech. V dalším týdnu bychom rádi již více času 

strávili online výukou v hlavních předmětech. Časy, rozdělení do skupin početnějších 

tříd Vám zašlou vyučující co nejdříve. Situace je velmi náročná pro Vás  (žáky  

i rodiče), ale i pro nás. Sice jsme se připravovali, vzdělávali, ale všichni jsme 

až do poslední chvíle doufali, že k této situaci nedojde. Bohužel. Musíme s tím všichni 

"poprat" a přát si, aby to trvalo co nejkratší dobu. Prosíme rodiče o spolupráci. 

 třídy 2. stupně - přechází ze střídavé distanční výuky na standartní distanční výuku 

všech tříd podle předem připraveného rozvrhu, se kterým byli žáci seznámeni. 

Prosíme, aby se žáci v daných hodinách pro distanční výuku připojovali 

prostřednictvím jednotlivých Google Učeben. Prostřednictvím Meetu bude probíhat 

část online výuky a na zbývající týdenní dotaci počtu hodin jednotlivých předmětů 

budou žáci dostávat samostatnou práci. Více je popsáno v materiálu Pravidla  

pro distanční výuku, které jsme zveřejnili minulý týden. 

Podzimní prázdniny  

Od 26. října 2020 do 30. října 2020 je MŠMT stanoven řádný termín podzimních prázdnin. 

Distanční výuka v tomto týdnu nebude probíhat. 

http://komenskeho288.cz/wp-content/Pravidla-distančního-vzdělávání.docx
http://komenskeho288.cz/wp-content/rozvrh-online-hodin-od-12.-10.-2020.pdf
http://komenskeho288.cz/wp-content/rozvrh-online-hodin-od-12.-10.-2020.pdf
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Zajištění školního stravování 

Školní jídelna Scolarest je schopna nabídnout žákům na distančním vzdělávání možnost 

vyzvednout si  jídlo za dotovanou cenu v termoboxech. Čas a podmínky odběru oběda bude 

zveřejněn na dveřích Scolarestu. 

Zajištění prostředků pro distanční výuku 

V případě, že žák nedisponuje žádnými prostředky pro distanční výuku, mohou rodiče  

a zákonní zástupci požádat o zapůjčení školního notebooku. Těchto zařízení máme 

samozřejmě pouze velmi omezený počet, proto, prosím, velmi zvažte potřebnost zápůjčky. 

Ntb si mohou rodiče zapůjčit proti podpisu Smlouvy o vypůjčce v ředitelně školy. Termín 

převzetí si, prosím, dohodněte předem, prostřednictvím emailu školy nebo na telefonu 

605784837 nebo 481 544382. V případě, že nebudou již žádné notebooky k dispozici, 

informujte o situaci svého vyučujícího a ten se pokusí zajistit výukové materiály formou 

pracovních listů, které si žák vyzvedne ve škole, vypracuje a zase je v uvedený termín vrátí.  

I tento způsob vzdělávání splňuje podmínku, že se žák zúčastňuje distanční výuky dané 

školským zákonem. 

Ošetřovné 
o ošetřovném teprve jedná MPSV a následně vláda a parlament. Zatím z jednání vyplývá,  

že nárok na ošetřovné mají rodiče (zákonní zástupci, případně prarodiče žijící ve společné 

domácnosti) žáků do 10 let. Nemělo by být požadováno potvrzení školy, ale pouze čestné 

prohlášení žadatele o ošetřovné, že dítě plní školní docházku. 

V Jilemnici dne 13. 10. 2020    PaedDr. Václav Korbelář ředitel školy 

 

Informace o obnovení školní docházky žáků 1. a 2. ročníků 

od 18. 11. 2020 
Od středy 18. 11. 2020 se vrací oficiálně do školních lavic žáci 1. a 2. tříd.  

 Výuka bude probíhat v plném počtu žáků ve svých kmenových třídách při dodržení 

stanovených zvýšených hygienických opatřeních (dezinfekce, výuka v rouškách - 

doporučujeme nejméně 2 kusy, větrání při výuce - teplejší oblečení) podle stálého 

rozvrhu s drobnými úpravami. 

 Nelze vyučovat hudební výchovu a tradičním způsobem také tělesnou výchovu 

(doporučené vycházky - přizpůsobit oblečení).  

 Žáci se po skončení výuky budou moci běžně stravovat ve školní restauraci.  

 Provoz školní družiny bude odpoledne zajištěn v plném rozsahu v odděleních  

podle tříd, ranní družinu z provozních důvodů nejsme schopni zajistit. 

Pro další provoz školy platí všechny pokyny podle materiálů MŠMT v aktuálním znění. 

 

V Jilemnici 16. 11. 2020    PaedDr. Václav Korbelář, ředitel školy 
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Informační pokyny  
vydané v souvislosti obnovením školní docházky od 30. 11. 2020 

Provoz školy bude obnoven pro všechny třídy podle následujícího rozpisu: 

 1. – 2. třída  pokračuje běžná prezenční výuka započatá dne 18. 11. 2020 

 3. – 5. ročník  obnovuje se prezenční výuka dle platného rozvrhu 

 6. – 8. ročník  začíná „rotační“ výuka – Organizace střídání pokračuje dále. 

 9. ročník obnovuje se prezenční výuka každý týden dle platného rozvrhu 

Organizace rotační výuky = střídání celých tříd vždy po týdnu, kdy se střídá prezenční 

výuka ve škole a povinná distanční výuka dle upraveného rozvrhu hodin jako dosud. 

1. týden 30. 11. – 4. 12.  6A, 6,B. 7.A prezenčně dle rozvrhu – lichý týden 

2. týden    7. – 11. 12.   7.B, 8.A, 8.B prezenčně dle rozvrhu – sudý týden 

3. týden   14. – 18. 12.  6A, 6,B. 7.A prezenčně dle rozvrhu – lichý týden 

4. týden   21. – 22. 12.  7.B, 8.A, 8.B prezenčně dle rozvrhu – sudý týden 

Při případném pokračování i v novém roce začne opět tato poslední skupina.  

O drobných změnách v aktuálních rozvrzích budeme žáky včas informovat. 

Další informace: 

1. Po příchodu do školy, při využívání odborných učeben a po použití WC je nutné 

využít připravené dezinfekce a omytí rukou. Žáci využívají prostory svých šaten 

(šatních skříněk). Prosíme o postupný příchod do školy a omezení času přezouvání 

v šatnách. 

2. Při vyučování je zakázán zpěv (nikoli hudební výchova) a sportovní činnosti  

při tělesné výchově ve vnitřních prostorách. 

3. Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách, pokud je to možné třídní 

kolektivy se neslučují, ani neprolínají.  
4. Pro všechny osoby ve škole platí povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 

Doporučujeme vybavit žáky minimálně 2 kusy roušek (+ sáček na jejich uložení), 

případně vlastním desinfekčním gelem. 

5. Vzhledem k tomu, že je doporučeno více větrat, prosíme rodiče, aby vybavili žáky 

teplejším oblečením. 

6. Pro chod školy platí všechna proti epidemiologická pravidla a zásady obsažené 

v manuálu Provoz škol ve školním roce 2020/2021 ze dne 17, 8. 2020 a upřesněná  

dle aktuálních opatření z materiálu Informace k provozu škol od 25. 11. 2020  

ze dne 20. 11. 2020 (materiál je v příloze). 

Provoz školní družiny: 

Provoz školní družiny bude zachován podle stávajícího rozdělení od září 2020, ve stejném 

časovém rozsahu, včetně ranní družiny. 

Vzhledem k většímu počtu dětí, které jsou přihlášené do školní družiny a omezeným 

prostorovým a personálním možnostem, prosíme zákonné zástupce, aby zvážili nutnost 

docházky žáků do ŠD v plném rozsahu. Pomůžete tím ke zvýšení zajištění bezpečného 

prostředí pobytu Vašich dětí ve ŠD. To se týká hlavně ranní družiny. 

 

Provoz školního klubu 

Všechny aktivity školního klubu – sportovních kroužků nejsou zatím oficiálně povoleny. 

Provoz školní jídelny – restaurace Scolarest 

Protože školní jídelna slouží pro všechny jilemnické školy a vzhledem k tomu, že 

v informačním manuálu k provozu škol jsou stanoveny velmi omezující podmínky pro školní 

stravování (např. omezená kapacita školní jídelny), bude náročné školní stravování 
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organizačně zajistit. Hlavně bude náročné zorganizovat bezpečné čekání na výdej stravy. 

Prosíme všechny žáky o trpělivost, dodržování bezpečnostních pravidel a pokynů pracovníků 

školní jídelny. 
 

Všichni se těšíme na setkání s našimi žáky. 

Děkujeme Vám (rodičům i žákům) za vstřícnost i podporu při distanční výuce, která nebyla 

ani pro jednu stranu lehká. 

V Jilemnici dne 25. 11. 2020    PaedDr. Václav Korbelář, ředitel školy 

 

Informace k provozu školy od pondělí 4. 1. 2021 
 

1. je povolena školní docházka pouze pro žáky 1. a 2. tříd.  

Základní pokyny: 

 Výuka bude probíhat v plném počtu žáků ve svých kmenových třídách při dodržení 

stanovených zvýšených hygienických opatřeních (dezinfekce, výuka v rouškách - 

doporučujeme nejméně 2 kusy, větrání při výuce - teplejší oblečení) podle stálého 

rozvrhu s drobnými úpravami. 

 Nelze vyučovat hudební výchovu a tradičním způsobem také tělesnou výchovu 

(doporučené vycházky - přizpůsobit oblečení).  

 Žáci se po skončení výuky budou moci běžně stravovat ve školní restauraci.  

 Provoz školní družiny bude odpoledne zajištěn v plném rozsahu v odděleních 

podle tříd, ranní družinu z provozních důvodů nejsme schopni zajistit. 

2. pro všechny žáky ostatních tříd je zakázána osobní přítomnost ve škole a tím pádem 

nastává povinnost vzdělávat se distančním způsobem 

Základní pokyny: 

 Zbývající třídy 1. stupně n (3. – 5. ročníky) obdrží od svých třídních učitelů 

informace o organizaci distanční výuky nejpozději do neděle 3. 1. 2021. Informace 

budou obsahovat rozvrh hodin s rozpisem online výuky (v prostředí Google Meet), 

organizaci skupin žákůa další pokyny pro práci, zadávání a odevzdávání úkolů, 

hodnocení práce, způsob komunikace mezi školou a zákonnými zástupci atd.  

Při organizaci výuky se většinou vracíme k systému distanční výuky, podle kterého  

se žáci vyučovali od 18. do 27. listopadu. 

 Všechny třídy 2. stupně (6. -9. ročníky) pokračují v distanční výuce podle pokynů 

k distanční výuce vydaných dne 26. 9. 2020 a které jsou i součástí školního řádu. 

Distanční výuka včetně zadávání, kontroly i hodnocení prací bude probíhat v prostředí 

Google Clasroom. Všichni žáci se seznámí s rozvrhem online hodin v prostředí 

Googlee Meet a mají povinnost se jich zúčastňovat. 

 Přílohy:  

Pravidla distančního vzdělávání Aktuální rozvrh online hodin od 4. 1. 2021. 

Pro další provoz školy platí všechny pokyny podle materiálů MŠMT v aktuálním znění. 

Tyto pokyny jsou platné zatím do 10. 1. 2021. 

 

V Jilemnici 28. 12. 2020    PaedDr. Václav Korbelář, ředitel školy 
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Informace k obnovení školní docházky žáků 1. stupně  

od 12. 4. 2021 
Na základě jednání vlády ČR z dne 6. dubna je vydáno nové znění Mimořádného opatření 

MZdr, které se týká obnovení prezenční výuky žáků 1. stupně, a to rotačním způsobem  

a za splnění několika dalších podstatných podmínek (viz dále). Rotační způsob znamená,  

že se jedna skupina tříd bude vyučovat prezenčně ve škole a druhá skupina tříd distančně 

z domova. Vždy po týdnu se budou střídat. Rotační výuka na naší škole bude vypadat 

následovně: 

týden 12. – 16. 4. 2021:  

prezenční výuka pro třídy: 1.A, 3.A, 4., 5.A, distanční výuka pro třídy: 1.B, 2., 3.B, 5.B 

týden 19. – 23. 4. 2021: 

prezenční výuka pro třídy: 1.B, 2., 3.B, 5.B, distanční výuka pro třídy: 1.A, 3.A, 4., 5.A 

Pokud se situace nezmění dalším rozhodnutím vlády, měl by tento rotační způsob výuky 

pokračovat i v dalších týdnech. 

Rozvrh prezenční výuky by měl až na malé výjimky kopírovat původní rozvrh dané třídy 

platný pro tento školní rok od září 2020 a rozvrh distanční výuky (hlavně online hodin) bude 

velmi podobný rozvrhu distanční výuky z doby, kdy byly školy uzavřeny. Aktuální informace 

o rozvrzích hodin dostanou žáci od svých třídních učitelů.  

Rozvrh prezenční výuky na další týden bude vidět také v Bakalářích, kde se bude  

během víkendu vždy přizpůsobovat aktuální docházce tříd. 

 

Další podmínky návratu dětí do škol: 

1. dodržování všech zásad osobní hygieny (používání dezinfekce při příchodu do školní 

budovy, po použití WC, po testování atd.). Dezinfekce je připravena na určených stanovištích 

v ručních rozprašovačích a každý žák je povinen ji využívat samostatně. Je možné využívat  

i vlastní dezinfekční přípravky. 

2. používání ochrany úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole, tzn. při všech školních 

aktivitách. Vhodným prostředkem, který splňuje toto nařízení, se rozumí schválený respirátor 

nebo lékařská rouška. Je vhodné zajistit zvlášť pro děti, které budou ve škole déle nebo  

i odpoledne ve školní družině, více kusů těchto prostředků čistých na každý den.  

3. dodržování homogenity skupin, minimalizace střídání výukových prostor 

4. zákaz zpěvu při všech činnostech ve škole i zákaz výuky tělesné výchovy.  

V rámci Tv budou s dětmi prováděny pohybové aktivity, které nebudou mít charakter sportu 

(vycházky, drobné pohybové hry..).  

5. Dvakrát týdně antigenní testování všech žáků i zaměstnanců 

Testování je  nutnou podmínkou účasti na prezenční výuce. Testování bude probíhat vždy 

v pondělí a ve čtvrtek ráno po příchodu do školy. Žáci budou rozděleni do dvou skupin  

v oddělených třídách. Po krátké instruktáži si každý žák provede tzv. samoodběr vzorku 

pomocí štětičky s tampónem z přední části nosu (max. do 2 cm). Jedná se o neinvazivní testy 

LEPU RAPID, které by nemělo žákovi způsobit žádné zdravotné obtíže. Učitelé při testování 

provádí pouze instruktáž, dále dohled a administraci výsledků.  

V příloze je odkaz na INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO a odkaz na informační  LETÁK. 

Testování  je dobrovolné - pokud rodiče nesouhlasí s testováním, jejich děti  zůstávají doma. 

Škola bude evidovat jejich absenci jako omluvenou, ale není povinna zajistit pro dané žáky 

distanční vzdělávání. Pokud jste rozhodnuti nenechat své dítě testovat a nechodit prezenčně 

do  školy, prosím, informujte třídní učitelku nebo přímo ředitelství školy.  

Kdo se nemusí nechat testovat? Testování se neprovádí u osob, které jsou v ochranné lhůtě 

90 dní po prodělání onemocnění Covid-19. Každý zákonný zástupce dítěte, který chce  

tuto výjimku využít, musí předložit třídní učitelce čestné prohlášení (viz příloha) o prodělání 

https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20
https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf
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nemoci a doklad, který může mít podobu výpisu ze zdravotní dokumentace nebo kopie SMS 

zprávy o pozitivním výsledku testu, který předložíte TU. 

Jak o bude s testováním žáka, který přichází do školy později nebo nastupuje v jiný den, 

kdy není testování? 

Tento žák musí přijít nejdříve na hlavní budovu a s určeným pracovníkem si provede 

samotestování. Teprve poté podle výsledku může jít do své kmenové třídy. 

Je možná účast rodičů na testování? Ano, ale prosíme pouze jeden zákonný zástupce  

na 1 dítě a pouze u žáků 1. – 3. ročníku. Každá tato osoba musí mít po celou dobu testování 

nasazený respirátor. Vzhledem k neinvazivní podobě testů Vás prosíme, abyste se pokusili 

dětem vše vysvětlit doma a samotestování nechali na samotné děti a učitele. Určitě nikdo 

nechce dětem ublížit. Přítomnost dalších osob ve škole je rizikovým faktorem. 

Co se bude dít v případě pozitivního výsledku testu? 

V případě pozitivního testu v pondělí je žák odeslán do izolační místnosti, jsou kontaktováni 

zákonní zástupci, kteří si žáka musí neprodleně vyzvednout a zajistit si ověřovací PCR test.  

O výsledku následně informují vedení školy nebo TU. Ostatní žáci normálně pokračují  

ve výuce. V případě pozitivního testu  ve čtvrtek je žák odeslán do izolační místnosti  

a následně i domů. Spolu s ním celá třída. Škola bude následně informovat všechny zákonné 

zástupce, kteří si musí neprodleně své děti vyzvednout. Zákonný zástupce pozitivního žáka  

si zajistí ověřovací PCR test. Pokud se pozitivita žáka nepotvrdí,  vrací se všichni do školy.  

Pokud se  pozitivita žáka potvrdí PCR testem, zůstává třída v karanténě doma a  všichni žáci 

podstoupí PCR testy. Škola je povinna informovat KHS a ta bude vše dále řešit se zákonnými 

zástupci dětí. 

Vše je vysvětleno na grafickém schématu -  SCHÉMA. 

Činnost školní družiny 
Ranní družinu vzhledem k nutnosti homogenity skupin nemůžeme otevřít. Školní budova  

se otvírá v 7:30 hodin. Odpolední školní družina bude probíhat v dopoledních homogenních 

skupinách po třídách a ve standardních prostorách školní družiny v budově Pavilonu  

1. stupně. Při vyzvedávání dětí zvoňte na zvonky svých vychovatelek. Provoz školní družiny 

bude ukončen v 16:30 hodin. Skupiny ŠD v době rotační výuky a jméno paní vychovatelky: 

první týden: 1. A – Krausová, 3. A - Jandurová druhý týden: 1. B – Jandurová, 3. B Krausová, 

2. třída - Esenderová 

Školní stravování 
Pro žáky, kteří se prezenčně vzdělávají ve škole, zajistí školní restaurace Scolarest stravování. 

Z hygienických důvodů bude velmi omezena kapacita jídelny, dále musíme zajistit 

homogenitu skupin i zde. Z těchto důvodů jsme vytvořili časový rozvrh, podle kterého budou 

třídy se svými učiteli přicházet do školní jídelny, a může se mírně posunout závěr poslední 

vyučovací hodiny.  

Časový harmonogram je v příloze (viz příloha).  

 

V  případě dotazů týkajících se návratu dětí do školy, nejprve kontaktujte své třídní učitelky  

a poté případně i ředitelství školy. Budeme se Vám snažit odpovědět. 

Další informace budou následovat. Prosíme, sledujte webové stránky naší školy a Bakaláře. 

Na děti se těšíme a doufáme, že vše společně zvládneme.  

Děkujeme za spolupráci. 

 

V Jilemnici dne 9. 4. 2021    PaedDr. Václav Korbelář, ředitel školy 

 

 

http://www.zsrudna.cz/upload/docs/priloha_892359861_0_testovani-diagram.pdf
../../AppData/Local/Temp/Obědy%201.%20stupeň.xlsx
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Informace k obnovení školní docházky žáků 2. stupně  

od 3. 5. 2021 
 

Na základě novelizace Mimořádného opatření MZdr k omezení provozu ve školách, 

s účinností od 3. 5. 2021 dochází k těmto změnám v činnosti škol a školských zařízení: 

1. do prezenční docházky do škol se vrací žáci 2. stupně a to rotačním způsobem. Rotační 

způsob znamená, že se jedna skupina tříd bude vyučovat prezenčně ve škole a druhá skupina 

tříd distančně z domova. Vždy po týdnu se budou střídat. 

Rotační výuka na naší škole bude vypadat následovně: 

týden 3. – 7. 5. 2021: dle rozvrhu sudý týden, prezenční výuka pro třídy: 6.A, 6.B, 7.A a 7.B  

distanční výuka pro třídy: 8.A, 8.B, 9.A a 9.B,  

týden 10. – 14. 5. 2021: dle rozvrhu lichý týden 

prezenční výuka pro třídy: 8.A, 8.B, 9.A a 9.B, distanční výuka pro třídy: 6.A, 6.B, 7.A a 7.B 

Pokud se situace nezmění dalším rozhodnutím vlády, měl by tento rotační způsob výuky 

pokračovat i v dalších týdnech. 

Rozvrh prezenční výuky by měl až na malé výjimky kopírovat původní rozvrh dané třídy 

platný pro tento školní rok od září 2020 a rozvrh distanční výuky (hlavně online hodin) bude 

velmi podobný rozvrhu distanční výuky z doby, kdy byly školy uzavřeny. Aktuální informace 

o rozvrzích hodin dostanou žáci od svých třídních učitelů.  

Rozvrh prezenční výuky na další týden bude vidět také v Bakalářích, kde se bude během 

víkendu vždy přizpůsobovat aktuální docházce tříd. 

 

Další podmínky návratu dětí do škol: 

1. dodržování všech zásad osobní hygieny (používání dezinfekce při příchodu do školní 

budovy, po použití WC, po testování atd.). Dezinfekce je připravena na určených stanovištích 

v ručních rozprašovačích a každý žák je povinen ji využívat samostatně. Je možné využívat  

i vlastní dezinfekční přípravky. Povinností je využít dezinfekce po příchodu do školní 

budovy, při přesunech do jiných tříd a odborných učeben (např. PC, fyzika). 

2. používání ochrany úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole, tzn. při všech školních 

aktivitách. Vhodným prostředkem, který splňuje toto nařízení, se rozumí schválený respirátor 

nebo lékařská rouška. Pro případ poškození roušky má škola dostatek náhradních lékařských 

roušek na zapůjčení. 

3. dodržování homogenity skupin - minimalizace střídání výukových prostor 

Vzhledem k povinnosti dodržet toto pravidlo bude upraven rozvrh vyučování některých 

předmětů a přizpůsobeno rozdělení skupin – týká se hlavně tělesné výchovy a pracovních 

činností. O konkrétních úpravách budou žáky včas informovat třídní učitelé. 

4. zůstává zákaz zpěvu při všech činnostech ve škole. 

Hudební výchova se bude vyučovat jiným způsobem, bez zpěvu. 

5. nově je v tomto opatření povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších 

prostorech). Při těchto činnostech nemusí žáci používat ochranu nosu a úst.  

Tzn., že budou probíhat standardní hodiny tělesné výchovy ve venkovním prostředí. Musí  

se ale zachovat homogenita skupin. V případě nepříznivého počasí bude výuka operativně 

upravena (zkrácena nebo nahrazena jiným předmětem nebo náplní). 

6. Dvakrát týdně antigenní testování všech žáků, kteří nastoupili nově do prezenční 

výuky. Naopak, ti žáci, kteří již výuku prezenčně navštěvují (žáci tříd 1. stupně),  

se budou testovat jen jednou týdně, a to v pondělí. To samé pravidlo platí od tohoto data 

i pro všechny zaměstnance. Testování je  nutnou podmínkou účasti na prezenční výuce. 

Testování pro žáky 2. stupně bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno po příchodu  

do školy. Žáci budou rozděleni do dvou skupin v oddělených třídách. Po krátké instruktáži  
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si každý žák provede tzv. samoodběr vzorku pomocí štětičky s tampónem z přední části nosu 

(max. do 2 cm). Jedná se o neinvazivní testy Singclean, které by nemělo žákovi způsobit 

žádné zdravotné obtíže. Učitelé při testování provádí pouze instruktáž, dále dohled  

a administraci výsledků.  

V předchozím článku je odkaz na instruktážní video a letáček k těmto testům. 

Testování  je dobrovolné - pokud rodiče nesouhlasí s testováním, jejich děti  zůstávají doma. 

Škola bude evidovat jejich absenci jako omluvenou, ale není povinna zajistit pro dané žáky 

distanční vzdělávání. Pokud jste rozhodnuti nenechat své dítě testovat a nechodit prezenčně 

do  školy, prosím, informujte třídní učitelku nebo přímo ředitelství školy.  

Kdo se nemusí nechat testovat? Testování se neprovádí u osob, které jsou v ochranné lhůtě 

90 dní po prodělání onemocnění Covid-19. Každý zákonný zástupce dítěte, který chce  

tuto výjimku využít, musí předložit třídnímu učiteli čestné prohlášení (viz příloha)  

o prodělání nemoci a doklad, který může mít podobu výpisu ze zdravotní dokumentace  

nebo kopie SMS zprávy o pozitivním výsledku testu, který předložíte třídnímu učiteli. 

Jak to bude s testováním žáka, který přichází do školy později nebo nastupuje v jiný 

den, kdy není testování? Tento žák si musí před zahájením výuky s určeným pracovníkem 

provést samotestování. Teprve poté podle výsledku může jít do své kmenové třídy. 

Co se bude dít v případě pozitivního výsledku testu? 

V případě pozitivního testu v pondělí je žák odeslán do izolační místnosti, jsou kontaktováni 

zákonní zástupci, kteří si žáka musí neprodleně vyzvednout a zajistit si ověřovací PCR test.  

O výsledku následně informují vedení školy nebo třídního učitele. Ostatní žáci normálně 

pokračují ve výuce. V případě pozitivního testu  ve čtvrtek je žák odeslán do izolační 

místnosti a následně i domů. Spolu s ním celá třída. Škola bude následně informovat 

všechny zákonné zástupce, kteří si musí neprodleně své děti vyzvednout. Zákonný zástupce 

pozitivního žáka si zajistí ověřovací PCR test. Pokud se pozitivita žáka nepotvrdí, vrací se 

všichni do školy.  Pokud se  pozitivita žáka potvrdí PCR testem, zůstává třída v karanténě 

doma a  všichni žáci podstoupí PCR testy. Škola je povinna informovat KHS a ta bude vše 

dále řešit se zákonnými zástupci dětí. 

Vše je vysvětleno na grafickém schématu -  SCHÉMA. 

Školní stravování 
Pro žáky, kteří se prezenčně vzdělávají ve škole, zajistí stravování školní restaurace Scolarest. 

Žáci přecházejí do školní jídelny samostatně po skončení výuky. V případě nutnosti (velké 

fronty) upravíme časový harmonogram nástupu tříd do školní jídelny. Vzhledem k dodržení 

hygienických opatření je snížen počet míst u stolů a je nutné dodržovat pokyny dospělých 

osob.  

V  případě dotazů týkajících se návratu dětí do školy, nejprve kontaktujte své třídní 

učitelky a poté případně i ředitelství školy. Budeme se Vám snažit odpovědět. 

Prosíme, sledujte webové stránky naší školy a Bakaláře. 

Na děti se těšíme a doufáme, že vše společně zvládneme.  

Děkujeme za spolupráci. 

 

V Jilemnici dne 30. 4. 2021    PaedDr. Václav Korbelář, ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsrudna.cz/upload/docs/priloha_892359861_0_testovani-diagram.pdf
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Obnovení školní výuky žáků všech tříd bez rotace  

od pondělí 17. 5. 2021 

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 10. 5. 2021 vydalo MŠMT tyto „potěšitelné“ 

informace: 

1. obnovuje se prezenční výuka žáků všech tříd 1. a 2. stupně bez rotace 

2. ruší se povinnost  dodržování homogenních tříd a skupin 

3. do normálního režimu se vrací činnosti školní družiny (ranní  provoz  

od 6,45 do 16,30 hodin) a také činnost školního klubu a kroužků 

4. ruší se povinnost zajišťovat péči o děti vybraných profesí (krizová škola pro žáky 

1. stupně) 

V praxi naší školy to pro všechny žáky i zaměstnance znamená: 

A/ od pondělí 17. 5. 2021 se budou všichni žáci vzdělávat podle standardního rozvrhu 

vyučovacích hodin platného pro tento školní rok od 1. 9. 2020, včetně odpoledního vyučování 

B/ žáci budou po příchodu do školy využívat prostory svých šaten (šatní skříňky), všichni 

budou používat vstupní kartu pro otevření hlavních dveří (časový rozsah dle rozvrhu) 

C/ bude obnovena výuka tělesné výchovy ve standardních skupinách 

D/ nadále platí stávající omezení pro výuku hudební výchovy 

E/ všichni žáci budou testováni jedenkrát týdně preventivním antigenním neinvazivním 

testem výtěrem z přední části nosohltanu. Testování proběhne vždy v pondělí na začátku 

první vyučovací hodiny v prostorách kmenových tříd. Dohled a administraci samotestování 

bude zajišťovat vyučující v dané třídě. Nebude-li žák přítomen v den testování, provede se 

jeho testování bezprostředně po příchodu do školy. Stejné pravidlo platí i pro zaměstnance 

školy. Testování je i nadále podmínkou účasti na vzdělávání.  

Další pokyny ohledně testování, výsledků testování a výjimek z testování zůstávají v platnosti 

podle předešlých pokynů, včetně výjimky pro použití vlastních donesených testů. 

F/ nadále platí povinnost nošení ochrany nosu a úst ve vnitřních prostorách školních zařízení 

pro všechny žáky i pracovníky školy. Výjimkou jsou pouze aktivity ve venkovních prostorech 

za podmínky zachování odstupu 2m od jiných osob (vycházka, pobyt na školní zahradě, 

sportovní činnosti). 

G/ nadále platí povinnost dodržovat všechna hygienická opatření (dezinfekce, mytí rukou, 

zvýšené nároky na úklid..) 

H/ školní stravování bude standardně zajišťovat školní restaurace Scolarest, v prostorách 

jídelny musí všichni dodržovat povinnost zakrytí nosu a úst a vzhledem ke snížené kapacitě 

míst u stolu bude určen časový rozpis nástupu tříd. Z tohoto důvodu bude upraven konec 

posledních vyučovacích hodin. 

CH/ podmínky, za kterých bude možné uskutečnit různé mimoškolní aktivity (výlety, 

exkurze,..), dosud nejsou známé. Jakmile je MŠMT bude specifikovat, tak je zveřejníme. Rádi 

bychom pro žáky tyto aktivity na závěr školních roku zajistili. 

Na závěr si dovolíme zopakovat zde několikrát vyslovené poděkování většině žáků za 

odpovědný přístup k distanční výuce,  všem rodičům za pomoc při zajištění vyučování 

svých dětí i všem pedagogům a pracovníkům školy za zvládnutí náročného období 

distanční výuky. 

Všem přejeme hodně úspěchů ve vzdělávání v dalším období a hlavně hodně zdraví. 

DÍKY, SNAD JSME TO ÚSPĚŠNĚ SPOLEČNĚ ZVLÁDLI!!! 

V Jilemnici dne 12. 5. 2021    PaedDr. Václav Korbelář, ředitel školy 
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20. Péče o děti rodičů  vybraných profesí - „krizová škola“ 

 
Rozhodnutím hejtmana LK ze dne 13. 10. 2020 v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným 

Vládou ČR byla naše škola určena jako zajišťující péči o děti a mládež pracovníků vybraných 

profesí, hlavně z oblasti zdravotnictví a IZS.  

Od středy 14. 10. 2020 až do 12. 4. 2021 jsme tak museli zabezpečit celodenní péči o děti 

těchto profesí žáků z různých škol celého okrsku Jilemnicka.  

Program byl rozdělen do dvou rozdílných částí. Dopolední výuková část začínala  

v 6,00 hodin. Dopoledne jsme pro děti zajišťovali připojení k online hodinám svých tříd  

ve svých školách a práci s dalšími učebními materiály, které si děti přinesly.  

Po obědě následovala volnočasová část – družinová, která byla ukončena v 16,30 hodin.  

V této části chodily děti také na vycházky nebo využívají školní hřiště a zahradu. 

Pro výuku žáků této krizové školy jsme využívali nejprve v podzimních měsících třídy  

na Pavilonu 1. stupně, ale protože počet dětí přibýval, museli jsme následně v jarních 

měsících přesunout celou činnost do prostor hlavní budovy. Zde měli žáci hlavně výborné 

podmínky pro online výuku v počítačové učebně, každý měl k dispozici svůj počítač 

s připojením k internetu a sluchátka, aby se vzájemně při komunikaci se svými online 

připojenými spolužáky a učiteli nerušili.  

Pro žáky jsme také zajišťovali celodenní stravování prostřednictvím společnosti Scolarest  

a stravovacího zařízení v MMN. 

Počet žáků v průběhu měsíců kolísal, podle toho, které děti mohly navštěvovat prezenční 

výuku své třídy ve své škole od nejmenšího počtu cca 10 – 15 dětí na podzim až k více než 35 

dětem v některých jarních dnech. O žáky se staraly střídavě všechny asistentky pedagoga, 

vychovatelky školní družiny z obou jilemnických škol v celkovém počtu 13 osob. 

V podzimních měsících nám ještě pomáhaly i dvě pracovnice MMN Jilemnice. 

Celou činnost každodenně koordinovalo vedení školy. Každý týden pravidelně zasílalo 

hlášení o počtu dětí určeným koordinátorům na krajském úřadu LK, které sloužilo k dalšímu 

krizovému řízení kraje v rámci LK. V průběhu celého období také vedení školy spolu 

s hospodářkou připravilo podklady pro vyúčtování nákladů za tuto krizovou školu, které snad 

budou škole proplaceny z krizového fondu LK.  

Činnost byla oficiálně ukončena s nástupem všech žáků 1. stupně na pravidelnou prezenční 

výuku ke dni 12. 4. 2021. 

Doufáme, že jsme i touto činností a zajištěním krizové školy trochu přispěli ke zvládnutí 

epidemie Covid 19 a ulehčili hlavně zdravotníkům z MMN v Jilemnici nutnou péči  

o vzdělávání jejich dětí. 

 

V Jilemnici dne 15. 5. 2021     PaedDr. Václav Korbelář, ředitel školy 
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21. Informace o zapojení školy do různých projektů 

21.1 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.  

 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. 

 

Projekt Šablony II vstoupil v tomto školním roce do poslední fáze. V přípravném týdnu 

jsme absolvovali poslední seminář na téma Spolupráce rodiny a školy. Celkem 25 učitelů 

následně získalo certifikát od společnosti SEMIRAMIS za absolvování celého 80hodinového 

vzdělávacího cyklu. Získané poznatky učitelé následně využijí při běžné školní práci s žáky. 

V průběhu února 2021 jsme zpracovali a odeslali druhou Zprávu o realizaci projektu, která 

byla následně řídícím orgánem schválená. Vzhledem k uzavření škol v souvislosti 

s epidemiologickými opatřeními jsme nemohli splnit některé povinné výstupy projektu,  

a proto jsme zároveň s touto zprávou zpracovali i Žádost o změnu - prodloužení doby 

realizace projektu. Realizace projektu byla tak prodloužena do prosince 2021. Zbývá nám 

realizovat několik výstupů – doučovací kroužky a projektové dny ve školní družině. Jejich 

realizace je naplánovaná na září až prosinec 2021 a doučování využijeme nejen pro žáky  

se SVP, ale i pro doučování potřebných žáků, kterým hrozí školní neúspěch z důvodů 

„koronakrize“. Za část zbývajících finančních prostředků jsme realizovali nákup nových PC  

do počítačové učebny, část financí jsme použili i na financování nákupu setu interaktivní 

tabule a dataprojektoru do nové šesté třídy a na nákup dalších drobnějších pomůcek a knih  

do školní knihovny. 

 

Výstupy projektu se nám tak snad podaří splnit a všechny absolvované aktivity a zkušenosti 

jistě povedou ke zkvalitnění vzdělání pro všechny naše žáky. 
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21.2 Projekt OP VVV – Šablony pro ZŠ a MŠ III. 
 

Zároveň s realizací projektu Šablony II (více v předešlém článku) jsme společně s MAS začali 

připravovat podklady pro zapojení naší školy do dalšího kola projektů zjednodušeného 

vykazování – Šablony III.  

Žádost jsme podali v průběhu února 2021 a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany řídícího 

orgánu MŠMT jsme obdrželi 30. 4. 2021.  

Projekt má název „Vzděláváme se společně – ZŠ Komenského 288, Jilemnice a registrační 

číslo projektu je: CZ.02.3.X/0.0/20_080/0019493. Doba realizace projektu je od září 2021  

do června 2023. 

Celkový objem obdržených finančních prostředků je ve výši 723 189Kč.  

Finance budou využity převážně na financování platu školní asistentky pro základní školu  

a školní družinu a na nákup drobnějších pomůcek. Tato pozice velmi důležitě doplňuje další 

aktivity školy při podpoře práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Povinnou aktivitou je i organizace celoškolního projektu se zaměřením na rozvoj praktických 

kompetencí našich žáků.  

Doufáme, že i tyto aktivity přispějí k dalšímu zkvalitnění vzdělávání a výchovy našich žáků.  

 

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

 

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

MAS Jilemnicko. Mnohé aktivity z důvodů uzavření škol nemohly být realizovány nebo byly 

realizovány částečně často i úplně distanční formou.  

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), aktivita proběhla prezenční formou pouze 

v průběhů září a části října 2020. Distanční formou neprobíhala.  

 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.  

Ještě před uzavřením škol stihly naše dvě nové šesté třídy absolvovat adaptační pobyty  

na horské chatě na Rýchorách. Pobyty zaměřené na vytváření vztahů, klimatu, spojené 

s pobytem v krásné krkonošské přírodě nám pomáhaly realizovat pracovnice společnosti 

Společně k bezpečí -  p. Grohmannová a její kolegyně.  

Programy „Táhneme za jeden provaz“ se vzhledem k uzavření škol neuskutečnily. 

 výuka anglického jazyka pro pedagogy – probíhala podle možností prezenční i distanční 

formou. Zúčastnilo se jí celkem 5 učitelů z naší školy. 

 účast pedagogů na mnohých vzdělávacích programech podle nabídky.  

Většina seminářů byla vedena online formou.  

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

a čtenářskou gramotnost a komisi pro rovné příležitosti. 

 klub ředitelů spojený se sdílením informací – v průběhu školního roku proběhlo několik 

webinářů zaměřených vždy na aktuální téma – pravidla distanční výuky, zápis do 1. tříd, 

střední článek podpory, návrat žáků do škol. Výjezdní setkání se neuskutečnilo.  

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. 
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22. Jiné aktivity školy 

22.1 Beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou 

Ve čtvrtek 17. 9. 2020 jsme už podruhé přivítali ve škole paní spisovatelku Michaelu 

Fišarovou. Tentokrát byla beseda věnována žákům 7. ročníků, kteří si s ní povídali o knížce 

Nikolina cesta, která je určena právě této věkové kategorii. Paní Fišarová vedle své autorské 

práce ještě učí na zkrácený úvazek na základní škole. Znalost prostředí, dětských lumpáren  

i skrytých trápení umožňuje mladým čtenářům se s příběhy identifikovat. Mnohdy získají  

i nenápadný návod, jak problém řešit. 

Pro čtenáře knížky Nikolina cesta z řad našich žáků čeká v knížce i malé příjemné 

překvapení. Paní spisovatelku doprovází na besedách i pan Miroslav Reil, profesionální herec, 

který svým školeným hlasem při čtení ukázky žáky velice zaujal. 

 

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

Ochutnávka exotického ovoce  

Naše škola je již několikátým rokem zapojena 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.  

Dodávky byly v letošním roce realizovány pouze v době prezenční přítomnosti daných tříd ve 

škole.  Plně potom v průběhu konce května a června 2021. 

I v letošním roce proběhla ochutnávka exotického ovoce, tentokrát pouze pro přítomné žáky 

tříd 1. stupně. 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. 

Na konci května potom proběhla ochutnávka několika druhů mléčných výrobků a sýrů, 

tentokrát již pro všechny žáky. 

Žáky tyto netradiční aktivity zajímají a určitě přispívají i k rozšíření jejich praktických 

poznatků a dovedností, které se jim budou jistě hodit i v praktickém životě. 
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22.3 Vodácký kurz 8. a 9. tříd  - ORLICE 2021 

Po dlouhé době uzavření škol se začátkem června epidemiologická situace výrazně zlepšila  

a MŠMT umožnilo pořádat i mimoškolní akce. Vedení školy společně s třídními učiteli  

osmých a letos i devátých tříd dlouho neváhali a okamžitě zorganizovali tradiční vodácké 

kurzy na řece Orlici.  

První turnus absolvovali žáci devátých tříd v počtu 30 žáků společně se svými třídním učiteli 

a dalšími 2 dospělými. Druhý turnus se potom vydal vlakem k řece Orlici dokonce  

v rekordním počtu 53 dětí a 6 dospělých. Po oba turnusy jsme měli štěstí na pěkné počasí, 

které jsme vždy první den využili k nácviku základního ovládání lodí a koupání pod jezem. 

Druhý den si zapamatují hlavně osmáci, kteří prožili při plavbě i nevšední zážitky  

z velmi proměnlivého počasí, které jim přineslo nejprve sluníčko, dále ale déšť i bouřku. 

Vodu měli tak úplně všude. S veškerými nástrahami se děti velmi statečně popraly a odnesly 

si mnoho nezapomenutelných zážitků.  

Velké poděkování patří především zkušeným instruktorům panu Burešovi, Tryznovi, 

Herbsovi a Pšeničkovi a také všem třídním učitelům.  

 

 

 

Zpracoval: V Jilemnici dne 26. 6. 2021    Mgr. Jan Erlebach 
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22.4 Knížka pro prvňáčka 

Také v letošním školním roce probíhal projekt s názvem Už jsem čtenář (Knížka  

pro prvňáčka) na podporu čtenářské gramotnosti. Do tohoto projektu se přihlásila i Městská 

knihovna Jaroslava Havlíčka ve spolupráci s naší školou. Zapojily se obě dvě první třídy,  

tedy 32 prvňáčků. 

Děti ve škole i doma s rodiči plnily úkoly čtenářského binga, mezi které patřilo  

např. recitování básničky, zpívání písničky, hledání ukrytých pohádkových postav v obrázku, 

luštění tajenky, čtení v encyklopedii nebo vymýšlení jména pro skřítka knihovníčka.  

Děti si do školy přinesly své oblíbené knížky a velmi pěkně o nich vyprávěly  kamarádům. 

Vyzkoušely si také roli ilustrátora a mnohé ilustrace byly naprosto úžasné. 

Na prvňáčky čekala i pohádková cesta parkem, kde s Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým 

plnili úkoly a našli poklad – pytlík čokoládových dukátů. 

Odměnou za úspěšné absolvování projektu byla knížka pro prvňáčka od Michaely Fišarové 

„První školní výlet“ s ilustracemi Anety Žabkové. Paní Fišarová přijela k nám  

do školy na besedu a děti se tak setkaly se skutečnou paní spisovatelkou, která každému  

do knihy napsala věnování. Ukázku z knihy přečetl a vlastně i zahrál divadelní herec  

Miroslav Reil, což se dětem velmi líbilo a skvěle při čtení reagovaly. Knihu dětem předala  

a mezi čtenáře přivítala ředitelka knihovny paní Václava Zvelebilová. 

Mnohé děti vyprávěly, že si knihy čtou společně se svými rodiči. A tak všem přejeme milé 

chvíle a hezky strávený čas u společného čtení. 

Zpracovala: V Jilemnici dne 27. 6. 2021    Bc. Hana Jakouběová 
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22.5 Slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd 

V letošním roce jsme se ne úplně tradičním způsobem rozloučili s našimi žáky devátých tříd. 

Vlastně naopak. Oni se rozloučili s námi. Připravili pro nás i své rodiče „zahradní slavnost“.  

Konala se za krásného teplého počasí v úterý 22. června v podvečer na naší školní zahradě. 

Zde byly připraveny hlavně prostory pro občerstvení a společné posezení. Proběhly zde  

i krátké proslovy ředitele školy, třídních učitelů i poděkování zástupců žáků z obou tříd.  

To hlavní, ale měli žáci připravené ve školní budově. V jedné třídě předváděli chemické  

a fyzikální pokusy, v další třídě promítali samostatně zpracovaná videa z průběhu celé školní 

docházky, v další třídě si mohli rodiče vyzkoušet své vědomosti ze základů některých 

předmětů základní školy, případně si připomenout historii školní budovy. Jeden žák obohatil 

slavnost i opakovaným malým koncertem na piano. Pomyslným i skutečným vrcholem byla 

potom pro všechny zájemce vyhlídka na Jilemnici a okolí z vrcholu naší věžičky. Na školní 

zahradě bylo potom připraveno výborné občerstvení připravované samotnými žáky a velmi 

bohatá tombola. 

I když v letošním roce neměli „deváťáci“ tolik času na přípravu této akce jako v jiných letech, 

vše zvládli na jedničku. Poděkováním jim určitě byla přítomnost, úsměvy a slova chvály 

takřka celého pedagogického sboru školy i většiny rodičů a v mnohých případech i prarodičů. 

 

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

a hodně štěstí a úspěchů v dalším studiu i životě. 
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22.6 Letní kempy - Dětem přátelská a otevřená škola 
Po červnovém vysvědčení se vrata mnoha škol na dva letní měsíce uzavřou. Školy 

oněmí, po chodbách se nerozléhají dětské hlasy ani ozvěna dětských nohou. Budovy jsou 

nezvykle tiché. Neplatí to ale všude. 

ZŠ Komenského měla dveře pro děti otevřené i o prázdninách.  

Během těch letošních škola poskytovala zázemí nejen tradičnímu sportovně zaměřenému 

TRYKO táboru, ale nově zde proběhl i sportovní, anglický a výtvarný příměstský kemp.  

Tyto kempy byly organizované ve spolupráci s jilemnickou Místní akční skupinou (MAS 

„Přijďte pobejt!“). 

Program kempů byl pestrý. Ten anglický začínal každý den příjemně - pomerančovým 

nebo citronovým džusem. Děti měly dny inspirované zvířátky a dinosaury, hrály smyslové 

hry, úspěšně zvládly netradiční olympiádu, orientační běh parkem i stopovanou  

se závěrečným táborákem, na kterém opékaly kromě buřtů i sladké marshmallows. 

Netradičním a hravým způsobem se tak zdokonalovaly v anglickém jazyce, učily  

se spolupracovat a komunikovat. 

Při dvou sportovních kempech zaměřených na rozvoj všeobecných sportovních 

dovedností si všichni účastníci zdokonalovali své fyzické dovednosti, zkoušeli různé 

sportovní disciplíny, absolvovali i výlety a koupání po okolí Jilemnice. Děti, které  

po dlouhém „koronavirovém“ odloučení, kdy se nemohly setkávat a společně sportovat,  

se učily znovu spolupracovat a při všech činnostech si připomínat radost, krásu a důležitost 

pohybu. 

Již několikátým rokem organizovaný příměstský TRYKO tábor má také zázemí  

pro děti ve školní budově. V průběhu tří týdnů se v něm vystřídalo hodně dětí nejen 

z Jilemnice, ale i z blízkého okolí, ale třeba i z Prahy. Děti se na tomto táboře naučí 

překonávat své vlastní limity v mnoha oblastech, vyzkouší si základy horolezectví nejen na 

horolezecké stěně, ale i na přírodní skále, naučí se rozdělávat oheň a připravit si vlastní oběd 

a lahodný čaj z přírodnin. Projdou si nejhezčí místa po krkonošských hřebenech, vyzkouší  

si jízdu na kánoi na martinickém rybníku, jízdu na kolečkových bruslích i střelbu  

ze vzduchovky ve sportovním areálu Hraběnka. Vše vrcholí dobrodružným putováním 

korytem řeky Jizerky z Hrabačova až na soutok s Jizerou. To vše za každého počasí.  

Podle toho, že mnohé děti navštěvují tento kemp již poněkolikáté a přicházejí i jejich 

sourozenci je zřejmé, že je tyto netradiční činnosti baví a naplňují.  

Na rozdíl od těchto kempů potom děti na výtvarném kempu rozvíjely více svou vlastní 

fantazii a kreativitu. Vznikaly portréty i iniciály z přírodnin, vyzkoušely výrobu škrobového 

papíru, kašírování, tisk na látku, práci s vlnou i populární malování kamínků. Výtvarný kemp 

zakončil přípitek šampaňským a vernisáž v prostoru vstupní haly školní budovy s  velkou 

účastí rodičů a sourozenců.  

Velké poděkování patří všem vedoucím, kteří letošní „kempy“ připravovali.  

Byli to nejen učitelé ZŠ Komenského, ale i studentky a studenti pedagogické fakulty,  

ale i další odborní externisté z řady jilemnických horolezců. 

Zájem o prázdninové příměstské kempy byl mezi dětmi a rodiči velký a ohlasy 

příznivé. Možná se právě teď zrodila v Jilemnici nová tradice. A hlavně jsme rádi, že školní 

budova a přilehlé prostory ani v létě nezahálí a že se i zde najde celá řada zapálených lidí, 

kteří mají i v létě chuť a sílu se věnovat našim dětem. 
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23. Základní údaje o hospodaření školy 

23.1 Rozdělení výsledků hospodaření za rok 2020 a schválený rozpočet 2021 
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23.2 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 
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23.3 Čerpání rozpočtu podle jednotlivých středisek v roce 2020 
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22.4 Plán čerpání rozpočtu podle jednotlivých středisek v roce 2021 
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23.5 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 DEVRO s.r.o..         – 10 000,- 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 rozšíření knižního fondu dětskými knihami do školní knihovny. 

 

 

23.6 Přehled nefinančních darů škole  

 

V souvislosti s pandemií COVID 19 obdržela naše organizace v průběhu tohoto školního roku 

následující ochranné prostředky a testy na povinné testování žáků a pracovníků školy 

 

Testy: 

 1. Lepu rapid 425ks  27 625,00Kč   7. 4. 2021 

 2. Singclean 860ks  27 520,00Kč  23. 4. 2021 

 3. Singclean 400ks  12 800,00Kč  11. 5. 2021 

 4. SEJOY 1275ks  35 049,75Kč  28. 5. 2021 

 5. SEJOY 800ks  21 344,00Kč   4. 6. 2021 

 

Roušky a respirátory: 

 1.  nanoroušky   375ks  17 696,25 16. 10. 2020 

2. respirátory   483ks  16 035,60Kč 31. 3. 2021 

 3. nanoroušky   500ks  23 295,00Kč 31. 3. 2021 

 4. lékařské roušky 4 400ks 44 308,00Kč 23. 4. 2021 

 5.  nanoroušky  1 925ks 90 840,75Kč  6. 5. 2021 

 

Celková hodnota uvedených ochranných prostředků a testů je v hodnotě 299 118,10Kč.  

Je vedena v účetnictví školy na samostatném středisku. Fyzicky byly ochranné prostředky 

vydávány pracovníků školy, pracovníkům „krizové“ školy a žákům dle potřeby. 

Nespotřebované prostředky jsou uloženy ve skladu a je o nich vedena evidence. 

Testy byly průběžně využívány pro testování žáků a pracovníků školy. O využití testů je 

vedena podrobná tabulka v systému Mzdr. ČR. Zbytky testů jsou uloženy ve skladu.  

 

 

V Jilemnici dne 4. 8. 2021      PaedDr. Václav Korbelář 
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23.7 Normativní návrh rozpočtu přímých NIV na rok 2020 
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23.8 Normativní návrh rozpočtu přímých NIV na rok 2021 

 


