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1. Charakteristika školy
1.1

Základní údaje o škole

Název školy :
Adresa školy :

Základní škola Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574
Základní škola Ivana Olbrachta, Nad Špejcharem 574,Semily,
513 01

Odloučené pracoviště : Komenského nám. 150, Semily, 513 01
Zřizovatel :

Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily

Druh školy :

základní škola

Právní forma :
Forma hospodaření :
IČO :
Identifikátor zařízení :
Datum zařazení do sítě:

právní subjekt od 1.1.2000
příspěvková organizace
701 55 771
600 099 351
30.5.1996

Kapacita školy :
Ředitel školy :

450 žáků
Mgr. Jiří Jiránek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠKOLNÍ KLUB
ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ

1.2

IZO
IZO
IZO
IZO

102 442 941
117 700 312
150 007 914
102 966 575

Kapacita 450
65
50
230

žáků
klientů
klientů
jídel

Charakteristika školy

Základní škola Ivana Olbrachta se sídlem v Semilech, Nad Špejcharem je úplnou
základní školou, která pracuje ve dvou objektech : I. stupeň na odloučeném pracovišti
v Semilech, Komenského nám. 150 (budova v majetku zřizovatele), II. stupeň
v Semilech, Nad Špejcharem 574 ( v nájmu Gymnázia Ivana Olbrachta Semily ).
Objekt I.stupně (8 tříd, 1.-4.ročník) má vlastní školní jídelnu a kuchyň , dvě oddělení
školní družiny, malou učebnu výpočetní techniky, tělocvičnu a školní hřiště.
Hlavní budova se sídlem II. stupně (7 tříd,) byla ve školním roce vybavena sedmi
kmenovými učebnami /jedna třída 1. stupně/ a sedmi učebnami odborných předmětů:
učebna SPV předmětů /SVU/, ,Ch-F, dílna, cvičná kuchyně, dvě učebny cizích jazyků,
učebna PC. Učebny Př a Hv jsou z kapacitních důvodů využívány zároveň jako učebny
kmenové i odborné a žáci se do nich na jednotlivé hodiny přemísťují.
Při škole působí družina, školní klub, školská rada a rada rodičů.
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1.3

Rozhodnutí o zařazení do sítě škol

Škola je zařazena do sítě škol rozhodnutím školského úřadu Čj.P-22/96-Či-00 ze dne
30.5.1996. Rozhodnutí Čj 26/1992/2001 – 21 MŠMT ze dne 8.10.2001 používá
organizace identifikátor 600 099 351, sdružuje základní školu( IZO : 104 442 941) ,
školní družinu IZO : 117 700 312 ), školní klub ( IZO :105 007 914 ), školní jídelnu
(IZO : 102 966 575 ).
1.4

Organizační členění
a) ředitelství školy – ředitel školy, zástupce ředitele školy
b) ekonomický a administrativní úsek – hospodářka, účetní, mzdová účetní
c) kolegium - ředitel školy , zástupce ředitele školy, výchovný poradce , vedoucí
učitel I. stupně , ekonomka , hospodářka , vedoucí vychovatelka , vedoucí
školní jídelny, předseda ZOČMOS
d) správci kabinetů – ředitel školy jmenuje do výše uvedených funkcí (s výjimkou
ČMOS) pracovníky a stanovuje jim náplň práce

1.5

Využití prostor

A) škola Komenského nám. ( I.stupeň )





přízemí - šatny žáků, kancelář vedoucí školní jídelny, sklad školní jídelny, jídelna,
kuchyň, šatny a sociální zázemí zaměstnanců kuchyně
I.patro- tělocvična , sklad Tv , 3.A, 3.B, kabinet 1.stupně , sociální zařízení pro
chlapce a dívky
II.patro- sborovna, odd.. A a B školní družiny , 1.A, 2.B, 4.A, počítačová učebna,
sociální zařízení pro zaměstnance, chlapce a dívky
podkroví- 1.B, 2.A , 4.B, sklad , úklidová místnost , sociál. zařízení pro chlapce a
dívky
Pozn. tělocvična pronajímána sportovní veřejnosti ( cvičení žen ),
aktivitám SVČDM a ZUŠ.

B) škola Nad Špejcharem ( II. stupeň)
suterén – tělocvična, šatny tělocvičen, WC, kabinet TV, byty školníka a topiče
/Pozn. Škola využívá prostor tří tělocvičen a školního hřiště GIO./






přízemí – jídelna, kuchyň GIO, šatny žáků, odborná učebna F – CH, kabinet F.-CH,
učebna cizích jazyků, malá učebna cizích jazyků, nová učebna výpočetní
techniky, kabinet cizích jazyků a výpočetní techniky
I.patro – kancelář ředitele školy , zástupce ředitele školy , hospodářky školy a
účetní, sborovna, vestibul, sociální zařízení pro zaměstnance - ženy,
učebna SPV/SVU/ předmětů, 5.A, 6.A, 6.B,
9.A, soc. zař. pro chlapce a dívky,
II.patro – 7.A ,8.A, 8.B, učebna dílen ,
sociální zařízení pro chlapce a dívky, kabinety Př ,Z , Vv, D,Cj, pracovna
výchovné poradkyně
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2.

Organizace vzdělávání a výchovy

2.1

Vzdělávací program

Ve škole se vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Škola pro všechny“.
2.2

Učební plány

Všechny ročníky pracovaly v tomto školním roce podle ŠVP.
1. STUPEŇ
Názvy vyučovacích
Vzdělávací
předmětů:
oblast
Jazyk a
jazyková
komunikace

Český jazyk

1.
8+1d

Anglický jazyk
Matematika a
její aplikace
Člověk a jeho
svět

Umění a kultura

2.

3.

8+1d 9+1d

+1d

Matematika

4

4+1d

Prvouka

2

2

3

4.

5.

celkem

Z
toho
disp.

5+3

5+2d

43

8

3

3

10

1

4+1d

24

4

4+1d 4+1d
2

6

Přírodověda

1

2

3

Vlastivěda

1

2

3

Hudební výchova

Výtvarná výchova
Člověk a svět
práce
Pracovní činnosti
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Informatika a
komunikační
technologie
Informatika
Disponibilní časová
dotace
Celkem

1

1

1

1

1

5

1

1

1

2

2

7

1

1

1

1

1

5

2

2

2

2

2

10

+1d

1

2

1

118

14

1

3

2

5

3

20

22

25

25

26
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2.
STUPEŇ
Názvy
vyučovacích
předmětů:
Český jazyk a
Jazyk a jazyková literatura
komunikace
Anglický jazyk
Vzdělávací
oblast

6.
4+1d
3

7.

4

Informační a
kom. technologie Informatika

1

Člověk a
společnost

18
13

3
1

3d

3d

6

6

4

3+2d

18

3

4+1d

1

Dějepis
Globální
výchova

2

2

2

1+1

8

1

1

1

1

4

Fyzika

2

2

2

1

7

2

2

4

1

5

Člověk a příroda Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Výtvarná
Umění a kultura výchova
Hudební
výchova
Člověk a zdraví

Člověk a svět
práce

9.

4 4+1d 3+1d
3+1d 3
3

Německý jazyk
Matematika a její
aplikace
Matematika

8.

Z
toho
Celkem disp.

Tělesná výchova
Biologie
živočichů a
člověka
Praktické
činnosti
Volitelný
předmět
Disponibilní
časová dotace
Celkem

1+1d

1+1d

2

2

2

1

7

2

2

1

1

6

1

1

1

1

4

2

2+1d

2

2

9

2

1

1

2

1

2

1

1

+1d

4

1

+1d

+1d

+4

6

6

2

5

5

12

28

30

32

32

122

24
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2.3 Volitelné předměty
Název

Ročník

Seminář SPV
Konverzace - Aj
Zdravověda
Seminář dějepisu
Seminář dějepisu
Seminář ČJ
Technické kreslení
Seminář M
Konverzace RJ
Domácnost

7.
8.
8.
8.
9.
9.
9.
9.
8.,9.
9.

Hodinová dotace
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2. 4 Nadstavba nepovinných předmětů, kroužky, školní klub
Žáci pracovali celkem v 11 nepovinných aktivitách.
Název
Stupeň
Dovedné ruce

1.

Počítače-interaktivní tabule

1., 2.

Cizí jazyk – Aj

1.

/2 hodiny- pro 1.třídy a pokročilé

Cizí jazyk – Aj.

2.

Basketbal

2.

Pohybové hry

1.

Sportovní hry

2.

Volejbal dívky

1.

Keramika

2.

-ve spolupráci s Gymnáziem I.Olbrachta

Matematické hry

2.

Přírodovědný kroužek

2.
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3.Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání
3.1

Přehled vývoje počtu tříd a žáků
Celkový počet
Počet žáků na
žáků
jednu třídu
2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14
15
15
313
305
21
20,3
Počet tříd

Šk. rok

3.2

Zapsaní a zařazení žáci pro školní rok 2013/2014

Zapsaní do 1. třídy
44

3.3

Počet žádostí o
odklad
3

Odstěhovali se

Nastoupí do 1. třídy
40

1

Přehled prospěchu žáků
Počet žáků

Ročník
I.stupeň
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
II.stupeň
6.A
6.B
7.A
8.A
8.B
9.A

Prospělo s
Prospělo
Neprospělo
vyznamenáním
celkem
2012/2013
2012/2013
2012/2013
2012/2013
1.pol.
2.pol. 1.pol.
2.pol. 1.pol.
2.pol. 1.pol.
2.pol
15
13
18
16
16
20
18
18
31

15
12
18
15
16
20
19
18
31

15
11
15
12
11
13
15
7
15

15
11
14
12
10
13
15
8
17

15
13
18
16
16
20
18
18
31

15
12
18
15
16
20
19
18
31

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

17
19
33
21
22
27

16
19
33
21
22
27

6
8
10
8
4
4

5
9
11
9
4
4

17
19
33
20
21
23

16
19
33
20
22
27

0
0
0
1
1
4

0
0
0
0
0
0
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3.4

Přehled klasifikace chování a výchovných opatření
3. st.

1. pol.
2. pol.

2
3

Pochvaly 1. pol.
Pochvaly 2. pol.

3.5

11
4

Důtka TU
15
14

Napom. TU
16
11

Vzorný přístup k učivu
16-Vzorná reprezentace školy při sportu a
recitaci,2- vzorná příprava a práce ve škole

1
18

Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2013/2014

Zameškané
hodiny
Stupeň školy
Počet

3.6

Důtka ŘŠ
11
6

2. st.

neomluvené 1.pol.
1.st.
2.st
10
130

neomluvené 2.pol.
1.st.
2.st.
30
1

Počty žáků přijatých ke studiu

8 letá
Přihl. Přij.
14
14

Gymnázia
6 letá
Přihl. Přij.
-

4 letá
Přihl. Přij.
1
1

SOŠ vč.
SOU, U
konzervatoří
Přihl. Přij. Přihl. Přij.
17
17
10
10

OU, PrŠ
Přihl.
-

4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi,
způsobilosti
4.1

Přehled počtu pracovníků k 30.6.2014

Celkem :

fyzických
přepočtených

33
28,8

Z toho : učitelé
27 / 21,3
vychovatelky školní družiny 1,89
školní klub
0,94
nepedagogičtí :
4,7
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Přij.
-

4.2 Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli
Nastoupili
Odešli
Odešli na MD
Odešli do důchodu
Celkem odešli
4.3

Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Název vzdělávací akce
Školení BOZP vedoucích prac.
Školení práce s chemikáliemi
Dyslexie a dysortografie prakticky-Turnov
Jarní setkání výchovných poradců
Setkání preventistů
Konference M.R.K.E.V
Krajská konference MPP
Poradenský den
Školení –Hudba,rytmus
Interaktivní výuka NJ
Školení ČJ
Metodické setkání Př
Metodické setkání GIO/Čermák/
Seminář Učíme rádi
Metodické setkání GIO
Doplnění kvalifikace Beroun
Konference Senát – Mobil uživatel
Tajemství a symbolika pohádek
Právní předpisy-školení
Němčina jako další cizí jazyk
Podpora vícejazyčnosti na školách
Nové materiály ve výuce NJ
Samostudium
Školení VP
Logopedický asistent SPC Liberec

5.
5.1

1
1
0
0
0

Počet pedagogů
2
1
7
1
1
1
1
5
1
1
1
2
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
25
1
1

Výkon státní správy
Vydaná správní rozhodnutí ředitele školy

Vzhledem k posunutému vyšetření zralosti PPP Semily ředitel školy vydal 44
rozhodnutí o přijetí do prvního ročníku, později 3 rozhodnutí o odkladu povinné školní
docházky.
5.2

Zápis do prvního ročníku

Zápis do 1.ročníku proběhl 11.2.2013 v budově 1.stupně na Komenského náměstí.
V 1.ročníku bude v příštím školním roce 40 žáků ve dvou třídách.
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Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy

5.3

Proti rozhodnutí ředitele školy nebylo podáno žádné odvolání.
5.4 Osvobození od povinné školní docházky a od povinnosti docházet do školy
Žádný žák nebyl osvobozen od povinné školní docházky.

6.

Řízení školy

6.1

Realizace hlavních cílů stanovených školou

Hlavní cíle stanovené ve struktuře pro vlastní hodnocení školy na období 2013/2014.
Pozitiva:
-

Negativa:

zajišťování sponzorství
rozšíření účasti v projektech (vlastní
nové školní projekty)
úspěšnost podaných grantů
hledání cest k dovybavování školy
v celostátních projektech a grantech
maximální úspěšnost v přijím. řízení
účast v soutěžích a olympiádách ( viz
přehled)
pokračování v prezentaci školy
zvýšení estet. úrovně prostor v obou
součástech školy
spolupráce s MÚ a městskými
organizacemi
zklidnění atmosféry
zlepšení práce škol. parlamentu
dovybavování školním nábytkem ( uč.
katedry, židle,lavice, police ve třídách)
vymalování soklů barevně-prosvětlení
školy

6.2

-

-

zvyšování DVPP
nutné zlepšení podmínek pro výuku Tv
a jiných předmětů v terénu na 1.stupni
(zajišťování finanč. prostředků pro
budování hřiště za školou na Komen.
nám.)
úbytek žáků způsobený přijetím žáků
na víceleté gymnázium /14 žáků/

Hospitace

Během škol. roku 2013– 2014 provedlo vedení školy celkem 12 hospitací , ředitel
6, zástupce ředitele 6 hospitací.
6.3

Rada rodičů – SRPDŠ

Ve šk. roce 2013/ 2014 pokračovala RR ve své činnosti v původním složení vč.
nově zvolených zástupců rodičů 1. ročníku, v září byla zvolena nová předsedkyně.
Během školního roku se sešla celkem třikrát. Rada rodičů má 15 členů, tvoří jí
zástupci rodičů jednotlivých tříd. Ti následně podávali sdělené informace dalším
12

rodičům na tříd. schůzkách a spolupracovali s třídními učiteli. Byli informováni o
akcích pořádaných školou, vybírání příspěvků SRPDŠ, stavu a čerpání fondu Rady
rodičů. Z každého jednání obdrželi zástupci rodičů zápis. RR schvalovala plán
výdajů z fondu i další návrhy na jeho čerpání, pro školní rok schválila snížení
příspěvků od rodičů. Zástupci rodičů se vyjadřovali k aktuálním problémům
výchovy, vzdělávání a stravování žáků, jednali s vedením školy, s výchovnou
poradkyní i třídními učiteli, byli informováni o činnosti školy, záměrech a dalším
rozvoji.
RR se podílela na sběrových akcích, zájezdech pro žáky, plesu školy, dětském
karnevalu při Masopustu a vánočním jarmarku. Přispěla dle schváleného rozpisu na
plavecký výcvik 3.,4.roč., harmonizační pobyt 6.roč., lyžařský výcvik 7.roč.,
turistický kurz 8.roč., cyklokurz 9.roč. a na zakoupení cen za aktivity dětí během
školního roku.
6.4

Školská rada

V souladu s ustanovením § 167 zákona č . 561 / 2004 Sb. , o předškolním ,
základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) ,
zahájila ve škol. roce 2005 / 2006 svoji činnost Školská rada.
Ředitel školy seznámil ŠR s výr. zprávou a dalšími kontrolami / VZP, audit/,
zabývala se problematikou nájemného, úhrad energií, šaten, získávání grantů a
průběžným plánem akcí školy ( dle schváleného jednacího řádu) a stanovila si plán
schůzek v dalším školním roce. Školská rada se sešla 2x dle zákona.
Složení školské rady: Ing. Marcela Volšičková – za zřizovatele
Lena Mlejnková – za zřizovatele
Mgr.Soňa Jarolímková-Římková – zástupce rodičů nezl. žáků
Ing. Daniel Šída – zástupce rodičů nezl.žáků
Mgr. Ludmila Bachtíková – zástupce ped.pracovníků
Bc. Eva Šírová – zástupce ped. pracovníků
6.5

Spolupráce s jinými organizacemi a prezentace na veřejnosti

Škola již tradičně pořádá akce, na které jsou zvány další semilské i mimosemilské
základní školy a veřejnost / Zátopkova štafeta, Vaškův běh, Cesta proti času, ples
školy, vánoční jarmark, Dětská muzika, Zahradní slavnost, pasování páťáků,
rozloučení s devátým ročníkem
Žáci školy se zúčastnili kulturních a vzdělávacích programů městské knihovny,
výstav v muzeu, řady sportovních a jiných akcí místního, okrskového, okresního či
krajského charakteru. Škola spolupracovala se SVČDM a Sportovním centrem
při atletickém trojboji. Městské organizace vypomáhaly škole při již tradiční velké
akci Cesta proti času / knihovna, muzeum, SVČDM, městská policie/, které se
účastní další semilské základní školy a prima a sekunda GIO Semily.
Škola spolupracovala s občanským sdružením Cervus Semilensis při Masopustu –
dětském karnevalu a o.s Med/věd při akcích v zelené dřevěnce.
Škola pravidelně přispívá do měsíčníku Semilské noviny, 2x ročně vyšly školní
noviny s novým názvem Olbracht/N/ovinky( viz bod 9 výr. zprávy a příloha o
akcích pořádaných školu). V lednu proběhl 7.bál školy určený odcházejícím
devátým ročníkům.
Škola prezentovala výsledky své práce při podzimních třídních schůzkách. Aktivně
probíhá spolupráce s PPP Semily,
Pracovnice poradny se zúčastnily
harmonizačního pobytu 6. ročníků na Nebákově.
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Vzhledem k velkému množství akcí jsou tyto uvedeny v přehledu jako příloha
výroční zprávy.
Velkou prezentací školy jsou pravidelné oslavy všech státních svátků, které jsou
vždy zmíněny v Semilských novinách a veřejnosti promítnuty na kabelové televizi.
28.9 – Vaškův běh, 28.10. – Cesta proti času, 17.11. – setkání v aule, výstava,
program, 8.5. – vítězná bitva – vybíjená.
6.6 Účast v soutěžích a olympiádách
2. pololetí školního roku je vždy velmi nabité a náročné na nejrůznější soutěže jak
vědomostní , tak výtvarné, recitační a sportovní.
- v okresním kole olympiády v anglickém jazyce obsadil pěkné 5. místo Matěj Matouš z
8.B /vyučující Hana Hloušková/
- Štěpán Zonyga z 8.A prošel se svými vědomostmi hladce okresním kolem Dějepisné
olympiády a postoupil do krajského kola, kam ho doprovodila vyučující Lenka
Holubičková
- v okresním kole Biologické olympiády se utkalo 28 soutěžících, v této konkurenci
dosáhl Daniel Mikš ze 7.A na krásné 7. místo a Valentýna Patákova z 6.B obsadila 11.
místo /vyučující Jaromíra Mikšová/
- velkého úspěchu dosáhli žáci 5.A v okresním kole Pythagoriády /M/. Z počtu 24
soutěžících okresu obsadili: vynikající 2.místo Sára Langhammerová, 4.místo Anna
Hošková, 5. místo Viktorie Šídová a 7.místo Matěj Hejduk /vyučující Eva Šírová/
- v okresní recitační soutěži zaujali porotu svým přednesem Mikuláš Klodner z 2.A,
Valerie Rysová ze 4.B a Adam Zoubek z 3.B, který z 1. místa postoupil do krajského
kola /připravila Ilona Málková/
- ani ve výtvarné oblasti se naši žáci neztratili, v soutěži „Krkonoše očima dětí“
vyhlášené Správou KRNAP obsadila 2.místo Anna Konnyuová z 6.A a v soutěži
vyhlášené MěÚ Semily, odborem životního prostředí, 1.místo Veronika Holubcová z
8.A /vyučující Michaela Zajptová/
- i ve sportu máme želízka v ohni. V Preventan Cupu /vybíjená pro 4.a 5.ročníky/ v
okresním finále chlapci prohráli o 2 balony a skončili na 2.místě
V okresním kole Poháru rozhlasu dohodila kriketovým míčkem na 2.místo Natálie
Dolenská ze 6.B a Aneta Bubeníková ze 7.A na 3.místo. Adam Kousal z 8.B obsadil ve
skoku dalekém 1.místo, v běhu na 1000 m 1.-4. místo a Ondřej Kohout v hodu 4.místo.
Mladší žáci tím vystoupali na stříbrnou příčku a postoupili do krajského kola ve složení
David Hruška /8.A/, Adam Kousal /8.B/ a kluci ze 7.A, Dominik Lukeš, Luboš
Komínek ,Erik Tomáš a Martin Misař.
V okresním atletickém trojboji uspěli a postoupili do krajského kola z 1.místa Ondřej
Fries z 3.B, z 3.místa Eliška Štěpánková z 5.A a ze 4.místa Ondřej Zajpt ze 4.A /
vyučující Iva Doležalová, Martina Kousalová, Eva Šírová, Radka Holubcová, Jiří
Jiránek
Učitelé se snaží děti co nejlépe připravit na vyšší soutěže a nabídnout jim možnost utkat
se se žáky jiných škol. Každý postup z okrskového kola do okresního či krajského je
úspěchem a radostí soutěžících dětí i celé školy.
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Poradenské služby

7.
7.1

Výchovné poradenství

Výroční zpráva výchovného poradce
I. čtvrtletí
- žáci vycházejících a 5. ročníků byli seznámeni s možnostmi studia na SŠ
- zveřejněny střední školy s talentovou zkouškou (dřívější termín podání přihlášek)
- zveřejněny burz škol (nabídek SŠ) pro žáky 9. ročníků
- dohodnuty exkurze na Úřad práce v Semilech (v rámci pracovních činností, rodinné,
občanské výchovy, nebo s třídním učitelem) – dodatečné informace o školách, o kterých
žáci uvažují, o trhu práce, atd.
- průběžné seznámení s informačními materiály SŠ a se dny otevřených dveří
- zajistit průzkum zájmu o SŠ
- informační schůzka s rodiči žáků 9. ročníků (informace o systému podávání přihlášek,
fungování zápisových lístků, termíny, výsledky profesní diagnostiky)
- do 30.9.2013 zjištěni žáci s SPU, žádosti rodičů o integraci, správní řízení ředitele
školy, seznámení rodičů s výsledky
- zajištěno vypracování individuálních vzdělávacích plánů na jednotlivé předměty (Čj,
cizí jazyk, matematika)
- zajistit fungování školního poradenského pracoviště (ředitel školy, VP, metodik
prevence, DA – zástupce I. stupně)
II. čtvrtletí
- školní burza škol, informace rodičům přímo od zástupců škol (probíhá na ZŠ
F.L.Riegra)
- odevzdání přihlášek na SŠ, ve kterých je požadována talentová zkouška
- návštěva poradenského oddělení ÚP
- spolupráce s rodiči v rámci konzultačních hodin
- II. průzkum zájmu o SŠ
- konzultace nároků na kompenzační pomůcky pro děti s více vadami
- dohled nad průběhem hodin nápravy žáků s SPU
- sjednat konzultace se zástupci PPP Semily
III. čtvrtletí
- zajištěny závazné podklady k přihláškám na SŠ
- zkontrolovány přihlášky na SŠ, zajištěny podpisy žáků a rodičů (platilo i pro žáky 5.
ročníků, kteří měli zájem o studium na gymnáziu), potvrzení od lékaře
- účast u zápisu do I. tříd, evidence žáků, evidence odkladů (šetření PPP proběhlo až po
1.3.2014), evidence příchodů, vypracování seznamů žáků (zapsaných, přijatých,
nepřijatých, odkladů, žáků po odkladu atd.)
- dohled nad průběhem hodin nápravy žáků s SPU
IV. čtvrtletí
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- kontrola vyplnění a odeslání přihlášek žáky
- zajištěna profesní diagnostiku pro zájemce 8. ročníků (scio)
- dohled nad průběhem hodin nápravy žáků s SPU
- evidence přijatých žáků
- proběhla pomoc žákům, kteří nebyli přijati (s odvoláním)
- pomoci při orientaci mezi školami, které poskytují druhé kolo přijímacího řízení
(školní internet, katalogy škol, telefonní čísla, atd.)
- byly potvrzeny přihlášky žáků, kteří se budou účastnit druhého kola přijímacího řízení
- byl vypracován přehled přijatých žáků
- dohled nad průběhem hodin nápravy žáků s SPU
- sjednat konzultace se zástupci PPP Semily (vhodná účast zástupců prvního stupně)
Výchovný poradce v průběhu roku postupoval dle vypracovaného plánu práce a řešil
aktuální problémy.
Na začátku roku byl zajištěn soupis dětí, které mají nárok být vzdělávány podle IVP a
rodičům byla připomenuta nutnost o IVP zažádat. Následně vedení školy všem
žádostem vyhovělo a žáci byli vzděláváni podle IVP. Výchovný poradce zajistil
vypracování IVP pro tyto žáky.
Během roku proběhlo několik setkání výchovných poradců. Stalo se tak na podzim,
před vánočními prázdninami a na jaře. Byly zde probírány novinky v oblasti
výchovného poradenství a zákonodárství.
Všem žákům se podařilo dostat se na střední školu. U několika vyšlo odvolání. Na
závěr roku byl sepsán přehled škol, na které byli žáci devátého ročníku přijati a kam
podali zápisové lístky.
V květnu proběhla kontrola IVP z PPP Semily.
V průběhu roku byl výchovný poradce kontaktován v několika osobních případech,
které řešil individuálně s žáky, rodiči, ostatními pedagogy, soudem, PPP apod.
7.2

Volba povolání
Nedílnou oblastí v práci výchovného poradce na 2. stupni je poradenství v profesní
orientaci žáků. Tato příprava probíhá již v nižších ročnících, soustavněji pak v 8. a 9.
ročníku. Žáci navštěvují informační a poradenské středisko ÚP v Semilech, podstupují
testy, ve kterých si mají uvědomovat své zájmy.
Žákům devátých ročníků bylo v září nabídnuto rozšířené vyučování ČJ a M jako
povinně volitelný předmět.
Souběžně proběhl průzkum mezi žáky devátých ročníků o volbě povolání. Poté
proběhl test žáků devátých ročníků, který jim mohl pomoci při mapování vlastních
zájmů a dovedností. Žáci dostali informace o probíhajících burzách škol a dnech
otevřených dveří na jednotlivých školách. Burzy škol v Turnově se škola účastnila.
Žáci devátých ročníků vyjeli individuálně, osmé ročníky s pedagogickým
doprovodem.
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Škola se zúčastnila projektu SUPŠ Turnov, který byl zaměřen na přípravu budoucího .
povolání a rozvoj dovedností u žáků ZŠ) - Odlévání kovů (3 návštěvy během škol.
roku, žáci 9.A,4.A, 6.A, 8.A, práce v dílnách .
Žáci obdrželi tzv. kuchařku, jak postupovat ohledně přijímacích řízení.
Přijímací zkoušky 2013/2014
1. přihlášky
- dvě přihlášky (žáci obdrží na ZŠ, s vyplněnými známkami a údaji)
- žáci vyplní školu a obor, nechají potvrdit na ZŠ (donést výchovnému poradci)
- žáci si mohou vybrat termín (aby se neshodovaly na přihláškách)
- doručit na SŠ do 15. března (u škol s talentovou zkouškou 30. listopad)
2. přijímací zkoušky
- konec dubna (u škol s talentovou zkouškou leden)
- Liberecký kraj – jednotné přijímací zkoušky u oborů zakončených maturitou (testy
scio nebo cermat)
- výsledky budou zveřejněny elektronicky (pouze rozhodnutí o nepřijetí poštou)
- zasílat se bude na vědomí (dříve do vlastních rukou)
- odvolání do tří dnů
3. zápisový lístek
- žáci si vyzvednou v kanceláři ZŠ (bude zapsáno číslo, zaplatí drobný poplatek)
- do 10 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí musí přijatý uchazeč odevzdat zápisový
lístek řediteli SŠ
- zápisový lístek se může změnit pouze v případě, že byl uchazeč přijat na odvolání
4. důležité stránky
www.edulk.cz – informace Libereckého kraje
www.cermat.cz – firma zajišťující testování
www.occupationsguide.cz – testy pro volbu povolání
www.skolstvi.kraj-lbc.cz
www.msmt.cz
www.scio.cz
Všem žákům se podařilo dostat se na střední školu. U několika vyšlo odvolání. Na závěr
roku byl sepsán přehled škol, na které byli žáci devátého ročníku přijati a kam podali
zápisové lístky.
7.3

Integrovaní žáci
K 30.9 .2013 bylo integrováno 15 žáků . Pro žáky na základě posudku PPP Semily
byly vypracovány individuální vzdělávací plány, se kterými byli seznámeni vyučující
žáka i rodiče, 3 individuální vzdělávací plány
byly konzultovány s jinými
mimosemilskými poradenskými pracovišti. Žáci měli možnost navštěvovat hodiny
nápravy a jednou týdně pracovat a procvičovat na počítači pod vedením pedagoga.
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Ročník
první
druhý
třetí
čtvrtý
pátý
šestý
sedmý
osmý
devátý

7.4

Počet
2/1x sluchové postižení, 1x SPCh/
1 /1x SPU/
2 /SPU/
3 /2x SPU,1x SPCh/
0
4 /3x SPU, 1x SPCh/
3 /3xSPU/
0
0

Talentovaní žáci
Nadaným žákům a žákům jevícím zájem o specifické oblasti výuky věnují pedagogové
individuální péči, spolupracují s VP a rodinou. 14 žáků bylo přijato ke studiu na
víceletém gymnáziu. Žáci mají možnost rozvíjet své schopnosti i talent výběrem
volitelných a nepovinných předmětů v rámci školního klubu (viz body 2.2, 2.3 a 2.4
této zprávy).

7.5

Dyslexie a logopedie
Logopedickou nápravu prováděla ve školním roce 2013/14 Mgr. Ludmila Bachtíková
/pedagogika vystudována v Hradci Králové, doplňující tříleté studium speciální
pedagogiky v Olomouci/ v rozsahu 1 hodiny týdně.
Na začátku školního roku proběhla depistáž u prvňáčků, kteří byli velmi šikovní. Ze
všech ročníků 1.-4. začínalo s nápravou 14 dětí, na konci školního roku bylo v péči 5
dětí. Někteří žáci chodí na logopedii k logopedce na polikliniku k paní Mirce Koucké těžší případy k ní škola doporučuje. Ti jsou pak pouze ve škole kontrolováni.
Jeden chlapec s vadou sluchu je dlouhodobě v péči SC Liberec, ve škole je náprava
prohlubována s třídní uč. Mgr. Ivana Kordíkovou a vychovatelkou v družině
M.Komínkovou . SC Liberec vyšetřoval na doporučení školy další dívku, která dochází
na nápravu na polikliniku a taktéž se náprava prohlubuje ve škole s třídní uč. Mgr. L.
Bachtíkvou.
Jako dyslektická asistentka byla Mgr. Ludmila Bachtíková po dohodě se školní
výchovnou poradkyní Mgr. Věrou Horákovou a pedagogicko psychologickou poradnou.
Nápravu prováděly vychovatelky v ŠD, Miroslava Komínková je proškolena jako
dyslektická asistentka.
* v průběhu školního roku jsou šetřeni další „potřební“ žáci, většinou na doporučení
třídních učitelek nebo na žádost rodičů
* náprava vad výslovnosti probíhá během jedné vyučovací hodiny, o přestávkách, ve
školní družině, odpoledne po vyučování
* rodiče se mohou nápravy zúčastnit a kdykoliv se informovat
* většina učitelek na 1. stupni je proškolena a mohou pracovat jako dyslektické
asistentky, absolvovaly studium spec. pedagogiky (Bachtíková) nebo kurz pořádaný
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Pedagogicko-psychologickou poradnou v Semilech (Kordíková, Málková, Myslivcová
– MD, Doležalová, vychovatelka ŠD Komínková)
* s dětmi, kterým byla diagnostikována vývojová porucha učení, pracují učitelky, řídí se
pokyny Pedagogicko-psychologické poradny a Individuálním vzdělávacím plánem,
pokud o něj zákonní zástupci žáka požádali ŘŠ
* s těmito žáky pracujeme jako se žáky se zdravotním znevýhodněním, péče o tyto děti
je zakotvena i v našem ŠVP, který nese právem název „Škola pro všechny“
* vyučující mohou požádat o pomoc PPP v Semilech, spolupracují s výchovnou
poradkyní Mgr. Horákovou
* pravidelně v květnu probíhá hodnocení IVP a dodatků k IVP, kterého se účastní
zástupce PPP v Semilech (Mgr. Ivana Goddefroy), výchovná poradkyně školy a za 1.
stupeň Mgr. Bachtíková
7.6

Primární prevence
V této oblasti má škola vypracovaný tzv. Minimální preventivní program, který se
dotýká všech činností školy a jehož cílem je minimalizovat projevy šikany, toxikománie
a dalších nežádoucích jevů na straně jedné a propagovat zdravé a prospěšné formy
životosprávy, chování, atd.
Pro žáky 1. a 2. stupně byly pořádány besedy např. na tato témata
Drogová závislost - nebezpečí závislosti na drogách, alkoholu a kouření
Kriminalita a delikvence - záškoláctví, šikana, krádeže, vandalismus
Právní vědomí - přednášky zaměřené na práva a povinnosti žáků
Nebezpečí válečných konfliktů - dopad na společnost
Sexuální výchova - pro 9.třídu
Akce AJAX - pro 2.třídu
Zdravá výživa
Problematikou prevence před škodlivými vlivy se zabývají i učitelé v rámci svých
předmětů, zejména v hodinách globální výchovy, tělesné výchovy , přírodovědy,
vlastivědy.
K varování před škodlivými vlivy slouží též informace z internetu, odborné literatury,
videokazet, nástěnky věnované výše uvedeným bodům preventivního programu a
doporučení učitelů žákům sledovat televizní pořady věnované prevenci a následná
diskuse ve vyučovacích hodinách.
Plnění tohoto úkolu připadá i třídním učitelům v rámci třídnických hodin (poučení o
bezpečnosti) a schůzek s rodiči žáků (rodičovské schůzky nebo individuální setkání ).
Velmi kladně na žáky působí sportovní a kulturní akce pořádané školou, zájmové
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kroužky, akce pořádané jinými školami či organizacemi, kterých se pravidelně
účastníme. Pozitivně působí i hodnocení výsledků a chování našich žáků na sportovních
a vědomostních soutěžích
a školních výletech.
Průběžné aktivity
- práce vyškolených peer aktivistů
- rozšiřování informačních materiálů prostřednictvím peer aktivistů mezi žáky školy
- propagace a půjčování knih s tématikou protidrogové prevence
- informování rodičů v rámci pravidelných rodičovských schůzek, o problémech s
návykovými látkami na škole
- pořádání besed se zaměřením na protikuřáckou tématiku, požívání alkoholu a dalších
návykových látek
- v rámci možností školního řádu snižování dostupnosti návykových látek v prostorách
školy a jejím nejbližším okolí
- mezipředmětová spolupráce s kolegy
- v rámci mimoškolních aktivit – pravidelné návštěvy krytého bazénu v Liberci,
sportovní akce, možnost využívání školního klubu atd.
- šikana – beseda na Policii ČR
- „Den proti drogám“ - II.stupeň. Přednášky na téma „Agrese a šikana“, Přátelství a
láska,„Sex, aids a vztahy“, „Jak jsem přišel k drogám“, „Jak člověk přichází na svět“,
„Světová náboženství“.
- „Den proti kouření“ - I.stupeň. Besedy a přednášky, program peer aktivistů- Nouzov
proti drogám 6. a 7. třídy – Vadí, nevadí, program prevence v oblati zneužívání
alkoholu, prevence v oblasti pohlavně přenosných chorob apod.
- AIDS CARE, EDUCATION TRAINING“
- sdružení pro péči, vzdělávání a vyučování o AIDS (ing. M.Koťátko)
- beseda s kurátorkou pro mládež
- drogová problematika, beseda s Policií ČR
- kriminalita mládeže, beseda s Policií ČR
- listopad 2013 - Život není hra – kyberprostor – 9.třídy
- listopad 2013 Den prevence kriminality – 6. třídy
- listopad 2013 – Domácí násilí – 7. třídy
- červen 2014 – Černobílé vykřičníky – 3. a 4. třídy
- červen 2014 - Tak to umíme my ! – setkání s handicapovanými lidmi – 1., 2. třídy
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- červen 2014 – Nouzov proti drogám – Vadí, nevadí ( nebezpečí AIDS) – 7. třídy
- přednáška s psychologem Vězeňské služby Valdice – Právní vědomí, Nebezpečí
závislosti – drogy, alkoholismus – 8. a 9. třídy – aula GIO

7.7

Případy sociálně patologických jevů

V dnešní době se velmi rozšířilo kouření mezi žáky již v nižších ročnících. Špatným
vzorem jsou pro ně starší spolužáci a bohužel studenti gymnázia, které sídlí ve stejné
budově.
V tomto školním roce byly uděleny dvě trojky z chování za opakované opouštění školy
o přestávkách za účelem kouření a požívání návykových látek. S rodinami obou žáků
byla velmi dobrá spolupráce. Jeden chlapec na žádost rodiny podstoupil v lednu 2014
léčení v Liberci.

8.

Údaje o výsledcích kontrol

Proběhly tři kontroly: 1x audit pro zřizovatele – veřejnosprávní kontrola, 1x KHS a 1x
KÚ LBK .

9.
9.1

Údaje o dalších aktivitách školy a další významné údaje
Projektové vyučování, granty

Probíhá celoškolně nebo v týmech ( ročníky nebo třídy 1.a 2.stupně) Je prioritou, aby se
zdařilé projekty staly pravidelně se opakující součástí výchovy a vzdělání. O zdařilých
akcích poskytovala škola pravidelně příspěvky do Semilských novin.
A) Realizované nebo průběžně probíhající školní projekty:
 Vaškův běh
 Velikonoční šplhoun
 Projekt environmentálního vzdělávání ( 2. st.)
 Peer-program (1. a 2. st.)
 Planeta Země 3000 ( 2. st.)
 M.R.K.E.V. ( 2. st.)
 Adopce stromů pro Jizerské hory
 Šikana, Policie ČR ( 1. st. – v rámci prim. prevence)
 Projekt Dopravní výchova
 Cesta proti času
 Setkávání při oslavách státních svátků
 Olbracht/n/ovinky – školní časopis
 Branné cvičení 1.st.
 Týden pro Zemi
B) Realizované nebo průběžně probíhající granty:
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 V tomto roce škola podala 2 žádosti o grant Libereckého kraje
Program G-14- TV a sport – Zajištění okrskových soutěží pro okolní školy –
uspěl ve výši 9 tis.Kč
- Program G-10- Prezentace školy ve volném čase – uspěl ve výši 10 tis. Kč .
Díky zřizovateli, který přispěl na spoluúčast částkou 18 tis. Kč, mohl projekt
proběhnout v plném rozsahu. Zbývající částku přispěla Rada rodičů při škole.
-

C) Realizované nebo průběžně probíhající celostátní programy.
Post Bellum je stále živé
V loňském školním roce se pětičlenná skupina dívek z 8.A věnovala projektu Naši
sousedé, který již několik let organizuje sdružení Post Bellum. Celý projekt spočívá
ve vyhledávání pamětníků, kteří byli během svého života nějak postiženi válkou
nebo komunistickým režimem. Žáci základních škol následně životní osud
vybraného hrdiny dokumentární formou zpracují.
Za podpory Městského úřadu v Semilech proběhla loni soutěž mezi žáky
semilských škol, ve které naše žákyně získaly nádherné 1. místo. Bohužel jejich
radost z výhry byla jen poloviční, neboť několik dní před závěrečnou prezentací
náhle zemřel pan Ladislav Trejbal, člen ilegální skupiny ILPKORG, jehož pohnutý
životní osud dívky zpracovaly jako rozhlasovou reportáž. Součástí závěrečné
prezentace mělo být také věnování originálního portrétu, který nakreslila Veronika
Holubcová, jedna z členek týmu. Po vyhlášení výsledků soutěže jsme přislíbili
zástupkyni Post Bella předání natočeného materiálu a také portrétu pana Trejbala
pozůstalé rodině. Abychom však respektovali soukromí pozůstalých, rozhodli jsme
se rodinu kontaktovat až v září. Dívky v doprovodu p.uč. Bělkové a Zajptové
(vedoucích projektu) navštívily syna a manželku pana Trejbala, poděkovaly za
spolupráci a předaly slíbené materiály.
I v dalším školním roce se naše škola rozhodla do tohoto projektu zapojit a přispět
tak k připomenutí minulosti, ze které bychom se měli všichni poučit.
9.2

Exkurze

Tvoří součást výuky na I. i II. stupni, měly by mít kontinuitu s projektovým
vyučováním, jsou zařazovány do výuky buď opakovaně jako osvědčené nebo podle
aktuální nabídky.
Některé z realizovaných exkurzí :
 Cesta do pravěku ( Centrum experim. archeologie) Všestary
 Tma přede mnou , Den Země ( Vrchlabí)
 Návštěvy semilské měst. knihovny ( programy během šk . roku ),
návštěvy muzea ( výstavy během šk. roku),
 Hasičský záchr. sbor Semily ( ukázky techniky),
 Noc kostelů- věž semilského kostela sv.Petra a Pavla a Koštofrank
 Čistička odpad. vod. Bítouchov
 Úřad práce
 Radnice Semily
 Národní muzeum, Pražský hrad
 Riegrova stezka, Železný Brod
 Ekologická exkurze Jizerské hory, Krkonoše
 Spálovská elektrárna
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9.3

Environmentální výchova
Koordinátorem EVVO je Mgr. Radka Holubcová
EVVO byla integrována do jednotlivých předmětů. , v 7. ročníku – globální
výchova zaměřená na ekologickou výchovu
Mezipředmětové aktivity :
Projekty – účast v projektu Kořeny – jak číst krajinu a hledat v ní své místo
Recyklohraní, Ekopolis, Multipolis, E-DUR- Udržitelný rozvoj
Exkurze:
Žáci 6. tříd – Krkonoše – návštěva muzea ve Vrchlabí – expozice Kámen a život
a vycházka s průvodcem KRNAPu po Krkonoších - 12. září
Výukový ekologický program - ZOO Liberec ( Dobrodružství z poznání), útulek
Archa – 6. třída, 7. třída – 29. dubna
Čistírna odpadních vod – Semily
Sběrný dvůr - Semily
Turisticko – ekologický kurz na Branžeži – 8. třídy – 10.- 13. června
Závěrečný ekologický kurz v Jizerských horách – 23. 6. –2 5.6. . 2014 s plněním
projektu Kořeny – jak číst krajinu a hledat v ní své místo – 7. třída, 6. třídy –
účast na jednodenním programu v Jizerských horách
Vycházky do přírody, tvoření z přírodních materiálů ve školní družině
Příprava vybraných žáků na olympiády a soutěže – soutěž Mladých zdravotníků,
soutěž – Krkonoše očima dětí / 2.místo ve výtvarné soutěži získala Anna
Konnyuová z 6.A/, biologická olympiáda
5. 5. 2014 - vyhlášení výtvarné soutěže, obrázek na téma "Proměny přírody" - 1.
místo Veronika Holubcová 8.A (vyhlašoval semilský Referát životního prostředí)
Výukový ekologický program v Sedmihorkách – 1. stupeň
- Týden pro Zemi- zapojení do akcí města
- úklid okolí školy
- interaktivní výstava Supermarket svět – globální témata – 6. – 9. třída
Prostředí školy
* pokračování ve třídění odpadů a sběru vysloužilých elektrozařízení, vybitých
baterií – projekt recyklohraní
* sběrové týdny starého papíru
* práce na školním pozemku
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* vedení žáků k udržování čistoty prostředí školy, okolí školy, k péči o květiny
Spolupráce s okolím
* pokračování v zapojení sítě škol M.R.K.E.V.
* s ekologickým střediskem – Střevlík, Divizna, Společností přátel přírody,
střediskem ekol. výchovy – KRNAP, ekol. střediskem v Sedmihorkách
* s hasiči, policií
* s centrem M. E.D.věd – výukové ekologické programy, ekologický kroužek –
1. stupeň
* s městskou knihovnou – účast na ekologických dílnách
Vzdělávání
* účast koordinátora na konferenci M.R.K.E.V. – ZŠ Josefův Důl

9.4

Školní noviny a webové stránky

V rámci práce v povinně volitelném předmětu pracuje redakční rada školního časopisu
s novým názvem Olbracht/n/ovinky. Školní časopis vyšel dvakrát za rok ( vánoční,
jarní). Při zpracování témat používají žáci výpočetní techniku, text doplňují ukázkami
výtvarné tvorby, vlastními křížovkami, rozhovory s učiteli apod./ v příloze ukázka
časopisu/
Škola nabídla žákům i rodičovské veřejnosti webové stránky, které jsou průběžně
aktualizovány, doplňovány / školní dokumenty, zápisy ze Školské rady, informace pro
rodiče, fotogalerie, úspěchy školy apod./ : www.zsiosemily. cz.
Koncem školního roku se začalo pracovat na nové podobě webových stránek –
sjednocení s 1.stupněm – z důvodu nemoci nebyly spuštěny v průběhu tohoto školního
roku, budou spuštěny v průběhu 1.pololetí šk. roku 2014/15.
9.5

Školní parlament

Školní parlament byl zvolen na úvodní schůzce ŠP v říjnu 2013 a to ze zástupců tříd 6. 9.tříd. /starostové a místostarostové nebo jiní žáci, kteří dokáží komunikovat/. Na
úvodní schůzce se připomenulo dětem, proč ŠP pracuje. Nejde o žalování, účelem by
mělo být: co chceme nového, co chceme jinak, kam chceme školu posunout, ať již
v kulturních, sportovních, společenských akcích, výuce, výzdobě školy apod.
Úvodem každé schůzky byla kontrola zadaných úkolů, ať již dětem či vedení školy od
dětí. Děti přicházely s různými náměty / zlepšení výzdoby chodeb, natřít radiátory,
založit kroužek basketbalu, nefunkční šatny u tělocvičny apod., požadavek více akcí
jako je odbíjená proti učitelům apod./ Některé požadavky dětí se podařilo splnit.
S pomocí ŠP se podařilo zlepšit úklidy tříd, koncem školního roku bylo zavedeno
bodování, známkování úklidu na 2.stupni. Jednalo se o náhodné kontroly, přesto se
naučili žáci přistupovat k úklidu zodpovědně denně.
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ŠP se scházel dle potřeby, nejméně však jednou za 2 měsíce. Koordinátorem ŠP byl
Mgr. Jiří Jiránek a Bc. Eva Šírová. Jeho cílem bylo a stále je zapojit žáky do řešení
problémů týkajících se života ve škole. O výsledcích svého jednání informovali členové
ŠP třídní učitele a žáky na třídnických hodinách.
Na každé schůzce se koordinátor snažil připomínat dodržování školního řádu,
předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy
apod. Cílem ŠP je také pomáhat s organizací akcí tříd, řešit připomínky a návrhy žáků
na lepší chod školy.
Velice důležité bylo vysvětlit pravidla chování na půdě ŠP. Vybíráme alespoň ty
nejdůležitější: 1/ nepřekřikovat se a naslouchat si, respektovat názory druhých, 2/
nezesměšňovat se a vzájemně se neurážet, 3/ nepoužívat vulgární výrazy, 4/ řešit školní
problémy, 5/ předávat spolužákům nezkreslené informace, 5/ spolupracovat v týmu, 6/
zúčastňovat se schůzek a přicházet včas.
9.6

Výpočetní technika

Pro výuku předmětu výpočetní technika ( VT ), jazyky a další předměty využívají žáci
prvního a druhého stupně novou počítačovou učebnu vybavenou 30 stanicemi
v operačním systému Microsoft Windows. Na pobočce 1. stupně je k dispozici malá
učebna výpočetní techniky s pěti stanicemi, která byla zmodernizována o nové stoly.
Výuka předmětu výpočetní technika je zaměřena na uživatelské zvládnutí programu
Microsoft World a Excel, praktické využívání el. pošty a využívání internetu jako zdroje
informací. Žáci jsou vedeni ke zvládnutí práce s informacemi, zpracování textu,
s vědomím jeho praktického využití ve výuce.
Učebna je využívána v hodinách anglického a německého jazyka, zeměpisu, dějepisu,
češtiny, globální výchovy, přírodopisu, matematiky i v povinně volitelných předmětech.
Vzhledem k rekonstrukci a vybavení nové počítačové učebny mohou samostatně
pracovat i žáci z početnějších tříd.
9.7

Sport a tělovýchova

Škola se již tradičně zapojuje do sportovních aktivit a motivuje co nejširší okruh žáků
tak, aby se rozvíjel kladný vztah ke sportu, pohybu a zdravému soupeření v duchu fair
play. Pořádá opakovaně jednak vlastní školní akce a jednak zapojuje žáky do
reprezentace školy v měřítku okresním i krajském (viz níže). Kromě dobrého umístění
v mnoha disciplínách si žáci ověřovali i fakt, že pro dosažení výborných výsledků
nestačí pouze talent. Průběžný podrobný výčet sportovních akcí uvádí příloha této
zprávy.
Žáci 3. a 4. ročníku absolvovali povinný plavecký výcvik, žáci 7. ročníku lyžařský
výcvik, žáci 8. tříd turistický kurz, nově absolvovali žáci 9.ročníků cyklokurz. V rámci
nabídky volitelných předmětů si žáci mohli zvolit sportovní a pohybové hry na 1. a 2.
stupni.
Do výuky jsou začleňovány branné prvky a ty jsou pak prakticky ověřeny formou
branného cvičení s plněním úkolů na jednotlivých stanovištích.
Škola zajišťuje pro okolní školy některé soutěže na okrskové úrovni /Zátopkova štafeta,
Atletický trojboj, kopaná pro ml. a st. žáky, florbalové turnaje.
Některé z mnoha sportovních akcí a soutěží :
 Coca-cola cup ( kopaná )
25














9.8

Atletický trojboj ( oblast,kraj)
Turnaj ve vybíjené v rámci městských škol
Preventan Cup-vybíjená, okrsek, okres, kraj
Pohár rozhlasu
Zátopkova štafeta
Vaškův běh ( při příležitosti státního svátku sv. Václava – 1. stupeň/
Školní lyžařské závody ve slalomu
Mc Donald Cup ( kopaná)
Turnaj ve florbalu
Kinderiáda
Odznak všestrannosti
MČR škol v plážové kopané
OVOV

Odborová organizace

Má 25 členů, z toho 13 důchodců . Předseda ZO ČMOS je členem kolegia. Se
zástupcem odborů projednává vedení kolektivní smlouvu, pravidla tvorby a využívání
FKSP, účastní se podstatných jednání o provozu školy, sleduje životní a pracovní výročí
pracovníků, organizuje pro pracovníky školy kulturní a jiné akce.

10.
10.1

Údaje o dalších aktivitách školy a další významné údaje
Předpokládaný vývoj školy

Vzhledem k úbytku prostor školy, koncepci rozvoje školství v Semilech a dále
k demografickému vývoji by mělo dojít do budoucna k postupnému úbytku žáků.
Protože se však škola nachází v centru města, nepředpokládá se úbytek zásadní. Svědčí
o tom i zájem rodičů žáků prvních tříd. V letošním roce odešlo na osmileté gymnázium
z 5.ročníku14 dětí, přišlo 9 z okolních obcí.
16.1.2014 proběhl v obou budovách školy Den otevřených dveří. Zájem byl z řad rodičů
s budoucími prvňáčky a rodičů s dětmi z okolních škol / převážně do 5.a 6. Ročníku.
10.2

Investiční záměry

Velkou nutností nadále zůstává na Komenského náměstí rekonstrukce oken, neboť při
každém větším dešti zatéká nejen do tříd se střešními okny, ale i do tříd v nižších
patrech. Dle informací od zřizovatele je v plánu ve školním roce 2014/15 výměna oken,
střešní krytiny a zateplení budovy na Komenského náměstí.
V průběhu školního roku probíhala v budově na Komenského náměstí rekonstrukce
chodeb a schodišť. Byly strhnuty emailové stěny a nahrazeny omyvatelnou barevnou
fasádní barvou. Každé patro dostalo veselou barvu, stará budova se rozjasnila. O
prázdninách byly vymalovány stěny na chodbách, vymalovány 3 třídy, zrekonstruovány
učitelské toalety. Na chodbách a ve třídách zmizely staré skříňky a byly nahrazeny
vestavěnými skříněmi a regály. Děti tak získaly úložné prostory pro své pomůcky.
V budově na 2.stupni byly přetřeny barevně emailové sokly, vymalovány 3 učebny a
v 1.patře byly staré vestavěné skříňky nahrazeny novými regály pro potřeby každého
žáka. Byly zakoupeny 3 nové katedry.
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Ve třídách byly nainstalovány nové televize, DVD. V učebně jazyků 2 byly vestavěny
nové PC stoly.
10.3

Vývojové trendy – školní vzdělávací program, další záměry školy

V tomto roce pracovaly všechny ročníky dle ŠVP, byl započat postupně navazující
několikaletý proces, kdy na základě postupně získaných zkušeností bude ŠVP dále
rozvíjen a upřesňován. Došlo k úpravě ŠVP, německý jazyk jako volitelný druhý jazyk
se stal součástí povinné výuky. V 8. a 9.ročnících pracovali všichni žáci v předmětu Aj
i NJ.
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11. Přílohy
Příloha č. 1

Časový přehled akcí školy (vč. olympiád a
soutěží) ve školním roce 2012/2013
4.9., 6.9.2013
6.9.2013
9.9.2013
10.9.2013
12.9.2013
16.9.2013
17.9.2013
23.9.2013
24.9.2013
24.9.2013
30.9.2013
30.9.- 2.10. 2013
30.9.2013
1.10.2013
1.10.2013
1.10.2013
2.- 4.10.2013
4.10.2013
7.10.2013
7.10.2013
7.10.2013
8.10.2013
8.10.2013
11.10.2013
14.10.2013
15.10.2013

Beseda s městskou policií (bezpečnost na silnici) 1. –
2. roč.
Divadlo Postav na čaj,KC Golf, 2.,3.roč., 5.-8.roč.
Plavání Jilemnice, 3.A,B
Plavání Jilemnice, 4.A,B
Exkurze Krkonoše, 6.roč
Plavání Jilemnice, 3.A,B
Plavání Jilemnice, 4.A,B
Plavání Jilemnice, 3.A,B
Plavání Jilemnice, 4.A,B
Atletický čtyřboj Turnov, vybraní ž. 6.-9.roč.
Plavání Jilemnice, 3.A,B
Cyklokurz 9.tř., Nebákov
Knihovna, 6.B
Plavání Jilemnice, 4.A,B
Tak to umíme my, dílnička, 2.,3.roč.
Knihovna 6.A
Harmonizační pobyt 6.roč., Nebákov
Knihovna 7.A
Plavání Jilemnice, 3.A,B
Z muzikálu do muzikálu, KC, 6.-9.roč.
Po stopách A.Staška, 7.A
Beseda aula – kola p.Zimovčák, 2.st.
Plavání Jilemnice, 4.A,B
Výstava exotického ptactva, KC, dle výběru TU
Plavání Jilemnice, 3.A,B
Plavání Jilemnice, 4.A,B
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16.10.2013
17.10.2013
17.10.2013
18.10.2013
18.10.2013
18.10.2013
21.10.2013
21.10.2013
22.10.2013
23.10.2013
24.10.2013
1.11.2013
5.11.2013
5.11.2013
6.11.2013
8.11.2013
11.11.2013
12.11.2013
13.11.2013
13.11.2013
14.11.2013
14.11.2013
15.11.2013
20.11.2013
26.11.2013
26.11.2013
27.11.2013
27.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
3.12.2013
5.12.2013
9.- 18.12.2013
9.-13.12.2013
12.12.2013
16.12.2013
16.12.2013
16.12.2013
17.12.2013
17.12.2013
17.12.2013
19.12.2013
19.12.2013
8.1.2014
10.1.2014
14.1.2014
28.1.2014
30.1.2014
5.2.2014

Projektový den ISŠ SM, výběr ž.8. a 9.roč.
Zátopkova štafeta, hřiště GIO, výběr ž.-9.roč.
Dopravní hřiště Košťálov, 4.tř.
Loutkové divadlo Kozlík, 1.st., aula
Dopravní hřiště Košťálov, 4.tř.
EDUCA Liberec, 9.roč.
Cesta proti času, 4.-5., 6.-7.roč., , náměstí
Plavání Jilemnice, 3.A,B
Plavání Jilemnice, 4.A,B
ÚP, profesní diagnostika, 9.A
Dopravní hřiště Košťálov, 4.tř.
Knihovna, beseda Opatřil, 2.roč.
Čas proměn, aula, 6.A,B dívky
Coca cola,fotbal, výběr 7.-9.roč.
Burza škol, 8.roč., Turnov
Návštěva radnice, 3.A,B
Plavání Jilemnice, 3.A,B
Plavání Jilemnice, 4.A,B
Sportovní dopoledne,SC, 1.-3.roč.
SŠ Nový Bydžov, 9.A
Život není hra, prevence, 9.A
Florbal, Lomnice, Pohár ČP, výběr 4.,5.roč.
17.listopad, aula, kino/ Hořící keř- 5.-9.roč.
Den prevence kriminality, KC, 6.A,B
Olympiáda D, školní kolo
Plavání okres, Jilemnice, vybraní ž.
Domácí násilí, přednáška kino, 7.roč.
Projekt ISŠ SM,vybraní ž. 8.-9.roč.
Vánoční trh Kom.
Projektový den SUPŠ Turnov, vybraní ž.
Exkurze NJ, Berlín, zájemci
Mikuláš, 9.roč. pro 1.st.
Muzeum, 1.-4.roč.
Knihovna – Vánoce, 1.-4.roč.
Florbal, okrsek, ml.žáci výběr
Pohádka Trautenberk, aula, 1.-5.roč.
Projektový den, 8.B + výběr 9.tř.
Spaní ve škole, 8.B
Okres florbal, st. ž., výběr
Vánoční turnaj odbíjená, 7.-9.roč.+uč.
Spaní ve škole 8.A
Okres florbal ml.ž., Jilemnice
Vánoční akademie, 1.-9.roč.
ISŠ, projektový den, vybraní ž. 8.-9.roč.
7.ples školy, 9.roč.
Florbal ml.žákyně, SC
Okresní kolo olympiáda D,8.A 2 žáci
Divadlo KC, 1.-2.roč.
Projektový den ISŠ, vybraní ž. 8.-9.roč.
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6.2.2014
10.2.2014
12.-14.2.2014
13.2.2014
16.-21.2.2014
18.2.2014
18.- 26.2.2014
18.2.2014
20.2.2014
24.2.2014
28.2.2014
2.3.2014
3.3.2014
4.3.2014
5.3.2014
5.3.2014
5.3.2014
6.3.2014
6.3.2014
19.3.2014
20.3.2014
20.3.2014
24.3.2014
24.3.2014
25.3.2014
25.3.2014
26.3.2014
26.3.2014
26.3.2014
27.3.2014
27.3.2014
28.3.2014
28.3.2014
3.4.2014
3.4.a 8.4.2014
4.4.2014
7.4.2014
8.4.2014
8.4.2014
9.4.2014
10.4.2014
11.4.2014
14.4.2014
15.4.2014
16.4.2014
22.-23.4.2014
23.4.2014
24.4.2014
25.4.2014

Sex,AIDS a vztahy, beseda, 8.A
Projektový den GIO, 8.A
Dental Alarm, 1.st.
Olympiáda, školní kolo Bio, výběr 6.-8.roč.
Ly6.Ažařský výcvik 7.roč.
Šikana, beseda
Muzeum 1.st.
Olympiáda Z, Řeky, 2 žáci 8.tř.
Olympiáda AJ, Řeky, vybraní ž.
Kyberšikana, SVU, 7.A
Pythagoriáda, 7.-8.roč.
Dětská muzika, aula
Halový turnaj kopaná, výběr 8.,9.roč.
Amerika/projekce/,aula, 4.-8.roč.
Školní kolo recitace
Halový turnaj kopaná, okres, Lomnice, vybraní ž.
Projektový den ISŠ /4 žáci/
Svět.nábož.+sekty,SVU,9.A
Kriminalita, aula, 8.-9.roč.
ISŠ,projektový den,výběr 8.-9.roč.
Basketbal, okresní kolo, st.žáci, Jilemnice
Solná jeskyně, ŠD
Obrněný transportér, hřiště GIO, 1.-9.roč.
Popelka, 1.-4.roč.
SUPŠ Turnov, 8 žáků
Krajské kolo olympiáda D, 1 žák, Liberec
Basketbal, okr.kolo, ml.žáci, 6.-7.roč., výběr
Olympiáda Bio, výběr 8.tř.
Kino, ŠD
Sex,AIDS a vztahy, SVU, 9.A
Solná jeskyně ŠD
Sex,AIDS a vztahy, SVU, 8.B
Učení naruby, 9.roč. pro 1.-7.roč.
Divadlo Bozkov, 1.-4.roč.
Jak člověk přichází na svět, SVU, 9.roč.
Šikana, beseda, 6.B
Velikonoce v kině, 1.-4.roč.
Olympiáda Bio, Řeky, výběr 6.,7.roč.
Post bellum, SVU, 6 žáků 8.A
PreventanCup, vybíjená 4.,5.roč., výběr
Výstup na Mt.Everest, schody, 6.-9.roč.
ÚP, 8.B
Projektový den, 7.A, GIO
Velikonoční šplhoun
Tonda obal, 1.-5.roč. náměstí
Přijímací řízení 5., 9.roč.
Preventan Cup, okres Turnov, vybraní ž.4.,5.roč.
Exkurze MÚ, 6.B
Patříme k sobě, festival, KC,4.-8.roč.
30

28.4.2014
29.4.2014
5.5.2014
12.5.2014
13.5.2014
13.5.2014
14.5.2014
14.5.2014
14.5.2014
14.5.2014
15.5.2014
16.5.2014
16.-23.5.2014
19.5.2014
21.-3.5.2014
22.5.2014
22.5.2014
23.5.2014
27.5.2014
28.-29.5.2014
28.5.2014
29.5.2014
30.5.2014
30.5.2014
2.6.2014
4.6.2014
5.-6.6.2014
5.6.2014
5.-20.6.2014
6.6.014
9.6.2014
10.-13.6.2014
10.6.2014
12.6.2014
13.6.2014
13.6.2014
13.6.2014
13.6.2014
20.6.2014
23.-25.6.2014
24.6.2014
25.6.2014
26.6.2014

ÚP,profes.diagnostika, 8.A
EKO program Liberec, ZOO+Archa, 6.,7.roč.
Exkurze MÚ, 6.A
McDonald,kopaná,2.-3.tř. výběr, Košťálov
Pohár rozhlasu,Turnov, vybraní ž.
Nábor ZUŠ, 1.-2.roč.
McDonald,kopaná, 4.-5.roč.,Semily
Pythagoriáda,Řeky, 5.roč.,5 žáků
Český rozhlas, workshop, Praha, 5 dívek
5.A,PostBellum
Exkurze Sedmihorky, 4.B
Soutěž Mladý zdravotník, Jablonec n.Jiz., výběr ž.
Dopravní soutěž mladých cyklistů, výběr 2.st.
Ozdravný pobyt
Všestary, 6.A,B
Testování AJ,Př. 8.A,8.B
Šikana,prevence, beseda 3.,4.roč.
McDonald, 2.-3.roč., Železný Brod
Noc kostelů, Koštofrank, kostel sv.P.aP., třídy dle
rozpisu
SUPŠ Turnov, 8 žáků
Testování Člověk a jeho svět, 4.-5.roč.
Ptáci,dravci, Řeky
Koncert ZUŠ, 1.-4.roč.
Dopravní hřiště Košťálov, 4.B
3-boj, okrsek, hřiště GIO, 1.st., výběr
Dopravní hřiště Košťálov, 4.B
3-boj, okres, Turnov, 1.st., výběr
Exkurze,výlet Frýdštejn, 3.A
Slavnost slabikáře, 1.tř., knihovna
Výlety tříd 1.-9.roč.
Planeta Země, 5.A,8.A
Exkurze Sedmihorky, 4.A
Turistický kurz Branžež, 8.roč.
Zahradní slavnost, Kom
Historický výlet Malá Skála, 7.A
Projekt GIO, 7.A
Den otevřených dveří hasiči, třídy dle rozpisu
Výlet Malá Skála, 3.B
Trojboj kraj, Turnov
Dětské olympijské hry Turnov, vybraní ž.
Ekologický kurz Jizerské hory, 6.A,B,7.A
Tak to umíme my, náměstí SM, 1.,2.roč.
Vadí, nevadí, Nouzov, kino, 6.roč.
Pasování páťáků, loučení s deváťáky, aula, všichni
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Příloha č. 2

Hospodářská část výroční zprávy
za školní rok 2013/2014
Hospodářská část
Hlavní činnost organizace
Příjmy zabezpečující činnost organizace :
Poskytnutá dotace celkem
V tom

dotace ze SR
dotace od zřizovatele

16 702 600,02
15 608 755,85
11 354 536,00
4 084 121,00

granty
Projekt „ Peníze do škol „

26 800,00
143 298,85

Výdaje na činnost organizace :

16 486 986,72

Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 215 613,30 Kč, který vznikl
úsporou provozních prostředků.

Doplňková činnost organizace
Příspěvková organizace má doplňkovou činnost. Hospodářský výsledek činil
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38 686,11 Kč.

Výsledky inventarizace za rok 2013
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

185 900,00
5 450 411,20
461 711,75
4 809 403,96
195 707,00

Plnění nápravných opatření
Organizaci nebylo uloženo žádné nápravné opatření.

Finanční a peněžní fondy
FKSP
Fond rezervní
Fond odměn
FRM

74 930,15
225 782,58
3 000,00
276,00

Přílohy
Rozvaha k 31.12.2013
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013
Příloha organizačních složek státu k 31.12.2013
Výkaz P1-04 k 31.12.2013

______________________________________________________________________
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Příloha č. 3
Školní časopis
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