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Výroční zpráva byly vypracována v souladu s vyhláškou č.15/2005 Sb. , kterou se stanoví náleţitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.

Charakteristika školy
1.1

Základní údaje o škole

Název školy :
Adresa školy :
513 01

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

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 ţáků
Mgr.Jiří Jiránek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ŠKOLNÍ DRUŢINA
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

ţáků
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, II. stupeň v Semilech, Nad Špejcharem 574 (
v nájmu Gymnázia Ivana Olbrachta Semily ).
Objekt I.stupně (7 tříd) má vlastní školní jídelnu a kuchyň , dvě oddělení školní druţiny,
malou učebnu výpočetní techniky, tělocvičnu a školní hřiště.
Hlavní budova se sídlem II. stupně (8 tříd) je vybavena osmi kmenovými učebnami
/v budově je umístěna jedna třída 1. stupně/ a sedmi učebnami odborných předmětů:
učebna SPV předmětů, ,Ch-F, dílny, cvičná kuchyně, dvě učebny cizích jazyků, učebna
PC. Učebny Př a Hv jsou z kapacitních důvodů vyuţívány zároveň jako učebny
kmenové i odborné a ţáci se do nich na jednotlivé hodiny přemísťují.
Při škole působí druţina, 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 pouţívá
organizace identifikátor 600 099 351, sdruţuje základní školu( IZO : 104 442 941) ,
školní druţinu 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

Vyuţití prostor

A) škola Komenského nám. ( I.stupeň )
přízemí - šatny ţáků, kancelář vedoucí školní jídelny, sklad školní jídelny, jídelna,
kuchyň, šatny a sociální zázemí zaměstnanců kuchyně
I.patro- tělocvična , sklad Tv , 2.B, 4.A, kabinet 1.stupně , sociální zařízení pro
chlapce a dívky
II.patro- sborovna, odd.. A a B školní druţiny ,1.A, 5.A, počítačová učebna,
soc.zařízení pro zaměstnance, chlapce a dívky
podkroví- 2.A , 3.A, 4.B , sklad , úklidová místnost , sociál. zařízení pro chlapce a
dívky
Pozn. tělocvična pronajímána sportovní veřejnosti ( cvičení ţen ),
aktivitám SVČDM a ZUŠ.
B) škola Nad Špejcharem ( II. stupeň)
suterén – tělocvična, šatny tělocvičen, WC, kabinet TV, byty školníka a topiče

přízemí – jídelna, kuchyň GIO, šatny ţáků, odborná učebna F – CH, kabinet F.-CH,
učebna
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malá učebna cizích jazyků, výpočetní techniky,učebna a kabinet dílen
I.patro – kancelář ředitele školy , zástupce ředitele školy , hospodářky školy a
účetní, sborovna, vestibul, sociální zařízení pro zaměstnance, chlapce a
dívky, učebna SPV předmětů, 5.B,6.A,6.B, 7.A,
II.patro – 8.A ( odb. učebna biologie ), 7.B, 8.A, 9.A, 9.B , učebna jazyků ,
sociální zařízení pro chlapce a dívky, kabinety Př ,Z , Vv, D,Cj, pracovna
výchovné poradkyně
Pozn. Škola vyuţívá prostor tří tělocvičen a školního hřiště GIO.

2.

Organizace vzdělávání a výchovy

2.1

Vzdělávací program

Ve škole se vyučuje podle vzdělávacího programu ČJ 16847/96-2 Z Základní škola.
2.2
Učební plány
1.,2. a 3. ročníky pracovaly v tomto školním roce podle ŠVP
1. STUPEŇ
Názvy vyučovacích
Vzdělávací
předmětů:
oblast
Jazyk a
jazyková
komunikace

Český jazyk

1.

2.

3.

8+1d

8+1d

9+1d

+1d

3

Anglický jazyk
Matematika a
její aplikace
Člověk a jeho
svět

Matematika

4

4+1d

4+1d

Prvouka

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

3

2

20

22

25

Přírodověda
Vlastivěda

Umění a kultura

Hudební výchova

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

6. a 7. a 8. ročníky pracovaly v tomto školním roce podle ŠVP
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celkem

Z toho
disp.

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

6.

7.

8.

4+1d

4

4+1d

3

3+1d

3

Matematika a její
aplikace
Matematika

4

4+1d

4

Informační a kom.
technologie
Informatika

1

Člověk a
společnost
Člověk a příroda

Dějepis

2

2

2

Globální výchova

1

1

1

Fyzika

2

2

2

Chemie

2

Přírodopis

Umění a kultura
Člověk a zdraví

Člověk a svět
práce

1+1d

1+1d

Zeměpis

2

2

2

Výtvarná výchova

2

2

1

Hudební výchova

1

1

1

Tělesná výchova
Biologie ţivočichů
a člověka

2

2+1d

2

Praktické činnosti

1

2

1

1

+1d

+4d

Volitelný předmět
Disponibilní
časová dotace

2

5

5

Celkem

28

30

32

Ţáci pracovali celkem ve 12 povinně volitelných předmětech.
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Název

Ročník

Seminář SPV
Zdravověda
Konverzace - Aj / Nj
Zdravověda
Seminář z ekologie
Domácnost
Seminář SPV – škol. časopis
Seminář ČJ
Semináč Dě
Technické kreslení
Seminář M
Seminář z ekologie

7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9

Hodinová dotace
1
1
1 – výběr 2 aktivit/ 8. roč.
1
1
1
1 – výběr 3 aktivit/ 9. roč.
1
1
1
1
1

2. 4 Nadstavba nepovinných předmětů, školní klub
Ţáci pracovali celkem v 11 nepovinných aktivitách.
Název
Stupeň
Počítače 1

1.

Dovedné ruce

1.

Cizí jazyk – Aj, Nj

1.

Počítače 2

2.

Cizí jazyk – Aj.

2.

Pohybové hry

1.

Sportovní hry

2.

Dívčí klub

2.

Keramika

2.
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3.Údaje o ţácích, výsledky výchovy a vzdělávání
Přehled vývoje počtu tříd a ţáků

3.1

Celkový počet
Počet ţáků na
Počet ţáků na
ţáků
jednu třídu
učitele
2008/09 2009/10 2008/09 2009/10 2008/09 2009/10 2008/09 2009/10
15
15
340
309
22,66
20,6
13,6
12,4
Počet tříd

Šk. rok

Zapsaní a zařazení ţáci pro školní rok 2009/2010

3.2

Zapsaní do 1. třídy
39

3.3

Počet ţádostí o
odklad
7

Nepřijati

Nastoupí do 1. třídy
29
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Přehled prospěchu ţáků
Počet ţáků

Ročník

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

Prospělo s
vyznamenáním
2009/2010
1.pol.
2.pol.

2009/2010
1.pol.
2.pol.

Prospělo
celkem
2009/2010
1.pol.
2.pol.

Neprospělo

29
20
20
29
19
20
21
14

29
20
20
28
19
20
21
15

29
16
19
20
9
13
11
5

29
17
18
19
10
14
9
6

29
20
20
29
18
20
21
14

29
20
20
28
18
20
21
15

2009/2010
1.pol.
2.pol
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

19
17
21
19
23
19
18

19
17
21
20
23
19
18

3
9
6
0
4
10
6

2
7
7
2
6
10
5

21
17
20
19
22
19
16

19
17
20
20
23
19
18

0
0
1
0
1
0
2
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0
0
1
0
0
0
0

3.4

Přehled klasifikace chování a výchovných opatření
3. st.
1
1

1. pol.
2. pol.

Pochvaly 1. pol.
Pochvaly 2. pol.

3.5

Pomoc spoluţákovi
Reprezentace školy
finále

3
14

na

Napom. TU
6
1

celostátním

omluvených
1.st.
2.st.
7351
7518

neomluvených
1.st.
2.st.
103
6

Počty ţáků přijatých ke studiu

8 letá
Přihl. Přij.
19
19

3.7

Důtka TU
6
8

Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2008/2009

2009/2010

3.6

Důtka ŘŠ
3
13

2. st.
3
7

Gymnázia
6 letá
Přihl. Přij.
-

4 letá
Přihl. Přij.
10
10

SOŠ vč.
SOU, U
konzervatoří
Přihl. Přij. Přihl. Přij.
17
17
9
9

OU, PrŠ
Přihl.
1

Přij.
1

Rekapitulace

gymnázia

osmileté (19), čtyřleté (10)

střední odborné školy

Wald.lyceum/1/,Střed.zdrav.školazdrav.asistent/5/,zdrav.lyceum/1/,strojírenství
/1/mechanik elektronik /1/,SUŠ hudebních nástrojů a
nábytku/1/, SŠ uměleckořemeslná a oděvní/1/,SUŠ
sklářská /1/, gastronomie a sluţby/1/,stavebnictví/1/,
veterinářství/1/, autotronik/1/, zlatník a klenotník/1/
Zedník/1/, mechanik strojů-lanovkář /1/,gastronomie
/3/, servírka/1/,číšník/1/, kuchař-číšník/1/,opravářské
práce/1/

učební obory
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5. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi,
způsobilosti
4.1

Přehled počtu pracovníků k 30.9.2009

Celkem :

fyzických
přepočtených

35
28,8

Z toho : učitelé
26 / 20,5
vychovatelky školní druţiny 1,89
školní klub
0,94
nepedagogičtí :
5,47
4.2 Odborná ped. způsobilost, věková skladba
OPZ
Do 30
31 - 40 41 - 50
51 aţ
let
důch.věk
2/2
9/6
8/7
7/6
OPZ
úplná
2
OZ
1/1
PZ
1
Ţádná

Důchodový Celkem/
Věk
ţen
26/21
-

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

4.5 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Název vzdělávací akce
Počet pedagogů
Doškolovací kurz lyţařských asistentů
1
Rozšiřující studium AJ pro 1.a 2.st., VŠ
1
Plzeň
Školení – základní normy zdravotnických
1
znalostí
Školení interaktivní tabule
15
Školení 1. pomoci
3
Výchovné poradenství, konference
1
Jarní setkání vých. poradců
1
M.R.K.E.V metodika a realizace komplex. 1
ekologické výchovy
Mimořádné události a ochrana
1
obyvatelstva
11

2/0
1/1
1/1

0
1
1
2

Hrátky s hudbou
Dţbán plný kultur
Argumentace Nj
Interpretace výstupů COMDI
Konference COMDI
Vyuţití metod kooperat.učení ve výuce NJ
Seminář pro uč. NJ
Seminář pro uč. RJ
Funkční studium Liberec
Speciální pedagogika – TU Liberec
Setkání a školení logopedických aistentů
Výchova ke zdravé výţivě v ER Nisa
Preventista BOZP
Protidrogová prevence
Datové schránky
Výstava Praha - D
Seminář agresivita
Individuální studium odborné literatury
Motivační techniky NJ
Seminář EU-peníze do škol
Právní předpisy
Konference Zrcadlo výţivy
Seminář - Autismus
Perličky českých řemesel

5.
5.1

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
3
9
1
3
1
1
2
1
2
1

Výkon státní správy
Vydaná správní rozhodnutí ředitele školy

Ředitel školy vydal 36 rozhodnutí o přijetí do prvního ročníku, 9 rozhodnutí o odkladu
povinné školní docházky. , 3 rozhodnutí o přijetí ţáků /přestup z jiné školy.
5.2

Zápis do prvního ročníku

V 1.ročníku v příštím školním roce bude 36 ţáků ve dvou třídách.

5.3

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy

Proti rozhodnutí ředitele školy nebylo podáno ţádné odvolání.
5.4 Osvobození od povinné školní docházky a od povinnosti docházet do školy
Ţádný ţák nebyl osvobozen od povinné školní docházky.

6.

Řízení školy

6.1

Realizace hlavních cílů stanovených školou
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Hlavní cíle stanovené ve struktuře pro vlastní hodnocení školy na období
2009/2010/2011 byly projednány a předloţeny ke schválení ped. radě 25.8.2009.
Pozitiva:
-

-

Negativa:

zajišťování sponzorství ( Kdyţ se
škola usmívá) pro zkvalitnění prostor
školních chodeb
rozšíření účasti v projektech (vlastní
nové školní projekty)
hledání cest k dovybavování školy
v celostátních projektech a grantech
maximální úspěšnost v přijím. řízení
účast v soutěţích a olympiádách ( viz
přehled)
pokračování v prezentaci školy(tradice
šk. akademií a výstav v inf. centru
zvýšení estet. úrovně prostor v obou
součástech školy
spolupráce s MÚ a městskými
organizacemi
zklidnění atmosféry
zlepšení práce škol. parlamentu

-

-

-

nedostačující vybavenost učebny VT
v souvislosti
se
vzrůstajícím
standardem ICT vybavenosti
zvyšování DVPP
zlepšení podmínek pro výuku Tv a
jiných předmětů v terénu na 1.stupni
(zajišťování finanč. prostředků pro
budování hřiště za školou na Komen.
nám.)
nutné
dovybavování
školním
nábytkem ( uč. katedry, ţidle,lavice)
prostředí šaten s výhledem k vybavení
šatními skříňkami

-

Nové vlastní hodnocení školy je zpracováno za období školních let 2007/2008 a
2008/2009 podle struktury vlastního hodnocení školy na základě Vyhlášky č.
15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a
vlastního hodnocení školy. Se strukturou hodnocení školy byl seznámen
pedagogický sbor na mimořádné pedagogické radě 11.11.2008. S vypracovaným
vlastním hodnocením školy byl seznámen pedagogický sbor na pedagogické radě
dne 25.8.2009.

6.2

Hospitace

Během škol. roku 2009– 2010 provedlo vedení školy celkem 17 hospitací , ředitel
6, zástupce ředitele 11 hospitace. Ve všech případech šlo o klasické, rutinně odborně
vedené hodiny.
6.3

Rada rodičů – SRPDŠ

Ve šk. roce 2009/ 2010 pokračovala RR ve své činnosti v původním sloţení vč.
nově zvolených zástupců rodičů 1. ročníku a během šk. roku se sešla celkem
čtyřikrát. Byl zvolen nový předseda RR. Rada rodičů má 15 členů, tvoří jí zástupci
rodičů jednotlivých tříd. Ti následně podávali sdělené informace dalším rodičům na
tříd. schůzkách a spolupracovali s třídními učiteli. Byli informováni o akcích
pořádaných školou, vybírání příspěvků SRPDŠ, stavu a čerpání fondu SRPDŠ.
Z kaţdého jednání obdrţeli zástupci rodičů zápis. RR schvalovala plán výdajů
z fondu i další návrhy na jeho čerpání. Zástupci rodičů se vyjadřovali k aktuálním
problémům výchovy, vzdělávání a stravování ţáků, jednali s vedením školy, s
výchovnou poradkyní i třídními učiteli ,byli informováni o činnosti školy,
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záměrech a dalším rozvoji. RR se zástupci rodičů budoucích prvňáčků se sešla na
mimořádném jednání, sestavila otevřený dopis pro vedení města proti rozhodnutí
zřizovatele o otevření pouze jedné první třídy.
SRPDŠ se podílelo na sběrových akcích a zájezdech pro ţáky, druhém plesu školy
a vánočním jarmarku. Přispělo 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. Od roku 2009 pracuje
školská rada v novém sloţení, které vzešlo z řádných voleb.
Ředitel školy seznámil ŠR s výr. zprávou, proběhlými dvěma následnými
Inspekčními kontrolami a dalšími kontrolami / VZP, audit/, zabývala se
problematikou nájemného, úhrad energií, šaten, projektů školy a průběţným
plánem akcí školy ( dle schváleného jednacího řádu) a stanovila si plán schůzek
v dalším školním roce.

6.5

Spolupráce s jinými organizacemi a prezentace na veřejnosti

Ţáci školy se zúčastnili kulturních a vzdělávacích programů městské
knihovny,výstav v muzeu, řady sportovních a jiných akcí tradičně pořádaných
školou /Cesta proti času/, SVČDM /vybíjená o nanukový dort, a Sportovním
centrem/atletický trojboj/nebo akcí okresního či krajského formátu.
Škola spolupracovla s občanským sdruţením Cervus Semilensis při tradiční akci
Čtení z Máje a při festivalu Jeden svět.
Škola pravidelně přispívá do měsíčníku Semilské noviny, začala vydávat vnitřní
Zpravodaj, 3x ročně vyšly školní noviny s novým názvem Olbracht/N/ovinky( viz
bod 9 výr. zprávy a příloha o akcích pořádaných školu).
Škola prezentovala výsledky své práce při podzimních třídních schůzkách. Aktivně
probíhá spolupráce s PPP Semily. Sedmým rokem probíhá Adopce na dálku.
Vzhledem k velkému mnoţství akcí jsou tyto uvedeny v přehledu jako příloha
výroční zprávy.
Škola vydala stolní kalendář na rok 2010 „Škola pro všechny“ s fotografiemi z akcí
školy.
Velkou prezentací školy jsou pravidelné oslavy všech státních svátků, které jsou
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 soutěţích a olympiádách
Jiţ třetím rokem se daří sestavovat tým ţáků ze 4. a 5. tříd / chlapecký a dívčí/ na
Preventan Cup – vybíjenou.V tomto roce chlapci postoupili do okresního kola, kde
skončili druzí, děvčata postoupila do krajského kola a skončila také druhá.
Postoupila do celostátního finále, které se uskutečnilo na 2 dny na Pecce. Děvčata
skončila v republikovém boji na 13. místě, coţ lze povaţovat ze stovek škol
v republice za úspěch.
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7.

Poradenské sluţby

7.1
Výchovné poradenství
Ve škole pracuje výchovná poradkyně pro 1. a 2. stupeň. V tomto školním roce byla
znovu pověřena touto prací kolegyně, neboť výchovná poradkyně odešla na MD.
Předává informace rodičům
hromadně v rámci třídních schůzek , individuálně
pak v konzultačních hodinách. Po telefonické dohodě mohou setkání probíhat i
mimo rámec stanovených konzultačních hodin. Poradce dále zajišťuje kontakty
s PPP, SPC, SVP, oddělením péče o děti, ostatními výchovnými poradci a dalšími.
Poradce také konzultuje s vyučujícími a rodiči tvorbu a plnění individuálních
vzdělávacích plánů integrovaných ţáků.
Jiţ v průběhu září byly zveřejněny všechny střední školy, které vyţadují talentovou
zkouškou (dřívější termín podání přihlášek). Ţáci byli rovněţ informováni o burzách
škol, které se konaly v okolí města (6.11. Turnov a 24.11. 2009 ZŠ Řeky) a o dnech
otevřených dveří na jednotlivých školách. K většímu přehledu o středních školách
všichni ţáci obdrţeli broţuru s přehledem SŠ, poţadavky škol a daty dnů otevřených
dveří (od Úřadu práce v Semilech). Deváťáci se rovněţ ještě jednou podívali na Úřad
práce v Semilech, kde si mohli dohledat informace o školách, o které mají zájem
(26.10. a 9.11.2009).
Dne 9.12.2009 se ţáci 8. a 9. roč. zúčastnili akce ve Dvoře Králové na ISŠ – Jeden
den středoškolákem, kde si mohli prohlédnout prostory školy a seznámit se
s nabídkou učebních a studijních oborů na této škole. Ţákům se akce velice líbila,
chválíme i my pedagogové. Kéţ by bylo takových akcí více!!!!
Ţákům, kteří ještě nebyli rozhodnuti, byla nabídnuta profesní diagnostika COMDI
modul A. Naše škola se zapojila do projektu Volba budoucího povolání ţáků
Libereckého kraje. Realizátorem projektu je Republikové centrum vzdělávání, s.r.o..
Účelem projektu je napomáhat školám v rozvoji kariérového poradenství a pomoci
směrovat ţáky ZŠ na obory a profese jednak dle budoucích potřeb trhu práce, jednak
dle skutečných schopností a předpokladů pro budoucí úspěšnou kariérovou a ţivotní
dráhu. Diagnostikování, Motivaci a následnou interpretaci výsledků testování
prováděla na naší škole p.bc. Jonášová. Na základě jejich výsledků probírala s dětmi
i s rodiči moţné varianty dalšího studia. Rozboru výsledků se zúčastnili skoro
všichni ţáci devátých ročníků, často v doprovodu rodičů. Zázemí bylo poskytnuto ve
společenskovědní místnosti. Stejné testování proběhlo i v 8. ročnících.
Ţákům devátých ročníků bylo v září nabídnuto rozšířené vyučování Čj a M, které
letos probíhalo jako povinně volitelný předmět.
Do 30.9.2009 bylo u ţáků s SPU zajištěna ţádost rodičů o integraci, správní řízení
ředitele školy, seznámení rodičů s výsledky správního řízení. Došlo k vypracování
individuálních vzdělávacích plánů na jednotlivé předměty (Čj, cizí jazyk,
matematika).
Dne 23.10. 2009 se zúčastnilo 6 ţáků 9. roč. na DOD ISŠ Vysoké nad Jizerou –
Automechanikem v branţi (téţ povedená akce!!!).
Ve dnech 7.10.-8.10. jsem se zúčastnila školení výchov. poradců v Rovensku pod
Troskami, které kaţdoročně připravuje PPP Semily. Dne 31.3.2010 proběhlo setkání
VP na ÚP v Semilech.
Do 15.11.2009 měli ţáci odevzdat přihlášku na SŠ, ve kterých je poţadována
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talentová zkouška (odeslána by byla do 30.11.2009). Letos se na tento typ škol
hlásili 2 zájemci. Tento rok proběhlo testování SCIO pro 8. ročníky. V pololetí
obdrţeli ţáci devátých ročníků a ţáci, kteří splnili devět let povinné školní docházky,
výstupní hodnocení.
VP se účastnil zápisu do I. tříd, pracoval s evidencí ţáků, evidencí odkladů, evidencí
příchodů, vypracování seznamů ţáků (zapsaných, přijatých, nepřijatých, odkladů,
ţáků po odkladu atd.) Do 29. února 2010 byly vybrány od ţáků závazné přihlášky na
střední školy, které byly kontrolovány ze strany VP /správnost údajů uvedených na
přihláškách – známky a kódy oborů apod./. Tyto byly zaslány společně s výstupním
hodnocením na jednotlivé školy do 15. března 2010 prostřednictvím rodičů.
Přijímací zkoušky na většinu škol proběhly v době od 22. dubna do 7.5.2010.
Nepřijatí ţáci se účastnili druhých kol na jiných školách.
Osmáci rovněţ navštívili Úřad práce v Semilech(9.6.2010),kde se seznámili se
základními informacemi o trhu práce a podstoupili předběţné testování zaměřené na
volbu povolání (Profesní diagnostika).
Po celý rok byl vykonáván dohled nad průběhem hodin nápravy ţáků s SPU.
Dvakrát do roka proběhlo setkání zástupců školy (VP a DA z I. stupně) a PPP
Semily (Mgr.Goddefroy). Šlo o kontrolní činnost (vypracování IVP), kterou poradna
pravidelně vykonává a kde se probírá současný stav a vize do budoucna.

7.2

Volba povolání

Nedílnou oblastí v práci výchovného poradce na 2. stupni je poradenství v profesní
orientaci ţáků. Tato příprava probíhá jiţ v niţších ročnících, soustavněji pak v 8. a
9. ročníku. Ţáci navštěvují informační a poradenské středisko ÚP v Semilech,
podstupují testy, ve kterých si mají uvědomovat své zájmy. Své znalosti a
vědomosti mohou ověřovat ve srovnávacích testech, které zajišťuje škola.
Škola rovněţ zprostředkovává burzu, kde zástupci prezentují jednotlivé střední
školy. Tato burza jiţ tradičně probíhá v rámci třídních schůzek a účastní se jí rodiče
i ţáci 8. a 9. tříd. Ţáci 9. tříd navštěvují dále burzu škol, která je kaţdoročně
pořádána v Turnově. Středním školám, které projeví zájem, je umoţňována
prezentace jednotlivě ve třídách, mohou rovněţ zadávat testy, které slouţí průzkumu
zájmu budoucích studentů. Jiţ v průběhu září byly zveřejněny všechny střední
školy, které vyţadují talentovou zkoušku. K většímu přehledu obdrţeli ţáci broţuru
s přehledem středních škol.
Ţákům devátých ročníků bylo v září nabídnuto rozšířené vyučování ČJ a M jako
povinně volitelný předmět. Začátkem 2. pololetí proběhlo testování COMDI.

7.3

Integrovaní ţáci

K 30.6 .2009 bylo integrováno 16 ţáků . Pro poruchy chování byli integrováni 3
ţáci, pro mentální důvody 1 ţák, pro poruchy učení 9 ţáků. Pro těchto 13 ţáků na
základě posudku PPP Semily byly pro ţáky vypracovány individuální vzdělávací
plány, se kterými byli seznámeni vyučující ţáka i rodiče, 3 individuální vzdělávací
plány byly konzultovány s jinými mimosemilskými poradenskými pracovišti. 1
ţákyně byla integrována pro tělesné postiţení. Ţáci měli moţnost navštěvovat
hodiny nápravy a jednou týdně pracovat a procvičovat na počítači pod vedením
pedagoga. Na prvním stupni pracovala na 0,2 úvazku asistentka pedagoga, která se
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věnovala 1 ţákovi / Tourettůn syndrom/. Na 2. stupni pracovala asistentka pedagoga
na 0,8 úvazku u jednoho ţáka /Tourettův syndrom/.
Všem integrovaným ţákům byla diagnostikována vývojová porucha SPU.
Ročník
první
druhý
třetí
čtvrtý
pátý
šestý
sedmý
osmý

7.4

Počet
0
4 ţáci
6 ţáků
2 ţáci
2 ţáci
2 ţáci
0
0

Talentovaní ţáci

Nadaným ţákům a ţákům jevícím zájem o specifické oblasti výuky věnují
pedagogové individuální péči, spolupracují s VP a rodinou. Ţáci tak mají moţnost
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). Ve spolupráci s
gymnáziem I.Olbrachta pokračuje v činnosti krouţek keramiky.
7.5
Dyslexie a logopedie
Dyslektickou a logopedickou péči poskytuje vyučující školy ( dyslektická a
logopedická asistentka ). Provedla depistáţ v 1. ročnících. Náprava poruch učení na
I. stupni nebyla ve šk. roce 2009/ 2010 prováděna, pro ţáky II. stupně je péče
zajišťována příslušnými vyučujícími daných předmětů na základě individuálních
plánů ţáka ve spolupráci s PPP. Logopedickou nápravu poskytovala asistentka
celkem u 12 ţáků 1.stupně.

7.6

Primární prevence

V této oblasti má škola vypracovaný tzv. Minimální preventivní program, který se
dotýká všech činností školy a jehoţ cílem je minimalizovat projevy šikany,
toxikománie a dalších neţádoucích jevů na straně jedné a propagovat zdravé a
prospěšné formy ţivotosprávy, chování, atd. Garantem programu je školní metodik
primární prevence. Pro ţáky 1. a 2. stupně byly pořádány různé besedy / Drogová
závislost, Kriminalita a delikvence, Právní vědomí, Sexuální výchova, Zdravá
výţiva. Problematikou primární prevence před škodlivými vlivy se zabývají i učitelé
v rámci svých předmětů. Velmi kladně na děti působí akce pořádané školou i jinými
školami, ať uţ se jedná o kulturní, sportovní či společenské akce.
K varování před škodlivými vlivy slouţí téţ informace z internetu, odborné
literatury, videokazet apod.
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7.7

Případy sociálně patologických jevů

Při řešení problémů ţáků v této oblasti škola spolupracuje s oddělením péče o děti a
mládeţ, s policií ČR , PPP v Semilech a protidrogovým oddělením Policie ČR
v Semilech.
Při objasňování pomáhá téţ institut nově vzniklého školního poradenského
pracoviště (ŠPP), které zajišťuje spolupráci vých. poradce, metodika prim.
prevence, tříd. učitele, PPP a rodiny.
Ve školním roce se škola zabývala řešením kázeňských problémů v šestém ročníku,
agresivity a vulgárního chování některých jedinců , řešila případy ničení prostor
školy a majetku, prováděla sociometrická šetření v této třídě. Případ byl řešen na
odboru sociálních věcí a s komisí, bohuţel nedošlo k ţádné nápravě.

8.

Údaje o výsledcích kontrol

V listopadu 2008 a dubnu 2009 proběhly kontroly ČŠI.
Vedení školy na základě zprávy ČŠI z předešlého roku přijalo 2 opatření
k odstranění zjištěných nedostatků a provedlo nápravu dle stanovených termínů.
V tomto školním roce proběhly 2 následné kontroly ČŠI k přijatým opatřením. Obě
kontroly byly bez závad..
S výsledky kontrol / VZP, OSSZ, OHS, veřejnoprávní kontrola/ můţeme být
spokojeni, nebyly zjištěny ţádné závady.

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 průběţně probíhající školní projekty:
 Projekty školní druţiny /Zima ve školní druţině, Poznej svoje město (
ŠD)
 Vaškův běh
 Vých. – vzdělávací program „ Komeňáček“ ( 1. st.)
 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
 Sport bez předsudků ( 2. st.)
 Projekt „ Koordinátor“
 Šikana ( 1. st. – v rámci prim. prevence)
 Projekt Dopravní výchova
18

 Běh proti času
 Setkávání při oslavách státních svátků
 Olbracht/n/ovinky – školní časopis
B) Realizované nebo průběţně probíhající celostátní projekty a granty:
 Modernizace školní zahrady na Komenského nám. : stavba altánu,
zkvalitnění sportovního hřiště
 V tomto roce škola opět podala grant Libereckého kraje pod názvem
Rozvoj vzájemné komunikace společnými aktivitami, bohuţel nebyl
přijat.

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), státní archiv , Hasičský
záchr. sbor Semily ( ukázky techniky), věţ semil. kostela
čistička odpad. vod. Bítouchov, Husův sbor, úřad práce, radnice
Semily
 Národní muzeum, Praţský hrad
 Spalovna odpadu Liberec
 Dlaskův statek, Riegrova stezka, Ţelezný Brod
 Planetárium Hr. Králové
 Ekologická exkurze Jizerské hory
 Muzea Poniklá, Jilemnice, Turnov
 Ekologická exkurze Jizerské hory, Krkonoše
 Spálovská elektrárna
 Helma je cool
9.3

Environmentální výchova

Cílem je vytvářet v dětech kladný vztah k ţivotnímu prostředí, chuť a potřebu
konkrétních činností, kterými by samy přispěly ke změně prostředí a vztahů mezi lidmi.
Během roku byly prvky ekologické výchovy uplatňovány na I. i II. stupni v povinných i
volitelných předmětech, na I. stupni pod vedením tř. učitele, na II. stupni pod vedením
učitelů příslušných předmětů. Ţáci na tato témata vytvářeli slohové práce,
dokumentovali plnění prakt. úkolů.
EVVO byla integrována do jednotlivých předmětů. Povinně volitelný seminář v 7.
ročníku.
Mezipředmětové aktivity:
- Projekty - Recyklohraní – sběr vybitých baterií, drobného vyslouţilého elektroda.
- Projektové dny Zrcadlo výţivy – prezentace na třídních schůzkách rodičům.
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Exkurze:
- Krkonoše, návštěva muzea ve Vrchlabí, expozice kámen a ţivot, vycházka
s průvodcem Knapu po Krkonoších
- Lesní den – praktická výuka v lese s lesníkem
- ZOO – Liberec
- ČOV Semily
- Sběrný dvůr Semily
- Rybí líheň Semily
- Exkurze do Prahy
- Závěrečný ekologický kurz v Jizerských horách
- Výstava o třídění odpadů s besedou
Vycházka do přírody, příprava ţáků na olympiády a soutěţe
Výukový ekologický program ve středisku Oldřichov v Hájích
Zapojení do akce Týden pro Zemi
Spolupráce s okolím:
- pokračování v zapojení sítě škol M.R.K.E.V.
- s ekologickým střediskem – Střevlík, Divizna, Společností přátel přírody,
střediskem ekologické výchovy – KRNAP, Sedmihorky
- s hasiči, policií
- s muzeem
- s městskou knihovnou, rybáři.
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 třikrát za rok ( prosinec,
březen a červen). Při zpracování témat pouţívají ţáci výpočetní techniku, text doplňují
ukázkami výtvarné tvorby, vlastními kříţovkami, rozhovory s učiteli apod. Škola
nabídla ţákům i rodičovské veřejnosti webové stránky, které jsou průběţně
aktualizovány, doplňovány / školní dokumenty, zápisy ze Školské rady, informace pro
rodiče, fotogalerie, úspěchy školy apod./ : www.zsiosemily. cz.
9.5

Školní parlament

Parlament se scházel dle potřeby, řešil aktuální připomínky z řad ţáků směrem k vedení
a učitelům . Mohou se účastnit jak zájemci z řad ţáků, tak i pedagogů.Svoje místo pro
informace parlamentu dostala nástěnka ve vestibulu školy, kromě prezentace informací
zde jsou i fotografie se jmény zástupců jednotlivých tříd.
9.6

Výpočetní technika

Pro výuku předmětu výpočetní technika ( VT ), jazyky a další předměty vyuţívají ţáci
prvního a druhého stupně počítačovou učebnu vybavenou 14 stanicemi v operačním
systému Microsoft Windows. Dále je k dispozici malá učebna výpočetní techniky s pěti
stanicemi.
Výuka volitelného předmětu výpočetní technika je zaměřena na uţivatelské zvládnutí
programu Microsoft World a Excel, praktické vyuţívání el. pošty a vyuţívání internetu
jako zdroje informací. Ţáci jsou vedeni ke zvládnutí práce s informacemi, zpracování
textu, s vědomím jeho praktického vyuţití ve výuce.
Učebna je vyuţívána v hodinách anglického a německého jazyka, zeměpisu, dějepisu,
češtiny, občanské výchovy, přírodopisu, matematiky i v povinně volitelných
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předmětech. Na hodiny dochází aţ 25 ţáků, kteří při současném stavu 14 PC nemohou
absolvovat kvalitní výuku.
Škola uspěla s ţádostí o grant z fondu Libereckého kraje, díky kterému mohlo dojít ke
zkvalitnění a přeměně společenskovědní učebny na infocentrum / vybavení ţákovskými
PC, stoly, knihovnou apod./
9.7

Sport a tělovýchova

Škola se jiţ tradičně zapojuje do sportovních aktivit a motivuje co nejširší okruh ţáků
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 ţáky do
reprezentace školy v měřítku okresním i krajském (viz níţe). Kromě dobrého umístění
v mnoha disciplínách si ţáci ověřovali i fakt, ţe pro dosaţení výborných výsledků
nestačí pouze talent. Průběţný podrobný výčet sportovních akcí uvádí příloha této
zprávy.
Ţáci 3. a 4. ročníku absolvovali povinný plavecký výcvik, ţáci 7. ročníku lyţařský
výcvik, ţáci 8. tříd branný kurz, ţáci 2. stupně dle zájmu lyţování ve Vysokém nad
Jizerou a v Semilech nad nádraţím. V rámci nabídky volitelných předmětů si ţáci mohli
zvolit sportovní a pohybové hry na 1. a 2. stupni. Na 1. stupni je veliký zájem o
pohybové hry, přihlásilo se 36 ţáků.
Do výuky jsou začleňovány branné prvky a ty pak prakticky ověřeny formou branného
cvičení s plněním úkolů na jednotlivých stanovištích.
Některé z mnoha sportovních akcí a soutěţí :
 Atletický trojboj ( oblast,kraj)
 Turnaj ve vybíjené v rámci městských škol(získání prvenství všech tříd nad
ZŠ Riegra)
 PrevCup-vybíjená / postup z okresu z 1. místa, 2. místo v kraji, celostátní
finále/
 Pohár rozhlasu
 Velký sportovní den
 Sport bez předsudků
 Zátopkova štafeta
 Vaškův běh ( při příleţitosti státního svátku sv. Václava – 1. stupeň/
 Školní lyţařské závody ve slalomu
 Mc Donald Cup ( kopaná)
 Turnaj ve florbalu
9.8

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 vyuţívání
FKSP, účastní se podstatných jednání o provozu školy, sleduje ţivotní a pracovní výročí
pracovníků, organizuje pro pracovníky školy kulturní a jiné akce.

10.

Údaje o dalších aktivitách školy a další významné údaje

10.1 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 ţáků,
21

nepředpokládá se úbytek zásadní. Svědčí o tom i zájem rodičů ţáků prvních tříd.
V letošním roce poslali rodiče budoucích prvňáčků ve spolupráci s radou rodičů
otevřený dopis zastupitelům města proti jejich rozhodnutí otevřít pouze jednu první
třídu. K nástupu do 1. třídy od září bylo přihlášeno 36 dětí. Školský zákon hlásí rodičům
svobodnou volbu školy, na základě těchto argumentů bylo nakonec rodičům vyhověno a
byly přijaty všechny děti. Vzhledem k úbytku ţáků z pátých tříd, kdy nám kaţdoročně
odchází 12 – 19 ţáků na gymnázium, jsme nuceni spojovat v 6. ročníku do jedné
přeplněné třídy, coţ má dopad na výuku i chování ţáků.
10.2

Investiční záměry

Podařilo se zrekonstruovat šatny na 1. stupni, byly zakoupeny skříňky, obloţena
podlaha dlaţbou. Rekonstrukce záchodků na 1. stupni ve 2.patře proběhla v zimě o
prázdninách.
10.3

Vývojové trendy – školní vzdělávací program, další záměry školy

V tomto roce pracovaly 1., 2., 3 a 6.,7. a 8. ročníky dle ŠVP, byl započat postupně
navazující několikaletý proces, kdy na základě postupně získaných zkušeností bude
ŠVP dále rozvíjen a upřesňován.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574
513 01 Semily, Nad Špejcharem 574
Te tel: 481 621 036
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11. Přílohy
Příloha č. 1

Časový přehled akcí školy (vč. olympiád a
soutěţí) ve školním roce 2009/2010
14.9.2009
15.9.2009
18.9.2009
22.9.2009
22.9.2009
24.9.2009
25.9.2009
29.9.2009
1.10.2009
1.10.2009
2.10.2009
6.10.2009
6.10.2009
9.10.2009
13.10.2009

Recyklohraní – pokrač. sběru baterií a elektor.zař
Plavání Jilemnice 3.A
Plavání Jilemnice 4.A,4.B
Exkurze KRNAP
Plavání Jilemnice 3.A
Vaškův běh – 1.st.
Plavání Jilemnice 4.A,4.B
Plavání Jilemnice - 3.A
Sexuální výchova, proměny, 6.A,B
Zátopkova štafeta, výběr 6.-9.roč.
Plavání Jilemnice 4.A,4.B
Plavání Jilemnice 3.A
Tma přede mnou, přírodovědná beseda, 7.tř.
Plavání Jilemnice 4.A,4.B
Plavání Jilemnice 3.A
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13.10.2009
13.10.2009
14.10.2009
14.10.2009
15.10.2009
15.10.2009
16.10.2009
16.10.2009
20.10.2009
22.10.2009
23.10.2009
26.10.2009
27.10.2009
3.11.2009
4.11.2009
6.11.2009
6.11.2009
9.11.2009
10.11.2009
10.11.2009
12.11.2009
12.11.2009
13.11.2009
16.11.2009
20.11.2009
20.11.2009
24.11.2009
24.11.2009
25.11.2009
25.11.2009
26.11.2009
26.11.2009
27.11.2009
2.12.2009
2.12.2009
4.12.2009
16.12.2009
16.12.2009
17.12.2009
17.12.2009
18.12.2009
8.1.2010
13.1.2010
26.1.2010
27.1.2010
27.1.2010
27.1.2010
28.1.2010
2.2.2010
3.2.2010

Tábor, 2 žáci 9.tř.
Den s lesníky, 7.B + sem.8.tř
Dopravní hřiště, Košťálov, 4.A
Tábor, 2 žáci 9.tř.
Dopravní hřiště, Košťálov, 4.B
Tábor, 2 žáci 9.tř.
Plavání Jilemnice 4.A,4.B
Semilský paroháč, Tři sestry, 8.,9.roč.,KC Golf
Plavání Jilemnice 3.A
Králíci z klobouku, 1.,2.roč.,KC Golf
Plavání Jilemnice 4.A,4.B
Cesta proti času, MaPG, 4.-7.roč,družstva
Plavání Jilemnice 3.A
Plavání Jilemnice 3.A
Beseda o drogách, L.v.Dijk, 8.,9.roč.
Plavání Jilemnice 4.A,4.B
Burza škol, ISŠ Turnov, 8.,9.roč.
ÚP-profesní diagnostika, 9.A,
Plavání Jilemnice 3.A
Návštěva MÚ, 9.B - exkurze
Návštěva MÚ, 9.A - exkurze
Den kriminality,projekt, 6.,7.roč.
Plavání Jilemnice 4.A,4.B
Připomenutí 17.listopadu, celá škola-aula
Plavání Jilemnice 4.A,4.B
Peer program-4 žáci-Studenec
Zrcadlo výživy,7.roč.,část 6., ekofarma Plavy
Burza škol, 8.,9.roč., ZŠ F.L.R.
Zrcadlo výživy,7.roč.,část 6., plnění úkolů
Sportovní dopoledne, SC, 1.-3.roč.
Zrcadlo výživy,7.roč.,část 6., plnění úkolů
KHS, 8.tř., průzkum
Listopadová řezba, vybíjená, 1.st.
Vánoční trh, Kom.
Marionetty Kopecký, divadlo 1.st.
Mikuláš, 1.st /zajištěno 9.roč./
Divadlo Drak, Tajný deník, 4.-7. roč.
Florbal, 6.,7.roč.,výběr, ZŠ Řeky
Florbal, 8.,9.roč.,výběr, SC
Spaní ve škole 7.B
Promítání aula
Školní ples – v režii 9.roč.
Den otevřených dveří, 1. a 2.st.
Loutky v knihovně, 2.B
Loutky v knihovně, 2.A, 3.A
Lyžování nad nádražím, vybraní žáci
Halový fotbal, SC, okrsek
Honza a čert, KD, 1.a 2. roč.
Promítání aula, USA, 6.-9.roč.
Promítání 1.st.
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4.2.2010
16.2.2010
17.2.2010
18.2.2010
22.-26.2.2010
25.2.2010
26.2.2010
2.3.2010
3.3.2010
4.3.2010
9.3.2010
11.3.2010
16.3.2010
17.3.2010
19.3.2010
23.3.2010
24.3.2010
25.3.2010
25.3.2010
25.3.2010
26.3.2010
26.3.2010
30.3.2010
30.3.2010
31.3.2010
31.3.2010
6.4.2010
8.4.2010
13.4.2010
16.4.2010
20.4.2010
20.4.2010
20.4.2010
22.4.2010
26.4.2010
26.-7.5.2010
27.4.2010
28.4.2010
29.4.2010
30.4.2010
3.5.2010
4.5.2010
5.5.2010
5.5.2010
6.5.2010
6.5.2010
7.5.2010

Halový fotbal, okres, Lomnice n.Pop., vybraní
žáci
Jak čl. přichází na svět, 9.B
Šikana, 6.B
Olympiáda AJ
Lyžařský výcvik, 7.roč., Rokytnice n.Jiz.
Šikana 6.B
Diskuza k přednášce z 16.2
Policie ČR, funkce, trestní právo, 9.B
Koncert P.Novák, 1.-4.roč.
Koncert P.Novák, 5. tř. + 2.st.
Pornografie aneb…, 9.B
Preventan Cup, vybíjená 4.,5.tř.,okrsek Lomnice
Policie ČR, drogová problematika, 9.B
Lyžování, Vysoké n.Jiz., vybraní žáci
Sex,aids,vztahy, 8.A
Velikonoce v knihovně, 1.A,2.A,3.A
Preventan Cup, okresní kolo vybíjená, výběr
chlapci a děvčata, 4.,5.tř., Turnov
Velikonoce v knihovně, 2.B
Akce Pomozte dětem-Kuře
Jeden svět, aula 3.-7.roč.
Velikonoce v knihovně, 4.B
Jeden svět, aula 8.,9. roč.
Divadlo Bozkov, 1.-5.roč.
Jak čl. přichází na svět, 9.A
Jak čl. přichází na svět, 9.A
Velikonoční šplhoun, 1.st.
Divadlo KC, 1.,2.roč.
Knihovna-Lada, 2.A,B
Olympiáda Ch, Řeky
Patříme k sobě, 4.-7.roč, KC
Učení naruby, žáci 9.roč.
Den Země, návštěva rybí líhně, 7.B
Náboženské sekty, světová nábož., 9.B
Sběrový den baterií a elektrozařízení
Divadlo Lucerna, Praha, 8.,9.roč.
Sběr papíru Kom.
Výukový program Střevlík Oldřichov, 7.roč + část
6.roč.
Kouření 6.B beseda
Exkurze BenešxLát, Slaná u S.,5.A,B
Miss čarodějnice, Kom.,1.-5.roč,
Nábor ZUŠ,1.A, 2.A,B
Jak čl. přichází na svět, 9.A
Jak čl. přichází na svět, 9.A
Mc Donald, okrsek Košťálov, 4.-5.roč, výběr
Preventan Cup, kraj,vybíjená 4.,5.roč., výběr
děvčata
Praha-Hrad, 7.roč.,vybraní žáci
Vítězná bitva, turnaj ve vybíjené, 2.-5.roč.
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7.5.2010
11.5.2010
13.5.2010
13.5.2010
14.5.2010
14.5.-22.5.2010
17.5.2010
18.5.2010
19.5.2010
20.5.2010
20.5.-21.5.2010
21.5.2010
24.5.2010
25.5.2010
25.5.2010
26.5.2010
26.5.2010
27.5.2010
27.5.2010
31.5.2010
1.6.2010
1.6.2010
2.6.2010
3.6.-5.6.2010
3.6.2010
3.6.2010
7.6.-8.6.2010
9.6.2010
9.6.2010
9.6.2010
9.6.2010
10.6.2010
11.6.2010
14.6.-15.6.2010
14.6.-17.6.2010
15.6.-17.6.2010
16.6.2010
17.6.2010
17.6.2006
22.6.2010
23.6.2010
24.6.-26.6.2010
28.6.2010
29.6.2010
29.6.2010

Sex,aids,vztahy, 8.A
Mc Donald, okrsek,Semily, stadio,2.3.roč, výběr
Atletický čtyřboj, 6.-9.roč.,Turnov
Šikana – beseda 6.A
Planeta Země, KC, 6.-9.roč.
Ozdravný pobyt Itálie
Testování SCIO, 8.A
Pohár rozhlasu, okres.finále,Turnov,výběr 6.-9.r.
Pohár rozhlasu, okres.finále,Turnov,výběr 6.-9.r.
Šikana – beseda, testy 6.A
Výlet 7.B, Rovensko pod Tr.
Záchranáři, stadion SM
Divadlo O princezně Leontýnce, 1.,2.roč, KC
Šikana – beseda, testy 6.A
Exkurze Terezín, 8.,9.roč.
Dopravní výchova Košťálov, 4.B
Výlet Vysoké n.Jiz.,Roztocký mlýn, 2.A,B
Koncert ZUŠ, KC, 1.-5.roč.
Dopravní výchova Košťálov, 4.A
Ekolog.program Jizerské hory, 6.A,B,7.A,B,8.Tř.
Ekolog.program Jizerské hory, 7.A,B,8.Tř.
Šikana – beseda, testy 6.A
Ekolog.program Jizerské hory, 7.A,B,8.Tř.
Výlet Staré Splavy, 9.B
Šikana – beseda, testy 6.A
Trojboj okrsek, hřiště GIO, 1.-5.roč.
Celostátní finále Preventan Cup, vybrané dívky,
Pecka
ÚP, 8.A, profesní diagnostika
Výlet Bozkovské jeskyně, 1.A
Šikana – beseda, testy 6.A
Výlet Sněžka, 4.A,5.A,B
Trojboj, okres, 1.-5.roč., Turnov
Nevítaní, film a beseda aula, 7.-9.roč.
Výlet Adršpach, 7.A
Turistický kurz Branže, 8.A
Výlet a exkurze Malá Skála, 9.A
Vybíjená SC, 3.,4.roč.
Kozákov proti drogám, 5.-7.roč.
Memento, aula, 9.roč.
Zahradní slavnost Kom.
Výlet Malá Skála,rafty, 5.A,6.A
Výlet a exkurze Rovensko p.Tr., 6.B
Akademie pro 9.roč., po třídách
Prezentace 9.roč., aula
Pasování páťáků, Kom.
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Příloha č. 2

Hospodářská část výroční zprávy
za školní rok 2009/2010
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Příloha č. 3

Zpráva o činnosti výchovného poradce ve školním roce
2009/2010
31.8.2009 – jednání s matkou nové ţákyně ( Valleria Yellistratova – Ukrajina )
1.9.2009 – jednání s matkou Tomáše Hanuše – setkání s pedagogickou asistentkou
M. Vitulovou - vypracování IVP
22.9.2009 – jednání s p. Jetelovou ( ÚP Semily ) – vypracování plánu schůzek s 9.
roč., Profesní diagnostika
5.10.2009 - vyzvednutí Příruček na SŠ pro 9. roč. k výběru SŠ
6.-8.10.2009 – Setkání výchov. poradců a MPP – školení Rovensko pod Troskami
( Mgr. I. Bělková, Bc. V. Šmídová)
13. – 15.10.2009 - Vstup volný – akce PPP Semily (Radostín u Sychrova ) –
zapojení ţáků do přípravy nízkoprahového centra pro mládeţ
- proti patologické jevy
15. – 17. 10.2009 - Educa Liberec - účast ţáků 9. roč. ( Job Days ) - individuálně
23.11. 2009 - účast 6 ţáků + VP na DOD ve Vysokém nad Jizerou Automechanikem v branţi
26.10. 2009 - schůzka 9.B s p. Jetelovou na ÚP Semily – Profesní diagnostika
26.10. 2009 – návštěva zástupce SUPŠ Turnov – nábor ţáků ( informace o
talentových zkouškách ) - vytipovaní ţáci
4.11.2009 - informace o účasti 8. A na projektu COMDI (jednání s p. Jonášovou )
5.11.2009 - Kariérové poradenství COMDI – 8.A – p. Jonášová
6.11.2009 – Burza SŠ Turnov – účast ţáků 8. a 9. roč. ( + VP )
9.11.2009 - schůzka 9.A s p. Jetelovou na ÚP Semily - Profesní diagnostika,
informaceo SŠ a situaci na trhu práce
11.11.2009 – Testování COMDI – 8.A
12.11.2009 – Den prevence proti kriminalitě, Jak se nestat závislákem !!! – akce
PPP Semily ( 7.A,B, 6.A,B )
13. – 15.11.2009 - účast 7 ţáků na Peer programu ve Studenci ( začátečníci)
20.11. – 22.11.2009 – účast ţáků na Peer programu ve Studenci (pokročilí)
20.11.2009 – Den otevřených dveří na ISŠ Semily
28

24.11.2009 – Burza SŠ na ZŠ Dr. F.L. Riegra ţáci 8. a 9. roč. + VP
24.11.2009 - třídní schůzky – informace pro rodiče ţáků 9. roč. o přihláškách na
SŠ a o studiu na SŠ
25.11. 2009 – Interpretace COMDI – VP a p. Jonášová – zástupkyně COMDI a
rodiče se ţáky
9.12. 2009 - účast ţáků 8. a 9. roč. na DOD na SŠIS ve Dvoře Králové – projekt –
Jeden den středoškolákem)
11.12.2009 – Setkání VP se zástupci projektu COMDI – Interpretace Comdi a
moţné problémy s tím spojené
15.12.2009 – Setkání VP a MPP - výměna zkušeností – PPP Semily
13.1.2010 – Den otevřených dveří na ZŠ I. Olbrachta , Semily, 1. a 2. st.
19.1.2010 – kontrola IVP na PPP Semily ( setkání VP a I. Goddefroy z PPP
Semily )
21.1.2010 - závěrečná konference COMDI - setkání VP a ředitelů škol se zástupci
projektu COMDI
27.1.2010 – setkání VP na OaHŠ Turnov – informace o stipendiích na některých
studijních oborech ( zedník apod. )
listopad 2009 – únor 2010 – informace pro ţáky 9. roč. o studiu na SŠ, o volbě
povolání a o vyplňování přihlášek na SŠ – průběţně ( v hodinách
Ov a Rv )
26.1.2010 – Najdi školu.cz – průzkum zájmu ţáků o SŠ – dotazník na PC /9.A /
1.2.2010 – kontrola IVP – doplnění záznamů ( I. Bělková, I. Goddefroy) PPP
Semily
5.2. 2010– Najdi školu.cz /9.B /
3.2.2010 – Zápis dětí do 1. tříd – Komens. náměstí ZŠ I. Olbrachta
únor 2010– kontrola přihlášek na SŠ / do 15.3.2010 přihlášky odevzdány
prostřednictvím zákonných zástupců na SŠ /
25.-26.3.2010 – Jeden svět na školách ( filmové představení a přednášky) 1. a 2. st.
31.3.2010 – Setkání VP na ÚP Semily
9.4. 2010 – Akce BOUDA na ulici – akce PPP Semily – vybraní ţáci 2. stupně
12.4 2010 – objednáno Testování SCIO pro ţáky 8. roč. – 100 Kč / 1 ţák
platí ţáci sami
23.4. 2010– zaslány seznamy integrovaných ţáků na PPP Semily /p. Goddefroy /
21.4.2010 – Krajské setkání VP v Liberci – CVLK – Perličky českých řemesel –
projekt
4.5.2010 – schůzka se zástupci z SPC Turnov a s matkou T. a M. Hanuše ( VP, TU,
ZŘŠ a ostatní učitelé )
květen červen – přednášky o šikaně a řešení šikany v 6. A - ZŘŠ, TU a MPP,
Mgr. M. Koťátko
24.5.2010 – kontrola IVP na ZŠ / zástupce PPP Semily, VP a DA / - p. Goddefroy,
p. Bělková, p. Bachtíková
17.5.2010 – Testování SCIO – 8. roč
21.5. 2009 – setkání VP – PPP Semily – Spanilá jízda / TECHYES / - trend –
prosazování technic. oborů a SŠ s technic. zaměřením
9.6.2010 – návštěva ÚP Semily – 8.A – Profesní diagnostika, situace na trhu práce
apod. p. Jetelová
11.6. 2010 film Nevítaní – lidé s handicapem – beseda s hlavním představitelem
filmu
Ţijí mezi námi
17.6 2010 – účast ţáků školy na akci PPP Semily – Kozákov proti drogám ,
Prevence HIV a AIDS, Jak se nestat závislákem (5. a 6. roč.)
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