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1. Charakteristika školy 
 

1.1       Základní údaje o škole 

 

 

Název školy k1.7.2016: Základní škola Ivana Olbrachta Semily, příspěvková organizace 

Adresa školy :                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 :                 právní subjekt od 1.1.2000 

Forma hospodaření :       příspěvková organizace 

IČO :                               701 55 771 

Identifikátor zařízení :    600 099 351 

Datum zařazení do sítě:  30.5.1996 

 

Kapacita školy :              450 žáků 

Ředitel školy :                 Mgr. Jiří Jiránek 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO 102 442 941 Kapacita   450  žáků 

ŠKOLNÍ DRUŽINA IZO 117 700 312                    85  klientů 

ŠKOLNÍ KLUB IZO 150 007 914                    50  klientů 

ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ IZO 102 966 575                   230  jídel 

 

1.2  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 – Město Semily), II. 

stupeň v Semilech, Nad Špejcharem 574 ( v nájmu Gymnázia Ivana Olbrachta  Semily- 

Liberecký kraj ). 

Objekt I.stupně (7 tříd, 1.-4.ročník) má vlastní školní jídelnu a kuchyň , tři oddělení 

školní družiny, malou učebnu výpočetní techniky, tělocvičnu a školní hřiště. 

Hlavní budova se sídlem II. stupně byla ve školním roce vybavena devíti kmenovými 

učebnami /dvě třídy 1. stupně/ a sedmi učebnami odborných předmětů: učebna SPV 

předmětů /SVU/, cvičná kuchyně, dvě učebny cizích jazyků, učebna PC. Učebny Ch/Fy, 

Př a Hv byly v tomto školním roce 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 ). 

S účinností od 1.7.2016 schválilo ZM  Semily, č.160509/ZM/56/A, změnu názvu 

školy na Základní škola Ivana Olbrachta Semily, příspěvková organizace 

 

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 , metodik 

prevence, vedoucí  učitel I. stupně , ekonomka , hospodářka , vedoucí  

vychovatelka , vedoucí  školní  jídelny,  

 

d) správci kabinetů – ředitel školy jmenuje do výše uvedených funkcí  pracovníky 

a stanovuje jim náplň práce. 

 

1.5 Využití prostor 

 

A) škola Komenského nám. ( I.stupeň ) 

 

 přízemí - šatny žáků, kancelář vedoucího školní jídelny, sklad školní jídelny, 

jídelna, kuchyň, šatny a sociální zázemí zaměstnanců kuchyně,                   

 I.patro-    tělocvična , sklad Tv , 2,B, 3.A, oddělení C školní družiny, kabinet  

                       1.stupně , sociální zařízení  pro chlapce a dívky 

 II.patro-  sborovna, odd.. A a B školní družiny , 2.A,  1.A,  počítačová učebna,  

                       sociální zařízení pro zaměstnance, chlapce a dívky 

 podkroví- 1.B, 3.B, 4.A,  sklad , úklidová místnost , sociál. zařízení pro chlapce a           

                       dívky 

 Pozn. tělocvična je pronajímána  sportovní  veřejnosti, 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 /7.B/, kabinet  

                       F.-CH, učebna  cizích jazyků,  malá učebna cizích jazyků, 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,  7.A,5.B, 8.A, 9.B, sociální zařízení pro  

                      chlapce a dívky, 

 II.patro – 9.A ,5.A, 6.A, 6.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 

 

      Vzdělávací 

oblast 

Názvy vyučovacích 

předmětů: 
1. 2. 3. 4. 5. celkem 

Z 

toho 

disp. 

 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

 

 

Český jazyk 8+1d    8+1d 9+1d 5+3 5+2d 43 8 

Anglický jazyk  +1d 3 3 3 10 1 

Matematika a 

její aplikace Matematika 4 4+1d 4+1d 4+1d 4+1d 24 4 

 

Člověk a jeho 

svět 

Prvouka 2 2 2   6  

Přírodověda        1 2 3  

Vlastivěda     2 2 3  

 

Umění a kultura 
Hudební výchova  1 1 1 1 1 5  

Výtvarná výchova  1 1 1 1 2 7  

Člověk a svět 

práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5  

Člověk a zdraví 
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10  

Informatika a 

komunikační 

technologie Informatika       +1d 1 2 1 

 

 

Disponibilní časová 

dotace 1 3 2 5 3   

 
Celkem  20 22 25 25 26 118 14 
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2.STUPEŇ 
 

 

Vzdělávací 

oblast 

Názvy 

vyučovacích 

předmětů: 6. / 6. JT 7./J.T 8. 9. Celkem 

Z 

toho 

disp. 

 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 

literatura 4+1d 4 4+1d 3+1d 18 3 

Anglický jazyk  

 

Německý jazyk 
3  /   4 

 

3+1d 

 

 0 / 1  

3 

 

3 

3 

 

3 

13 

 

6 

1  

 

6 

 

Matematika a 

její aplikace Matematika 4 4+1d 4 3+2 18 3 

 

Informační a 

kom. technologie Informatika 1     1  

 

Člověk a 

společnost 

Dějepis 2 2 2 1+1 8 1 

Globální 

výchova 1 1 1 1 4  

 

 

Člověk a příroda 

 

Fyzika 2 2 2 1 7  

Chemie     2 2 4  

Přírodopis 1+1d 1+1d   1 5 2 

Zeměpis 2 2 2 1 7  

 

Umění a kultura 

Výtvarná 

výchova 2 2 1 1 6  

Hudební 

výchova 1 1 1 1 4  

 

Člověk a zdraví 
Tělesná výchova 2 2+1d 2 2 9 1 

Biologie 

živočichů a 

člověka    2  2  

 

Člověk a svět 

práce 

Praktické 

činnosti      1  /  0 1 / 0 1 +1d 4 1 

 Volitelný 

předmět    +1d/0 +1d +4 6 6 

 

 

Disponibilní 

časová dotace 2 5 5 12   

 
Celkem 28 30 32 32 122 24 
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2.2 Volitelné předměty 

 

Název 

  

Ročník Hodinová dotace                              

Seminář společensko-vědní 7. 1 

Seminář Nj 7. 1 

Seminář ČJ 9. 1 

Seminář M 9. 1 

Konverzace  Aj 8. 1 

Konverzace RJ 8.,9. 1 

Technické kreslení 9. 1 

Seminář přírodovědný  9. 1                    

   

 

2.4  Nadstavba nepovinných předmětů, kroužky, školní klub 

 

Název Stupeň 

 

Šikulové 

 

1. 

Počítače-interaktivní tabule 

 

1., 2. 

Cizí jazyk – Aj pro prvňáky 
/2 skupiny/ 

1.  

Kokrháček /školní sboreček/ 

 

1. 

Mažoretky 
/2 skupiny/ 

1. 

Pohybové, sportovní  hry 

 

1.,2. 

Mluvení hrou, Čeština pro všechny 

 

1.,2 

Golf 

 

1.,2. 

Keramika  

-ve spolupráci s Gymnáziem I.Olbrachta   

 

2. 

Matematické hry 

 

2. 

 

2.5. Školní družina 

Kapacitu školní družiny 60 žáků, kdy nebylo možné uspokojit požadavky všech žádostí 

rodičů, se podařilo povýšit na základě žádosti na 85 žáků. Vzniklo tak 3. oddělení /C/ 

školní družiny. 

ŠD spolupracovala s ostatními organizacemi města/ kino Jitřenka, ŠD ZŠ Řeky, spolky/ 

při pořádání akcí:  

- Pravidelně měsíčně návštěva kina 

- Návštěvy dřevěnky 

- Sportovní hry 

- Závody na koloběžkách 
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- ZOO u soukromníků 

- Solná jeskyně 

V prvním prázdninovém týdnu pořádala ŠD týdenní tábor pro děti zaměstnaných rodičů 

/ 30 dětí pod vedením 4 dospělých – výlety, sport, kultura/.  Tábor podpořili i 

pracovníci ŠJ, kteří denně dětem připravili oběd, svačinu/. 

 

3.Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání 
 

3.1 Přehled vývoje počtu tříd a žáků 

 

 
Počet tříd 

Celkový počet 

žáků 

Počet žáků na 

jednu třídu 
 

 

Šk. rok 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17   

 15     16  314    319 21    20   

 

3.2  Zapsaní a zařazení žáci pro školní rok 2016/2017 

 

Zapsaní do 

1.třídy 

Počet 

žádostí  

o odklad 

Přestup 

z jiné školy, 

opakování 

ročníku 

Odstěhovali 

se 

Nastoupili 

do 1.třídy 

Dodatečně 

nastoupili 

        44           5          1          1          39          4 

 

3.3      Přehled prospěchu žáků 

 

     Počet žáků Prospělo s 

 vyznamenáním 

Prospělo 

 

Neprospělo 

Ročník       2016/2017 

1.pol.          2.pol. 

      2016/2017 

1.pol.            2.pol. 

      2016/2017 

1.pol.      2.pol. 

       2016/2017 

1.pol.       2.pol 

I.stupeň                

1.A 18                  20 18                     17 0                   0 0                     0 

1.B 22                  23 22                     22 0                   1  0                     0 

2.A 20                  20 17                     17 3                   3 0                     0  

2.B 21                  21 19                     19  2                   2 0                     0 

3.A 22                  21 20                     15 1 + N            6 

1žák 

nehodnocen 

0                     0 

3.B 21                   21 16                     16 5                    5 0                     0  

4.A 28                   28 18                     17 10                 11 0                     0 

5.A 17                   17 13                     15 2+ N              2 

2žáci 

nehodnoceni 

0                     0 

5.B 19                   18 10                      8 9                  10 0                     0 

6.A 18                   18  6                        9 12                 9  0                     0 
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6.B 12                   13 1                        1  11                12 0                     0  

7.A 20                   21 12                     13 7+N              8 

1žák 

nehodnocen              

0                     0  

7.B 15                    15 4                          4    11                 11 0                     0 

8.A 30                    31  9                         12 19                 18 2                     1  

9.A 17                    17 3                          1  13                 15  1                     1   

9.B 15                    15 9                          7 3                    7 3                     1 

 

3.4 Přehled klasifikace chování a výchovných opatření 

 

 3. st. 2. st. Důtka ŘŠ Důtka TU Napom. TU 

1. pol. 1 2 11 11 25 

2. pol.  5 13 15 16 

 

Pochvaly 1. pol.                               3  

Pochvaly 2. pol.                               22  

 

3.5 Počty zameškaných neomluvených hodin ve školním roce 2016/2017 

 

Zameškané  hodiny neomluvené 1.pol. neomluvené 2.pol. 

Stupeň školy  1.stupeň 2.stupeň 1.stupeň 2.stupeň 

Počet          0          12         20         19 

 

3.6 Počty žáků přijatých ke studiu  

 

Gymnázia SOŠ vč. 

konzervatoří 
SOU, U OU, PrŠ 

8 letá 6 letá 4 letá 

Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. 

10 8 - - 8 6 21 21 5 5 - - 

 

 

4. Údaje o pracovnících školy 

 

4.1  Přehled počtu pracovníků k 30.6.2016 

 

Celkem :    fyzických                                37 

                  přepočtených                           29,1 

 

Z toho   :   učitelé                                       29  

                  vychovatelky školní družiny     3 

                  školní klub                                 0,94 

                  nepedagogičtí :                          8 
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4.2     Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli 

 

Nastoupili   4 

Odešli   2 

Odešli na MD 0 

Odešli do důchodu 0 

Celkem odešli 2 

 

4.3     Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Název vzdělávací akce Počet pedagogů 

Školení BOZP 32 

Seminář PPP Liberec 2 

Výchovný poradce /4x/ 1 

Projekt inkluze 25 

Metodik prevence Nová Ves n.Pop 1 

Školení NJ –NIDV - Liberec 1 

Den s němčinou, Coloseum Liberec 1 

Školní pedagogické pracoviště 5 

Koordinátor inkluze Turnov /4x/ 1 

NJ kreativně a s elánem - Liberec 1 

Ochrana obyvatel 1 

Konference M.R.K.E.V, Liberec 1 

Vzdělávání Metodik prevence Malá Skála 

- celoročně 

1 

Setkání ředitelů 2x 1 

Inkluzívní vzdělávání Turnov, psycholog 1 

Doškolovací kurz lyžování 1 

Den pedagogických inspirací Lomnice n.P. 8 

Metodik prevence , praxe Čáp,  1 

Konference Maják 1 

Setkání metodiků prevence, Valdice 1 

Poradenský den 6 

Projekt MAP 1 

 

 

5.         Výkon státní správy 
 

5.1       Vydaná správní rozhodnutí ředitele školy  

 

Ředitel školy vydal 33 rozhodnutí o přijetí do prvního ročníku a 7 rozhodnutí o odkladu 

povinné školní docházky.  

 

5.2 Zápis do prvního ročníku 

 

Zápis do 1.ročníku proběhl 26.4.2017 v budově 1.stupně na Komenského náměstí. 
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V 1.ročníku bude v příštím školním roce 32 žáků ve dvou třídách. O odklad povinné 

školní docházky své dcery/syna požádalo 7 rodičů / zákonných zástupců/, 1 děvče se 

odstěhovalo. 

 

5.3 Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy 

 

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. U dvou žáků došlo po dohodě 

s rodiči k úpravě, zkrácení rozvrhu na dočasnou dobu. Jednalo se o chlapce s poruchou 

ADHD. 

 

6. Řízení školy 
 

6.1      Realizace hlavních cílů stanovených školou 

 

Hlavní cíle stanovené ve struktuře pro vlastní hodnocení školy na období 2016/2017. 

Pozitiva: 

 

Negativa: 

- 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, vybavení školní 

družiny novým nábytkem 

- školní akce i akce pro širokou veřejnost 

- celoroční práce s rodilým mluvčím 

- 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.) 

- odliv žáků na víceleté gymnázium 

 

 

6.2      Hospitace 

 

Během  škol.  roku 2016– 2017 provedlo vedení školy celkem 7  hospitací , ředitel 

4,  zástupce ředitele 3 hospitace.  
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6.3 Rada rodičů  

 

Ve šk. roce 2016/ 2017 pokračovala  RR ve své činnosti v původním složení ( 2.-

9.ročník). Odešli zástupci 9.tříd z roku 2015/16, přišli nově zvolení zástupci rodičů 

žáků z 1. ročníků. Přítomni na jednáních jsou ředitel a zástupkyně školy, kteří 

předkládají přehled o škole a zodpovídají dotazy členů RR. Během školního  roku se 

sešla celkem dvakrát dle plánu. Rada rodičů měla 16 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, 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 opět potvrdila 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, na akcích Sv.Martin, 

vánoční jarmark, ples školy, dětský karneval při Masopustu, Den matek. RR 

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 

 

     Ve školním roce 2016/2017 pracovala školská rada ve stejném složení, sešla se 2x  

     dle zákona. 

     Ředitel školy seznámil členy s roční zprávou a dalšími kontrolami  /Veřejnoprávní  

     kontrola/, Roční zprávou školy za rok 2015/2016 a návrhem rozpočtu na rok 2017.  

     ŠR se zabývala problematikou odchodu žáků na víceleté gymnázium a opatřením,  

     kdy se škola rozhodla zřídit od 6.ročníků / již druhým rokem/ vždy 1 třídu  

     s rozšířenou výukou jazyků, výukou rodilých mluvčích. Členové byli seznámeni      

     s granty a projekty, které ve škole probíhají, s částkou získaných finančních  

     prostředků z grantů a projektů a jejich využitím. Byli informováni o  prospěchu a  

     chování žáků, problémových třídách, akcích školy.  

      

     Složení školské rady:  Bc.Lena Mlejnková – za zřizovatele  

                                         Ing.Tomáš Sábl-  za zřizovatele   

        Mgr.Soňa Jarolímková-Římková – zástupce rodičů nezl. žáků 

        Ing. Daniel Šída – zástupce rodičů nezl.žáků 

        Mgr. Jaromíra Mikšová – 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, nově  

      Příjezd sv. Martina, vánoční jarmark, ples školy,  Dětská muzika, Den matek  

      Zahradní slavnost, Pasování páťáků, Rozloučení s devátým ročníkem/. 

 

Žáci školy se zúčastnili kulturních a vzdělávacích programů městské knihovny, řady 

sportovních a jiných akcí místního, okrskového, okresního, krajského i 

republikového charakteru.  Škola spolupracovala s Podkrkonošskou společností 
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přátel  dětí zdravotně postižených na preventivních akcích pro jednotlivé ročníky,  

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 festivalu Jeden svět. 

Pokračovali jsme ve  spolupráci s Domovem pro seniory – projekt „Najdi si svého 

dědečka, babičku“, žáci 9. ročníků navštívili 3x seniory při akcích Člověče, nezlob 

se, dětský sbor Kokrháček zde vystoupil se svým programem. 

Velmi dobrá spolupráce je se zřizovatelem na akcích města /Semilský pecen – 

stánek s aktivitami pro veřejnost, Rozsvícení vánočního stromu – Kokrháček, 

vystoupení školního sborečku/.  

Škola pravidelně přispívá do měsíčníku Semilské noviny, 2x ročně vyšly školní 

noviny s  názvem Olbracht/N/ovinky( viz bod 9 výr. zprávy a příloha o akcích 

pořádaných školu). V lednu proběhl 10. ples školy určený odcházejícím devátým 

ročníkům.  

Škola prezentovala výsledky své práce při podzimních třídních schůzkách. Aktivně 

probíhá spolupráce s PPP Semily /pravidelně při harmonizačním pobytu 6.ročníků 

na Nebákově/.  

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, karneval 

Dětská muzika. 

Vzhledem k velkému množství akcí jsou tyto uvedeny v přehledu jako příloha 

výroční zprávy. 

 

6.6 Účast v soutěžích a olympiádách 

 

Výsledky v olympiádách nebyly v tomto školním roce tak vynikající jako v loňském, 

přesto patří dětem ocenění za účast. 

- Olympiáda Z – 4.místo M.Vodrážka 7.B  

- Biologická olympiáda, kat.C – 14.místo A. Valečková 8.A 

- Chemická olympiáda, kat.D – 9.místo O.Skalský 

- Pythagoriáda 5.tř. – 17.místo J.Holubec, 22. Š. Novotný 

                      8.tř. –  7. místo M.Buryanec  

     -     Olympiáda Aj – kat IA – 9.místo F.Částek, 13.místo S.Pěničková, oba 7.A 

                                      Kat IIA – 8. J.Matouš,8.A, 18. J.Vavřina 9.APohár rozhlasu 

Výtvarná soutěž „Krkonoše očima dětí“ – 3.místo K.Jakubů 7.B 

Sportovní soutěže: 

- Celorepubliková soutěž „Se školou na golf“ – 15.místo, složení O.Jarolímek, P.Liďák,  

                                                                                                         J.Horáček, J.Holubec 

- Vybíjená pro 4.-5.ročníky , chlapci 2.místo v okresním kole 

V atletice máme spoustu vynikajících sportovců. Družstvo naší školy vyhrálo Městský 

Městský atletický den v Semilech - 1.místo  soutěž družstev škol  

Pohár rozhlasu: 1.místo skok vysoký – M.Kudělka,  

                          3.místo skok vysoký - F.Šimek a A.Šádek 

                          3.místo skok daleký M.Kudělka 

                          1.místo – hod míčkem – J.Horáček 

                          2.místo – hod míčkem – F.Šimek  

                          2.místo – běh 1000m –J.Lacina 
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                          2.místo – skok vysoký - Míša.Zamastilová 

                          3.místo – skok vysoký – Monika Zamastilová 

                          1.místo – vrh koulí – N.Dolenská 

                          3.místo – družstva – S.Bém, J.Horáček, J.Lacina, F.Šimek, D.Šírek,  

                                                           M.Thun 

 

7.      Poradenské služby 
 

7.1 Výchovné poradenství 

 

Výroční zpráva výchovného poradce 
  

22. a 23. 9. 2016 se výchovný poradce zúčastnil Kongresových dnů výchovného 

poradenství, kde se hlavním tématem staly změny v zákoně. 

6. a 7. 10. 2016 proběhlo podzimní setkání výchovných poradců. 

VP se účastnil 26.4.2017 zápisu do I. tříd, pracoval s evidencí žáků, evidencí odkladů, 

evidencí příchodů, vypracování seznamů žáků (zapsaných, přijatých, nepřijatých, 

odkladů, žáků po odkladu atd.) 

31. ledna 2017 byly dětem předány přihlášky na střední školy (společně 

s vysvědčením). Do těchto přihlášek s vytištěnými údaji děti dopsaly název školy, 

termín přijímacích zkoušek atd. Přihlášky obdrželi rovněž žáci 5. ročníků, kteří se 

rozhodli studovat na osmiletém gymnáziu. 

Přijímací zkoušky proběhly začátkem dubna. Na osmileté gymnázium se dostalo letos 8 

žáků, dva přihlášení se nedostavili k přijímacím zkouškám a jeden žák se rozhodl zůstat 

na ZŠ. Dařilo se i deváťákům. Většina žáků 9. tříd odchází ze školy na SŠ zakončené 

maturitní zkouškou. 5 žáků si vybralo obor zakončený výučním listem. 

 

  7.2    Volba povolání 

 A. Kariérové poradenství 

Již v průběhu září byly zveřejněny všechny střední školy, které vyžadují talentovou 

zkouškou (dřívější termín podání přihlášek). Žáci byli rovněž informováni o burzách 

škol, které se konaly v okolí města a o dnech otevřených dveří na jednotlivých školách. 

K většímu přehledu o středních školách všichni žáci obdrželi brožuru s přehledem SŠ, 

požadavky škol a daty dnů otevřených dveří (od Úřadu práce v Semilech). Deváťáci se 

rovněž ještě jednou podívali na Úřad práce v Semilech, kde si mohli dohledat informace 

o povoláních a školách, které jsou nejlepší cestou pro vybrané povolání. 

Pro rodiče byla 20.10.2016 uspořádána informativní schůzka, na které byli seznámeni 

s systémem přijímacího řízení, přihláškami, zápisovými lístky, možnostmi odvolání atd. 

Rodiče byli upozorněni na dny otevřených dveří. Letos bylo přijímací řízení stanoveno 

celorepublikově (firma Cermat) a došlo k dalším změnám. 

Žákům devátých ročníků bylo v září nabídnuto rozšířené vyučování Čj a M, které letos 

probíhalo jako povinně volitelný předmět. 

Do 30.11.2016 měli žáci odevzdat přihlášku na SŠ, ve kterých je požadována talentová 

zkouška. Letos se na tento typ školy hlásili 3 uchazeči, žáci byli úspěšní, ale ve 2 

případech ještě museli podstoupit testování (duben). 

 

   7.3    Integrovaní žáci 

 

B. Specifické poruchy učení 
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Kvůli změnám v zákoně se letos postupovalo trochu jinak při evidování dětí s SPU. 

Část dětí byla vedena podle staré administrativy: 

Karolína Mrňáková – 2. třída dysfázie 

Štěpánka Hradecká – 3. třída – porucha učení 

Kristýna Čapková – 4. třída dyslexie, dysortografie, dysgrafie 

Jan Könnyü – 4. třída středně těžká vada sluchu (nově PO 3) 

Nikola Petráková -4. třída porucha učení 

Matyáš Nerad – 5. třída dyslexie, porucha pozornosti 

Tomáš Müller – 9. třída dysfázie 

  

Do 30.9.2016 byla u žáků zajištěna žádost rodičů o integraci. Proběhlo správní řízení 

ředitele školy, seznámení rodičů s výsledky správního řízení. Došlo k vypracování 

individuálních vzdělávacích plánů na jednotlivé předměty (Čj, cizí jazyk, matematika). 

Na prvním stupni probíhaly hodiny nápravy a doučování. Na druhém stupni byl pro děti 

zaveden kroužek „Čeština pro všechny“. 

  

Nově v průběhu roku přibylo několik žáků, u kterých je v materiálech uváděn stupeň 

podpůrných opatření: 

  

Adam Kopka – 1. třída, IVP, PO 2 

Filip Kopka – 1. třída, IVP, PO 2 

Jan Henčl – 2. třída, bez IVP, PO 2 

Adéla Šrajerová – 3. třída, bez IVP, PO 2 

Barbora Trýznová, 3. třída, IVP, PO 2 

Nikol Vinklářová, 6. třída, IVP, PO 2 

Lucie Petráková – 7. třída, IVP, PO 2 

Daniel Šírek – 7. třída, IVP, PO 2 

Veronika Hušková – 7. třída, IVP, PO 2 

Ondřej Skalský 9. třída, bez IVP, PO 2 

Radim Skrbek – 9. třída, bez IVP, PO 2 

   

5. 6. 2017 proběhla kontrola IVP. Setkání se zúčastnili zástupci školy (VP, třídní 

učitelé), PPP Semily a rodiče.  

  

Škola se letos podílí na projektu Individuálně, ale společně a jinak. Díky tomuto 

projektu na škole pracuje speciální pedagog, školní psycholog a sociální pracovník. 

Jejich pomoc usnadňuje práci se žáky. 

VP se účastnil 26.4.2017 zápisu do I. tříd, pracoval s evidencí žáků, evidencí odkladů, 

evidencí příchodů, vypracování seznamů žáků (zapsaných, přijatých, nepřijatých, 

odkladů, žáků po odkladu atd.) 

 

V Semilech, 28. června 2017                                        vypracovala Mgr. Věra Horáková 

 

 7.4. Talentovaní žáci 

 

Vzhledem k umístění základní školy v budově gymnázia odchází každoročně velké 

množství dětí z 5.tříd ke studiu na víceleté gymnázium. Talentovaní žáci nám ubývají. 

Již od školního roku 2015/2016 bylo nabídnuto rodičům a žákům budoucích 6.tříd 

možnost otevření třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka. Přihlášku ke studiu na 

víceletém gymnáziu podalo 10 žáků, 2 žáci se nedostavili k přijímacímu řízení, přijato 

bylo 8 žáků: Ne vždy se dá hovořit o talentovaných žácích. Žáci, kteří zůstali na ZŠ 
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v jazykové třídě, měli  posílenou výuku Aj o 1 hodinu týdně a další 2 hodiny pracovali 

s rodilými mluvčími. Pro  jazykové třídy/ 6.A,7.A/ byly objednány týdenní intenzívní 

kurzy AJ s rodilým mluvčím. Žáci 7. ročníku měli posílenou výuku o 1 h NJ.       

       

Nadaným žákům a žákům jevícím zájem o specifické oblasti výuky věnují pedagogové 

individuální péči, spolupracují s VP a rodinou, připravují žáky na olympiády. Žáci mají 

možnost rozvíjet své schopnosti i talent výběrem volitelných předmětů a také 

nepovinných předmětů v rámci školního klubu  (viz body 2.2, 2.3 a 2.4 této zprávy). 

   

 7.5     Dyslexie a logopedie 

 
Ve  školním roce 2016/17 probíhala náprava řeči v rámci školního klubu Mluvení hrou, 

kterou vedla  Mgr. Martina Kousalová. V roce 2012 absolvovala tříměsíční logopedický 

kurz v Liberci). Tento kroužek je zdarma, rodiče si ho vybírají sami, popř. na 

doporučení tř. učitelek 1. tříd. Je určen především pro prvňáky, starší pouze s vážnější 

diagnózou. Celoročně docházelo 12 dětí pravidelně 1x týdně.  

Na začátku roku jsou rodiče písemně upozorněni, že kroužek není náhradou za 

logopedii a pokud dítě nemá ještě správně vyvozenou některou hlásku, je nutné 

vyhledat odbornou logopedickou péči. Ve škole se jedná zejména o zábavná podpůrná 

cvičení nezbytná ke správnému vývoji motoriky mluvidel, cvičení na polohování a 

pohyblivost jazyka, rtů, čelistí a mimických svalů atd. Také se zaměřuje na celkový 

rozvoj slovní zásoby. 

 

Jako dyslektická asistentka pracovala s dětmi na 2.stupni v rámci školního klubu 

výchovná poradkyně Mgr. Věra Horáková,  Na 1.stupni nápravu s dětmi  prováděly 

vychovatelky v ŠD, které jsou proškoleny jako dyslektické asistentky.  

* v průběhu školního roku jsou šetřeni další „potřební“ žáci, většinou na doporučení 

třídních učitelek nebo na žádost rodičů 

* 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 nebo kurz pořádaný Pedagogicko-

psychologickou poradnou v Semilech 

* 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, výchovná poradkyně školy a třídní učitelky 1.stupně. 
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 7.6     Primární prevence 

 
METODIK PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ  

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016/2017  

I. ÚVOD  

 
Obecným cílem činnosti metodika prevence bylo věnovat zvláštní pozornost sledování 

chování dětí z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, zjišťování 

negativních jevů a poruch a jejich napravování a zejména zajišťování preventivních akcí, 

které napomohou předcházet rozvoji rizikového chování u žáků.  

1) Metodické a koordinační činnosti 

 realizace Minimálního preventivního programu školy a začlenění vybraných témat do 

jednotlivých předmětů 

 preventivní práce s třídami ve spolupráci s třídními učiteli, výchovnou poradkyní a 

subjekty zabývajícími se prevencí patologických jevů 

 vyhledávání problémových jevů v chování 

 spolupráce s rodiči (třídní schůzky, školní poradenské pracoviště), s orgány státní správy 

–OSPOD, PPP, Policií ČR, Městskou policií v Semilech 

 účast na jednání komise rizikového chování města Semily 

2) Informační činnost 

 získávání, aktualizace a zajištění odborných informací o dané problematice a následné 

seznámení s žáky, učiteli a rodiči 

 nabídka volnočasových aktivit nejen v rámci školy, ale i na území města 

3) Poradenská činnost 

 monitoring rizikového chování ve spolupráci s třídními učiteli, výchovnou poradkyní a 

rodiči žáků 

 šetření žáků s rizikem či projevy těchto jevů, poskytování poradenských služeb jejich 

zákonným zástupcům 

 příprava podmínek pro integraci žáků 

II. REALIZOVANÉ AKTIVITY 

 
1) Pořádané akce pro žáky v rámci prevence rizikového chování 

 8. 11. 2016 –Hrou proti AIDS, 9.roč. 

 23. 11. 2016 –Finanční gramotnost, 8.roč. 

 8. 12. 2016 –Kyberšikana, 6. roč. 
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 20. –22. 3. 2017 Jeden svět, 5. –9. roč. 

 29. 3. 2017 –Zdraví, zdraví, zdraví, 3. roč. 

 26. 4. 2017 –Patříme k sobě, podpora handikepovaných 

 25. 5. 2017 –Kriminalita, od návyku k závislosti, Mgr. Pavel Kuřátko, 8. roč. 

 31. 5. 2017 -Život není hra, 9.roč. 

 26. 6. 2017 -Kriminalita, 5. roč. 

 28. 6. 2017 –Jak se ( ne)stat závislákem, 7.roč. 

 

2) Další vybrané akce organizované školou 
 

V rámci prevence rizikového chování byl kladen důraz i na zapojování žáků do 

nejrůznějších aktivit a podporu trávení volného času vhodným způsobem. 
 Cyklokurz Nebákov, 9. roč. 

 Harmonizační pobyt Nebákov, 6. roč. 

 Lyžařský výcvik, 7. roč. 

 Besedy žáků na ÚP, 8. a 9. roč. 

 Vaškův běh, Ostrov, 1. –4. roč. 

 Zátopkova štafeta, 6. –9. roč. 

 Cesta proti času, 4. –7. roč. 

 Příjezd Martina na bílém koni, 1. –9. roč. + veřejnost 

 Mikuláš na 1. stupni 

 Vánoční trh 

 Spaní v družině, ve škole 

 Vánoční turnaj v odbíjené 7. 9. roč. + učitelé 

 Ples školy 

 Dětská muzika, karneval pro děti 

 Učení naruby 

 Výstup na Mt. Everest, 6. –9. roč. 

 Velikonoční šplhoun, 1. stupeň 

 Morana, vítání jara, 1. Stupeň 

 Turistický kurz, Branžež, 8. roč. 

 Pasování 5. roč., 1. a 2. Stupeň 

 Rozloučení s 9. roč., 2. Stupeň 
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 Zahradní slavnost 

 Exkurze 

 Školní výlety 

 

 7.7. Řešené případy sociálně-patologických jevů  
 

III. ZÁVĚR 

 
Základním principem MPP zůstalo zvyšování odolnosti dětí vůči rizikovému chování, důraz 

byl kladen na prioritní aktivity uplatňované v rámci MPP. 

Ve školním roce 2016/2017 se naše škola zúčastnila mnoha preventivních akcí s různým 

zaměřením. Jelikož město Semily neposkytuje naší škole finance na preventivní programy, 

ale přímo je pro nás organizuje za poplatek 20 Kč na žáka, přizpůsobujeme se 

harmonogramu plánu PP města. 

Během školního roku bylo řešeno ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm a 

třídními učiteli několik problematických situací týkajících se zejména nevhodného chování 

mezi žáky navzájem. Tyto situace byly vyřešeny se zákonnými zástupci v souladu se 

školním řádem. Dále se vyskytly na 2. stupni tyto případy rizikového chování –kouření, 

krádež, ničení školního majetku, agresivní chování vůči spolužákovi. Problémy byly řešeny 

ŠPP a jsou sepsány záznamy. Na některá jednání byla kromě rodičů přizvána i sociální 

pracovnice a školní psycholog. 

V příštím roce je nutné zaměřit se na komunikaci a posilování vztahů ve třídě, formování 

skupin a omezení vulgárních a jinak nevhodných projevů u dětí. Dále je třeba i nadále 

preventivně působit v oblasti rizikového chování (především v oblasti návykových látek). 

V letošním školním roce  bylo zahájeno specializační studium pro metodiky prevence, které 

bude ukončeno v únoru 2018 a na základě studia bude vypracováno přímo pro naši základní 

školu nová Školní preventivní strategie. 

30.6.2017     Mgr. Jaromíra Mikšová – metodik prevence 

 

8.       Údaje o výsledcích kontrol 
   

Ve školním roce 2016/2017 proběhly dvě kontroly. 

 

1/Krajská hygienická stanice /KHS/ 25.10.2016 o plnění povinností – hygiena 

potravin,  hodnocení jídelního lístku, zdravotní průkazy, sklady – bez náprav 

2/Veřejnosprávní kontrola  21.4.2016 – pí.Olaszová – nebyly shledány nedostatky 

 

9.       Údaje o dalších aktivitách školy a další významné údaje 
 

9.1      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. 

Deváťáci již tradičně připravili Mikuláše pro 1.stupeň, organizovali ples školy, zahradní 

slavnost pro budoucí prvňáčky, učili děti z 1.-4.ročníků /Učení naruby/, zorganizovali 

barevný týden. Žáci 1.stupně připravili vystoupení pro maminky ke Dni matek. Žáci 

osmé třídy připravili program k 17.listopadu. Na vánočním jarmarku se podílejí všichni 

žáci školy – výrobky, prodej. 

Čtvrťáčci již podruhé absolvovali školu v přírodě po celý týden / Dvoračky/.  
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A) Realizované nebo průběžně probíhající školní projekty: 

 

 Vaškův běh 

 Příjezd Martina na bílém koni / akce pro město, širokou veřejnost/ 

 Cesta proti času /akce pro všechny školy ve městě/ 

 Oslava svátku 17.listopad – setkání celé školy 

 Vánoční jarmark 

 Velikonoční šplhoun 

 Dětská muzika 

 Učení naruby / ke Dni učitelů/ 

 Projekt Dopravní výchova 

 Projekt environmentálního vzdělávání ( 2. st.) 

 Planeta Země 3000 ( 2. st.) 

 M.R.K.E.V. ( 2. st.) 

 Šikana, Policie ČR ( 1. st. – v rámci prim. prevence) 

 Setkávání  při oslavách státních svátků 

 Olbracht/n/ovinky – školní časopis 

 Branné cvičení 1.st. 

 Týden pro Zemi 

 Najdi si svého dědečka, babičku 

 

B) Realizované nebo průběžně probíhající granty: 

 

 V tomto roce škola podala 1 žádost o grant Libereckého kraje 

1/Program volnočasových aktivit 4.1 - Volný čas s rodinou i školou společně – bylo 

podpořeno částkou 26 tis. Kč., spoluúčast ve výši 14.600.Kč poskytl zřizovatel. Čerpání 

probíhá po celý kalendářní rok 2017. Z grantu se podařilo zajistit sedáky pro děti na 

chodby…a mohly být zrealizovány s lepší kvalitou akce školy. 

 

C) Realizované ve školním roce nebo schválené projekty pro příští školní rok 

1/ Výzva 22 OP VVV – Šablony I  

    Evropská unie – evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a   

    vzdělávání 

   Název projektu: Zlepšení kvality výuky na ZŠ Ivana Olbrachta Semily 

   Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16.022/0001856 

Projekt zaměřen na inkluzi 

- Celoročně zajištěn školní asistent 

- Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti 

- Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

2/ Projekt „individuálně, ale společně jinak“, který je zaměřen na inkluzi, zaštiťuje 

škola z Turnova. Pro školu se podařilo získat psycholožku na 0,5 úvazku, speciálního 

pedagoga na 0,5 úvazku a dle potřeby je k dispozici sociální pracovnice. Ti pomáhají se 

žáky, kteří potřebují pomoci. 
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3/ Projekt na podporu plavání. Projekt byl schválen ve školním roce 2016/2017 a 

bude využit od nového školního roku. Z projektu budou mít děti uhrazenou dopravu, na 

kterou přispívali částkou 300,-Kč 

 

9.2      Exkurze – projektové dny 

 

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 : 

 

 Ekologická exkurze Jizerské hory, Krkonoše 

 Krkonoše, KRNAP, Vrchlabí  pro 6.ročníky 

 Návštěvy semilské  měst. knihovny ( programy během  šk . roku ),   

 Hasičský  záchranný sbor  Semily ( ukázky  techniky), 

 Noc kostelů- věž semilského kostela sv.Petra a Pavla a Koštofrank 

 Úpravna vody Příkrý 

 Úřad práce  

Projektové dny: 

 V tomto školním roce neproběhly projektové dny, neboť nebyly vypsány 

pro střední školy žádné výzvy 

 

9.3 Environmentální  výchova 

 

Zpráva o programu EVVO – školní rok 2016/ 2017 

EVVO byla integrována do jednotlivých předmětů. , v 7. ročníku – globální výchova 

zaměřená na ekologickou výchovu  a povinně volitelný předmět ekologický seminář 

Mezipředmětové aktivity : 

Projekty –  účast v projektu Vyšetřování jizerskohorské katastrofy – Jizerské hory 

Recyklohraní, Ekopolis   

Exkurze:  

Žáci 6. tříd – Krkonoše – návštěva muzea ve Vrchlabí – expozice Kámen a život a 

vycházka s průvodcem KRNAPU po Krkonoších -  22.  září 

Výukový ekologický program - ZOO Liberec ( Dobrodružství z poznání), útulek Archa  

– 6. třída, 7. třída – 25. dubna 

 Exkurze : čistírna odpadních vod – Semily ,sběrný dvůr - Semily  

Beseda – Tonda obal na cestách –  květen – Ostrov Semily  - 1. stupeň 

Závěrečný ekologický kurz v Jizerských horách – 19. – 21.6.. 2017 s plněním projektu  

Vyšetřování jizerskohorské katastrofy 7. třída, 6. třídy – účast na jednodenním 

programu v Jizerských horách 19.6.  

Vycházky do přírody, tvoření z přírodních materiálů ve školní družině 

Příprava vybraných žáků na olympiády a soutěže – soutěž Mladých zdravotníků, soutěž 

– Krkonoše očima dětí, biologická olympiáda   

- Týden pro Zemi  - akce pořádané městem - zapojení 

- úklid okolí školy 

 

Prostředí školy 

- pokračování ve třídění odpadů a sběru vysloužilých elektrozařízení, vybitých 

baterií –projekt recyklohraní 
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- sběrové týdny starého papíru, sběr víček pro Nikiho 

- 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 

- s hasiči, policií  

- s centrem M. E.D.ved – výukové ekologické programy, s městskou knihovnou  

Vzdělávání  

- informace koordinátora  prostřednictvím sítě  M.R.K.E.V. , účast na krajské 

konferenci  -  10.11. - Liberec 

  

                                                Vypracovala : Radka Holubcová – koordinátor EVVO 

 

9.4 Školní noviny a webové stránky 

 

Školní časopis Olbracht/N/ovinky 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/. Školní 

časopis je nabídnut rodičům a veřejnosti vždy na akci školy, vánoční při Vánočním 

jarmarku, jarní na Zahradní slavnosti. 

Škola nabídla žákům i rodičovské veřejnosti novou podobu  webových stránek, které 

jsou průběžně aktualizovány, doplňovány / školní dokumenty, zápisy ze Školské rady, 

informace pro rodiče, fotogalerie, úspěchy, akce školy apod./ : www.zsiosemily. cz. 

 

9.5 Školní parlament 

 

ŠP složený ze zástupců 5..-9. ročníků se scházel dle potřeby/ před akcemi školy, 

z důvodu problémů v chování, ničení majetku ap/. Koordinátorem ŠP byl Mgr. Jiří 

Jiránek a Bc. Eva Šírová. 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.  

Velmi dobrá byla spolupráce se žáky 8. a 9. ročníků, mladší žáci se seznamují s tím, jak 

komunikovat a zapojovat se do chodu školy. 

 

9.6 Výpočetní technika 

 

Pro výuku předmětu výpočetní technika ( VT ), jazyky a další předměty využívají žáci 

prvního a druhého stupně počítačovou učebnu vybavenou 30 stanicemi v operačním 
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systému Microsoft Windows. Na pobočce 1. stupně  je k dispozici malá učebna 

výpočetní techniky s pěti stanicemi, která byla zmodernizována o  nové stoly. Ta je 

využívána spíše dětmi v době školní družiny 

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 další  počítačové, jazykové  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, žáci 9.ročníků cyklokurz. V rámci nabídky Školního 

klubu si žáci mohli zvolit sportovní a pohybové hry na 1. a 2. stupni. Od pololetí se 

škola zapojila do projektu golfové asociace „Se školou na golf“. 

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 ) 

 Atletický trojboj ( oblast,kraj) 

 Atletický čtyřboj ( oblat, kraj) 

 Vybíjená, okrsek, okres, kraj, republikové finále  

 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 

 Turnaj v basketbalu 

 Odznak všestrannosti 

 Dětské olympijské hry 

 Školní kolo v odbíjené 

 Sazka olympijský víceboj 

 

9.8      Odborová organizace 

 

Odborová organizace zanikla. 
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10.     Údaje o dalších  aktivitách školy a další významné údaje 
 

10.1    Předpokládaný vývoj školy 

 

Dle Koncepce rozvoje školství v Semilech by měla škola zůstat samostatnou školou od 

1.do 9.ročníku. Vzhledem k demografickému vývoji lze předpokládat nepatrný úbytek 

žáků.  

 

Dne 11.4.2017  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. 

ročníků/.  

 

10.2      Investiční záměry 

 

Byla zakoupena 1 sada žákovského nábytku. Podařilo se vybavit novým nábytkem 

jedno oddělení školní družiny. 

Budeme usilovat: / bylo vloženo do koncepce školství na roky 2015-25 

-  o dokončení úpravy dvora na Komenského náměstí včetně garáže 

-   vybavení školních družin /velmi staré/ 

- dovybavení PC učebny na Kom.nám. 

-  opravu stropu v tělocvičně / výměna desek/ 

-  vzduchotechniku – odsávání ve ŠJ 

 

10.3     Vývojové trendy – školní vzdělávací program, další záměry školy 

 

V loňském roce byla zavedena od  6.ročníku  jedna třída s rozšířenou výukou cizích 

jazyků. Žáci 6.ročníku mají posílenou výuku AJ, v 7. ročníku AJ i Nj.  Aby děti 

zvládaly nejen gramatickou část, ale především komunikativní schopnosti, výuka 

probíhala s rodilým mluvčím.  Máme zájem, aby děti v pololetí pátých tříd byly na tuto 

změnu připraveny, proto již  žáci čtvrtých a pátých tříd pracovali 1 hodinu týdně 

s rodilým mluvčím z jazykové školy z Liberce. Pro 6. i 7. ročník jazykové třídy byly 

zajištěny intenzívní týdenní kurzy výuky AJ s rodilým mluvčím od společnosti English 

Focus. Žáci i rodiče byli velmi spokojení. 

  Snahou celého pedagogického sboru je zkvalitňovat školní vzdělávací program a více 

profilovat školu, aby nám každoročně neodcházely výborné i průměrné děti na víceleté 

gymnázium.  

V tomto roce žáci čtvrté třídy absolvovali týdenní školu v přírodě na Dvoračkách. 

Pokud vydrží pedagogům elán a chuť, akce bude podporována i do dalších let./vyučující 

L.Horáková/. 

V tomto školním roce pracovala ve škole díky projektu psycholožka na 0,5 úvazku, 

speciální pedagog na 0,5 úvazku a sociální pracovnice dle potřeby. Všichni se věnovali 

dětem se speciálně vzdělávacími potřebami a i dalším dětem, které pomoc potřebovaly. 

Ředitel školy vyhověl žádostem o praxi.  

1/ Pedagogická praxe / šest týdnů/ studentky PF Liberec v 5.A pod vedením Mgr. Věry 

Horákové. 

2/ Praktické vyučování v učebním oboru 65-51-H/01 Kuchař – číšník /celý školní rok/. 
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11. Přílohy 
 

Příloha č. 1 

 

Časový přehled akcí školy (vč. olympiád a 

soutěží) ve školním roce 2016/2017 
 

 

12.-14.9.2016 Cyklokurz 9.roč., Nebákov  

14.-16.9.2016 Harmonizační pobyt 6.roč., Nebákov  

20.9.1016 Plavání 4.A, Jilemnice  

20.9.2016 Divadlo KC Golf, Karel IV., 1.-3.roč.  

20.9.2016 Atletický čtyřboj, II.st., Turnov  

22.9.2016 Jizerské hory, 6.A,B  

23.9.2016 Beseda s Městskou policií, přechody, doprava, 2.roč.  

26.9.2016 Vaškův běh, Ostrov, 1.-4.roč.  

27.9.2016 Plavání 4.A, Jilemnice  

29.-30.9.2016 Dopravní hřiště Košťálov, 4.roč.  

4.10.2016 Plavání 4.A, Jilemnice  

6.10.2016 Coca Cola Cup, kopaná Studenec, výběr 2.st.  

11.10.2016 Zátopkova štafeta, hřiště GIO, výběr 2.st.  

11.10.2016 Plavání 4.A, Jilemnice  

13.-14.10.2016 Educa  

14.10.2016 Výstava exotů, KC Golf, zájemci  

18.10.2016 Plavání 4.A, Jilemnice  

19.10.2016 Muzeum, historie Semil, 3.B  

21.10.2016 Pohádka KC Golf, 3.-4.roč.  

19.10.2016 Muzeum, historie Semil, 3.B  

21.10.2016 Pohádka KC Golf, 3.-4.roč.  

24.10.2016 Pohádka KC Golf, 1.-2.roč.  

24.10.2016 Cesta proti času, 4.-5., 6.-7.roč  

25.10.2016 Plavání 4.A, Jilemnice  

1.11.2016 Plavání 4.A, Jilemnice  

3.11.2016 Burza škol, 9.roč.  

4.11.2016 ISŠ Nový Bydžov, 9.roč.  

8.11.2016 Plavání 4.A, Jilemnice  

8.11.2016 Sportovní dopoledne, SC SM, 1.-3.roč.  

8.11.2016 Florbal 4.-5.roč., Lomnice n Pop.  

8.11.2016 Hrou proti AIDS, SC, 9.roč.  

mailto:zsiosemily@iol.cz
http://www.zsiosemily/
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10.11.2016 Post Bellum, nahrávka, 9.roč. výběr  

11.11.2016 Den otevřených dveří /nástrojař/, Turnov, zájemci  

11.11.2016 Sv. Martin  

15.11.2016 Plavání 4.A, Jilemnice  

15.11.2016 Okresní finále v plavání, Jilemnice, výběr  

16.11.2016 Setkání v aule školy, 17.listopad, 5.-9.roč.  

18.11.2016 Post Bellum Praha, výběr  

22.- 23.11.2016 Jazyková animace, tandem, NJ, 8.A  

22.11.2016 Beseda Plazi, aula, 5.-8.roč.  

22.11.2016 Plavání 4.A, Jilemnice  

23.11.2016 Finanční gramotnost, Jitřenka, 8.A  

23.11.2016 Florbal okrsek, 6.-7.roč. výběr, Lomnice n Pop.  

24.112016 Muzikál KC, 3.-9.roč.  

25.11.2016 Olympiáda D, školní kolo  

25.11.2016 Den otevřených dveří, ISŠ Semily, 9.roč.  

25.11.2016 Vánoční trh, Kom.  

25.11.2016 Úřad práce 9.A, 9.B  

25.11.2016 Florbal st. Žákyně, SC SM  

30.11.2016 Focení 1.st.  

1.12.2016 Post Bellum Praha, natáčení rozhlas, výběr  

5.12.2016 Florbal okres, st.žáci, SC SM  

5.12.2016 Mikuláš na 1.st.,zajišťují žáci 9.roč.  

8.12.2016 Kyberšikana, 6.A,B  

8.12.2016 Plavání 3.A,B, Jilemnice  

9.12.2016 Berlín, výběr, zájemci  

12.12.2016 Vánoce knihovna 1.A  

14.12.2016 Hledáme mladého chemika, Jilemnice, 3 žáci  

14.12.2016 Florbal ml. žáci Jilemnice  

14.12.2016 Florbal ml. žákyně Lomnice n Pop.  

14.12.2016 Vánoce v knihovně 1.B  

14.-18.12.2016 Lyžování Rakousko  

15.12.2016 Vánoce v knihovně 2.B  

15.12.2016 Plavání 3.A,B, Jilemnice  

13., 15.12.2016 Křesťanské vánoce p. Klodner, 7., 9.tř.  

15.12.2016 Spaní ve škole 5.A  

15.12.2016 Archiv Post Bellum, výběr  

19.-20.12.2016 Křesťanské vánoce pí Zahrádková, 5.-6.roč.  

20.12.2016 Kino Jitřenka 7.-9.roč.  

20.12.2016 Váoční turnaj v odbíjené, 7.-9.roč+ uč.  

21.12.2016 Kino Jitřenka, 4.-6.roč.  

22.12.2016 Vánoční setkání aula, celá škola  

5.1.2017 Plavání 3.A,B, Jilemnice  

5.1.2017 Bruslení 5.-7.roč.  

9.1.2017 Bruslení 3.-4.roč., 8.,9.roč.  

12.1.2017 Bruslení 5.-7.roč.  

12.1.2017 Plavání 3.A,B, Jilemnice  

16.-19.1.2017 Týdenní kurz English FOCUS, 7.A  

16.1.2017 Bruslení 3.-4.roč., 8.,9.roč.  

17.1.2017 Okresní kolo D, 2 žáci  
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19.1.2017 Bruslení 5.-7.roč.  

19.1.2017 Plavání 3.A,B, Jilemnice  

23.11.2017 Bruslení 3.-4.roč., 8.,9.roč.  

25.1.2017 Anglické divadlo, KC, 1., 2.st.  

26.1.2017 Bruslení 5.-7.roč.  

26.1.2017 Plavání 3.A,B, Jilemnice  

26.1.2017 Post Bellum Praha, 5 ž.  

30.1.2017 Bruslení 3.-4.roč., 8.,9.roč.  

31.1.2017 Divadlo KC, 1.-2.roč.  

1.2.2017 Olympiáda Aj, školní kolo  

2.2.2017 Bruslení 5.-7.roč.  

2.2.2017 Plavání 3.A,B, Jilemnice  

6.2.2017 Bruslení 3.-4.roč., 8.,9.roč.  

7.2.2017 Olympiáda biologie a chemie, školní kola  

9.2.2017 Bruslení 5.-7.roč.  

9.2.2017 Plavání 3.A,B, Jilemnice  

13.2.2017 Bruslení 3.-4.roč., 8.,9.roč.  

13.-16.2.2017 Týdenní kurz English FOCUS, 6.A  

15.2.2017 Olympiáda Z, okres  

16.2.2017 Bruslení 5.-7.roč.  

16.2.2017 Plavání 3.A,B, Jilemnice  

16.2.2017 Olympiáda Aj, okres  

27.2.2017 Bruslení 3.-4.roč., 8.,9.roč.  

28.2.2017 Bruslení 1., 2.roč.  

1.3.2017 Bruslení 3.B  

2.3.2017 Bruslení 5.-7.roč.  

3.3.2017 Chemická Olympiáda, okresní kolo  

5.-10.3.2017 Lyžařský výcvik 7.roč.  

7.3.2017 Cimbálová muzika Réva, 1., 2.st  

14.3.2017 Post Bellum, kino, 2 skupiny  

20.-22.3.2017 Jeden svět, 3.-9.roč.  

28.3.2017 Učení naruby, 9.roč. učí na 1.st.  

29.3.2017 Preventivní program pro 3.roč., aula  

30.3.2017 Dubák Český dub, testy m, 3.ž.  

4.4.2017 Výstup na Mt.Everest, výstup do schodů, 6.-9.roč  

6.4.2017 Vystoupení pro seniory, Sociální služby Semily,10 ž.  

7.4.2017 Beseda pornografie, Městská policie, 2.roč.  

10.4.2017 Olympiáda biologie, okres  

11.4.2017 Vybíjená 4.-5.roč., Lomnice n.Pop.  

12.4.2017 Sazka olympijský víceboj, 5.-7.roč.  

19.4.2017 Vybíjená 4.-5.roč., Turnov, okres  

20.4.2017 Olympiáda biologie, kat.C, 3 ž.  

25.4.2017 Ekologický program ARCHA + ZOO, LBC, 6.,7.roč.  

26.4.2017 Patříme k sobě, 3.-9.roč., KC  

28.4.2017 Šplhoun a čarodějnice, 1.st  

3.5.2017 Knihovna 2.A,B  

4.5.2017 McDonald, kopaná, 1.-3.roč., Košťálov  

5.5.2017 McDonald, kopaná, 4.-5.roč., Semily  

9.5.2017 Testování 5.B  
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10.5.2017 Testování 5.A  

10.-11.5.2017 Dopravní hřiště 4.A  

11.5.2017 Pohár rozhlasu, Turnov, 6.-9.roč., výběr  

15.5.2017 Nábor ZUŠ, 1.st  

16.5.2017 Pythagoriáda, okres, 5.roč., 2 žáci  

17.5.2017 Den matek, aula, 1.st  

18.5.2017 Divadlo Drak, 1.,2.roč., KC  

18.5.2017 Trojboj okrsek, hřiště GIO  

18.5.2017 Úřad práce, 8.A  

18.5.2017 Pythagoriáda okres, 6.-9.roč., 2 žáci  

19.5.2017 Dopravní soutěž Koš´tálov, 8 ž.  

19.-28.5.2017 Ozdravný pobyt Itálie, zájemci  

25.5.2017 Kriminalita, Od návyku k závislost, 

Mgr.P.Kuřátko,8.,9.roč. 

 

30.5.2017 ZUŠ happening, KC, 1.-5.roč.  

31.5.2017 Výlet ŠD  

31.5.2017 Život není hra, kino, 9.A,B  

1.6.2017 Autobahnspiel, aula, 5.-7.roč., družstva  

2.6.2017 Focení 2.st  

5.6.2017  Stromech na stromech, Ostrov, čtení pro MŠ. 10 ž.  

5.6.2017  Stromech na stromech, Ostrov, ŠD  

5.6.2017 Výlet 6.B, Malá Skála  

6.-9.6.2017 Turistický kurz Branžež, 8.roč.  

6.6.2017 Spaní ve škole 5.B  

7.6.2017 Trojboj, okres  

7.6.2017 Výlety 2:A,B,3.B Hrubý Rohozec, 3.A Hrubá Skála  

9.6.2017 Výlet 6.A,Malá Skála  

13.-16.6.2017 Výlet + exkurze7.A, Praha  

13.6.2017 Planeta Země, výběr  

14.6.2017 Úřad práce, 8.A  

12.-16.6.2017 Výlet s výukou Dvoračky, 4.A  

14.6.2017 Výlet 1.A,B, Bozkovské jeskyně  

19.- 21.6.2017 Ekologický kurz Jizerské hory, 7.roč.  

19.-21.6.2017 Výlet 9.B, Kristýna  

19.6.2017 Výlet 5.B, Liberec  

20.6.2017 Zahradní slavnost, celá škola  

21.-23.6.2017 Výlet 9.A, Adršpach  

21.6.2017 Výlet 5.A, Hrubá Skála  

21.6.2017 Člověče, nezlob se, SSS, 14 žáků 8.A, hra se seniory  

22.6.2017 Spaní ve škola, ŠD  

23.6.2017 Dřevěnka, 1.A,B  

26.6.2017 Dřevěnka 2.A,B  

26.6.2017 Kriminalita, 5.roč., KC  

27.6.2017 Městský atletický den, výběr žáků, stadion SM  

28.6.2017 Koncert aula, celá škola  

28.6.2017 Cvičný poplach, 1.,2.st  

28.6.2017 Jak se nestát závislákem, 7.roč., SC  

29.6.2017 Pasování páťáků, Prezentace devátých tříd, aula, 

rozloučení se školním rokem, celá škola 
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Příloha č. 2 

 

 

Hospodářská část 
 

Hlavní činnost organizace 

 

      Příjmy zabezpečující činnost organizace :                  17 210 329,97 

      Poskytnutá dotace celkem                                               16 607 635,00 

    

            V tom     dotace ze SR                                               12 726 697,00 

                           dotace od zřizovatele                                    3 800 638,00 

                           dotace – grant                                                    20 000,00 

                           dotace  UZ 33063– zlepšení kvality výuky  

                                                           na ZŠ I.O. Semily              60 300,00     

                                                                                                       

             Ostatní výnosy                                                                602 694,97               

 

      Náklady na činnost organizace :                                   17 043 207,51                         

            

     

                       

                      

Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši  167 122,46 Kč, který vznikl úsporou 

provozních prostředků. 

 

 

 

 

Doplňková činnost organizace 

     Příspěvková organizace má doplňkovou činnost. Hospodářský výsledek činil  

     20 122,46 Kč. 

 

 

 

 

Výsledky inventarizace za rok 2016 

      Pozemky                                                                         185 900,00 

      Stavby                                                                          5 450 411,20 

      Samostatné movité věci a soubory movitých věcí          384 610,75 

      Drobný dlouhodobý hmotný majetek                          6 221 443,14             

      Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                          240 373,00                  

 

       

mailto:zsiosemily@iol.cz
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Plnění nápravných opatření 

      Organizaci nebylo uloženo žádné nápravné opatření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční a peněžní fondy 

 

      FKSP                                                                              115 754,22 

      Fond rezervní                                                                 209 894,69 

      Fond odměn                                                                       3 000,00   

      FRM                                                                                      276,00 

 

    Přílohy 

 

       Rozvaha k 31.12.2016 

       Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016  

       Příloha organizačních složek státu k 31.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA SEMILY, příspěvková organizace 

  

  

  

  513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 
 

                              Te    tel: 481 621 036  
 

mail: z vebové stránk    e-mail: zsiosemily@iol.cz 
 

                                      webové stránky: www.zsiosemily..cz 

 

mailto:zsiosemily@iol.cz


 32 
 

 

 

_____________________________________________________________________ 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA SEMILY, příspěvková organizace 

   

  513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 
 

                              Te    tel: 481 621 036  
 

mail: z vebové stránk    e-mail: zsiosemily@iol.cz 
 

   webové stránky: www.zsiosemily..cz 

 

 

 

Příloha č. 3    Školní časopis 
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