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1. Základní údaje o škole
1.1 škola
název školy
adresa školy
právní forma
IČO
IZO
identifikátor školy
vedení školy
kontakt

1.2 zřizovatel
název zřizovatele
adresa zřizovatele
kontakt
1.3 součásti školy
Základní škola
Školní druţina
Školní jídelna ZŠ

Základní škola Ţelezný Brod, Školní 700
Ţelezný Brod, Školní 700
příspěvková organizace
70694974
102177473
600078515
ředitel:Mgr.Hnídek Aleš
zástupce ředitele:Mgr.Kučera Zdeněk
tel.:483389063
e-mail:1zszelbrodjbc@iol.cz
www:zs-skolni.cz
Město Ţelezný Brod
Náměstí 3. května 1
tel.:483333950
e-mail:i.lhotova@zeleznybrod.cz
kapacita
600
90
400

1.4 základní údaje o součástech školy
Součást školy
Počet tříd/
Počet ţáků
oddělení
1. stupeň ZŠ
10
211
2. stupeň ZŠ
7
141
Školní druţina
3
82
Školní jídelna ZŠ
x
311
1.5 materiálně-technické podmínky školy
Učebny
Odborné pracovny, knihovna, multimediální
učebna
Odpočinkový areál, zahrada, hřiště
Sportovní zařízení
Dílny a pozemky
Ţákovský nábytek
Vybavení učebními pomůckami, hračkami,
sportovním nářadím apod.
Vybavení ţáků učebnicemi a učebními texty
Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben
pomůckami
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní
technikou

Počet dětí/ţáků
na třídu
21,1
20,14
27
x

17
9
1
2
1/1
vyhovující
vyhovující
nutnost obnovy
vyhovující
nutnost obnovy

Počet ţáků na
pedagoga
21,1
11,75
27
x

1.6 Údaje o školské radě
Datum zřízení
Počet členů školské rady
Kontakt

15. 12. 2005
3
483389063

1.7 Údaje o občanském sdružení při škole
Zaměření
Kontakt

Sdruţení třídních důvěrníku
Předsedkyně: Zikmundová Vlastimila

2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání
a) nová soustava
Kód
Obor vzdělání
79-01-C/01

Základní škola

Poznámky

Zařazené třídy

RVP

Všechny třídy

2.2 Vzdělávací programy
Vzdělávací program

Zařazené třídy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací
program pro základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22)

Všechny třídy

3 Přehled pracovníků školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem
Počet učitelů ZŠ
Počet vychovatelů ŠD
Počet správních zaměstnanců ZŠ
Počet správních zaměstnanců ŠJ

37
22
3
7
5

3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce
Odborná kvalifikace
Učitelé 1. stupně
Učitelé 2. stupně
Vychovatelky ŠD
Komentář:

%
100
100
100

Aprobovanost ve výuce
Učitelé 1. stupně
Učitelé 2. stupně
Vychovatelky ŠD

%
100
100
X

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

v důchod.
věku

ţeny

nad 55 let
do důch.
veku
muţi ţeny

muţi

ţeny

muţi

ţeny

muţi

muţi

ţeny muţi

ţeny

2

2

1

5

0

8

1

0

2

21

4

Celkem

4

3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících
Ostatní pracovníci
1
2
4
5
6
7
3

Funkce
samostatná odb. kuchařka
kuchařka
ved. školní jídelny ZŠ
účetní
školník
topič
uklízečka

Úvazek
1,0
3,0
1,0
1,0
1,0
0,24
4,82

Stupeň vzdělání
SOU
SOU
SŠ
SŠ
SOU
SOU
Základní

Komentář

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
4.1 Zápis k povinné školní docházce
počet prvních tříd

počet dětí přijatých
do prvních tříd

2
Komentář

z toho počet dětí
starších 6ti let (nástup
po odkladu)
5

42

počet odkladů
pro školní rok201819
4

4.2 Výsledky přijímacího řízení
a) na víceletá gymnázia přijato:

gymnázia zřiz. krajem

z pátého ročníku

ze sedmého ročníku

2

0

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou,
z devátých ročníků přijato:
gymnázia
obchodní
zdravotní průmyslové
ostatní
střední
akademie
školy
školy
střední školy odb.učiliště
9

5

2

c) na soukromé školy přijato:
gymnázia
obchodní
zdravotní
akademie
školy
0
0
0

8

4

9

celkem

37

průmyslové
ostatní
střední
celkem
školy
střední školy odb.učiliště
0
0
0
0

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou
přijato:
z devátých ročníků
z niţších ročníků
7
0
e) počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku
Počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
v devátém ročníku
v niţším ročníku
44
0
Komentář
5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
Přehled o prospěchu
1. stupeň
Třída
I.A
I.B
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
V.A
V.B
Celkem

Počet
ţáků
20
22
13
20
23
23
21
20
24
25
211

Prospělo
0
0
7
10
13
9
8
8
11
12
78

Prospělo
s vyzn.
19
22
6
10
10
14
13
12
13
13
132

Neprospělo
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Ţáci s
nedostatečnou
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Nehodnoceno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2. stupeň
Třída

Prospělo

VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A

Počet
ţáků
17
16
16
20
24

Neprospělo ţáci
s nedostatečnou
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1

Nehodnoceno

10
11
8
7
14

Prospělo s
vyznamenáním
6
5
8
13
9

IX.A
IX.B
Celkem

24
24
141

17
20
87

7
4
53

0
0
2

0
0
0

0
0
2

0
0
0
0
0

Celkový přehled
Počet
ţáků
1. stupeň 211
2. stupeň 141
Celkem 352

Prospělo s
vyznamenáním
132
53
185

Neprospělo
1
2
3

Komentář: jsou uvedené počty ţáků na konci školního roku

Přehled o chování
1. stupeň
Třída
I.A
I.B
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
V.A
V.B
Celkem

Počet ţáků Pochvaly
TU
20
17
22
18
13
10
20
18
23
15
23
12
21
19
20
18
24
12
25
19
211
158

Napomenutí

Důtky TU

Důtky ŘŠ

2.stupeň

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2. stupeň
Třída

Pochvala
TU
8
17
19
10
24

NTU

VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A

Počet
ţáků
17
16
16
20
24

0
0
0
5
0

Důtka
TU
2
0
0
1
4

Důtka
ŘŠ
1
1
0
0
0

2.
stupeň
0
0
0
0
0

3.
stupeň
0
0
0
0
0

IX.A
IX.B
Celkem

24
24
141

21
20
119

0
0
5

0
0
7

0
0
2

0
0
0

0
0
0

Celkový přehled:
Počet
ţáků
1. stupeň 211
2. stupeň 141
Celkem 352

Pochvala
TU
122
119
241

NTU
0
5
5

Důtka
TU
0
7
7

Důtka
ŘŠ
0
2
2

2. stupeň 3. stupeň
0
0
0

0
0
0

Komentář

5.2 Údaje o zameškaných hodinách

1. a II. stupeň

Počet
omluvených
hodin
15 231

Počet
omluvených
hodin na ţáka
43,26

Počet
neomluvených
hodin
5

Počet
neomluvených
hodin na ţáka
0,014

5.3 Údaje o integrovaných žácích:
Druh postiţení:
Zdravotní postiţení
S vývojovými poruchami učení

Ročník
1. 9.
1. 9.

Počet ţáků
5
9

Komentář: Pro tři ţáky se zdravotním postiţením, byl přidělen pedagogický asistent
na 0,75 prac. úvazku.
5.4 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu
Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy-řízení školy
rozvrh hodin (psychohygiena)
hlavní předměty v počátečních hodinách, výchovy
v koncových, odpolední vyučování přizpůsobeno
dojíţdějícím ţákům.
vzdělávání ţáků se speciálními
výuka na základě individuálních plánů, zakoupeny
vzdělávacími potřebami
speciální pomůcky.
vzdělávání mimořádně nadaných
zapojení do předmětových olympiád a dalších
ţáků
srovnávacích soutěţí.
školní řád, klasifikační řád
1x ročně aktualizován
informační systém vůči ţákům a
3x ročně třídní schůzky pro všechny třídy, individuální
rodičům
třídní schůzky podle potřeby, konzultační hodiny
výchovného poradce a třídních učitelů, zápisy do ŢK,
webové stránky školy.
spolupráce s PPP a SPC
zajišťuje výchovný poradce dle potřeby.
prevence sociálně-patologických jevů určený preventista školy, plán prevence
klima školy
formou dotazníků-ţáci, rodiče, učitelé.
přijímaná opatření a jejich vliv na
stanoví a kontroluje pedagogická rada
zlepšení výchovně-vzdělávacího
mimořádné provozní porady-podle potřeby.
procesu.

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků
školy
DVPP, do kterého jsou zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci, se uskutečňuje v průběhu
celého roku podle nabídky CVLK a NIDV.
Škola je zapojena do projektu „ŠABLONY 2 „ jehoţ součástí je DVPP především v přípravě
učitelů I.stupně a učitelů matematiky II.stupně Hejného metodou, na kterou škola přechází.
Výuka pokračovala týdenním seminářem v Rokytnici nad Jizerou, také v rozsahu 32 hodin.
Jiţ pátým rokem se 3 vyučující fyziky a chemie pravidelně setkávají v Turnově díky Nadaci
Depositum Bonum a jejímu projektu Elixír do škol. S tímto jsou spojeny víkendové
konference v Hradci Králové.
Dále se někteří pedagogové účastní seminářů v průběhu roku a i o prázdninách v různých
projektech jiných škol a organizací. Např.: LETNÍ ŠKOLA HISTORIE pro dějepisáře,

7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Údaje o významných
mimoškolních aktivitách
Významné akce školy

Jsou dány ŠVP
říjen:Orbis pictus - exkurze tříd do úřadů, škol, podniků a
provozoven v okolí, zpracovávají dokumentace pro ostatní.
prosinec: Vánoční koledování – zpívání a recitace ve vstupní
hale naší školy pro rodiče a důchodce.
Výstup na Kozákov - předvánoční pěší výlet třídních
kolektivů.
Kurz plavání ve druhých a třetích třídách-bazén Turnov
květen: tematické zájezdy 8. tříd do Prahy a 9. tříd do
planetária města Hradce Králové.

Zahraniční spolupráce
s praktickým uplatněním
znalostí cizího jazyka

V červnu ve dnech 17.aţ 22. se naši ţáci a učitelky vydali na
dalekou cestu do Velké Británie.
Poznali krásné ostrovní země a procvičili si angličtinu, kterou
se učí uţ od první třídy.
Navštívili univerzitní město Oxford, poté se přesunuli do
Walesu. Poslední den pobytu strávili v hlavním městě Londýně
Také ve dnech 7.5. - 12. 5. 2018 zorganizovala naše škola
studijní
pobyt pro 32 ţáků v německém Sebnitz. Ţáci mimo
kurzů s německými lektory měli moţnost komunikovat
s německými dětmi. Pobyt byl spojen s návštěvou Dráţďan a
jinými výlety.

Akce k prevenci sociálně
patologických jevů

Přednášky a semináře nám jiţ několik let zajišťuje společnost
ACET Česká republika, o. s., pobočka Liberecký kraj.
Přednášky a besedy externích lektorů:
Přednášky a semináře nám zajišťuje společnost ACET Česká
republika, o. s., pobočka Liberecký kraj.
Přednášky a besedy externích lektorů:
Skrytá nebezpečí internetu, pro 6.třídy
Projevy šikanování pro 6.třídy
Negativní vliv médií, pro 7.třídu
Nebezpečí kouření. pro 7.třídu
Poruchy příjmu potravy pro 8.třídy
Moje image pro 8.třídy
Sex, AIDS a vztahy pro 9.třídu
Moje identita pro 9.třídu
Finanční gramotnost

KC- KINO zapojili jsme se do projektu „Svět kolem nás“

SBĚR STARÉHO PAPÍRU- v rámci environmentální
výchovy provádíme na základě smlouvy s firmou VEGA
dvakrát týdně v budově školy sběr starého papíru. Odvoz se
uskutečňuje dvakrát ročně. Polovina obdrţené částky peněz se
vrací formou odměn ţákům, druhá část je pro posílení
provozního rozpočtu školy - především pro nákup xeroxového
papíru do kopírovacího stroje.
Ekologická výchovahospodárnost

Sportovní činnost
Děti z prvního a druhého stupně mají spoustu moţností ke sportovnímu rozvoji a vyţití.
Kromě hodin tělesné výchovy mohou navštěvovat sportovní krouţky (florbal, atletika), dále
mohou projít výukou plavání (2. a 3. třída), případně lyţařským výcvikem (7. třída).
K mimoškolním zájmovým aktivitám patří:
Zájmový krouţek anglického jazyka, školní oddíl atletiky, který vedou dva pedagogové s cca
30 ţáky, a florbalový - jeden pedagog s cca 14 ţáky.
Mimoškolní aktivitu podporujeme spoluprací s SVČ Mozaika v Ţelezném Brodě. Naši ţáci
chodí do Mozaiky na keramiku, naše škola jí umoţňuje bezplatně vyuţívat tělocvičnu pro
oddíl volejbalistů.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠD VE ŠKOLNÍM
ROCE 2017/2018
Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo ŠD průměrně 85 dětí od 1. – 4. třídy. Školní druţina měla od
letošního školního roku opět 3 oddělení, a tak jsme mohli plně uspokojit zájem rodičů o umístění dětí
do druţiny.
Nově nastoupila paní vychovatelka Adéla Vališová, která zde pracovala na poloviční úvazek.
Ovšem neplánované rizikové těhotenství způsobilo, ţe od 10. října 2017 nastoupil na její pozici pan
Jakub Hlubuček, a tak mohla všechna oddělení naplno pracovat i nadále.
Pro svou činnost vyuţíváme 3 kmenové třídy, které jsou účelově a dostatečně vybavené. Jen stolní a
společenské hry musíme v novém školním roce dokoupit, protoţe stávající jsou jiţ zastaralé a
nevyhovující.
Nedílnou součástí naší práce je vedení dětí k přátelskému souţití v kolektivu, vzájemné komunikaci a
toleranci.
Nabízíme dětem nejrozmanitější činnosti, které pozitivně rozvíjí jejich osobnost a sebevědomí. Těší
nás slova dětí, ţe se do druţinky těší, cítí se zde dobře a jsou spokojené.
Nadále spolupracujeme s paní Danou Hudíkovou, ředitelkou Městské knihovny v Ţelezném Brodě,
s paní Evou Rydvalovou, ředitelkou SVČ Mozaika a paní Janou Boučkovou, lektorkou fit studio
aerobiku v Ţelezném Brodě.
Naše škola splňuje všechny podmínky pro sportovní, turistické a přírodovědné vycházky do okolí.
Tomu směřuje i naše práce, která by měla děti zaujmout, pobavit a něčemu novému i naučit.
Spolupráce s ředitelstvím školy je velmi dobrá, vstřícná a s její podporou se nám daří plánované akce
úspěšně plnit. A na jaké hlavní akce se v letošním školním roce děti mohly těšit?
Podívejte se na internetové stránky školy: www. zs-skolni.cz

Přehled hlavních akcí a soutěží:
1. orientační hry a závody v lese s přírodovědnou tématikou
2. turistické podzimní výlety: Hrubá Horka, Střevelná, Záskalí, Haratina, Jirkov
3. práce v keramické dílně SVČ Mozaika (listopad-duben)
4. podzimní tvoření ve SVČ Mozaika, frotáţ listů, tisk bramborou, podzimní výrobky ze šustí aj…
5. „Pojďme se seznámit“ – seznamovací hry, symboly kamarádství a přátelství, didaktické hry
6. „Pavučina přátelství“ – motivační hry, hry se jmény, poznej kamaráda, moje ruka v pavučině
7. „Co Čech, to houbař“ – poznávání hub, výtvarné zpracování, kvízy, soutěţe ţivé pexeso, výstavka
hub
8. „SVČ Mozaika v Mozaice“ – akce zaměřená na 40. výročí, ukázky činností, tvořivé dílničky,
soutěţe
9. „Skřítci a jejich domečky“ – beseda v knihovně s paní Hudíkovou , tvořivé dílny, výroba skřítků

10. „Mezinárodní den ochrany zvířat“ – motivační básničky, můj zvířecí kamarád, výroba leporela se
zvířaty
11. „Mezinárodní den zvířat“ – vycházka a prohlídka zvířecí farmy na Hrubé Horce, donáška krmení
pro zvířata
12. „Děti na startu“ – zapojení do projektu Jany Boučkové, autorkou a lektorkou cvičení s dětmi
13. „Světový den výţivy“ – projekt zaměřený na zdravou výţivu, ochutnávka pomazánek, pyramida
zdraví
14. „Podzim v lese“ – hry na vítr, frotáţ kůry stromů, pohybové a motivační hry, kreativní tvoření s
přírodninami
15. „Den stromů“ – výroba klíčů k zamykání lesa, básničky a praktické úkoly, frotáţ kůry, soutěţe a
hry v lese
16. „Kdopak by se duchů bál“ – hudebně dramatické činnosti, výroba lucerniček a strašidýlek,
pohybové hry
17. „Draci na mě zuby cení“ – draci v pohádkách, písničkách, soutěţe, hry s dračí tématikou
18. „Ryby a rybaření“ – projekt na dané téma, kvízy, videa J. Vágnera, výlet do lomu ve Smrčí,
praktické činnosti
19. „O deštníku, který neměl rád déšť“ – dramatizace pohádky, rozdělení rolí, kreativní činnosti
20. „Kde přezimují zvířátka“ – dramatizace pohádek, jak se děti cítí ve zvířecí podobě, výtvarné
hrátky
21. „Advent je za dveřmi“ – nejkrásnější měsíc v roce je tu, těšíme se na Barborku, tradice a zvyky
Adventu
22. „Adventní závěsné věnečky“ – výroba věnečků, akce ve spolupráci se SVČ Mozaika
23. „Kaţdý z nás je pro někoho Andělem“ – výroba závěsných andílků, umět pomoci a pohladit,
modlitba
24. „My se čertů nebojíme“ – plnění záludných úkolů na čertovské stezce v okolí Hrubé Horky, v cíli
poklad
25. pečení a zdobení vánočních perníčků ve školní kuchyňce
26. „Prosinec a jeho tajemství“ – stavíme betlém, zpíváme koledy u stromečku, vyrábíme dárky
nejbliţším
27. „Staročeské Vánoce – tradice a zvyky Vánoc u nás a v zemích EU, tvořivá dramatika, výzdoba
herny, chodby
28. „Vánoční trhy na Bělišti“ – prohlídka Běliště, tvořivá dílna, výroba vánoční hvězdičkyz korálků
29. „Výstava skleněných betlémů“ – prohlídka skleněných betlémů v Městské galerii V. Rady
v Ţelezném Brodě
30. „Vánoce se zvířátky“ – putování za zvířátky s donáškou dobrot, zpěv koled u krmelce, přání
obyvatelům lesa
31. tradiční vánoční výšlap na Kozákov
32. „Novoroční strom pro zvířátka“ – výroba závěsný řetězů s dobrotami (suché pečivo, jablka, mrkev
…)
33. „My 3 králové jdeme k Vám“ – týdenní hra zaměřená na tvořivou dramatiku, tradice, zvyky,
hudební ukázky
34. „Zima, zima tu je“ – sezonní činnosti, hry se sněhem na sněhu, závody v jízdě na jeţdíku, jízda
zručnosti
35. „Jak tančí sněhové vločky“ – výtvarné zpracování sněhové vločky, hudebně pohybové hry,
dramatizace
36. „Ptáčkování aneb nám taky něco do zobáčku“ – příprava ptačí hostiny, výroba ptačích budek,
video ukázky
37. „Zimní království“ – kreativní tvoření s odpadovým materiálem, hry, soutěţe a písničky o zimě
38. pravidelná donáška lesní zvěři do krmelce (ţaludy, kaštany, seno, suché pečivo)
39. turistické zimní vycházky do okolí školy, pravidelný pobyt venku
40. „Ţijeme olympiádou“ – XXIII. ZOH 2018 v Korei, sledování přímých přenosů, výroba maskotů,
význam olympijských kruhů, kolektivní zpracování výsledků našich sportovců, olympijský trojboj
v tělocvičně, diplomy
41. „Ţijeme masopustem“ – výroba škrabošek, veselých klaunů, společná výzdoba herny a chodby
42. „Jaro ťuká na dveře“ – hrajeme si s barvou, kreativní činnosti, práce s odpadovým materiálem
43. „Můj zvířecí hrdina“ – zapojení dětí do výtvarné soutěţe, výstavka knih, zvířecí hrdina v
pohádkách

44. „Týden deskových her“ – děti hrají dámu, piškvorky, scrabble, Člověče, nezlob se, odměny,
diplomy
45. „Země má narozeniny“ – projekt ke Dni Země, ekoprogram, třídění odpadu, společná koláţ, úklid
v okolí
46. „Jaro dělá pokusy“ – netradiční výtvarné hrátky, vyuţití kombinovaných technik, koláţ, první
sněţenky
47. „Velikonoce jsou za dveřmi“ – velikonoční tvoření, tradice a zvyky, výroba závěsných
velikonočních věnečků
48. „Po stopách velikonočního zajíčka“ – dětmi oblíbená hra, plnění netradičních úkolů, v cíli si
rozdělí poklad
49. „Odemykáme les“ – děti, skřítek Jarníček a kouzelné jarní klíče probouzí les ze zimního spánku
50. „Úraz není náhoda“ – týdenní projekt zaměřený na prevenci dětských úrazů, řešení situací, výroba
domečku
51. „Co musí udělat jaro“ – putování do jarního království, skupinové hry a soutěţe, kreativní tvoření
52. „Čarodějnický slet“ – tvořivá dramatika, výroba čarodějek, plnění úkolů na čarodějnické stezce,
kvízy a hry
53. „Nejlepší máma na světě“ – výroba dárků a přání našim maminkám, srdíčka z korálků, písničky
Pavla Nováka
54. „Hrajeme si s pohádkou“ – výtvarné zpracování pohádky, tvořivá dramatika, role dětí v pohádce
55. turistické jarní výlety do okolí Ţelezného Brodu
56. „Lesní zvířata“ – projekt zaměřený na lesní ekosystém, kolektivní koláţ dětí na dané téma,
soutěţe
57. „Rozkvetlá jarní louka“ – hrajeme si s jarem, netradiční výtvarné a pracovní techniky, roláţ
58. „Příroda všemi smysly“ – písničky o jaru, hry a soutěţe v poznávání přírody, kvízy, tajenky,
diplomy
59. „Ţivot na louce“ – výtvarné zpracování ze ţivota drobných ţivočichů, pohybové hry v lese,
tematické písničky
60. „Děti mají svátek“ – soutěţe, hry, netradiční sportovní disciplíny, odměny
61. „Děti na startu“ – závěrečný sportovní desetiboj s Janou Boučkovou, odměny, diplomy,
62. „Výlety nás baví“ – pěší výlety do okolí Ţelezného Brodu mají své kouzlo
63. „Hamaka čítárna“ – čtení pohádek v přírodě, tvořivé dílničky ve spolupráci a paní Hudíkovou
64. „Den otců“ – i tatínkové si slaví svůj svátek, výroba originálních dárků a přáníček
65. „Mozaikyáda v Mozaice“ – účast na akci SVČ v Ţelezném Brodě, ukázka z činnosti krouţků,
tvořivé dílny
66. závěrečný turistický výlet do Jirkova s opékáním uzenek v místním lomu
67. slavnostní zakončení školního roku 2017 / 2018, rozloučení s dětmi s přáním hezkých prázdnin,
odměny

Dana Maršinská, vedoucí vychovatelka
školní druţiny

Zapojení do projektů a grantů z EFS a Libereckého kraje:
Dotace z EFS:
Šablony OP VVV
Ve školním roce 2016/17 se škola zapojila do výzvy č. 02_16_022 - Šablony OP VVV - PRO
MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY zaměříme se hlavně na DVPP v oblasti matematické a
čtenářské gramotnosti.

Závěrečná zpráva výchovného poradce za školní rok 2017/2018

Činnost výchovného poradce v oblasti výchovného poradenství byla zaměřena na
monitorování a intervenci pro ţáky a jejich zákonné zástupce v případě výchovných,
vzdělávacích i jiných problémů / konzultace, návrhy na vyšetření v PPP, SPC nebo jiná
odborná šetření /. V oblasti kariérového poradenství byla činnost výchovného poradce
zaměřena na akce týkající se profesní orientace ţáků / Educa, Burza škol v Turnově,
projekt Den s technickými obory, prezentace studijních oborů prostřednictvím zástupců SŠ
nebo exkurzí do SŠ /. Ţáci 9. ročníku absolvovali exkurzi do OA, Hotelové školy a SOŠ v
Turnově a exkurzi do Střední umělecko průmyslové školy sklářské v Ţelezném Brodě.
V rámci projektu Den s technickými obory ţáci navštívili ISŠ ve Vysokém nad Jizerou
a technické obory na SOŠ v Turnově. V těchto školách byl pro ţáky
připraven Den otevřených dveří a workshopy. Ţáci získali všeobecné informace o škole a
studiu jednotlivých oborů. Součástí exkurze byla i návštěva odborných učeben a dílen
s praktickými ukázkami, kde měli ţáci moţnost vyzkoušet si činnosti některých oborů.
Cílem projektu bylo zvýšit zájem ţáků o řemesla a technické obory.
Ţáci 9. ročníku a ţáci vycházející z niţších ročníků navštívili v rámci
volby povolání Educu – Veletrh vzdělávání v Liberci/ doprava byla financována Libereckým
krajem/ a Burzu škol v Turnově.
Pro ţáky 9. a 8. ročníků byla zorganizována návštěva a beseda na Úřadu práce v Semilech,
kterou vedla p. Jetelová. Rozhovor se ţáky byl zaměřen na výběr vhodného povolání, na
uplatnění některých oborů na trhu práce, na prospěch, představy, zájmy a schopnosti ţáků při
výběru školy.
Pro vycházející ţáky a jejich rodiče proběhly informativní schůzky týkající se přijímacího
řízení. Rodiče ţáků z 5. ročníku byli informováni o moţnostech studia na víceletých
gymnáziích.
Činnost výchovného poradce byla také zaměřena na informační a poradenskou pomoc pro
vycházející ţáky a jejich zákonné zástupce / výběr vhodné školy a učebního oboru –
poţadavky a předpoklady přijetí, pomoc při přijímacím a odvolacím řízení, kontrola
přihlášek, vyplňování zápisových listů, individuální konzultace pro ţáky a jejich rodiče/.
Prostřednictvím informačních schůzek, konzultačních hodin, nástěnek a webových stránek
škol byly vycházejícím ţákům a jejich zákonným zástupcům podávány informace spojené
s přijímacím řízením.

V tomto školním roce bylo na škole integrováno 13 ţáků se speciálními vzdělávacími
potřebami.
Na základě závěrů a doporučení SPC a PPP byl těmto ţákům vypracován individuálně
vzdělávací plán, podle kterého byli vzděláváni. Všichni učitelé, kterých se to týká, byli
s těmito plány seznámeni. Plány byly průběţně hodnoceny za 1. a 2. poletí, byly diskutovány
s třídními učiteli a podle potřeby se speciálním pedagogem. V případě nutnosti byly navrţeny
další postupy.
Pohovory s rodiči a ţáky, které proběhly na I. stupni, se týkaly neplnění školních povinností,
vzdělávacích a výchovných problémů /přepisování známek, pozdní příchody do
hodin, nevhodné chování v hodinách /.
Na II. stupni se pohovory se ţáky a jejich zákonnými zástupci týkaly neplnění školních
povinností, nerespektování autority učitele, vulgárního chování vůči spoluţákům, ale i
učitelům, narušování výuky nevhodným chováním, ničení školního majetku, pozdních
příchodů do hodin, záškoláctví a s tím spojené neomluvené absence,
neprospěchu /neprospěchem ţáků většinou není slabé nadání, ale spíše neochota připravovat
se na výuku a plnit základní školní povinnosti/. Neomluvenou absenci jsme řešili podle
metodického pokynu k prevenci záškoláctví, důslednou kontrolou docházky a dodrţováním
pravidel při omlouvání.
.
Ve spolupráci s metodikem prevence byly zajištěny přednášky k problémovým tématům /
Zdravý ţivotní styl, Šikana, Kouření, Přátelství a láska, Sex, aids a vztahy, Poruchy příjmu
potravy / a ve spolupráci s ředitelstvím školy byly prováděny pohovory a dotazníková šetření
k odhalování šikany, projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí a jiných negativních jevů
na škole. Přednášky uskutečnil člen Křesťanské akademie v Turnově pan Koťátko, členky
ČČK v JBC .
Na škole působí několik zájmových krouţků /LA, Florbal, Basketbal /, do kterých se snaţíme
zapojit i ţáky z méně podnětného prostředí, které máme vytipované.
Výchovný poradce se účastnil pravidelných schůzek výchovných poradců organizovaných
PPP a Úřadem práce v JBC. Spolupracoval s Policií ČR, s PPP v JBC a Semilech.
Práci výchovného poradce vykonává Mgr. Šárka Šírová, která má vystudovanou speciální
pedagogiku.
Funkci výchovného a profesního poradce vykonává také, především na II.stupni Mgr. Bernt
Jindřich, který jiţ druhý rok studuje výchovné poradenství na universitě v Liberci.
Funkci preventisty na II. stupni převzal Mgr. Lufinka Jan

Dotace z Libereckého kraje:
Ve školním roce 2017-18 jsme podali jednu ţádosti o dotaci z Libereckého kraje.
1. V září 2017 – Doprava ţáků na Veletrh vzdělávání EDUCA
S ţádostí jsme uspěli.
7.2 Úspěchy žáků školy v soutěžích: Účast a úspěchy ţáků jsou během roku uveřejňovány
na webových stránkách školy.

Úspěchy žáků 2017/2018
Matematická olympiáda
Elen Hrušovská (5. B) – účast v okresním kole
David Heřman (5. B) – účast v okresním kole
Ladislav Vondra (5. B) – účast v okresním kole
Pavlo Chernychko (5. A) – účast v okresním kole
Vasyl Ursta (5. B) – účast v okresním kole
Natálie Hudská (5. B) – účast v okresním kole
Markéta Špačková (6. B) – 4. místo v okresním kole
Magdalena Broţková (6. B) – 6. místo v okresním kole
Martin Roštejnský (6. B) – 6. místo v okresním kole
Tina Šťastná (6. A) – 18. místo v okresním kole
Filip Lhota (7. B) – účast v okresním kole
Richard Horna (7. B) – účast v okresním kole
Tereza Polmová (8. A) – účast v okresním kole
Alexandra Pleskačová (8. A) – účast v okresním kole
Noemi Skrbková (9. A) – účast v okresním kole
Kryštof Hasan (9. A) – účast v okresním kole
Stanislav Hajský (9. A) – účast v okresním kole
Adam Vacarda (9. A) – účast v okresním kole
Fyzikální olympiáda
Alexandra Pleskačová (8. A) – 9. místo v okresním kole
Tereza Polmová (8. A) – 10. místo v okresním kole
Eliška Halamová (8. A) – 13. místo v okresním kole
Veronika Brjanyková (8. A) – účast v okresním kole
Veronika Špačková (9. A) – účast v okresním kole
Adéla Kozáková (9. B) – účast v okresním kole

Archimediáda – oblastní kolo fyzikální soutěţe druţstev ţáků 7. ročníku (pořádá naše škola)
Richard Horna (7. B), Filip Lhota (7. B) a Filip Řezáč (7. B) – 1. místo
Michal Jegr (7. B), Bedřich Rathouský (7. B) a Matyáš Holata (7. B) – 3. místo
Lucie Vilímková (7. A), Vojtěch Kopecký (7. A) a Vojtěch Polcer (7. A) – 8. místo
Chemická olympiáda
Adéla Kozáková (9. B) – 3. místo v okresním kole, 11. místo v krajském kole
Aneta Kratochvílová (9. B) – 15. místo v okresním kole
Veronika Šilhánová (9. A) – 16. místo v okresním kole
Sára Čecháková (9. B) – 17. místo v okresním kole
Dějepisná olympiáda
Jan Broţek (9. A) – 2. místo v okresním kole, 2. místo v krajském kole
Zdeněk Kutěna (9. A) – 7. místo v okresním kole, 4. místo v krajském kole
Vojtěch Hlava (9. A) – 4. místo v okresním kole, 15. místo v krajském kole
Vlastík – vlastivědná dvoudenní soutěţ druţstev
Bartoloměj Bernt (2. B), Miroslav Ducháček (3. B), Tereza Malinová (4. A) a Vasyl Ursta (5.
B) – 9. místo
Recitace
Jan Hubinger – 1. místo v okresním kole
Štěpánka Jonášová – 3. místo v okresním kole
Aneţka Semencová – 1. místo v okresním kole
Karolína Šťástková – 2. místo v okresním kole
Aron Chládek – 2. místo v okresním kole
Sport
Atletický trojboj jednotlivců pro 1. stupeň

Filip Drda (1. třída) – 1. místo v oblastním kole, 1. místo v okresním kole, 4. místo v krajském kole
Rozárie Daníčková (3. třída) – 1. místo v oblastním kole, 1. místo v okresním kole, 7. místo v krajském kole
Vojtěch Šimek (3. třída) – 1. místo v oblastním kole, 2. místo v okresním kole, postup do krajského kola
Josef Šimek (3. třída) – 2. místo v oblastním kole, 3. místo v okresním kole, 9. místo v krajském kole
Michaela Kopalová (4. třída) – 3. místo v oblastním kole, 1. místo v okresním kole, 7. místo v krajském
kole

Rozálie Řezáčová (4. třída) – 1. místo v oblastním kole, 2. místo v okresním kole, 4. místo v krajském kole
Bohdan Pachomov (4. třída) – 1. místo v oblastním kole, 1. místo v okresním kole, 10. místo v krajském
kole

Adéla Malinová (1. třída) – 2. místo v oblastním kole, 5. místo v okresním kole
Bartoloměj Bernt (2. třída) – 1. místo v oblastním kole, 5. místo v okresním kole
Natali Drobná (5. třída) – 1. místo v oblastním kole, 5. místo v okresním kole
Štěpánka Jonášová (1. třída) – 1. místo v oblastním kole
Karolína Koťátková (1. třída) – 3. místo v oblastním kole
Adam Beier (2. třída) – 2. místo v oblastním kole
Tomáš Kurfiřt (2. třída) – 3. místo v oblastním kole
Jan Mikšovský (2. třída) – 4. místo v oblastním kole
Jan Knap (3. třída) – 3. místo v oblastním kole
Vojtěch Šimůnek (3. třída) – 4. místo v oblastním kole
Daniela Polcerová (4. třída) – 2. místo v oblastním kole
Sofie Zlatušková (4. třída) – 4. místo v oblastním kole
Daniel Mihalo (4. třída) – 3. místo v oblastním kole
Natálie Švitorková (5. třída) – 2. místo v oblastním kole
Jindřiška Pecinová (5. třída) – 4. místo v oblastním kole
Barbora Farbárová (5. třída) – 5. místo v oblastním kole
Ţákovská atletická liga
6.-7. třída: dívky – 3. místo, chlapci – 2. místo
Výborné výkony podali:
Eliška Hýblová – dálka 3. místo, 60m 2. místo, 4x150m 2. místo
Anna Procházková – dálka 5. místo, 800m 7. místo, 4x150m 2. místo
Šárka Morávková – koule 2. místo
Ema Dušková – koule 6. místo, 4x150m 2. místo
Adéla Fabiánová – 300m 7. místo, 4x150m 2.místo
Tereza Šefrová – výška 4. místo
František Halama – 800m 10. místo, dálka 9. místo, 4x150m 3. místo
Roman Konovshiy – výška 3. místo, 4x150m 3. místo
Matyáš Holata – výška 9. místo, koule 2. místo, 4x150m 3. místo
Vojtěch Koňák – koule 5. místo
Bedřich Rathouský – koule 10. místo, 4x150m 5. místo
Matyáš Podzimek – dálka 3. místo, 300m 3. místo, 4x150m 5. místo
Otakar Déva – 300m 10. místo, 4x150m 5. místo
Martin Bucek – 4x150m 3. místo
Kopecký Vojtěch – 4x150m 5. místo
Emily Dehaan – dálka 9. místo
Eva Zajícová – výška 3. místo
Aneta Kratochvílová – výška 10. místo
Filip Drexner – dálka 8. místo, výška 7. místo
Adam Vít – koule 5. místo
Kryštof Hasan – 1500m 9. místo
Stanislav Hajský – 1500m 10. místo, výška 9. místo
Matyáš Dohelský – výška 8. místo

Finále:
Eliška Hýblová – dálka 3. místo, 60m 3. místo, 4x150m 7. místo
Anna Procházková – dálka 4. místo, 800m 5. místo, 4x150m 7. místo
Šárka Morávková – koule 1. místo
Ema Dušková – koule 8. místo, 4x150m 7. místo
Adéla Fabiánová – 300m 8. místo, 4x150m 7. místo
Tereza Šefrová – výška 4. místo, 4x150m 3. místo
Barbora Rezlerová – 4x150m 3. místo
Kristýna Votočková – 4x150m 3. místo
Monika Pejchalová – 4x150m 3. místo
Otakar Déva – 60m 7. místo, 300m 9. místo, 4x150m 5. místo
Jaroslav Feil – 60m 8. místo, dálka 9. místo, 4x150m 10. místo
Roman Konovshiy – výška 5. místo, 4x150m 5. místo
Vojtěch Polcer – výška 6. místo, 4x150m 10. místo
Matyáš Holata – koule 3. místo
Vladimír Zahradník – koule 4. místo
Vojtěch Koňák – koule 5. místo
Matyáš Podzimek – dálka 1. místo, 300m 2. místo, 4x150m 5. místo
Vojtěch Kopecký – 4x150m 5. místo
Bedřich Rathouský – 4x150m 10. místo
Matěj Mlejnek – 4x150m 10. místo

Florbal
8.-9. třída – 2. místo
Vybíjená
1. stupeň: chlapci – 2. místo, dívky – 2. místo

8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2017-2018 nebyla provedena kontrola ze strany ČŠI.
9. Základní údaje o hospodaření školy
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2017
Výsledek hospodaření:
Hlavní činnost …... – 48753,86 Kč
Vedlejší činnost….. 60735 Kč
Celkem…………… 11981 Kč

Údaje o spolupráci se zaměstnavateli a řízení školy:
Zřizovatelem školy je obec, tedy Město Ţelezný Brod. Ke spolupráci dochází osobním
jednáním se starostou, místostarostou, odborem školství (Mgr. Ivou Lhotovou), které je
bezproblémové.
Také bezproblémová je spolupráce s Odborem sociálních věcí, s kterým řešíme především
zanedbávání výchovy a záškoláctví.
Dvakrát ročně zasedá tříčlenná Školská rada, která vychází z programu jednání daného
zákonem a dále se zabývá problémy na úrovni škola, rodič, zřizovatel.
Pro informovanost rodičů, řešení problémů, připomínek a námětů se schází dvakrát ročně
„Sdruţení třídních důvěrníků“, jsou to zástupci tříd, na které se mohou ostatní rodiče obracet.
Třikrát ročně se konají třídní schůzky s rodiči.
Hlavním orgánem řízení ve vztahu vedení a zaměstnanců je „Pedagogická rada“, která se
schází pětkrát ročně.
Vedení školy písemně vytváří plán práce pro následující týden.
Údaje o dalších záměrech školy:
K dlouhodobým prioritám školy patří výuka cizích jazyků a ověřování jejich znalostí v praxi.
Dbáme na rozvoj tělesné zdatnosti ţáků. V současnosti, se díky nabídnutým dotacím a
grantům více zaměřujeme na technickou, sportovní a environmentální výchovu.
Předpokládaný vývoj je dán „Školním vzdělávacím plánem“, který je aktualizován v duchu
současných trendů. Tyto trendy jsou dány vyhlášenými programy MŠMT, podporované fondy
EU, dotacemi Libereckého kraje, příspěvky Města Ţelezný Brod a nelze opomenout i podporu
ze strany rodičů prostřednictvím příspěvků, které slouţí především k uhrazení dopravy na
exkurze, soutěţe, studijní výjezdy a tematické výlety.
Jak se škole daří, jaký si udrţuje image, to je na posouzení nadřízených, rodičů ţáků a
veřejnosti.
Těšíme se na další spolupráci.
S přáním všeho hezkého Hnídek Aleš.

