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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 družina
Školní jídelna ZŠ

Základní škola Železný Brod, Školní 700
Železný 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 Železný Brod
Náměstí 3. května 1
tel.:483333950
e-mail:b.mechurova@zeleznybrod.cz
kapacita
600
70
400

1.4 základní údaje o součástech školy
Součást školy
Počet tříd/
Počet žáků
oddělení
1. stupeň ZŠ
9
181
2. stupeň ZŠ
6
139
Školní družina
3
70
Školní jídelna ZŠ
x
282
1.5 materiálně-technické podmínky školy
Učebny
Odborné pracovny, knihovna, multimediální
učebna
Odpočinkový areál, zahrada, hřiště
Sportovní zařízení
Dílny a pozemky
Žákovský nábytek
Vybavení učebními pomůckami, hračkami,
sportovním nářadím apod.
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty
Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben
pomůckami
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní
technikou

Počet dětí/žáků
na třídu
20,11
23,10
23
x

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

Počet žáků na
pedagoga
20,11
11,80
32
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

Sdružení 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

36
22
2
6
6

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

%
100
99
90

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

%
100
99
X

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

v důchod.
věku

ženy

nad 55 let
do důch.
veku
muži ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

muži

ženy muži

ženy

1

3

1

5

0

7

1

0

1

20

4

Celkem

3

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)
6

43

počet odkladů pro
školní rok2015-16
9

4.2 Výsledky přijímacího řízení
a) na víceletá gymnázia přijato:

gymnázia zřiz. krajem

z pátého ročníku

ze sedmého ročníku

0

0

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých
ročníků přijato:
gymnázia
obchodní
zdravotní průmyslové
ostatní
střední
celkem
akademie
školy
školy
střední školy odb.učiliště
2

8

2

c) na soukromé školy přijato:
gymnázia
obchodní
zdravotní
akademie
školy
2
0
0

7

3

2

24

průmyslové
ostatní
střední
celkem
školy
střední školy odb.učiliště
0
0
0
2

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou
přijato:
z devátých ročníků
z nižších ročníků
0
0
e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
v devátém ročníku
v nižším ročníku
26
2
Komentář
5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
Přehled o prospěchu
1. stupeň
Třída

Prospělo

I.A
I.B
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
V.A

Počet
žáků
24
22
22
21
16
17
14
21
22

Neprospělo

1
0
3
4
12
3
7
4
7

Prospělo
s vyzn.
23
22
19
17
4
14
7
17
15

Celkem

179

Nehodnoceno

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Žáci s
nedostatečnou
0
0
0
0
0
0
0
0
0

41

138

0

0

0

Prospělo
10
17
13

Prospělo s
vyznamenáním
14
7
14

Neprospělo žáci
s nedostatečnou
0
0
0
0
2
2

Nehodnoceno

VI.A
VI.B
VII.A

Počet
žáků
24
24
29

VIII.A
VIII.B
IX.A

17
19
25

10
18
24

6
1
1

1
0
0

1
0
0

0
0
0

Celkem

138

92

43

3

3

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2. stupeň
Třída

0
0
0

Celkový přehled
Počet
žáků
1. stupeň 179
2. stupeň 138
Celkem 317

Prospělo s
vyznamenáním
138
43
181

Neprospělo
0
3
3

Komentář: jsou uvedené počty žáků na konci školního roku

Přehled o chování
1. stupeň
Třída

Napomenutí

Důtky TU

Důtky ŘŠ

2.stupeň

I.A
I.B
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
V.A

Počet žáků Pochvaly
TU
24
15
22
15
22
15
21
14
16
15
17
17
14
7
21
12
22
15

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
0
0
0
0
0
0

Celkem

179

0

0

0

2

125

2. stupeň
Třída

Pochvala
TU
13
24
29

NTU

VI.A
VI.B
VII.A

Počet
žáků
24
24
29

0
0
0

Důtka
TU
0
0
0

Důtka
ŘŠ
0
1
0

2.
stupeň
0
0
2

3.
stupeň
0
0
1

VIII.A
VIII.B
IX.A

17
19
25

15
9
17

0
0
0

1
0
2

2
0
2

0
1
0

0
1
0

Celkem

138

107

0

1

5

1

2

Celkový přehled:
Počet
žáků
1. stupeň 179
2. stupeň 138
Celkem 317

Pochvala
TU
125
107
132

NTU
0
0
0

Důtka
TU
0
3
3

Důtka
ŘŠ
0
5
2

2. stupeň 3. stupeň
2
1
3

0
2
2

Komentář

5.2 Údaje o zameškaných hodinách

1. a II. stupeň

Počet
omluvených
hodin
15515

Počet
omluvených
hodin na žáka
48,79

Počet
neomluvených
hodin
110

Počet
neomluvených
hodin na žáka
0,346

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

Ročník
1. 9.
1. 9.

Počet žáků
1
17

Komentář:

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
dojíždějícím žákům.
vzdělávání žáků se speciálními
výuka na základě individuálních plánů, zakoupeny
vzdělávacími potřebami
speciální pomůcky.
vzdělávání mimořádně nadaných
zapojení do předmětových olympiád a dalších
žáků
srovnávacích soutěží.
školní řád, klasifikační řád
1x ročně aktualizován
informační systém vůči žákům a
3x ročně třídní schůzky pro všechny třídy,
rodičům
individuální třídní schůzky podle potřeby,
konzultační hodiny výchovného poradce a třídních
učitelů, zápisy do ŽK
spolupráce s PPP a SPC
zajišťuje výchovný poradce dle potřeby.

prevence sociálně-patologických jevů
klima školy
přijímaná opatření a jejich vliv na
zlepšení výchovně-vzdělávacího
procesu

určený preventista školy, plán prevence
formou dotazníků-žáci, rodiče, učitelé.
stanoví a kontroluje pedagogická rada
mimořádné provozní porady-podle potřeby.

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- nejpovedenější a nejpřínosnější byl seminář
Český jazyk činnostně, Angličtina od začátku- Jak začít.
Již třetím 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.
Podpora učitelů ve výuce matematiky Hejného metodou – je zapojeno 6 učitelů, kurzy se
konají v ZŠ Plavy.
Rozvoj lektorských dovedností v metodice Sfumato (metoda výuky čtení) – zapojeni jsou 4
učitelé.
Čtyřikrát jinak – kurz pro učitele chemie - zapojena 1 učitelka.
Všichni pedagogičtí pracovníci získali osvědčení o absolvování kurzu první pomoci pod
vedením ČČK.
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 v městském
divadle 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.
červen: Školní akademie - kulturní vystoupení třídních
kolektivů.

Zahraniční spolupráce
s praktickým uplatněním
znalostí cizího jazyka

Ve dnech 18.5. - 22. 5. 2015 zorganizovala naše škola studijní
pobyt pro 32 žáků v německém Seifhennesdorfu. Žáci mimo
kurzů s německými lektory měli možnost komunikovat
s německými dětmi. Pobyt byl spojen s návštěvou Drážďan a
jinými výlety.

Akce k prevenci sociálně
patologických jevů
Přednášky a semináře nám bezplatně již několik let zajišťuje
společnost ACET Česká republika, o. s., pobočka Liberecký
kraj.
Přednášky a besedy externích lektorů:
9. 12. – ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL - pro 7. třídy
12.12. - SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ - pro 8. a 9. třídy
17.4 – JAK ČLOVĚK PŘICHÁZÍ NA SVĚT- pro 8. třídu
21.11. - KYBERŠIKANA - pro 6. třídu
KC- KINO zapojili jsme se do projektu „Svět kolem nás“
2. 11. 2014 na téma Austrálie-tajemství rudého
kontinentu.

Ekologická výchovahospodárnost

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 obdržené částky peněz se
vrací formou odměn žákům, druhá část je pro posílení
provozního rozpočtu školy - především pro nákup xeroxového
papíru do kopírovacího stroje.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠD VE ŠKOLNÍM
ROCE 2014 / 2015
Ve školním roce 2014 / 2015 jsme přijali do ŠD 78 dětí od 1. – 4. třídy. Přestože má ŠD 2
oddělení, provoz ŠD a navýšení kapacity jsme zvládli. Aby naše činnost byla různorodá a
efektivní, abychom mohli všem vyhovět, externě s námi v průběhu celého školního roku
spolupracovala paní Kateřina Ježková. Ráda s námi jezdila na výlety a chodila s dětmi na
půlenou keramiku do DDM Mozaika.
ŠD měla 2 oddělení, pro svou činnost využívala 2 kmenové třídy, které jsou účelově a
dostatečně vybavené pro práci a činnost žáků. Každou vychovatelku potěší slova dětí, že se
do družinky těší, cítí se zde dobře a jsou spokojené. Vycházíme z potřeb a přání dětí, proto se
snažíme nabídnout vždy takovou činnost, která je zaujme, pobaví a něčemu novému i naučí.
Nabízíme dětem nejrozmanitější aktivity, které pozitivně rozvíjejí jejich osobnost a
sebevědomí.
Protože naše škola splňuje všechny podmínky pro sportovní, turistické a přírodovědné
vycházky, směřuje k tomu i naše práce.
Spolupráce s vedením školy je velmi vstřícná a s její podporou se nám daří plánované akce
plnit. Podívejte se sami, jak se nám v letošním roce dařilo. Hlavní akce si můžete prohlédnout
na stránkách naší školy.

PŘEHLED HLAVNÍCH AKCÍ A SOUTĚŽÍ:
1. Orientační závody v lese s přírodovědnou tématikou
2. Turistické podzimní výlety: Hrubá Horka, Střevelná, Jirkov, Černické skály, Besedice,
Klokočské skály
3. Práce v keramické dílně DDM Mozaika (listopad-duben)
4. Práce v keramické dílně (listopad-březen) výrobky do projektu, akce DDM (dobrovolníci)
5. „Sluníčko přátelství“ – vztahy ve společenství dětí, navazování přátelství a kamarádství
6. „Lesní království“ – netradiční zpracování pohádek s lesními skřítky
7. „Hrajeme si s podzimem“ – netradiční výrobky z přírodnin, podzimníčci, podzimní království
8. „Co se děje v babím létě“ – hrajeme si s pavučinou, kam se schovali pavoučci?
9. „Pohádkové městečko“ – výtvarná dílna, akce ve spolupráci s městskou knihovnou a paní
Hudíkovou
10.„Dětství bez úrazu“ – řešení modelových situací, umět předejít úrazům a chránit si své zdraví
11.„Dračí slet“ – soutěž v létání draků na Chřibech
12.„Den pro stromy“ – tvořivá dramatika, tajemství stromů a jejich kouzlo, můj strom, frotáž
kůry kmenů
13.„V lese jsme jen na návštěvě“ – hry v lese, podzimní stromy z ruky, obrazce z přírodnin
14.„Jak se žije nevidomým?“ – smyslové a hmatové hry, sluchová cvičení, řešení modelových
situací

15.„Bramborový den v DDM“ – tvořivé dílny (loupání a strouhání brambor), výtvarné
zpracování, soutěže
16.„Kde přezimují zvířátka“ – kombinované koláže, roláže zvířátek, dramatizace pohádek
17.„Výlov rybníka“ – týdenní projekt, dramatizace pohádky „O zlaté rybce“, role dětí v pohádce
18.Tvořivá dramatika a listopadové hrátky s přírodninami
19.„Dobrovolník v nás“ – účast skupiny dětí na projektu „Nikdo by neměl být opuštěný“, akce
DDM Mozaika
20.„Dobrovolníci“ – výroba dárků klientům liberecké nemocnice
21.Sběr žaludů a kaštanů pro lesní zvěř
22.„Advent je za dveřmi“ – tradice a zvyky, příprava a těšení se na Vánoce
23.„Adventní závěsné věnečky“ – výroba věnečků, akce ve spolupráci s DDM Mozaika
24.„Možná přijde čert a Mikuláš“ – advent začíná, výroba čertovského pytlíku
25.„Čertovskou stezkou“ – strastiplná cesta za čertem Luciferem, v cíli zasloužený poklad
26.„Chystáme se na Vánoce“ – tvořivá dílna, dárky pro nejbližší
27.„Staročeské Vánoce“ – tradice a zvyky, Vánoce v zemích EU, koledy, tvořivá dramatika
28.„Vánoční trhy na Bělišti“ – prohlídka Běliště, nákup drobných dárků, tvořivá dílna, výroba
ozdob
29.„Vánoční besídka pro zvířátka“ - putování za zvířátky, donáška dobrot do krmelce, zpěv
koled
30.„Novoroční strom pro zvířátka“ – děti vyrábí závěsné řetězy s dobrotami (jablka, mrkev,
chleba …)
31.„My 3 králové jdeme k Vám“ – tradice a zvyky, tvořivá dramatika, hudebně pohybové
činnosti
32.„Příběh sněhové vločky“ – putování sněhové vločky za Sněhovou královnou, dramatizace
pohádky
33.„Zimní radovánky dětí“ – využití sněhové nadílky, hry na sněhu, se sněhem
34.„Zima v modrém“ – hrajeme si na zimu, kombinované výtvarné techniky, ledové květiny,
zimní zpívání
35.„Mráz a meluzína“ – hrajeme si s barvou, netradiční výtvarné techniky
36.Pravidelná donáška lesní zvěři do krmelce (žaludy, kaštany, suché pečivo, seno)
37.Turistické zimní vycházky do okolí Železného Brodu
38.„Zima všemi smysly“ – písničky o zimě, proplétané čepičky, hry na sněhu
39.„Rozpustilý masopust“ – výroba masek, klobouků, veselého klauna, výzdoba družiny
40.„Masopustní karneval“ – promenáda masek, hry, soutěže, občerstvení
41.„Zima odchází, vítáme jaro“ – vhození Morény do Jizery za zpěvu říkadel, tradice a zvyky,
42.„Odemykáme les“ – probouzíme les kouzelným klíčem, básničky o jaru v tvořivé dramatice
43.„Piškvorky“ – velký turnaj v deskových hrách, pravidla hry, odměny, diplomy
44.„Velikonoce jsou za dveřmi“ – velikonoční tvoření, tradice, soutěže, výroba závěsných
věnečků
45.„Po stopách velikonočního zajíčka“ – děti plní netradiční velikonoční úkoly, v cíli na ně čeká
poklad
46.„Den Země“ – naše planeta Země má svátek, úklid v okolí školy, hry, soutěže, vědomostní
kvíz
47.„S knížkami se kamarádím“ – výstavka knih, výroba leporela, vědomostní soutěže, beseda o
knihách
48.„Čarodějnický slet“ – výroba čarodějek, soutěže, hry, čarodějnickou stezkou za pokladem
49.Turistické jarní výlety: Besedice, Kalich, Klokočí a okolí, zřícenina hradu Rotštejn, Záborčí,
Drábovna …
50.„Den rodiny“ – týdenní projet zaměřený na rodinu, výtvarné zpracování, řešení modelových
situací
51.„Dlouhá cesta na svět“ – týdenní projekt zaměřený ke Dni matek, písně Pavla Nováka, výroba
dárků
52.„Ze života drobných živočichů“ – život na louce, v lese, tematické písničky, hudebně
pohybové hry
53.„Rozkvetlá louka plná kvítí“ – práce s odpadovým materiálem, netradiční květiny

54.„Oslava Dne dětí – akce družin ZŠ Školní a ZŠ Pelechovská, zábavné odpoledne
s pohádkovými postavami a bohatou tombolou
55.„Kdo si hraje, nezlobí“ – hudebně pohybové hry, tvořivá dramatika, výtvarné hrátky
z netradičního materiálu (kartony, víčka, plastové lahve, CD obaly)
56.„Proč se červen červená“ – projekt zaměřený na barvu léta, tvořivé dílničky, hudební
dramatizace
57.„Večerníček slaví 50 let a my s ním“ – týdenní projekt zaměřený na pohádky a oblíbené
večerníčky, výroba panáčka v papírové čepici, soutěže, hry a písničky s Večerníčkem
58.„Z pohádky do pohádky“ – soutěž o krále pohádek, kvízy, puzzle, pexesa, hudební pohádky
59.„Putování do pohádkové říše“ – oblíbená akce pro děti prvních a druhých tříd a děti
předškolního věku z MŠ Slunečná, 19 pohádkových bytostí vítalo sto dětí v pohádkové říši
v okolí školy
60.Závěrečný turistický výlet k Černickým skalám a okolí
61.Slavnostní zakončení školního roku 2014/2015, rozloučení s dětmi s přáním hezkých
prázdnin, odměny

Zapojení do projektů a grantů z EFS a Libereckého kraje:
Dotace z EFS:
UČÍME DIGITÁLNĚ- je název projektu v rámci Operačního programu - Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Do projektu jsme vstoupili jako partner s finančním příspěvkem
společnosti PONTECH.
Do projektu se z naší školy zapojilo 20 pedagogů a projekt byl ukončen v 30. 6. 2015.
ZDAVÝ ŽIVOTNÍ STYL- je název dalšího projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Do projektu jsme také vstoupili jako partner
s finančním příspěvkem společnosti ODYSSEY NETWORK.
Do projektu se z naší školy zapojily 4 třídy a 3 pedagogové. A projekt byl ukončen 30. 6.
2015.
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST V DUHOVÉ ŠKOLE - je název projektu, do kterého se
škola zapojila. Je spojen se studijním pobytem žáků v Anglii. Více o studijním pobytu, který
se uskutečnil ve dnech 28.9 - 4. Října, se dozvíte na našich webových stránkách nebo
v říjnovém Železnobrodském zpravodaji.
ROZVOJ TECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ- je projekt vyhlášený MŠMT, do kterého se
zapojujeme za účelem vybavení dílen a zakoupení stavebnic do tříd pro rozvoj technických
dovedností žáků.
HODINA POHYBU NAVÍC – je pilotní projekt vyhlášený MŠMT, do kterého se od září
2015 škola zapojila ve spolupráci se školní družinou. Jedná se o 45 minut sportovních aktivit
týdně pro 3 družstva dětí chodících do družiny (ročníků 1-3) pod vedením našich tělocvikářů.

Závěrečná zpráva výchovného poradce za školní rok 2014/2015

Činnost výchovného poradce v oblasti výchovného poradenství byla zaměřena na
monitorování a intervenci pro žáky 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 žáků / Educa, Burza škol v Turnově,
projekt Den s technickými obory, prezentace studijních oborů prostřednictvím zástupců SŠ
nebo exkurzí do SŠ /. Žáci 9. ročníku absolvovali exkurzi do OA, Hotelové školy a SOŠ v
Turnově a exkurzi do Střední umělecko průmyslové školy sklářské v Železném Brodě.
V rámci projektu Den s technickými obory žáci 8. a 9. tříd navštívili ISŠ v Semilech, ISŠ ve
Vysokém nad Jizerou a technické obory na SOŠ v Turnově. V těchto školách byl pro žáky
připraven Den otevřených dveří a workshopy. Žáci získali všeobecné informace o škole a
studiu jednotlivých oborů. Součástí exkurze byla i návštěva odborných učeben a dílen
s praktickými ukázkami, kde měli žáci možnost vyzkoušet si činnosti některých oborů.
Cílem projektu bylo zvýšit zájem žáků o řemesla a technické obory. Doprava na tyto akce
byla hrazena z projektů. Žáci 9. ročníku a žáci vycházející z nižších ročníků navštívili v rámci
volby povolání Educu – Veletrh vzdělávání v Liberci. Doprava byla financována Libereckým
krajem.
Pro žáky 9. ročníku byla zorganizována návštěva a beseda na Úřadu práce v Semilech,
kterou vedla p. Jetelová. Rozhovor se žáky byl zaměřen na výběr vhodného povolání, na
uplatnění některých oborů na trhu práce, na prospěch, představy, zájmy a schopnosti žáků při
výběru školy.
Pro vycházející žáky a jejich rodiče proběhly informativní schůzky týkající se přijímacího
řízení. Rodiče žáků z 5. ročníku byli informováni o možnostech studia na víceletých
gymnáziích.
Činnost výchovného poradce byla také zaměřena na informační a poradenskou pomoc pro
vycházející žáky a jejich zákonné zástupce / výběr vhodné školy a učebního oboru –
požadavky a předpoklady přijetí, pomoc při přijímacím a odvolacím řízení, kontrola
přihlášek, vyplňování zápisových listů, individuální konzultace pro žáky a jejich rodiče/.
Prostřednictvím informačních schůzek, konzultačních hodin, nástěnek a webových stránek
škol byly vycházejícím žákům a jejich zákonným zástupcům podávány informace spojené
s přijímacím řízením.
V tomto školním roce bylo na škole integrováno 13 žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami. 3 žáci byli vedeni ve Speciálně pedagogickém centru pro vady řeči v Liberci, 1
žák ve Speciálním centru pro zrakově postižené také v Liberci, 3 žáci v Pedagogicko psychologické poradně v Semilech a 6 žáků v Pedagogicko-psychologické poradně v Jablonci
nad Nisou. Na základě závěrů a doporučení SPC a PPP byl těmto žákům vypracován
individuálně vzdělávací plán, podle kterého byli vzděláváni. Všichni učitelé, kterých se to
týká, byli s těmito plány seznámeni. Plány byly průběžně hodnoceny za 1. a 2. poletí, byly
diskutovány s třídními učiteli a podle potřeby se speciálním pedagogem. V případě nutnosti
byly navrženy další postupy.

Žákům cizincům se špatnou znalostí českého jazyka byla poskytnuta individuální péče
formou doučování.
Pohovory s rodiči a žáky, 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 žáky a jejich zákonnými zástupci týkaly neplnění školních
povinností, nerespektování autority učitele, vulgárního chování vůči spolužákům, ale i
učitelům, narušování výuky nevhodným chováním, ničení školního majetku, pozdních
příchodů do hodin, záškoláctví a s tím spojené neomluvené absence,
neprospěchu /neprospěchem žáků 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 dodržováním
pravidel při omlouvání. Ve spolupráci s OSPOD jsme působili na rodiny
žáků, ve kterých dochází k nedostatečnému dohledu nad docházkou do školy. V tomto
školním roce byla také ve třech případech svolána výchovná komise kvůli neomluvené
absenci, vzdělávacím a výchovným problémům.
Ve spolupráci s metodikem prevence byly zajištěny přednášky k problémovým tématům /
Zdravý životní 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 , p., Sochorová z Policie ČR. Škola také velmi úzce spolupracuje s organizací
Compitum /p.Jiránková/.Snažíme se o spolupráci školy a rodiny při uplatňování „Zdravých
pravidel v rodině“:
1. pravidlo žádný alkohol nebo drogy u nezletilých
2. pravidlo předem daných a logicky souvisejících důsledků porušení pravidla
3. pravidlo neústupnosti vůči vydírání
4. pravidlo práva na kontrolu
5. pravidlo informovanosti
Na škole působí několik zájmových kroužků /LA, Florbal, Basketbal /, do kterých se snažíme
zapojit i žáky z méně podnětného prostředí, které máme vytipováné.
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,
s odborníky z OSPOD v Železném Brodě /sociálními pracovníky a kurátorem/.

Výchovná poradkyně Mgr. Hana Fišerová

Dotace z Libereckého kraje:
Ve školním roce 2014-15 jsme podali celkem 2 žádosti o dotaci z Libereckého kraje.
1. V září 2015 – Doprava žáků na Veletrh vzdělávání EDUCA
2. V květnu 2015- Zabezpečení zájmových kroužků školy
Z vyjmenovaných žádostí jsme uspěli v zaplacení dopravy na EDUCU .
7.2.3 Úspěchy žáků školy v soutěžích: Účast a úspěchy žáků jsou během roku uveřejněny
na webových stránkách školy.
Historiáda 2015
Ve dnech 23. - 24. dubna 2015 se konala v naší škole republiková dvoudenní dějepisná soutěž
za účasti 17 škol, například až z Opavy či Zlína. Soutěžila čtyřčlenná družstva, vítězem se
stalo Gymnázium Teplice. Naše družstvo ve složení Adéla Kozáková, Tomáš Neugebauer,
Miroslav Kafka a Michal Skrbek vybojovalo 9. místo.
Mimo soutěže navštívili všichni zúčastnění památky a krásy našeho okolí.
Dík patří především paní učitelce Bisové, která ve spolupráci s ostatními soutěž připravila.
Matematická olympiáda
Tereza Polmová (5. A) – 2. místo v okresním kole
Jolana Havlová (5. A) – 6. - 7. místo v okresním kole
Alexandra Pleskačová (5. A) – 8. místo v okresním kole
Eliška Halamová (5. A) – 12. - 13. místo v okresním kole
Linh Bui Thi Thuy (6. A) – účast v okresním kole
Adéla Kozáková (6. B) – účast v okresním kole
Noemi Skrbková (6. A) – účast v okresním kole
Viktorie Janatková (6. B) – účast v okresním kole
Adam Vacarda (6. A) – účast v okresním kole
Klaudie Cilová (7. A) – 8. - 10. místo v okresním kole
Tomáš Bahník (7. A) – účast v okresním kole
Miloslav Kafka (8. A) – účast v okresním kole
Albert Ouhrabka (9. A) – 14. místo v okresním kole
Fyzikální olympiáda
Michal Svárovský (8. A) – 2. místo v okresním kole
Miloslav Kafka (8. A) – 9. místo v okresním kole

Chemická olympiáda
David Šeda – 10. místo v okresním kole (neoficiálně 2. místo za základní školy)
Lucie Mrvová – 12. místo v okresním kole (neoficiálně 3. místo za základní školy)
Benjamín Machat – 16. místo v okresním kole (neoficiálně 7. místo za základní školy)

Dějepisná olympiáda
Michal Skrbek - 4. místo v okresním kole
Miloslav Kafka - 5. místo v okresním kole
Tomáš Neugebaver - 8. místo v okresním kole
Jan Hrazdíra – 9. místo v okresním kole
Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Daniel Maryska - 4. místo v okresním kole
Maarkéta Pompová - 8.místo v okresním kole
Vlastík- je vlastivědná dvoudenní soutěž družstev konaná v ZŠ Tatobity
Vasyl Ursta (2. B), David Drda (3. A), Diana Dušková (4. B), Tereza Polmová (5. A) – 4.
místo
Archimediáda- fyzikální soutěž družstev 7. tříd - oblastní kolo- pořádá naše škola
Tomáš Bahník, Klaudie Cilová a Markéta Pompová – 4. místo
Michaela Kačmarová, Eliška Hušková a Aneta Satoriová – 6. místo
Klára Rutkovská, Eliška Bukovská a Jan Žilík – účast v okresním kole
Recitace – výsledky po školním kole, které organizují paní učitelky I. stupně, byly:
Lenka Hubingerová z 1. A na prvním místě v okresním kole
Veronika Daníčková z 1. B na prvním místě v okresním kole
Ve starší kategorii:
David Drda ze 3. A na prvním místě s postupem do krajského kola
Vojtěch Vacek ze 4. B získal ocenění poroty

Sportovní činnost
Děti z prvního a druhého stupně mají spoustu možností ke sportovnímu rozvoji a vyžítí.
Kromě hodin tělesné výchovy mohou navštěvovat sportovní kroužky (florbal, basketbal,
atletika), dále mohou projít výukou plavání (2. a 3. třída), případně lyžařským výcvikem (7.
třída).
Škola je pravidelným účastníkem závodů a soutěží, které pořádá okresní klub AŠSK. Ve
školním roce 2014/2015 jsme se zúčastnili s těmito výsledky:
A) 2 x třetí místo v okresním přeboru v plavání v Jablonci nad Nisou (jednotlivci).
B) 2. a 4. místo v minikopané pro 1. stupeň McDonald´s CUP (ZŠ Školní pořadatel).
C) Futsal pro 2. stupeň, kategorie 6. -7. třídy a 8. -. 9. třídy (nepostoupili jsme ze zákl.
skupiny).
D) Florbal pro 1. Stupeň (3. místo na okrese).
E) Florbal pro 2. stupeň, kategorie 6. -7. a 8. -9. třídy (nepostoupily těsně ze zákl. skupiny).
F) Basketbal pro 2. stupeň (5. místo na okrese).
G) Atletika – Atletický 3boj jednotlivců pro 1. stupeň – okrsková, okresní i krajská účast.
H) Atletika – Atletický 4boj 4členných skupin pro 2. stupeň – 6. - 7. třídy: chlapci 3. místo,
dívky 6. místo na okrese. 8. -9. třídy: chlapci 2. místo a dívky 3. místo na okrese.
I) Atletika – Pohár rozhlasu pro 2. stupeň, soutěž družstev. 6. -7. třídy: dívky 7. místo, chlapci
6. místo na okrese. 8. -9. třídy: dívky 3. místo na okrese a chlapci 2. místo.

J) Žákovská atletická liga (v zimní sezóně, atletická hala v Jablonci n/N) – účast obou
kategorií druhého stupně.
K mimoškolním zájmovým aktivitám patří:
Zájmový kroužek anglického jazyka, školní oddíl atletiky, který vedou dva pedagogové s cca
30 žáky, a florbalový - jeden pedagog s cca 14 žáky.
Mimoškolní aktivitu podporujeme spoluprací s DDM v Železném Brodě. Naši žáci chodí do
DDM na keramiku, naše škola umožňuje bezplatně využívat tělocvičnu pro oddíl volejbalistů.

8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2014-2015 nebyla provedena kontrola ze strany ČŠI.
9. Základní údaje o hospodaření školy
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2014
Výsledek hospodaření:
Hlavní činnost … -36 296 Kč
Vedlejší činnost……38 430 Kč
Celkem……………. 2 134 Kč
Ke kladnému hospodářskému výsledku došlo i tím, že v roce 2013 byl vlivem zvyšování
záloh na energie a dvojím vyúčtováním energií během roku záporný hospodářský výsledek.
V roce 2014 došlo k vykompenzování a tím kladnému hospodářskému výsledku.
Předpoklad pro rok 2015 je takový, že vlivem růstu cen je třeba navýšit rozpočet. Tento návrh
byl zřizovatelem odsouhlasen s navýšením o 100 000Kč.
Údaje o spolupráci se zaměstnavateli a řízení školy:
Zřizovatelem školy je obec, tedy Město Železný Brod. Ke spolupráci dochází osobním
jednáním se starostou, místostarostou, odborem školství (p. Boženou Měchurovou), 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
„Sdružení 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 čtyřikrát ročně. Každý týden jedenkrát o velké přestávce se schází pedagogové na
provozní poradu.
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 žáků. 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 Železný Brod a nelze opomenout i podporu
ze strany rodičů prostřednictvím příspěvků, které slouží především k uhrazení dopravy na
exkurze, soutěže, studijní výjezdy a tematické výlety.
Jak se škole daří, jaký si udržuje image, to je na posouzení nadřízených, rodičů žáků a
veřejnosti.
Těšíme se na další spolupráci.
S přáním všeho hezkého Hnídek Aleš.

