
 

tel.: 483 389 063             e-mail: škola@zs-skolni.cz              IČO: 70694974 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ  ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY  

ZA ŠKOLNÍ ROK  

2020-2021 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Ředitel školy: 

 

 

 

                                                          V Železném Brodě 1. 10. 2021 

 

 

 

 

 



 

 

Výroční zpráva ZŠ – struktura podle § 7 vyhlášky č. 15/2005 

 

1. Základní údaje o škole 

 

1.1 Škola 

1.2 Zřizovatel 

1.3 Součásti školy 

1.4 Základní údaje o součástech školy 

1.5 Materiálně-technické podmínky školy 

1.6 Údaje o školské radě 

1.7 Údaje o občanském sdružení školy 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 

2.1 Vzdělávací programy  

 

3. Přehled pracovníků školy 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

5.3 Údaje o integrovaných žácích 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků 

školy 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

7.2 Účast žáků školy v soutěžích 

7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích 

 

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy 

 

10. Spolupráce se zaměstnavatelem a řízení školy 

 

 



 

 

1. Základní údaje o škole 

1.1 škola  

název školy Základní škola Železný Brod, Školní 700 

adresa školy Železný Brod, Školní 700 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 70694974 

IZO 102177473 

identifikátor školy 600078515 

vedení školy ředitel:Mgr. Kučera Zdeněk 

zástupce ředitele: Mgr.Malinová Soňa 

kontakt tel. 483389063      e-mail:skola@zs-skolni.cz      www.zs-skolni.cz 

 

1.2 zřizovatel  

název zřizovatele Město Železný Brod 

adresa zřizovatele Náměstí 3. května 1 

kontakt tel.:483333950    e-mail:l.hazdrova@zelbrod.cz 

 

1.3 součásti školy kapacita 

Základní škola 600 

Školní družina 90 

Školní jídelna ZŠ 400 

 

1.4 základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet žáků Počet dětí/žáků 

na třídu 

Počet žáků na 

pedagoga 

1. stupeň ZŠ 9 158 17,55 9,72 

2. stupeň ZŠ 8 175 21,825 11,26 

Školní družina 3 55 18,33 20,66 

Školní jídelna ZŠ x 300 x x 

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy 

Učebny 17 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna 9 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 1 

Sportovní zařízení 2 

Dílny a pozemky 1/1 

Žákovský nábytek vyhovující 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. vyhovující 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty nutnost obnovy 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami vyhovující 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou nutnost obnovy 

 

 

1.6 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 15. 12. 2005 

Počet členů školské rady  3 

Kontakt 483389063 

 

1.7 Údaje o občanském sdružení při škole 



Zaměření Spolek rodičů a přátel školy 

Kontakt Předseda: Zdeněk Kučera 

2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

a) nová soustava 

Kód Obor vzdělání Poznámky 

 

Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola 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 40 

Počet učitelů ZŠ 25 

Počet vychovatelů ŠD 3 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 5 

 

3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 

Učitelé 2. stupně 100 Učitelé 2. stupně 100 

Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD X 

Komentář:  

 

 

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 
 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 

do důch. veku 

v důchod. 

věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

2 3 2 8 0 8 0 3 1 3 5 33 

 

 

3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 samostatná odb. kuchařka 1,0 SOU 

2 kuchařka  2,9 SOU 

3 ved. školní jídelny ZŠ 1,0 SŠ 

4 účetní 1,0 SŠ 

5 školník 1,0 SOU 



6 topič   0,24 SOU 

7 uklízečka    4,05 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 

z toho počet dětí 

starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů 

pro  školní rok 2021-22 

2 29 10 2 

Komentář 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

 

a) na víceletá gymnázia přijato:  

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 3 0 

  

 

 

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, 

z devátých  ročníků přijato:  

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

  

3 5 4 3 9 7 31 

  

c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

 0 0 0 0  0  0  0 

  

 

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

7  

 

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  

32 1 

 

 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 



 

Přehled o prospěchu 

1. stupeň 

 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo Žáci s 

nedostatečnou 

Nehodnoceno 

 I.A 13  13 0 0 0 

I.B 16  16 0 0 0 

II.A 20 7 13 0 0 0 

III.A 22 8 14 0 0 0 

III.B 19 1 17 1 1 0 

IV.A 20 9 10 1 1 0 

IV.B 22 3 19 0 0 0 

V.A 17 13 3 1 1 0 

V.B 22 2 20 0 0 0 

Celkem 171 43 125 3 3 0 

 

2. stupeň 

 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo s 

vyznamenáním 

Neprospělo žáci 

s nedostatečnou 

Nehodnoceno 

VI.A 25 10 15 0 0 0 

VI.B 22 12 10 0 0 0 

VII.A 22 16 6 0 0 0 

VII.B 23 13 9 0 0 0 

VIII.A 22 10 12 0 0 0 

VIII.B 23 14 9 0 0 0 

IX.A 17 6 11 0 0 0 

IX.B 15 8 7 0 0 0 

       

Celkem 169 89 80 0 0 0 

 

Celkový přehled 

 

 Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo 

1. stupeň 171 125 3 

2. stupeň 169 80 0 

Celkem 340 205 3 

 

Komentář: jsou uvedené počty žáků na konci školního roku 

 

 

 

Přehled o chování 

1. stupeň       

 

Třída Počet žáků Pochvaly 

TU 

Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 2.stupeň 

 I.A 13 0 0 0 0 0 

I.B 16 0 0 0 0 0 

II.A 20 0 0 0 0 0 



III.A 22 0 0 0 0 0 

III.B 19 0 0 0 0 0 

IV.A 20 0 0 0 0 0 

IV.B 22 0 0 0 0 0 

V.A 17 2 0 0 0 0 

V.B 22 5 0 0 0 0 

Celkem 171 7 0 0 0 0 

 

 

2. stupeň 

 

Třída Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

VI.A 25 0 4 3 2 0 0 

VI.B 22 0 0 0 0 0 0 

VII.A 22 3 0 0 0 0 0 

VII.B 23 0 0 1 0 0 0 

VIII.A 22 2 0 0 0 0 0 

VIII.B 23 1 0 0 0 0 0 

IX.A 17 3 0 0 0 0 0 

IX.B 15 9 0 0 0 0 0 

Celkem 169 17 4 4 2 0 0 

 

Celkový přehled: 

 

 Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 171 7 0 0 0 0 0 

2. stupeň 169 17 4 4 2 0 0 

Celkem 340 24 4 4 2 0 0 

 

Komentář 

 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

 

 Počet omluvených 

hodin 

Počet omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. a II. stupeň 8641 25,41 316 0,92 

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích: 

 

Druh postižení: Ročník Počet žáků 

Zdravotní postižení 1. – 9. 5 

S vývojovými poruchami učení 1. – 9. 8 

 

          

Komentář: Pro pět žáků se zdravotním postižením, byl přidělen pedagogický asistent 

na 2,63 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 

dojíždějícím žákům. 

vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

výuka na základě individuálních plánů, zakoupeny speciální 

pomůcky. 

vzdělávání mimořádně nadaných 

žáků 

zapojení do předmětových olympiád a dalších srovnávacích 

soutěží. 

školní řád, klasifikační řád 1x ročně aktualizován 

informační systém vůči žákům a 

rodičům 

3x ročně třídní schůzky pro všechny třídy, individuální třídní 

schůzky podle potřeby, konzultační hodiny výchovného 

poradce a třídních učitelů, zápisy do ŽK, 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-žáci, rodiče, učitelé. 

přijímaná opatření a jejich vliv na 

zlepšení výchovně-vzdělávacího  

procesu. 

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. 

 

Již osmým 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.  

 

 

 

 

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. - kvůli koronavirové 

pandemii zrušeno 
prosinec: Vánoční koledování – zpívání a recitace ve vstupní hale 

naší školy pro rodiče a důchodce.- kvůli koronavirové pandemii 

zrušeno 
Výstup na Kozákov - předvánoční pěší výlet třídních kolektivů.- 

kvůli koronavirové pandemii zrušeno 



Kurz plavání ve druhých a třetích třídách-bazén Turnov kurzy byly 

kvůli koronavirové pandemii zrušeny 
 

květen: tematické zájezdy 8. tříd do Prahy a 9. tříd do planetária města 

Hradce Králové - tyto zájezdy byly kvůli koronavirové pandemii 

zrušeny 
 

Zahraniční spolupráce 

s praktickým 

uplatněním znalostí 

cizího jazyka 

 

- tyto zájezdy byly kvůli koronavirové pandemii zrušeny 

 

 

Akce k prevenci 

sociálně patologických 

jevů 

 

 

 

 

 

Ekologická výchova- 

hospodárnost 

 

Přednášky a semináře nám již několik let zajišťuje společnost ACET 

Česká republika, o. s., pobočka Liberecký kraj. kvůli koronavirové 

pandemii zrušeno 

Přednášku o kyberšikaně pro 5. ročníky nám provedla PČR. 

 

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

koronavirové pandemii zrušeno. 
            

SBĚR STARÉHO PAPÍRU-  v rámci environmentální výchovy jsme 

prováděli na základě smlouvy s firmou VEGA dvakrát týdně v budově 

školy sběr starého papíru. Odvoz se uskutečňoval dvakrát ročně. 

Výkupní cena papíru je na tak nízké úrovni, že by se z utržených peněz 

nedali pořídit ani odměny pro žáky, jsme se rozhodli, že sběr papíru 

pozastavíme do té doby, dokud nebude cena vyšší. Ve škole třídíme 

odpady. 

 

 

 

Sportovní činnost  

Děti z prvního a druhého stupně mají spoustu možností ke sportovnímu rozvoji a vyžití. Kromě 

hodin tělesné výchovy mohou navštěvovat sportovní kroužky (florbal, atletika), dále mohou projít 

výukou plavání (2. a 3. třída), případně lyžařským výcvikem (7. třída). 

 

K mimoškolním zájmovým aktivitám patří: 

 

Školní oddíl atletiky, který vede jeden pedagog s cca 18 žáky, a florbalový - jeden pedagog s cca 

14 žáky. 

Mimoškolní aktivitu podporujeme spoluprací s SVČ Mozaika v Železném Brodě. Naši žáci chodí 

do Mozaiky na keramiku, naše škola jí umožňuje bezplatně využívat tělocvičnu pro oddíl 

volejbalistů. 

 

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠD VE ŠKOLNÍM ROCE 

2020/2021 



 
Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo ŠD průměrně 80 dětí od 1. – 4. třídy. Školní družina měla 

v tomto školním roce opět 3 oddělení, a tak jsme mohli plně uspokojit zájem rodičů o umístění dětí do 

družiny. 

První oddělení vedla vedoucí vychovatelka Dana Maršinská, druhé oddělení pan vychovatel Jakub 

Hlubuček a třetí oddělení paní vychovatelka Monika Vajsová, která zde nově nastoupila na poloviční 

úvazek. 

Asistentky Renata Kahudová a Jitka Plíhalová se do celoroční činnosti zapojovaly hlavně dle aktuální 

potřeby a při odpoledních výletech. 

Pro svou činnost využíváme 3 kmenové třídy, herny, které jsou účelově a dostatečně vybavené pro naši 

práci s dětmi. Vedeme děti k přátelskému soužití v kolektivu, k vzájemné komunikaci, toleranci a 

porozumění. Nabízíme jim nejrozmanitější činnosti, které pozitivně rozvíjí jejich osobnost a sebevědomí. 

Jsme rádi, že se děti ve školní družině cítí dobře a jsou zde spokojené. 

Nadále spolupracujeme s paní Danou Hudíkovou, ředitelkou Městské knihovny v Železném Brodě, s paní 

Jitkou Šírkovou, ředitelkou SVČ Mozaika a paní Janou Boučkovou, lektorkou fit studio aerobiku 

v Železném 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 naučit. 

Spolupráce s ředitelstvím školy je velmi dobrá, vstřícná a empatická. S její podporou a pomocí se nám daří 

všechny plánované akce úspěšně plnit. 

Bohužel i v tomto školním roce epidemie COVID 19 zavřela od 14. 10. – 16. 11. 2020 všechny školy, 

včetně ŠD a naše činnost byla přerušena. Pravidelná činnost byla opět obnovena 18. 11. 2020 – 26. 2. 2021 

a to především pro děti z prvních a druhých tříd. Ale epidemie COVID 19 znovu zavřela školy i ŠD od 1. 3. 

– 9. 4. 2021. 

Postupné uvolňování a návrat dětí do škol nastalo 12. dubna, a tak se děti z prvních až třetích opět 

setkávaly ve školní družině. Ovšem s rotační výukou na 1. stupni vždy jednou za 14 dní. Od 14. května 

jsme konečně mohli přivítat v družince všechny zapsané děti a naši pravidelnou činnost ukončily až 

prázdniny. Ty začaly 1. července 2021. 

A jaké hlavní akce proběhly v letošním školním roce? 

Podívejte se na internetové stránky školy: www. zs-skolní.cz  
 

1.     orientační hry a závody v lese s přírodovědnou tématikou 

2.     turistický podzimní výlet do Smrčí s opékáním uzenek 

3.    „Skleněné městečko“ – akce ve spolupráci s městskou knihovnou a paní Lenkou Hřibovou na téma 

       „Víla Jizerýna a korálky“, kreativní činnosti, poslech pohádky 

4.    „Přátelství očima dětí“ – seznamovací hry, symboly kamarádství a přátelství, didaktické hry    

5.    „Výstavka hub“ – zajímavosti z houbového lesa, výstavka hub, kresba a soutěž v poznávání hub 

6.   „Můj zvířecí kamarád“ – motivační básničky, můj dárek pro kamaráda, koláž zvířat, modelové situace 

7.   „Mezinárodní den zvířat“ – vycházka a prohlídka zvířecí farmy na Hrubé Horce, donáška krmení pro 

zvířata 

8.   „Děti na startu“ – zapojení do projektu Jany Boučkové, autorkou a lektorkou, cvičení s dětmi v městské 

hale 

9.   „Podzim v lese“ – hry na vítr, frotáž kůry stromů, pohybové a motivační hry, kreativní tvoření 

s přírodninami 

10.  „Lesní skřítci“ – les jako ekosystém, poznávání lesní zvěře, hry, soutěže, řešení modelových situací 

s lesními skřítky 

11.  „Den stromů“ – výroba klíčů k zamykání lesa, básničky a praktické úkoly, frotáž kůry, soutěže a hry 

v lese  

12.  „Myslíme na lesní zvěř“ – podzimní sběr žaludů a kaštanů v okolí Hrubé Horky a Jirkova 

13.  „Den otevřených dveří SVČ Mozaika“ – prohlídka nově zrekonstruovaných prostorů SVČ, ukázky a 

praktické činnosti v jednotlivých dílnách 

14.  „Týden pohádek“ – četba a poslech pohádek, kvízy, soutěže, omalovánky, pexesa 

15.  „Advent je za dveřmi“ – nejkrásnější měsíc v roce je tu, těšíme se na Barborku, tradice a zvyky 

Adventu 

16.  „Adventní závěsné věnečky“ – výroba věnečků z chvojí, lepení vlastních přízdob 

17.  „Každý z nás je pro někoho Andělem“ – výroba závěsných andílků, umět pomoci a pohladit, modlitba 

18.  „Mikulášská nadílka“ – výroba anděla a čerta, práce s odpadovým materiálem 



19.  „Čichám, čichám člověčinu“ – hry na koberci na dané téma, tanec „Čert a Káča“ 

20.  „Prosinec a jeho tajemství“ – stavíme betlém, zpíváme koledy u stromečku, vyrábíme dárky nejbližším 

21.  „Staročeské Vánoce – tradice a zvyky Vánoc u nás a v zemích EU, tvořivá dramatika, výzdoba herny, 

chodby 

22.  „Vánoce se zvířátky“ – putování za zvířátky s donáškou dobrot, zpěv koled u krmelce, přání 

obyvatelům lesa 

23.  „Novoroční strom pro zvířátka“ – výroba závěsný řetězů s dobrotami (suché pečivo, jablka, mrkev …) 

24.  „My 3 králové jdeme k Vám“ – týdenní hra zaměřená na tvořivou dramatiku, tradice, zvyky, hudební 

ukázky 

25.  „Naši ptáci na krmítku“ – týdenní projekt, práce s atlasem, výstavka ptáků, soutěže, praktické činnosti, 

co sypeme ptáčkům do krmítka 

26.  „Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb“ – týdenní projekt, sledování videoukázek, kreativní 

činnosti na dané téma, prohlídka savců z encyklopedie 

27.   pravidelná donáška lesní zvěři do krmelce (žaludy, kaštany, mrkev, seno, vločky) 

28.   turistické zimní vycházky do okolí školy, pravidelný pobyt venku 

29.  „Stopovaná v lese“ – pozorování stop lesní zvěře na sněhu, soutěž v přírodě 

30.  „Sněhová královna“ – hrajeme si s pohádkou, dramatizace příběhu, umět se vcítit do hlavních postav, 

výtvarné zpracování 

31.  „Týden deskových her“ – velká soutěž v hraní deskových her, odměny, diplomy 

32.  „Paní Zima a Ledový král“ – kreativní činnosti, práce s odpadovým materiálem 

33.  „Pokusy malých vědců“ – praktické činnosti, sopka, čištění mincí, duhové kolo aj… 

34.  „Pravěk a dinosauři“ – týdenní projekt, praktické ukázky ze života těchto ještěrů, prohlížení 

videoukázek, omalovánky, video „Cesta do pravěku“, soutěž, kvízy 

35.  „Sportování v zimě“ – velké závody v jízdě na saních, bobech a ježdíku na kopci na Chřibech, děti 

soutěžily ve třech jízdách, diplomy, odměny 

36.  „Masopustní odpoledne“ – tradice a zvyky Masopustu, promenáda v maskách, tanec, soutěže, 

občerstvení a drobné odměny všem dětem 

37.  „Křišťálové tvoření pomáhá“ – kreativní tvoření s korálky a kamínky nadace Preciosa 

38.  „Křišťálové tvoření pomáhá“ – účast v soutěži, kterou nadace Preciosa vyhlásila 

39.  „Korálkování“ – hrajeme si a tvoříme s korálky, využití kamínků ve výtvarné činnosti 

40.  „Tajemný svět čarodějnic“ – tvořivá dramatika, výroba čarodějek, plnění úkolů aj… 

41.  „Mezinárodní den rodiny“ – projekt zaměřený na rodinu s kreativními činnostmi 

42.  „Vnímáme les všemi smysly“ – hry a soutěže v poznávání přírody, kvízy, tajenky 

43.  „Den Země“ – malování na oblázky, kreativní činnosti na dané téma, společná koláž 

44.  „Jarní byliny“ – soutěž v poznávání lučních květin a bylin, práce s atlasem, hry v lese 

45.  „Děti mají svátek“ – soutěže, hry, netradiční sportovní disciplíny, odměny 

46.  „Indiáni“ – výroba čelenek, příběhy ze života indiánů, písně, tanec, dramatizace děje 

47.  „Proč se červen červená“ – projekt zaměřený na kombinovanou koláž, barvy června 

48.  „Život na louce“ – výtvarné zpracování ze života hmyzu, pohybové hry v lese, písně 

49.  „Turistický výlet“ – pěší výlet do okolí Černických skal, Haratiny, Střevelné, H. Horky 

50.  „Týden smyslových her“ – hry v družince a v lese na dané téma, praktické činnosti 

51.  „Beseda a workshop s ilustrátorem Vhrsti“ – akce ve spolupráci s městskou knihovnou, seznámení 

s večerníčkem Bílá paní na hlídání, děti malují a spolupracují se spisovatelem na aktuální téma 

52.  „Slavnostní zakončení školního roku 2020/2021, rozloučení s dětmi, volné hry 

 

 

 

Dana Maršinská, vedoucí vychovatelka                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



Zapojení do projektů a grantů z EFS a Libereckého kraje: 

 

Dotace z EFS:  

 

Šablony OP VVV 

Ve školním roce 2020/21 byla škola zapojená do výzvy  Šablony OP VVV - PRO MATEŘSKÉ A 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

Potravinová pomoc – obědy pro děti 

Ovoce a mléko do škol 

                                                                                                                               

 

 

Závěrečná zpráva výchovného poradce za školní rok 2019/2020 
Činnost výchovného poradce v oblasti výchovného poradenství byla zaměřena na monitorování 

potřeb žáků 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 (i v jiných oblastech) byla činnost výchovného poradce ztížena 

kvůli pandemii, která výrazně omezila fungování obvyklých akcí během školníku roku (např. akce 

týkající se profesní orientace žáků – EDUCA, Burza škol v Turnově apod.). Naštěstí vznikl 

projekt Burza škol online, který i přes omezení dovedl zprostředkovat důležité informace. O akci 

byli informování rodiče žáků 8. a 9. tříd. Exkurzí do SŠ nebylo kvůli koronavirové pandemii 

mnoho, ale stihli jsme se zapojit např. do projektu NAKAP a navštívit Střední školu řemesel a 

služeb v Jablonci nad Nisou (respektive její budovu v Železném Brodě). Bohužel jsme nemohli 

navštívit Informační a poradenské středisko při Úřadu práce v Semilech, kam pravidelně chodíme 

každý rok se žáky 8. tříd. 

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 33 žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

Na základě závěrů a doporučení SPC a PPP byl některým žákům vypracován individuálně 

vzdělávací plán, podle něhož byli vzděláváni. Všichni zainteresovaní učitelé 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. 

Pohovory s rodiči a žáky, které proběhly na I. i II. stupni, se týkaly neplnění školních povinností, 

vzdělávacích a výchovných problémů (nedostatečná docházka, neúčastnění se distanční výuky 

apod.). Neomluvenou absenci jsme řešili podle metodického pokynu k prevenci záškoláctví, 

důslednou kontrolou docházky a dodržováním pravidel při omlouvání. 

Ve spolupráci s metodikem prevence byly objednány přednášky k problémovým tématům – 

 

Zdravý životní styl, Šikana, Kouření, Přátelství a láska, Sex, AIDS a vztahy, Poruchy příjmu 

potravy. Ne všechny se však podařilo kvůli koronaviru uskutečnit.  

Na škole působí několik zájmových kroužků (florbal, atletika), do kterých se snažíme 

zapojit i žáky z méně podnětného prostředí, které máme vytipované. 



Výchovný poradce se účastnil pravidelných schůzek výchovných poradců organizovaných 

PPP a Úřadem práce v JBC. Spolupracoval s PPP v JBC a Semilech, s kurátorem pro děti a 

mládež Jaroslavem Čermákem a s orgánem sociálně-právní ochrany dětí. 

Práci výchovného a profesního poradce vykonává Mgr. Bernt Jindřich. 

Funkci metodika prevence na II. stupni zastává Mgr. Lufinka Jan. 

 

 

 

 

 

7.2 Úspěchy žáků školy v soutěžích: Účast a úspěchy žáků jsou během roku uveřejňovány 

na webových stránkách školy. 

Matematická olympiáda 

Tereza Malinová (7. A) – 3. místo v okresním kole 

Pavlo Chernychko (8. B) – účast v okresním kole 

  

Matematická soutěž 

Ivan Matiko, František Šilhán a Martin Roštejnský – 1. místo 

Nikol Brunclíková, Linda Vajdáková a Tina Šťastná – 4. místo 

Monika Kutěnová, Barbora Kaplanová a Zuzana Šilhánová – 8. místo 

  

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 

Tomáš Jegr (7. A) – 3. místo v okresním kole 

  

Archimediáda 

Tereza Malinová (7. A) – 3. místo v okresním kole 

  

Chemická olympiáda 

Markéta Špačková (9. B) – 5. místo v okresním kole, 11. místo v krajském kole 

Anežka Šírková (9. A) – 6. místo v okresním kole 

    

Dějepisná olympiáda 

Tina Šťastná (9. A) – 1. místo v okresním kole, 15. místo v krajském kole 

Veronika Valentová (8. A) – 8. místo v okresním kole, 18. místo v krajském kole 

Martin Burkoň (8. B) – 6. místo v okresním kole, účast v krajském kole 



   

Další soutěže byly kvůli koronavirové pandemii zrušeny. 

 

 

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2018-2019 byla provedena kontrola ze strany ČŠI. 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2020 

 

Výsledek hospodaření: 

Hlavní činnost …... 33 540 Kč 

Vedlejší činnost….. 168 047 Kč 

Celkem…………… 201 587Kč 

 

 

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 (Lenkou Hazdrovou), 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 „Spolek 

rodičů a přátel školy“, 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 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 Zdeněk Kučera 


