ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JIČÍN, 17. LISTOPADU 109
17. LISTOPADU 109, 506 01 JIČÍN

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI ŠKOLY
2013/2014

ZPRACOVAL: PaedDr. Ivan Truhlička, ředitel školy
1

Obsah:
1. Základní údaje o škole…………………………………………......str. 3 - 10
2. Přehled pracovníků školy……………………………………...…..str. 11 - 14
3. Zápis k základnímu vzdělávání a přijímací řízení…………..…...str. 15
4. Výsledky vzdělávání………………………………………..………str. 16
5. Prevence sociálně patologických jevů………………….….………str. 17 - 18
6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků………………...……str. 18
7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti……………………..…..str. 18 - 26
8. Výsledky inspekční činnosti………………………………………..str. 26
9. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů…….str. 26
10. Materiálně - technické podmínky a jejich zlepšování……………str. 27
11. Projekty financované z cizích zdrojů……………………………..str. 27 - 28
12. Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery……..str. 28
13. Zpráva o činnosti školní družiny…………………………………..str. 28 - 32
14. Zpráva o činnosti mateřské školy………………………………….str. 32 - 39
15. Hospodaření za rok 2013 – základní škola……………………….str. 40
16. Hospodaření za rok 2013 – mateřská škola………………………str. 41

2

1. Základní údaje o škole
Název: Základní škola a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109
Adresa: 17. listopadu 109, 506 01 Jičín
E-mail: skola@1zs.mujicin.cz
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 70 886 822
Identifikátor školy: 600 092 381
Zřizovatel: Město Jičín, Žižkovo nám. 18
Škola sdružuje:
1. Základní školu - kapacita: 880 žáků, IZO: 102 206 147
2. Mateřskou školu – kapacita 196 dětí, IZO: 107 582 805
3. Školní družinu - kapacita: 200 žáků IZO: 117 300 136
4. Školní jídelnu (výdejnu) ZŠ – kapacita 950 strávníků, IZO: 168 100 681
5. Školní jídelnu (při MŠ) - kapacita: 200 dětí, IZO: 102 818 525
Vedoucí pracovníci školy:
Ředitel: PaedDr. Ivan TRUHLIČKA
Zástupkyně ředitele pro 2. stupeň: Mgr. Dagmar VOŠVRDOVÁ
Zástupkyně ředitele pro 1. stupeň: Mgr. Ladislava TRUHLIČKOVÁ
Zástupkyně ředitele pro MŠ: Mgr. Zlatuše KYNČLOVÁ
Vedoucí vychovatelka školní družiny: Mgr. Drahomíra KOCOURKOVÁ
Vedoucí školní jídelny (při MŠ): Ilona ŠÍBOVÁ
Vedoucí školní výdejny (při ZŠ): Ladislava PAPEŽOVÁ
Školník ZŠ: Radek KOUDELKA
Školník MŠ: Josef OTT

Charakteristika školy:
Základní škola a mateřská škola Jičín, 17. listopadu 109 je škola úplná s devíti postupnými
ročníky. Mateřská škola má 8 tříd (196 dětí). Na prvním stupni máme zpravidla dvě až tři třídy v
ročníku, na druhém stupni tři paralelní třídy.
Škola (budova z roku 1896) je situována v historickém centru města nedaleko autobusového
nádraží. V minulosti se zde nacházela měšťanská škola. Generální oprava a rekonstrukce byla
ukončena k 1. 9. 1993.
Vybavení školy: Škola disponuje dvěma tělocvičnami a sportovní halou se zázemím. Máme
odborné učebny chemie, přírodopisu, fyziky, tři jazykové učebny, učebnu výtvarné výchovy, učebnu
pro hudební výchovu. Pro výuku praktických činností slouží školní dílna se skladem materiálu a
nářadí a cvičná kuchyně. Žákům prvního i druhého stupně slouží dvě počítačové učebny s možností
přístupu na internet. Provozujeme školní družinu a odpolední volnočasové aktivity.
Učitelský sbor je složen z kvalifikovaných mladých i zkušených pedagogů. Máme zkušenosti s
integrací postižených dětí, kterým pomáhají zaškolené pedagogické asistentky. Ve škole pracují dvě
výchovné poradkyně a metodička prevence sociálně patologických jevů.

Charakteristika žáků
Naši školu navštěvují nejen žáci z Jičína, ale i děti z okolních obcí. Z celkového počtu žáků
dojíždí téměř polovina. V posledních letech vzděláváme i děti cizích státních příslušníků. Máme
zkušenosti s integrací žáků se specifickými poruchami učení a chování, ale i dětí s jiným
zdravotním postižením.
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Žákovský parlament
Žáci se podílejí na řízení školy prostřednictvím žákovského parlamentu, který přichází s podněty
a připomínkami k chodu a organizaci školy.

Informování rodičů
Rodiče jsou o dění ve škole informováni prostřednictvím žákovských knížek a na pravidelných
schůzkách a konzultacích, kde mají také možnost vyjádřit své připomínky, nápady a podněty. V
případě potřeby je možno sjednat individuální konzultace kdykoli v průběhu školního roku.
Pravidelné konzultační hodiny nabízejí také výchovné poradkyně.

Školská rada
Školská rada pracuje při škole od 1. 12. 2004. Má 12 členů a její složení pro tříleté funkční období
od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2016 je následující:
Zvolení členové školské rady za zákonné zástupce žáků:
1. MUDr. Andrea Fraňková
2. Mgr. Romana Koubová
3. Šárka Vaníčková – předsedkyně školské rady
4. Monika Frydrychová
Zvolení členové školské rady za pedagogické pracovníky:
1. Mgr. Olga Splítková
2. Bc. Iva Drahoňovská
3. Mgr. Jaroslava Jirsová
4. Mgr. Soňa Machartová
Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem:
1. Mgr. Petr Hamáček
2. Ing. Miroslav Kazda
3. Ing. Jana Radová
4. Jaroslava Vavroušková
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STATISTICKÉ ÚDAJE ZAŠKOLNÍ ROK 2013/2014:
Počet tříd

25

Počet tříd I. stupně / II. Stupně

13 / 12

Počet žáků

616

Počet chlapců / dívek

288 / 328

Počet žáků I. st. / II. st.

305/ 311

Průměr na třídu

24,64

Počet dojíždějících žáků

286

Počet žáků ve školní družině

146

Počet žáků ve ŠJ

475

Počet pedagogických pracovníků

36

Počet vychovatelek ŠD

6

Počet provozních zaměstnanců

14

Počet pedagogických asistentů

1

Počet externích pracovníků

0

Počet pracovníků na MD

4

Počet pedagogických pracovníků MŠ

16

Počet provozních zaměstnanců MŠ

10

Počet tříd MŠ

8

Celkový počet žáků MŠ

196

Průměrný počet MŠ

24,50
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Vývoj počtu žáků na základní škole
Školní
rok
Celkový
počet
žáků

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

719

685

642

622

567

536

549

547

573

616

Počet tříd ve škole
Školní
rok

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

Počet
tříd

28

28

27

26

25

23

24

24

24

25
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Naplněnost tříd:
1. stupeň
1.A
Soňa
Mindlová
1.B
Jitka
Tobiášová
1.C
Jana
Rychtrová

21 ž 2.A
24 ž 3.A
Tamara
Jana
Fiurášková
Kučerová
21 ž 2.B
25 ž 3.B
Aleš
Blanka
Jiránek
Frýbová
21 ž 2.C
24 ž
Tereza
Houfková

21 ž

4.A
26 ž
Tamara
Vonková
23 ž 4.B
25 ž
Ilona
Vraštilová
4.C
22 ž
Bronislava
Podhajská

5.A
Olga
Splítková
5.B
Ilona
Hatašová

27 ž
25 ž

2. stupeň
6.A
Hana
Havlová
6.B
Miloš
Jenčovský
6.C
Renata
Košťáková
6.D
Jaroslava
Jirsová

27 ž
24 ž
23 ž

7.A
Daniela
Havelková
7.B
Olga
Maxová
7.C
Milena
Bencová

29 ž

8.A
Radka
Keršlágerová
8.B
Jitka
Víchová
8.C
Vladislava
Štampochová

30 ž
28 ž

23 ž
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24 ž
23 ž
24 ž

9.A
Sona
Machartová
9.B
Simona
Jiránková

29 ž
27 ž

Výuka v Základní škole 17. listopadu probíhá podle školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání s názvem „Žijeme v EU“.
Školní vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti. Chceme rozvíjet takové
znalosti, dovednosti a návyky, které žáci budou moci dobře uplatnit v dalším vzdělávání i v životě.
Navazujeme tak na dobrou pověst naší školy v přípravě žáků na další studium. Ale nechceme
preferovat jen intelektuální nadání. Chceme rozvíjet i talent sportovní, hudební, estetický, manuální.
Důležitou úlohu v této oblasti plní činnost školní družiny, široká nabídka zájmových útvarů a
organizování ročníkových a předmětových akcí (tematické zájezdy, kurzy, exkurze, projekty apod.)
v průběhu celého školního roku.
Snažíme se používat efektivní metody vedoucí k vytváření schopnosti samostatně a tvořivě
myslet, rozhodovat se, spolupracovat při řešení problémů, vyhledávat a třídit informace, formulovat
a obhajovat své názory. K tomu využíváme práci v homogenních i heterogenních skupinách,
zadávání problémových úkolů, experimentální činnost, soutěže. Žáci zpracovávají referáty a
seminární práce, pracují s laboratorní technikou, v dílně, cvičné kuchyni, na školním pozemku.
Pro děti je důležitý život ve vrstevnické skupině, ve které jsou zastoupeni jedinci s různými
vlastnostmi, vlohami a názory. Tím se učí respektovat druhé, vyjadřovat a obhajovat své názory a
dobře se uplatnit v životě. Proto nevytváříme specializované třídy, ale v některých předmětech
vytváříme skupiny podle dosahovaných výsledků, zájmu nebo nadání.
Velký význam má i prožitek úspěchu, proto zadáváme a hodnotíme některé úkoly diferencovaně.
To dává šanci i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
Pro budoucí život v EU je nezbytná znalost cizích jazyků. Od třetího ročníku je proto povinná
výuka angličtiny. Od sedmého ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk – vybírat si mohou z jazyka
německého nebo ruského.
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami považujeme žáky se specifickými poruchami
učení, žáky se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním, žáky z kulturně odlišného
prostředí, ale také žáky talentované a mimořádně nadané.
Předpokladem kvalitní výuky těchto žáků na naší škole je pět učitelů s aprobací rozšířenou o
speciální pedagogiku a několik asistentek pro nápravu dyslexie, dysortografie a dalších poruch
učení. Kvalifikovaně můžeme poskytovat také logopedickou péči. Žákům s nedostatečnou znalostí
češtiny se mohou věnovat dvě učitelky speciálně vyškolené pro výuku českého jazyka cizinců.
Škola prozatím nemá bezbariérový přístup.
Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vytváříme individuální vzdělávací plány (IVP).
IVP vychází z vyšetření a doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a ze ŠVP a
respektuje potřeby žáka.
Péče o žáky s vývojovými poruchami učení (VPU)
–
–
–
–

na 1. i 2. stupni je žák zařazen do pravidelné dyslektické péče, na 2. stupni, při zadávání úkolů a
prověřování znalostí je přihlíženo k VPU.
dyslektická asistentka spolupracuje s vyučujícími všech předmětů, ve kterých se porucha
projevuje
žáci využívají speciálních pomůcek (bzučák, speciální materiály pro výuku a procvičování, PC
programů
žákům s logopedickými vadami je věnována péče již v MŠ, při zápisu do 1. třídy je v případě
potřeby doporučena návštěva logopeda

Péče o žáky se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním
–
–

škola spolupracuje s rodiči, lékaři, psychology a pracovníky PPP
u žáků se sociálním znevýhodněním škola spolupracuje s pracovníky odboru sociální péče,
kurátory, policií
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Péče o žáky z kulturně odlišného prostředí
–
–
–

žákům s nedostatečnou znalostí českého jazyka se věnují speciálně proškolené učitelky (viz
výše)
žáci mohou být zařazeni do nižšího ročníku, po dobu aklimatizace nemusí být klasifikováni (dle
IVP)
žákům je věnována zvýšená individuální péče

Péče o žáky talentované a mimořádně nadané
–
–
–
–
–
–

škola vyhledává a rozvíjí talent (viz např. výuka cizích jazyků, volitelné předměty, kroužky)
v rámci výuky je prováděna vnitřní diferenciace
žáci jsou zapojováni do soutěží, olympiád, do českých a mezinárodních projektů
škola nabízí také bohatou mimoškolní činnost
ve vyšších ročnících probíhá příprava k přijímacím zkouškám
zvlášť talentovaní žáci mohou na základě komisionální zkoušky přeskočit ročník
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Učební plán - 2013/2014
Vzdělávací oblasti
Jazyk a jazyková
komunikace
Matematika a její aplikace
Informační
a
komunikační
Člověk a jeho svět
Člověk a společnost

Člověk a příroda

Š

V

P

1.
10
4

2.
10
5

3.
9
3
5

4.
7
4
5

5.
7
4
5

2
-

2
-

2
-

1,5
1,5

1
1,5
1,5

Vzdělávací obory
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Matematika
Technologie
Základy práce s počítačem
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Dějepis
Výchova k občanství
Základy spol. věd
Fyzika
Chemie
Přírodopis

Disp.
časová dotace

Minim.
čas.
dotace

Člověk a zdraví
Člověk a svět práce

Hudební výchova
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví

1
1

Tělesná výchova
Pracovní činnosti
v 6. roč. Práce s lab. tech.

2

2

2

2

1

1

1

1

1
1

1
1

1
2

POVINNÁ

DOTACE

21

22

24
10

25

V

P

6.

8.
4
3
5

9.
4
3
4*

3*
1
3

15
12
15

35
9
20

5
4*
5

-

-

1

0

0

0

-

1

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

-

1
1

1
2

2

1 hodina

11

z vých.
ke zdrav.

21

1 hod. z
vých. ke
zdrav.

2

1
2
2
2

1
2
2
2

1
(2)
1
2

2

2

2

1
2

1
1

1
1

-

10

(1 h)
(1 h)

do
do

Př
ZSV

4

(5)

-

12
-

2

-

10

2*

2

2

2

-

10

1

-

5
P

1

1

1

1

1

3
P

14
ČASOVÁ

Š

8
2
4

1
2

Průřezová témata
Disponibilní časová dotace
CELKOVÁ

Minim.
čas.
dotace

7.
5*
3
4

Zeměpis
Umění a kultura

Disp.
časová
dotace

26
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Údaje uvedené v závorkách platí od školního roku 2010/2011
Údaje zvýrazněné kurzívou a tučně platí od školního roku 2012/2013
Údaje označené * (ze 4 hodin je 1 hodina půlená) platí od šk. roku 2013/14
PŘÍLOHA
Disponibilní časová
Dotace

Seminář společ. a přírod.
nebo druhý cizí jazyk
Druhý cizí jazyk
Etická výchova
Ekologie
Informatika
Seminář Čj – M

6.

7.

8.

9.

-

-*
3*
-*

3

3

1*
1
-*
30

30

31

31

Disponibilní
časová
dotace

-*
9*
-*
1
1*
24

Údaje uvedené v závorkách platí od školního roku 2010/2011
Údaje zvýrazněné kurzívou a tučně platí od školního roku 2012/2013
Údaje označené * (ze 4 hodin je 1 hodina půlená) platí od šk. roku 2013/14
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2. Přehled pracovníků školy ve školním roce 2013/2014
PŘÍJMENÍ A JMÉNO

PRAC. ZAŘAZENÍ

APROBACE

Truhlička Ivan
Vošvrdová Dagmar
Truhličková Ladislava
Dvořáková Klára

ředitel (nástup 1.8.2013)
zástupce ředitele pro 2. st.
zástupce ředitele pro 1. st.
výchovná poradkyně

1. – 5. roč. (Tv)
F – Zpv
1. – 5. roč. (Tv)
D – spec. ped. - Rv

ZŠ - 1.stupeň

Čapounová Iva
Fiurášková Tamara
Frýbová Blanka
Hatašová Ilona
Houfková Tereza
Jiránek Aleš
Klůzová Markéta
Kučerová Jana
Mindlová Soňa
Podhajská Bronislava
Raitmajerová Dana
Rychtrová Jana
Splítková Olga
Tobiášová Jitka
Vonková Tamara
Vraštilová Ilona

asistentka pedagoga (od 9/2013 do 10/2013)
učitelka
1. – 5. roč.
učitelka
1. – 5. roč.
učitelka
1. – 5. roč.
učitelka
1. – 5. roč. + cizí jazyk
učitel
1. – 5. roč.
asistentka pedagoga (od 11/2013 do 6/2014)
učitelka
1. – 5. roč. – spec. ped.
učitelka
1. – 5. roč.
učitelka
1. – 5. roč.
učitelka (od 11/2013 do 6/2014)
učitelka (od 8/2013 do 6/2014)
1. – 5.roč. (Hv)
učitelka
1. – 5. roč.
učitelka
1. – 5. roč.
učitelka
D – spec. pedagogika
učitelka
1. – 5. roč.

ZŠ - 2.stupeň

Bartošová (Hnízdová) Lucie
Bažantová Marcela
Bencová Milena
Hanzl Jaroslav
Havelková Daniela
Havlová Hana
Jenčovský Miloš
Jiránková Simona
Jirsová Jaroslava
Keršlágerová Radka
Košťáková Renata
Machartová Soňa
Maxová Olga
Ondráčková Cecílie
Štampochová Vladislava
Tumová Jana
Víchová Jitka
Záhora Radek

učitelka
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitel

Čj - Aj
Rj – D
Čj – Hv
Tv – Bv
Čj – Nj
Př – spec. pedagogika
Biologie – Ch
M–Z
Čj – Vv
M – Aj
M – Ch
Čj – Nj
M–F
Aj
Př – Ch
Př – Tv
Rj – D
Aj – Ov

vedoucí vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka (od 11/2013 do 6/2014)
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka

vych. ŠD
vych. ŠD

učitelka
učitelka

1. – 5. roč.
M – Tv

ZŠ - Školní družina

Kocourková Drahomíra
Ceeová Květoslava
Klůzová Markéta
Kocourková Monika
Šťastná Eva
Ulrichová Pavlína
ZŠ - Mateřské dovolené

Veselá Johanka
Dobiášovská Jana

(od 2/2011 na MD)
(od 2/2012 na MD)
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Válková Veronika
Hamáčková (Bažantová) Michaela

učitelka
učitelka

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

PRAC. ZAŘAZENÍ

(od 2/2013 na MD)
(od 6/2013 na MD)

1. – 5. roč.
1. – 5. roč.

ZŠ – provozní zaměstnanci + ŠJ

Suchánková Hana
Šádková Monika
Papežová Ladislava
Barcalová Marcela
Čechová Jana
Floriánová Věra
Kulhánková Šárka
Učená Tereza
Koudelka Radek
Demuthová Marie
Horvátová Alice
Koudelková Monika
Porkertová Světlana
Valentová Valéria

ekonomka
hospodářka
administrativní pracovnice ŠJ
kuchařka ŠJ
kuchařka ŠJ
kuchařka ŠJ
kuchařka ŠJ
kuchařka ŠJ
školník ZŠ
uklízečka ZŠ
uklízečka ZŠ
uklízečka ZŠ
uklízečka ZŠ
uklízečka ZŠ

Mateřská škola - pedagogové

Kynčlová Zlatuše
Boháčková Martina
Drahoňovská Iva
Holanová Eva
Chalupová Jaroslava
Klímová Veronika
Kulhánková Hana
Kyselová Dana
Makovičková Jarmila
Málková Hana
Nedvědová Jaroslava
Slepičková Věra
Sýkorová Věra
Tomíčková (Hejplíková) Kateřina
Vavrincová Veronika
Veselá Taťána
Ulrichová Pavlína
Balcarová Alena

zástupce ředitele pro MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ (od 8/2014 v důchodu)
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ (od 8/2013 do 6/2014)
učitelka MŠ
asistentka pedagoga (od 11/2013 do 6/2014)
učitelka MŠ (od 12/2011 MD)

MŠ – provozní zaměstnanci + ŠJ

Šíbová Ilona
Pluhařová Věra
Buchartová Edita
Rohová Lenka
Škaloudová Hana
Vrabcová Naděžda
Ott Josef
Matovčíková Petra
Michnová Naděžda
Vacková Tatiana

vedoucí šk. jídelny MŠ
vedoucí kuchařka MŠ
kuchařka MŠ
kuchařka MŠ
kuchařka MŠ
kuchařka MŠ
školník MŠ
uklízečka MŠ
uklízečka MŠ
uklízečka MŠ
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APROBACE

Věková struktura:
VĚK (ped. prac. + ŠD)
+ MŠ
POČET

Do 30 let

31 – 50 let

nad 50 let

důchodci

9

33

14

2

Počet pedagogických pracovníků ZŠ, MŠ, ŠD 58
Zastoupení muži / ženy ZŠ

5 / 58

Počet kvalifikovaných pedag. prac./nekvalif. 58 / 1
ZŠ
Počet vychovatelek ŠD

6

Počet oddělení ŠD

6

Počet pedagogických pracovníků MŠ
Počet externích pedagogických pracovníků

16
0

Kvalifikovanost výuky I. st.

92,9 %

Kvalifikovanost výuky II. st..

100 %

Počet dojíždějících pedagog. pracovníků

21

Kvalifikovanost a pedagogická způsobilost:
1. stupeň
Všichni vyučující mají vysokoškolské vzdělání a kvalifikaci pro 1. – 5. ročník základní školy, kromě jedné vyučující, která má aprobaci D-Ped. Výuka angličtiny v některých třídách probíhá dosud
nekvalifikovaně (pouze v případě jedné vyučující zaměstnané na částečný úvazek).

2.stupeň
Všichni vyučující mají vysokoškolské vzdělání a kvalifikaci pro 2. stupeň základní školy.
Pedagogická a odborná způsobilost vychovatelek ŠD

- 100 %

Pedagogická a odborná způsobilost učitelek MŠ

- 100 %
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Provozní zaměstnanci ZŠ:
1 školník + 5 uklízeček na plný úvazek
1 samostatná účetní
1 samostatná hospodářka
6 pracovnic školní jídelny na částečné úvazky

Provozní zaměstnanci MŠ:
1 školník a 2 uklízečky na plný úvazek + 2 uklízečky na částečné úvazky (62,5 % a 50 % úvazku)
6 pracovnic školní jídelny - 4 na celý úvazek a 2 na částečné úvazky (93,7 % a 50 % úvazku)
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3. Zápis k základnímu vzdělávání a přijímací řízení
Zápis k základnímu vzdělávání
K zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2014/2015 se dostavilo 114 dětí, z toho 15
má odklad školní docházky a u 4 dětí zákonní zástupci z důvodu zápisu do více základních škol
požádali o zpětvzetí žádosti. Celkově nastoupí ve školním roce 2014/2015 do čtyř prvních tříd 95
dětí.

Přehled o umístění žáků na střední školy, SOU a učiliště
CELKEM
chlapců / dívek
NÁZEV ŠKOLY
Lepařovo gymnázium, Jičín
Masarykova obchodní akademie, Jičín
VOŠ a SPŠ, Jičín
Soukr. střední škola podnikatelská – Altman, s. r.o., Jičín
VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec
Králové
SŠ zdravotnická a VOŠ zdravotnická, Mladá Boleslav
Střední zdravotnická škola, Nymburk
Gymnázium a SOŠ pedagogická, Nová Paka
Gymnázium, Mladá Boleslav
Střední škola Sion High School, Hradec Králové (Střední
pedagogická škola, střední sport. škola a gymnázium)
SŠ zahradnická a technická, Litomyšl
SPŠ kamenická a sochařská, Hořice
SOŠ cestovního ruchu, s.r.o., Pardubice
SOŠ a SOU, Mladá Boleslav
Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav
SŠ technická a řemeslná, Nový Bydžov
SŠ gastronomie a služeb, Nová Paka
VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou
CELKEM
Střední odborná učiliště

56
24/ 32
Počet žáků
6
7
8
5
1
3
1
7
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
49
(87,5 %)
7
(12,5 %)

Žáci vycházející z nižších tříd
Ze 7. tříd na Lepařovo gymnázium – šestileté, Jičín
Ze 7. tříd na ostatní střední školy
z 5. tříd na Gymnázium – osmileté, Nová Paka
z 8. tříd na ostatní střední školy, SOU
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8
1
1
4

4. Výsledky vzdělávání
1.stupeň - 2. pololetí 2013/2014
Třída

Poč.
Žáků

Prospěl

Chování 1

Chov. 2

Chov. 3

Řed.
důtka

Třídní
Důtka

Pochvaly

Neoml.
hodiny

1.A

21

1

21

-

-

-

-

15

-

1.B

19

2

21

-

-

-

-

13

-

21

19

-

21

-

-

-

-

20

-

24

24

23

-

24

-

-

-

-

12

-

2.B

25

25

24

-

25

-

-

-

-

13

-

2.C

24

24

20

-

24

-

-

-

-

13

-

3.A

21

21

12

-

21

-

-

-

-

18

-

3.B

23

23

17

-

23

-

-

-

-

20

-

4.A

26

26

21

-

26

-

-

-

-

12

-

4.B

25

25

18

-

25

-

-

-

1

11

-

4.C

22

21

17

1

22

-

-

-

-

9

-

5.A

27

27

15

-

27

-

-

-

6

7

-

5.B

25

24

9

1

24

1

-

1

1

8

-

Cel.

305

300

232

5

304

1

-

1

8

171

-

Chování 1

Chov. 2

Chov. 3

Řed.
důtka

Třídní
Důtka

Pochvaly

Neoml.
hodiny

Vyzna-

Nepro-

menání

spěl

20

18

21

19

1.C

21

2.A

2. stupeň - 2. pololetí 2013/2014
Třída

Poč.
Žáků

Prospěl

6.A

27

6.B

Vyzna-

Nepro-

menání

spěl

25

9

2

27

-

-

1

-

5

-

24

21

8

3

24

-

-

-

-

8

-

6.C

23

23

11

-

23

-

-

-

-

9

-

6.D

23

21

3

2

23

-

-

-

-

5

-

7.A

29

27

10

2

29

-

-

-

-

12

-

7.B

30

29

8

1

30

-

-

-

1

8

-

7.C

28

28

9

-

28

-

-

-

-

16

-

8.A

24

23

6

1

24

-

-

-

-

11

-

8.B

23

22

6

1

22

1

-

1

1

8

-

8.C

24

24

12

-

24

-

-

-

-

10

-

9.A

29

29

9

-

29

-

-

-

1

12

-

9.B

27

27

7

-

27

-

-

-

1

11

-

Cel.

311

299

98

12

310

1

-

2

4

115

-
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5. Prevence sociálně patologických jevů
Ve školním roce 2013/2014 bylo možné prevenci sociálně patologických jevů rozdělit do
několika oblastí. Žáci byli vedeni ke zdravému životnímu stylu. V rámci školy byly vytvářeny
takové podmínky, aby se riziko sociálně patologických jevů minimalizovalo.
V rámci osvětové činnosti byly žákům poskytovány informace související s prevencí a řešením
sociálně patologických jevů. Do programu činností jednotlivých tříd prvního i druhého stupně byly
zařazovány takové aktivity, které napomáhaly ke zlepšení vztahů mezi žáky, ke zlepšování
schopností žáků vzájemně spolupracovat a komunikovat.
V měsíci září si také jednotlivé třídy vytvářely svá třídní pravidla chování. Cílem bylo vytvořit ve
třídních kolektivech takové vztahy, které by snížily riziko vzniku šikany a umožnily začlenit nově
příchozí žáky do kolektivů.
Na konci září se pro žáky 7. ročníků konala beseda na téma ,,Než užiješ alkohol, užij mozek“,
kde byla jako host Mgr. Barbora Brodská ze střediska prevence a léčby drogových závislostí –
SANANIM. Tento akreditovaný program (pod záštitou MŠMT) proběhl na naší škole již v minulém
školním roce a žáci ho hodnotili jako velmi přínosný a zajímavý.
Tak jako v minulých letech proběhla v říjnu na naší škole osvěta týkající se bezpečného
seznamování dětí přes internet s názvem ,,Seznam se bezpečně“, při které byly všem dětem rozdány
letáčky s informacemi a odkazy na internetové stránky.
Pro pedagogy 1. stupně byla PPP v Jičíně uskutečněna ukázková hodina výukového
preventivního programu ,,Kočičí zahrada“. Všem vyučujícím 1.-5. ročníku byly metodičkou
prevence předány podrobné materiály k tomuto programu, dále pak i k programu ,,Normální je
nekouřit“. Tyto materiály učitelům slouží pro primární prevenci při každodenní práci s dětmi ve
třídě.
Na listopadových třídních schůzkách nabídli třídní učitelé rodičům informační letáky zaměřené
na prevenci zneužívání drog a zároveň byli rodiče seznámeni s projektem „Seznam se bezpečně“.
V měsíci prosinci se žáci 1.- 9. ročníků pravidelně účastní vánočního koncertu, kde je hlavním
cílem upevňování společenského chování u žáků.
V průběhu ledna a února se žáci 1.- 9. ročníků zúčastnili programu ,,Zdravá pětka“, při kterém si
mohli sami vyzkoušet přípravu zdravé svačiny a dozvěděli se, které potraviny jsou pro jejich věk
zdravé, a které jim mohou spíše uškodit.
V měsíci březnu se konal pro žáky 1. stupně preventivní program pořádaný – ZaPS (s registrací
na MVČR) – na téma ,,Chování a šikana''. Během námětových situací si někteří dobrovolníci
vyzkoušeli například, jak se může cítit oběť šikany, nebo jaké jim může v běžném denním životě
hrozit nebezpečí.
V dubnu začala naše škola spolupracovat s centrem primární prevence – Semiramis o.s., které se
zabývá dlouhodobou primární prevencí pro žáky 6.- 9. ročníků. Ve všech 6. ročnících proběhla 2
setkání (duben, červen), na která budou navazovat další ve školním roce 2014/2015. Průběh těchto
setkání při společné práci s dětmi se zakládá na podpoře zdravého životního stylu, na rozvoji
osobnosti a na posilování pozitivních mezilidských vztahů a vzájemné toleranci žáků ve třídním
kolektivu.
Koncem dubna se v Bílém domě v Libuni vystřídali žáci ze sedmých tříd na preventivním
programu Ostrov, který pořádalo pedagogické centrum při Královéhradeckém biskupství. Tento
kurs byl pro žáky zajištěn jako náhrada pravidelného lyžařského kurzu, který musel být zrušen z
důvodu nepříznivých sněhových podmínek.
K minimalizaci rizika šikany se na škole pořádalo několik týdenních pobytových akcí: žáci
5.ročníků – (květen, červen) - pravidelně vyjíždějí na školu v přírodě, pro 6. ročníky se v květnu
pořádá ekokurz – rekreační středisko Pecka, pro žáky 2. ročníků byl organizován lyžařský výcvik
ve Ski areálu Herlíkovice Bubákov, 8. ročníky v září absolvují cyklokurz – okolí Jičína - Český ráj a
žáci 9. ročníků každoročně pod vedením ředitele školy sjíždějí na raftech Vltavu.
Pro žáky 6.- 9. ročníků byl zorganizován poznávací zájezd do Rakouska a Polska. Při všech
těchto pobytových akcích se ve volném čase konají pro žáky připravené sociální hry, které jsou
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směřovány k vzájemné spolupráci, komunikaci mezi zúčastněnými a vytváření tak příznivých
vztahů v třídním kolektivu.
Žáci 4. ročníků každoročně navštěvují dopravní hřiště, kde se učí pravidlům chování v dopravě.
Několikrát v roce jezdí žáci 1.- 5. ročníků do divadla v Mladé Boleslavi. Záměrem těchto akcí je
učit žáky společenskému chování a etiketě. Pro žáky 1. stupně jsou pořádána různá představení,
která nabízejí divadelní spolky nebo jiné organizace. Po celý rok probíhaly na škole sportovní akce
– ,,Sportovní den pro žáky“- 1.- 9. ročníky. Jejich hlavním cílem je vést žáky k zdravému životnímu
stylu a smysluplnému využívání volného času.
Žáci 1. – 5. ročníků se pravidelně účastní plaveckého výcviku.
Škola se rovněž aktivně zapojila do akcí, mezi které patří: Hypoterapie, Srdíčkový den, Den
země, Noc s Andersenem – knihovna V. Čtvrtka. Každý měsíc probíhal sběr papíru a v dubnu sběr
plastových víček, jehož výtěžek byl věnován na charitativní podporu malého nemocného Nikolase.
Ve školním roce 2013/2014 bylo řešeno ve spolupráci s OSPOD Jičín několik případů
začínajícího záškoláctví a to mezi žáky 1. i 2. stupně. Po celý školní rok bylo průběžně v některých
třídách vedeno dotazníkově šetření výskytu šikany ve třídním kolektivu.
Vždy na konci každého měsíce dochází ze strany metodika prevence ke zpětné vazbě
problémového chování, na které vyučující upozorní. Při pravidelném měsíčním sledování
problémového chování žáků ve všech třídách školy bylo uskutečněno několik společných setkání s
rodiči těchto žáků za přítomnosti výchovné komise a vedení školy. Tato setkání se škole osvědčila
jako pozitivní, neboť po jejich uskutečnění došlo ve většině případů ke zlepšení situace.

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy probíhá v souladu s každoročně sestavovaným
„Plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků“.
Pedagogičtí pracovníci se účastní nejrůznějších vzdělávacích akcí pořádaných převážně Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje.
V září 2013 na naší škole proběhlo týdenní vzdělávání specifických poruch učení a chování, kterého se zúčastnilo 10 vyučujících z 1. i 2. stupně.
Také ve finanční gramotnosti se vzdělávalo 6 vyučujících, kteří předali své poznatky ostatním
pedagogům. Tyto znalosti vyučující využili při školním projektu zaměřeném na finanční gramotnost.
Nezapomněli jsme ani klima školy a třídy, komunikaci při problémech, čtenářskou gramotnost či
potírání nekázně ve školském prostředí – v těchto oblastech bylo proškoleno 8 vyučujících.
Další absolvovaná školení se týkala jednotlivých předmětů - matematiky, českého jazyka, přírodopisu, informatiky atd.

7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Zájmové kroužky 2013/14
1. stupeň:
Anglický jazyk 1. třídy – 1. skupina
Anglický jazyk 1. třídy – 2. skupina
Anglický jazyk 2. třídy – 1. skupina
Anglický jazyk 2. třídy – 2. skupina
Sportovní (pohybové hry) – 1.st.

Mgr. Hnízdová Lucie
Mgr. Hnízdová Lucie
Mgr. Hnízdová Lucie
Mgr. Hnízdová Lucie
Mgr. Vonková Tamara

2. stupeň:
Anglický jazyk 6. třídy

Mgr. Ondráčková Cecílie
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(jen 1. pololetí)

Anglický jazyk 6. třídy
Florbal – mladší žáci
Florbal – starší žáci
Matematika 9.A
Matematika 7.BC
Železniční modeláři
Český jazyk 6. třídy
Český jazyk 7. třídy
Český jazyk 8. třídy

Mgr. Keršlágerová Radka
Mgr. Jenčovský Miloš
Mgr. Jenčovský Miloš
Mgr. Košťáková Renata
Mgr. Maxová Olga
Gardoň Jiří
Mgr. Havelková Daniela
Mgr. Havelková Daniela
Mgr. Havelková Daniela

(jen 1. pololetí)

Mateřská škola:
Angličtina pro nejmenší 1
Angličtina pro nejmenší 2
Angličtina pro nejmenší 3
Mažoretky „Pomněnky I“
Mažoretky „Pomněnky II“
Šachy

Bc. Boháčková Martina
Bc. Boháčková Martina
Mgr. Vavrincová Veronika
Slepičková Věra
Slepičková Věra
Mgr. Zdeněk Matějka

Vícedenní akce školy
Škola v přírodě - 4. ročník (chata Portášky)

-

62 žáků

Škola v přírodě - 5. ročník (chata Webrovka)

-

44 žáků

Kurzy plavání 1. – 5. ročníků
Ekologické kurzy - 6. ročníky - 1. turnus/2. turnus -

35 žáků/43 žáků

Lyžařský kurz - 2. ročník (Herlíkovice –Bubákov) -

53 žáků

Lyžařský kurz - 7. ročník

-

zrušen pro nedostatek sněhu

Cyklistický kurz - 8. ročník

-

56 žáků

Rafty (9. ročníky)

-

39 žáků

Školní akce konané v průběhu roku
1. stupeň
KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ:
- Masarykovo divadlo Jičín:
- hudební pořad „Zpívání ve zvěřinci“ – J. Uhlíř
- hudební vystoupení ZUŠ Jičín
- pohádkový festival „Jičín – město pohádky“ na téma „Kolo, kolo mlýnské“
- Lepařovo gymnázium Jičín – koncert „Rock pro školy“
- návštěva dětí z MŠ v 1. ročníku
- vystoupení žáků 4.C „ČERTI“ v MŠ
- Biograf Český ráj - „Ptačí úlet“
- „Americká divočina“
- filmové představení „Pojedeme k moři“
- filmový dokument „Indonésie“ (Planeta Země 3000)
- autorské čtení P. Holána: „Vyprávění čubičky Kvídy“
- vzdělávací program „Zdravá pětka“ zaměřený na zdravou výživu
- účast na karnevalu třídy MŠ rybičky – 4.B – výroba plakátu
- návštěva Hvězdárny v Jičíně – 5. třídy
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- K-Klub Jičín:

„Podzimní dílny“
„Vánoční dílny“
korálková dílna
divadelní představení „7 dnů“
- Knihovna Václava Čtvrtka – akce:
- pasování na čtenáře 1.ABC
- autorské čtení „Vyprávění knížky Helči“
- beseda žáků 3. ročníků
- beseda žáků 4. ročníku s ilustrátorkou Renatou Fučíkovou
- beseda žáků 4.B – „Pověsti české“
- beseda žáků 4.C – „Vlastivědná procházka po ČR“
- beseda 4.AC s Milošem Kratochvílem
- recitál Jiřího Dědečka – 4.B
- beseda 5. tříd s pracovníky Albatrosu
- „Slovní hříčky se slovíčky“ – vlastní tvorba básní – žáci 5. tříd
- charitativní akce: sbírka „Srdíčkový den“
sběr plastových víček pro nemocné děti
„CHRPA“ - hipoterapie
- preventivní programy:
šikana, nevhodné chování, …
„Dental alarm“ – péče o chrup
- akce na dopravním hřišti
- Městské divadlo Mladá Boleslav: 3x představení pro žáky 1. stupně
- projekt „Finanční gramotnost“ – besedy o bankovnictví, návštěva banky, soutěže
- Den Země – návštěva služebny Městské policie
- vlastivědné exkurze: „Kutná Hora“ – 4. třídy
„Praha a její památky“ – 5. třídy
- matematická soutěž „Klokánek“
- Anglické divadlo „Snowhite“ pro 1.- 4. roč. – interaktivní představení v Aj připravily žákyně 7.C
- návštěvy Hasičského záchranného sboru v Jičíně
- Muzeum a galerie Jičín - výstavy: „Trpaslík a jeho svět“
„Kouzlo hudebních nástrojů“
„Šlápneme do pedálů“
„Keltové ve východních Čechách“
- prohlídka města Jičína společně s vévodou Albrechtem z Valdštejna – žáci 5. tříd
SPORTOVNÍ:
sportovní dopoledne 1. tříd – areál Jičín
„Vánoční čtyřboj“ – sportovní soutěže
soutěž v plavání „O vánočního kapra“ – 3.-5. ročník - aquacentrum Jičín
„Velikonoční běh do schodů“
lyžařský výcvik 2. tříd (Herlíkovice – Bubákov)
fotbalový turnaj 2. tříd „O pohár starosty Jičína“
orientační běh se Sotůrkem
pouštění draků na Matějkově hřišti
projekt: Zimní olympiáda
kopaná „Mc´Donald cup“
atletický čtyřboj – 4. a 5. tř.
orientační běh – jičínské základní školy
turnaj v kuželkách – 5. třídy
2. stupeň
Český jazyk

-

Divadélko pro školy Hradec Králové – „Divadelní učebnice“
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-

Výtvarná výchova

(české divadlo 20. století)
Národní divadlo Praha – „Prodaná nevěsta“
Divadlo ANFAS Praha – „Manon Lescaut“
exkurze – Praha Národní divadlo
olympiáda Čj – účast v okresním kole:
Mázorová Anna 9.B
Rodr Daniel 9.B

-

příspěvky do soutěží (pořádaných i Knihovnou V. Čtvrtka):
- „Namaluj svoji babičku“ – umístila se Karásková K. 8.B
- „Máme rádi zvířata“
- „Jak se žije v ZOO“
návrh nových bankovek – projekt „Finanční gramotnost“

Hudební výchova

-

koncert „Dějiny rockové hudby“

Cizí jazyk

Halloween – někteří žáci 6.D oslavili tento svátek scénkami v maskách
„Anglická kavárna“ – žáci 7. tříd měli možnost navštívit kavárnu
s anglicky hovořící obsluhou (objednávali si
pití a jídlo v angličtině)
olympiáda v Aj – okresní kolo:
kategorie 7. ročníky: Farkašovský Samuel 7.A (1. místo)
Zalaba Tomáš 7.C (3.-4. místo)
kategorie 8. a 9. roč.: Vaníčková Kateřina 8.B (3.-4. místo)
„Anglické divadlo“ pro žáky 1. - 4. tříd připravily žákyně 7.C
(interaktivní česko-anglické divadelní představení)
beseda „Po Ukrajině na kole“ s Vojtěchem Dvořákem (projekce
fotografií, dotazy ….)
projekt k XXII. ZOH v Soči
školní poznávací zájezd „Rakousko – Taurská cesta“ – procvičení Nj
celoroční spolupráce se ZŠ z Erbachu – dopisování mezi žáky, společné

-

-

-

-

projekty, 19.-22.6.2014 návštěva žáků ze ZŠ Erbach

Matematika

-

Olympiáda

- 6. ročník - úspěšnými řešiteli školního kola:
Čelišová Sára 6.C
(v okresním kole 1. místo)
- 7. ročník - úspěšnými řešiteli školního kola:
Zalaba Tomáš 7.C
(v okresním kole 5. místo)
Janouchová Kristýna 7.C
Farkašovský Samuel 7.A
Karbulková Nikola 7.A
Zumrová Kateřina 7.C
Fantová Adéla 7.C
Krejcarová Anna 7.A
Čimo Aleš 7.C

-

Pythagoriáda – školní kolo – 6. - 8. ročníky:
- 6. ročník: Egrtová Šárka 6.B - 12 bodů
(v okresním kole 6.-9. místo)
Krčková Dorota 6.B - 11 bodů
- 7. ročník:

Zalaba Tomáš 7.C - 9 bodů
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(v okresním kole 2.-3. místo)
Smolíková Barbora 7.B - 9 bodů
(v okresním kole 4.–7. místo)
Krejcarová Anna 7.A - 9 bodů
- 8. ročníky: žádný úspěšný řešitel
-

Klokan – školní kolo:
kategorie „Benjamín“ (6. - 7. třídy) – soutěžilo 57 žáků
Zalaba Tomáš 7.C získal 91 bodů (1. místo)
Čelišová Sára 6.C získala 90 bodů (2. místo)
Smolíková Barbora 7.B získala 86 bodů (3. místo)
Egrtová Šárka 6.B získala 86 bodů (3. místo)
kategorie „Kadet“ (8. - 9. třídy) - soutěžilo 94 žáků
Janďourek Jakub 8.C získal 71 bodů (1. místo)
Dubská Veronika 8.A získala 65 bodů (2. místo)
Rychetníková Tereza 9.A získala 63 bodů (3. místo)
– okresní kolo:
kategorie „Benjamín“ (6. - 7. třídy)
Zalaba Tomáš 7.C (2.-3. místo)
Čelišová Sára 6.C (4. místo)
Smolíková Barbora 7.B (5.-6. místo)
Egrtová Šárka 6.B (5.-6. místo)
Krňávek David 7.B (7.-8. místo)
kategorie „Kadet“ (8. - 9. třídy)
Janďourek Jakub 8.C (5. místo)

Přírodopis

-

-

soutěž zdravotnických hlídek – okresní kolo - získáno 2. místo
- reprezentovali: Čelišová Sára 6.C, Fialová Iveta 6.C,
Jirásková Tereza 6.C, Kracík Adam 6.C,
Runčík Radek 6.C
„Den Země“
s MŠ pro všechny děti MŠ a pro žáky 1. tříd ZŠ
geologicko-chemická exkurze do Skláren v Harrachově a vodopádu
řeky Mumlavy
6. ročníky – „Ekologický kurz“ na Pecce (dva turnusy)

Chemie

-

olympiáda – okresní kolo:
Jiránek Michal 9.B (3. místo)
Rodr Daniel 9.B (4. místo)

Dějepis

-

olympiáda – školní kolo - zúčastnilo se 51 žáků 8. a 9. tříd:
Rodr Daniel 9.B (1. místo)
Styblíková Kateřina 8.C (2. místo)
Hušek Filip 9.B (2. místo)
Čápová Kateřina (3. místo)
olympiáda – okresní kolo:
Rodr Daniel 9.B (1. místo)
olympiáda – krajské kolo:
Rodr Daniel 9.B (21. místo)

-
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Zeměpis

-

projekty, akce k výročím:
- uctění památky J. Veselého a Zd. Klimešové na Letné v Jičíně
- beseda 8. a 9. tříd s Vojtěchem Dvořákem – poznatky a dojmy
z návštěvy Ukrajiny
- beseda 9. tříd s Hanou Fajstauerovou v RMG Jičín – 100. výročí
narození Vlastimila Veselého; za války bojoval v RAF
- v rámci projektu „Finanční gramotnost“ žáci seznámeni s významnými
osobnostmi vyobrazenými na českých bankovkách
- výstava „O Keltech“ – RMG Jičín – 7. třídy
- účast na pietním aktu na Čeřovce – 7.5.2014
- 19.5.2014 připomenuto 105. výročí narození sira Nicholase Wintona
- setkání žáků 6. a 7. tříd s vévodou Albrechtem z Valdštejna
- beseda a procházka po městě žáků 5. tříd s vévodou Albrechtem
z Valdštejna
- beseda žáků 7. tříd s Albrechtem z Valdštejna
- soutěž „7 divů Evropy“ – připravili žáci třídy 8.A
- společná návštěva památek Jičínska se žáky ZŠ Erbach (6/2014)

-

tematické exkurze k aktuálnímu učivu:
- Všestary – Centrum experimentální archeologie – žáci 7. roč.
- Praha – výstava „O Egyptě“ – žáci 6. ročníku
- Kutná Hora – muzeum stříbrnictví, kostnice - žáci 7. ročníku
- Terezín, Říp – žáci 9. ročníku
- Chlum, Josefov (pevnost), Kuks – žáci 8. roč. – odložena na 9/2014

-

další zájezdy:
- Praha - Hrad, Staré město, Národní divadlo s prohlídkou
budovy - žáci 2. stupně
- Drážďany adventní – prohlídka historických památek – žáci
2. stupně
- Polsko – Osvětim, Krakov, Vělička – žáci 8. a 9. tříd
- Rakousko „Taurská cesta“ – Berchtesgaden, Zel lam See,
Salzburg – žáci 2. stupně

-

relace žáků vyšších ročníků ve školním rozhlase:
- ke státním svátkům (28.9.; 28.10.; 17.11. a 8.5.)

-

filmové dokumenty „Austrálie“ a „Indonésie“ – Biograf Český ráj Jičín

-

olympiáda - školní kolo: zúčastnilo se 27 žáků
kategorie A - Kracík Adam 6.C (1. místo)
kategorie B - Kuba Jakub 7.A (1. místo)
kategorie C - Rodr Daniel 9.B (1. místo)
olympiáda - okresní kolo:
kategorie A - Kracík Adam 6.C (4. místo)
kategorie B - Kuba Jakub 7.A (7. místo)
kategorie C - Rodr Daniel 9.B (3. místo)

-

-

tematické exkurze k aktuálnímu učivu:
- Hřensko, Pravčická brána – žáci 9. ročníku
- Harrachov – sklárna, Mumlavský vodopád – žáci 9. ročníku
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Projekt – Finanční gramotnost
Bez základní orientace ve světě financí se může člověk v dnešní době snadno dostat do problémů.
Proto pedagogové školy připravili pro žáky projekt Finanční gramotnost, s jehož pomocí se školáci
seznámili například s pojmy rodinný rozpočet, peníze, leasing, půjčka, platební karta, reklama nebo
státní dluh.
Projekt odstartoval začátkem února, kdy učitelé vybrali a zpracovali 20 témat vhodných pro zařazení do výuky. Během března a dubna pak byla tato témata s ohledem na věk žáků probrána
v jednotlivých ročnících v rámci některých předmětů.
Celý projekt vyvrcholil v pátek 9. května 2014 projektovým dnem, kdy žáci mohli zúročit získané znalosti v soutěžích a praktických úlohách.
V rámci projektu Finanční gramotnost proběhla na i soutěž o návrh nejhezčí nové bankovky. Do
soutěže se zapojilo 286 žáků z druhého stupně, kteří se v hodinách výtvarné výchovy prostřednictvím animované prezentace nejprve seznámili s ochrannými prvky bankovek - dozvěděli se, kolik
jich je a kde je lze na papírových penězích nalézt. Dle svých možností se pak žáci v hodinách výtvarné výchovy snažili vytvořit originální návrh na vlastní bankovku.
Ze všech prací bylo vyučujícími výtvarné výchovy vybráno 30 nejhezčích návrhů, které byly vystaveny v atriu školy. O nejhezčí nové bankovce nakonec rozhodli hlasováním sami žáci, jimž
s výběrem pomohli i rodiče na třídních schůzkách. Celkem hlasovalo 317 žáků a 63 rodičů. V silné
konkurenci zvítězil návrh Aleny Podzimkové a Lucie Zachovalové z 8.C, který získal 112 hlasů.
PŘEHLED SPORTOVNÍCH AKCÍ :
Florbal - okrskové kolo
- chlapci mladší (1. místo)
- dívky mladší (3. místo)
- chlapci starší (1. místo)
- dívky starší (1. místo)
- okresní kolo
- dívky starší (2. místo)
- chlapci mladší (1. místo)
- chlapci starší (1. místo)
- krajské kolo
- chlapci mladší (6. místo)
- chlapci starší (5. místo)
Basketbal - okresní kolo

- dívky mladší (1. místo)
- dívky starší (1. místo)
- chlapci starší (4. místo)
- krajské kolo - dívky mladší (1. místo)
- dívky starší (2. místo)
- finále republikového kola
- dívky mladší (1. místo)
- republikové finále
- dívky mladší (2. místo)

Vybíjená - okresní kolo
- krajské kolo

- dívky mladší (1. místo)
- dívky mladší (2. místo)

ZOH - stolní tenis

- chlapci mladší (1. místo)
- chlapci starší (3. místo)
- dívky mladší (1. místo)
- dívky starší (1. místo)
Naši žáci získali na ZOH ve stolním tenisu pohár vítězů.

ZOH - florbal

- chlapci mladší (3. místo)
- chlapci starší (2. místo)
- dívky mladší (3. místo)
- dívky starší (1. místo)
Naši žáci získali na ZOH ve florbalu pohár vítězů.
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ZOH - basketbal

- chlapci mladší (3. místo)
- chlapci starší (3. místo)
- dívky mladší (1. místo)
- dívky starší (1. místo)
Naši žáci získali na ZOH v basketbalu pohár vítězů.

ZOH - plavání

-

chlapci mladší (2. místo)
chlapci starší (1. místo)
dívky mladší (2. místo)
dívky starší (4. místo)

NAŠI ŽÁCI ZÍSKALI NEJCENNĚJŠÍ POHÁR – Pohár vítězů za ZOH
Přehazovaná - okresní kolo
- krajské kolo

- dívky mladší (2. místo)
- dívky mladší (8. místo)

Pohár rozhlasu - okresní kolo

-

dívky mladší (1. místo)
chlapci mladší (3. místo)
dívky starší (4. místo)
chlapci starší (1. místo)

OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů):
- okresní kolo - družstva (1. místo)
- jednotlivci (1. místo) – Dubská Veronika, Ševců Vojtěch, Kochová
Kateřina, Rejha Jan

- jednotlivci (2. místo) – Fialová Iveta, Kulhánek David, Štěpánek Václav
- jednotlivci (3. místo) – Kochová Anna
OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů):

- krajské kolo - družstva (5. místo)
- jednotlivci (2. místo) – Rejha Jan
LOH - házená

-

dívky mladší (3. místo)
dívky starší (1. místo)
chlapci mladší (3. místo)
chlapci starší (2. místo)

LOH - volejbal

- dívky mladší (1. místo)
- dívky starší (1. místo)
- chlapci mladší (3. místo)
- chlapci starší (2. místo)
Naši žáci získali na LOH ve volejbalu pohár vítězů.

LOH - fotbal

- dívky mladší (2. místo)
- dívky starší (1. místo)
- chlapci mladší (3. místo)
- chlapci starší (3. místo)
Naši žáci získali na LOH ve fotbalu pohár vítězů.

LOH - atletika

-

dívky mladší (1. místo)
dívky starší (1. místo)
chlapci mladší (3. místo)
chlapci starší (1. místo)
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Naši žáci získali na LOH v atletice pohár vítězů.

NAŠI ŽÁCI ZÍSKALI NEJCENNĚJŠÍ POHÁR – Pohár vítězů za LOH
Olympiáda jičínských škol

- kategorie mladší dívky – pohár vítězů
- kategorie starší dívky – pohár vítězů
- kategorie starší chlapci – pohár vítězů

8. Výsledky inspekční činnosti
Ve školním roce 2013/2014 neproběhla ve škole žádná kontrola České školní inspekce.

9. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Dlouholeté partnerství mezi Jičínem a německým Erbachem se ve školním roce 2013/2014 díky
ZŠ 17. listopadu podařilo poprvé rozšířit i do oblasti školství.
Naše škola využila toho, že v červenci 2013 jela do Erbachu při příležitosti tamního Wiesenmarktu větší skupina Jičíňáků slavit 20. výročí vzájemné spolupráce a do partnerského města vyslala s
delegací i tři učitelky německého jazyka – Mgr. Kláru Dvořákovou, Mgr. Danielu Havelkovou a
Mgr. Soňu Machartovou.
Během pobytu v Erbachu navštívily zastupkvně naší školy erbašskou školu Schule am Sportpark
a pří té příležitosti pozvali její ředitelku Heidi Adam na návštěvu Jičína. Ta se uskutečnila v září v
průběhu pohádkového festivalu, kdy na druhou část společných oslav přijela do Jičína z Erbachu
skupina asi šedesáti přátel.
„Velice se mi v Jičíně líbí. Předpokládám, že naše spolupráce se rozvine podobným způsobem
jako naše partnerství se školou ve francouzském Pont de Beauvoisin, ke kterému patří i vzájemné
návštěvy žáků,“ uvedla během pobytu v Jičíně Heidi Adam, která si s manželem prošla 1. základní
školu, žákům během hodiny němčiny krátce představila Erbach a převzala od nich velkou obálku s
dopisy jičínských školáků pro kamarády v Německu.
Po celý školní rok 2013/2014 si potom žáci dopisovali, virtuálně spolupracovali na společných
projektech a 19. - 22. června 2014 se konečně mohli poprvé setkat „naživo“.
V pátek dopoledne si erbašští školáci prohlédli Základní školu 17. listopadu, společně
s jičínskými kamarády si vyrobili záložky se znakem města a zahráli si turnaj ve fotbale i volejbale.
Odpoledne se zašli podívat do Libosadu, vyběhli na Valdickou bránu a večer si zaplavali v aquacentru. V sobotu se jičínští a němečtí školáci rozjeli vlakem do Turnova a odtud pokračovali pěšky přes
Hlavatici, Valdštejn a Hrubou Skálu do Sedmihorek. Večer si na školní zahradě opekli špekáčky a u
ohýnku zazpívali.
Němečtí školáci během pobytu v Jičíně navázali s českými kamarády neformální vztahy a již si
dopisují i s ostatními žáky školy. Důležité bylo také osobní setkání učitelů obou škol.
Další společně strávené chvíle by měly následovat i ve školním roce 2014/2015, tentokrát v Erbachu.

10. Materiálně - technické podmínky v ZŠ a jejich zlepšování
* Učebny, do kterých byly v prosinci 2013 namontovány nové žaluzie:
3.A
4.C
6.B
8.B
6.D
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Chemie (6.C)
Fyzika
Počítačová učebna I. st.
Počítačová učebna II. st.
Přírodověda
Vv

* Učebny, do kterých byly v roce 2013 namontovány nové zářivky:
listopad 2013:
9.A
prosinec 2013:
3.A
EU
7.B

* Nová výpočetní a prezentační technika zakoupená ve školním roce 2013/2014
v rámci projektu EU peníze školám:
1
9
1
4
3
2
12
1
1
1
1
1
14
24
1
2

server
stolních PC
multimediální PC
monitory velikost 19"
monitory velikost 20"
monitory velikost 24"
notebooků 15,6’’
notebook 14’’
notebook 13,3’’
laserová černobílá tiskárna 1200x1200 dpi
laserová černobílá tiskárna 600x600 dpi
barevná multifunkční laserová tiskárna, skener, kopírka
licencí pro upgrade operačního systému stávajících PC
licencí kancelářského balíku
interaktivní tabule
dataprojektory

11. Projekty financované z cizích zdrojů
V letech 2011 – 2014 se Základní škola 17. listopadu zapojila do projektu EU peníze školám. Cílem projektu (reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2942) bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit
zlepšení stavu počátečního vzdělávání na Základní škole a mateřské škole, Jičín, 17. listopadu 109.
Projekt se podařilo úspěšně zrealizovat v období 1. 9. 2011 – 28. 2. 2014.
Cílem klíčové aktivity I/2 bylo zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj čtenářské a informační
gramotnosti cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu.
Produktem přípravy byly 2 sady pracovních listů po 36 kusech pro výuku českého jazyka a přírodovědy. Cílem aktivity I/3 bylo pomocí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podpořit učitele
v zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. V rámci této aktivity se 5 pedagogů úspěšně zúčastnilo akreditovaných vzdělávacích akcí.
Cílem aktivity II/1 byla podpora rozvoje individuálních schopností všech žáků včetně žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v oblasti cizích jazyků dělením hodin a vytvářením podmínek pro uplatnění pedagogických metod, které umožňují individuální přístup
k potřebám a možnostem každého žáka. Díky této aktivitě bylo možné žáky 3., 4., 5. a 9. ročníků
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rozdělovat při výuce cizích jazyků do menších skupin a pedagogické působení na děti ještě více
přizpůsobit jejich individuálním potřebám.
Cílem aktivity III/2 bylo zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití
digitálních technologií. Podporovány byly takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. V rámci této aktivity pedagogové školy vytvořili 48 sad digitálních učebních materiálů (DUMů), pro jejichž účelné využití a další vytváření zakoupila škola z prostředků projektu
potřebnou techniku (interaktivní tabule s příslušným softwarem, dataprojektory, stolní počítače a
notebooky, kopírovací zařízení).
S aktivitou III/2 úzce souvisela aktivita III/3, v rámci které došlo k proškolení 28 pedagogických
pracovníků pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním životě.
Velkým přínosem bylo především školení pro pedagogické pracovníky na rozvoj práce s interaktivní tabulí. Díky tomu se rozběhla práce s interaktivní tabulí, která oživila a zkvalitnila výuku ve
všech předmětech.
Cílem aktivity V/3 bylo pomocí dalšího vzdělávání podpořit pedagogické pracovníky v zavádění
inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků. Těchto
školení se zúčastnili 2 pedagogové.
Cílem aktivity VI/3 bylo pomocí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podpořit pedagogy v zavádění finančního vzdělávání do výuky ve vazbě na standardy finanční gramotnosti. Těchto školení se zúčastnilo 7 pedagogů.
Z výše uvedených faktů vyplývá, že díky projektu EU peníze školám došlo na naší škole ke zkvalitnění a zefektivnění výuky, a to nejen prostřednictvím technického a materiálního vybavení školy,
ale i metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků a následnou tvorbou nových metodických pomůcek a učebních materiálů.

12. Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery
Ve škole nepůsobí ZO ČMOS pracovníků školství.
Základní škola 17. listopadu ve školním roce 2013/2014 spolupracovala s firmou Sklopísek Střeleč na společném projektu, jehož prostřednictvím měli žáci z druhého stupně možnost si vyzkoušet,
jak náročné je připravit podklady pro nový kalendář. Podle barevných fotografií se pokusili ztvárnit
různé pohledy na sklopíseckou firmu a její okolí. Techniku zpracování si zvolili podle svého zájmu
a vzniklé práce využila společnost Sklopísek Střeleč pro vytvoření firemního kalendáře.
Díky finanční podpoře ze strany firmy ve výši 10 000 korun škola následně zakoupila digitální
fotoaparát, který bude sloužit ke zdokumentování dalších takto povedených prací i dalších aktivit
školy.

13. Zpráva o činnosti školní družiny
Ve školním roce 2013/2014 bylo na Základní škole a mateřské škole 17. listopadu v Jičíně
v provozu šest oddělení školní družiny (ŠD), která pravidelně navštěvovalo 141 dětí. Jako v
předešlých letech byly z důvodu velkého zájmu rodičů o umístění jejich dětí ve školní družině
přijaty do jednoho z oddělení, které nebylo kapacitně naplněno i žáci ze 4.- 5.ročníku.
Oproti minulým rokům, kdy na konci měsíce března počet dětí klesá, jelikož někteří rodiče
využívají školní družinu hlavně v zimním období, se naplněnost všech oddělení příliš nezměnila.
Na konci školního roku navštěvovalo školní družinu 136 dětí.
Děti měly možnost navštěvovat ŠD každý všední den od 6:30 do 7:30 a po ukončení vyučování
až do 16:00 hod.
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ODDĚLENÍ ŠD:
1. oddělení - Květoslava Ceeová
25 dětí
2. oddělení - Drahomíra Kocourková
19 dětí
3. oddělení - Pavlína Ulrichová
22 dětí
4. oddělení - Monika Kocourková
26 dětí
5. oddělení - Eva Šťastná
25 dětí
6. oddělení - Markéta Klůzová
24 dětí
==========================================
CELKEM:
141 dětí
Vychovatelka Markéta Klůzová (6.oddělení) nastoupila 1. 11. 2013, kdy nahradila Ivu Čapounovou, která ukončila pracovní poměr ve zkušební době.
Pravidelná činnost ŠD byla zaměřena na aktivity, při kterých si děti 1.- 5. tříd osvojovaly základy
slušného chování, začleňování do kolektivu, spolupráci s ostatními dětmi, zdokonalovaly se v
rukodělných činnostech, rozvíjely své pohybové schopnosti, tvořivost, samostatnost, ohleduplnost
atd. tak, jak tyto činnosti vycházejí z RVP ŠD.
Během celého školního roku probíhal i preventivní program, který je rozdělen do deseti témat
(viz příloha).
Jako vždy v měsíci červnu, se koná ve všech odděleních vědomostní olympiáda zaměřená na tato
témata, které se zúčastní všechny děti. Výsledky této olympiády slouží vychovatelkám jako zpětná
vazba na celoroční preventivní program.
Jako v minulých letech měly děti možnost navštěvovat některý z kroužků, které školní družina
dětem nabízí. Od října si mohly vybrat z kroužků: rukodělných činností, výtvarné výchovy, estetiky
a malování, keramiky. Některé z dětí navštěvovaly i více kroužků.
Školní družina měla v tomto školním roce v provozu šest oddělení (viz. rozpis výše). Tato
oddělení jsou rozdělena takto: v budově školní družiny, jejíž součástí je i školní jídelna se v
současné době nacházejí čtyři oddělení a dvě oddělení na 2. stupni školy. Z důvodu vybudování
dvou tříd mateřské školy, byly v předchozích dvou letech zrušeny čtyři herny ŠD a sportovní herna
ŠD, která byla využívána ke sportovním činnostem (nyní je v těchto prostorách jedno z oddělení
školní družiny), pro další z oddělení, byly provedeny stavební úpravy sklepních prostor. Poslední
dvě oddělení jsou umístěna v budově školy na 2. stupni ve třídách 7.C a 6.A.
K pravidelným sportovním, rekreačním, pohybovým ale i odpočinkovým činnostem byly
využívány nejen školní venkovní hřiště a Matějkovo cvičiště, školní tělocvična, školní pozemek, ale
také prostory ve městě - například: nádvoří zámku, cyklostezka, Lipová alej, lesopark na vrchu
Čeřovka a zámecký park.
Dále byla po celý školní rok využívána dílna školní družiny, která se nachází v prostorách ŠD.
Děti ze všech oddělení se tu střídají při tvůrčích činnostech, aranžování, estetické výchově, výtvarné
výchově, keramice apod. V této dílně jsou také pořádány ukázkové vánoční a velikonoční výstavy
nejen pro rodiče dětí, ale i pro širokou veřejnost. Stejně jako v minulých letech, tak i letos využily
keramickou dílnu i děti z MŠ, které si zde vyrobily dárečky pro své nejbližší a ty děti, které
v příštím školním roce nastoupí do školy si jako každoročně mohly prohlédnout herny ŠD, v nichž
si pohrály a dostaly malou odměnu za dovednosti, jež vychovatelkám předvedly.
Mimo samostatné činnosti oddělení ŠD byly každý měsíc pořádány akce (viz. příloha), do
kterých byla zapojena všechna oddělení společně, aby se navzájem poznaly všechny děti, jež
družinu navštěvují a měly tak možnost najít si nové kamarády.
S velkým zájmem byly rodiči vítány pořádané akce: výtvarné velikonoční a vánoční dílny,
karneval, čarodějnický rej a sportovn i vědomostní olympiáda. Rodiče kladně hodnotili i pravidelné
preventivní programy, které ve školní družině probíhají po celý školní rok.
Výrobky a výkresy všech dětí zapojených do výtvarných soutěží byly vždy vystaveny na
chodbách a schodišti v prostorách ŠD, aby děti mohly ukázat svým rodičům a ostatním
návštěvníkům školy, jak jsou šikovné. Ve všech soutěžích byly vždy věcně ohodnoceny nejen
nejlepší, ale všichni zúčastnění.
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V průběhu školního roku se konaly pravidelné porady vychovatelek, na kterých jednotlivé
vychovatelky sdělovaly své názory a náměty k chodu celé ŠD.
Byly také prováděny hospitace ve všech odděleních ŠD, při nichž nebyly zjištěny žádné závažné
nedostatky. Ze strany rodičů nebyly vzneseny zásadní připomínky k chodu a práci ŠD - několik připomínek se týkalo nedostatečných prostorů heren a nevyhovujících sociálních zařízení, které má ŠD
k dispozici.

SPOLEČNÉ AKCE VŠECH ODDĚLENÍ ŠD
ZÁŘÍ

- výtvarná soutěž - ,,Můj zážitek z JMP “
- estetické dovednosti - tvořivé dílny JMP
- výtvarně-estetická soutěž - ,,Ohňostroj - JMP“
- společná návštěva kina
- preventivní program

ŘÍJEN

- rukodělná soutěž - ,,Výrobky z přírodnin“
- estetická soutěž - ,, Podzimní čarování“
- společná návštěva kina
- preventivní program

LISTOPAD

PROSINEC

- výtvarná soutěž - ,,I takový může být drak“
- tvořivé podzimní dílny
- výtvarná soutěž - ,,Život v lese“
- společná návštěva kina
- preventivní program

- výtvarná soutěž - ,,Mikuláš, čert, anděl“
- tvořivé vánoční dílny
- estetická soutěž - ,,Moje vánoční přání“
- společná návštěva kina
- preventivní program

LEDEN

- estetická soutěž - ,, Zimní čarování“
- výtvarná soutěž - ,,Sněhuláci“
- rukodělná soutěž - ,,Stavíme sněhuláka“
- společná návštěva kina
- preventivní program

ÚNOR

- výtvarná soutěž - ,,Zimní olympijské hry“
- ,,Maškarní rej“ ve školní tělocvičně
- rukodělná soutěž - ,,Valentýnské přáníčko“
- společná návštěva kina
- preventivní program

BŘEZEN

- literární soutěž - ,,Jarní básničky “
- velikonoční tvořivé dílny
- estetická soutěž - ,, Jaro “
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- rukodělná soutěž - ,,Velikonoční přáníčko“
- společná návštěva kina
- preventivní program

DUBEN

- velikonoční tvořivé dílny
- výtvarná soutěž - ,, Jak se vyznám v dopravě - dopravní situace očima dětí“
- estetická soutěž - ,,Velikonoce - tradice“
- společná návštěva kina
- preventivní program

KVĚTEN

- ,,Čarodějnický rej“ na školním hřišti
- výtvarná soutěž - ,, Moje maminka“
- estetická soutěž - ,,Moje přání pro maminku“
- rukodělně-výtvarná soutěž - ,,Finanční gramotnost“
- preventivní program

ČERVEN

- sportovní zábavné odpoledne - ,,Sportovní olympiáda
- divadelní představení pro děti – vystoupení ,,Klaun“
- výtvarná soutěž - ,,Děti z celého světa“
- znalostní soutěž - ,,Vědomostní olympiáda PP“
- estetická soutěž – „Život v moři“
- rukodělná soutěž - ,,Lodě“
- výtvarná soutěž – PROTO POZOR! PROTO BACHA!
- preventivní program

PREVENTIVNÍ PROGRAMY - ŠKOLNÍ DRUŽINA
Září:

Nebezpečí kolem nás - cizí lidé a komunikace s nimi

Říjen:

Kamarádské vztahy, vzájemná komunikace, umění pomoci druhému

Listopad: Zásady zdravé výživy a osobní hygieny, hygiena stolování
Prosinec: Úcta ke starším a handicapovaným spoluobčanům
Leden:

Nebezpečí šikany, nebezpečí na internetu

Únor:

Prevence před návykovými látkami

Březen:

Využití volného času

Duben:

Prevence v silničním provozu

Květen:

Úcta k sobě a svému okolí – ekologie

Červen:

Proto pozor! Proto bacha! Bezpečnost o prázdninách
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14. Zpráva o činnosti mateřské školy
Základní údaje o mateřské škole:
Provozní doba mateřské školy 6.30 hod. – 16.30 hod.
Počet tříd: k 1. 9. 2013 pět běžných a jedna logopedická, dvě třídy na odloučeném pracovišti
v budově ZŠ
Počet dětí na třídu:
4 x 26 /běžné třídy/
1 x 24 /běžná třída/
1 x 18 /logopedická/
Třídy odloučeného pracoviště:
1 x 26 /běžná třída/
1 x 24 /běžná třída/
Celkový počet dětí: k 1. 9. 2013
Logopedická třída:

196 dětí

18 dětí s vadami řeči

Specifikum logopedické třídy:
 2 učitelky s rozšířenou kvalifikací pro logopedickou péči
 přizpůsobený režim dne pro maximální individuální přístup
 v letošním roce u dítěte Lukáš Michal pracovala asistentka pedagoga v rozsahu 3 hodiny denně
Počet dětí odcházejících do ZŠ – 80 dětí, z toho 43 dětí přešlo do ZŠ 17. listopadu
Odklady školní docházky pro šk. rok 2014/ 2015:
19 dětí
Předčasný nástup do ZŠ pro školní rok 2014/ 2015:
0 dítě
Výsledky zápisu do MŠ:
 Dny otevřených dveří probíhaly v termínu 12. května – 13. května 2014. Od pondělí do
úterý mezi 15.00 hod. a 18.00 hod. prováděla zástupkyně ředitele zápis dětí
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/ 2015.
 Celkem bylo přijato pro školní rok 2014/ 2015 80 dětí. Žádostí bylo přijato 118 a po
odstranění duplicit /na základě zpětvzetí žádosti zákonným zástupcem/ jich zůstalo 103.
Počet nepřijatých dětí bylo 24 /11 dětí s trvalým pobytem v Jičíně a 13 dětí bez trvalého
pobytu v Jičíně/.
 Ve školním roce 2014 / 2015 by mělo navštěvovat MŠ 196 dětí (v logopedické třídě bude
počet dětí na 18, v běžných 4 třídách bude 26 dětí, v jedné třídě bude počet 24 dětí). Ve
třídách na odloučeném pracovišti MŠ v budově ZŠ bude v jedné třídě 26 dětí a ve druhé 24
dětí. Kapacita odloučeného pracoviště je 50 dětí.

Personální obsazení MŠ
UČITELKY:
Třída Mráčci

Mgr.Zlatuše Kynčlová
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/ zástupkyně ředitele ZŠ na MŠ/

Eva Holanová
Třída Oranžíků
Jaroslava Nedvědová
Mgr.Veronika Vavrincová
Třída Sluníčka
Kateřina Tomíčková
Jaroslava Chalupová
Třída Kašpárci
Bc.Iva Drahoňovká
Taťána Veselá
Třída Duhových motýlků Dana Kyselová
Veronika Klímová
Třída Žabičky
Jarmila Makovičková
/ logopedická/
Bc. Hana Kulhánková
Mgr. Pavlína Ulrichová – asistent pedagoga
odloučené pracoviště v ZŠ
Třída Včelky
Hana Málková
Věra Sýkorová
Třída Rybiček
Věra Slepičková /vedoucí odloučeného pracoviště/
Bc.Martina Boháčková
Všechny pedagogické pracovnice jsou kvalifikované v oboru učitelství pro MŠ
Školník
Uklízečky
Vedoucí ŠJ
Kuchařky

Josef Ott
Naděžda Michnová
Petra Matovčíková
Tatiana Vacková
Ilona Šíbová
Věra Pluhařová
Lenka Rohová
Naděžda Vrabcová
Edita Buchartová
Hana Škaloudová (½ úvazek uklízečky a ½ úvazek pracovnice školní jídelny)

Počet zaměstnanců mateřské školy je 26.

Koncepce MŠ
Obecné cíle
 Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící
na své okolí
Základním prostředkem k dosažení těchto cílů je ŠVP.

Školní vzdělávací program MŠ s názvem „ Křížem krážem, tam i zpět, poznáváme
celý svět.“
ŠVP má dlouhodobý charakter a podle potřeb je upravován a doplňován tak, aby vyhovoval
podmínkám mateřské školy. Každým rokem je aktualizován vzhledem ke svému charakteru a
v letošním roce došlo i ke změně názvu.
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Podle ŠVP si učitelky v každé třídě rozpracovaly TVP tak, aby dětem pomáhal uskutečňovat
vztahy, poznatky a činnosti ve vzájemných souvislostech.
Vzdělávání je přizpůsobeno vývojovým kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí
této věkové skupiny. Zasahuje celou osobnost dítěte. Proto je potřeba nerozlišovat jednotlivé
izolované disciplíny. Vzdělávání se orientuje k oblastem působení, které vycházejí od dítěte a mezi
nimiž je vše vzájemně provázáno. Vzdělávání se uskutečňuje nejen v didakticky zacílených
činnostech, ale ve všech činnostech a situacích v průběhu dne v mateřské škole. Děti zařazené do
logopedické třídy mají zpracované individuální vzdělávací plány, ve kterých je snaha postihnout
postižení dítěte a individuální potřeby. V této oblasti spolupracuje MŠ s klinickou logopedkou
ze SPC v Hradci Králové Mgr. et Mgr. Dagmar Kážovou, která je terénní pracovnicí pro oblast
Jičína.
Pomocí dalších činností se MŠ snaží rozvíjet schopnosti dětí v zájmových aktivitách:
Hrátky s angličtinou /seznamování s AJ/
- pí. uč. Mgr. Veronika Vavrincová (skupina mladších dětí na budově MŠ) mimo pracovní dobu za úhradu rodiči.
- pí. uč. Bc. Martina Boháčková ( dvě skupiny starších dětí v budově MŠ a na odloučeném pracovišti) mimo pracovní dobu za úhradu rodiči.
Mažoretky Pomněnky
- pí. uč. Věra Slepičková mimo pracovní dobu za úhradu rodiči
- studentka SOPgŠ Andrea Slepičková
Tyto zájmové aktivity se uskutečňovaly v době místo odpoledního odpočinku nebo
v odpoledních hodinách přibližně od 15.00 hod. Tím nedocházelo k narušování režimu dne
v dopoledních hodinách.

Akce mateřské školy




















Účast na akcích JMP po celý týden
Návštěva hasičské zbrojnice
Malování pro „Školka plná zábavy“ a Myslivecký svaz – 3.místo získala Sabina Draslarová
Spolupráce mezi třídami – ukázky divadelních představení
Účast na projektu „Putování s Človíčkem“ v muzeu v Jičíně – třídy Žabičky a Sluníčka
Návštěva dopravního hřiště
Návštěva centra Montessori a využití prvků ve třídě Sluníček
Vánoční a jarní ukázka činností dětí pro rodiče
Tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi – Dýňová dílnička
- Bramborové odpoledne
- Vánoční dílny
- Kominická dílna
Návštěva a nadílka Mikuláše v budově MŠ ve spolupráci s Klubem rodičů a 4.třídou ze ZŠ –
peklo vytvořily děti ze ZŠ ve sklepních prostorách a nebe s Mikulášem v prostoru před
půdou
Vystoupení dětí z MŠ na Adventních trzích – třída Rybiček, Včeliček, Kašpárků
Kulturní pořady v KD - „Popletené pohádky“, „O sedmi dnech“, představení žáků 4.ZŠ
z dramatického kroužku
Návštěva hudebního pořadu M. Novozámská – „Hrátky na pohádky“
Tematické pořady v městské knihovně
Soutěže a hry na dopravním hřišti s ukázkou práce Policie ČR
Návštěva dopravního hřiště
Návštěva kinematovlaku v Jičíně
Návštěva filmového představení v kině - ,,Mrňouskové“
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- „Kamarádi z televize“
Turnaj mateřských škol v kopané na stadionu – 1. místo
Atletický víceboj MŠ – 3. místo
Orientační běh s pohádkovými postavami na Čeřovce
Výlety dětí - ZOO Dvůr Králové – zdobení vánočních stromků
- Pardubice – „Perníková chaloupka“
- poznávání blízkého okolí – Zebín (Psí útulek), Prachovské skály, Jinolice
- ZOO Chleby
- statek Stružinec
- Poděbrady – projížďka parníkem
- Staré Hrady
- Nová Paka – výstava Betlémů
- Chlumec nad Cidlinou
- Mirákulum
- Hrad Kost a okolí
Karnevalový den na téma „Povolání“ v únoru – soutěže, hry, tanec v maskách všech tříd
v tělocvičně ZŠ
Rej čarodějnic 30. dubna – soutěže, hry, tanec, hledání pokladu v maskách na zahradě, průvod městem
Přednáška Mgr. Radka Bohuňovského - „Mořský svět“
Canesterapie ve třídě Oranžíků a Motýlků
Vystoupení dětí z MŠ na Májových oslavách
Zahradní slavnost ke Dni dětí – soutěže, skákací hrad, malování na obličej, klaun s balónky,
historické auto
Den Země – soutěže, kvízy na zahradě MŠ připravila Bc. Iva Drahoňovská
Návštěva 1. třídy na 3. ZŠ a ŠD
Sběr plastových víček
Sběr starého papíru
Rozloučení s předškoláky – slavnostní pasování dětí na školáky v kině za přítomnosti rodičů, předání šerpy, květiny a knihy „Pamětní knihy z mateřské školy“ – autorem knihy je
Bc. Iva Drahoňovská a obrázky v knize byly použity se souhlasem ilustrátorky Edity Plickové, která i knihy podepsala
Spaní v MŠ – třída Kašpárků
Rozloučení se školním rokem – proběhlo ve všech třídách
Dny otevřených dveří pro rodiče – spojeno se zápisem nových dětí
Akce mažoretek Pomněnek
- účast na JMP – Seco Group, s. r. o
- loučení s prázdninami na zimním stadionu
- Dětský den ve Valdicích a ve Vitiněvsi
- soutěžní přehlídka – Lomnické hudební jaro – Lomnická notička
- Nový Bydžov – 1. místo
- Májové oslavy v Jičíně
- Zahradní slavnost v MŠ
- rozloučení s předškoláky v biografu Český ráj
- přehlídka dechových hudeb v Bystřici

Akce ve spolupráci se subjekty

 Seznamování s šachovou hrou – Zdeněk Matějka
 ZUŠ – návštěva baletního oddělení
 Ukázka pozemního hokeje na 3. ZŠ – paní Pavlína Paličková
 Tématické dílny v zahradnictví Garden Flora (zdobení dýní)
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Elektronická soutěž tříd naší MŠ ve spolupráci se zahradnictvím Garden Flora o „Nejhezčí
vánoční stromeček“ a vyhlášení soutěže proběhlo v tělocvičně ZŠ a cenu získala každá třída
Spolupráce s historickou postavou Albrechta z Valdštejna v podání Miroslava Kněborta –
třída Rybiček a Mráčků návštěva v Lodžii, předvánoční návštěva v budově MŠ, 24.4.2014
Zahradní slavnost pro zkrášlení zahrady MŠ
Cyklus předplavecké výchovy pro děti před vstupem do ZŠ
Solná jeskyně s cvičením pro děti mladšího předškolního věku
Lyžařský kurz pro děti od 4 let

Akce ve spolupráci s Klubem rodičů
Rodiče se podílejí na organizaci (pořizování fotodokumentace, poroty při soutěžích), finančně
(balíčky k akcím, Zahradní slavnost, atd.).
Zorganizovaly se již tradičně vánoční a velikonoční výstavy v prostorách MŠ.

Spolupráce MŠ
s rodiči
je na dobré úrovni. Klub rodičů při MŠ se podílel a spolupracoval na společných akcích i na akcích
jednotlivých tříd. Ve výboru Klubu rodičů jsou vždy dva zástupci rodičů jednotlivých tříd.
V letošním roce došlo ke změnám ve Výboru KR:
Výbor Klubu rodičů: předsedkyně
Iva Zervanová
místopředseda
Lenka Rohová
hospodářka
Iva Jirásková
revizní komiseIva Řeháčková, Oto Franců, Jitka Valentová
Klub rodičů má svoje webové stránky, kde jsou aktuální informace z Klubu rodičů.

Komunikace s rodiči
O všem, co se v MŠ děje, jsou rodiče informováni osobně nebo formou písemného sdělení na nástěnkách ve vestibulu MŠ nebo na dveřích jednotlivých tříd. Čtvrtletně vychází časopis „Školkovníček Médi Mašličky“, kde se rodiče dočtou i zajímavosti z jednotlivých tříd. V tomto roce se uskutečnily v každé třídě dvě třídní schůzky spojené s ukázkou činností dětí a zvýšil se počet společných
výtvarných dílniček ve třídách. Probíhaly i konzultační dny pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky. Rodiče si dohodnou termín a čas individuální schůzky s učitelkou a mají tak
možnost diskrétně v prostorách třídy informovat o předpokladech pro vstup do ZŠ. Informativní
schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se uskutečnila v posledním prázdninovém týdnu a zároveň ve
třídách nejmladších dětí proběhly adaptační dny (rodiče společně s dětmi). Rodiče se o dění mohou
dozvědět na internetových stránkách mateřské školy a aktualizují je přímo učitelky MŠ. Fotografie
z akcí tříd si mohou rodiče nechat umístit na vlastní USB.
Stále více se aktivně zapojují do sběru plastových víček a sběru starého papíru. Při sběru papíru
využíváme i nadále nabídku Technických služeb Jičín ke spolupráci. Papír mohou rodiče přinést do
MŠ, kde ho TS odvezou anebo mohou rodiče přinést papír přímo do sběrného dvora.

s odborníky
Odbornou logopedickou péči zajišťovalo Speciální pedagogické centrum v Hradci Králové.
Odbornou péči pro zrakově postižené dítě zajišťuje Základní škola pro zrakově postižené

SPC v Praze.
se základní školou

 Během školního roku děti z MŠ navštívily 1. třídu ZŠ
 Děti navštívily keramickou dílnu v ZŠ v prostorách ŠD
 Děti využívají školní kuchyňku
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 MŠ má k dispozici určené hodiny ve středu k využití haly ZŠ
 Školní družina má k dispozici brouzdaliště na zahradě MŠ
 Společný taneční kroužek mažoretek Pomněnky

Hospitační činnost a praxe
Hospitace byla provedena u pedagogických pracovnic v průběhu dopoledních hodin. Klima ve
všech sledovaných třídách bylo příznivé, výrazně se při práci začíná objevovat převažující forma
práce ve skupinkách oproti dřívější frontální práci. Učitelky prováděly vzájemné hospitace a následné konzultace v pracovních skupinách.
Pedagogická praxe studentek
Studentka Petra Březská, Dis. – 22.5. – 13.6.2014 – TU Liberec obor Speciální pedagogika
předškolního věku – vedoucí praxe Bc. Hana Kulhánková (logopedická třída)
Studentka Mgr. Kateřina Babíková – 26.3.2014 – Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - vedoucí
praxe Bc. Hana Kulhánková (logopedická třída)
Studentka Andrea Slepičková – 5.5. – 30.5.2014 – 3. ročník na SOPgŠ Nová Paka – vedoucí praxe
Jaroslava Nedvědová
Praxe ve školní jídelně
Studentka Vendula Kuntová – 15.5. – 21.5.2014 – UK Praha, 1. lékařská fakulta, klinika
endokrinologie a metabolismu, obor nutriční terapeut

Kontroly a inspekce
Metodická dohlídka byla provedena zástupci Krajského úřadu Královehradeckého kraje Bc. Ivetou
Lukešovou a PaeDr. Arnoštem Vítkem. V MŠ byl kontrolován soulad výkazu S1-01 a podkladů pro
zařazení dětí se zdravotním postižením k PV.
KHS provedla kontrolu v provozovně ŠJ při MŠ. Na základě protokolu byla doporučena výměna
trub za konvektomaty.
Jiné kontroly na úseku MŠ nebyly provedeny.

Informační systém
V průběhu roku bylo uskutečněno 9 pedagogických, průběžné provozní porady a 1 společná porada,
školení BOZP.
Důležité informace denního či týdenního rázu jsou umísťovány na nástěnce ve sborovně MŠ, do
všech tříd MŠ umístěno PC s internetem, každá třída má zřízenou svoji e-mail adresu, informace
jsou rozesílány do tříd i tímto způsobem. Takto to bylo praktikováno i na odloučeném pracovišti.
Pedagogické pracovnice nadále pracují ve čtyřech pracovních skupinách po třech až čtyřech
učitelkách, scházejí se v pravidelných časech a předávají si informace a hodnotí svoji práci.

DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, pracoviště Jičín
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Pedagogické pracovnice se během roku minimálně zúčastnily seminářů pořádaných tímto
pracovištěm podle plánu DVPP.
Účastnily se vzdělávání v dalších vzdělávacích institucích:






Logopedický seminář – Na kus řeči – uskutečněný v MŠ
MC Kapička – Hudebně pohybové hrátky
MC Kapička – Vývoj dětské kresby
Jdeme společně s láskou – Mgr. Martina Hanáčková – uskutečněný
v MŠ
 Logopedický seminář v Brně – Mnohočetné poruchy a disfunkce
 Aktivní spolupráce s mateřskými školami z Karlových Varů
Věra Slepičková zahájila bakalářské studium na UK Praha, pedagogická fakulta, obor Školský
managment.

Materiálně - technické podmínky vzdělávání a jejich zlepšování
Budova je sto let stará, vyžaduje neustálou údržbu, úpravy a zdokonalování. Zlepšuje se vybavení tříd a prostor MŠ tak, aby odpovídal požadavkům a trendům současného pojetí mateřské školy.
Dokoupeny drobné pomůcky do všech tříd a nové hračky a koloběžky na školní zahradu. Zakoupili
jsme keramickou pec, která bude sloužit pro potřeby tříd. V letošním roce se uskutečnila výmalba
chodeb, schodiště a tříd Kašpárků, Sluníček a Mráčků.
V září probíhaly výkopové práce pro teplovodní kanál, při kterém byla demontována část vnitřního oplocení malé zahrádky. Nedošlo k uvedení do původního stavu. Zároveň byly odstraněny dva
domky (uskladnění hraček a techniky), které nahradil nový dřevěný domek. V důsledku vybudování
cyklostezky v zadní části zahrady byl vybudován plot s novým vzhledem a přeloženo pískoviště.

Vlastní hodnocení MŠ
Vzhledem ke stále se zlepšující komunikaci a spolupráci mezi všemi zaměstnanci MŠ se uskutečnily nové akce pro děti, rodiče a širokou veřejnost (vystoupení na Adventních trzích a Májových
oslavách, Zahradní slavnost, orientační běh). Došlo i ke zkvalitnění stávajících akcí (Mikulášská
nadílka, Karnevalový rej, Rozloučení s předškoláky). Rodiče uvítali novou tradici „Loučení se
školním rokem“, která se konala v jednotlivých třídách. Pro školní rok 2013/2014 byla při příležitosti Dne učitelů oceněna za pedagogické pracovníky zástupkyně ředitele pro MŠ Mgr. Zlatuše
Kynčlová a za provozní pracovníky hlavní kuchařka Věra Pluhařová.
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Takto vypadal náš plán na školní rok 2013/ 2014
A téměř vše se nám podařilo splnit. Do dalšího roku nám nadále zůstává vylepšení zahrady

Zlepšení estetického vzhledu
chodeb MŠ
ANO

Keramická
pec
ANO

Ukázky
práce
s dětmi
ANO

Klub rodičů
ANO

ANO
Zlepšit vybavení zahrady
NE

Rodiče

Materiální
vybavení

Konzultační
týden pro rodiče předškolních dětí
ANO

Spolupráce

Evaluace a
pedagogické
hodnocení
ANO

Pedagogicko
psychologická
poradna

Mateřská
škola

Školní
vzdělávací
program

ANO

ZŠ
Seznámení
se ŠVP MŠ
NE

Propracování
třídních
vzdělávacích
programů
ANO

Týmová
práce
ANO

ANO
DVPP
Získávání
zkušeností
v jiných
MŠ
ANO
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Využívání
počítačové
učebny
NE

Spolupráce
s 1. třídami
a ŠD
NE
Využívání
tělocvičny a
nové haly

Zaměstnanci

Tvorba
IVP

15. Hospodaření za rok 2013 – základní škola
PŘÍJMY CELKEM
z toho:
příspěvek na provoz od MěÚ Jičín
tržby za pronájem
poplatek za školní družinu
úroky
ostatní tržby (dary, půjčovné apod.)
tržba za zájmové kroužky
tržba – žákovské faktury

25 247 625,14 Kč
3 971 237,-65 140,-201 900,-15 622,14
6 418,-190 300,-995 968,--

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

19 801 040,-- Kč

dotace na mzdy a ONIV
VÝDAJE CELKEM

25 158 952,70 Kč

provozní náklady ZŠ
z toho:
spotřeba plynu
elektrická energie
spotřeba vody
opravy a udržování
odpisy
pořízení HIM
knihy a učební pomůcky
spotřeba materiálu
ochranné pomůcky
mzdové náklady na kroužky + odvody
věcné náklady na obědy zaměstnanců
poštovné, telefony, poplatky KB
ostatní služby a pojištění
náklady – žákovské faktury
mzdové náklady ZŠ
z toho:
náklady na platy
odvody sociálního a zdravotního pojištění + FKSP
ONIV: učebnice a učeb. pomůcky, cestovné, vzdělávání,
zákonné pojištění, příspěvek na obědy, dočasná
pracovní neschopnost
Ztráta/Zisk roku 2013

5 357 912,70 Kč
1 620 910,05
616 668,82
295 922,-399 066,99
21 830,-295 845,07
120 378,50
369 603,56
9 808,27
115 735,-92 354,30
73 288,95
330 533,19
995 968,--

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

19 801 040,-- Kč
14 240 423,-- Kč
4 945 988,-- Kč
614 629,-- Kč
88 672,44 Kč
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16. Hospodaření za rok 2013 – mateřská škola
PŘÍJMY CELKEM
z toho:
dotace na provoz od MěÚ Jičín
stravné
školné
úroky, náhrada škody
dotace na mzdy a ONIV

10 463 327,-- Kč

VÝDAJE CELKEM

10 455 890,39 Kč

904 500,-1 071 010,-546 600,-2 057,-7 939 160,--

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

provozní náklady MŠ
z toho:
potraviny
spotřeba plynu
elektrická energie
voda
opravy a udržování
odpisy HIM
knihy, hračky, učební pomůcky
pořízení nábytku a DHIM
spotřeba ostatního materiálu
ostatní služby a pojištění
poradenské služby, programové vybavení
poplatky – KB, telefony, poštovné
ochranné pomůcky
školení, vzdělávání
pohoštění

2 516 730,39 Kč

mzdové náklady MŠ + ONIV
z toho:
náklady na platy
odvody sociálního a zdravotního pojištění + FKSP
ONIV:
cestovné, vzdělávání, zákonné pojištění,
náhrada dočasné pracovní neschopnosti

7 939 160,-- Kč

Ztráta/Zisk roku 2013

1 078 846,04
367 864,06
115 359,-98 331,89
199 491,50
15 278,-152 861,90
143 445,-179 082,62
91 132,52
1 764,-38 399,90
32 442,96
1 700,-731,--

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

5 821 377,-- Kč
2 027 883,-- Kč
89 900,-- Kč
7 436,61 Kč

Kontrola hospodaření
Město Jičín provedlo kontrolu hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109 za rok 2013 ve dnech 22. - 24. 4. 2014 ve smyslu zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 320/2001., o finanční kontrole ve
veřejné správě ve znění pozdějších předpisů se závěrem: „V organizaci nebyly zjištěny nedostatky.“
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Výroční zprávu o činnosti školy zpracovali:
PaedDr. Ivan Truhlička – ředitel školy
kapitoly 5. a 13. zpracovala Mgr. Drahomíra Kocourková – vedoucí vychovatelka školní družiny a
školní metodička prevence sociálně patologických jevů
kapitolu 14. zpracovala Mgr. Zlatuše Kynčlová – zástupkyně ředitele pro MŠ
kapitoly 15. a 16. zpracovala Hana Suchánková – ekonomka školy

V Jičíně 30. září 2014

.............................................................
PaedDr. Ivan Truhlička, ředitel školy
Tato zpráva je vyhotovena ve třech výtiscích (školská rada, ředitelství ZŠ, zřizovatel školy).
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