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1.Charakteristika školy 
 
1.1. Základní údaje o škole 
 
Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 
Adresa školy:  Poděbradova 18, 506 01 Jičín 
IČO: 75019485 
Právní forma : Příspěvková organizace 
E-mail: skola@3zs.jicin.cz 
Web: www.3zs.jicin.cz 
Zřizovatel:  Město Jičín, Žižkovo náměstí 18 
 
 
Základní škola,Jičín,Poděbradova 18 je plně organizovaná základní škola s právní 
subjektivitou  a od  1.ledna 2003 je příspěvkovou organizací. 
Škola poskytuje  základní vzdělání podle učebních dokumentů č.j.16847/96-2,Základní škola 
v 5. ročníku, a podle “ Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání -Škola pro 
všechny“v ostatních ročnících. Je rozdělena na první a druhý stupeň. Ve školním roce 
2010/2011  jsme měli na škole 12 tříd, osm na prvním stupni a čtyři na druhém stupni. 
Celkem navštěvovalo školu k 1.10.2010 265 žáků, na I.stupni 163. Z tohoto počtu bylo 22 žáků 
integrovaných ( 12 na I.stupni). Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Školní 
družina měla 3 oddělení a k 1.10.2010  bylo zapsáno 87 dětí. Školní družina nabídla žákům 6 
zájmových kroužků ( výtvarný, pohybové hry pro chlapce a pro dívky , počítačový kroužek , 
šachový kroužek a šikovné ručičky). 
Mgr. I.Šimralová vedla Nápravu VPU a Mgr. M.Štálová vedla Logopedii, Mgr. A.Babáková 
vedla Sportovní kroužek. Na škole také pracovaly dvě pedagogické asistentky J.Popková u 
žáka J.Bílka v VIII.třídě a J.Knapová u žákyně N.Kuruczové ve třídě III.A. Celkem měla škola 
18 pedagogických pracovníků, 3 vychovatelky , 4 provozní zaměstnance a hospodářku. 
Součástí školy je i školní jídelna  a výdejna. Zajišťuje obědy i pro ZŠ 17.listopadu, ZŠ Soudná, 
ZŠ Nemyčeves a pro žáky  Masarykovy obchodní akademie a pro žáky Soukromé střední 
podnikatelské školy Altman v Jičíně. Pracuje zde 9 kuchařek, jejich vedoucí a administrativní 
pracovnice.I v tomto školním roce nabízela jídelna výběr ze dvou jídel. 
 
1.2.Materiálně technické zajištění školy 
 
Škola je umístěna v okrajové části města. Areál budovy tvoří stará část budovy z roku 1892, 
která byla v roce 1998 rozšířena moderní přístavbou, která je bezbariérová.Výhodou školy je 
nová samostatná tělocvična s horolezeckou stěnou , nové fotbalové hřiště s umělým povrchem, 
víceúčelové hřiště na míčové hry, běžecká dráha, plážový kurt a sektory pro skok daleký a 
vysoký.  
Vzhledem k omezeným finančním možnostem byly provedeny ve školním roce 2010/2011 
pouze nejnutnější opravy a běžná údržba. Vymalovány byly jen některé třídy, ve studovně bylo 
dokončeno zatemnění, opraveny byly žaluzie a rolety. Největšími výdaji bylo pořízení nové 
telefonní ústředny a nátěry oken na jižní straně nové přístavby, jídelny a tělocvičny. 
Byla také provedena obnova učebnic a učebních pomůcek. 
 
 
 
 



2. Personální údaje 
2.1.Personální údaje 
 
Pracovní kolektiv byl ve školním roce 2010/2011 stabilizovaný. 
Pedagogický sbor měl i nadále převahu žen. Celkem pracovalo ve škole 18 pedagogických 
pracovníků, 3 vychovatelky školní družiny, 2 pedagogické asistentky J.Popková u žáka J.Bílka 
v VIII.třídě  a  J.Knapová u žákyně N.Kuruczové ve III.A třídě. Hudební výchovu vyučovala 
na zkrácený úvazek V.Čejková. Mgr. J.Hlawatschke pokračovala  na mateřské dovolené. 
Z mateřské dovolené se vrátila Mgr. G.Paulusová. 
Na I.stupni byla většina vyučujících aprobovaných.Ve IV.B třídě vyučovala Český jazyk 
Mgr.G.Paulusová  a Matematiku Mgr. M.Šonská,Vlastivědu, Přírodovědu a Výtvarnou 
výchovu Mgr. H.Holasová, v V.ročníku a ve IV.A Matematiku Mgr. J.Prchlá.  Na II.stupni 
byly předměty obsazovány kvalifikovaně nebo podle příbuznosti oboru ( aprobace). Nadále 
jsme postrádali aprobaci cizích jazyků, výpočetní techniky a některých výchov. 
 
2.2. Aprobovanost vyučujících: 
Na II.stupni: 
 
Předmět: Aprobovaný: Neaprobovaný: 
M M.Šonská, J.Prchlá  
Čj G.Paulusová, L.Paličková  
Fy J.Prchlá  
Př R.Bilanská  
Aj  H.Petrová, J.Grohová, R.Bilanská 
Nj  H.Holasová 
Ch M.Šonská  
D G.Paulusová, J.Grohová  
Z M.Vejvoda, H.Holasová  
Ov Z.Budinská  
Vv L.Paličková  
Tv Z.Budinská, M.Vejvoda  
Hv V.Čejková  
Pč J.Grohová M.Krupka 
Inf  Z.Budinská, J.Grohová 
Rv  Z.Budinská 
Vz  Z.Budinská, G.Paulusová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.3.Personální obsazení školy 
 
Ředitel školy: Mgr. Miloš Vejvoda 
Zástupce ředitele školy: Mgr. Jaroslava Zilvarová 
Třídní učitelé : 
 
I.A Mgr.Eva Dlouhá 
I.B Mgr. Alena Babáková 
II. Mgr. Irena Šimralová 
III.A Mgr.Michaela Štálová 
III.B Mgr. Renata Vaníčková 
III.B Mgr. Eva Dlouhá 
IV.A Mgr.Hana Petrová 
IV.B Mgr. Hana Holasová 
V. Milan Krupka 
VI.. Mgr. Lenka Paličková 
VII. Mgr.Miloslava Šonská 
VIII. Mgr.Jaroslava Prchlá 
IX. Mgr. Zlata Budinská 
   
 Bez třídnictví: 
Mgr. Renata Bilanská 
Mgr. Jana Grohová 
Mgr. Gabriela Paulusová 
Věra Čejková  ( externí učitelka ze ZUŠ) 
Pedagogické asistentky: 
Jolana Knapová 
Jana Popková 
Vedoucí vychovatelka ŠD : Eva Prokopová 
Vychovatelky: Soňa Svobodová 
                       Jana Herbrychová 
Hospodářka: Dana Portyšová 
Provozní zaměstnanci: 
Jaroslav Kalkus –školník 
Marta Patková – uklízečka 
Jitka Křelinová- uklízečka 
Věra Pavelková – uklízečka 
Školní jídelna: 
Eva Mašková – vedoucí 
Ladislava Papežová – administrativní pracovnice 
Marcela Balcarová- kuchařka 
Jiřina Čapková – vedoucí kuchařka 
Věra Floriánová – kuchařka 
Lucie Vinklářová- kuchařka 
Dagmar Karlasová – kuchařka 
Ilona Maxová- kuchařka 
Jana Prknová –kuchařka 
Eliška Bímová – kuchařka 
Tereza Učená - kuchařka 



 
Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 
 
Úvazky vyučujících pro školní rok 2010/2011 
 
 
Vejvoda Miloš: 
 
Zeměpis VIII. 1h 
Zeměpis  VI. 2h 
Tělesná výchova – chlapci VII. 2h 
Tělesná výchova – chlapci VIII. 2h 
Celkem:  7 h 
 
 
Zilvarová Jaroslava: 
 
Prvouka  III.A 3h 
Prvouka III.B 3h 
Přírodověda  IV.A 1h 
Vlastivěda IV.A 2h 
Výtvarná výchova  V. 2h 
Celkem:  11 h 
 
Babáková Alena: 
 
Český jazyk I.B 9h 
Matematika I.B 4h 
Prvouka I.B 2h 
Hudební výchova I.B 1h 
Výtvarná výchova I.B 1h 
Pracovní činnosti I.B 1h 
Tělesná výchova I.B 2h 
Celkem:  20 h 
 
Dlouhá Eva: 
 
Český jazyk I.A 9h 
Matematika I.A 4h 
Prvouka I.A 2h 
Hudební výchova I.A 1h 
Výtvarná výchova I.A 1h 
Pracovní činnosti I.A 1h 
Tělesná výchova I.A 2h 
Celkem:  20 h 
 
 
 
 



 
 
Šimralová Irena: 
 
Český jazyk II. 9h 
Matematika II. 5h 
Pracovní činnosti II. 1h 
Výtvarná výchova II. 1h 
Tělesná výchova II. 2h 
Dyslexie  1h 
Celkem:  19 h 
 
 
Štálová Michaela: 
 
Český jazyk III.A 9h 
Matematika III.A 5 h 
Hudební výchova III.A 1h 
Výtvarná výchova III.A 1h 
Pracovní činnosti III.A 1h 
Tělesná výchova III.A 2h 
Výtvarná výchova  IV.A 2h 
Logopedie  1h 
Celkem  22 h 
 
Vaníčková Renata : 
 
Český jazyk III.B 9h 
Matematika III.B 5h 
Hudební výchova III.B 1h 
Výtvarná výchova III.B 1h 
Pracovní činnosti III.B 1h 
Tělesná výchova III.B 2h 
Hudební výchova II. 1h 
Prvouka II. 2h 
Celkem:  22 h 
 
 
Petrová Hana: 
 
Český jazyk IV.A 7h 
Anglický jazyk II. 1h 
Anglický jazyk IV.A 3h 
Anglický jazyk IX. 3h 
Anglický jazyk - vol. IX. 2h 
Anglický jazyk VIII. 3h 
Anglický jazyk VII. 3h 
Celkem:  22h 
 



 
 
Holasová Hana: 
 
Přírodověda IV.B 1h 
Vlastivěda IV.B 2h 
Výtvarná výchova IV.B 2h 
Německý jazyk IX. 3h 
Německý jazyk- vol. IX. 2h 
Německý jazyk - vol. VIII. 2h 
Německý jazyk- vol. VIII. 2h 
Německý jazyk- vol. VII. 2h 
Německý jazyk- vol. VII. 2h 
Zeměpis IX. 2h 
Zeměpis VII. 2h 
Celkem:  22 h 
 
 
Krupka Milan: 
 
Český jazyk V. 8h 
Vlastivěda V. 2h 
Přírodověda V. 2h 
Pracovní činnosti V. 1h 
Hudební výchova V. 1h 
Hudební výchova IV.A 1h 
Hudební výchova IV.B 1h 
Pracovní činnosti IV.A 1h 
Pracovní činnosti IV.B 1h 
Pracovní činnosti chlapci VI. 1h 
Pracovní činnosti chlapci VII. 1h 
Pracovní činnosti chlapci VIII. 1h 
Pracovní činnosti chlapci IX. 1h 
Celkem:  22h 
 
Paličková Lenka: 
 
Český jazyk VI. 4+1h 
Český jazyk  VIII. 5h 
Český jazyk IX. 5h 
Výtvarná výchova VI. 2h 
Výtvarná výhova VII. 2h 
Výtvarná výchova VIII. 1h 
Výtvarná výchova IX. 1h 
Pracovní činnosti dívky VI. 1h 
Celkem:  22 h 
 
 
 



 
Šonská Miloslava: 
 
Matematika VI. 4h 
Matematika VII. 4h 
Matematika IX. 5h 
Matematika IV.B 5h 
Chemie VIII. 2h 
Chemie IX. 2h 
Celkem  22h 
 
Prchlá Jaroslava: 
 
Matematika VIII. 5h 
Matematika V. 5h 
Matematika IV.A 5h 
Fyzika VI. 2h 
Fyzika VII. 2h 
Fyzika VIII. 2h 
Fyzika IX. 1h 
Celkem:  22h 
 
Grohová Jana: 
 
Anglický jazyk II. 1h 
Anglický jazyk III.B 3h 
Anglický jazyk V. 3h 
Anglický jazyk VI. 3h 
Anglický jazyk VIII. 3h 
Dějepis VII. 2h 
Dějepis IX. 2h 
Pracovní činnosti dívky VII. 1h 
Pracovní činnosti dívky IX. 1h 
Pracovní činnosti dívky VIII. 1h 
Informatika VII. 1+1 
Celkem:  22 h 
 
Bilanská Renata: 
 
Anglický jazyk III.A 3h 
Anglický jazyk IV.B 3h 
Anglický jazyk V. 3h 
Anglický jazyk VI. 3h 
Anglický jazyk VII. 3h 
Přírodopis VI. 2h 
Přírodopis VII. 2h 
Přírodopis VIII. 1h 
Přírodopis IX. 2h 
Celkem:  22h 



Budinská Zlata: 
 
Tělesná výchova chlapci IX. 2h 
Tělesná výchova chlapci VI. 2h 
Tělesná výchova dívky VI.+VII. 2h 
Tělesná výchova dívky VIII.+IX. 2h 
Tělesná výchova  IV.A. 2h 
Tělesná výchova IV.B 2h 
Tělesná výchova V. 2h 
Občanská výchova VIII. 1h 
Občanská výchova IX. 1h 
Informatika IV.A 1h 
Informatika IV.B 1h 
Informatika-vol. IX. 1h 
Informatika-vol. VIII. 1h 
Informatika VI. 1+1h 
Celkem:  22h 
 
Paulusová Gabriela: 
 
Český jazyk  IV.B 7h 
Český jazyk VII. 4h 
Dějepis VI. 2h 
Dějepis VIII. 2h 
Výchova ke zdraví VI. 1h 
Výchova ke zdraví VII. 1h 
Výchova ke zdraví VIII. 1h 
Občanská výchova VI. 1h 
Občanská výchova VII. 1h 
Seminář ze společenskovědních předmětů-vol. VIII. 1h 
Seminář ze společenskovědních předmětů-vol. IX. 1h 
Celkem:  22h 
 
 
Čejková Věra: 
 
Hudební výchova VI. 1h 
Hudební výchova VII. 1h 
Hudební výchova VIII. 1h 
Hudební výchova IX. 1h 
Celkem:  4h 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3. Vzdělávací program školy 
3.1. Vzdělávací program 
 
Výuka probíhala ve školním roce 2010 /2011  podle „Školního vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání  Škola pro všechny,“a  v pátém ročníku podle učebního dokumentu 
 „ Základní škola – č.j. 16 847/96 -2.“ 
Učivo stanovené osnovami a vzdělávacím programem bylo rozpracováno jednotlivými 
vyučujícími do tematických plánů učiva pro jednotlivé ročníky a vyučovací předměty. 
Příprava plánů byla projednána v předmětových komisích. Plnění plánů bylo kontrolováno 
při hospitacích. 
Ve školním roce 2010/2011 byly zařazeny tyto volitelné předměty:  
 
7.ročník 8.ročník 9.ročník 
Německý jazyk Seminář ze společenskovědních předmětů Seminář ze společenskovědních předmětů  
 Německý jazyk Německý jazyk 
 Informatika Informatika 
 
3.2. Školní vzdělávací program 
 
Výuka podle ŠVP  postoupila do 4. a 9. ročníku.  
Školskou radou byl dne 29.6.2010 schválen dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu 
„Škola pro všechny.“ 
Úpravy byly zaměřeny na oblast obsahové náplně volitelného předmětu Seminář ze 
společenskovědních předmětů – v rámci předmětu lze zařadit Etickou výchovu od školního 
roku 2010/2011. 
Největším přínosem bylo projektové vyučování, které bylo zařazeno do všech ročníků školy. 
Z celoškolních projektů by nejúspěšnější projekt „ Vánoce ve světě,“do kterého se zapojili 
všichni žáci školy. Devátý  ročník pod vedením Mgr. Z.Budínské se zapojil do projektu 
„Zachytit zmizelé“ ve spolupráci s regionálním muzeem. 
Tradičními projekty byla Čarodějnická škola a  Vánoční dílny na I.stupni, Městský orientační 
závod pro žáky třetích až sedmých  tříd. 
              
Projekty ve školním roce 2010/2011 
 
 
Celoškolní projekty: 
 
Vánoce ve světě (1.stupeň+II.stupeň)) 
Městský orientační závod ( IV.A,IA.B,V,VI,VII) 
Vánoční dílny ( I.stupeň) 
Čarodějnická škola(I.stupeň) 
 
1.ročník  
 E.Dlouhá: I.A   Podzim – měsíční projekt 
                           Zima – týdenní projekt 
                          Jaro –týdenní projekt 
  A.Babáková I.B  Člověk- týdenní projekt 
                             Podzim – týdenní projekt 



                                     Zima – týdenní projekt 
     Zimní sporty- týdenní 
                                        
 
 
2.ročník 
  I.Šimralová: II.           Bajka –týdenní projekt 
                                      Podzim okolo nás – měsíční projekt 
     Obecná a vlastní jména – denní projekt 
   J.Grohová: II.            Hallowen 
                                      My Family  
     
 
 
3.ročník 
M.Štálová:   III.A   Já –lidé,příroda a svět kolem nás- celoroční projekt 
                        Pohádka- měsíční projekt 
                        Poznáváme svět brambor – týdenní projekt 
                                    Cesta za pokladem a poznáním –1.klíč k informacím  čtvrtletní projekt 
                                                                                         2.klíč Karneval-klíč k nápaditosti 
R.Bilanská III.A Food 
                                   Clothes 
          
 
 
J.Zilvarová: III.A.B Naše vlast-kamarádi z Evropy – týdenní projekt 
                    III.A.B Voda –týdenní projekt 
                    III.A,B Houby- týdenní projekt 
         III.A.B  Zdravý životní styl – týdenní projekt 
 
 
J.Grohová III.B Food 
                                   Hallowen 
 
R.Vaníčková III.B Kalendář – denní projekt 
                                   Cesta za sluníčkem celoroční projekt 
                                   Světlo – dvoudenní projekt 
                                  Z pohádky do pohádky – týdenní projekt 
 
 
 
4.ročník 
 J.Zilvarová IV.A Encyklopedie přírody – celoroční projekt 
                                    Významné osobnosti našich dějin – měsíční projekt 
H.Holasová IV.B Jehličnaté stromy 
                                    Kraje ČR 
                                    Moje město 
                                    Keltský horoskop 
                                     Lidé v pravěku 
 



R.Bilanská IV.B School 
                                   Animals 
                          
 
5.ročník 
J.Grohová V. Communication 
                                   Free time 
R.Bilanská V. Communication 
 
6.ročník 
R.Bilanská VI. Méně známí živočichové – půlroční projekt 
                                   Hmyz 
                                   My life – týdenní projekt 
                                   Animals- týdenní projekt 
G.Paulusová  Svatba – týdenní projekt 
   Moje město 
J.Grohová  My life 
                                   My snímal 
M.Šonská  Tvorba modelů –třídenní projekt 
 
7.ročník 
R.Bilanská                 Moje oblíbené zvíře – celoroční projekt 
                                  Tvoříme herbář –dvoutýdenní projekt 
            Entertainment – týdenní projekt 
 
H.Holasová           Ich - denní 
                                  Meine Familie-denní 
           Amerika – měsíční projekt 
                                Afrika – měsíční projekt 
 
H.Petrová          My Family 
                                 Our Republic 
 
J.Grohová,L.Paličková: Doba lucemburská – týdenní projekt 
 
8.ročník 
 
H.Holasová  Mein Hobby 
   Mein Tier 
   Jahreszeiten.Monate. 
H.Petrová  The ideal City 
 
G.Paulusová  Prevence drog 
   Drogy kolem nás 
                                   Prevence šikany 
M.Šonská  Kovy 
 
R.Bilanská  Člověk -celoroční projekt 
 
 



 
 
9.ročník 
 
H.Petrová  My free-time activities 
 
Z.Budinská  Zachytit zmizelé- půlroční projekt 
 
H.Holasová  Mein Zimmer 
                                   Mein Tag – dvoutýdenní projekt 
                                   Česká republika – měsíční projekt 
R.Bilanská  Poznáváme neživou přírodu –celoroční projekt 
 
J.Grohová  Světová kultura,věda a technika mezi válkami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.Počty žáků: 
 
( Počty tříd, žáků k 1.10.2010, počty oddělení ŠD, kroužky k 1.10.2010) 
 
 Školní rok  2010/2011 
Počet tříd celkem 12 
Počet tříd I.stupeň 8 
Počet tříd II.stupeň 4 
Počet žáků celkem 265 
Počet žáků I.stupeň 163 
Počet žáků II.stupeň 102 
Školní družina 3.oddělení 
Počet žáků celkem: (  1.10.2010) 87 
Počet kroužků celkem 5 
Výtvarný kroužek 12 
Šachový kroužek 10 
Počítačový kroužek 26 (14,12) 
Pohybové hry 31 (17,14) 
Šikovné ručičky 13 
Počet žáků zapsaných do 1.ročníku 46 ( 7 odklad) 
Počet žáků ,kteří nastoupili do 1.ročníku 39 
 
Ve školním roce 2010/20101 vycházelo 22  žáků, všichni umístěni. 
 Na víceleté gymnázium odešla ze 7 ročníku 1 žákyně. 
Z 8.ročníku odešel na učební obor 1 žák. 
 
5.Hodnocení žáků 
5.1. Hodnocení žáků 
 
Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole.Je běžnou 
činností, kterou učitel vykonává ve škole průběžně ve výuce po celý školní rok. 
Na naší škole jsou žáci od 1.ročníku hodnoceni  pomocí klasifikace, která je srozumitelná 
žákům, učitelům i rodičům. Žáci jsou klasifikováni známkou z jednotlivých předmětů, 
hodnocení vychází ze stávajícího klasifikačního řádu. V hodnocení se přístup vyučujícího 
zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho poznávací motivace k učení namísto 
jednostranného zdůrazňování chyb.Učitelé přistupují k hodnocení objektivně, s přiměřenou 
náročností a pedagogickým taktem vůči žákovi. 
 Ve školním roce 2010/2011 bylo ve škole celkem 265  žáků. Konkrétní výsledky žáků 
jsou v  přehledech klasifikace za 1. a 2. pololetí. 
Celkově:  
V 1.pololetí prospělo s vyznamenáním 182  žáků, neprospělo 5  žáků. 
Ve II.pololetí prospělo s vyznamenáním 170  žáků, neprospěl 1 žák I.stupně. 
Sníženou známku z chování měl v 1.pololetí 1 žák II.stupně. 
Ve  2 pololetí měli 2 z chování 3 žáci II.stupně a 1 žák I.stupně. 
V průběhu školního roku byla také udělena výchovná opatření:Důtka třídního učitele – 18 
žáků, důtka ředitele školy - 1 žák. 
Všichni žáci devátých ročníků byli přijati na školy, na které se hlásili. 
1 žák z 8.ročníku nastoupil na učební obor. 
 
 



5.2. Přehledy klasifikace  (příloha) 
  
6. Průběh a výsledky vzdělávání 
6.1.Hospitační činnost 
 
Hospitační činnost ve školním roce 2010 /2011 vycházela z Plánu hospitační činnosti 
schváleným ředitelem školy. 
V průběhu roku proběhlo 36  hospitací u vyučujících I. a II. stupně. 
Hospitace byly zaměřeny na návaznost učiva, soulad s osnovami a školním vzdělávacím 
programem školy, zařazování vhodných vyučovacích metod.Cílem hospitací je poskytnout 
pedagogům zpětnou vazbu a pomoci jim lépe překlenout problémy, se kterými se při své práci 
setkávají. 
Kladem byla návaznost učiva téměř ve všech hodinách, srozumitelnost výkladu, připravenost 
vhodných pomůcek, péče integrovaným žákům. V hodinách většinou vyučující volili přiměřené 
cíle, respektovali individuální tempo žáků a jejich  zvláštnosti. Vyučující I.stupně také 
zařazovali do hodin vhodné relaxační prvky ke snížení únavy žáků.  
Nedostatkem v hodinách bylo malé využívání audiovizuální techniky, učitelé upřednostňují 
klasické metody s využitím obrazů a map,( názornost byla zajištěna),nedostatky také 
setrvávají v možnostech žáků vybrat si úkoly různé obtížnosti v hodině ,( rozdílné tempo ani 
vědomosti žáků nebyly řešeny formou diferenciace),ze strany žáků v malé aktivitě,zájmu o 
učivo, vyjadřovacích schopnostech žáků. Atmosféra v hodinách byla dobrá,mezi vyučujícími a 
žáky vládla přátelská atmosféra. 
O průběhu hospitace každé hodiny byl proveden hospitační záznam a s vyučujícím byl 
proveden pohospitační rozhovor. Závažné nedostatky nebyly zjištěny. 
Vedení pedagogické dokumentace bylo v pořádku. 
 
6.2. Plán hospitační činnosti (příloha) 
6.3.Přehled hospitací ( příloha) 
 
 
6.4. Práce třídního učitele.  
Ve školním roce 2010/11 se práce třídních učitelů zlepšila, zvláště ve vedení pedagogické 
dokumentace.Třídní učitelé chodili na pedagogické rady i na třídní schůzky rodičů 
připraveni.Předávali žákům informace, související s činností školy a aktuálními změnami, 
vedli žáky ke znalosti školního řádu a jeho respektování. Spolupracovali s ostatními 
vyučujícími při řešení problémů ve vzdělávání a výchově žáků. 
Nejtěžším úkolem pro třídního učitele je jeho každodenní  péče a styk se třídou, cílené 
napomáhání při vytváření a rozvíjení dobrých sociálních vztahů mezi žáky třídy.Zde existují 
mezi učiteli rozdíly,ale oproti loňskému roku se situace zlepšila. 
Proti předcházejícím letům bylo méně problémů se žáky 9.ročníku. 
K výraznému zlepšení došlo i v práci předmětových komisí. 
Zlepšila se i komunikace   s rodiči žáků, osvědčily se osobní pohovory s rodiči. 
Estetika tříd byla rozdílná, I.stupeň bez připomínek,na II.stupni došlo ke zlepšení v péči o 
prostředí třídy i prostorů chodeb. 
Vyučující prezentovali výsledky práce žáků z projektového vyučování na chodbách školy. 
 
 
 
 
 



 
6.5.Hodnocení učitelů 
Při hodnocení učitelů vycházíme ze zkušenosti minulých let.Hodnocení probíhá podle 
následujících kritérií: 
1.Úroveň výsledků výchovně vzdělávací práce 
2.Práce třídního učitele 
3. Práce navíc ( sešity, ČMOS, kabinety, soutěže, olympiády, metod.orgány). 
Každý učitel je samostatně obodován a podle jednotlivých kriterií mu je navržen osobní 
příplatek (max. 60 bodů). 
Vzhledem k omezeným finančním možnostem školy nemohl být osobní příplatek 
zaměstnancům vyplácen. 
 
 
 7.Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
7.1.Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo ve školním roce 2010/11 v souladu 
s Plánem dalšího vzdělávání školy. S nabídkou jednotlivých akcí  se vyučující seznámili 
prostřednictvím nástěnky ve sborovně.Přihlášky na akce vyplňovali vyučující samostatně a 
odevzdávali je řediteli školy ke schválení. Vyučující využívali především nabídky  ze NIDV 
Hradec Králové nebo  nabídky dalších akreditovaných pracovišť. Povolení jednotlivých akcí 
provedl ředitel školy s přihlédnutím k potřebnosti školy, počtu akcí, kterých se pracovník 
účastnil, časové a finanční náročnosti.O průběhu akce pedagogický pracovník stručně 
informoval vedení školy. Se zaměřením a obsahem jednotlivých vzdělávacích seminářů 
zúčastnění vyučující vždy seznamovali své kolegy na pracovních poradách a předmětových 
komisích a získané poznatky byly použity v praxi při výuce a výchově žáků. 
Vzdělávacích akcí se účastnila i hospodářka školy. 
Účast na vzdělávacích akcích byla limitována finančními možnostmi, které byly proti minulým 
letům výrazně nižší. 
 Jednotlivé vzdělávací akce za školní rok 2010/11 jsou  uvedeny v přehledu. 
Všichni vyučující se zúčastnili také  školení uskutečněného ve škole na téma Práce 
s interaktivní tabulí.                                                                                                                                                                                                                                           
 
7.2. Přehled vzdělávacích akcí ve školním roce 2010/2011 
 
 
Paulusová G.       Dramatická výchova ve škole          16.-22.září 2010 
Portyšová D.       Problémy účetnictví I                            9.11. 2010 
                            Problémy účetnictví II                          20.4.  2011 
Štálová M.           Péče o řeč dětí                                     11.10. 2010 
Šimralová I.        Doškolovací kurz lyžování              15.-17. prosinec 2010 
                           Supervize                                               25.5. 2011-09-14 
Petrová H.         Metodický seminář AJ                           24.2.2011 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
8.Úkoly školní družiny 
 
K 1.září 2010 se přihlásilo do školní družiny  87 dětí. 
Byly rozděleny do tří výchovných skupin pod vedením kmenových vychovatelek: S.Svobodové, 
E.Prokopové a J.Herbrychové. 
Školní družina nabídla žákům několik zájmových kroužků ( výtvarný kroužek, pohybové hry 
pro chlapce, pohybové hry pro dívky, počítačový kroužek pro začátečníky i pokročilé, šachový 
kroužek a šikovné ručičky). 
Podstatou pedagogické práce ve školní družině byla tvořivá improvizace, pružné a citlivé 
reagování na okamžitou situaci.Cílem nebylo pouze doplňování a obohacování vědomostí ale 
i příprava pro život.Žáci se učili  především komunikovat, obhájit svůj vlastní názor a 
respektovat názory ostatních, přizpůsobit se práci v týmu. 
Aby byla nabídka školní družiny pestrá, byla zařazena projektová odpoledne : družina 
naruby, výtvarné dílny, sociálně- psychologické,motorické a kreativní hry, sportovní soutěže, 
dramatická odpoledne.Žáci navštívili filmová představení,pořádali karneval,nacvičovali 
pásma,vyráběli dárky, svými pracemi zdobili školu, jídelnu i městskou knihovnu. 
Rodiče i žáci pozitivně hodnotili činnost školní družiny a činnost kroužků. Velmi zdařilé byly 
také internetové stránky, kde rodiče získávali konkrétní údaje a fotografie z jednotlivých akcí. 
V průběhu roku bylo na internetových stránkách prezentováno velké množství akcí.(44) 
Úlohu řídící pracovnice velmi dobře plnila vedoucí vychovatelka Eva Prokopová. 
 
 
9.Akce školy ve školním roce 2010/2011 
 
Během školního roku 2010/11 se žáci školy účastnili velkého množství různých kulturních, 
sportovních,ekologických a dalších akcí, exkurzí, výletů. 
Navštěvujeme školní, okresní, krajská kola různých soutěží. 
Letos jsme se účastnili matematické, biologické olympiády, Pythagoriády,recitační soutěže, 
výtvarných soutěží. Protože máme sportovně nadané žáky, obsadili jsme téměř všechny 
sportovní soutěže. 
Na škole v přírodě byli žáci ze IV.A,IV.B,III.A,III.B. 
Žáci 1.-4.ročníku absolvovali Plavecký výcvik, žáci 7.ročníku Lyžařský výcvik. 
 
Sportovní soutěže: 
Přespolní běh Nová Paka 
Florbal Orion Cup 
Házená 
Vánoční atletický pětiboj 
Školní turnaj MacDonaldś Cup 
O pohár starosty města – fotbalový turnaj 
 
 
Filmová představení ( Biograf Český ráj) 
 Jak bydlely princezny 
Rio 
Čertova nevěsta 
Toy Story Příběh hraček 
 



 
 
Divadelní představení, koncerty 
 
Jak se krotí princezny- Divadlo Mladá Boleslav 
Famfárum- Masarykovo divadlo Jc 
Princ a chuďas -Klicperovo divadlo HK 
Slavnostní hostina K-Klub Jc 
Dalskabáty K-Klub Jc 
Balet pražské konzervatoře- Masarykovo divadlo Jc 
Tanec života- ZUŠ Jičín 
Ostře sledované vlaky-Divadlo Mladá Boleslav 
Marná lásky snaha – Klicperovo divadlo HK 
 
Ostatní akce: 
Hoblinková dílna – I.stupeň 
Sportovní den SZMJ pro 1.ročník 
Beseda o ježkovi (muzeum I stupeň) 
Světlo budiž pochváleno – Galerie Jc 
Vyrobeno ze záplat – Galerie Jc 
Mikulášská nadílka  
Vánoce ve světě I.a II.stupeň 
Vánoční dílny I.stupeň 
Pasování na čtenáře 1.ročník 
Okinawské karate I. a II .stupeň 
Výstava R.Pilaře 
Svět zvířat- K-Klub 
Recitační soutěž ( školní,okresní,krajské kolo) 
Jak se dělá kniha, Pohádkové bytosti, Václav Čtvrtek ( knihovna) 
Příběhy ze života dětí – knihovna 
Pohádkové písničky- hudební oddělení knihovna 
Zajímavý svět- muzeum přírody 
Masopust – knihovna v.Čtvrtka 
Beseda se spisovatelem M.Kratochvílem - knihovna 
Čarodějnický průvod 
Velikonoční dílny v muzeu JC 
Program Jaro – Os Muzeum Český ráj 
Beseda p. Mrkáčkem o knize Český ráj 
K.J.Erben – beseda knihovna 
Den Země – beseda p.Šanderové 
Malované zpívání -KD JC 
Beseda s.p.Zimovčákem : Na vysokém kole po světě 
Exkurze do hvězdárny v HK 
Exkurze Vánoční ozdoby v Jičíně 
Exkurze Praha- Národní muzeum- Staré pověsti české 
Exkurze Kutná Hora 
Planeta Země- Čína – projekce v kině 
Beseda se spisovatelkou I.Březinovou 
Beseda Sláva, nazdar výletu – knihovna Jc 
Projekt zmizelých – státní archiv, obl.nemocnice Jc, Hasiči HZS Jičín, Policie ČR 



Láska, děti ještě ne – přednáška K-Klub 
Sportovní den školy 
 
 
9.1. Mimořádné výsledky a úspěchy žáků 
 
Ve školním roce 2010/2011 se žáci naší školy zapojili do celé řady soutěží a dalších akcí. 
Z nejlepších výsledků uvádíme: 
 
Vědomostní olympiády: 
Zeměpisná O.   V.Jirutka  1. místo v OF , v KF 2.místo 
                       P.Vitvar    2. místo v OF, v KF 6.místo 
Biologická O.  T.Coufal  4. Místo v OF,  
                       V. Chramostová  4.místo v OF 
Pythagoriáda  P.Vitvar   4. místo v OF 
Anglic.jazyk O. K.Košťáková  4.místo v OF 
Recitace (2.a 3. tř.)A.Pospíšilová a R.Šoltys postup do krajského kola 
 
Sportovní soutěže : 
Přespolní běh Nová Paka – 3.místo družstva mladších žákyň ze 6.roč. 
Florbal    D Ml.  3. místo v OF 
                D St.    2. místo v OF 
Házená    D St.   1. místo v KF 
Basketbal  D St.  2.místo OF ,  4.místo v KF. 
Pohár rozhlasu – atletika OF  D Ml.     2.místo 
McDonaldś cup – OF CH Ml.  2. místo 
Orientační běh – finále Jč. Škol.- P.Vitvar  1.místo 
O pohár starosty Jičína  (fotbal 1.a 2.tř.)  1. místo 
 
 
9.2.Školní parlament 
 
Škole se velmi osvědčila spolupráce se Školním parlamentem. Školní parlament se pravidelně 
schází pod vedením vyučujících Mgr.H. Holasové a Mgr M.Štálové .Celkem se uskutečnilo  8 
schůzek. 
Ve Školním parlamentu má každá třída od 3. do 9. ročníku 2 zástupce.Předsedou parlamentu 
se stal žák 6. třídy Prokop Vitvar. 
Školní parlament se vyjadřuje k problémům školy a mimoškolní činnosti, zprostředkuje 
výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy. Připravuje a 
organizuje činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd.Pomáhá řešit připomínky a návrhy 
žáků na lepší chod školy. 
V průběhu roku vyšla  2 čísla  časopisu „ Trojkoviny.“ Proběhlo také několik zajímavých 
akcí: 
Turnaj v piškvorkách, byla zavedena školní relace v rozhlase,sportovní turnaje pro žáky 
I.aII.stupně.Nejzdařilejší akcí bylo uspořádání Dětského dne pro MŠ Máj, se kterou již 2 roky 
máme navázánu spolupráci. 
 
 
 
 



 
 
 
 
10. Úkoly výchovného poradenství 
10.1.Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami  
 
K 30.9.2010 evidovala naše škola 22 integrovaných žáků, 10 z II.stupně. 
Žáci se speciálními potřebami ve vzdělávání byli integrováni do běžných tříd, jejich výuka 
probíhala podle individuálních vzdělávacích plánů s ohledem na jejich druh omezení, 
zejména pak v českém a cizím jazyce a podle potřeby i v dalších předmětech. 
Výchovná poradkyně po vzájemné dohodě s třídním učitelem, rodiči a ve spolupráci 
s poradenským zařízením (Ped.psych.poradna Jičín, Trutnov, Semily a SPC Jánské Lázně 
)zajišťovala diagnostická i kontrolní  vyšetření žáků po dvou letech. Na základě odborných 
posudků a žádosti rodičů byly vytvořeny individuálně vzdělávací plány. 
Učitelé v hodinách přistupovali k těmto žákům diferencovaně, nechyběl individuální přístup 
při zadané samostatné práci. Integrovaným žákům byly zadávány při písemných činnostech 
kratší písemné celky,byla jim zadávána doplňovací cvičení a opisy textů místo diktátů, byl 
upřednostňován jejich mluvený projev. Vedle klasifikace byli žáci hodnoceni i slovně. 
Na I.stupni probíhala pravidelně 1 x týdně náprava žáků s SPU pod vedením výchovné 
poradkyně I.Šimralové a logopedická náprava pod vedením M.Štálové. 
V 8. ročníku byla jednomu žákovi poskytnuta péče pedagogické asistentky J.Popkové. 
Ve 3. ročníku byla poskytnuta péče pedagogické asistentky J.Knapové 1 žákyni. 
Vzdělávání mimořádně nadaných žáků podporovala škola individuálním přístupem k těmto 
žákům, zadáváním náročnějších úloh v hodinách a účastí na různých soutěžích. 
 



Plnění plánu výchovného poradce, školní rok 2010-11, 1. pololetí 
 
Září 

- 31.8. aktualizace nástěnky zaměřené na volbu středních škol na rok 2011-12 
- 30.8. PR: integrovaní žáci, legislativa integrace, termín pro vypracování IVP 
- Telefonický kontakt s SPC Janské Lázně, PPP Trutnov, osobní návštěva PPP Jičín 
- 29.9. beseda pro 9. třídu na IPS ÚP Jičín 
- 30.9.vytvoření seznamu integrovaných žáků pro tento školní rok 

 
Říjen 

- Zápis v případě potřeby kontrolního vyšetření v PPP do ŽK jednotlivým žákům 
- 1.10. založení informační nástěnky v 9.třídě k volbě střední školy 
- 8.10. spolupráce s IPS ÚP Jičín: příručka SŠ Královéhradeckého a Libereckého kraje,  

nabídka testování COMDI 
 

Listopad 
- 2.11. CD „Kam na školu-SŠ ČR 2011-12“ pro každého žáka 9.třídy 
- 11.11. informace rodičům žáků 9 a 7. třídy 
- 3.11. účast žáků a rodičů na výstavě Student 
- 25.11. vyplnění přihlášek na SŠ s talentovou zkouškou (3 žáci) 
- 22. a 23.11. porada VP Nová Paka – Štikov 
- 30.11. konzultace VP a některých učitelů s pracovnicemi PPP JC 

 
Prosinec 

- 14.12. informace p. uč. Babákové a Dlouhé  o adaptaci žáků 1.A a 1.B na školní 
prostředí 

- 20.12. pomoc žáků 9. třídy s přípravou vánoční besídky pro prvňáčky 
 
Leden 

- 13.1. předání zápisových lístků proti podpisu zákonnému zástupci žáků 7. a 9. třídy 
- Individuální konzultace  k volbě SŠ s rodiči i žáky 9. třídy každé úterý 13.30 – 15.00 
- 21.1. zápis do 1. třídy: individuální konzultace s rodiči kvůli odkladu školní docházky 
      nebo naopak přijetí 5tiletého dítěte   

 



Plnění plánu výchovného poradce, školní rok 2010-11, 2. pololetí 
 
Únor 

- Do konce února kontrola a odeslání přihlášek na střední školy  
- 23.2. Beseda s bývalými žáky naší školy, dnes studenty SŠ – 8. třída 
- Nabídka SCIO testů jako příprava k přijímacím zkouškám – individuálně 9. třída 
- Informace p. uč. Paličkové o adaptaci žáků 6. třídy na 2. stupni a o případných 

výrazných změnách jejich prospěchu nebo konkrétních vztahových problémech 
 
Březen 

- 28.3. Konzultace s pracovnicemi PPP Jičín: informace o stávajícím prospěchu a 
úspěšnosti integrovaných žáků, vyšetřených a diagnostikovaných jejich poradnou 

- 30.3. Videosnímky profesí dle nabídky IPS ÚP JC – 8. třída 
 

Duben 
- Individuální pomoc při vyplňování a odesílání zápisových lístků na vybranou SŠ – 

všichni žáci 9. třídy umístěni 
- Přijetí na LG JC žáků 7. třídy – po odvolání přijata 1 žákyně ze sedmi 
- Tematika „Zdravý životní styl a psychohygiena“ v třídních chvilkách 

 
Květen 

- 3.5.  VIP Kariérové poradenství – uplatnění absolventů škol na trhu práce 2010 –   
9. třída  

      -     3.5.  Konzultace VP s pracovnicemi PPP JC o konkrétních problémových žácích 
- 5.5.  Zpracování přehledu úspěšnosti žáků 9. třídy v přijímacím řízení na střední     
      školy, zapsáno do katalogových listů 
- Tematika „Negativní vliv party a vrstevnické skupiny“ v třídních chvilkách 

 
Červen 

- 16.6. Uzavřena docházka žáků s dysfunkcemi na nápravu: vyhodnocení, motivace 
k další práci v příštím školním roce, ale i doma o prázdninách (využití her) 

- 20.6. Nabídka volnočasových aktivit jednotlivých organizací na letní prázdniny: 
informace do všech tříd 

- 23.6. Zpracování přehledu práce výchovné komise za letošní školní rok a vyhodnocení 
na pedagogické radě  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.2. Kariérové poradenství 
 
 
Výchovná poradkyně poskytovala kariérové poradenství žákům a rodičům vycházejících žáků. 
Za tímto účelem spolupracovala s IPS MěÚJičín, jednak kvůli zjištění profesního zájmu 
žáků,jednak kvůli nabídce na trhu práce. Třídním učitelům pomáhala organizovat exkurze do 
výrobních procesů.Poskytovala informace o „ Dnech otevřených dveří“ na SŠ a se žáky se 
zúčastnila výstavy Student. 
V únoru pomáhala při vyplňování přihlášek na střední školy, v dubnu při vyplňování a 
odesílání zápisových lístků, popř.odvolání proti nepřijetí. 
Výchovná komise se sešla během roku 14 krát. Jednalo se o přestupky proti školnímu řádu 
problémových žáků a časté absence.Výchovná komise spolupracovala s Odborem sociálních 
věcí a zdravotnictví MěÚ Jičín a s Mediační a probační službou Jičín.V červnu zajistila ŠMP 
supervizita s akreditací MŠMT, který s ní bude na jednotlivých případech spolupracovat 
v příštím školním roce. 



Plnění preventivního programu ve školním roce 2010-11, 1. pololetí 
 
Září 

- 26.8. na PR připomenut Program proti šikanování, aktualizována telefonní čísla 
- 27.8. aktualizace nástěnky Prevence sociálně patologických jevů a šikany,  
- 1.9. schránka důvěry 
- 6.9. nabídka zájmové činnosti 
- 7.-10.9. festival Jičín – město pohádky, využití programů a dílen 
- 8.9. Policie ČR: kurz sebeobrany pro 9. třídu 
- 20.9. kontaktován Mgr. Císař (Policie ČR), Mgr. Kracík (Mediační a probační služba), 
      Mgr. Benešová (OSVaZ MěÚ Jičín) kvůli další spolupráci pro tento školní rok 
- TCH: chování v budově školy, zdravení, oslovení 
 

Říjen 
- 4.10. umístění letáku s aktuálními telefonními čísly pro krizovou intervenci do každé 

třídy 
- 4.-12.10. výstava Bezpečně doma a na ulici 
- TCH:  protidrogová tematika 

 
Listopad 

- 2.11. umístění letáku „Surfuj bezpečně po internetu“ ve všech třídách 
- 1. stupeň p.uč .Babáková, 2. stupeň p.uč. Budínská – sportovní soutěže 
- 11.11. leták pro rodiče „Minimalizace šikany“ 
- TCH: šikana ve třídě, mimo školu mezi vrstevníky, o šikaně mladších spolužáků 

 
Prosinec 

- 3.12. Mikulášská nadílka 9.třídy pro 1. stupeň 
- 22.12. Vánoční besídky ve třídách, upozornění na nebezpečí poranění pyrotechnikou o 

Silvestra a na 2. stupni na špatné následky spojené s konzumací alkoholu 
- TCH: domácí násilí a dětská práva 

 
Leden 

- 25.1. na PR zhodnocení práce výchovné komise, informace o vztahových záležitostech    
- mezi žáky v jednotlivých třídách 
- 26.1. informace zástupců dětského školního parlamentu o jeho práci ŠMP, snaha o 

vytvoření dobrého kamarádského a ve spolupráci s třídním učitelem i sociálního klima 
v jednotlivých třídách 

- TCH: záškoláctví a jeho skryté formy 
 

 
  



Plnění preventivního programu ve školním roce 2010-11, 2. pololetí 
 
Únor 

- 16.2. Beseda s mluvčí Policie ČR Jičín: Kyberšikana – 7. a 8. třída 
- 25.2. „Láska ano, děti ještě ne“ – MUDr. Petr Kolář 9. třída 
- TCH: kyberšikana a prevence proti ní 
 

Březen 
- 16.3. Beseda v knihovně V. Čtvrtka: 100 let od narození Václava Čtvrtka – 2. třída 
- 17.3. Beseda s mluvčí Policie ČR Jičín: Kyberšikana – 6. a 9. třída 
- 17.3. Prezentace „Drogy a jejich škodlivost“ (vytvořili žáci 8. třídy) – 5. třída 
- 24.3. Beseda v knihovně V. Čtvrtka: spisovatelka I. Březinová – 4.A a 4.B 
- 24.3. Beseda o zdravé výživě (pí Pokorná) - ŠD 
- TCH: kniha jako dobré využití volného času 

 
Duben 

-   6.4. Pracovní setkání ŠMP 
- 20.4. Den Země: plnění OČMS v jednotlivých třídách 
- 39.4. Čarodějnický průvod: prevence a bezpečné chování při „pálení čarodějnic“ 
- TCH: netolerovat vandalismus a krádeže 

 
Květen 

-   3.5. Konzultace s okresní metodičkou Mgr. Prodělalovou:  informace o projektu PětP 
- 16.5. Sociometrické šetření v 6. třídě pomocí metody SORAD – provedla PPP JC 
- 18.5. Beseda instruktora ČK ČR Mgr. Císaře o první pomoci - ŠD 
- Školy v přírodě 1. stupeň: soužití třídních kolektivů – harmonogram u ředitele školy 
- 25.5. Pilotní projekt supervize ŠMP - seminář 
- TCH: domácí násilí a dětská práva 

 
Červen 

- 14. a 15.6. Dopravní výchova na dopravním hřišti – 4.A a 4.B 
- 20.6. Umístění letáku s telefonními čísly pro krizovou intervenci do všech tříd 
- 21.6. Den otevřených dveří Policie ČR – 4.B 
- 27.6. Vyhodnocení SORADU Mgr. Prodělačovou – práce se 6. třídou 
- 27.6. Individuální supervizí setkání  s Bc. Plačkem – konzultace se ŠMP 
- TCH: nabídka letních táborů a jiných prázdninových aktivit v jednotlivých třídách 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11.Zápis do 1.ročníku 
K zápisu do první třídy se dne  21.1.2011 dostavilo celkem 38 dětí, z toho 12  žádalo 
prostřednictvím rodičů o odklad školní docházky. Všem bylo na základě doporučení PPP nebo 
lékaře vyhověno. 
1.září 2011 nastoupilo do  první třídy 26 žáků. 
 
 
 
 
12. Umístění žáků devátého ročníku 
 
Celkem odešlo z devátého ročníku 22 žáků, 16 s maturitou a 6 učební obor. 
Na víceleté gymnázium byla přijata ze 7 třídy 1 žákyně. 
1 žák odešel z 8.ročníku na učební obor. 
 
Obory s maturitou 
 
Lepařovo gymnázium Jičín    1žák 
MOA Jičín ,obchodní akademie   3 žáci 
VOŠ a SPŠ Jičín     2 žáci 
VOŠ a SZeŠ Hořice     1 žák 
SOŠ veřejnoprávní a soc. Stěžery   3 žáci 
SPOŠ  Jičín      2 žáci 
SŠ Lomnice nad Popelkou,cest.ruch   1 žák 
SŠ Gastronomie a služeb Nová Paka   1 žák 
Hotelová škola Poděbrady    1 žák 
SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí  1 žák  
 
 
13. Kontrolní činnost ČŠI 
 
V letošním školním roce byla na naší škole provedena institucionální (komplexní) inspekce. 
Proběhla ve dnech 21. – 24. března 2011. Inspekční zprávu pod Č.j.ČŠIH-323/11-H obdržel 
ředitel školy 9.května 2011, je uložena v ředitelně školy. 
 
 
14. BOZP 
Na počátku školního roku byli všichni pracovníci proškoleni z BOZP.Každý pracovník má 
platnou periodickou lékařskou prohlídku. Žáci byli seznámeni se Školním řádem a poučeni 
vyučujícími z BOZP jednotlivých předmětů. Zapsáno v TK. 
Školních úrazů bylo celkem 17 (o 8 méně,než v minulém školním roce), registrovány 4, 
odškodněny 4.  
Ve dnech 18.-22. dubna 2011 byla provedena kontrola Krajským inspektorátem bezpečnosti 
práce. Revizní zpráva je uložena v ředitelně. 
Provedeny byly pravidelné roční revize. ( tělocvična, hasící přístroje, hydranty, elektro 
přístroje) 
V rámci ozdravných opatření na školní rok byly vymalovány některé třídy, byly opraveny 
žaluzie a rolety. 
 



15. Spolupráce s rodiči a se Školskou radou 
Spolupráce s rodiči 
 
Rodiče získávají informace o výsledcích vzdělávání žáků prostřednictvím žákovských knížek a 
na třídních shromážděních rodičů, které se konaly pravidelně 3x za školní rok. (11.11.2010 
13.1. a 14.4.2011). 
Rodiče mohou kontaktovat učitele kdykoli, někteří využívají i konzultační hodiny výchovné 
poradkyně Mgr. Ireny Šimralové ( Út – 13.30 -15. hodin) 
U problémových žáků jsme pokračovali v osobních pozváních rodičů do školy, kde byly 
problémy řešeny před výchovnou komisí.( celkem 14 jednání) 
V denním styku jsou také rodiče s vychovatelkami ŠD. Informace o činnosti školy získávají 
rodiče i prostřednictvím webových stránek školy, které jsou zdařilé a hojně rodiči i žáky 
navštěvované. 
 
Spolupráce se Školskou radou 
 
Stejně jako v předcházejících školních letech se ŠR sešla 2x za školní rok. (11.10. 2010 a 23.6. 
2011).Zápisy z jednání jsou v ředitelně školy. Školská rada pracovala ve stejném složení, jako 
v minulém školním roce.Spolupráce se Školskou radou je na dobré úrovni. 
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Učební plán školy pro I.stupeň 
Školní rok 2010/2011 
 
 
Vzdělávací oblast 1.ročník 

ŠVP 
2.ročník 
ŠVP 

3.ročník 
ŠVP 

4.ročník 
ŠVP 

5.ročník 
Základní škola 

Český jazyk 8+1 7+2 7+2 7 7+1 
Anglický jazyk  0+1 3 3 3 
Matematika 4 4+1 4+1 4+1 5 
Informatika    0+1  
Prvouka 2 2 2+1   
Vlastivěda    1+1 2 
Přírodověda    1 2 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 
Celková časová dotace 20 22 25 25 26 
Z toho disponibilní časová dotace 1 4 4 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Učební plán školy pro II. stupeň 
Školní rok 2010/2011 
 
Vzdělávací oblast 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Celkem DČD 
Český jazyk 4 4 4+1 3+2 18 3 
Cizí jazyk 3 3 3 3 12  
Matematika 4 4 4+1 3+2 18 3 
Informatika 1 0+1   2 1 
Dějepis 2 2 1+1 2 8 1 
Občanská výchova 1 1 1 1 4  
Fyzika 1+1 2 2 1 7 1 
Chemie   2 2 4  
Přírodopis 2 1+1 1 2 7 1 
Zeměpis 1+1 2 1 1+1 7 2 
Hudební výchova 1 1 1 1 4  
Výtvarná výchova 2 2 1 1 6  
Tělesná výchova 2 2 2 2 8  
Výchova ke zdraví 1 1 0+1  3 1 
Pracovní činnosti 1 1 1 0+1 4 1 
Volitelné předměty  0+2 0+4 0+4 10 10 
Německý jazyk  0+2 0+2 0+2 1sk.   
Anglický jazyk    0+21sk.   
Informatika   0+1 0+1   
Seminář ze společ.věd.předmětů   0+1 0+1   
Celková časová dotace 28 30 32 32 122 24 
Z toho disponibilní čas. dotace 2 4 8 10 24  
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Plán hospitační činnosti  
( Školní rok 2010/2011) 
 

• Hospitace vyučujících 
• Tématické plány učiva  
• Kontrola Třídních výkazů a katalogových listů 
• Kontrola žákovských knížek 
• Kontrola žákovských sešitů 
• Kontrolní práce 
• Laboratorní práce 
• Kontrola třídních knih 
• Předmětové komise a metodické sdružení 
• Kontrola dodržování dozorů na chodbách a ve školní jídelně 
• Činnost školní družiny 
• Projekty 

 
 
Hospitace u vyučujících: 
Hospitace – jsou významnou součástí hodnocení školy. Jsou východiskem pro hodnocení 
kvality vyučování a významnou metodou kontroly práce školy v oblasti výchovy a vzdělávání. 
Informují o kvalitě práce pedagogů, o aktivitě žáků, o atmosféře, ve které vyučování probíhá. 
Hospitace budou provedeny u všech vyučujících v průběhu roku v rozsahu 1-2 hodiny za 
pololetí,  četnější u vyučujích s kratší praxí ( Budinská, Paulusová). 
Hospitace budou  zaměřeny na hodnocení výuky podle kriterií: 
Podpora dosahování vzdělávacích cílů:  návaznost učiva, soulad se vzdělávacím programem 
školy a osnovami, stanovení cíle hodiny, motivace, volba vhodných metod a forem práce, 
výběr vhodných pomůcek, logická návaznost učiva, splnění cíle hodiny 
Podpora rozvoje práce s informacemi:  práce s internetem, vyhledávání informací v odborné 
literatuře,časopisech, třídění informací, práce s interaktivní tabulí ) 
Podpora kompetence sociální a personální: chování a výkony žáků, kvalita komunikace mezi 
pedagogem a žáky, zařazení skupinových prací, uplatnění individuálního přístupu k žákům 
(žáci s SPU, nadaní a talentovaní) respektování individuálních možností žáků, celková  
atmosféra v hodině 
 
Tematické plány učiva: vyučující všech předmětů do konce září 2010 
 
Pedagogická dokumentace:  
Třídní výkazy  a katalogové listy 3x v průběhu školního roku ( září, leden, červen) 
Třídní knihy – pravidelně 1 x týdně II.stupeň, 1x za dva týdny I.stupeň 
 
 
 
 



 
 
Kontrola žákovských knížek:  listopad, duben 
 
Kontrola žákovských sešitů: II.stupeň při hospitacích a dle potřeby,I.stupeň: listopad,duben 
 
Kontrolní práce: II.stupeň Čj, M  4x ročně 
 
Předmětové komise a metodické sdružení: ( plán práce a zápisy 2 x za pololetí) 
 
Dodržování dozorů na chodbách a v školní jídelně: průběžně 
 
Činnost školní družiny ( průběžně) 
 
Projekty: celoškolní,třídní –vypracovat záznam dle blanketu 
Plán hospitační činnosti může být v průběhu školního roku aktualizován dle potřeby. 
                                               
V Jičíně dne 1.9.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


