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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 “ Školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání -Škola pro všechny “ ve všech ročnících. Je rozdělena na 

první a druhý stupeň. Ve školním roce 2011/2012  jsme měli na škole 12 tříd, osm na prvním 

stupni a čtyři na druhém stupni. Celkem navštěvovalo školu k 30.9.2011 276 žáků, na I.stupni 

173. Z tohoto počtu bylo 22 žáků integrovaných ( 13 na I.stupni). Součástí školy je školní 

družina a školní jídelna. Školní družina měla 3 oddělení a k 30.9.2011  bylo zapsáno 90 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 3 pedagogické asistentky J.Popková u žáka 

J.Bílka v IX.třídě a J.Knapová u žákyně N.Kuruczové ve třídě IV.A L.Lorenzová u S.Šritra v 

I.třídě od 2.pololetí. Celkem měla škola 20 pedagogických pracovníků, 3 vychovatelky , 4 

provozní zaměstnance a hospodářku. 

Součástí školy je i školní jídelna. 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.  

 Škola je postupně vybavována moderní technikou.Učitelé mají k dispozici 3 

interaktivní tabule,7 dataprojektorů , počítačovou učebnu. 

Vzhledem k omezeným finančním možnostem byly provedeny ve školním roce 2011/2012 

pouze nejnutnější opravy a běžná údržba. Vymalovány byly některé třídy. 

Z prostředků EU byly zakoupeny 2 interaktivní tabule s dataprojektory a 7 notebooků. 

 

 

 



2. Personální údaje 

2.1.Personální údaje 

 

Učitelský sbor je odborně kvalifikovaný pro přímou pedagogickou činnost. 

Pedagogický sbor měl i nadále převahu žen. Celkem pracovalo ve škole 19 pedagogických 

pracovníků, 3 vychovatelky školní družiny, 3 pedagogické asistentky. J.Popková u žáka 

J.Bílka v IX.třídě  a  J.Knapová u žákyně N.Kuruczové ve I V.A třídě a L.Lorencová u S.Šritra 

v I.třídě. Hudební výchovu vyučovala na zkrácený úvazek V.Čejková. Mgr. J.Hlawatschke 

pokračovala  na mateřské dovolené.Mgr.Z.Budinská nastoupila na mateřskou dovolenou, 

místo ní nastoupil na částečný úvazek O.Krofta a J.Šulcová. 

Na I.stupni byla většina vyučujících aprobovaných.V V.B třídě vyučovala Český jazyk 

Mgr.G.Paulusová  a Matematiku Mgr. M.Šonská, Vlastivědu, Přírodovědu a Výtvarnou 

výchovu Mgr. H.Holasová, v V.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 O.Krofta 

Vv L.Paličková  

Tv Z.Budinská, M.Vejvoda,J.Šulcová  

Hv V.Čejková  

Pč J.Grohová O.Krofta 

Inf  Z.Budinská, O.Krofta 

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.Renata Vaníčková 

II.A Mgr.Eva Dlouhá 

II.B Mgr. Alena Babáková 

III. Mgr. Irena Šimralová 

IV.A Mgr.Michaela Štálová 

IV.B Mgr. Renata Vaníčková 

V.A Mgr.Hana Petrová 

V.B Mgr. Hana Holasová 

VI. Mgr. Jana Grohová 

VII. Mgr.Lenka Paličková 

VIII. Mgr.M.Šonská 

IX. Mgr. Jaroslava Prchlá 

   

 Bez třídnictví: 
Mgr. Renata Bilanská 

Mgr.Zlata Budinská 

Mgr. Gabriela Paulusová 

Věra Čejková  ( externí učitelka ze ZUŠ) 

O.Krofta, J.Šulcová – zástup za Z.Budinskou 

Pedagogické asistentky: 

Jolana Knapová 

Jana Popková 

Lucia Lorencová 

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 



 

2.4. Úvazky vyučujících pro školní rok 2011/2012 

 

Vejvoda Miloš 

 

Zeměpis VII. 2 h 

Zeměpis VIII. 1 h 

Těl.výchova ch IX. 2 h 

Těl.výchova ch VII. 2 h 

Celkem:  7 hodin 

 

Zilvarová Jaroslava 

 

Prvouka  III. 3h 

Vlastivěda IV.A 2h 

Přírodověda IV.A 1h 

Vlastivěda IV.B 2h 

Přírodověda IV.B 1h 

Přírodověda  V.A 2h 

Celkem:  11 hodin 

 

 

Vaníčková Renata 

 

Český jazyk I. 9h 

Matematika I. 4h 

Prvouka I. 2h 

Hudební výchova I 1h 

Výtvarná výchova I. 1h 

Tělesná výchova I. 2h 

Pracovní činnosti I. 1h 

Celkem  20 hodin 

 

 

Dlouhá Eva 

 

Český jazyk II.A 9h 

Matematika II.A 5h 

Prvouka II.A 2h 

Hudební výchova II.A 1h 

Výtvarná výchova  II.A 1h 

Tělesná výchova II.A 2h 

Pracovní činnosti II.A 1h 

Hudební výchova II.B 1h 

Celkem:  22 hodin 

 

 

 

 



Babáková Alena 

 

Český jazyk II.B 9h 

Matematika II.B 5h 

Anglický jazyk II.B 1h 

Prvouka II.B 2h 

Pracovní činnosti II.B 1h 

Výtvarná výchova II.B 1h 

Tělesná výchova II.B 2h 

Anglický jazyk II.A 1h 

Celkem:  22 hodin 

 

Šimralová Irena: 

 

Český jazyk III. 9h 

Matematika III. 5h 

Výtvarná výchova III. 1h 

Pracovní činnosti V.B 1h 

Tělesná výchova III. 2h 

Náprava SPU  1h 

Celkem:  19  hodin 

 

 

Štálová Michaela 

 

Český jazyk IV.A 7h 

Matematika IV.A 5h 

Hudební výchova IV.A 1h 

Výtvarná výchova IV.A 2h 

Tělesná výchova IV.A 2h 

Pracovní činnosti IV.A 1h 

Výtvarná výchova  V.A 2h 

Pracovní činnosti III. 1h 

Logopedie  1 hodina 

Celkem:  22 hodin 

 

 

Vinklerová Lenka 

 

Český jazyk IV.B 7h 

Matematika IV.B 5h 

Hudební výchova IV.B 1h 

Výtvarná výchova IV.B 2h 

Tělesná výchova IV.B 2h 

Pracovní činnosti IV.B 1h 

Vlastivěda V.A 2h 

Hudební výchova III. 1h 

Hudební výhcova V.A 1h 

Celkem:  22hodin 



Petrová Hana 

 

Český jazyk V.A 7h 

Anglický jazyk V.A 3h 

Anglický jazyk III. 3h 

Anglický jazyk IX. 3h 

Anglický jazyk VIII. 3h 

Pracovní činnosti  V.A 1h 

Tělesná výchova V.A 2h 

Pracovní činnosti VII. 1h 

Celkem:  23 hodin  

 

 

Holasová Hana 

 

Zeměpis VI. 2h 

Zeměpis IX. 2h 

Německý jazyk vol. VIII. 4h 

Německý jazyk vol. IX. 4h 

Německý jazyk vol. VII. 4h 

Vlastivěda  V.B 2h 

Přírodověda V.B 2h 

Výtvarná výchova V.B 2h 

Celkem:  22 hodin 

 

 

Paličková Lenka 

 

Český jazyk VII. 4h 

Český jazyk IX. 5h 

Český jazyk VI. 4h 

Výtvarná výchova VII. 2h 

Výtvarná výchova VI. 2h 

Výtvarná výchova VIII. 1h 

Výtvarná výchova IX. 1h 

Pracovní činnosti d VII. 1h 

Pracovní činnosti d VIII. 1h 

Pracovní činnosti d IX. 1h 

Celkem:  22 hodin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paulusová Gabriela 

 

Dějepis VII. 2h 

Dějepis IX. 2h 

Český jazyk V.B 7h 

Český jazyk VIII. 5h 

Občanská výchova VIII. 1h 

Občanská výchova VII. 1h 

Výchova ke zdraví VII. 1h 

Výchova ke  zdraví VI. 1h 

Seminář ze společensko vědních předmětů IX. 1 

Seminář ze společensko vědních předmětů VIII. 1 

Celkem:  22hodin 

 

 

Šonská Miloslava 

 

Matematika V.B 5h 

Matematika VIII. 5h 

Matematika VII. 4h 

Chemie VIII. 2h 

Chemie IX. 2h 

Výchova ke zdraví VIII. 1h 

Hudební výchova VIII 1h 

Seminář z přírodovědních předmětů VIII 1h 

Seminář z přírodovědních předmětů IX 1h 

Celkem:  22 hodin 

 

 

Bilanská Renata 

 

Anglický jazyk IV.A 3h 

Anglický jazyk V.B 3h 

Anglický jazyk VII. 3h 

Anglický jazyk VI. 3h 

Anglický jazyk VIII. 3h 

Přírodopis VI. 2h 

Přírodopis VII 2h 

Přírodopis VIII. 1h 

Přírodopis IX. 2h 

Celkem:  22 hodin 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prchlá Jaroslava 

 

Matematika V.A 5h 

Matematika IX. 5h 

Matematika VI. 4h + 1 

Fyzika VI. 2h 

Fyzika VII. 2h 

Fyzika VIII. 2h 

Fyzika IX. 1h 

Hudební výchova  IX. 1h 

Celkem:  23 hodin 

 

 

Grohová Jana 

 

Anglický jazyk III. 3h 

Anglický jazyk IV.B 3h 

Anglický jazyk VII. 3h 

Anglický jazyk VI. 3h 

Anglický jazyk IX. 3h 

Dějepis VIII. 2h 

Dějepis VI. 2h 

Pracovní činnosti d. VI. 1h 

Pracovní činnosti ch. VI. 1h 

Pracovní činnosti ch VIII 1h 

Pracovní činnosti  IX. 1h 

Celkem:   23 hodin 

 

Budinská Zlata 

 

Tělesná výchovva d VIII.+IX. 2h 

Tělesná výchova d VII. 2h 

Tělesná výchova VI. 2h 

Tělesná výchova ch VI. 2h 

Tělesná výchova ch VIII. 2h 

Informatika IV.A 1h 

Informatika IV.B 1h 

Informatika V.A 1h 

Informatika V.B 1h 

Občanská výchova VI. 1h 

Občanská výchova IX. 1h 

Informatika VI 2h 

Informatika VII 2h 

Tělesná výchova V.B 2h 

Celkem:  22 hodin 

 

 



Čejková Věra 

 

Hudební výchova V.B 1h 

Hudební výchova VI. 1h 

Hudební výchova VII. 1h 

Celkem:  3 hodiny 

 

3. Vzdělávací program školy 

3.1. Vzdělávací program 

Výuka probíhala ve školním roce 2011 /2012  podle „Školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání  Škola pro všechny,“ ve všech ročnících školy.  

Od 2 .ročníku začínají žáci s výukou anglického jazyka, ve 4. a 5. ročníku začíná výuka 

informatiky. Od 7. ročníku přibývá žákům druhý cizí jazyk a volitelné předměty. 

Ve školním roce 2011/2012 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 

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. 

Etická výchova prolíná všemi vyučovacími předměty. Garantem je Mgr. G.Paulusová.V rámci 

soutěže Etické výchovy v rámci Královéhradeckého kraje byla škola oceněna jak krajským 

úřadem tak i Nadací Josefa Luxe. 

Výuku prolínají třídní, ročníkové projekty. 

 

 

3.2.Projekty ve školním roce 2011/2012 
 

Celoškolní:  Poznávání rostlin a živočichů 

         Znamení zvěrokruhu 

                    

I.stupeň :  celkem 47 projektů 

II.stupeň: celkem 36 projektů 

 

1.ročník: Jaro v přírodě, Včela a její kamarádi, Veselé zuby, Vítání jara s Beruškou 

Sněhulákova zima, Mikulášské a čertovské hrátky, Malíř Podzimníček,Podzim s drakem, 

Čtvero ročních období 

2.ročník: Poznáváme vánoční zvyky, Poznáváme velikonoční zvyky, Poznáváme svět pomocí 

rovných čar, Svět z pohledu brambory, My Pet, My Body, Animals Wild, 

3.ročník: Pohádka,Praha, Neotesánek,Divadlo Drak, Den Země,  

4.ročník: Klíč k umění, Karel IV.,Albrecht z Valdštejna, Poznáváme spisovatele, Strašidla, 

Můj ostrov, Behealthy, Easter, 

 

 

 

 



5.ročník: People,My Town, Free time, My schoul, Lidské tělo,Sousední země ČR, 

Královéhradecký kraj, Andělé,Multikulturní nástěnka,naše poezie dle ročních období. 

 

6.ročník : Přírodní krajiny na Zemi,Moje prázdniny,Členovci,Animals, 

7.ročník: Drogy kolem nás, Volby, Herbář,Karel IV., Entertainment,Landkarte 

Deutschlands,Ich,Meine Familie,Meine Schulsachen, Strunatci, 

8.ročník: Film Review,Fashion Magazíne, An important City, Mein Jahr, Mein Zimmer,Mein 

Hobby,Famous people in my country, A Job aplication, Culture,Člověk,Prozatímní důležitá 

data našich životů, 

9.ročník: Mein Tag, Místa, která bych chtěl navštívit v ČR,Körperteile,Wetter,Kleidung, 

Social etiquette in our republic, Inventions in the world,Recenze restaurace, I. a II. Světová 

válka, Poznáváme neživou přírodu. 

       

 

4.Počty žáků: 
 

( Počty tříd, žáků k 30.9.2011, počty oddělení ŠD, kroužky k 30.9.2011) 

 

 Školní rok  2011/2012 

Počet tříd celkem 12 

Počet tříd I.stupeň 8 

Počet tříd II.stupeň 4 

Počet žáků celkem 276 

Počet žáků I.stupeň 173 

Počet žáků II.stupeň 103 

Školní družina 3.oddělení 

Počet žáků celkem: (  30.9.2011) 90 

Počet kroužků celkem 6 

Výtvarný kroužek 14 

Šachový kroužek 12 

Počítačový kroužek 28 

Pohybové hry 30 

Šikovné ručičky 15 

Počet žáků ,kteří nastoupili do 1.ročníku 26 

 

Ve školním roce 2011/2012  vycházelo 21  žáků, všichni umístěni. 

 Na víceleté gymnázium odešli ze 7 ročníku 4 žáci. 

 

 

 

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 2011/2012 bylo ve škole celkem 276 žáků. Konkrétní výsledky žáků 

jsou v  přehledech klasifikace za 1. a 2. pololetí. 

Celkově:  

V 1.pololetí prospělo s vyznamenáním 193  žáků, neprospělo7 . 

Ve II.pololetí prospělo s vyznamenáním 186 žáků, neprospěli 3 žáci I.stupně. 

Sníženou známku z chování měli v 1.pololetí 3 žáci (1 žák I.stupně). 

Ve  2 pololetí měli 2 z chování 2 žáci .( 1 žák I.stupně). 

V průběhu školního roku byla také udělena výchovná opatření: Důtka třídního učitele – 14 

žáků, důtka ředitele školy - 3 žáci. 

Všichni žáci devátých ročníků byli přijati na školy, na které se hlásili. 

4 žáci ze 7.ročníku přestoupili na Lepařovo gymnázium v Jičíně. 

 

 

5.2. Přehledy klasifikace  (příloha) 

  

6. Průběh a výsledky vzdělávání 

6.1.Hospitační činnost 

 

Hospitační činnost ve školním roce 2011 /2012 vycházela z Plánu hospitační činnosti 

schváleným ředitelem školy. 

V průběhu roku proběhlo 24  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.  

Výuka byla obohacena využitím vytvořených šablon (615), které vytvořili vyučující  v rámci 

čerpání prostředků EU. 

Nedostatky nadále 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 2011/12 byla  práce třídních učitelů v pořádku, 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. 

V některých třídách je více problémových žáků a s tím souvisí i ztížená práce třídního učitele. 

Výborná byla spolupráce vyučujících v předmětových komisích. 

Zlepšila se i komunikace   s rodiči žáků, osvědčily se osobní pohovory s rodiči. 

Vyučující prezentovali výsledky práce žáků z projektového vyučování na chodbách školy, 

i v jednotlivých třídách, výrazně se zlepšila estetika tříd. 

 

 

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 2011/12 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. 

Nízké finanční možnosti školy se projevily i v malé možnosti vyučujících na účasti na 

školeních. 

 

7.2. Přehled vzdělávacích akcí ve školním roce 2011/2012 

 

Trestní odpovědnost ve školní praxi – I.Šimralová 19/10 

Problémy účetnictví- D.Portyšová 24/10 

Problémy účetnictví – D.Portyšová  18/11 

Velké školní klíčování- G.Paulusová 15/2 

Školní stravování – E.Mašková 13/3 

Aj – Express Way of Learning – H.Petrová  15/3 

Prevence návykových látek –M.Štálová 11/4 



 

Z prostředků EU získalo 16 vyučujících 5 certifikátů z kurzů: 

Activ učitel-activinspire –využití výukového software v praxi 

Activučitel-activflipchart – tvorba a využití interaktivní výukové prezentace 

Activucitel-activprimary- využití výukového software v praxi 

Activučitel-activvote- interaktivní hlasovací systém a jeho využití v praxi 

Activučitel – nové metody interaktivní výuky v praxi 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

8.Úkoly školní družiny 

 

K 30.9.2011se přihlásilo do školní družiny  90 dětí. 

Byly rozděleny do tří výchovných skupin pod vedením kmenových vychovatelek: S.Svobodové, 

E.Prokopové a J.Herbrychové. Z důvodů dlouhodobého onemocnění S.Svobodové nastoupila 

do ŠD R.Kozáková (od 23.4.2012) 

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí. 

Činnosti ve školní družině se střídají a navazují na sebe. Při výchovné práci se vychovatelky 

podílí na naplňování ŠVP pro školní družinu. 

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. 

Dětem je umožněno, aby se samy podílely svými nápady a náměty na činnostech ŠD. 

Činnost ŠD je prezentována na webových stránkách školy. 

Jako příklad uvádíme: 

Pohádkové hraní, Z pohádky do pohádky, Není drak,jako drak, Barevný podzim, Drakiáda, 

Domácí mazlíčci, Drhané náramky, Panenka a porcelán, Za pohádkou do knihovny, Vládne 

paní Zima,Stránka pro chytrolíny, Ze světa hmyzu, Mrazík,Hlavolamy, Hra kouzel, 

Velikonoční dekorace,Třídíme odpad, Poznej a chraň, 100let skautingu, Malovánky na 

chodníku, Děti, pozor, červená, Bezpečná sanitka, Když školní židle vypráví, Pokladnička . 

 

 

9. Akce školy ve školním roce 2011/2012 

 

Během školního roku 2011/2012 se žáci školy účastnili velkého množství různých kulturních, 

sportovních, ekologických a dalších akcí, exkurzí, výletů. 

Navštěvujeme školní, okresní a krajská kola různých soutěží. 

Žáci se účastnili biologické, zeměpisné, fyzikální olympiády, Pythagoriády, recitační soutěže, 

výtvarných soutěží. 

Na škole v přírodě byli žáci IV.A, V.B, II.A a II.B. 

Žáci 1.-4.ročníku absolvovali plavecký výcvik, žáci 7.ročníku Lyžařský výcvik. 

 

 

 

 

 



Sportovní soutěže 

 

Pohár rozhlasu 

O pohár starosty města 

Mc Donalds Cup 

Sportovní den školy 

Plavecká soutěž O vánočního kapra 

Házená I.stupně 

Olympiáda jičínských škol 

 

Filmová představení 

Večerníčkovské´ pohádky V.Čtvrtka 

Modrý tygr 

Piráti 

Saxana 2 

Auta 2 

Nicolas Winton 

Lidice 

Galapágy 

 

Divadla 

 

Jak Honza uzdravil princeznu 

Divadlo Drak HK 

Ať žijí duchové 

Zlatovláska 

Věc Makropulos 

 

Besedy 

 

IPS – beseda o volbě povolání 

Beseda se spisovatelkou I.Procházkovou 

Beseda s Policií 

Beseda o zubní hygieně 

Beseda o šikaně 

Regionální pověsti 

Ilustrátoři dětských knih 

Beseda se spisovatelkou I.Peroutkovou 

Beseda s myslivcem 

Beseda v knihovně -Neotesánek 

Dílna s Albatrosem 

Spisovatel M.Kratochvíl 

 

Muzeum 

 

Medový den 

Galerie Jičín- Ďábel v nás 

Plži,mlži, hlavonožci 

 

 



 

Ostatní: 

 

Sportovní den v areálu 

Hravé plavání 

Maškarní na ledě 

Průvod čarodějnic 

Výstava modelů vláčků 

Vánoční dílničky 

Vánoční kapr 

Velikonoční dílny 

Den Země 

Dětský den 

Sportovní den školy 

Škola na nečisto pro žáky MŠ 

Třeťáci mají talent 

Závod v orientačním běhu 

Dopravní hřiště 

Výroba odznáčků 

Pimprlové divadlo 

Linoryt 

Fimo-dílna 

 

Exkurze 

 Exkurze do Prahy IV.A, IV.B, VI.A, VI.B 

Krkonoše –Černohorské rašeliniště IV.A, V.B 

Terezín  VIII,IX 

 

9.1.Mimořádné výsledky a úspěchy žáků 

 

 

Ve školním roce 2011/2012 se žáci naší školy účastnili celé řady soutěží a dalších akcí. 

Z nejlepších výsledků uvádíme: 

Pythagoriáda – Prokop Vitvar 1.místo v okrese 

Fyzikální olympiáda – Vít Jirutka 2.místo v okrese 

Zeměpisná olympiáda – Vít Jirutka 2 místo v okrese  

                                   - Prokop Vitvar 5.místo v okrese 

Biologická olympiáda – Tomáš Coufal postup do krajského kola 

Recitační soutěž – Bára Vacková krajské kolo a čestné uznání 

Namaluj obojživelníka –K.Procházková, N.Danysová 

Co vidím při pohledu z okna – 4.A, B.Vaníčková 

 

Miniházená – 1.-2. místo 

Plavání – Z.Arabaszová 1. místo 

OB –přebor Jičína 1.místo 

Pohár rozhlasu -7.místo starší žáci, 10.místo starší žákyně 

                          5.místo mladší žáci, 6.místo mladší žákyně 

Mc. Donald´s cup – krajské finále 3.místo mladší žáci 

 

 



 

 

9.2. Školní parlament 

 

Škole se velmi osvědčila spolupráce se Školním parlamentem, který se schází pravidelně 

pod vedením vyučujících Mgr. H.Holasové a Mgr. M.Štálové. Uskutečnilo se 8 schůzek. 

Každá třída má od 3. do 9. ročníku v parlamentu 2 zástupce, předsedou parlamentu 

byl žák 9.ročníku Milan Vlach. 

Školní parlament se vyjadřuje k problémům školy a mimoškolní činnosti, zprostředkuje 

výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením a zaměstnanci školy. Připravuje a organizuje 

činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd.Pomáhá řešit připomínky a návrhy žáků na 

lepší chod školy. Vydává také časopis Trojkoviny. 

Mezi nejzdařilejší akce patřilo  Znamení zvěrokruhu( celoškolský projekt), a příprava Školy 

nanečisto pro MŠ Máj, se kterou spolupracujeme. 

 

 

10. Úkoly výchovného poradenství 

10.1.Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami  

 

K 30.9.2011 evidovala naše škola 22  integrovaných žáků, 13 z I.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 9. ročníku byla jednomu žákovi poskytnuta péče pedagogické asistentky J.Popkové. 

Ve 4. ročníku byla poskytnuta péče pedagogické asistentky J.Knapové 1 žákyni. 

Od 2.pololetí byla poskytnuta péče pedagogické asistentky L.Lorenzové 1 žákovi. 

Vzdělávání mimořádně nadaných žáků podporovala škola individuálním přístupem k těmto 

žákům, zadáváním náročnějších úloh v hodinách a účastí na různých soutěžích. 

 

  

10.2. Plnění plánu výchovného poradenství 

 

Plnění plánu výchovného poradenství ve školním roce 2011 – 12 

 
     Výchovná poradkyně vypracovala spolu s třídními učiteli i vyučujícími jednotlivých 

předmětů individuálně vzdělávací plány integrovaným žákům. 

     Zajistila kontrolní speciálně pedagogická a psychologická vyšetření v PPP Jičín. 

Spolupracovala s poradenskými pracovišti SPC Trutnov a Janské Lázně. 

     Vedla reedukaci integrovaných žáků 1. stupně se specifickými poruchami učení. 



     V lednu konzultovala adaptaci žáků 1. třídy na školní prostředí a žáků 6. třídy na 2. stupeň 

s třídními učitelkami. 

     V oblasti profesního poradenství byla zajištěna  beseda s Mgr. Procházkovou na IPS ÚP 

MěÚ Jičín pro žáky 9. třídy, návštěva výstavy Student a využity Dny otevřených dveří na 

jednotlivých středních školách. 

     V 8. třídě proběhl, dík internetové nabídce na www.proskoly.cz, test volby povolání. 

     V době konzultačních hodin byly poskytovány informace o vyplňování zápisových lístků a 

přihlášek, po přijímacím řízení o případném odvolání proti nepřijetí. 

     Výchovná komise se sešla 17krát. Se zákonnými zástupci zde bylo projednáváno 

problematické chování nebo výrazně zhoršený prospěch některých žáků. V některých 

případech spolupracovala výchovná poradkyně se sociálními pracovnicemi OSPOD MěÚ 

Jičín nebo s okresní metodičkou prevence a zároveň psycholožkou Mgr. Prodělalovou. 

Z každé výchovné komise byl proveden zápis s podpisy přítomných. 

 

 

Plán výchovného poradce, šk. rok 2011-12, Mgr. Irena Šimralová 

 

Září: 

1. Aktualizace nástěnky zaměřené na volbu povolání 

2.  Na první pedagogické radě seznámit učitele s plánem VP na šk. rok 2011-12 

3. Zadat třídním učitelům vypracování  IVP na tento šk. rok pro žáky 

    s SPU a SPCH, i pro žáky zdravotně a sociálně znevýhodněné 

4. Vytvořit seznam integrovaných žáků na šk. rok 2011-12 pro vedení školy a PPP JC  

5. Beseda pro 9. třídu na IPS ÚP Jičín: výběr střední školy dle zájmu 

 

 

Říjen: 

1 Kontaktovat rodiče žáků, kteří potřebují kontrolní vyšetření v PPP nebo SPC 

2. Spolupráce s třídní učitelkou k problematice profesní orientace žáků 9. třídy – založení  

    informační nástěnky ve třídě 

3. Objednání Atlasu středních škol pro náš region 

4. Nabídka diagnostiky zájmů pro volbu povolání pomocí programu COMDI 

 

 

Listopad: 

1. Informační zdroje k volbě středních škol: Dny otevřených dveří, Atlasy SŠ, webové  

    stránky SŠ, využití CD „Kam na školu-SŠ ČR 2012-13“ pro každého žáka 9. třídy 

2. Informace rodičům žáků 9. a 7. třídy na třídních schůzkách o organizaci a termínech 

    při podávání přihlášek na SŠ, předání Zápisových lístků proti podpisu zák. zástupce 

4. Účast žáků  9. třídy na výstavě Student a na Dnech otevřených dveří SŠ  

5. Přihlášky žákům 9. třídy na SŠ s talentovou zkouškou 

 

 

Prosinec: 

1. Sledování prospěchu a úspěšnosti integrovaných žáků  v jednotlivých třídách a v reedukaci: 

    individuální konzultace VP s jednotlivými vyučujícími, pracovnicemi PPP, popř. s rodiči 

2. Informace p. uč. Vaníčkové o adaptaci žáků 1. třídy na  školní prostředí, upozornění 

    na budoucí výukové problémy, či problémy chování 

3. Seznámení učitelů s některými novými nápravnými metodami pro žáky s SPU a SPCH:   

    pracovnice PPP JC 

http://www.proskoly.cz/


 

 

Leden: 

1. Dle zájmu individuální konzultace k volbě SŠ s rodiči a žáky 9. třídy 

2. Metodická pomoc tř. učitelce 9. a 7. třídy při tvorbě Výstupního hodnocení    

3. Účast při zápisu do 1. třídy: odklady školní docházky, možnost přijetí 5tiletého dítěte – 

    - individuální konzultace s rodiči 

   

 

Únor: 

1. Vyplnění  přihlášek na SŠ, potvrzení 

2. Informace p. uč. Grohové o adaptaci žáků 6. třídy na 2. stupni a o případných výrazných 

    změnách jejich prospěchu v 1. pololetí 

3. Využití webových stránek „infoabsolvent“ pro informaci žákům 8. a 9. třídy o trhu práce  

 

 

Březen: 

1. Konzultace s pracovnicemi PPP Jičín: informace o stávajícím prospěchu a úspěšnosti 

    integrovaných žáků, vyšetřených a diagnostikovaných jejich poradnou 

2. Videosnímky profesí: promítání pro žáky 8. třídy dle nabídky IPS ÚP Jičín 

3. Pomoc tř. učitelkám vyšších tříd s výběrem a zajištěním exkurzí: využití spolupráce 

    s Krajskou hospodářskou komorou HK 

 

 

Duben: 

1. Individuální pomoc v případě potřeby odvolání proti nepřijetí na SŠ žákům 9. a 7. třídy 

2. Zpracování přehledu úspěšnosti žáků 9. třídy v přijímacím řízení na střední školy 

3. Beseda na tema „Zdravý životní styl a psychohygiena“ v jednotlivých třídách 

 

 

Květen: 

1. Kontrola evidence a kartotéky integrovaných žáků: žádosti o kontrolní vyšetření, 

    doplnění IVP, popř. individuální konzultace učitelů s VP či pracovnicí PPP JC 

2.  Beseda žáků 8. třídy k volbě povolání na IPS ÚP Jičín 

3.  Spolupráce s PPP JC: včasné zajištění testů školní zralosti v případě žádosti o odklad 

 

 

Červen: 

1. Vyhodnocení klasifikace integrovaných žáků, příprava slovních hodnocení, motivace 

    pochvalou na vysvědčení pro další školní rok  

2. Nabídka volnočasových aktivit na letní prázdniny v jednotlivých třídách 

3. Zpracování přehledu práce výchovné komise za letošní školní rok 

 

 

Konzultační hodiny VP: úterý 13.30 – 15.00 

 

 

 

 

 



10.3. Plnění preventivního programu 

 

Plnění preventivního programu ve školním roce 2011 – 12 
 

     Školní rok 2011 – 12 zaměřila metodička prevence Mgr. Irena Šimralová opět hlavně na 

„boj“ s šikanou a kyberšikanou.  

     Všichni pedagogičtí pracovníci měli k dispozici vypracovaný Program proti šikanování, 

kde byly aktualizovány kontakty na spolupracující organizace. Těmi je Odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví MěÚ Jičín, Mediační a probační služba Jičín a Preventivně informační 

skupina Jičín Policie ČR. 

     Žáci byli seznamováni s negativními vlivy šikany a nově i kyberšikany v třídních chvilkách, 

rodiče pak na třídních schůzkách. Ve všech třídách byla využita kampaň Surfuj bezpečně po 

internetu, podporovaná programem Evropské unie Safer Internet. Byly vysvětleny a 

namnoženy tzv. Docela užitečné internetové tipy pro mladé surfaře. Cílem projektu je 

zvyšování povědomí mezi uživateli internetu o hrozbách celosvětové sítě a možnostech, jak se 

jim bránit. Projekt zároveň přispívá k boji proti nelegálnímu obsahu internetu, což je hlavně 

aktuální u žáků 2. stupně.  

     Toto téma bylo zahrnuto i do projektu EU Kvalitní výuka: Prevence rizikového chování. 

V rámci této šablony byly organizovány Preventivní programy Policie ČR pro 5. třídu 

„Program prevence kyberšikany“ a pro 8. třídu „Preventivní program o trestní odpovědnosti 

mládeže“. Dále probíhal v 7. třídě „Program pro rizikové třídní kolektivy“, připravený 

okresní metodičkou prevence PPP Jičín. 3. třída se v rámci šablony zúčastnila Preventivního 

programu Spirála organizace Prostor PRO Hradec Králové.  

     Dále jsme se věnovali prevenci návykových látek. K tomuto tématu probíhaly nejen besedy 

při třídních chvilkách, ale využili jsme i internetový program „Drogy trochu jinak“. Mgr. 

Gabriela Prodělalová z jičínské PPP vedla v 6. třídě v rámci hodin Výchova ke zdraví 

preventivní program proti návykovým látkám. 

     V prvním pololetí proběhl ve všech třídách projekt k podpoře prevence úrazů a rizikového 

chování dětí „Jak prožít šťastné dětství“ od Nadace České pojišťovny jako osvojování 

základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu. 

     Po celý školní rok využívala školní metodička prevence spolupráce supervizita Bc. Plačka, 

kterou navázala prostřednictvím PPP Jičín již loňský školní rok. 

 

Minimální preventivní program pro školní rok 2011-12 
 

Školní metodik prevence: Mgr. Irena Šimralová 

 

 

V letošním školním roce se zaměří naše škola na osvětovou kampaň Nadace O2                     

„I kyberšikana  bolí“. S rozvojem nových technologií se totiž tento druh šikany šíří velice 

rychle. Kampaň musíme tedy maximálně využít a zaměřit se na prevenci kyberšikany i „boj“ 

proti ní. Preventivní materiály Nadace O2 dostali rodiče v minulém školním roce, na první 

schůzce rodičů budou opět připomenuty. Žáci budou seznamováni s negativními vlivy této 

šikany v třídních chvilkách, poučení o pravidlech provozu počítačové sítě a zákazu přístupu 

na sociální sítě bude zapsáno do třídních knih. Této problematice se budeme věnovat celý 

školní rok v rámci projektu podporovaném programem Evropské unie Safer Internet. Cílem 

projektu je zvyšování povědomí mezi uživateli internetu o hrozbách celosvětové sítě a 

možnostech, jak se jim bránit. Projekt zároveň přispívá k boji proti nelegálnímu obsahu 

internetu. Toto téma bude zahrnuto i do školního projektu EU peníze školám. 



 

 

Září:  

1. Aktualizace nástěnky zaměřené k prevenci proti šikaně a kyberšikaně 

2. Nabídka zájmové činnosti jako prevence patologických jevů  

3. Využití festivalu Jičín-město pohádky k volnočasovým  aktivitám žáků 

4. TCH: pravidla provozu počítačové sítě, poučení o zákazu přístupu na sociální sítě internetu 

 

 

 

Říjen: 

1. Aktualizace nástěnky zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, umístění letáku s              

     telefon. čísly pro krizovou intervenci do tříd 

2. Spolupráce s okresním  metodičkou ŠMP při PPP JC Mgr. Prodělalovou                             

3. TCH: co je to kyberšikana 

 

 

 

Listopad: 

1. Seznámení rodičů s programem prevence proti kyberšikaně 

2. Zapojení žáků do sportovních soutěží a aktivit 

3. Objednání filmů z nabídky Příběhy bezpráví pro žáky 2. stupně 

4. TCH: šikana ve třídě, vrstevnické skupině, ale i ve věkově rozdílném kolektivu 

 

 

 

Prosinec:  
1. Mikuláš a příprava vánočních besídek – pomoc 9. ročníku žákům 1. stupně 

2. Vytvořit ve škole dobré sociální klima – působení dětského parlamentu ve škole 

3. TCH: upozornění na nebezpečí spojené s konzumací alkoholu a poranění pyrotechnikou a    

na zdravotní a právní důsledky takového jednání  

 

 

                           

Leden: 

1. Ve spolupráci s třídními učiteli zmapovat vztahy ve třídách 

2. Podchytit problémové žáky, využít nabídek nízkoprahového klubu pro děti a mládež Exit 

3. TCH: problematika Dětská práva a domácí násilí 

 

 

 

Únor: 

1. Beseda s gynekologem pro žáky 9. třídy 

2. Zvýšit v 2. pololetí návštěvnost žákovské knihovny jako dobrého využití volného času 

3. TCH: protidrogová tematika  

 

 

 

Březen: 

1. Sebevzdělávání učitelů v metodikách preventivní výchovy a výchově ke zdravému  



    životnímu stylu  

2. Beseda s instruktorem Červeného kříže Mgr. Císařem na téma 1. pomoc při úrazech 

3. TCH:  netolerování vandalismu, záměrného poškozování školního majetku a krádeží 

 

 

 

 

Duben: 

1. Ve spolupráci s třídními učiteli sledovat často se opakující krátkodobé absence – prevence  

    záškoláctví 

2. Beseda s mluvčí Policie ČR Jičín pí Klepalovou nebo Bc. Jandou 

3. TCH: škodlivost kouření na zdraví člověka 

 

 

 

Květen: 

1. Soutěž výtvarných prací Cesta proti násilí 

2. Předvedení sanity RZS a ukázka taktického cvičení IZS 

3. TCH: vedení dětí k samostatnosti, odpovědnosti a správnému sebehodnocení  

 

 

 

Červen: 

1. Nabídka prázdninových aktivit: letní tábory, K klub, Exit 

2. TCH: seznámení dětí s telefonními čísly pro krizovou intervenci: Linka Bezpečí, Bílý kruh  

    bezpečí, Policie ČR 

 

 

 

 

V letošním školním roce zůstává principem preventivní strategie na naší škole také 

osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a prevence a rozvoj 

dovedností, které vedou žáky k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů 

agresivity a porušování zákona. 

 

 

10.4. Práce výchovné komise 

 

V průběhu školního roku 2011/2012 proběhlo celkem  17 jednání s rodiči 11 žáků. 

Jednání byla zaměřena  na neprospěch žáků, přestupky proti školnímu řádu, vztahové 

problémy se spolužáky. 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

11. Zápis do 1.ročníku 

 

K zápisu do první třídy se dostavilo celkem  61   dětí, z toho 9 žádalo prostřednictvím rodičů o 

odklad školní docházky. Všem bylo na doporučení lékaře a PPP vyhověno. 

3.září nastoupilo do 2 prvních tříd celkem 50 žáků. 

 



 

12. Umístění žáků devátého ročníku 

 

Celkem odešlo z devátého ročníku 21 žáků, 12 s maturitou a 9 na učební obor. 

Na víceleté gymnázium byli přijati ze 7.třídy 4 žáci. 

 

 

Obory s maturitou 

Gymnázium Nová Paka   1 žák 

MOA Jičín     3 žáci 

VOŠ a SPŠ Jičín    3 žáci 

VOŠ SOŠ Hořice    3 žáci 

SPOŠ Jičín     1 žák 

SPŠ Praha 10     1 žák 

 

 

13. Kontrolní činnost ČŠI 

 

V letošním školním roce byla provedena kontrola realizace testování žáků 5. a 9. ročníku. 

(5.6. 2012 Mgr. M.Stuchlíková) 

ČŠI konstatovala, že vše proběhlo dle požadavků a záznamů, nebyl shledán žádný nedostatek 

ani po technické stránce. 

 

 

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 14, odškodněny 3.  

Provedeny byly pravidelné roční revize. ( tělocvična, hasící přístroje, hydranty, elektro 

přístroje) 

V rámci ozdravných opatření na školní rok byly vymalovány některé třídy. 

 

 

15. Spolupráce s rodiči a se Školskou radou 

15.1. Spolupráce s rodiči  

 

Rodiče získávají informace o výsledcích vzdělávání žáků prostřednictvím žákovských knížek a 

na třídních shromážděních rodičů, které se konají pravidelně 3 x za rok. 

Rodiče mohou kontaktovat učitele kdykoli, někteří využívají i konzultační hodiny výchovné 

poradkyně Mgr. I. Šimralové. (Út 13.30- 15.hodin) 

U problémových žáků jsme pokračovali v osobních pozváních rodičů do školy, kde byly 

problémy řešeny před výchovnou komisí. 

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. 

 

 

 

 



15.2.Spolupráce se Školskou radou 

 Stejně jako v předcházejících letech se ŠR sešla 2x za rok.( 13.10., 13.6.) 

Na poslední schůzi byli členové ŠR seznámeni s novelizací školského zákona 561, zákon 462, 

který dává větší pravomoc Školským radám. 

 Zápisy z jednání jsou u ředitele školy. Školská rada pracovala ve stejném složení jako 

v minulém školním roce. Spolupráce se Školskou radou je na dobré úrovni. 

 

 

 

 

 

16.EU peníze školám 

 

 

 

Název projektu : Kvalitní výuka 

Hodnota projektu :1 219 358  Kč 

Doba trvání projektu : 30 měsíců ( 1.9.2011 - 28.2.2014) 

Zdroje financování projektu: program EU peníze školám 

 

 

Cílem projektu je zlepšení  a zkvalitnění výuky zaměřené na rozvoj čtenářské a informační 

gramotnosti, cizích jazyků, ICT a přírodních věd a to s aktivním využitím nejmodernější  

informační a komunikační technologie. 

Projekt bude mít přímý  vliv na všechny žáky školy. 

 

 V rámci projektu realizujeme tyto aktivity: 

 Tvorba  vzdělávacích materiálů a nákup pomůcek v těchto oblastech: 

I. čtenářská a informační gramotnost 

II. cizí jazyky 

III. využívání ICT 

V. přírodní vědy 

             Celkem bude vytvořeno učiteli 816 výukových materiálů . 

 Inkluzivní vzdělávání – Prevence rizikového chování - jako doplněk systematického 

budování kvalitních mezilidských vztahů ve škole i mimo ni 

 Vzdělávání pedagogů v oblasti ICT 

 

 

Celý projekt pomůže v následujících dvou letech realizovat aktivity, na které bychom za 

běžných okolností neměli prostředky a tyto aktivity budou prospěšné a užitečné zejména pro 

naše žáky. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 V letošním školním roce jsme využili prostředky k nákupu 2 interaktivních tabulí, 4 

dataprojektorů, 7 notebooků. 16 vyučujících  bylo proškoleno  na 5 kurzech s certifikáty pro 

práci s interaktivní tabulí. Vyučující vytvořili 615 výukových šablon. 

V oblasti Programu primární prevence proběhl Preventivní program o trestní odpovědnosti 

mládeže pro žáky 8 ročníku,Program prevence kyberšikany pro 5. ročník,Program pro 

rizikové třídní kolektivy 7.ročník, Spirála- dlouhodobý program primární prevence 3.ročník. 

             

 

 

 

 

Přílohy: 
Výroční zpráva o hospodaření 

Učební plán školy 

Přehledy klasifikace 

Plán hospitační činnosti 

Přehled hospitací 

Uskutečněné akce a úkoly programu enviromentálního vzdělávání 

Výroční zpráva o hospodaření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



   Výroční zpráva  o hospodaření  

             

     Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 

          
                            
                                       Rok  2011 
 

        Základní škola, Jičín, Poděbradova 18, 506 01 Jičín  je Městem Jičín zřízena jako 
příspěvková organizace. Provozuje hlavní a doplňkovou činnost dle zřizovací listiny.   
Součásti příspěvkové organizace jsou základní škola, školní družina, školní jídelna. 

      Hlavní činností  Základní školy, Jičín, Poděbradova 18, je poskytování základního 
vzdělání. Doplňkovou činností  Základní  školy,  Jičín,  Poděbradova  18 je pronájem 
tělocvičny, učeben a místa pro nápojové automaty.            

        V hlavní    činnosti   školní   jídelna   poskytovala  školní   stravování    žákům                
a  závodní  stravování zaměstnancům Základní školy, Jičín, Poděbradova 18. Dále bylo 
poskytováno školní stravování  žákům  Základní školy, Jičín, ulice 17. listopadu, Základní 
školy, Jičín, Soudná 12,    studentům  Masarykovy obchodní akademie, žákům Základní 
školy Nemyčeves  a studentům  Soukromé střední podnikatelské školy Altman, s.r. o..                                                                                                         

V doplňkové činnosti bylo  poskytováno stravování  zaměstnancům  Základní  školy,   Jičín,  
ulice  17. listopadu 109,  Základní  školy Nemyčeves a Základní školy, Jičín, Soudná 12.     

 

 

Příjmy hlavní činnosti Kč 

z toho:  

výnosy z vlastních výkonů  – obědy školní jídelna   3 236 723 

ostatní tržby /stravování zaměstnanců, karty, čipy, zbytky/     243 814 

příspěvky rodičů na školní družinu     130 050 

vybráno od žáků – výlety, exkurze, pracovní sešity     199 574,70 

úroky, ostatní finanční výnosy            518,54 

sponzorský dar paní Arabazsové školní družině         5 000 

zúčtování investičního a rezervního fondu     132 638 

Příjmy hlavní činnosti celkem  3 948 318,24  

provozní příspěvky od zřizovatele celkem   2 832 080 

dotace na přímé výdaje na vzdělávání  UZ 33 353 11 066 100 

Rozvojový program Školní vybavení pro žáky 1. ročníku         21 000 

Projekt  podpory etického vzdělávání KÚ KH kraje         10 000   

Nadace Josefa Luxe – dar na podporu etické výchovy        10 000 

Rozvojový program Posílení platů VŠ pedagogů UZ 33 027      266 000 

Rozvojový program Hustota a specifika  UZ 33 015      104 100 

Projekt EU peníze školám      429 224 

Příspěvky a dotace celkem 14 728 504 

Výnosy celkem 18 686 822,24 



Výdaje hlavní činnosti celkem Kč 

z toho:  

školní vybavení pro žáky 1. ročníku            21 000 

      

mzdové náklady       8 344 800 

odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP, ostatní sociální 
náklady  

      2 955 309 

učebnice, učební pomůcky            61 811 

plavání            37 950 

cestovné, školení            26 848 

ochranné pracovní prostředky            16 482 

  

provozní náklady školní jídelna      4 591 383,22 

provozní náklady škola      2 621 239,02 

     

Výdaje celkem    18 676 822,24 

Hospodářský výsledek hlavní činnosti             10 000 

  

Příjmy doplňková činnost celkem          684 372,50 

z toho:  

tržby z prodeje služeb – školní jídelna – cizí strávníci          563 748,50 

výnosy za pronájem tělocvičny, učeben, automatů         120 624 

  

Výdaje na doplňkovou činnost           683 921,60 

z toho:  

spotřeba materiálu         343 053,17 

spotřeba energií         125 094,32 

ostatní provozní náklady           48 984,11 

mzdy + povinné odvody         166 790 

  

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti               450,90 

  

Hospodářský výsledek celkem          10 450,90 

 
 
Hospodářský výsledek v hlavní činnosti ve výši 10 000 Kč vznikl tím, že dotace Krajského úřadu byla 
poukázána na provozní účet v polovině prosince 2011 a do konce kalendářního roku nemohla být 
smysluplně využita. 

 

 

 

Ze strany zřizovatele byla ve dnech 11. –  13. dubna  2011  provedena kontrola 
hospodaření zaměřená na: 

    -  kontrolu uložených doporučení  

    -  účetnictví, inventarizace a vnitřní kontrolní systém 

    -  doplňkovou činnost 

 

 



      Ke kontrole byly předloženy účetní doklady za období 1. 1. 2010 – 31.12. 2010.       
V hospodaření organizace nebyly shledány žádné závažné nedostatky. Kontrolou 
hospodaření za rok 2009 provedenou v březnu 2010 bylo uloženo doporučení vést knihu 
jízd v souladu s vnitřní směrnici o užívání služebního automobilu. Toto doporučení bylo 
splněno. Podrobnější informace o provedené kontrole hospodaření jsou uvedeny 
v protokolu  o výsledku kontroly hospodaření Základní školy, Jičín, Poděbradova 18       
za rok 2010 ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů  a  zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, č. j. 
EO/03/11/Kř.       

 
     Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj  provedl kontrolu ve 
dnech 2. 5 s 9. 5. 2011. Kontrola byla zaměřena na objekty zařízení provozovaná v areálu 
školy. V organizaci byly zjištěny drobné nedostatky a byla uložena lhůta k odstranění těchto 
nedostatků k 31. 7. 2011. K datu 31. 7. 2011 byla podána zpráva  o přijatých opatřeních 
k odstranění těchto nedostatků.  
 
 

K výroční zprávě o hospodaření jsou přiloženy tyto přílohy: 

Rozvaha – Bilance k 31. 12. 2011 
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011 
Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2011 
Finanční vypořádání dotací za rok 2011 

 

Vysvětlivky použitých zkratek: 

FKSP                  Fond kulturních a sociálních potřeb 
ŠVP                    Školní vzdělávací program 
ČR                      Česká republika 
KÚ KH kraje        Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
UZ                       účelový znak 
EU                       Evropská unie 

Vypracovala: Dana Portyšová 

 

 Jičíně 30. 9. 2012     

 

 

 

                                                                                   Mgr. Miloš  Vejvoda           

                                                                                             ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 



Učební plán školy pro I.stupeň 
Školní rok 2011/2012 

 

 

Vzdělávací oblast 1.ročník 

ŠVP 
2.ročník 

ŠVP 
3.ročník 

ŠVP 
4.ročník 

ŠVP 
5.ročník 

ŠVP 

Český jazyk 8+1 7+2 7+2 7 6+1 

Anglický jazyk  0+1 3 3 3 

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 

Informatika    0+1 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 2 

 

 

Učební plán školy pro II. stupeň 
Školní rok 2011/2012 

 

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.   

Seminář ze společ.věd.předmětů   0+1 0+1   

Seminář z přír. předmětů   0+1 0+1   

Celková časová dotace 28 30 32 32 122 24 

Z toho disponibilní čas. dotace 2 4 8 10 24  
 



 

 

 

Plán hospitační činnosti  

( Školní rok 2011/2012) 

 

 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 

 EU-vytváření šablon 

 

 

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. 

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 

Plnění úkolů z analýzy inspekční zprávy: využití audiotechniky v hodinách,diferenciovaný 

přístup k žákům – zadávání úkolů, zhodnocení závěru hodiny,sebehodnocení žáků, 

klasifikace žáků) 

 

 

Tematické plány učiva: vyučující všech předmětů do konce září 2011 

 

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 

                    - zápis odučených hodin z čerpání  dotace EU 

 

 



Kontrola žákovských knížek:  listopad, duben – klasifikace, konkrétní zápisy klasifikace 

 

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 1.9.2011 

 

Přehled hospitací u jednotlivých vyučujících ve školním roce 2011/2012 

 

R.Vaníčková I.             23.11.   I.         17.5.                                                                    . 

 Matematika Český jazyk   

E.Dlouhá II.A          15.2    

 Český jazyk    

A.Babáková II.B         24.11. II.B         8.2.   

 Český jazyk Matematika   

I.Šimralová III.           10.11. 18.5.   

 Matematika Český jazyk   

M.Štálová IV.A         16.2 IV.A    14.5.   

 Matematika Český jazyk   

L.Vinklerová IV.B       22.11. IV.B     16.2.   

 Český jazyk Český jazyk   

H.Petrová V.A         25.11. V.A       16.5.   

 Český jazyk Český jazyk   

H.Holasová IX.            2.12. V.B       17.5.   

 Zeměpis Vlastivěda   

J.Grohová IV.B          21.2.    

 Anglický jazyk    

L.Paličková VI.          25.11. VI.       17.5. IX.            22.5.  

 Český jazyk Český jazyk Český jazyk  

M.Šonská VIII.        17.2.    

 Matematika    

J.Prchlá IX.             22.11. IX.      22.5   

 Fyzika Matematika   

R.Bilanská VI          22.11.    

 Přírodopis    

G.Paulusová VIII.      23.11.     

 Občanská výchova    

     

 


