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1.

Základní údaje o škole

Název: Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace
Adresa: 28. října 18, 51101 Turnov 1
Právní forma: příspěvková organizace (právní subjekt od 1. 1. 1996)
Způsob hospodaření: podvojné účetnictví
IČO: 00 856 126
Identifikátor zařízení: 600 099 288
Zřizovatel:

Město Turnov
právní forma: obec, IČO 00 276 227
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Ředitel školy: Mgr. Jaromír Frič
Zástupce:

Mgr. Radmila Laudová

Hospodářka: Ing. Hana Holečková
Druh školy:

základní škola (státní)

Datum zařazení do sítě: 25.10. 2001
Kapacita školy: základní škola 600 žáků
školní družina 140 žáků
Při škole působí Školská rada a Sdružení rodičů a přátel školy.
Složení školské rady: Mgr. E. Honzáková (předsedkyně), Mgr. M. Rieger (místopředseda),
E. Kordová, Mgr. M. Marková, Mgr. V. Hejduková, J. Mikula
Rada zasedá 2x ročně – v říjnu a v dubnu.

Přehled součástí

IZO

Kapacita

Základní škola

102454035

600

Školní družina

117700355

140

Školní jídelna ZŠ

102878366

590
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2.

Organizace studia

Předměty

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

Český jazyk

8

9

9

8

8

Cizí jazyk

0

0

3

3

3

Matematika

5

5

5

5

5

Informatika

0

0

0

0

1

Prvouka

2

2

2

0

0

Přírodověda

0

0

0

2

2

Vlastivěda

0

0

0

2

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

Výtvarná výchova

1

2

2

1

1

Pracovní výchova

1

1

1

1

1

Hudební výchova

1

1

1

1

1

Celková časová dotace

20

22

25

25

26
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Předměty

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Český jazyk a literatura

5

5

5

4

Anglický jazyk

3

3

4

3

Matematika

4

5

4

5

Informatika

1

0

1

0

Dějepis

2

2

2

2

Občanská výchova

1

1

0

1

Fyzika

2

2

2

2

Chemie

0

0

2

2

Přírodopis

2

2

2

2

Zeměpis

2

2

2

2

Hudební výchova

1

1

1

1

Výtvarná výchova

3

1

1

1

Etická výchova

1

1

1

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

Pracovní výchova

0

1

1

1

Druhý cizí jazyk (Nj, Rj)

0

2

2

2

Celková časová dotace

29

30

32

31

Vzdělávací program
Kroužky na 1. stupni ZŠ

1. - 9. ročník ŠVP ZV
anglický jazyk
výtvarný kroužek
hra na flétnu
sborový zpěv
dramatická výchova
informatika
hra na kytaru
keramika
pohybové hry
příprava na přijímací zkoušky do primy z M, Čj
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Kroužky na 2. stupni ZŠ

informatika
sportovní hry
plavání
posilování
robotický kroužek
psaní na klávesnici
keramika
hra na kytaru
sborový zpěv
příprava na přijímací zkoušky z M, Čj
dramatický kroužek

Časové dotace vyučovacích hodin se dodržují dle pokynů příslušných vzdělávacích programů.
Časové dotace kroužků jsou dány zájmem žáků.
Dělení tříd probíhá v rámci výuky cizích jazyků a informatiky.

3.

Výkon státní správy

Vydaná správní rozhodnutí:
1.

Rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání................. 50

2.

Rozhodnutí o odkladu školní docházky.................................... 12

3.

Rozhodnutí o přestupu žáka.....................................................

57

4.

Rozhodnutí o nepřijetí žáka…………………………………..

1

5.

Proti rozhodnutí ředitele se odvolalo…………………………

0

Údaje o pracovnících školy
Počet pedagogických pracovníků:

46 (pedagogové, vychovatelky, asistent pedagoga)

Počet nepedagogických pracovníků:

15

Týdně se odučilo:

736 hodin.

Pedagogická způsobilost:

100%
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5.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Sportovně-vzdělávací pobyt na Čížovce – všichni pedagogičtí pracovníci
přednášející: Mgr. Petr Šolc

Práce s třídním kolektivem
Šikana

p. Milan Drahoňovský – Policie ČR – kriminalita v Turnově
- práce s mládeží
Mgr. J. Antalíková

Kruh bezpečí, Kruh přátel a podpory

Mgr. M. Žáková

Práce školního psychologa, nové metody

Mgr. Petr Šolc

Kazuistika, Mentoring, Supervize – 3x setkání pro pedagogy

Bartůňková Jitka

Matematická gramotnost tvořivě – 1, a 2. ročník

Bartoníčková Alena

Rozvoj čtenářské gramotnosti na základní škole

Brichová Hana

Setkání výchovných poradců okresu Semily – 2x 2 dny
Letní metodicko – jazyková akademie

Bubáková Hana

Rozvoj matematické gramotnosti na základní škole

Florianová Lenka

FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky
Efektivní vyučovací techniky v inkluzivní třídě
Výuka matematiky Hejného metodou po deseti letech
Rozvoj čtenářské gramotnosti na základní škole

Frič Jaromír

Školení pro vedoucí lyžařských výchovně výcvikových zájezdů
Zákoník práce ve školské praxi – výkladové problémy

Jirman Pavel

Konference projektu Elixír do škol – Nadace Depositum Bonum

Jirošová Ivana

Matematická gramotnost tvořivě – 1, a 2. ročník

Kendíková Lada

Základní kurz školního lyžování

Klus Petr

Předmět speciálně pedagogické péče pro žáky s SPU
Feuersteinova metoda – základní kurz

Kmínková Kateřina

Jak vyučovat o holokaustu
Kruh podpory
Příběhy našich sousedů – dokumentaristika jako školní projekt
Vědomá komunikace
„Lidi to tak nenechaj“ – metody výchovné dramatiky
Předmět speciálně pedagogické péče pro žáky s SPU
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Kolomazníková Sylva

Rozvoj čtenářské gramotnosti na základní škole

Krátká Šárka

Předmět speciálně pedagogické péče pro žáky s SPU

Krsek Lubomír

Holokaust ve vzdělávání
Robotika na 2. stupni ZŠ s LEGO Mindstorms Education EV3
Příběhy našich sousedů – dokumentaristika jako školní projekt
(Ne)bezpečí na síti

Kýčková Jana

Centrum kolegiální podpory - Lbc
Předmět speciálně pedagogické péče pro žáky s SPU

Laudová Radmila

Krajská konference primární prevence
Seminář ke zvládnutí GDPR – Pha
Rozvoj matematické gramotnosti na základní škole
Zákoník práce ve školské praxi – výkladové problémy
Specializační studium Metodika prevence
Setkání metodiků prevence okresu Semily – 2x 2 dny

Mlejnková Pavla

Funtastic Life – organised by Bridge Publishing House

Rieger Marek

Školení pro vedoucí lyžařských výchovně výcvikových zájezdů

Suchardová Jana

Geometrie činnostně ve 4. a 5. ročníku

Šimková Zuzana

Základní kurz školního lyžování

Tomášová Alena

Rozvoj čtenářské gramotnosti na základní škole

Tomešková Iva

Geometrie činnostně ve 4. a 5. ročníku
Rozvoj čtenářské gramotnosti na základní škole

Vítková Jana

Rozvoj matematické gramotnosti na základní škole

Vlčková Michaela

Centrum kolegiální podpory – Lbc

Holečková Hana

Změny v oblasti vybraných účetních jednotek od 1. 1. 2018
Účetnictví příspěvkových organizací – účetní závěrka

Tauchmanová Jiřina

Novinky v PAM (4x ročně)
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Údaje o počtu žáků

6.

Školní rok

2016/2017

2017/2018

Počet tříd

25

24

Celkový počet žáků

595

594

Počet žáků na jednu třídu

23,8

24,75

Počet žáků na učitele

15,65

16,05

Prospěch žáků na konci školního roku 2017/18

Prospělo

Počet
žáků
ročník

Nepro-

Prospělo

s

spělo

vyznam.

2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18

1

74

50

73

49

0

1

1

0

2

42

74

42

70

0

4

0

0

3

62

43

57

33

5

10

0

0

4

47

62

38

44

9

18

0

0

5

63

49

52

41

11

8

0

0

1.stupeň

288

278

262

237

25

41

1

0

6

80

80

26

33

54

47

0

0

7

79

80

32

27

46

53

1

0

8

79

80

28

32

50

48

1

0

9

69

76

6

22

61

53

2

1

2.stupeň

307

316

105

114

202

201

4

1
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Zameškané vyučovací hodiny ve školním roce 2017/2018

1.pololetí
třída
1. A
1. B
2. A
2. B
2. C
3. A
3. B
4. A
4. B
4. C
5. A
5. B

2.pololetí

ABSENCE
959
916
607
670
641
617
931
538
765
468
897
651

neomluv.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ABSENCE
622
703
813
425
810
686
726
706
936
218
1586
1038

neomluv.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CELKEM

8660

0

9269

0

1 ŽÁK

31,26

0

33,46

0

6. A
6. B
6. C
7. A
7. B
7. C
8. A
8. B
8. C
9. A
9. B
9. C

971
469
766
1117
1294
757
1322
1487
726
1202
1414
1498

0
0
0
0
6
0
0
0
7
0
0
0

894
597
1029
1102
1498
1446
1561
1000
972
1240
1597
1559

0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0

CELKEM

13023

13

14495

20

1 ŽÁK

41,08

0,04

45,16

0,06

Počty žáků přijatých ke studiu ve školním roce 2017/2018
Osmileté gymnázium...................

5

Šestileté gymnázium……………

0

Sportovní třída………………….

0

Čtyřleté gymnázium....................

12
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Klasifikace chování, výchovná opatření, pochvaly ve 2. pololetí:
Napomenutí třídním učitelem

11 žáků

Důtka třídního učitele

6 žáků

Důtka ředitele školy

7 žáků

2. stupeň z chování

1 žák

3. stupeň z chování

0 žáků

Pochvala

94 žáků

Pochvaly byly uděleny za vzornou reprezentaci školy ve sportu, v olympiádách, v dramatických,
recitačních a výtvarných soutěžích, za sběr papíru, vzorný prospěch, práci ve školním
parlamentu.

8.

Údaje o poskytování dalšího vzdělávání
Škola neposkytuje další vzdělávání.

9.

Řízení školy
Hlavní úkoly za školní rok 2017/2018 byly splněny.



podle ŠVP se učilo v 1. - 9. ročníku



projekty s polskou školou



vzdělávání žáků probíhalo na vysoké úrovni, máme kvalitní pedagogický sbor



škola se těší velkému zájmu rodičů a dětí, ve školním roce byla naplněna na 99 %
kapacity



prezentace školy v médiích a na veřejnosti byla vždy pozitivní, např. Články
v HOTech, prezentace na Vánočních trzích, účast ve sportovních kláních,
na olympiádách, v pěveckých a dramatických soutěžích, vánoční divadelní představení
v Městském divadle, divadelní představení pro Mateřské školy, vystoupení dramatického
kroužku na Slavnosti abecedy, výstava výtvarných prací žáků v Městské knihovně



spolupráce s ostatními školami a městskými organizacemi probíhala především
při sportovních a kulturních akcích (akce Městské knihovny, sportovní akce pořádané
SVČM, Žlutou ponorkou, Kamenářský dům - muzeum...)



spolupráce se Školskou radou a SRPDŠ byla na vysoké úrovni, podílí se na řízení
školy, spolurozhodují o akcích školy jak ekonomických, tak výchovných
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a vzdělávacích (úpravy ve školním řádu, LVVZ, dětský den pro 1. stupeň pořádaný
žáky devátého ročníku, příspěvky na školu v přírodě, příspěvky na dopravu
při kulturních a sportovních akcích školy, závěrečné rozloučení s 9. ročníky...)


při jednáních se zřizovatelem byla nalezena společná dohoda

10.

Školní poradenské pracoviště
Pracoviště sdružuje tyto poradenské služby: výchovný poradce, metodik prevence, školní

psycholog, speciální pedagog. Pokračujeme a dále se snažíme zdokonalovat činnost, která byly
započaty v minulém školním roce.
Dochází ke vzájemné koordinaci a kooperaci mezi jednotlivými poradci a učiteli, ke sdílení
poznatků a zkušeností při práci s jednotlivými žáky, ale i jejich rodiči. Členové PP se pravidelně
scházejí 1x týdně.
Tato vzájemná spolupráce nám umožňuje mnohem účinněji pracovat se žáky, kteří
pomoc potřebují. Daří se nám u dětí podchytit a hlavně rychle řešit problémy v rovině
vzdělávací (tvorba a realizace plánů pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán,
konzultace s PPP, pedagogická intervence, možnost zapojení asistenta pedagoga
do výuky…) i výchovné – v úzké spolupráci s třídními i ostatními učiteli řešíme náznaky šikany,
kyberšikany, závislostí. Snažíme se podporovat práci s třídním kolektivem, což je výbornou
prevencí všech patologických jevů.

Výchovný poradce
Výchovná poradkyně (dále VP) zajišťuje informační materiály o středních školách
a učebních oborech v našem regionu, využíváme informací z okolních okresů, kam se naši žáci
hlásí k dalšímu studiu. Pro žáky devátých tříd jsou zajištěny atlasy školství, VP pomáhá vyplnit
přihlášky ke studiu, pro žáky a rodiče jsou vyhrazeny pravidelné konzultační hodiny.
Prostřednictvím žákovských knížek jsou rodiče informováni o Burze škol, která se
pravidelně koná na ISŠ v Turnově a Liberci (EDUCA).
Škola spolupracuje s PPP a SPC Semily. Pracovnice poradny uskutečnila ve škole
konzultaci s rodiči a učiteli žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelům byla
doporučena osnova individuálně-vzdělávacích plánů. Dále spolupracujeme s APLA Praha, ČÁP
Liberec, PPP a SPC Liberec.
Metodik primární prevence
Zajišťuje besedy, přednášky a další vzdělávací programy pro žáky v rámci prevence
12

sociálně-patologických jevů. Spolupracuje s třídními učiteli 1. i 2. stupně, konzultuje
problémové situace s pracovníky PPP a SPC, spolupracuje s Orgánem sociálně-právní ochrany
dětí (OSPOD), s Policií ČR a Městskou policií.
Školní psycholog
Na škole působí školní psycholog. Každé pondělí a úterý ho mohli navštívit učitelé, žáci
naší školy i jejich rodiče. Byly řešeny problémy školní – vztah se spolužáky, prospěch, ale i
problémy v domácím prostředí. Tato služba se velmi osvědčila. Budeme v konzultacích
pokračovati v dalším školním roce.
Školní psycholog provádí i sociometrické šetření v jednotlivých třídách, jehož výklad je
velmi důležitý pro práci třídního učitele neboť dokáže lépe pochopit vztahy v třídním kolektivu
(oblíbenost i neoblíbenost dětí, jejich vliv na své spolužáky a naopak jejich závislost na
některých kamarádech…).
V tomto školním roce ŠP pracoval také s třídním kolektivem – 3x, kde byl náznak šikany
a žáci se ve třídním kolektivu necítili dobře. Byly řešeny i žádosti rodičů o přestup žáka do jiné
třídy.
Speciální pedagog
Díky projektu může po dobu dvou let pracovat na škole i speciální pedagog. Každé
pondělí a úterý se věnoval žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Nabízel i práci
logopeda, popř. i odpolední doučování. Vedl kroužek - vytvoření sociálních návyků a snadnější
zapojení do kolektivu – s velkým úspěchem.
Speciální pedagog je také nápomocen učitelům při tvorbě IVP a plánů podpory.
Práce s nadanými žáky
S nadanými žáky pracujeme individuálně. Učitelé je zapojují do olympiád a soutěží,
připravují je na přijímací zkoušky do osmiletého a šestiletého gymnázia. Nadaní žáci mají
možnost využít ve škole větší nabídky zájmových kroužků v oblasti přírodních věd, jazyků
a informatiky.
Prevence sociálně patologických jevů
V průběhu školního roku bylo řešeno několik případů problémového chování žáků.
Proběhla jednání se žáky i rodiči v ředitelně školy. Všechny případy byly zdárně dořešeny.
Naše škola se dlouhodobě snaží udržet pozici „zdravé“ školy, vytváří si podmínky
pro účinnou prevenci sociálně patologických jevů a je velká snaha nabízet konstruktivní
alternativy trávení volného času.
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Na koordinaci preventivních aktivit se podílí metodik prevence ve spolupráci
s výchovnou poradkyní, dalšími pedagogy a vedením školy.
Výraznou pomocí v oblasti prevence jsou přednášky a besedy (o šikaně, alkoholismu,
o drogách...), které každoročně pro žáky pořádáme. Často zveme odborníky na danou tématiku
do tříd. Dobrá spolupráce je např. s organizací MAJÁK Liberec, Novou nadějí Turnov,
Křesťanským sdružením Turnov, Policií ČR, lékaři... Úzce spolupracujeme s OSPOD.
Velice široká je na naší škole nabídka volnočasových aktivit. Škola informuje rodiče
o všech preventivních aktivitách, nabízí pomoc či kontakty na odborníky.
Školní parlament
Na škole pracuje pod vedením Mgr. H. Brichové a Ing. J. Veberové školní parlament,
ve kterém se pravidelně (každý čtvrtek v 7:15 – 7:50) scházeli zástupci 5. – 9. ročníku.
Diskutovali o požadavcích spolužáků –úprava jídelníčku ve školní jídelně pro vegetariány,
pořádek v prostorách školy, spolupráce s nižšími ročníky – 1. stupněm, barevné dny před
velikonocemi, organizace sběru PET víček na pomoc postiženým občanům, sběr baterií,
zapojení do projektu Remobil, snaha o třídění odpadu ve třídách – projekt Recyklína, vytvoření
barevných obrazců žáky celého 2.stupně, výstup na Eiger (obíhání školy – získání certifikátu
délky i výškových metrů). Studenti se aktivně zapojili do dění školy, učili se jednat – klást nejen
požadavky, ale i hledat řešení.
Zástupci školního parlamentu působí i v rámci městského parlamentu mládeže.
Školní parlament byl oceněn za svoje aktivity krajským odborem.
Chování
Drobné přestupky proti školnímu řádu řeší třídní učitelé s rodiči žáka, závažnější
přestupky (záškoláctví, šikana, kyberšikana ...) se řeší v ředitelně školy s rodiči, výchovnou
poradkyní, metodikem prevence, případně Policií ČR a OSPOD. Práci učitelům ztěžují žáci, ale
i rodiče se sociálně slabým zázemím. V takových případech využíváme konzultací s
pracovnicemi OSPOD v Turnově.
Prospěch
Učitelé nabízejí pomoc v rámci doučování těm žákům, kteří mají výukové potíže
zaviněné zpravidla delším onemocněním. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mohou
docházet na nápravu k dyslektickým asistentům (1 skupina), popř. lze domluvit konzultace u
speciálního pedagoga.. Při delší absenci má žák dostatečný prostor na doplnění látky, případně
konzultaci.
Ve školním roce 2017/2018 probíhala náprava dyslektických žáků na 2. stupni, nápravy
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se účastnilo 17 žáků.
Škola vykazovala 28 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Doporučení ŠPZ dle podpůrných opatření:
asistent pedagoga

3 žáci

pedagogická intervence

10 žáků

předmět spec. pedagogické péče

6 žáků

školní psycholog

1 žák

školní speciální pedagog

2 žáci

24 žáků mělo vytvořen IVP a 11 žáků pracovalo dle Plánu pedagogické podpory.
Výchovná poradkyně zajistila pro žáky 8. třídy návštěvu Úřadu práce v Semilech.
Žáci se zúčastnili nabízených Dnů otevřených dveří na středních školách v okolí.
Zúčastnili se i Burzy středních škol v Turnově a ADUCA v Liberci.

11.

Údaje o kontrolách školy



Městský úřad – kontrola majetku a hospodaření – R. Brychová



ČŠI – kontrola při Zápisu do 1. třídy



OSSZ



VZP



Městský audit – Ing. K. Pitro



Finanční kontrola krajského úřadu Liberec
Při žádné kontrole nebylo nalezeno žádné pochybení ze strany školy.

12.

Údaje o testování žáků



Testování znalostí žáků v oblastech PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT – 8. ročník



Testování žáků 9. ročníku – ČŠI – Komplexní systém hodnocení
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13.

Údaje o dalších aktivitách školy

Akce školy ve školním roce 2017/2018
V průběhu celého školního roku jsme byli zapojeni do několika projektů:


Ovoce do škol – pro žáky 1. a 2. stupně



Mléko do škol



Společné hory – společná jízda

projekt s Polskem



Opět spolu

projekt s Polskem



Čtení pomáhá – Městská knihovna Turnov



Nadace Věry Luxové –zapojení do projektu Etická výchova ve škole



Prevence kriminality mládeže – Městská policie



Společná cesta k přírodním vědám



SAPERE – vědět, jak žít – úspěšná účast v krajském kole



Post bellum – Příběhy našich sousedů



NADACE DEPOSITUM BONUM- projekt Elixír do škol (Mgr. P. Jirman)



Cambridge English – příprava na testy, úspěšné získání certifikátů



Sběr víček od PET lahví – na pomoc postiženým dětem i dospělým



Sběr starého papíru a baterií

Akce tříd v jednotlivých měsících:

Září


Harmonizační pobyty 6. A, C ( Čížovka, Prackov)



Sportovně poznávací týden 6. B + Poláci



Čas proměn – přednáška pro 6. ročník o dospívání



p. Cuchý – mineralogie – 3. AB



Kopicův statek – 2. C



Jizerka – hledáme kořeny – projekt s Němci pro 8.A, 7.B



Putování po památkách Turnova – 4. B, C



Harrachov – exkurze sklárna, doly, Mumlava – 5. ročník
16



ZOO Liberec – exkurze 4. A



„Nebuď blbá“ – divadelní představení pro 2. stupeň – primární prevence – závislosti



Kost – exkurz 3. A, B



Dopravní hřiště – 4. A, B, C



4 boj – atletické závody pro 2. stupeň



Kopicův statek – exkurze 2. C



Rafty – sjíždění Jizery – 7. B



Bohemiáda – žáci 9.ročníku tvoří členy poroty v Německu



Výměnný pobyt našich a německých studentů (4 + 4 dny)

Říjen


Harrachov, Jiřetín – exkurze 4. A, B, C



Běh číšníků – pro družstvo 9. ročníku



Ekocentrum Sedmihorky – Mazlíčci a havěť – 3. A



Ekocentrum Sedmihorky – Sovy (noční výprava) – 3. A



Židovské muzeum Praha – exkurze 8. B



Úřad práce – 8. A, B, C



KAMAX – exkurze pro 9. ročník



SKLOSTROJ – exkurze pro 9. ročník



EDUCA – 8. + 9. ročník



Bruslení – průběžně se vystřídaly všechny třídy (i vícekrát)



Bajaja – divadelní představení v Liberci – 2. A, B



Pouštění draků – patronát 9. A nad 1. A



Hasiči – exkurze na základnu v Turnově – 4. B



Sychrov – prohlídka zámku a soutěže v zámecké zahradě – 1. a 2. ročník



Pohár starosty města Turnova – pro 2. stupeň



Stolní tenis – Liberec



Kamenářský dům – dílničky pro 1. stupeň



Dobrovice – exkurze do cukrovaru – 8. A, B, C



Ekocentrum Sedmihorky – Kameny, kamínky – 5. B



Městská knihovna – beseda s p. Fixlem – 3. B

Listopad


Výstava Stromy – práce našich žáků vystaveny v Městské knihovně A. Marka
17



Burza škol – 9. ročník



Motani – Záhadná Namibie – 6. A, B, C
Nezkrocená Brazílie – 7. A, B, C



Plavání – závody pro 2. – 9. ročník pořádané ASŠK



Poetika – recitační soutěž pro všechny věkové kategorie



Sportovní hrátky – patronát 9. C s 1. B



Beseda s p. Hlaváčkem – Příběhy bezpráví – 8. + 9. ročník



Banket pořádaný maturitním ročníkem OAHŠ pro 9. třídy



Přebor škol v šachu – především pro žáky 1. stupně



Florbal – turnaj pro starší žáky a žákyně



Třebechovice, planetárium – exkurze pro 5. A, B



První pomoc – skvělý program pro 1. a 2. ročník

Prosinec


Příprava, realizace Vánočních trhů



Divadlo Turnov – Káťa a Škubánek – 1. a 2. ročník



Mikuláš, čert a andílci nadělovali žákům 1. – 6. ročníku



Dramatický soubor 2. stupně hrál pro pacienty v nemocnici v Turnově



Kamenářský dům – vánoční dílnička – 2.A, B



Vánoční besídky pro rodiče ve třídě nebo v tělocvičně – 1. stupeň



Barborkové spaní ve škole – 3. A



Vyšla hvězda na Betlémem – divadlo Jbc – 3. – 5. ročník



Vánoční trhy – účast v programu , prodej vlastních výrobků ve stánku



Florbal – turnaj pro mladší žáky a žákyně



Městská knihovna – Vánoční hodinka – 1. – 4. ročník



Vánoční program 4. ABC+ flátny + kytary v tělocvičně školy pro 1. stupeň



Kino – Lichožrouti – 1. – 3. třída + 6.B



Kino – Cesta do pravěku – 4. – 5 třída



Vystoupení souboru 2. stupně v DD Pohoda a na MÚ Turnov



Posezení pro bývalé zaměstnance s kulturním programem dramatického seskupení 2. stupně



Vánoční spaní ve škole – 9. A, 6. A



Vánoční vystoupení v Městském divadle



Vánoční dílničku připravila 9. A pro svoje prvňáčky 1. A



Městské finále v tancování – postoupila 8. C
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Kino – Den na zázračné planetě – 7. B, 8. A, 8. C, 7. A, 9. A

Leden


Lyžařské kurzy v Pasekách nad Jizerou – 7. ABC



Pobyt v přírodě na lyžích – 2. C



Výstava „Architektura našeho města“ umístěná v prostorách MÚ Turnov



Bruslení – během měsíce se vystřídal celý 1. stupeň



Pobyt na horách s lyžařským výcvikem – 3. A



Pasování prvňáčků



Divadelní představení 1. A + 4. B pro MŠ Turnov



Spaní ve škole – 6. C

Únor


Auto Škoda Mladá Boleslav – exkurze pro 9. ročník



Beseda s p. M. Fišarovou pro 1. A, B



Divadlo Turnov – Vodnické štěstí – 1. A, B



Naivní divadlo Lbc – Řekl bych nějakej vtip a pak bych umřel smíchy – 8. A, B, C



Muzeum Turnov – horniny – projektový den pro 4. A



Dinopark Lbc – 1. A, B



Knihovna Turnov – Zpíváme si s knížkou – 1. A, B



Dílnička pro budoucí prvňáčky + informační odpoledne pro rodiče



Basket – turnaj pro starší žáky



Ekocentrum Sedmihorky – Žížaly – 5. A, B



Cimbálová muzika – koncert v tělocvičně školy pro všechny žáky

Březen


Paseky nad Jizerou – 8. B + Poláci (týden na lyžích)



Kamenářský dům – 2. A, 3. B



Ekocentrum Sedmihorky – Mravenci - 4. A, B, C



Házená – 3. A, B



Vybíjená – turnaj pro 1. stupeň



Kamenářský dům – velikonoční dílna – 6. C, 2. B, 3. A, 4. B, 5. A, 5. B



Záhada hlavolamu – divadlo Gong Praha – 6. A, B, C



Rudolfinum – Česká filharmonie – 8. + 9. ročník
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Turnovský ŠTĚK – přehlídka divadelních souborů –



Halový fotbal – turnaj pro žáky 2. stupně



Sportovně – studijní pobyt v Pasekách nad Jizerou pro žáky 9. ročníku (4 dny)



Karneval – velký dětský karneval pro širokou veřejnost – téma: Recyklujeme



ZOO riskuj – soutěž pro družstva 2. stupně



Vynášení Moreny – 2. C



Post bellum – tvorba životopisu významné osoby z Turnova – 8. C



Čistička odpadních vod – exkurze pro 5. A, B



Pohár starosty města Turnova – turnaj pro 2. stupeň ve fotbalu

Duben


Vybíjená – turnaj pro 4. + 5. třídu



Dášenka – život štěněte – pořad ve školním klubu pro 1. a 2. třídy



Volejbal – turnaj pro 2. stupeň



Odznak všestrannosti olympijských vítězů



Divadlo Turnov – Staré řecké báje a pověsti – 3.- 5. třídy



Afrika – neobyčejné hodiny zeměpisu – 7. A, 7. C



Testování 8. ročníků



KOS – školní kolo pěvecké soutěže



Český ráj na kole – 6. A, 9. B



Prohlídka zázemí Bílých tygrů – 8. A, 9. A (odměna za ZOO riskuj – 1. místo)



Vietnam – cestopisný program p. Špilara pro 7. A, B, C



Orientační běh – trénink, závody pro 5. ročníky



Tiskárna Turnov – exkurze 3. B



Den Země – úklid v okolí města Turnova – 9. A, B, C



Londýn – týdenní zájezd pro žáky 8. a 9. ročníku



Testování PIERS



Sportovní den pro 4. ročníky pořádaný Městem Turnov (poznej různé druhy sportovních aktivit)



Detaily přírody – procházka s ornitologem – 7. B, 8. A, 8. C



IQ park Lbc – 3. A, B



Přednáška p. Sosnarové – Život v gulagu – 9. ročník



McDonaldś Cup – turnaj pro 1. stupeň



Dobrodružství Toma Sawyera – divadlo Gong Praha – 7. A, B, C
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Květen


Oslavy osvobození – pořad pro 1. stupeň



Setkání školních parlamentů v Liberci (KÚ)



Vlastík – vlastivědné klání pro družstva 14 ZŠ 1. stupně v Tatobitech



Na vlnách přátelství – koncert na podporu boje proti závislostem – 3. – 9. ročník



Pohár rozhlasu – atletické závody pro 2. stupeň



Český ráj na kole – 7. C, 8. C, 9. C



Putování po památkách – 4. A



Městská knihovna – beseda o K. Čapkovi – 7. A, C



Benátka nad Jizerou – exkurze pro žáky 2. ročníku



Ekocentru Sedmihorky – putování za sovami – 5. B, 3. B



Majáles – účast v průvodu a programu – „Plastový věk“



Jack and Joe – divadlo Turnov – pořad v Aj pro 7. + 8. ročník



Dopravní hřiště – 4. A, B, C



Praha – exkurze pro 5. A, B



Šťastná země – 9. A + 1. A



Sportovní setkání Poláků + 8. B



Městský úřad – komentovaná prohlídka pro 9. ročník



Kamenářský dům a jeho dílničky – 3. B



Atletické skotačení – Memoriál Ludvíka Daňka – 1. 4. třída



ZOO Dvůr Králové – přenocování mezi zvířaty – 6. B



Terezín – exkurze pro 9. A, B, C



Naivní divadlo Lbc – Komáři se ženili – 1. A, B



Mirákulum – 3. A, B



Úřad práce Semily – 8. A, B, C



Synagoga – exkurze pro 4. A

Červen


Dětský den – žáci 9. ročníku připravili dopoledne soutěží, sportovních a dovednostních aktivit
pro děti z 1. stupně


Koloběžky, rafty – 6. C



Kino – Planeta Česko – odměna za sběr papíru – 6. A, 6. B, 7. C, 3. B, 4. B, 4. C, 5. A



Městská knihovna – Malý čtenář – pořad pro 1. ročník



Archiv Semily – práce žáků z 8. C
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Hrubý Rohozec – návštěva zámku 8. C



3 boj – atletické klání pro 1. stupeň (okrsek, okres i kraj)



ZOO Liberec – 1. A, B



Mozaika zdraví – beseda ve třídě pro 8. A, B, C



Pobyt v přírodě – Srbsko na kolech – 8. B



Pobyt v přírodě – Sobotka, Kost – 6. C



Bezděz – exkurze pro 3. A, B



Indiáni – divadelní představení sehrála 1. A pro MŠ



Loděnice – výcvik na kánoi, kajaku – 9. C, 9. B, 8. C



Dům přírody – 2. A, B, C, 5. B



Škola v přírodě – týden na Nebáku – 4. B, 4. C



Legiovlak – komentovaná prohlídka – 8. A, B, C, 9. A, B, C



Pobyt v přírodě – Jinolice -9. A (4 dny)



Pobyt v přírodě – Máchovo jezero, Bezděz – 8. C (3 dny)



Pobyt v přírodě – Pleskoty – 7. B (3 dny)



Šťastná země – 9. C + 1. B



Rafty – sjíždění Jizery – 6. A, 9. A



Český ráj na kole – 9. B, 7. B, 7. A, 6. B



Bezděz – vlastivědná exkurze – 4. A, 5. A, B



Pobyt v přírodě – Sedmihorky – 1. A (2 dny – spíme bez maminky)



Dětské olympijské hry – sportovní klání pro žáky 2. stupně



Pobyt v přírodě – Kdanice, Sobotka – 8. A (3 dny)



Vltava – týden na lodích – 9. C



Pobyt v přírodě – Hamr na Jezeře na kolách – 9. B (4 dny)



Staleté kořen y- mediální výchova – 8. B, 8. C, 9. A



Běh olympijského dne – 1. stupeň



Pobyt v přírodě – Kdanice, Sobotka – 2. C (3 dny)



Výstup na Eiger – akce školního parlamentu pro 2. stupeň



Koupaliště – sportovní hrátky v prostorách městského koupaliště – 1. stupeň



Oslava roční spolupráce 9. A + 1. A



Kapuléra –názorná ukázka cvičení a tance – 2. – 4. třída



Pobyt v přírodě – Sobotka na kolách – 7. C (3 dny)



Pobyt v přírodě – Harrachov - Paseky nad Jizerou – 7. A (3 dny)



Tábor školní družina – týdenní pobyt v Prackově pod Kozákovem pro žáky 1. – 3. třídy
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„Loučení deváťáků“ – program pro žáky 2. stupně



Slavnostní oběd pro žáky 9. ABC s účastí Mgr. P. Houškové, paní E. Kordové,
pana Ing. Ducháče, pana ředitele a třídních učitelů
Většina akcí školy (třídy) je směrována k tmelení kolektivu, předcházení šikaně, kyberšikaně,
klademe důraz na spolupráci, vzájemnou pomoc a pochopení.

Výsledky soutěží a přehlídek ve školním roce 2017/2018
Olympiáda – Dějepis
Školní kolo: 6 žáků
Okresní kolo: Havlásková Tereza

9. A

16. místo

Jirčáková Karolína

9. A

4. místo

Krajské kolo: Jirčáková Karolína

9. A

29. místo

7. B

1. místo

Donecová Natálie

9. C

1. místo

Krajské kolo: Donecová Natálie

9. C

3. místo

9. A
9. A
7. A
7. C
9. A

1. místo
2. místo
1. místo
4. místo
6. místo

Olympiáda – Anglický jazyk
Školní kolo: zúčastnilo se 11 žáků – 7. ročník
zúčastnilo se 9 žáků - 8. + 9. ročník
Okresní kolo: Drbohlavová Viktorie

Olympiáda – Německý jazyk
Školní kolo:

zúčastnilo se 15 žáků – 7. – 9. ročník

Okresní kolo: Houšková Tereza
Havlásková Tereza
Srnová Karolína
Tomanová Barbora
Krajské kolo: Houšková Tereza
Pythagoriáda
5. ročník: 17 žáků – postup do okresního kola: 6 žáků
6.ročník: 48 žáků – postup do okresního kola: 4 žáci
7. ročník: 19 žáků – postup do okresního kola: 2 žáci
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8.ročník: 15 žáků – nikdo nepostoupil
okresní kolo

1. místo
4. místo
4. místo
4. místo

Cvrčková Eliška
Zelená Kateřina
Šťastný Albert
Kosař Michal

Ludolfovo číslo
zúčastnilo se 36 žáků
1. místo
Šreiberová Martina (210 číslic)
2. místo
Chytka Matyáš
3. místo
Boudná Simona
Plavecké závody
okrsek
zúčastnilo se 37 žáků 2. – 9. třída
okresní kolo postoupilo 5 žáků
Pohár Starosty
1. místo
4. místo

mladší žáci
starší žáci

Odznak všestrannosti – soutěž družstev
okrsek
1. místo
starší žákyně
3. místo
mladší žákyně
4. místo
starší žáci
4. místo
mladší žáci
okresní kolo
2. místo
starší žákyně
krajské kolo
3. místo
starší žákyně

Basketbal
Okrsek
Okresní kolo
Krajské kolo

1. místo
5. místo
1. místo
3. místo

starší žáci
starší žákyně
starší žáci
starší žáci

Fotbal halový
Okrsek

4. místo

starší žáci

5. místo
4. místo

open družstvo
dívky

Vybíjená
Okrsek
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4. + 5. třída
4. + 5. třída

Snajpr

McDonald Cup
Okrsek

5. místo

družstvo 3. – 5. třída

3. místo
3. místo

4.+5. třída
2.- 3. třída

Pohár rozhlasu České spořitelny
Okresní kolo
11. místo
4. místo
3. místo
7. místo
Krajské kolo
7. místo

starší žáci
mladší žáci
mladší žákyně
starší žákyně
mladší žákyně

3-boj
Okrsek

zúčastnilo se 40 žáků 1. – 5. třídy
1. místo
Lukešová Veronika
3. místo
Semič Sarah
3. místo
Peš Filip
1. místo
Hofhans Leonard
2. místo
Langer Tobiáš
2. místo
Cvrčková Eliška
4. místo
Bilanyč Daniel
Okresní kolo
2. místo
Cvrčková Eliška
1. místo
Hofhans Leonard
4. místo
Langer Tobiáš
Orientační běh
zúčastnili se všichni žáci 5. ročníku
1. místo
Kuntová Nikola
3. místo
Cvrčková Eliška
3. místo
Černý Martin
4. místo
Havlásková Bára

SAPERE – vědět jak žít
Žáci 7. – 9. ročníku se zúčastnili základního kola. Nikdo nepostoupil.
Šachový přebor – okresní kolo
M. Marek
L. Mikula
N. Hlubučková

2. A
2. C
3. B

J Housa
6. A
M. Vošvrda 7. A
A. Tauchman 7. B
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N. Křapková
K. Pokorný
M. Jareš

4. C
6. C
8. A

E. Mifak
A. Šťastný
H. Čapková

7. B
5. B
5. A

Školního kola se zúčastnilo 36 žáků 1. + 2. stupně.
Výtvarný salon Turnov – Jawor 2018
Móda kosmického věku – Oděv a textil Liberec
účastnilo se 15 žáků
1. místo
Jakub Kopecký

Pohádka O pejskovi a kočičce – Městská knihovna A. Marka
účastnilo se 33 žáků z 1. a 2. třídy
Národní park Podyjí
2. místo

Eliška Marková

Příroda kolem nás

Nehoďáčkův zlý sen
zúčastnilo se 21 žáků
5. místo
David Adamec

Výstava „Architektura našeho města“ na Městském úřadu Turnov – práce 73 žáků
Výstava „Stromy“ v Městské knihovně A. Marka – práce 42 žáků

Městský úřad – 100 let ČR
zúčastnilo se 276 žáků
vybráno
44 prací na výstavu
oceněno
9 žáků
Bezpečný internet
Školního kola se zúčastnilo 640 žáků
BOBŘÍK informatiky
Školního kola se zúčastnili žáci 2. stupně (267 dětí)

Prezentace Parlamentů libereckého kraje – LBC
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Čteme všichni, vypráví jen někdo
zúčastnilo se 7 žáků, 5 získalo čestné uznání

ZOORISKUJ – soutěž
z 73 družstev (převážně gymnázia Lbc)
6.místo
Ondřej Vitvar, Tomáš Zavadil, Leoš Finkous
20. místo
Jakub Richter, Václav Marek, Michal Kosař
33. místo
Filip Mráz, Tereza Kočová, Rozálie Szalay
krajské kolo:

1. místo

Ondřej Vitvar, Tomáš Zavadil, Václav Marek

Turnovský Kos
školního kola se zúčastnilo 42 žáků
okresního kola 15 žáků

1.místo
2.místo
2. místo
3. místo

Matěj Krejčí
Lenka Maryšková
Marjánka Vokounová
Martina Drahoňovská

Vlastík
vlastivědná soutěž pro 4členné družstvo 1. stupně – obsadili jsme 5. místo

Cambridge English
Cambridge English: Young Learners – Movers na úrovni A1 tito žáci a žákyně:
Mikulová Kristýna
Pitrová Vanessa
Pokorný Vojtěch

Pavlatová Leona
Pokorný Kilián
Szalay Rozálie

Cambridge English: Key na úrovni A2 podle Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky:
Balada Jakub
Ganibegovičová Hana
Haken Lukáš
Houžvička Vojtěch
Chytka Matyáš
Jiřičková Natálie
Klobusová Lucie
Koudelka Adam
Kunt Lukáš
Lušková Kamila

Bretšnajdrová Ludmila
Gažáková Markéta
Hlobilová Ema
Chmelík Matěj
Isl Michal
Jurenka Šimon
Koucký Vojtěch
Kratzer Šimon
Liška Martin
Machačková Aneta
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Novotná Zuzana
Špalková Kateřina
Valenta Lukáš

Pavlas – Jirásková Viola
Šreiberová Martina

Spolupráce s organizacemi


Městský úřad Turnov



Městská knihovna Antonína Marka – literární pořady, soutěže, výstavy



SVČ Žlutá ponorka – sportovní, výtvarné akce



AŠSK – sportovní akce



Městská sportovní Turnov, s.r.o.



Městská policie



Policie ČR



PPP a SPC Semily – konzultace, vyšetřování žáků



OSPOD



Vzdělávací centrum Turnov



CHKO Český ráj – úklid turistických stezek, přednášky



Spolek rodáků a přátel Turnova



NIDV Liberec – kurzy, školení semináře pro pedagogy



ZŠ v Turnově i okolí – sportovní klání, divadelní představení



MŠ – programy pro předškoláky, divadelní představení dramatického kroužku
p. Šimicové



Krajská (Panochova) nemocnice v Turnově



Domovy pro seniory – Pohoda, Žižkova ulice



regionální tisk – Pojizerské listy, Hlasy a ohlasy Turnova



vedení středních škol v Turnově i okolí – volba povolání



Muzeum Českého ráje v Turnově – prezentace, dílničky, společné akce



Kamenářský dům – tematicky zaměřené dílničky



Kulturní centrum Turnov – divadla, kina, besedy, přednášky



Science centrum IQLANDIA Liberec



Ekologické centrum Sedmihorky



Ekologické organizace Střevlík, Čmelák



MAJÁK



Taneční a pohybová škola ILMA
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Sport inline – Pavel Hlubuček



Orientační běh Turnov



organizace zabývající se outdorovými aktivitami – Sommer paradies, Lodě-Koza,
Žlutá plovárna, Outdoor school Turnov

Škola spolupracuje s jednou ze základních škol v Jaworu (Polsko). Jedná se o spolupráci při
organizování společných sportovních a výtvarných soutěží pro žáky. Pro školní roky 2016-2018
byl schválen projekt „Opět spolu“
V letošním školním roce došlo k setkání českých a polských dětí 2x. V rámci projektu „Opět
spolu“ se jednalo o týdenní pobyt v září na Malé Skále, kde si děti vyzkoušely plavbu na raftech,
jízdu na koloběžkách, lezeckou stěnu, plavecký bazén v Liberci, navštívily zříceninu hradu
Frydštejn a společně se pobavily při hrách a večerním programu.
Druhé setkání se uskutečnilo v únoru v rámci projektu „Společné hory – společná jízda“, kdy se
polští kamarádi učili 6 dnů lyžovat v Pasekách nad Jizerou společně se žáky 8. B.

14.

Programy v rámci primární prevence

Většina akcí v průběhu školního roku (besedy, přednášky, divadla, pobyty v přírodě, kola, rafty,
lyže, brusle, plavání…) jsou cíleny na primární prevenci – práce s třídním kolektivem
(předcházíme agresi a šikaně, rasismu, podporujeme zdraví životní styl, upozorňujeme na
rizikové sporty, pokoušíme se dětem ukazovat zajímavé využití času i bez používání
návykových látek)

SAPERE – Vědět jak žít

soutěž pro žáky 2. stupně o zdravém životním stylu

Policie ČR

Kyberšikana, Právo a sociální sítě

Městská policie – p. Hladík „Nebuď blbá“ – divadelní provedení prevence závislostí
SORAD

Sociometrie ve třídách 2. stupně, 5. ABC – Mgr. M. Žáková

Mgr. Šolc

Práce s kolektivem třídy – seminář pro pedagogy
Jak zvládat stres, vztek - seminář pro pedagogy
Kazuistika, supervize

- seminář pro pedagogy

Zapojili jsme se do projektu: „ Individuálně, ale společně a jinak“
„Cizí jazyky pro život“
„ Škola pro demokracii“
„ Etická škola“
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„Remobil“ sběr použitých mobilů, starých baterií
„Víčka pro Tomáše“ – sběr PET víček
„Příběhy bezpráví“
„Staleté kořeny“
„Post bellum“
- pokračujeme v patronátu 9. třídy nad 1. třídou – velmi dobré
zkušenosti (vzájemná tolerance, spolupráce, pomoc…)
- sportovní den připravený 9. ročníkem pro 1. stupeň
„Na vlnách přátelství“ – koncert prevence šikany, rasismu
Prevence zdraví:

Ovoce do škol
Mléko do škol
ZZS Liberec – „První pomoc pro prvňáčky aneb Když nám,
medvědům, někdo stůně“
Zdraví zoubek – program připravený studenty SZŠ pro 1. ročník
Plavání – 3. + 4. ročník – 10 lekcí
Lyžařské kurzy – 7. ročník (6 denní pobyt na horách)
Lyžařsko-studijní pobyt v Pasekách pro 9. ročník
Harmonizační pobyt s účastí PPP Semily – 6. ročník
Přednáška p. Blažkové „Dospíváme“ – 6. a 7. ročník
Bruslení – všechny třídy
Pobyty v přírodě jednodenní – turistika, kola, koloběžky, rafty
Pobyty v přírodě vícedenní – podporujeme samostatnost,
vstřícnost, zodpovědnost, toleranci, vytrvalost, odolnost,
spolupráci, posílení sebevědomí a sebedůvěry

Sportovní aktivity:

3boj – celý 1. stupeň
Orientační běh pro 5. třídy
Olympijské dny – běh, plavání pro 1. stupeň
Sportovní den pro 4. třídy
Odznak všestrannosti olymp. vítězů – celý 2. stupeň

Kroužky

sportovní hry, plavání, posilování, míčové hry, inline, bojové
umění, historický šerm, florbal

Turnaje

fotbal, florbal, vybíjená, basketbal, volejbal, snajpr,
plavání (postupy až do krajských kol)

Atletické závody – Pohár rozhlasu, 4boj, 3boj, Olympijské hry, Běh olympijského
dne, Odznak všestrannosti
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Dramatické kroužky:

1. stupeň vede paní Šimicová (20 žáků), každoročně nacvičí 2
představení, se kterými soutěží na divadelní přehlídce souborů,
vystupují pro žáky naší školy, MŠ, domovy pro seniory,
v nemocnici
2. stupeň vede paní Kendíková, Veberová (45 žáků) – Vánoční
příběh žáci hrají ve škole, ale vystupují i v Městském divadle pro
širokou veřejnost.

15.

Záměry školy, zhodnocení, závěr

Předpokládaný vývoj školy:
Vzhledem k tomu, že škola je v posledních letech naplněna na téměř 100% kapacity, zatím
neřešíme problém s úbytkem dětí. Ve střednědobém výhledu bychom chtěli udržet stávající
zájem rodičů a žáků o naši školu.

Vzdělávací záměry:
Novými metodami výuky zefektivnit vzdělávací proces, zvýšit zájem o probírané učivo a tím
pádem lépe porozumět učivu. Využít maximálně výukové programy, osvojit si klíčové
kompetence.
Účelem podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je plné zapojení a
maximální využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální
možnosti a schopnosti. Pedagogové tomu přizpůsobují své vzdělávací strategie na základě
stanovených podpůrných opatření definovaných v podpůrném a individuálním vzdělávacím
plánu těchto žáků. Na škole působí 3 asistentky pedagoga, což výrazně napomáhá práci
vyučujícího. V letošním školním roce zde působili jeden asistent u žáka s autismem. Velkým
přínosem je i přítomnost speciálního pedagoga a školního psychologa.
Škola podporuje i žáky nadané, kteří jsou zapojeni do olympiád, vědomostních soutěží a
v případě potřeby mají stanoven vlastní individuální vzdělávací plán.

Výchovné záměry:
Ve výchovné oblasti se kladně projevují snahy o jednotný a srozumitelný výklad vnitřních
pravidel zakotvených v řádu školy. Pozitivně se projevuje partnerský přístup učitelů a ostatních
pedagogů k žákům. Mimořádným přínosem je působení školního psychologa a speciálního
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pedagoga na škole v rozsahu 2 dnů týdně. Atmosféra ve třídách je monitorována i pomocí
sociometrického šetření. S výsledky pracuje školní psycholog a pod jeho vedením i třídní
učitelé.
Nadále setrváme v důsledném působení na vhodné chování žáků, jak ve vztahu mezi nimi, tak i
mezi žáky a pedagogy. V závažnějších situacích okamžitě kontaktujeme rodiče (popř. OSPOD)
a problémy s nimi společně řešíme. Tento postup se nám zatím velmi osvědčil a slušné chování
ve škole i při akcích mimo školu nám získává stále více sympatizujících rodičů.
Investiční záměry:
1.

Obnovit povrch na školním hřišti a zároveň odizolovat stěnu budovy i hřiště

2.

Sanační omítka proti vlhkosti v šatnách a v části přízemí budovy školy

3.

Oprava učebny PC 2

4.

Přestavba bytu školníka na oddělení družiny

5.

Oprava světlíku ve druhém patře

6.

Zateplení střechy na budově školy
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