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1. Základní údaje o škole 

 

Název: Základní škola Turnov, 28. října 18, okres Semily 

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 ţáků 

 školní druţina 140 ţáků 

 

Při škole působí Školská rada a Sdruţení rodičů a přátel školy. 

Sloţení školské rady: Ing. E. Zakouřilová (předsedkyně), Mgr. M. Rieger (místopředseda), 

I. Rudolfová, Ing. J. Pekař,  J. Majerová, E. Šichová, MGR. V. Hejduková. 

Rada zasedá 2x ročně – v říjnu a v květnu. 

 

Přehled součástí IZO Kapacita 

Základní škola 102454035 600 

Školní druţina 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 0 

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 2 

Pracovní výchova 1 1 1 1 0 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 

Celková časová dotace 20 21 24 25 25 

 

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

Český jazyk a literatura 5 5 5 5 

Cizí jazyk 3 3 3 3 

Matematika 4 5 5 5 

Informatika 1 0 0 1 

Dějepis 2 2 2 2 

Občanská výchova 1 1 1 0 

Fyzika 2 2 2 2 

Chemie 0 0 1 1 

Přírodopis 2 2 2 1 

Zeměpis 2 2 2 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 3 1 1 1 

Rodinná výchova 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 

Pracovní výchova 1 1 1 1 

Volitelné předměty 0 2 2 2 

Celková časová dotace 30 30 31 31 
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Vzdělávací program 1.-3. a 6.-8. ročník ŠVP ZV 

   4.-5. ročník  Obecná škola (čj. 12035/97-20) 

   9.ročník  Základní škola (čj. 16847/96-2) 

 

Nepovinné předměty na 1. stupni ZŠ anglický jazyk 

      výtvarná výchova 

      hra na flétnu 

      sborový zpěv 

      dramatická výchova 

      informatika 

      hra na kytaru 

      keramika 

      pohybové hry 

 

 

Volitelné předměty na 2. stupni ZŠ konverzace v německém jazyce 

      konverzace v anglickém jazyce 

      sportovní hry 

      cvičení z českého jazyka a matematiky 

      druhý cizí jazyk anglický 

      druhý cizí jazyk německý 

 

 

Nepovinné předměty na 2. stupni ZŠ konverzace v anglickém jazyce 

      konverzace v německém jazyce 

      informatika 

      sportovní hry 

      příprava pokrmů 

 

 

Zájmové útvary na 2. stupni ZŠ  keramika 

      hra na kytaru 

      sborový zpěv 
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Časové dotace vyučovacích hodin se dodrţují dle pokynů příslušných vzdělávacích 

programů. Časové dotace volitelných předmětů a nepovinných předmětů jsou dány 

zájmem a aprobovaností učitelů. 

 

Dělení tříd probíhá v rámci výuky cizích jazyků a informatiky. Výuka jazyků je rozšířená 

formou volitelného, případně nepovinného předmětu. 
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3. Výkon státní správy 

 

Vydaná správní rozhodnutí: 

1. Rozhodnutí o přijetí ţáka k základnímu vzdělávání.............................88 

2. Rozhodnutí o odkladu školní docházky................................................19 

3. Rozhodnutí o přestupu ţáka..................................................................22 

Nikdo se neodvolal proti rozhodnutí ředitele. 

 

4. Údaje o pracovnících školy 

 

Počet pedagogických pracovníků: 48 

Počet nepedagogických pracovníků: 15 

Týdně se odučilo 896 hodin. 

 

Odborná způsobilost:   87% 

Pedagogická způsobilost:  92% 

 

Věková skladba učitelského sboru: 

1. do 30 - ti let.....................4 

2. 31 – 40 let......................18 

3. 41 – 50 let......................13 

4. 51 – důch. věk.................8 

 

Mzdy: 

Zpracování mezd zaměstnanců probíhá v kanceláři školy pověřenou pracovnicí, výplatní 

termín vţdy10. den v měsíci byl dodrţen. Zaměstnancům náleţí mzda vypočítaná z daných 

tabulek plus případné příplatky za vedení, osobní ohodnocení, třídnictví. 

 

Platové podmínky pracovníků    

 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Celkový počet pracovníků 56 58 63 

Počet pg. pracovníků 40 41 48 

Průměr. výše měs. mzdy pg. prac. 23223 26081 26547 

Průměr. výše měs. mzdy nepg. prac. 11807 12336 14027 

Průměrná výše nenárok. sl. pg. prac. 1768 2940 3331 

Průměrná výše nanárok. sl. nepg. prac. 1145 1410 2158 
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5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Jitka Bartůňková   Brána jazyků otevřená – Aj 

    Splývavé čtení 

Hana Brichová  Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – Nj (magistr) 

    Metodicko – jazyková akademie SGUN 2010 – Nj 

    Seminář pro uţivatele interaktivní tabule SMART 

    Metodika vyučování Nj 

Mihaela Brunclíková  Metodicko – jazyková akademie SGUN 2010 – Nj 

    Den učitelů Nj – Deutschlehrertag 

    Agresivní ţáci a jednání s nimi 

    Seminář pro uţivatele interaktivní tabule SMART 

Hana Bubáková  Činnostní učení ve výuce fyziky v 6. - 7. ročníku 

Kateřina Drobníková  Pojďte, budeme si malovat 

Lenka Florianová  Činnostní učení ve výuce matematiky ve 3. ročníku 

Jiřina Halamová  Pojďme, budeme si malovat 

Ivana Jirošová   Brána jazyků otevřená – Aj 

Lada Kendíková  Činnostní učení ve výuce matematiky v 8. - 9. ročníku  

Alena Kochánková  DVPP – Rozšiřující studium Aj pro 2. stupeň ZŠ (PF TU  

    Lbc) 

Sylva Kolomazníková Činnostní učení ve výuce matematiky ve 3. ročníku 

Jaroslava Krbečková  Mimořádné události a ochrana obyvatelstva 

    Školení výchovných poradců 

Lubomír Krsek  Tříleté rozšiřující studium UK PedF – Katedra dějin   

    didaktiky a dějepisu 

Radmila Laudová  Bakaláři – matrika a statistické výpisy 

    Agresivní ţáci a jednání s nimi 

    Profesní průprava zástupců ředitele 

Pavla Mlejnková  Činnostní učení ve výuce AJ v 6. - 9. ročníku 

    Vyuţití interaktivní tabule 

Jitka Roškotová  Agresivní ţáci a jednání s nimi 

Veronika Süssová  Sfumato – splývavé čtení 

Klára Šimicová  Sfumato – splývavé čtení 

    Brána jazyků otevřená – Aj 

 

- 8 - 



Ivana Tichá   Člověk a jeho svět – vyučujeme prvouku dle ŠVP ZV 

Iva Tomešková  Člověk a jeho svět – vyučujeme prvouku dle ŠVP ZV 

Jana Vítková   Činnostní učení ve výuce matematiky v 8. - 9. ročníku 

    Zeměpis hrou aneb kdo si hraje, nezlobí 

Dana Vlková   Činnostní učení ve výuce matematiky ve 3. ročníku 

Hana Holečková  Účetní uzávěrka 

 

 

 

 

6. Údaje o počtu žáků 

 

Školní rok 2008/2009 2009/2010 

Počet tříd 24 24 

Celkový počet ţáků 595 581 

Počet ţáků na jednu třídu 24,8 24,2 

Počet ţáků na učitele 15 12,1 
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7. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

 
Počet 

ţáků 

 Prospělo 

s 

vyznam. 

 

Prospělo 

 
Nepros 

pělo 

 

ročník 2008/09 2009/10 2008/09 2009/10 2008/09 2009/10 2008/09 2009/10 

1 51 49 51 46 0 3 0 0 

2 63 46 60 43 3 2 0 1 

3 52 66 41 53 10 13 1 0 

4 59 56 41 45 18 11 0 0 

5 52 62 31 40 21 22 0 0 

1.stupeň 277 279 224 227 52 51 1 1 

6 91 67 31 35 58 30 1 2 

7 81 87 24 27 57 60 0 0 

8 72 77 15 26 57 51 0 0 

9 74 70 18 13 56 57 0 0 

2.stupeň 318 301 88 101 28 198 1 2 

 

Zameškané vyučovací hodiny ve školním roce 2009/2010 

 

 Omluvené Neomluvené 

Celkem Průměr na ţáka Celkem Průměr na ţáka 

1. pololetí 22360 38,48 12 0,02 

2. pololetí 27051 45,56 83 0,14 

Celkem 49411 85,04 95 0,16 

 

Počty žáků přijatých ke studiu ve školním roce 2009/2010 

Osmileté gymnázium...................7 

Čtyřleté gymnázium....................6 

SOŠ a konz................................65 
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Klasifikace chování, výchovná opatření, pochvaly: 

 

Ve školním roce 2009/2010 byl udělen druhý stupeň z chování 15 ţákům, třetí stupeň byl 

udělen 1 ţákovi. 

Současně bylo uděleno 99 pochval, převáţně za vzornou reprezentaci školy ve sportu, v 

olympiádách, v darmatických y výtvarných soutěţích. 

 

 

8. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání 

 

Škola neposkytuje další vzdělávání. 

 

 

9. Řízení školy 

 

Hlavní úkoly za školní rok 2009/2010 byly splněny. 

 

 podle ŠVP se začne učit v 1., 2., 3. a 6., 7., 8. ročníku 

 vzdělávání ţáků probíhalo opět na vysoké úrovni, máme kvalitní pedagogický sbor 

 škola se těší velkému zájmu rodičů a dětí, ve školním roce byla naplněna na 100% 

kapacity 

 prezentace školy v médiích a na veřejnosti byla vţdy pozitivní, např. Články v 

HOTech, prezentace na Vánočních trzích, účast ve sportovních kláních, na 

olympiádách, v pěveckých a dramatických soutěţích....... 

 spolupráce s ostatními školami a městskými oranizacemi probíhala především při 

sportovních a kulturních akcích (akce Městské knihovny, sportovní akce pořádané 

SVČM, návštěvy zahraničních delegací...) 

 spolupráce Školskou radou a SRPDŠ byla na vysoké úrovni, podílí se na řízení 

školy, spolurozhodují o akcích školy jak ekonomických, tak výchovnýcha 

vzdělávacích (rekonstrukce ICT učebny, LVVZ, dětský den, olympiáda pro 1. 

stupeň.....) 

 při jednáních se zřizovatelem byla nalezen společná dohoda 
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10. Poradenské služby 

 

Práce výchovného poradce 

 Výchovná poradkyně zajišťuje informační materiály o středních školách a učilištích 

v našem regionu, vyuţíváme informací z okolních okresů, kam se naši ţáci hlásí k dalšímu 

studiu. Pro ţáky devátých tříd jsou zajištěny atlasy školství, VP pomáhá vyplnit přihlášky 

ke studiu, pro ţáky a rodiče jsou vyhrazeny pravidelné konzultační hodiny. Ve škole se 

kaţdoročně koná v měsíci říjnu schůzka rodičů vycházejících ţáků se zástupci středních 

škol a učilišť. Zveme zástupce škol, na které se naši ţáci nejčastěji hlásí. 

  Prostřednictvím ţákovských kníţek jsou rodiče informováni o Burze škol, která se 

pravidelně koná a ISŠ v Turnově. 

 Ţáci devátých tříd obdrţeli výstupní hodnocení. Hodnocení se také týkalo 

vycházejících ţáků, kteří se hlásili do primy gymnázia. 

 Škola spolupracuje s PPP v Semilech. Pracovnice poradny uskutečnila ve škole 

konzultaci s rodiči a učiteli integrovaných ţáků. Učitelům byla doporučena osnova 

individuálně vzdělávacích plánů.  

 

 

Práce s nadanými žáky 

 S nadanými ţáky pracujeme individuálně. Učitelé je zapojují do olympiád a 

soutěţí, připravují je na přijímací zkoušky do osmiletého a šestiletého gymnázia. Nadaní 

ţáci mají moţnost vyuţít ve škole větší nabídky nepovinných předmětů, zejména jazyků a 

informatiky. 

 

Prevence sociálně patologických jevů 

 Problém kouření (zejména v těsné blízkosti školní budovy) byl řešen pedagogy na 

třídních schůzkách, ale i se ţáky přímo v ředitelně. Jedná se o kouření ţáků v době mimo 

vyučování před školní budovou, coţ nepřispívá k dobrému jménu škol a vadí to i 

obyvatelům sousedních domů (projednáno s rodiči a Městskou policií). Dále se jednalo o 

drobné konflikty mezi dětmi vyřešené domluvou. 

 

 Naše škola se dlouhodobě snaţí udrţet pozici „zdravé“ školy, vytváří se 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 kaţdoročně pro ţáky pořádáme. Často zveme odborníky 

na danou tématiku do tříd, dobrá spolupráce je např. S organizací MAJÁK Liberec, Novou 

nadějí Turnov, Křesťanským sdruţením Turnov, Policií ČR, lékaři..... 

 Velice široká je na naší škole nabídka volnočasových aktivit. Škola informuje 

rodiče o všech preventivních aktivitách, nabízí pomoc či kontakty na odborníky. 

 

 

Chování 

 Drobné přestupky proti školnímu řádu řeší třídní učitelé s rodiči ţáka, závaţnější 

přestupky (záškoláctví, šikana...) se řeší v ředitelně školy s rodiči, výchovnou poradkyní, 

případně Policií ČR. Práci učitelům ztěţují ţáci, ale i rodiče se sociálně slabým zázemím. 

V takových případech vyuţíváme konzultací s pracovnicemi sociálního odboru MÚ 

Turnov. 

 

 

Prospěch 

 Učitelé nabízejí pomoc v rámci doučování těm ţákům, kteří mají výukové potíţe 

zaviněné zpravidla delším onemocněním. Ţáci s poruchami učení mohou docházet na 

nápravu k dyslektickým asistentkám (3 skupiny). Při delší absenci má ţák dostatečný 

prostor na doplnění látky, případně konzultaci. 

 Ve školním roce 2009/2010 probíhala náprava dyslektických ţáků ve třech 

skupinách, nápravy se zúčastnilo 28 ţáků. Škola vykazovala 14 ţáků s poruchami učení. 

 

 

 Výchovná poradkyně zajistila pro ţáky 8. třídy návštěvu Úřadu práce v Semilech. 

Ţáci se zúčastnili nabízených Dnů otevřených dveří na středních školách v okolí. Dále 

jsme pozvali zástupce středních škol z Turnova, Jičína, Liberce a Semil na besedu s rodiči 

a ţáky do naší školy. 
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11. Údaje o kontrolách školy 

 

1. Krajský úřad Liberec – 14.1.2010 výsledky kontroly- bez závad 

2. Městský úřad Turnov – p. Vocásková, p. Konopková (pokladna – bez závad) 

3. VSSZ – výsledky kontroly- bez závad 

 

 

12. Údaje o dalších aktivitách školy 

 

Akce školy ve školním roce 2009/2010 

 

Září 

 setkání mládeţe – 6.C s polskými studenty – Palda Malá Skála 

 6.A harmonizační pobyt v Kořenově 

 1. A,B dílničky v Muzeu 

 6.A sjíţdění Jizery na raftech  

 1.A,B návštěva ZD a hospodářského statku Vyskeř 

 3.A prohlídka zámku Hrubý Rohozec 

 3.B,C exkurze do Přerova nad Labem 

 4. A,B přírodovědná procházka Sedmihorky – Hrubá Skála – Valdštejn 

 2.A,B ZOO Liberec 

 8.B návštěva IQ parku v Liberci 

 8.A cyklovýlet Český ráj 

 8.C ZOO Praha 

 Evropský týden mobility – Evropský den bez aut nám. B.J.Horáčka 

 štafetový závod – Zátopkova štafeta 

 II. stupeň kino – Síla lidskosti, N. Winton 

 6. A,B dívky – přednáška sex. výchovy – dospívání 

 4.A,B 5.A,B Hodina zpěvu – J. Uhlíř 

 

Říjen 

 9.A,B,C ekofilm – Třídění odpadu (Architekt odpadu) 
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 5.C exkurze SUPŠ – tavení ţeleza 

 7.A exkurze do Oldřichova v Hájích – Střevlík – EKO 

 1.A,B 2.A,B divadlo – Příhody včelích medvídků 

 5.A návštěva knihovny s přednáškou p. Kordové 

 4.A,B dopravní výchova na dopravním hřišti 

 5.B, 3.C, 2.A,B návštěva knihovny „Druhé čtení“ p. Kordová 

 8.B interaktivní hra „Jak se nestát závislákem“ 

 5.A,B,C 6.A,B,C Naivní divadlo Liberec „Labutí jezírko“ 

 nácvik poplachu 

 1. stupeň pečení závinů 

 Burza středních škol – ředitelé SŠ se prezentují v naší škole (informace pro rodiče i 

děti) 

 5.A,B,C exkurze DO sklárny v Harrachově 

 

Listopad 

 9.A,B,C exkurze ŠKODA – AUTO Mladá Boleslav 

 3.-5. ročník turnaj ve vybíjené 

 1.,3.,4., ročník divadlo „Aprílová škola“ 

 II. stupeň zájezd do divadla v Mladé Boleslavi 

 II. stupeň rocková hudba – vývoj a přehled skupin 

 Den otevřených dveří pro rodiče dětí budoucí 1. a 6. třídy 

 Oslavy 20. výročí 17.11. - přednáška s představiteli města na Střelnici pro 9. A,B,C 

 Dětský výtvarný salon Turnov – Jawor, předávání cen vítězům v polském Jaworu 

 divadlo o „Kanafáskovi“ sehrál školní dram. Soubor pro MŠ 

 odpolední „Školní hrátky pro předškoláky“ pro rodiče a děti 

 Okrskové kolo v plavání 

 

Prosinec 

 pečení cukroví a perníků pro Vánoční trhy v Turnově 

 mikulášská nadílka pro ţáky 1. - 6. ročníků 

 víkendový pobyt 6.C v Sedmihorkách – skalní město, výroba vánočních ozdob.....) 
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 vánoční dílničky v muzeu pro 1. stupeň 

 program s občerstvením pro bývalé učitele naší školy 

 provozování stánku na Vánočních trzích v Turnově 

 hudební vystoupení obou pěveckých sborů na zahájení Vánočních trhů v Turnově 

 individuální vánoční program – všechny třídy 

 bruslení v Lomnici nad Popelkou – 1-stupeň 

 bruslení v Lomnici nad Popelkou – 8. a 9. ročník 

 okrskové kolo florbalu – mladší, starší ţákyně i ţáci 

 okresní kolo v plavání v Jilemnici 

 vánoční spaní ve školní druţině spojené s pečením vánočního cukroví 

 zájezd do Německa pro ţáky Nj – vánoční atmosféra Dráţďan 

 1. - 3. ročník – divadlo „Putování za vánoční hvězdou“ 

 7.A,C a „malý“ sbor – Vánoční příběh – vystoupení pro rodiče v tělocvičně školy, 

vystoupení v DD Pohoda, vystoupení pro ţáky naší školy 

 dramatický krouţek sehrál divadelní představení „Kanafásek“ pro ţáky 1. stupně a 

pro obyvatele DD Pohoda 

 vánoční filmové představení pro 2. stupeň – Doba ledová 

 

Leden 

 zápis do prvních tříd 

 přípravné lyţování ve Struhách pro 7.A,B,C 

 lyţařské odpoledne ve Struhách pro 2. stupeň – pronájem vleku 

 lyţování a bobování ve Struhách pro 3. - 5. ročník 

 bruslení v Lomnici nad Popelkou 

 pasování 1. ročníků do Řádu rytířů krásného slova 

 okresní finále Florbal Cupu 

 krajské kolo florbalu – mladší dívky 

 vystoupení dramatického krouţku Mgr. Šimicové pro rodiče 

 9.A banket v SHŠ 

 5.A,B,C „Příroda ne Zemi“ - beseda s RNDr. J. Vaňkem o krásách přírody a její 

ochraně 

 2., 3., 5. ročník divadlo Drak HK - „bojí se tygři?“ 

 zájezd do divadla Ungelt pro zaměstnance školy 
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Únor 

 velký dětský karneval – sobotní akce pro ţáky a rodiče 

 průběţně probíhal zápis do prvních tříd 

 účast na olympiádě v Nj – okresní kolo 

 účast na olympiádě v Aj – okresní kolo 

 7.A,C lyţařský výcvik v Kořenově 

 7.B lyţařský výcvik v Pasekách nad Jizerou 

 8.A,B,C, 9.A,B,C Den jizerskohorských filmů – historické záběry od roku 1916, 

výstavba vodního díla Josefův důl, poškození lesních ekosystémů.... 

 okresní kolo ve florbalu – starší ţáci 

 2.B exkurze na „záchranku“ - seznámení s vybavením sanitky, poskytování PP 

 

 

Březen 

 účast na olympiádě v Nj – krajské kolo (Vendula Holmanová) 

 9.B banket v SHŠ 

 5.A,B,C Snajpr Příšovice 

 8.A,B Naivní divadlo Liberec 

 3. - 6. ročník lyţování ve Struhách 

 bruslení v Lomnici nad Popelkou 3. - 5. ročník 

 9.A,B,C přednáška a diskuse s účastnicí pomoci na Haity 

 výtvarná soutěţ pro 1. stupeň „Cestou dvou bratří“ - Cyril a Metoděj 

 5.A,B Divadlo Drak - „Jánošík“ 

 1.A,B Liduščino divadlo - „O princezně Leontýnce a dračím mláděti“ 

 2. - 6. ročník Černé divadlo F. Kratochvíla - „Ulice plná kouzel“ 

 velikonoční dílnička pro 1. stupeň – na 7 stanovištích se prostřídalo 65 ţáků 

(zdobení vajec, pečení nádivky, zdobení perníčků, výroba ozdobného velikon. 

Závěsu....) 

 předvelikonoční „barevný týden“ 
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Duben 

 Američané – celý týden se zapojovali do výuky Aj, byli přítomni i na jiných 

hodinách např. Z, pořádali hry a soutěţe, turnaje v kopané, basketbalu a vybíjené, 

natřeli dřevěné hřiště pro druţinu, upravili ţivý plot před školou 

 Bouda na ulici – rozmanité atrakce a soutěţe pro děti 

 okresní přebor škol v orientačním běhu ve Struhách 

 8. ročníky návštěva úřadu práce v Semilech 

 okresní turnaj ve volejbale – smíšená druţstva 

 vernisáţ v Jaworu – výtvarná soutěţ 

 výtvarná čarodějnická soutěţ „Hexes without hedges“ 

 6.C prohlídka divadla – zákulisí, historie 

 8.A,B,C přednáška CHKO – Český ráj 

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

 krajské kolo pěveckých sborů v Jablonci nad Nisou 

 pěvecká soutěţ „Turnovský kos“ 

 Magická noc – spaní dětí ve školní druţině 

 zahájení turistické sezony v Českém ráji – Mgr. Šimicová s dram. Souborem ve 

Šťastné zemi 

 2.A,B 3.B,C Hrubý Rohozec – pohádka a prohlídka zámku 

 8.A, 9.A Hrubý Rohozec – příběhy českých dějin v anglickém jazyce – projekt 

propojení šesti zemí 

 vystoupení dramatického souboru a „malého“ sboru pro 1. stupeň 

 vystoupení dramatického souboru Pampalini a „velkého“ sboru pro 2. stupeň 

 

 

Květen 

 1.A,B Slavnost abecedy a čtení v Městském divadle 

 3.B,C Bozkovské dolomitové jeskyně 

 5.A,B zájezd do Prahy – kulturní památky 

 5.C Ostruţno 

 6.A cyklovýlet Prackov 

 6.B Kořenov – Harrachov 

 2. stupeň – účast na atletických závodech Pohár rozhlasu 

 2. stupeň – účast na atletických závodech 4boj 
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 okresní finále ve volejbalu – starší ţáci 

 přednáška KEŇA – krátký dokumentární film, beseda o ţivotě dětí a naše pomoc – 

adopce 

 turnaj ve fotbalu pro 2. - 5. ročník 

 5.A,B,C divadlo Mladá Boleslav - „Stakonický dudák“ 

 4.A,B dopravní výchova – aktivní návštěva dopravního hřiště 

 4.A,B divadlo „Jak Trautenberk dělal Krakonošovi ducha“ 

 1.A,B hudebně výchovný pořad „Chovej se jako člověk“ 

 okresní kolo Pythágoriády v Semilech 

 4. - 5. ročník McDonalds CUP – okresní kolo 

 4. - 5. ročník Pohár starostky Turnova 

 2. - 3. ročník McDonalds CUP – okrskové kolo 

 9.A,B,C 8.A zájezd do Prahy – historické památky a divadelní představení 

 6.A,B,C přednáška s praktickými ukázkami PP 

 8.A,B,C návštěva úřadu práce v Semilech 

 zájezd pro zaměstnance školy – Litomyšl, Nové Hrady, Košumberk 

 turnaj ve fotbale našich a polských ţáků 

 2.A,B 3.B,C přednáška sdruţení Maják - Zdravé tělo 

 4.A,B 5.A  přednáška sdruţení Maják – Nejsem sám 

 9.A,B,C exkurze do eko centra Sedmihorky 

 

 

Červen 

 5.C připravila dětský den pro děti z MŠ 28. října – děti plnili úkoly na 6 

stanovištích 

 3.C připravila malé divadelní představení „Loupeţníci“ pro 1. - 3. ročník 

 3.A nacvičila „Sněhurku a sedm trpaslíků“ v anglickém jazyce pro 3. - 5. ročník 

 dětský den pro ţáky 1. stupně – program se soutěţemi připravený 9. ročníky 

 školní výlety dle individuálního plánu 

 okresní finále ve volejbale – mladší ţáci 

 Lampionová slavnost – areál zahrady ZŠ Sobotecká – práce ţáků, vystoupení 

klientů Fokusu, ukázka výcviku psů 

 1.- 9. ročník – sběr papíru – soutěţ pro celou školu 
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 poznávací zájezd pro zaměstnance školy – Jiţní Morava, Punkevní jeskyně, Velké 

Pavlovice 

 1. stupeň Den otevřených dveří – hasičský záchranný sbor Lbc kraje 

 slavnostní ukončení povinné školní docházky pro 9. ročníky 

 týdenní tábor pro děti ve Vesci pod Kozákovem pořádaný školní druţinou 

 kaţdý měsíc vydávali ţáci 7. ročníku školní časopis KUKADLO 

 byl vydán první školní kalendář 
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Výsledky soutěží a přehlídek ve školním roce 2009/2010 

 

Volejbalový turnaj okresní kolo   starší ţáci  2. místo 

      mladší ţáci  1. místo 

Volejbalový turnaj krajské kolo 

 

Orientační běh D5  Denisa Matějková  7. místo 

    Martina Nejezchlebová 8. místo 

   H5 Jan Hladík   4. místo 

    Jonáš Zakouřil  5. místo 

   D9 Štěpánka Zakouřilová  1. místo 

    Leona Müllerová  7. místo 

   H9 Jakub Drholec   4. místo 

    Zdeněk Šich   8. místo 

Orientační běh kategorie mladší ţactvo  2. místo 

 

Turnaj ve Snajpru      3. místo 

 

Florbalový turnaj okrskové kolo – mladší ţákyně 1. místo 

        starší ţákyně 1. místo 

        mladší ţáci  5. místo 

 

Florbal Cup  okresní finále – mladší ţákyně 1. místo 

       starší ţákyně  3. místo 

       starší ţáci  2. místo 

 

Zátopkova štafeta      2. místo 

 

Pohár rozhlasu krajské finále    6. místo 

 

Pohár starostky města Turnovav malé kopané 4. - 5. tř. 2. místo 

         2. - 3. tř. 4. místo 

 

McDonalds CUP okresní finále – 4.-5. tř.  3. místo 
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Plavání  okrskové kolo  prsa 

     Markéta Hodková  2. místo 

     Jindřich Novák 2. místo 

     Vojta Lhoták  2. místo 

     Michal Syroťuk 1. místo 

     Pavla Cermanová 3. místo 

   volný způsob Jindřich Novák 2. místo 

     Radek Horák  1. místo 

     Vojta Lhoták  2. místo 

     Tereza Duchoňová 1. místo 

     Veronika Víšková 2. místo 

     Michal Syroťuk 1. místo 

     Klára Jeţková  2. místo 

     Pavla Cermanová 3. místo 

 

Plavání  okresní kolo prsa 

     Michal Syroťuk 1. místo 

   volný způsob Vojta Lhoták  1. místo 

     Radek Horák  2. místo 

     Tereza Duchoňová 3. místo 

     Klára Jeţková  4. místo 

     Michal Syroťuk 4. místo 

   znak  Vojta Lhoták  2. místo 

 

Poetika    Iveta Kolovratníková 1. místo 

 

Výtvarné soutěţe Jawor  Jaroslava Sedláčková 1. místo 

     Eliška Gruberová 2. místo 

  Jawor volné téma Barbora Jírová 3. místo 

     Kristýna Kůtková 3. místo 

     Jiří Kolomazník 1. místo 

Jawor nejhezčí koutky mého města Barbora Jírová 2. místo 

     Kateřina Bui  2. místo 

     Ivan Tichý  3. místo 
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  Moje škola  Kateřina Bui  7. místo 

  Ţidovské památky Vojtěch Drobník 1. místo 

     Klára Kopalová 2. místo 

     Eva Plesarová  2. místo 

 

Krajská přehlídka divadelních souborů 

  zvláštní pochvala poroty pro dramatický soubor Mgr. Šimicové 

 

Okresní kolo olympiády v Nj  Eliška Zakouřilová 1. místo 

     Vendula holmanová 1. místo 

 

Krajské kolo olympiády v Nj  Vendula Holmanová 6. místo 

 

Pythágoriáda- okresní kolo  Filip Kobosil  5. místo 

     Jaroslava Sedláčková 5. místo 

 

Krajská soutěţ pěveckých sborů sbor   3. místo 
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Spolupráce: 

 s MěÚ Turnov – ředitel školy je členem školské komise, zastupitelem, radním 

 s Městskou knihovnou Antonína Marka – literární pořady, soutěţe, výstavy 

 se SVČDM – sportovní akce 

 s PPP Semily – konzultace, vyšetřování ţáků 

 s CHKO Český ráj – úklid turist. stezek, přednášky 

 s PC Semily, Liberec, Jablonec nad Nisou – účast na kurzech, školeních, exkurzích 

 s MŠ – programy pro předškoláky 

 s Klubem přátel a rodáků Turnova 

 s regionálním tiskem – Pojizerské listy, Hlasy a ohlasy Turnova 

 s vedením středních škol v Turnově – volba povolání 

 s Muzeem Českého ráje v Turnově – prezentace, společné akce.... 

 s KCT – divadla, kina, vernisáţ výtvarných prací v divadle.... 

 

 

Škola spolupracuje s jednou ze základních škol v Jaworu (Polsko), zatím se jedná o 

spolupráci při organizování společných sportovních a výtvarných soutěţí pro ţáky, 

výměnné návštěvy ţáků, účast na soustředění s ekologickou tématikou. 
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13. Další záměry školy, zhodnocení, závěr 

 

Předpokládaný vývoj školy: 

Vzhlede k tomu, ţe škola je v posledních letech naplněna na téměř 100% kapacity, zatím 

neřešíme problém s úbytkem dětí. Nový Školní vzdělávací program zdůrazňuje zaměření 

na výuku cizích jazyků, ICT a estetickou výchovu. 

Ve střednědobém výhledu bychom chtěli udrţet stávající zájem rodičů a ţáků o naši školu., 

zkvalitnit výuku cizích jazyků zvýšením aprobovanosti vyučujících, vytvořit ještě lepší 

materiální podmínky výuky. 

 

Vzdělávací záměry: 

Novými metodami výuky zefektivnit vzdělávací proces, zvýšit zájem o probírané učivo a 

tím pádem lépe porozumět učivu. Vyuţít maximálně výukové programy, osvojit si klíčové 

kompetence. 

 

Výchovné záměry: 

Nadále setrvat v důsledném působení na správné chování ţáků, jak ve vztahu mezi ţáky, 

tak i mezi ţáky a pedagogy. V závaţnějších situacích okamţitě kontaktovat rodiče a 

problémy s nimi společně řešit. 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 

V dohledné době obnovit povrch na školním hřišti. Vybudovat parkoviště pro učitele a 

návštěvníky na bočním vjezdu ke hřišti. 
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