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 1.  Základní údaje o škole 
 
Základní škola Vysoké nad Jizerou, okres Semily 
náměstí Dr. K. Kramáře čp. 124 
512 11   Vysoké nad Jizerou 
Příspěvková organizace od 1. 1. 2003  
IČO: 72 74 36 46 
IZO: 102 454 116 
REDIZO: 600 099 229 
 
Zřizovatel: 
Město Vysoké nad Jizerou 
náměstí Dr. K. Kramáře  227 
512 11   Vysoké nad Jizerou 
IČO: 27 62 94 
 
Ředitel školy: 
Mgr. Radka Farská 
 
Zástupce ředitele školy: 
Mgr. Jana Sajdlová 
 
Zařazení do sítě dne 29. 1. 2003  
 
Kapacita školy  
Základní – 1. – 9. ročník – plně organizovaná, 138 žáků, spádová škola – 71 žáků    
                                           dojíždějících z čtrnácti obcí (to je 51 %), 
                                           2 žáci studují v zahraničí (neobjevují se v celkovém počtu) 
                                           kapacita školy 270 žáků   
Součásti školy: 
a) školní družina, IZO: 117 700 461, kapacita 45 žáků – zapsaných 45 žáků. Ranní provoz od 

6.50 do 7,45 hodin, odpolední provoz od 11,30 do 15,30 hodin. 
       12. 03. 2007 – zahájen provoz v ŠD po rekonstrukci. 
b) školní jídelna, IZO: 102 878 382, kapacita 250 jídel, celkem pravidelně stravovaných: 151 

(žáci, zaměstnanci, cizí strávníci).  17. 12. 2007 – zahájen provoz po rekonstrukci.  
 
2. Organizace vzdělávání a výchovy 
 
Vzdělávací program 
 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (31. 8. 2007) 
 
Slučování nebo rozdělování tříd  
 
 Tělesná výchova – spojená 6. a 7. třída dívky, 6. a 7. třída chlapci,  
                             - spojená 8. a 9. třída dívky a 8. a 9. třída chlapci                                            
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Volitelné předměty 
 
Anglický jazyk – 1 hodina týdně – 2. třída 
 
Disponibilní hodiny 
 
1. tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka (1 hod.), tělesné výchovy (1hod.) 
2. tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka (1 hod.), volitelný anglický jazyk (1 hod.) 
3. tř.: zvýšení hod. dotace čes. jazyka (2 hod.), matematiky (1 hod.) 
4. tř.: zvýšení hod. dotace čes. jazyka (2 hod.) a matematiky (1 hod.) 
5. tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka (1 hod.), angličtina (1 hod.), matematika (1 hod.) a 

přírodověda (1 hod.) 
6. tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka (1 hod.), matematiky (2 hod.), přírodopis (1 hod.), 

dějepisu (1 hodina), pracovní činnosti (1 hod.)  
7. tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka (1 hod.), dějepisu (1 hod.), přírodopisu (1hod.) a 

fyziky (1 hod.), německý jazyk (2 hod.) 
8. tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka (1 hod.), německého jazyka (2 hodiny) tělesné 

výchovy (1 hod.), zeměpisu (1 hod.) 
9. tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka (2 hod.), matematiky (1 hod.), německého jazyka      

(3 hodiny), průřezové téma (1 hod. – Právo pro každý den)              
 
Předpokládané změny ve školním roce 2015/2016  
 
Zlepšovat materiální podmínky – bude vypracován projekt na odhlučnění tří místností ve 
školní družině a letos dojde k realizaci části tohoto projektu (malá družina), nákup vnitřního 
vybavení – skříně do tříd, vybavit nábytkem výtvarnu jako 2. oddělení školní družiny, oprava 
školního dvorku (z finančních důvodů k ní možná nedojde).  
S personálními změnami v příštím školním roce nepočítáme, sbor je prozatím stabilní do 
návratu učitelek z mateřské dovolené. Bylo nám schváleno místo asistenta pedagoga, který 
nastoupil v září 2015, v rámci DVPP by měl do budoucna získat kvalifikaci asistenta další 
pracovník školy. 
 
 

3.  Výkon státní správy 
 
Počet řízení:   22 
Druh řízení: přestup z jiné školy – 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                   přijetí do 1. třídy – 17                

                                  
 

4.   Údaje o pracovnících školy 
 
Počet pedagogických pracovníků: 14 – z toho 2 vychovatelky ŠD (jedna pracuje zároveň jako 
vychovatelka ŠD a učitelka 1. stupně).   
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Počet nepedagogických pracovníků: 6 (2 uklízečky na plný úvazek, VŠJ na 90% a 2 kuchařky 
na plný úvazek, školník 35 %, topič 25%)                                               
Pedagogická praxe: 1 – ŠD v rozsahu 40 hodin                    
 

Přehled odborné a pedagogické způsobilosti a věkové skladby pedagogického sboru   
 

Odborná 
kvalifikace 

Do 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 let až 
důchodový 

věk 

Důchodový 
věk 

Celkem/žen 

celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen 

Ano 2/1 3/3 4/4  2/1 11/9 

Ne 1/1   2/2  3/3 
 

 

Platové podmínky pracovníků   
 

 2013/2014 2014/2015 

Celkový počet pracovníků 18,58 20,11 

Počet pedagogických 
pracovníků 

13,08 13,72 

Průměrná výše měsíční mzdy 
pedagogických pracovníků 

27 905 26 717 

Průměrná výše měsíční mzdy 
nepedagogických pracovníků 

12 540 12 205 

Průměrná výše 
nenárokových složek mzdy 
pedag. pracovníků 

2 269 1870 

Průměrná výše 
nenárokových složek mzdy 
nepedag. pracovníků 

1 511 901 

 
Zdánlivé navýšení počtu pracovníků způsobila skutečnost, že 1 pracovník byl dlouhodobě 
nemocen a dlouhodobě zastupován dalším – na 1 pracovní místo jsou tedy uvedeni 2 
pracovníci. 
 
Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Počty pracovníků Druh vzdělávání Celkem 

dlouhodobé krátkodobé (kurzy) 

14 4 30 34 

 
Dlouhodobé:  
Studium 3. aprobace na PF  – 2x (matematika, anglický jazyk)  
Funkční studium pro ředitele škol -1x 
Studium pro získání odborné kvalifikace – 2x (1x ze zdravotních důvodů přerušeno a znovu 
bude zahájeno v září 2015) 
Krátkodobé:  
Oblast poradenství  - 9x 



5 

 

Odborné – 12x 
Řízení školy  -  4x   
Práce s indiv. integrovanými žáky – 4x            
              

5. Údaje o počtu žáků       
 
 
Přehled vývoje počtu tříd, žáků 
 

 Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na 1 
třídu 

Počet žáků na 
učitele 

Šk. rok 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 

 9 9 135 138 15 15,33 10,32 10,06 

 
 
Počty zapsaných a zařazených žáků  
  

Školní rok 2014/2015 Školní rok 2016/2016 

U zápisu Počet žádostí 
o odklad 

Nastoupilo do 
1. třídy 

U zápisu Počet žádostí 
o odklad 

Nastoupilo do 
1. třídy 

26 3 23 17 0 15 

 
   Dva žáci se odstěhovali, takže do první třídy nastoupilo 15 dětí. 

 

6.  Výsledky výchovy a vzdělávání     
 
 
Rozbor prospěchu 
 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 

1. 16 24 16 24 0 0 0 0 

2. 15 17 12 14 3 3 0 0 

3. 13 15 8 8 5 7 0 0 

4. 17 13 14 8 3 5 0 0 

5. 12 18 8 13 4 5 0 0 

I. stupeň 73 87 58 67 15 20 0 0 

6. 15 9 2 4 13 5 0 0 

7. 10 15 6 2 4 12 0 1 

8. 15 12 3 4 12 8 0 0 

9. 20 15 4 2 16 13 0 0 

II. stupeň 60 51 15 12 45 38 0 1 

 
Na 1. stupni mělo 33 žáků samé jedničky a na 2. stupni to byli 3 žáci. 
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Rozbor chování     
 

Stupeň 2013/2014 2014/2015 

Počet % Počet % 

2. 1 0,74 0 0 

3. 0 0 0 0 
 

Byly uděleny 2 důtky třídního učitele a 9 napomenutí třídního učitele, důtka ředitele školy 
udělena nebyla. 
44 žáků obdrželo pochvalné listy nebo knihy, byly uděleny 2 pochvaly na vysvědčení. 
 
 

Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2014/2015 
 

 Omluvených Neomluvených 

Celkem Průměr na 1 
žáka 

Celkem Průměr na 1 
žáka 

1. pololetí 619 4,49 42 0.3 

2. pololetí 830 6,01 0 0 

Celkem za školní 
rok 

1449 10,5 42 0,3 

 
Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách pro školní rok 2014/2015 
 
Na osmileté gymnázium odcházejí 4 žáci a žákyně z 5. třídy. 
  
Žáci končící povinnou školní docházku: 
Celkem: 15 dětí  -  z toho 8 dívek  
Na gymnázium: 0 
Na střední školy (učiliště) s maturitou: 9 – z toho 4 dívky 
Na střední školy (učiliště) s výučním listem: 6 – z toho 4 dívky 
Na PrŠ a OU: 0   
 

Zájmové útvary 
 

          
a) ve spolupráci se školou  
                                                        

- ZUŠ Semily – hudební, pěvecký a výtvarný obor – 22 žáků ve škole, další 4 jezdí 
do Semil a do Bozkova 

- ZUŠ Jablonec nad Jizerou – taneční, hudební obor, výtvarný obor – 72  žáků ve 
škole, 7 jezdí do Jablonce nad Jizerou 

- aby žáci nemuseli dojíždět do Semil a Jablonce n. J., přijíždějí učitelé k nám a 
vyučují přímo v naší škole. Na některé obory děti dojíždějí do ZUŠ. 
 

b) mimo školu – cvičení a gymnastika v TJ Vysoké n. J. (8 žáků), volejbal (10 žáků), lyžování   
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                     (18 žáků), kopaná (22 žáků), cyklistika (11 žáků), hasiči (25 žáků ve Vysokém,   
                     22 v okolních obcích), recitační v knihovně (3 žákyně), dalších 49 žáků je        
                     zapojeno v zájmových útvarech ve svých obcích (botanický kroužek v  
                      Roprachticích. divadlo ve Vysokém a Bozkově, včelařství, florbal, lyžování,  
                      motokros, tenis, mažoretky a další) a v ZUŠ v Jilemnici a Rokytnici nad Jizerou. 
                    
  Celkem je zapojených 215 žáků, to znamená, že někteří mají i více zájmových útvarů než 
jeden. Ale na druhé straně je 24 žáků (17 z druhého stupně), kteří nemají žádný zájmový 
útvar. 
             
        
 

7.  Další vzdělávání konané školou 
 
       Neposkytujeme. 
 

 

8. Řízení školy 
 
Pedagogické rady, třídní schůzky, kontakt s rodiči           
 
     Během školního roku se uskutečnilo 6 pedagogických rad, proběhly 3 třídní schůzky: 2 pro 
rodiče 1. – 9. třídy a jedna schůzka s rodiči budoucích prvňáčků za přítomnosti pracovnice 
PPP Semily, ředitelky mateřské školy, učitelky první třídy a ředitelky ZŠ. Při listopadových 
třídních schůzkách jsme uspořádali malou burzu škol na sále. Pozvání přijalo 9 škol a jejich 
zástupci představili školy rodičům 8. a 9. třídy a zájemci z řad rodičů 5. třídy se informovali o 
osmiletých gymnáziích, pro informace přišli i někteří žáci. Jarní schůzka měla společnou část 
pro rodiče (nový způsob úhrady stravného). 
Osvědčilo se nám využívat individuálních pozvání rodičů a hovořit s nimi přímo o jednotlivých 
problémech a hledat společně řešení.     
 

Školská rada 
 
V listopadu 2014 proběhly volby do školské rady. Zástupcem rodičů zůstává na další tři roky 
H. Šlaufová, zástupcem zřizovatele je i nadále Ing. Zelinková a ve škole byla zvolena Mgr. 
Sajdlová. Proběhly dvě schůze školské rady – v říjnu a v únoru, hlavním tématem byla školní 
jídelna.  
 

Kontrolní činnost vedení školy      
 
Vedení školy provedlo 11 hospitací a 2 vzájemné byly učitelské. Zadáno bylo 7 prověrek na 
zjištění úrovně vědomostí žáků + 3 prověrky v rámci projektu Stonožka společnosti SCIO, 
která testovala vědomosti žáků 6. ročníku (výsledky prověrek jsou k nahlédnutí ve škole- 
překvapením může být lepší výsledek třídy v matematice oproti jazykům, což nebývá časté). 
V rámci výběrového testování úrovně znalostí žáků 9. tříd, kterou zadávala ČŠI, se ověřovaly 
znalosti v oblasti společensko-vědní a přírodovědné. Výsledky třídy se v tomto testu 
pohybovaly okolo průměru, kam spadalo nejvíce tříd z testovaného vzorku, mezi jednotlivci 
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se však objevily i vynikající. Vedení školy kontroluje pravidelně dokumentaci školy (např. 
třídní knihy na konci každého měsíce, katalogové listy 2x za rok), dodržování dozorů a 
bezpečnosti žáků, čistotu a pořádek v prostorách školy, estetickou výzdobu tříd a celé 
budovy. Zvláštní pozornost věnovalo kontrole žákovských knížek – zápisy učitelů, pochvaly, 
podpisy rodičů, frekvence známek. 
Jsou prováděny kontroly na dodržování zásad BOZP a PO.  
 

 

Spolupráce s organizacemi    
 
Mateřská škola 
-společné akce (divadla, plavání) 
-vzájemné návštěvy (děti z MŠ ve škole, učitelky 1. třídy v MŠ) 
-společná schůzka rodičů budoucích prvňáčků, ZŠ a MŠ 

 
                    

Integrovaná střední škola 
- část žáků deváté třídy odchází studovat do ISŠ 
- naši žáci se zúčastnili projektu TechUp v ISŠ a akce Technikem v autobranži 

 
Městská knihovna  
 - paní knihovnice vedla recitační kroužek                            
 - učitelé i žáci využívají možnost půjčovat si knihy a materiály do vyučování 
 
Divadelní soubor Krakonoš 
 - využíváme tradiční podzimní přehlídky a navštěvujeme divadelní představení. Budovu 
divadla využíváme i k dalším akcím školy, např. k slavnostnímu závěru školního roku 
- někteří žáci ve svých volnočasových aktivitách uvádějí, že jsou členy ochotnického spolku. 
 
Sdružení dobrovolných hasičů a HZS  
– žáci chodí do hasičského kroužku 
-hasiči každoročně provádějí nějakou akci pro děti (přednášky s ukázkami, cvičný poplach, 
ukázky techniky …)   
 
Vlastivědné muzeum Vysoké nad Jizerou  
– návštěvy expozic a příležitostných výstav, příprava besed a přednášek pro školu 
 
 Myslivecké sdružení  
– sběr kaštanů pro zimní přikrmování zvěře, návštěvy krmelců 
 
Tělovýchovná jednota 
-pro tělesnou výchovu využíváme prostory sokolovny, využívání venkovních hřišť pro akce 
školy 
-TJ pro školu organizuje každoročně lyžařské závody 
-doprava na fotbalové utkání do Prahy 
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9. Poradenské služby    
 

Výchovné poradenství       

      V letošním školním roce jsme měli 31 žáků, u kterých jsou zavedené karty a třídní učitelé 
je pravidelně doplňují (ZP: 10, ZZ: 9, mají zavedenou kartu: 12).  Spolupracujeme s PPP 
v Semilech a se SPC pro tělesně postižené v Liberci (2 žákyně). Žáci jsou v péči dyslektických 
asistentek, vše řídí výchovný poradce. Dyslektická náprava probíhá ve spolupráci s rodiči. 
Dvakrát navštívily školu pracovnice PPP Semily – kontrola IVP, kontrolní šetření dětí, schůzky 
s rodiči. Dvakrát navštívily školu pracovnice SPC Liberec - kontrola IVP, kontrolní šetření dětí 
zrakově a sluchově postižených. Žákyni zrakově postižené byla zapůjčena televizní lupa. 
Práce s talentovanými žáky: příprava dětí na soutěže a olympiády, diferencované 
vyučování, možnost studia ZUŠ přímo ve škole.                                                
     Máme dvě vystudované výchovné poradkyně, ale obě jsou v současné době na mateřské 
dovolené. O jejich práci se dočasně dělí pověřený učitel a ředitelka školy. Vedeme veškerou 
agendu týkající se žáků s nějakými problémy a provádíme vše potřebné, co souvisí s volbou 
povolání. Úřední hodiny pro rodiče a žáky nemáme pevně stanovené, rodiče i žáci se 
domlouvají na konkrétním termínu schůzky. Žáci 8. a 9. třídy navštěvují pravidelně úřad 
práce a burzu škol. Na třídní schůzky zveme zástupce středních škol a učilišť – letos bylo ve 
škole zastoupeno 9 středních škol a učilišť. Úzce spolupracujeme s učiteli, s metodikem 
primární prevence, PPP Semily, SPC Liberec, a rodiči. Využíváme konkrétních nabídek na akce 
týkající se volby povolání (např. DOD a TechUp v ISŠ Vysoké nad Jizerou), žáci jezdí na 
exkurze do různých firem a spolupracujeme s Úřadem práce Semily.  
 
Primární prevence     
Metodička primární prevence má ukončené předepsané vzdělání a dále se pravidelně 
vzdělává na seminářích a kurzech. Konzultace je možné domluvit dle potřeb rodičů nebo 
žáků. Máme zpracovaný minimální preventivní program, vyhodnocení tohoto programu je v 
příloze. 
Děti mají možnost anonymně se vyjádřit prostřednictvím schránky důvěry na chodbě školy a 
tematicky zaměřenými testy a anketami. Tyto metody se nám osvědčily. 
Velký důraz klademe na prevenci: besedy a přednášky pro žáky i rodiče, spolupráce s policií, 
dětskou lékařkou, s pracovnicemi oddělení péče o dítě a PPP. 
Jsme rádi, že většina rodičů i veřejnost se obrací ke škole, žádají o pomoc, snaží se 
spolupracovat. O problémech se hovoří, řešíme je, neskrýváme.    
 
V letošním roce jsme neřešili žádný závažný případ sociálně patologických jevů, méně 
závažné prohřešky se dvakrát týkaly podezření ze šikany a jednou z kyberšikany. Oboje se 
podařilo úspěšně vyřešit. 
 

Oblast BOZP    
 

Cvičný poplach – 26. 6. 2015 (škola byla evakuována za 1 minutu a30 sekund) 
 
Úrazy pracovní: 1 v ŠJ 
Úrazy školní: 38 (z toho 23 při TV, 15 při jiných školních činnostech, 2 hlášeny na pojišťovnu, 
odškodněny oba úrazy dohromady částkou 9179 Kč). Může se zdát, že jde o velký nárůst 
úrazů, ale zaznamenáváme i ty opravdu malé, abychom předešli pozdějším nedorozuměním.  



10 

 

Chování za mimořádných situací – máme zpracovaný plán, jednotlivé úkoly jsou rozděleny do 
vyučovacích předmětů. Využíváme instruktážní filmy první pomoci a chování v mimořádných 
situacích. Praktické ověření získaných poznatků proběhlo v rámci akce Bezpečně v dopravě, 
kde byla některá stanoviště zčásti věnována chování při vyhlášení poplachu, při požáru, při 
nehodách, tam mohli žáci poprvé vyzkoušet i novou resuscitační figurínu zakoupenou jako 
učební pomůcku. Chování při požáru se potom velmi intenzivně věnoval projekt Hasík. 
Prověrka BOZP – 14. 9. 2015.           
                                     

10. Údaje o průběhu a výsledku kontrol  
 
29. 4. 2015 – KHS Semily – proběhla kontrola jídelny 
10. 9. 2014 – ČŠI – kontrola jídelny 
22. 5. 2015 – veřejnosprávní kontrola (finanční prostředky poskytované škole z rozpočtu MÚ) 
SÚRO Praha - měření radonu – druhé podrobné měření, které mělo odstranit zkreslující vlivy, 
proběhlo v prostorách školní družiny. Naměřené hodnoty nepřekročily povolené hodnoty 
udávané pro starší stavby. 
 SPC Liberec – 2x   
 PPP Semily – 2x 
Výsledky kontrol jsou přílohou této zprávy. 
  
 

11. Další aktivity školy 
 
Výsledky žáků v soutěžích 
 
Olympiáda ČJ – okresní kolo – starší žáci – 10. místo 
Olympiáda BIO – starší žáci – 4. místo a 9. místo 
 Recitace – regionální kolo – mladší kategorie – 3. místo 
                                        – starší kategorie - 3. místo + postup do krajského kola – připravuje   
                                           paní knihovnice 
Olympiáda zeměpisná – okres. kolo - 3. a 8. místo (8. a 6. třída) 
Olympiáda matematická – okresní kolo – 3. místo a 5. místo (5. třída) 
Pythagoriáda – 8. místo (6. třída) a 14. místo (8. třída) 
Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo – mladší žáci – 9. místo, starší žáci – 4. místo 
(v individuálních výkonech 3. a 4. místo) 
PaySecCup – vědomostní soutěž Era klubu Poštovní spořitelny - účastnila se 9. třída 
Chraňme naše děti – škola byla odměněna v celorepublikové soutěži aktivit, které se 
zaměřovaly na bezpečnost chodců a cyklistů (školní projekt vznikl v hodinách AJ). 
 
Literární soutěže: 
Malá Proseč Terézy Novákové – starší kategorie – 1. místo v kategorii próza 

                                mladší kategorie – 2. místo v kategorii poezie 
Fotosoutěže a výtvarné soutěže:  
Soutěž o nejhezčího Krakonoše – 1. a 2. třída  
Rozhledy a rozhledny našeho kraje – fotosoutěž v rámci školního projektu (účast 16 žáků) 
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Sportovní soutěže:   
Jsme členem Asociace školních sportovních klubů, která je pořadatelem většiny následujících 
sportovních soutěží. 
Plavecké závody Jilemnice – okresní finále – většina účastníků se umístila v polovině 
konečného pořadí, ale zajímavá byla účastí zejména malých dětí z 2. a 3. třídy 
Florbal – okrskové kolo – účast družstev ml. i st. žáků a žákyň                                         
Fotbal – okrskové kolo – 2. místo, okresní kolo – 8. místo 
Pohár rozhlasu – st. žákyně 5. místo, ml. žákyně 4. místo a st. žáci 9. místo v soutěžním dnu 
Dětské olympijské hry – žáci a žákyně 9. třídy získali v atletických disciplínách 3., 5., dvě 7. a 
8. místo 
Turnaj ve vybíjené – okrskové kolo – 3. místo (5. třída) 
 
Školní sportovní akce   
 
Lyžařský výcvik 7. třídy – 3 dny v lednu (sjezd – 10 účastníků), na 4 dny se přidala ještě 8. 
třída, aby dokončila výcvik na běžkách, který v loňském roce neproběhl kvůli nedostatku 
sněhu (15 účastníků). 
Školní lyžařské závody (s Českým skiklubem Vysoké n. J.) – běh měl 31 účastníků a sjezd 34 
účastníků. 
Plavání 1. – 4. třída – již tradičně jezdí i 1. a 2. třída, která to nemá povinné (celkem 67 dětí) 
Volejbal – 9. třída proti učitelům – na rozloučenou v červnu. 
V rámci projektového dne Bezpečně v dopravě proběhla cyklistická soutěž, která měla část 
teoretickou i praktickou – kromě 1. a 9. třídy se jí účastnili všichni žáci. 
 

Divadelní představení  
 

13. 10. 2014 – Peklo, s.r.o. – Krakonošův divadelní podzim – přehlídka – 5. až 9. třída 
14. 10. 2014 – Čarovný kámen – Krakonošův divadelní podzim – 1. – 4. třída  
4. 12. 2014 – Divadélko pro školy – Divadelní učebnice aneb České divadlo 20. století          
                                                                                                          – 5. třída a 2. stupeň  
27. 2. 2015 – Neohrožený Mikeš – 1. – 4. třída 
21. 5. 2015 – Jak jsou hezké ty pověsti české – muzikál pro 1. a 2. třídu v Liberci 
  
Vlastní vystoupení   
 
22. 11. 2014 – rozsvěcování vánočního stromu – vystupovala 1. a 2. třída 
19. 12. 2014 – Událost v Betlémě – vánoční příběh nacvičila 5. třída a zahrála ji 1. – 4. třídě a 

v dubnu ještě v rámci koncertu Patříme k sobě 
18. 6. 2015 – Z pohádky do pohádky – pásmo tří pohádek nacvičila 7. třída a zahrála ji všem 

třídám ZŠ a budoucím prvňáčkům z MŠ 
18. a 19. 6. 2015 – Princezna na hrášku – pohádku nacvičili žáci 2. třídy ve dvou obsazeních a 

zahráli ji budoucím prvňáčkům z MŠ a 1. a 3. třídě 
29. a 30. 6. 2014 – Stále spolu. Stále živí. -vystoupení 9. třídy v Krakonošově divadle – žáci 

sami vymysleli i nacvičili 
 
Slavnostní zakončení školního roku má dlouholetou tradici, koná se v divadelním sále, kde se 
sejde celá škola, mohou přijít i rodiče a veřejnost. Devátá třída vystoupila s vlastním 
představením, ve kterém žáci vzpomínali na svou školní docházku, představili své koníčky a 
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záliby a vtipně se prezentovali. Pak následoval krátký projev ředitelky školy, znovu vystoupila 
slavnostně oblečená devátá třída a loučila se s učiteli a všemi pracovníky školy. Potom přišli 
na jeviště prvňáčci a předali žákům 9. třídy dárky na rozloučenou od zřizovatele, vedení školy 
a třídní učitelé předali pamětní listy a poháry. Závěr probíhal opět ve škole, kde učitelé 
rozdali vysvědčení. K tradicím školy patří i zahájení školního roku, které probíhá ve škole. 
Prvňáčky přivítá ředitelka školy. Nejstarší – žáci 9. třídy popřejí nejmladším hodně štěstí ve 
škole a předají každému kytičku.  
 
Kino  
Síla lidskosti – aula GIO Semily (2. stupeň) – připomenutí osobnosti a činů N. Wintona 
Místnost sebevrahů – kino Jitřenka Semily – polský film promítaný v rámci prevence 
zneužívání návykových látek (8. a 9. třída) 
 

Hudební programy a akce  
 
12. 6. 2014 – navštívil školu pan Brádle a vybíral talentované děti z 1. – 3. třídy, které by    
                    mohly zpívat v přípravném sboru Jizerky – ZUŠ Semily  
15. 6. 2015 – žáci 1. a 2. třídy vyslechli koncert učitelů ZUŠ Semily a aktivně se zapojili do    
                    hudebních činností, koncert byl zároveň motivací pro žáky, aby se přihlásili do        
                    některého z hudebních oborů 
 
 

Besedy, přednášky  
 
7. 11. 2014 – Literární pásmo o K. H. Máchovi, které bylo určené pro žáky 7. až 9.třídy  
                      připravila společnost Literapoint                                                 
18. 12. 2014 – Eurocentrum Liberec připravilo pro 1. stupeň pořád s názvem Vánoce v EU  a     
                        pro 2. stupeň Jak funguje EU? 
17. 4. 2015 – pracovníci Vlastivědného muzea připravili pro žáky 1. třídy besedu o vzniku a  
                      historii městského znaku Vysokého nad Jizerou. 
20. 4. 2015 – absolventky SUPŠ sklářské v Železném Brodě přijely za žáky 1. stupně s ukázkou  
                      ruční výroby skleněných figurek, pro žáky 8. třídy byla připravena ukázka tohoto  
                       řemesla s tím, že si mohli některé kroky sami vyzkoušet - v rámci pracovních  
                      činností (svět práce). 
28. 4. 2015 – Síla lidskosti - beseda s projekcí filmu o N. Wintonovi pro 2. stupeň na GIO  
                     Semily.  
7. 5. 2015 -   Pracovníci Vlastivědného muzea připravili pro žáky 2. stupně besedu o konci 
                    2. světové války ve Vysokém a okolí   
 
 

Exkurze, výlety  
 
5. 9. 2014  – Národní památník Terezín a Letecké muzeum Kbely, účastnily se 6. až 9. třída 
                     (dopravu nám uhradila Československá obec legionářská)  
5. 9. 2014 – v rámci školního projektu věnovanému rozhlednám a vyhlídkám navštívily 
                     4. třída – rozhledna U borovice 
                     2. a 3. třída – vyhlídka Stráž, Končiny, Jablonec nad Jizerou a Rokytnice nad 
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                     Jizerou 
                      1. třída a 5. třída – rozhledová místa v okolí Vysokého se stopovanou a stavbou    
                      modelů rozhleden. 
14. 10. 2014 – Úřad práce Semily – 9. třída  (Svět práce) exkurze spojená s besedou na praco- 
                      višti Policie ČR v Semilech 
16. 10. 2014 – EDUCA (veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí) – 8. a 9. třída (Svět  
                     práce), spojeno s návštěvou Severočeského muzea (výstava Velká válka a 
                    přírodovědná expozice) a Oblastní galerie Lázně (obrazy O. Kopala a fotografie 
                    R. Ginzela) – doprava hrazena z dotace z rozpočtu LK, o kterou jsme požádali 
24. 10. 2014 – v rámci mimoškolní činnosti navštívili dobrovolníci z 1. třídy výstavu exotů, 
                       drobného zvířectva a rostlin v Semilech 
5. 11. 2014 – Burza škol Turnov – 9. třída svozovým autobusem ÚP. 
7. 11. 2014 – 6., 8. a 9. třída navštívily v rámci školního projektu o světových válkách výstavu 
                       Jaká tragédie osudu ve Vlastivědném muzeu ve Vysokém nad Jizerou 
13. 11. 2014 – exkurze v ZD Roprachtice (Svět práce – 9. třída) 
14. 11.2014 – zájemci z 8. a 9. třídy navštívili v ISŠ Vysoké nad Jizerou akci Technikem v auto- 
                        branži (Svět práce) 
18. 2. 2015 – exkurze 9. třídy ve firmě Singing Rock Poniklá, provoz Semily a návštěva líhně  
                      Českého rybářského svazu (Svět práce) 
31. 3.2015  – návštěva Městského úřadu Vysoké n. J. – 6. třída v rámci výuky občanské výuky 
9. – 10. 4. 2015 – Vlastivědné muzeum Vysoké nad Jizerou – ukázky tradičních rukodělných 
                         technik viděli žáci 2., 5., 6., 7. a 9. třídy 
22. 4. 2015 – Úřad práce Semily – 8. třída 
20. 5. 2015 – Farmářský den v Roprachticích – některé třídy  
2. 6. 2015 – úklid Krkonoš (9. třída) 
8. 6. 2015 – žáci 2. stupně měli možnost absolvovat komentovanou prohlídku repliky legio- 
                     vlaku z 1. světové války a výstavu s touž tematikou na libereckém nádraží  
   
Dále žáci v rámci školních výletů a exkurzí navštívili IQ Landii v Liberci, Prahu, Máchovo 
jezero a okolí, plavecký bazén v Jablonci nad Nisou, ZOO v Liberci (spojeno s divadelním 
představením), Benecko a rozhledny Žalý, Bramberk, Ještěd, Slovanku, vyhlídkovou věž 
Lidové sady  v rámci školního projektu. 
 
Podpora čtenářství  
Jsme členy čtenářských klubů těchto nakladatelství: Albatros, Fragmen, Egmont, Mladá 
fronta a Grada. Jsme zapojeni do akce Čtení pomáhá (výsledek v části Pomáháme druhým). 
 

Environmentální výchova  
Pracujeme dle plánu EV. 
Sběr druhotných surovin: Odevzdali jsme 8 800 kg starého papíru, PET lahví, železa a hliníku. 
Oproti jiným letům je to méně, ale důvodem bylo uzavření dvora a sklepa kvůli zateplování 
školy. Sběr nebylo kde shromažďovat a skladovat. Přesto jsme se ve sběrové soutěži škol 
umístili jako 71. ze 188 zúčastněných škol (v přepočtu kg na žáka). Víčka z PET lahví sbíráme 
pro nemocnou Barunku. 
 

Třídíme odpad:  papír – ve třídách,  PET láhve -  na každém patře krabice, víčka – samostatná 
popelnice, prázdné tonery – na chodbě krabice, sbíráme baterie a drobné elektrospotřebiče 
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v rámci projektu Recyklohraní. Žáci 9. třídy se letos opět zúčastnili úklidu Krkonoš ve 
spolupráci se Správou KRNAP. Sběr odpadků ve Vysokém prováděli žáci 1. stupně jako 
doplňkovou disciplínu projektu Česko sportuje. 
 

Den Země: Vedeme žáky k tomu, že se musíme chovat k přírodě ohleduplně po celý rok. 
Přesto má každá třída nějakou akci k tomuto dni.  Letos jsme si připomněli Den Země 
pořadem Tonda obal na cestách, který se věnoval nakládání s odpadem a jeho recyklaci. Dále 
potom plnění úkolů v rámci projektu Recyklohraní. 
 

 
Dopisování do Větrníku   
Pravidelně píšeme příspěvky do místního časopisu Větrník. Učitelé a žáci naší školy tak 
informují veřejnost o zajímavých akcích školy. 
  
Školní větrník   
Žáci 9. třídy s R. Farskou pokračovali ve vydávání školního časopisu. I v letošním roce bylo 
opět možné zakoupit časopis v místní prodejně tisku. I to přispívá k informovanosti o tom, co 
se ve škole děje. 
 
Pedagogická praxe – jedna studentka ve školní družině 
 

 

Pomáháme druhým       
Patnáctiletí žáci prodávají předměty ve městě: 
Světluška – 7 199 Kč 
Červená stužka – 1 825 Kč  
Český den proti rakovině – 5 191 Kč 
 
Prodej předmětů ve škole: 
Život dětem – 1 115 Kč 
Fond Sidus – 1 720 Kč 
CPK Chrpa – 500 Kč 
Paprsek – 1913 Kč (pouze zaměstnanci školy) 
 

Další aktivity:  
Sbírka víček pro Barunku – v letošním roce jsme sesbírali 8 pytlů víček. 
Patříme k sobě – instalovali jsme výzdobu jeviště, na vstupné věnováno asi 2600 Kč. 
Čtení pomáhá – děti se zaregistrují na počítači, přečtou knihu, odpoví na kontrolní otázky a 
získají možnost poslat 50 Kč organizaci, kterou si vyberou, děti čtou, což je pro ně prospěšné, 
ale nic neplatí, peníze posílají organizátoři tohoto projektu. Zapojily se 4 třídy, nejúspěšnější 
byla 2. třída, kde četlo 12 dětí. 
 

Projekty, výzkumy  
 
Školní mléko – stále pokračujeme v tradici, zajišťuje vedoucí školní jídelny, žáci si    
                      objednávají dotované mléčné výrobky. V letošním roce bylo dodávek méně  
                      oproti minulým letům, ale vedoucí ŠJ se bude snažit frekvenci dodávek obnovit. 
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Ovoce do škol – zapojen 1. stupeň, hodnoceno kladně, letos jsme využili i doprovodné akce.   
                       Šlo o dodávku méně známých druhů ovoce a zeleniny, zapojily se pracovnice  
                       školní jídelny a pro děti z těchto druhů připravily teplá jídla, saláty i nápoje. 
                       Součástí dodávky byly i nástěnné výukové tabule s výše zmíněnou tematikou,  
                       které lze využít ve výuce.                       
 
Zdravé zuby:  účastnily se všechny třídy prvního stupně, žáci vyplnili pracovní listy,    
                       potvrzení od zubního lékaře přineslo více žáků než v loňském roce, což je   
                       potěšitelné, 5 dětí vyhrálo drobné ceny. 
 
AŠSK ČR -  jsme členy, účastníme se některých sportovních akcí. 
 
Recyklohraní – zapojili jsme se hned v prvním roce vzniku tohoto projektu, sbíráme drobné   
                  elektrospotřebiče a baterie, plníme úkoly a za získané body si vybíráme odměny.    
                  Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování dostávají školy vždy za kalendářní   
                  rok. V roce 2014 jsme odevzdali 25 TV, 4 monitory, 5 počítačů, 379 kg ostatních   
                  elektrospotřebičů, 26 kg baterií a 72 mobilních telefonů a 1 nádobu s prázdnými  
                  tonery. Je zapojeno 3311 škol v republice. 
  
Projekt Školák – balíčky k zápisu do první třídy a na první den ve škole. 
 
Projekt Ministerstva dopravy ČR – Besip -  využíváme didaktický materiál pro první třídu. 
 
Čtení pomáhá - projekt podporuje čtení dětí a zároveň přispívá na charitativní účely. 
 
 Hasík – celonárodní projekt pro 2. a 6. třídu – jsme jednou ze tří škol okresu Semily.      
 
Mezinárodní česko-německý projekt – zúčastnili se ho žáci a žákyně z 8.třídy + paní učitelka  – 
týdenní pobyt v Berlíně (prohlídka města a některých institucí, výtvarné dílny, setkávání 
s německou mládeží …). Organizátor: TANGRAM – sdružení dětí a mládeže pro volný čas a 
integraci zdravotně a sociálně handicapovaných.  
 
TechUp – společně s ISŠ Vysoké n.J. – žáci 7. a 8.třídy  – absolvovali v areálu ISŠ 4 hodiny 
praktických činností zaměřených na techniku. 
 
Fit konto (Moje jídlo) – podpořeno ministerstvem zemědělství, mezi partnery patří i Laktea, 
o.p.s. – děti si do pracovního listu po celý týden zaznamenávaly vše, co snědly. Dověděly se, 
co je jedna porce, jak se dá odměřit, kolik porcí čeho by měly sníst, ale hlavně si mohly 
zhodnotit své stravovací návyky a posoudit. Co dělají dobře a co špatně. Někteří žáci se 
přihlásili na Fitkonto, pokračují dál a dostávají ceny za zvládnuté úkoly. 
 
Česko sportuje – žáci 1. i 2. stupně opět plnili disciplíny, řešili vědomostní kvízy a jako 
doplňkové disciplíny Fair play v běžném životě a nastudování choreografie. V Libereckém 
kraji byla naše škola druhá v kategorii škol se 101 až 200 žáky a získali jsme stříbrnou medaili. 
Zapojilo se 93% žáků školy. 
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Děti čtou nevidomým dětem – projekt Krajské vědecké knihovny v Liberci, jedná se o 
nahrávání audioknih pro nevidomé děti a mládež. Nepravidelně se ho účastníme již několik 
let. Letos získala jednu z hlavních rolí žákyně 9. třídy, ta se následně s ředitelkou školy 
zúčastnila i slavnostního křtu. 
 
CLOSE – projekt TÚ Liberec a PFUK Praha ke zjišťování vztahu mezi úrovní dovedností a 
znalostí budoucího prvňáčka a jeho návštěvou MŠ 
 
Příprava 3. komunitního plánu sociálních služeb na Semilsku – dotazníkové šetření pro 6. až 
9. třídu (MěÚ Semily) 
 
Chraňme naše děti – celorepublikový projekt na podporu dopravní výchovy dětí. V jeho 
rámci proběhl školní projektový den Bezpečně v dopravě a přihlásili jsme do soutěže 
výukovou aktivitu, která byla odměněna. Dále využíváme nejrůznější výukové materiály, 
filmy, testy, které nabízejí webové stránky projektu. 
 
Pro školy cz. – projekt určený jak pro školní, tak pro domácí přípravu žáků hlavně v oblasti 
českého, anglického a německého jazyka. Je možné využít i jiných testů – např. dopravní 
výchova nebo volba povolání. Každý žák má své přístupové údaje a stránky projektu může 
využívat i samostatně. 
 
Husovy stopy - jedná se o nalepovací plochy na podlahy škol ve tvaru velkých husích stop 
a odkaz na webové stránky husovystopy.cz, kde je možné najít a využívat nejrůznější 
materiály k seznámení s osobnosti J. Husa, jehož výročí jsme si letos připomněli. 
Stopy obsahují 12 hodnot, které po sobě (nejen) českému národu zanechal jako dědictví, ale 
i návod, jak bychom měli žít. 
 

Školní projekty (podrobněji jsou popsány na webových stránkách školy) 
Významná výročí světových válek  - v letošním školním roce jsme si připomínali dvě 
významné světové události – 100. výročí začátku 1. světové války a 70. výročí konce 2. 
světové války. Chtěli jsme se věnovat této tématice ve škole poněkud šířeji než jen v rámci 
učiva dějepisu, a tak vznikl celoroční školní projekt. Různými formami se děti seznamovaly 
s událostmi, které jsou pro ně už velmi vzdálené, ale na něž by se rozhodně nemělo 
zapomínat. 
Rozhledny a rozhledy našeho kraje – projekt zaměřený regionálně, jehož cílem bylo 
poznávání zajímavých míst kraje, kde žijeme. Děti se v jeho rámci věnovaly nejen turistice, 
ale také výtvarně zpracovávaly dané téma formou plakátů, kalendářů, kreseb, stavěly 
modely rozhleden z modelíny, přírodnin i papíru. Téma se objevilo ale také v matematických 
úlohách. Vyvrcholením tohoto projektu byla fotosoutěž pro žáky, která probíhala celoročně. 
 

Dopravní výchova    
Čtvrtá třída absolvovala 2x  DDH v Košťálově, všichni žáci zdolali testy i praktické jízdy 
úspěšně a získali průkaz cyklisty.  
Dopravní soutěže se zúčastnila 2 družstva, obsadili jsme 4. a 9. místo. 
Bezpečně v dopravě – to byl název celodenní akce, která měla v dětech upevnit správné 
návyky chodců i cyklistů. Jednalo se o praktické jízdy zručnosti spojené s poučením o správné 
výbavě kola, o první pomoci při úrazu, o důsledcích nárazů, jízdy bez přilby, dále se probíraly 
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dopravní předpisy, značky a jednou z aktivit byla procházka po Vysokém s odhalováním 
nebezpečných míst, kde si musí chodci a cyklisté dávat dobrý pozor. Do organizace akce byla 
zapojená i 9. třída, která převzala některá stanoviště a péči o žáky 1. třídy. 
Chraňme naše děti – přihlásili jsme se do tohoto projektu a využíváme materiály, které 
nabízí, sami jsme jednu ze svých aktivit úspěšně přihlásili do soutěže. 
 

Školní budova a pomůcky  
Největší akcí bylo zateplení celé budovy, nová fasáda a oprava střechy. Finančně byla akce 
zajištěna částečně z dotace EU a částečně z městského rozpočtu a jako uživatelé budovy 
jsme velice spokojeni, protože škola nyní krásně vypadá, nezatéká do ní, navíc neproniká 
sem ani tolik hluku a úspory budou jistě znát i po zimní topné sezóně. 
V rámci projektu Aktivní škola jsme dostali dotaci na interaktivní tabuli, která bude na 
prvním stupni a bude sloužit především na výuku všech předmětů. Podařilo se nám už 
interaktivními tabulemi vybavit všechny třídy kromě jedné, tím se mnoho škol pochlubit 
nemůže. Dále jsme pořídili 3 počítačové pracovní stanice, celkem má nyní počítačová učebna 
17 pracovních míst. Byly také dokoupeny chybějící židličky a lavice pro 1. stupeň. Byly 
vymalovány chodby školy a celé přízemí a vyměněny dvoje dveře i se zárubněmi u šatny 1. a 
2. třídy, kde bylo třeba, byly provedeny sanační omítky. 
     

 12.  Další záměry školy    
 
Výchova a vzdělávání 
Zkvalitňovat výchovu a vzdělávání: 

- spoluprací rodiny a školy, spoluprací s městskými organizacemi a spolky 

- dalším vzděláváním učitelů 

- pořádáním výchovně-vzdělávacích akcí a exkurzí na doplnění učiva 

- zapojováním do projektů 

- používáním efektivních metod a forem práce a moderní techniky 

- hledáním vhodné motivace pro učení 

- podporováním sportovních a zájmových činností žáků i mimo vyučování 

- zaměřit se na výuku matematiky a jazyků, pokud to počty žáků dovolí, 
v rámci pracovních činností se opět vrátit k výuce prací s technickými 
materiály 

- připravovat žáky 9. ročníku na přijímací řízení na střední školy a 
pokračovat v dosavadním trendu – stoprocentní přijetí na střední školy 

- každý rok zrealizovat alespoň jeden celoškolní projekt 

- využívat možností různých dotačních titulů 

- péčí o ZP a ZZ žáky i o žáky mimořádně nadané 

- případné využití asistenta pedagoga ve třídě s individuálně integrovanými 
žáky 
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Kontakt s rodiči 
říjen - schůzka s rodiči budoucích prvňáčků + zástupce PPP, mateřské školy, ZŠ, 
listopad - třídní schůzky všech tříd + zástupci středních škol a učilišť - devátá a pátá třída 
duben - třídní schůzky všech tříd,  
červen - zaslat rodičům budoucích prvňáčků seznam věcí, které budou ve škole potřebovat, 
dle potřeby - informativní odpoledne, schůzky s jednotlivými rodiči, schůzky s výchovnou 
poradkyní (u dětí s poruchami, volba povolání...), s metodikem prevence. 
Uspořádat přednášku (besedu) s rodiči žáků na aktuální téma (např. na dubnové schůzce). 
Na přání rodičů zpracuje zástupkyně ředitelky školy písemné informace pro rodiče o činnosti 
školy a pošle je po žácích rodičům (asi 2x až 3x za rok) – pokračovat i v příštím školním roce. 
 
 

Další vzdělávání učitelů 
Školení dle aprobace a vyuč. předmětů: každý pracovník absolvuje alespoň jedno školení, dále 
by bylo vhodné vybírat vzdělávací akce zaměřené na práci třídního učitele, stmelování  
třídního kolektivu, řešení situací v souvislosti se spol. nežádoucími jevy. Dále se školit 
v zacházení s interaktivními tabulemi a projekční technikou obecně. Dále bude třeba se 
zaměřit na vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky (práce s žáky, kteří budou 
s nástupem školního roku 2016/17 vyžadovat podpůrná opatření). 
Odborná školení ze zákona: BOZP, PO, vyhl. 50/78 Sb. a další. 
Další aprobace – 2 vyučující si rozšiřují aprobaci (matematika, anglický jazyk) – tím se udrží 
aprobovanost po odchodu některých učitelů do důchodu a stabilizuje se pedagogický sbor. 
Doplnění zákonem požadovaného vzdělání – 1 vyučující dokončuje, 1 začíná se studiem. 
Samostudium a četba odborné literatury: všichni průběžně - hlavně o vedlejších prázdninách 

Výchovný poradce a metodik primární prevence: účastnit se školení pořádaných PPP a dalších 
akcí. 
Ředitelka školy – v letošním roce zahájila funkční studium. 
 
Spolupráce s organizacemi  
Rozvíjet nadále spolupráci s organizacemi ve Vysokém, spolupracovat s MěÚ Semily – odbor 
péče o dítě, Policií ČR, PPP Semily, SPC Liberec, HZS Semily, KRNAP. 
Zvát zástupce středních škol na listopadové třídní schůzky 9. třídy (pro zájemce 8. třídy) a 
umožňovat jim prezentace škol i mimo třídní schůzky.  
Udržovat spolupráci s MŠ a malotřídními ZŠ v okolí, získávat žáky na druhý stupeň. 
Využívat nabídku poznávacích a výměnných zahraničních pobytů pro žáky. 
 
Výchovné poradenství  
V oblasti integrace úzce spolupracovat s rodinou a odborníky, vyučovat podle IVP, zajišťovat 
vhodné podmínky pro tyto žáky. Možnost asistenta pedagoga. Připravovat se na změny ve 
školském zákoně v této oblasti, které vejdou v platnost 1.9.2016 – podpůrná opatření. 
Máme vystudované 4 dyslektické asistentky a jednu učitelku pro první stupeň ZŠ se 
zaměřením na speciální pedagogiku, které budou provádět nápravu poruch učení. Máme 
vystudované 2 výchovné poradkyně, obě v současné době na MD, takže musíme řešit jejich 
zástup. 
V oblasti volby povolání spolupracovat se středními školami, umožnit rodičům maximální 
informovanost a poradenství, nabídky předávat žákům do třídy na nástěnku a také zasílat e-
mailem domů, poskytnout pomoc při vyplňování přihlášek a dodržování termínů. 
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Primární prevence 
Pořádat besedy, přednášky a různé akce v oblasti primární prevence, zapojovat žáky do 
projektů, aby mohli následně své poznatky využít i v praktickém životě. Formou nejrůznějších 
anket, rozhovorů a besed monitorovat situaci ve třídách, aby bylo možné řešit nežádoucí 
chování žáků, narušené třídní vztahy apod. 
 
Práce s talentovanými žáky 

- problém je v tom, že někteří talentovaní žáci odcházejí na osmiletá 
gymnázia  
(v tomto šk. roce to bylo 22%  žáků 5. ročníku) 

- diferencované vyučování a individuální přístup 

- účast na soutěžích a olympiádách 

- zapojení dětí do zájmových činností 

- příprava dětí páté třídy na přechod do gymnázia 

- příprava dětí na střední školy 
 

Personální zajištění školy 
Školu stále ovlivňuje celkově nedostatečný počet žáků, i když v letošním roce posílil 1. stupeň 
natolik, že splňuje průměr 17 žáků na třídu, což je hranice, kdy už by se nemuselo žádat o 
výjimku z počtu žáků. Máme 2 učitelky na mateřské dovolené. Jsou nějaké odchody do 
důchodu a mladí učitelé se přihlásili ke studiu třetí aprobace, aby mohli na škole zůstat. 
Nekvalifikovaní učitelé si vzdělání doplňují.  
 

Výjimka z počtu žáků 
Již 7krát jsme žádali o výjimku z počtu žáků, ale ještě ani jednou nemusel zřizovatel na školu 
doplácet, protože jsme přijali úsporná opatření v rámci školy. I počet dětí se (sice nijak 
skokově, ale přece) zvětšuje. 
Snažíme se, aby naše škola měla v okolí dobrý kredit, a přicházeli k nám žáci z okolních obcí. 
Toto se nám daří, neboť stále máme větší počet žáků dojíždějících než místních. A nejsou to 
jen spádové obce, odkud k nám děti dojíždějí. Je to Škodějov, Roztoky, Jesenný, Bozkov, Zlatá 
Olešnice, Příchovice, Příkrý, v letošním roce máme i žákyni z Košťálova. Vytváříme jim 
podmínky tím, že sestavujeme rozvrh podle autobusových spojů, ráno mohou čekat v družině 
i děti z druhého stupně, odpoledne dohlížejí vyučující na správný odjezd malých dětí domů. 
Snažíme se i o prosazení změny v připravovaných jízdních řádech, ale ne vždy jsme vyslyšeni. 
Zviditelňujeme školu účastí na olympiádách a soutěžích, zapojováním do mnoha projektů, 
pořádáním tradičních školních akcí a dalšími činnostmi. Pokračovat v tomto trendu je úkolem 
i pro další rok. 
                                           

 Budova a její vybavení 

- dovybavit třídy nábytkem (skříně) 

- postupné odhlučnění prostor školní družiny 

- výměna dveří v prvním patře 

- úprava školního dvora 
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13.  Závěr 
 
Letošní školní rok byl pro žáky i zaměstnance náročný. Od dubna začalo zateplování školy a 
probíhalo za plného provozu. Stavební firma nám vycházela všemožně vstříc, přesto jsme 
museli počítat se zvýšeným hlukem, prašností, špatnou možností větrání i zvýšenou možností 
úrazu. Vše bylo nakonec do konce školního roku zdárně dokončeno a škola je jako nová. 
Ve školní jídelně došlo ke změnám v úhradě stravného – byla zavedena možnost 
bezhotovostní úhrady stravného. I nadále pokračuje trend zdravého stravování, i když 
zavádění takových nových receptů není vždy jednoduché. Úspěšné jsou i svačinky, které 
nabízí žákům školní jídelna. 
Změnilo se také vedení školy. V nové koncepci školy byla velká pozornost věnována cizím 
jazykům a možnosti zahraničních pobytů. Tady jsme byli poměrně úspěšní. Dvakrát vyjela 
skupina žáků učících se němčinu do Berlína a ti se také postarali o skupinu německých žáků a 
studentů při jejich jednodenní návštěvě na naší škole. V květnu zase skupina angličtinářů 
absolvovala několikadenní poznávací zájezd do Francie a Anglie. Na konci školního roku jsme 
požádali o dotaci z evropských peněz, z ní by měly být hrazeny další dva týdenní výjezdy do 
německých Drážďan, kde by žáci měli navštěvovat i výuku němčiny na tamní škole. 
Další dotace z rozpočtu Libereckého kraje se nám podařilo získat na sportovní potřeby a na 
dopravu na veletrh škol a pracovních příležitostí EDUCA, peníze se nám podařilo získat i na 
celodenní výlet od Čs. obce legionářské. 
Dařilo se i v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kdy si učitelé sami snaží 
zvyšovat kvalifikaci, nejedná se jen o jednodenní kurzy, ale i o vícesemestrální studium. 
Nelitují tak ani času o svém volnu a o víkendech a dále na sobě pracují. 
V rámci literární a dramatické výchovy vzniklo letos hned několik divadelních představení, 
které žáci nastudovali a ve škole zahráli svým spolužákům. Závěrečnou tečkou potom bylo 
představení 9. třídy, které se hrálo i pro veřejnost a přímo na prknech vysockého divadla 
Krakonoš. Místní divadelní spolek tak bude mít do budoucna s kým počítat do svého 
souboru. 
V závěru je jen výběr toho, co se v rámci rozvoje koncepce školy podařilo naplnit. Chci ale 
uvést ještě jeden postřeh, který máme z nejrůznějších školních akcí, jichž se naši žáci účastní. 
Všude je totiž chválí za slušné chování a za to, jak se s nimi dobře spolupracuje. A to je určitě 
také dobrá vizitka naší školy. 
 

14. Seznam příloh 
 
1. Plnění Minimálního preventivního programu 
2. Kontrola KHS Semily 
3. Kontrola ČŠI 
4. Veřejnosprávní kontrola 
5. SÚRO Praha – měření radonu 
 


