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A/   Základní údaje o škole 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název:    Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice 
 

 

Adresa sídla:   Roztoky u Jilemnice 190, 512 31 

tel.: 481587217 

    IČO: 75017512 

 

 

Ředitelka školy:  Mgr. Kateřina Zahálková 

 

 

Právní forma:  příspěvková organizace 

 

 

Zřizovatel:   Obec Roztoky u Jilemnice 

Roztoky u Jilemnice 240, 512 31 

  

 

Zařazení do sítě škol:          1.1.1996, od 01.01.2006 zapsána v rejstříku škol pod výše uvedeným 

názvem 

 

 

IZO:    650 030 541 

 

Součásti školy:  Základní škola,       IZO 102442 835, kapacita 150 žáků   

    Školní družina,       IZO 117 700 274, kapacita  40  žáků  

               Mateřská škola       IZO 107 586 282, kapacita  40 dětí   

                   Školní jídelna         IZO 167 100 149, kapacita  40  jídel 

 

  

 



Charakteristika školy ve školním roce 2014 – 2015 
 
- bez zástupce ředitele 

- vyučování v osmi třídách 

- počet žáků k 30.06.2015 - 124, průměrný počet 15,5 

- jedno oddělení školní družiny -  40 dětí   

- dvě oddělení mateřské školy – 39 dětí 

 

1. stupeň čtyři třídy -  pět ročníků - 73 žáků, průměrný počet na třídu – 18,25 

2. stupeň čtyři třídy –  čtyři ročníky - 51  žáků, průměrný počet na třídu – 12,75 

 

Vyučování začíná v 7,30 hodin a nejdéle končí ve 14,35 hodin. Dvakrát týdně (středa, 

pátek), kdy vyučování probíhá pouze dopoledne, zařazujeme relaxační přestávky s možností 

pobytu venku. Žáci 1. stupně mají možnost v rámci celostátního projektu Ovoce do škol odebírat 

zdarma dvakrát měsíčně balíčky s ovocem.    

V budově základní školy máme k dispozici osm kmenových tříd, školní družinu, dvě 

odborné učebny (výpočetní techniky, fyziky a chemie), dvě odborné pracovny (cvičná kuchyň, 

dílna). Pro skladování pomůcek slouží dva kabinety II. stupně a jeden kabinet I. stupně. V přízemí 

je kabinet Tv. V mezipatře je strategicky umístěna prostorná sborovna a ředitelna.  

Díky účasti v projektu EU peníze školám – oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro 

vzdělávání na základních školách, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, Operační program 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost - jsme získali dotaci ve výši 751 417,- Kč. Část dotace byla 

použita na nákup výpočetní techniky a část byla proplacena pedagogům, kteří vypracovávali 

digitální učební materiály. V učebně informatiky je k dispozici počítač, na který je napojeno 9 

stanic, což znamená 10 stanic pro žáky.  Je zde také 1 počítač, který je určen pedagogům a na 

který je napojen projektor a interaktivní tabule. V odborné učebně fyziky a chemie je rovněž 

počítač s napojeným projektorem a interaktivní tabulí. Dalších 6 interaktivních tabulí je umístěno 

v kmenových třídách – 3 na prvním stupni, 4 na druhém stupni. Všechny počítače jsou napojené 

na internet. Žáci mají možnost vyhledávat internetové informace v době vyučování i v době mimo 

vyučování. Díky paní učitelce Mgr. Grosmanové velmi dobře pracují internetové stránky 

www.skolaroztoky.cz . Veřejnost zde najde veškeré informace o dění ve škole, může se vyjádřit 

k různým problémům a spolupracovat tak na dobrém chodu školy. Na webových stránkách školy 

najde široká veřejnost i fotografie a literární díla našich žáků. 

Tělocvičnu, která je v č.p. 240, využíváme v hodinách tělesné výchovy. Z bezpečnostního 

i hygienického hlediska odpovídá zákony daným předpisům.  

Žáci školy se mají možnost stravovat v krásném prostředí nově zrekonstruované jídelny 

SCOLAREST, jejíž zaměstnanci pro ně pořádají zajímavé akce.  

V naší škole probíhá třídění odpadů. 

 

http://www.skolaroztoky.cz/


Vzhledem k velikosti školy je umožněn individuální přístup ke všem žákům školy. 

Vyučování a výchova dětí probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní školy 

s mottem Škola pro žáky – žáci pro život, který byl přepracován podle nového rámcového 

programu a od 1.9.2013 probíhá vzdělávání podle tohoto programu. Každý, kdo má zájem, může 

si vzdělávací program vyhledat na našich webových stránkách. Od sedmé třídy jsou žáci 

vyučováni druhému cizímu jazyku, v našem případě německému jazyku.  

Volitelné předměty zařazujeme podle schopností žáků a kvalifikovanosti učitelů. 

 

Volitelné předměty:   

 

Zdravotní tělesná výchova – 7. ročník 

Cvičení z matematiky – 7. ročník 

Cvičení z matematiky – 8. ročník 

Společenskovědní seminář – 8. ročník 

Konverzace v anglickém jazyce – 9. ročník 

 

 

Praktické činnosti  

 

 

Pěstitelství – 6. roč. 1 polovina roku 

Příprava pokrmů - 6. roč. 1 polovina roku 

Technické práce – 7. ročník 

 Práce s počítačem – 8. roč. 1. pol. 

Svět práce – 8. roč. 2. pol. 

Svět práce – 9. roč. 1. pol. 

Práce s počítačem – 9. roč. 2. pol. 

  

 Anglickému jazyku se v povinných předmětech učilo celkem 84 žáků 3. -  9. ročníku. 

 Německému jazyku se v povinném předmětu učilo celkem 33 žáků 7. -  9.  ročníku. 

 

 

Dyslektická náprava probíhá ve dvou odděleních.  

 

1. stupeň – Mgr. Petra Lukešová – 6 žáků 

2. stupeň – Mgr. Irena Grosmanová – 7 žáků.  

 

 

 

 



B/  Přehled učebních plánů ve školním roce 2014 – 2015 
 

1. -  9. ročník – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Škola pro žáky 

-  žáci pro život, č.j.: 111/2013, vydán 18.06.2013, platný od 1.9.2013 

 

 

C/  Údaje o pracovnících škol 

 
 Přehled pracovníků školy 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy (přepočteno na plně zaměstnané) 

Počet pracovníků celkem 17,8 

Počet učitelů ZŠ 11,1 

Počet vychovatelů ŠD 0,7 

Počet učitelek MŠ 2,7 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 2 

Počet správních zaměstnanců MŠ 1 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 0,3 

 

Pedagogičtí pracovníci základní školy podle věkové skladby k 31.9.2014 

 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 

do důch. veku 

v důchod. 

věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0 3 1    5 0 6 0 0 0 0 1 14 

 

 

 

Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek 

1 Školník údržbář 1,0 

2 Školník domovník MŠ 0,75 

3 Pracovník ŠJ – výdejna MŠ 0,30 

4 Uklízečka ZŠ  1 

5 Uklízečka MŠ  0.25 

 

 

 

 

Seznam pracovníků školy v roce 2014/2015 – příloha č. 1 

 

Seznam pracovníků školy v roce 2015/2016 – příloha č. 2 



D/  Zápis k povinné školní docházce a údaje o přijímacím řízení 

 

 
Zápis k povinné školní docházce 

 
  

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6 let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro  

školní rok 2016/2017 

1 11 4 3 

 

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení 

 

  SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků 

přijato:  

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

  

0 0 0 2 3 4 9 

  

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku  

8 1 

 

 

E/ Výsledky vzdělávání žáků 

 
Přehled o prospěchu  

 

1. stupeň – 1. pololetí 

 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno 

1. 8 0 8 0 0 0 

2. 22 0 22 0 0 0 

3. 22 3 19 0 0 0 

4. 10 6 4 0 0 0 

5. 11 3 8 0 0 0 

Celkem 73 12 61 0 0 0 



2. stupeň – 1. pololetí 

 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno 

6. 18 7 11 0 0 0 

7. 12 7 3 2 0 0 

8. 13 6 6 1 0 0 

9. 8 8 0 0 0 1 

Celkem 51 28 20 3 0 1 

 

1. stupeň – 2. pololetí 

 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno 

1. 8 0 8 0 0 0 

2. 22 0 22 0 0 0 

3. 22 11 11 0 0 0 

4. 10 6 4 0 0 0 

5. 11 3 8 0 0 0 

Celkem 73 20 53 0 0 0 

 

2. stupeň – 2. pololetí 

 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno 

6. 18 7 11 0 0 0 

7. 12 9 3 0 0 0 

8. 13 7 5 1 0 0 

9. 8 5 3 0 0 1 

Celkem 51 28 22 1 0 1 

 

 

 

Přehled o chování 
 

Přehled o chování 1. pololetí 

 
 Počet 

žáků 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 73 1 0 0 0 0 

2. stupeň 51 9 4 0 0 0 

Celkem 124 10 4 0 0 0 
 



 

Přehled o chování 2. pololetí 

 
 Počet 

žáků 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 73 3 1 0 0 0 

2. stupeň 51 8 5 0 3 1 

Celkem 124 11 6 0 3 1 

 

 

Údaje o integrovaných žácích: 
 

 

Druh postižení : Ročník Počet žáků 

S autismem 9. 1 

S vývojovými poruchami učení 3. 2 

S vývojovými poruchami učení 4. 2 

S vývojovými poruchami učení 5. 2 

S vývojovými poruchami učení 6. 2 

 

 

Výsledky testování 9. ročníku (SCIO testy) - příloha č. 3 

 

Úspěchy našich žáků 

 

Trojboj 

19. 5. proběhly v Jilemnici závody v trojboji (skok do dálky, hod míčkem a běh na 50m). Z naší 

školy se zúčastnilo 20 žáků 1. – 5. ročníku. Do okrskového kola postoupilo pět žáků (2. třída -

 Nikola Jeriová, 3. třída – Tomáš Svatý, Natálie Dlabová a Sebastian Buchar, 4. třída – Vendula 

Janovská, 5. třída - Terezie Dlabová). Okresní kolo proběhlo v Turnově 3. 6. a do krajského kola 

postoupily dvě žákyně (Nikola Jeriová – 1. místo a Natálie Dlabová také 1. místo). V krajském 

kole konaném opět v Turnově 17. 6. Nikola Jeriová skončila na 2. místě a Natálie Dlabová na 3. 

místě. 

 

Mezinárodní výtvarná soutěž 

V dubnu se žáci 6., 7. a 9. ročníku zúčastnili mezinárodní výtvarné soutěže pořádané polským 

městem Karpacz na téma Ve světě pohádek a fantazie. Ze zaslaných výkresů nejvíce porotu (ve 

složení učitel výtvarné výchovy v školském komplexu v Karpaczi Jan Musielski, výtvarnice 

Agata Makutynowicz a výtvarník Janusz Motylski) oslovily práce tří našich žáků – Jiřího Straky 

(akvarel ke knize Pán prstenů) a Filipa Zikeše (ilustrace ke knize Sto tajných dvířek) ze 7. třídy a 

z 9. třídy Magdalény Kadečkové (kresba tužkou opět z knihy Pán prstenů). O jejich umístění nás 

přijeli informovat zástupci města Jilemnice, které má s touto polskou oblastí družbu. Jiří Straka 

se umístil ve své kategorii na 2. místě, Filip Zikeš a Magdaléna Kadečková na 3. místě. 



 

Matematická soutěž Pangea 

 

V únoru na naší škole proběhla v 6., 7. a 8. třídě matematická soutěž Pangea, která má za úkol 

propojit a porovnat znalosti žáků v různých zemích celého světa. Největší úspěch zaznamenal Jiří 

Straka ze 7. třídy, získal 100 % možných bodů. Postoupil do celorepublikového kola v Praze.  

 

Dopravní soutěž 

 

Dne 15. 5. 2015 proběhlo okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů v Košťálově. Úspěšně 

se umístila Simona Jerjeová ze 6. ročníku, která získala 3. místo. 

 

 

G/ Údaje o mimoškolních aktivitách 

 
Pravidelná práce s dětmi pod vedením pedagogů a rodičů: 

    

- pravidelné kroužky   hra na flétnu pro začátečníky 

    hra na flétnu pro pokročilé 

divadelní kroužek 

tenisový kroužek 

hra na kytaru pro začátečníky 

hra na kytaru pro mírně pokročilé 

    příprava žáků na přijímací řízení 

pravidelné doučování žáků 

      vedení náprav pro děti s VPU – 2 skupiny 

      

 

 

 

H/ Akce – ZŠ – 2014/2015 včetně jednotlivých akcí DVPP  
 

 

Kalendář akcí: 
SRPEN 

 

27. 8.   pedagogická porada - 1. část 

27., 28. 8.  opravné zkoušky 

29. 8.   pedagogická porada - 2. část 

 



ZÁŘÍ 

 

1. 9.   slavnostní zahájení školního roku, pasování na žáky ZŠ 

3. 9.   projekt Poznej svou obec, svůj region 

4. 9.   branný závod - 2. - 9. ročník 

8. 9.   zahájení plaveckého výcviku 

12. 9.   kino Kruh - Ať žijí rytíři 

22. 9.   školení BOZP – všichni zaměstnanci školy 

26. 9.   přírodovědné, fyzikální a chemické pokusy na půdě Gymnázia a SOŠ Jilemnice 

 

ŘÍJEN 

2., 3. 10  setkání výchovných poradců - Janatová 

24. 10.  Jak se žije na vozíku - beseda 

 

LISTOPAD 

 

5. 11.   burza škol - 9. roč. 

6., 7. 11. setkání metodiků prevence - Řehořek 

7. 11.   Stonožka - SCIO testování žáků 9. ročníku 

13. 11.  schůzka zástupců škol s žáky 8. a 9. roč. 

18. 11.  pedagogická rada 

20. 11.  informační odpoledne, výstavka žákovských prací 

28. 11.  hudební pořad Countrio 

 

PROSINEC 

 

1. 12.   turnaj v přehazované - dívky II. stupeň 

2. 12.   úřad práce Jilemnice - 9. tř. 

4. 12.   exkurze SŠGS Nová Paka - 9. tř.  

5. 12.   Mikuláš – 9. tř. 

11. 12.  divadélko pro školy 

11. 12.  turnaj ve florbalu - chlapci 6., 7. tř.  

16. 12.  vánoční besídka MŠ 

17. 12.  vánoční besídka - generální zkouška dopol., 17.00 večerní představení 

18. 12.  vánoční bruslení Lomnice nad Popelkou 

19. 12.  třídní besídky, kino Kruh 

 

LEDEN 

20., 21. 1. školení Dotykem ke vzdělávání – Mladé Buky – Vanclová, Zahálková 

22. 1.   pedagogická rada 



27. 1.   účast 8 žáků 6. a 7. tř. v projektu gymnázia Jilemnice (přírodovědné pokusy) 

29. 1.   zápis žáků do 1. třídy 

 

ÚNOR 

 

10. 2.   kyberšikana - program PPP Semily - 7. tř.  

17. 2.   Kaleidoskop - taneční pořad - Jilemnice 

26. 2.   účast žáků II. stupně v projektu gymnázia Jilemnice (přírodovědné pokusy) 

26. 2.  setkání ředitelů škol Malá Skála - Zahálková 

27. 2.   beseda o stolování - 8. ročník 

 

BŘEZEN 

 

10. 3.  školení InspIS – Liberec - Zahálková 

11. 3.   Perštejnové - skupina historického šermu z Pardubic, téma Přemyslovci 

18., 19. 3.  setkání výchovných poradců - Janatová 

19. 3.   Rozumíme penězům - výuka finanční gramotnosti - 6. tř. 

20. 3.   Rozumíme penězům - výuka finanční gramotnosti - 7. a 8. tř. 

25. 3.   účast žáků II. stupně v projektu gymnázia Jilemnice (přírodovědné pokusy) 

25., 26. 3. setkání metodiků prevence - Řehořek 

 

DUBEN 

 

1. 4.   Den barev - třídění odpadů 

21. 4.   pedagogická rada 

23. 4.   informační schůzky pro rodiče 

 

KVĚTEN 

 

5. 5.   Rozumíme penězům - 6. tř. 

6. 5.   Rozumíme penězům - 7. a 8. ročník 

7. 5.   účast žáků II. stupně v projektu gymnázia Jilemnice (přírodovědné pokusy) 

11. 5.  pracovní setkání ředitelů škol – inkluze - Zahálková 

12. 5.  atletické závody v Turnově 

13. 5.  TIMSS 2015 – testování 4. Tříd 

14. 5.  výběrové zjišťování výsledků žáků ČŠI – 9. ročník 

14. 5.   "Táto, mámo, kupte mi psa" - vzdělávací pořad 

15. 5.   dopravní soutěž - Košťálov 

18. - 19. 5.  výstava obrazů J. Šonského - Kruh 

19. 5.   exkurze "Ptáci" - Vrchlabí - 7. tř. 



25. 5.   cyklistická projížďka Martinice - Horní Branná - Jilemnice - Roztoky - 7. tř. 

 

ČERVEN 

 

1. 6.   Den dětí 

1., 2. 6. výjezdní školení Dotykem ke vzdělávání – Mladé Buky – všichni PP 

8. 6.   cyklistická projížďka Martinice - Studenec - Roztoky - 6. tř. - Va 

10. 6.   exkurze 4., 5., 6. ročník - Špindlerův Mlýn 

10. 6.   exkurze 7. ročník - Krkonoše 

16. 6.   exkurze 6. ročník - Mravenci 

18. 6.  zápis do MŠ 

19. 6.   OH Turnov 

22. 6.   prezentace závěrečných prací - 9. tř. 

23. 6.   exkurze 9. ročník - ZOO Dvůr Králové 

24. 6.   fotografování 

24. 6.   pedagogická rada 

25. 6.   policie ČR - preventivní program 

25. 6.   volejbal 9. tř. x učitelé 

26. 6.   školní olympiáda 

 

 

I/ Zapojení do projektů 
 

Ve školním roce 2014/2015 jsme pokračovali v realizaci projektu  Rozumíme penězům, 

do kterého jsme se zapojili ve školním roce 2009/2010. Tento projekt si klade za cíl přispět ke 

zvýšení finanční gramotnosti obyvatel České republiky a primárně je zaměřen na učitele a žáky 

základních škol. Učitelům základních škol nabízí metodicky ucelený materiál, jehož smyslem je 

pomoci realizovat finanční vzdělávání na školách. Projekt vznikl díky finanční a odborné podpoře 

GE Money Bank ČR, která projekt Rozumíme penězům v roce 2006 iniciovala a od té doby jej i 

financuje. Od listopadu 2008 je projekt realizován díky finanční podpoře ESF a státního rozpočtu 

ČR. Koordinátorkou je Mgr. Irena Grosmanová.  

21. února 2012 jsme odeslali Benefit – přihlášku do projektu EU peníze školám, dne 

5. 6. 2012 přišlo rozhodnutí o poskytnutí dotace. V prosinci 2012 jsme odeslali první 

monitorovací zprávu a v červnu 2013 druhou monitorovací zprávu, v prosinci 2013 třetí a 

v červnu 2014 čtvrtou monitorovací zprávu. Pedagogy bylo vytvořeno celkem 372 digitálních 

učebních materiálů, které byly ministerstvem přijaty bez poznámek. Do konce školního roku byla 

škola vybavena sedmi interaktivními tabulemi. Poslední monitorovací zpráva byla schválena 

v lednu 2015, proto také vyúčtování projektu proběhne v roce 2015. 

 



1. 9. 2014 jsme vstoupili jako partneři do projektu Dotykem ke vzdělávání, reg. č, 

CZ.1.07/1.3.00/0032, jehož cílem je podpora v oblasti využití ICT ve výuce a v oborových 

didaktikách. Tento projekt bude zakončen k 31. 9. 2015 

 

 

J/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 

 

1) Výskyt nežádoucích sociálně patologických jevů žáků minimalizován (vliv MPP, venkovské 

prostředí, zajímavé akce,…).  

2) Zamýšlených cílů MPP dosaženo ve všech oblastech, avšak s různou intenzitou.  

3) Soustavně vytvářen tlak na formování žebříčku hodnot a osvojování si zdravého životního 

stylu žáky.  

4) Účast a zapojení žáků do mnoha konkrétních programů, sportovních a kulturních akcí, exkurzí, 

volnočasových aktivit a dalších akcí.  

5) V 9., 8., 7. a 6. ročníku prevence zaměřena v oblasti návykových látek a tzv. kyberšikany, dále 

ve všech ročnících byl důraz kladen též na dopravní kázeň. Žáci celé školy se opakovaně 

zúčastnili preventivních setkání a besed s Policií ČR.  

6) Ve třetím ročníku proběhl preventivní program o zdravé výživě a v sedmém ročníku o šikaně a 

kyberšikaně ve spolupráci s PPP Semily.  

7) Metodik prevence a výchovný poradce předali kolegům veškeré informace i odkazy 

z pracovních setkání, kterých se zúčastnili v průběhu školního roku.  

8) Pedagogičtí pracovníci průběžně a aktuálně zařazovali do výuky jednotlivá témata z oblasti 

prevence SPJ.  

8) V příštím školním roce kontinuita.  

 

K/ Školská rada 

 

Školská rada je zřízena dle § 167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a 

vykonává svoji činnost v souladu s § 168 uvedeného zákona. 

Údaje o školské radě a o její činnosti ve školním roce 2014/2015: 

Školská rada má 3 členy, kteří byli zvoleni ve volbách do školské rady na podzim 2014. 

Za obecní zastupitelstvo byl zvolen Ing. Jakub Nýdrle, za pedagogickou kurii Mgr. Petra 

Lukešová a za rodiče paní Ivana Horáčková.  



Během školního roku 2014/2015 zasedala celkem třikrát  -  14. 10. 2014, 10. 6. 2015 a 

31. 8. 2015, projednala, popř. schválila všechny dokumenty dle § 168 Zákona č.561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve  

znění pozdějších předpisů. 

Projednané dokumenty včetně přijatých závěrů jsou uvedeny v usneseních ze zasedání 

školské rady. 

 

L/ Mateřská škola 

 

1. Charakteristika školy 

MŠ v Roztokách u Jilemnice je odloučené pracoviště ZŠ v Roztokách u Jilemnice. 

Zřizovatelem a provozovatelem školy je Obecní úřad v Roztokách, statutárním zástupcem je 

ředitelka ZŠ Mgr. K. Zahálková. Vedoucí učitelkou je Lenka Jakoubková, dalšími pedagogickými 

pracovnicemi Ivana Horáčková a Gabriela Petráková. 

V MŠ je provoz denně od 6.30 do 16.00. Podle počtu přihlášených dětí fungovala MŠ i 

v době, kdy měla ZŠ prázdniny (podzimní, vánoční, pololetní, jarní). O letních prázdninách byla 

MŠ uzavřena od 13. 7. do 24. 8. Během uzavření MŠ probíhalo malování objektu a následný 

úklid. 

 

2. Demografický vývoj 

Mateřská škola je dvoutřídní, děti ale pracovaly po skupinách dle momentální činnosti. 

Přijaty byly již některé děti dvouleté. Ve školním roce navštěvovalo naši školku 39 dětí, z toho 16 

dívek. Do ZŠ odešlo 6 chlapců, sedmý chlapec v předškolním věku v MŠ zůstává pro odklad 

školní docházky. Všichni nastoupili do ZŠ v Roztokách u Jilemnice. 

 

 

3. Výchovně-vzdělávací proces 

Cílem výchovného a vzdělávacího působení v MŠ bylo rozvíjení samostatnosti, zdravého 

sebevědomí, sebejistoty a tvořivosti dětí, cestou přirozené, nenásilné výchovy. Především byl 

kladen důraz na uspokojování a rozvíjení individuálních potřeb a zájmů dětí. Těmto hlavním 

cílům byl přizpůsoben způsob práce s dětmi během celého minulého školního roku. 

Protože žijeme na venkově, byl k výchovné práci hodně využíván pobyt venku. Děti 

trávily hodně času hrami na zahradě, která je dost rozsáhlá, často chodily do přírody, kde měly 

možnost si hrát nebo individuálně poznávat prostředí a vše, co k němu patří. Okolní cesty jsme 

využívali k cyklistickým a turistickým výletům, v zimě jsme pro děti vyjeli lyžařské stopy pro 

výcvik na běžkách. Pokud se týká dalších nadstandardních aktivit v MŠ, tak v uplynulém školním 

roce navštěvovaly děti kurz předplavecké výchovy v bazénu v Jilemnici, kam jezdily autobusem 

se ZŠ, měly možnost pracovat v kroužku jógy, tenisu, flétničky, logopedickém kroužku a kroužku 

angličtiny (externí pracovnice p. Chudobová). Cvičili jsme v sokolovně a využívali i možnosti 

vařit ve školní kuchyňce.  



Několikrát za rok přijelo do MŠ loutkové divadlo s pohádku v podání profesionálních 

loutkoherců. V prosinci děti nacvičily program pro vánoční besídku, v květnu pásmo k příležitosti 

slavnostního vítání občánků a také vystoupily s flétničkami a tanečky. V červnu jsme se při 

slavnostním šerpování rozloučili s předškoláky. Den dětí jsme oslavili společně se školáky 

putováním po zábavných stanovištích. Společně s MŠ Kruh jsme byli na exkurzi ve výrobně 

hraček SEVA a na výletě ve Starých Hradech. Nejstarší děti dojely na kolech do Bělé na dětské 

hřiště, mladší děti jely vlakem. Všichni jsme pak jeli vláčkem do Nové Paky a zpět. 

 

4. Kontroly a inspekce 

Na konci roku 2014 proběhla v MŠ velká inventarizace majetku. Inspekce v uplynulém 

školním roce v MŠ nebyla. Po celý rok měli rodiče k dispozici schránku pro vkládání dotazů a 

připomínek. 

 

 

5. Údaje o pracovnících 

V dopoledních hodinách se o děti staraly dvě kvalifikované paní učitelky (vedoucí 

učitelka Lenka Jakoubková a Ivana Horáčková). Obě se snažily působit na děti jednotně, i když 

každá měla při práci určité specifické oblasti, které jsou jí bližší. Vzdělávaly se formou 

samovzdělávání pomocí nové odborné literatury, kterou průběžně dokupovaly. Zúčastnily se také 

přednášky týkající se programu školky Montessori a lekcí jógy. Paní učitelka Jakoubková také 

absolvovala vzdělávací projekt Učení dotykem. Odpoledne dohlídávala děti paní učitelka 

Petráková, která si od září začne doplňovat pedagogické vzdělání. Na částečný úvazek měla na 

starosti úklid. Provozní pracovnice Helena Sussová zastávala funkci školnice, starala se o úklid a 

zároveň i výdej jídla, protože obědy i svačiny se dovážely z firmy Scolarest. Paní Sussová se 

rozhodla k 31. 7. 2015 ukončit pracovní poměr dohodou.  

 

6. Materiální vybavení a opravy 

Hraček a pomůcek pro děti je přiměřeně, každé si může vybrat podle svého zájmu. Před 

Vánocemi bylo zakoupeno několik nových hraček a stavebnic, dětské knížky, výtvarný materiál a 

didaktické pomůcky se doplňovaly příležitostně v průběhu celého roku. Budou nutné opravy 

dětského hřiště na zahradě MŠ. Potřeba je také pořídit tiskárnu. O prázdninách byly prostory 

školky částečně vymalovány. 

 

 

7. Závěry pro práci v příštím školním roce 

 soustředit se především na uspokojování individuálních potřeb a zájmů dětí 

 zajistit pedagoga pro výuku angličtiny (paní učitelka Chudobová již nebude do naší školky 

dojíždět) 

 dovybavit a opravit dětské hřiště 

 



 

 

Přílohy: 

    

1. Seznam pracovníků ve školním roce 2014 – 2015 

 

2. Seznam pracovníků ve školním roce 2015 – 2016 

 

3. Výsledky testování 9. ročníku (SCIO testy)  

 

4.  Výsledky testování 8. ročníku (SCIO testy) 
 

5. Zpráva o hospodaření za rok 2014 
 

6. Vypořádání dotací 2014 Liberecký kraj 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

V Roztokách u Jilemnice 01.10.2015                                                                  

     

          

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Kateřina  Zahálková 



Příloha č. 1 Seznam pracovníků  ve školním roce 2014 – 2015 k 30.06.2015 

 
     

Albrechtová Vendula - RD  

 

Doskočilová Anna - RD 

 

Grosmanová Irena 

 

Horáčková Ivana 

 

Chmelařová Martina 

 

Jakoubková Lenka 

 

Janatová Hana 

 

Kužel Jiří 

 

Kyselová Monika 

    

Lukešová Petra 

    

Lulková Dita  

 

Mládková Alena - RD 

   

Nýdrlová Hana  

 

Petráková Gabriela 

 

Pokorná Markéta 

     

Řehořek Ladislav 

 

Stará Martina - RD 

    

Sȕssová Helena  

   

Tabulková Zdeňka 

 

Vanclová Jana 

 

Vavřinová Hana 

    

Zahálková Kateřina 

 

Zikeš Aleš 

 

 



Příloha č. 2 Seznam pracovníků  ve školním roce 2015 – 2016 k 01.09.2015 

 
     

Albrechtová Vendula -RD  

 

Doskočilová Anna - RD 

 

Grosmanová Irena 

 

Horáčková Ivana 

 

Chmelařová Martina 

 

Jakoubková Lenka 

 

Kužel Jiří 

 

Kyselová Monika 

    

Lukešová Petra 

    

Lulková Dita  

 

Mládková Alena  

   

Nýdrlová Hana  

 

Petráková Gabriela 

 

Pokorná Markéta 

     

Řehořek Ladislav 

     

Tabulková Zdeňka 

 

Vanclová Jana 

 

Vavřinová Hana 

    

Zahálková Kateřina 

 

Zikeš Aleš 

 


