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I. Základní údaje o škole 

 

 

Název: Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice, příspěvková organizace 
 

 

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 01.01.2016 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 - výdejna  IZO 167 100 149, kapacita  40  jídel 
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II.   Charakteristika školy ve školním roce 2017 – 2018 

 
- bez zástupce ředitele 

- vyučování v devíti třídách 

- počet žáků k 30.06.2018 - 129, průměrný počet 14,3 

- dvě oddělení školní družiny -  40 dětí   
- dvě oddělení mateřské školy – 40 dětí 
 

1. stupeň pět tříd   -  pět ročníků - 72 žáků, průměrný počet na třídu – 14,4 

2. stupeň čtyři třídy –  čtyři ročníky -  57 žáků, průměrný počet na třídu – 14,25 

 

      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.  
 

Anglickému jazyku se v povinných předmětech učilo celkem 97 žáků 3. -  9. ročníku. 
Německému jazyku se v povinném předmětu učilo celkem 39 žáků 7. -  9. ročníku. 
 

     Vyučování začíná v 7,30 hodin a nejdéle končí ve 14,35 hodin. Dvakrát týdně (středa, pátek) 
zařazujeme relaxační přestávky s možností pobytu venku.  
      V budově základní školy máme k dispozici devět kmenových tříd, školní družinu, jednu 

odbornou učebnu výpočetní techniky, dvě odborné pracovny (cvičná kuchyň, dílna). Kmenová 
třída 4. ročníku byla umístěna v bývalé odborné učebně fyziky a chemie. Pro skladování pomůcek 
slouží dva kabinety II. stupně a jeden kabinet I. stupně, který zároveň slouží jako pracoviště 
školního asistenta. V přízemí je kabinet Tv. V mezipatře umístěna prostorná sborovna a ředitelna.  
      V učebně informatiky je k dispozici centrální počítač s OS Windows Multipoint, na který je 
napojeno dalších 9 uživatelských stanic, což znamená celkem 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 přes místní počítačovou síť. Žáci mají 
možnost vyhledávat internetové informace v době vyučování i v době mimo vyučování.  
      Pro pedagogy jsou k dispozici počítače v kabinetech a ředitelka školy používá počítač 
v ředitelně. Pedagogičtí pracovníci mají k dispozici služební dotykové notebooky, které slouží 
především k využívání interaktivních materiálů. Škola prozatím nemá kvalitní pokrytí internetem 
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prostřednicvím signálu WiFi, takže použití dotykových zařízení (tabletů a telefonů) není žákům 
umožněno.  
      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. Od října 2017 můžeme při hodinách 
tělesné výchovy a během práce školní družiny používat nové multifunkční hřiště na Sokolce. Pro 

trénink atletických disciplín zatím nemáme vhodné podmínky. Využíváme travnaté plochy na 
školním pozemku, kde nelze trénovat krátké běhy ani skok daleký. Poměrně velká vzdálenost 
fotbalového hřiště od školy nám neumožňuje plně časově využívat hodiny tělesné výchovy, proto 
zde provozujeme sportovní aktivity pouze minimálně – pořádáme zde větší sportovní akce.   
      Žáci školy se mají možnost stravovat v krásném prostředí jídelny SCOLAREST, jejíž 
zaměstnanci pro ně pořádají zajímavé akce.  
     V naší škole probíhá třídění odpadů.  

 

Dyslektická náprava (reedukace) probíhá ve dvou odděleních.  
 

1. stupeň – Mgr. Petra Lukešová  

2. stupeň – Mgr. Irena Grosmanová 

 

 

Reedukační (nápravná) péče  
     Ve školním roce 2016/2017 byly vedeny 2 reedukační skupiny pro žáky 2. - 5. ročníků. První 
skupina byla vedena pro žáky 2. až 5. ročníku, navštěvovalo ji v 1. pololetí 9 dětí, v 2. pololetí 10 
dětí. Druhá skupina byla vedena pro žáky 6. a 9. ročníku, navštěvovalo ji celý rok 9 dětí. 
Reedukace probíhala jednou týdně v časové dotaci 1 hodiny. Probíhaly jak skupinové, tak 
individuální aktivity zaměřené podle potřeb jednotlivých dětí. Reedukace byla zaměřena na 
rozvoj specifických funkcí potřebných pro rozvoj čtení a aplikaci gramatických pravidel v praxi, 
především na rozvoj sluchové analýzy a syntézy, optickou diferenciaci, nácvik čtení a upevňování 
správných čtenářských návyků, obsah čteného a porozumění textu, orientaci v textu, délku 
samohlásek, pravolevou a prostorovou orientaci. Probíhala také individuální reedukační péče se 
zaměřením na potřeby jednotlivých dětí. Děti pracovaly nejvíce s pracovními listy a tabulkami, 
které byly vytvořeny na základě individuálních potřeb. Využívány byly také čtenářské tabulky, 
dysortografické tabulky, didaktické hry i programy na PC.  

Zároveň s dyslektickými nápravami probíhala celoročně jednu hodinu týdně pedagogická 
intervence pro žáky s druhým stupněm podpůrných opatření. 

http://www.skolaroztoky.cz/
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III.     Přehled učebních plánů ve školním roce 2017 – 2018 

 

 
 

 

  1.STUPEŇ 

Vzdělávací oblasti 
Názvy 

vyučovacích 
předmětů: 

1. 2. 3. 4. 5. celkem disp. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk 7 + 2 7 + 2 7 + 2 7 + 2 7 + 1 44 9 

Anglický jazyk   3 3 3 9  

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 25 5 

Člověk a jeho svět 
Prvouka 2 2 2   6  

Člověk a jeho svět    3 3 6  

Umění a kultura Umění a kultura 2 3 2 2 3 12  

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5  

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10  

Informační a 

komunikační 
technologie 

Informatika     1 1  

 Celkem 21 22 24 25 26 118 14 

 

 

Vyučovací předmět Umění a kultura v 1. – 5. ročníku zahrnuje vzdělávací obsah oborů 
výtvarná a hudební. 

 



 

7 

 

  

  2.STUPEŇ 

Vzdělávací oblasti Názvy vyučovacích 
předmětů: 6. 7. 8. 9. Celkem disp. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a 
literatura 

4 + 1 3 + 1 4 4 + 1 18 3 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12  

Německý jazyk  0 + 2 0 + 2 0 + 2 6 6 

Matematika a její Matematika 4 4 3 + 1 4 + 1 17 2 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informační a 
komunikační 
technologie 

1    1  

Člověk a společnost 
Dějepis 1 + 1 2 2 2 8 1 

Výchova k občanství 1 1 1 1 4  

Člověk a příroda 

Fyzika 1 1 + 1 2 2 7 1 

Chemie   1 + 1 2 4 1 

Přírodopis 2 1 + 1 2 1 7 1 

Zeměpis 1 + 1 2 2 1 + 1 8 2 

Umění a kultura 
Výtvarná výchova 2 2 1 1 6  

Hudební výchova 1 1 1 1 4  

Člověk a zdraví 
Tělesná výchova 2 2 2 2 8  

Výchova ke zdraví 1  1  2  

Člověk a svět práce Praktické činnosti 0 + 1 1 1 1 4 1 

 Volitelný předmět  1 + 1 1 + 1 1 + 1 6 6 

 Celkem 28 30 32 32 122 24 

        
 

 

 

Praktické činnosti ve školním roce 2017/2018 

 

Pěstitelství – 6. roč. 1 polovina roku 

Příprava pokrmů - 6. roč. 1 polovina roku 

Technické práce – 7. ročník 

Práce s počítačem – 8. roč. 1. pol. 
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Svět práce – 8. roč. 2. pol. 
Svět práce – 9. roč. 1. pol. 

Práce s počítačem – 9. roč. 2. pol 
 

Volitelné předměty ve školním roce 2017/2018 

 

Volitelné předměty mají charakter jednoročních kursů. Skupiny mohou vytvářet žáci 
z různých ročníků. Velikost školy neumožňuje volný výběr předmětů, proto jsou zařazeny 
předměty z různých vzdělávacích oblastí. 
     Konkrétní nabídka volitelných předmětů je upřesněna v ročním plánu podle podmínek školy. 
Volitelné předměty jsou zařazeny v učebním plánu v 7. - 9. ročníku. 

   

Konverzace v anglickém jazyce – 7. ročník 

Společenskovědní seminář – 7. ročník 

Cvičení z matematiky – 8. ročník 

Cvičení z českého jazyka – 8. ročník 

Konverzace v anglickém jazyce – 9. ročník 

Přírodovědná praktika – 9. ročník 

 

 

Projektové dny ve školním roce 2017/2018 

 

Jednou ze vzdělávacích forem vhodných pro osvojení klíčových kompetencí žáky jsou 
projektové dny. Jejich celkový přehled je včetně očekávaných výstupů součástí vzdělávacího 
obsahu ŠVP ZV. Projektové dny byly zakomponovány do práce školy podle aktuální situace. Za 

přípravu a realizaci konkrétních projektů byli zodpověděni určení vyučující. 
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IV. Údaje o pracovnících škol 
 
 Přehled pracovníků školy 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy  
Počet pracovníků celkem 17    přepočteno na plně zaměstnané   11,6 

Počet učitelů ZŠ 1. stupeň 8      přepočteno na plně zaměstnané   5,5 

Počet učitelů ZŠ 2. stupeň 9      přepočteno na plně zaměstnané    6,1 

Počet vychovatelů ŠD 2      přepočteno na plně zaměstnané    1,36 

Počet učitelek MŠ 3      přepočteno na plně zaměstnané     2,7 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 3      přepočteno na plně zaměstnané     3 

Počet správních zaměstnanců MŠ 2      přepočteno na plně zaměstnané     1,5 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 1      přepočteno na plně zaměstnané     0,3 

 

Pedagogičtí pracovníci základní školy podle věkové skladby k 31. 6. 2018 

 

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 

1 2 1    5 0 4 1 2 1 0 4 13 

            

 

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 

6 Chůva v MŠ 0,5 

7 Školní asistentka 1 

 

 

 

 

Seznam pracovníků školy v roce 2017/2018 – příloha č. 1 

 

Seznam pracovníků školy v roce 2018/2019 – příloha č. 2 
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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 2018/2019 

1 16 2 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 

  

2 1 2 0 8 3 16 

  

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

 

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

v devátém ročníku v nižším ročníku  

16 2 (gymnázium z 5. ročníku) 
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V.  Výsledky vzdělávání žáků 

 
Přehled o prospěchu  

 

1. stupeň – 1. pololetí 
 

Ročník Počet 
žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno 

1. 19 0 19 0 0 0 

2. 13 0 13 0 0 0 

3. 15 4 11 0 0 0 

4. 8 2 6 0 0 0 

5. 17 8 9 0 0 0 

Celkem 72 14 58 0 0 0 

2. stupeň – 1. pololetí 
 

Ročník Počet 
žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno 

6. 18 6 12 0 0 0 

7. 11 5 6 0 0 0 

8. 11 7 4 0 0 0 

9. 16 9 7 0 0 0 

Celkem 56 27 29 0 0 0 

 

 

1. stupeň – 2. pololetí 
 

Ročník Počet 
žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno 

1. 19 0 19 0 0 0 

2. 13 0 13 0 0 0 

3. 15 5 10 0 0 0 

4. 8 3 5 0 0 0 

5. 17 10 7 0 0 0 

Celkem 72 18 54 0 0 0 

2. stupeň – 2. pololetí 
 

Ročník Počet 
žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno 

6. 18 8 10 0 0 0 

7. 12 8 4 0 0 0 

8. 11 6 5 0 0 0 

9. 16 10 6 0 0 0 

Celkem 57 32 25 0 0 0 
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Přehled o chování 
Přehled o chování 1. pololetí 
 
 Počet 

žáků 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 72 1 0 0 0 0 

2. stupeň 56 2 0 0 0 0 

Celkem 128 3 0 0 0 0 

 

Přehled o chování 2. pololetí 
 
 Počet 

žáků 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 72 0 0 0 0 0 

2. stupeň 57 1 0 0 0 0 

Celkem 129 1 0 0 0 0 

 

Údaje o integrovaných žácích: 
 

Druh postižení : Ročník Počet žáků 

S vývojovými poruchami učení 5. 1 

 

Údaje o žácích s podpůrnými opatřeními k 30.6.2018: 

 

Podpůrná opatření : Ročník Počet žáků 

1.stupeň PO 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

4 

2 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

2 

2.stupeň PO 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

0 

1 

2 

0 

1 

3 

2 

2 

0 

2.stupeň PO – mimořádné nadání 4. 1 
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VI.  Údaje o mimoškolních aktivitách 

 
Pravidelná práce s dětmi pod vedením pedagogů: 

    

- pravidelné kroužky   hra na flétnu     

Šikula 

matematický kroužek 1. stupeň 

matematický kroužek 2. stupeň 

    kroužek českého jazyka  

konzultace závěrečných prací 
tělovýchovné chvilky navíc pro 8. a 9. ročník 

pravidelné doučování žáků s podpůrnými opatřeními – 4 skupiny 
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VII. Akce – ZŠ – 2017/2018 včetně jednotlivých akcí DVPP  

 

Kalendář akcí: 
 

SRPEN 

 

28. 8. pedagogická rada - 1. část 
1. 9. pedagogická rada - 2. část 
 

ZÁŘÍ 
 

4. 9. slavnostní zahájení školního roku 

5. 9. branný závod - 2. - 9. ročník 

6. 9. projekt Poznej svou obec, svůj region - 5. - 9. roč. Stezka korunami stromů Janské Lázně 

15. 9. zahájení činnosti kroužku pro zájemce o český jazyk 

18. 9. Planeta Země - II. st. 

27. 9. TAI-ČI Cesta rovnováhy v pohybu - přednáška s praktickými ukázkami (od 17.00) 
29. 9. ředitelské volno 

 

ŘÍJEN 

 

3. 10. školení BOZP 

4. - 5. 10. školení MAS Jilemnice - Formativní hodnocení - Za, Ný, Gr 
10. 10. zahájení činnosti kroužku ŠIKULA 

24. - 25. 10. setkání ředitelů škol 
30. 10. úřad práce - 9. roč. 
 

LISTOPAD 

 

2. 11. burza škol - 9. roč. 
6. 11. školení MAS Jilemnice - Bezpečně v kyberprostoru - Gr 

14. 11. dny GIS - 8. roč. 
16. 11. Agrojilm Jilemnice - 9. roč. 
16. 11. pedagogická rada 

20. 11. ČŠI testování 9. ročníku - matematika 

21. 11. informační schůzky - 15.00 - 17.00, volby do školní rady 

22. 11. preventivní přednáška - 9. roč. - Jilemnice 

23. 11. schůzka zástupců škol s žáky 8. a 9. roč. - 17.00 

28. 11. fotografování 

http://www.skolaroztoky.cz/view.php?cisloclanku=2017080002
https://zsroztokyujilemnice.rajce.idnes.cz/Stezka_korunami_stromu
http://www.skolaroztoky.cz/storage/1508748539_sb_pozvanka_bezepenvkyberprostoru_11_2017.pdf
http://skolaroztoky.cz/view.php?cisloclanku=2017110001
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29. 11. turnaj ve florbalu - 8., 9. tř. - Jilemnice 

29. 11. školení zdravověda 

 

PROSINEC 

 

1. 12. turnaj ve florbalu - chlapci 6., 7. tř. - Jilemnice 

5. 12. čerti, Mikuláš 

18. 12. kino Kruh - Špunti na vodě 

20. 12. besídka MŠ 

21. 12. vánoční trh, besídka ZŠ 

22. 12. třídní besídky 

 

LEDEN 

 

17. 1. divadélko pro školy 

23. 1. lyže běžky - II. st. 

25. 1. pedagogická rada 

 

ÚNOR 

 

5. 2. seminář Semily - Zah 

7. 2. Kaleidoskop - taneční vystoupení Jilemnice 

9. 2. Myslivost v KRNAP - Vrchlabí - projektová výuka KRNAPU - 6. roč. 
14. 2. bruslení Lomnice nad Popelkou - 4. - 9. roč.  
19. 2. Škola, do které chodím rád - Jilemnice - Va, Chm 

21. - 22. 2. setkání ředitelů škol - Nová Ves - Za 

23. 2. vzdělávací pořad Plazi - 1. - 9. roč.  
 

BŘEZEN 

 

14. 3. setkání výchovných poradců - Semily - Ml 

21. 3. výchovný pořad Trapas nepřežiju - Jilemnice - 6. - 9. roč. 
28. 3. Den barev (trikolóra) - kino Kruh - film Planeta Česko 

 

DUBEN 

 

3. 4. Škola, do které chodím rád - 3. ročník 

3. 4. Den učitelů - Jilemnice 

9. 4. Škola, do které chodím rád - 5. ročník 

12. 4. Staré pověsti české - vystoupení skupiny historického šermu Pernštejn 

http://www.skolaroztoky.cz/view.php?cisloclanku=2017120001
http://www.skolaroztoky.cz/view.php?cisloclanku=2017120001
http://www.skolaroztoky.cz/view.php?cisloclanku=2018040002
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13. 4. den otevřených dveří HZS Jilemnice - 1. stupeň 

16. 4. divadelní představení "Jack and Joe" - Semily - 5. - 9. roč. 
17. 4. Škola, do které chodím rád - 3. ročník 

19. 4. pedagogická rada 

19. 4. Jak napsala knížky - Gabriela Jakoubková - akce Setkávání 
24. 4. informační odpoledne 15.00 - 17.00 

25. 4. Mc´ Donalds Cup - fotbalový turnaj žáků 1. st. - Studenec 

26. 4. zápis do 1. ročníku 

30. 4. ředitelské volno 

 

KVĚTEN 

 

2. 5. Škola, do které chodím rád - II. část - 5. třída 

4. 5. školení GDPR - Gr, Ný - Turnov 

7. 5. ředitelské volno 

10. 5. zápis k předškolnímu vzdělávání - 8.00 - 12.00 hodin 

10. 5. přednáška Jak na bolavá záda - akce Setkávání 
11. 5. Pohár rozhlasu - lehkoatletické závody - II. stupeň 

15. 5. školení PP - Ře, Lul 
18. 5. Praha - exkurze do Parlamentu ČR - 8. a 9. ročník 

18. 5. dopravní soutěž - Sl  

21. 5. kino v MŠ - 1. ročník 

23. 5. testování SCIO - 8. ročník 

23. 5. 1. kolo atletického trojboje - I. stupeň - Jilemnice 

25. 5. vzdělávací pořad Krkonoše - kino Kruh 

29. 5. mravenci - 6. tř. 
30. 5. Mléko ve škole 

31. 5. sjezd řeky Jizery na raftech Malá Skála - Dolánky - 5. tř. 
31. 5. sjezd řeky Jizery na raftech Malá Skála - Dolánky - 9. tř. 
 

ČERVEN 

 

4. 6. Den dětí 
5. 6. fotografování 
7. 6. školní exkurze 1. - 4. ročník - Fajnpark 

7. 6. školní exkurze 6. roč. - Trutnov, Dolce 

7. 6. školní exkurze 7. ročník - Praha 

8. 6. kontrola PO ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou 

12. 6. školní exkurze 8. ročník - Pardubice 

13. 6. trojboj okresní kolo 

http://www.skolaroztoky.cz/view.php?cisloclanku=2018040001
http://www.skolaroztoky.cz/preview.php?cisloclanku=2018040004
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13. 6. spaní ve škole - 5. tř. 
14. 6. spaní ve škole - 2. tř. 
15. 6. DOH Turnov 

19. 6. exkurze na ZS Jilemnice - 5. ročník 

21. 6. prezentace závěrečných prací - 9. ročník 

21. 6. klasifikační porada 

21. 6. Interaktivní zařízení a jeho využití v naší škole - akce Setkávání 
21. 6. spaní ve škole - 3. tř. 
26. 6. školní atletické závody 

26. 6. fotbal 9. tř. x učitelé 

27. 6. exkurze 7. tř. 
28. 6. poslední zvonění, volejbal 9. tř. x učitelé 

29. 6. slavnostní zakončení školního roku, předání vysvědčení 
 

Akce ve školním roce 2017 – 2018 podle jednotlivých tříd: 
 
1. třída 

4. září 2017 bylo začátkem školního roku pro devatenáct nových prvňáčků. Pracovali 

velmi pilně a během školního roku měsíců se naučili celou abecedu, pochopili princip sčítání a 
odčítání, pozorně se učili o světě kolem nás. Udělali obrovský kus práce. Uskutečnili několik 
zdařilých akcí, např. Naši prvňáčci - pořízení fotografie do místního deníku, hra stopovaná ve 
spolupráci s 2. ročníkem, návštěva kina a zhlédnutí rodinného filmu Špunti na vodě, výukový 
program Zdravé zoubky, návštěva sférického kina, projektové dny. Snad se dětem u nás ve škole 
líbí a jejich nadšení vydrží co nejdéle. 

 

2. třída 

Ve druhé „šmoulí“ třídě se stále něco děje a šmouluje. V prosinci děti začaly se šmoulou 
Poetou číst knížky z třídní knihovničky v rámci čtenářských dílen. Každý si může vybrat, jakou 

knížku chce číst, někteří už jich mají přečteno i přes desítku. 
Šmoulové mají rádi přírodu a zvířátka, a tak se s nimi žáci 4. ročníku v únoru pustili do 

celotřídního projektu „Máme rádi zvířata“. Tento projekt probíhal celé druhé pololetí, každý 
týden se děti dozvěděly něco nového a zajímavého o některém zvířeti a sbíraly body ve znalostní 
zvířecí soutěži. 

Jednodenních třídních projektů proběhlo ve 4. ročníku v posledních třech měsících školy 
ještě několik  -  „Šmoulinčino velikonoční učení“, „Čarodějnická škola s Gargamelem“, „Se 
šmoulou Rybářem u rybníka“, „Předprázdninová šmoulí stezka“ a spaní ve škole. 
 

http://www.skolaroztoky.cz/view.php?cisloclanku=2018060002beseda
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3. třída 

Žáci třetí třídy v březnu v rámci hodin pracovních činností nařízkovali a dali do vody 
zakořenit pokojovou květinu, kterou mají ve své třídě. O rozmnožování rostlin se učí v prvouce. 

V dubnu si každý žák svou rostlinku přesadil do květináče s hlínou, staral se o ni a na konci 

školního roku si ji odnesl domů. Po bazalce, kterou pěstovali v první půli školního roku, také 
vyseli jarní bylinky - mátu peprnou a tymián.  

V hodinách pracovních činností se žáci seznámili s technikou tkaní. Pomocí ručně 
vyrobeného (z kartonu slepeného) rámečku si pomocí této techniky vyrobili malý "kobereček". 
 

4. třída 

Žáci ze čtvrté třídy rozvíjeli spolupráci s mateřskou školou – pravidelně chodili číst 
pohádky svým malým kamarádům ze školky a paní učitelky na to navázaly dalšími činnostmi. 
Podobně proběhlo i několik společných hodin pracovních činností. Společně vyráběli vánoční 
ozdoby, krabičku, loutku a zdobili velikonoční vajíčka. 

Děti také řešily uvolněné úlohy z mezinárodních šetření TIMSS a PIRLS (podrobnosti viz 
www.csicr.cz). 

V dubnu se žáci 5. ročníku zúčastnili dopravní soutěže. Absolvovali ji všichni žáci školy 
ve dvou kategoriích, 10–12 let a 13–16 let. Skládala se z dopravního testu a jízdy zručnosti. 

Z každé kategorie postoupilo jedno čtyřčlenné družstvo (2 chlapci + 2 dívky) do okresního kola 
v Košťálově.  Školní kolo probíhalo za materiální pomoci místní pily, OÚ Kruh a rodičů 
(www.ibesip.cz). 

Žáci čtvrté třídy se zapojili do mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan, 
určené pro žáky od 2. třídy výše. Soutěž je jednokolová. Jména nejúspěšnějších řešitelů z celé 
republiky si můžeme přečíst v celostátním sborníku. Např. v roce 2016 se této soutěže zúčastnilo 
přes 6 mil. žáků z více než 60 zemí celého světa, i my jsme měli v předchozích letech mezi 
úspěšnými řešiteli své zástupce. (www.matematickyklokan.cz) 

 

 Na konci roku děti z 1. - 4. ročníku prožily zábavný den ve FAJNPARKU v Chlumci nad 
Cidlinou. Vydováděly se např. v Hopsálkově (venkovní trampolínové centrum), Indiánově 
(lukostřelba a bubnování v tee-pee), Akátovém hřišti (visutá opičí dráha), Miniměstě (hřiště 
s domečky a silnicemi), svedly týmovou bitvu se vzduchovými děly. Putovaly Dinopralesem mezi 
„obživlými“ praještěry, Hmyzákovem s obřími modely nejrůznějšího hmyzu, Zvířátkovem (pěší 
safari mezi zvířátky - kozy, osli, klokan). Velkým zážitkem byla 800 metrů dlouhá procházka 
Bosovem. Během chůze naboso děti prošly různými fázemi masáže chodidel podle druhu 
povrchu (jemný či hrubý písek, kamínky, tráva). Snad nejvíce se dětem líbila návštěva 
Koukálkova, temné místnosti, kde mohly prožít v 10D projekci vybraný program (např. příběh 
dinosaura, jízdu z horského svahu, horor). Z výletu byly děti nadšené a velmi se pobavily. 
 

http://www.matematickyklokan.cz/
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5. třída 

5. třída se účastnila řady akcí společných pro žáky různých ročníků – např. Kaleidoskopu 
či Matematického klokana (16. 3.). O hodinách TV se žáci připravovali na turnaj ve vybíjené. 
Konal se 22. 3. ve Studenci a naše barvy tam hájil výběr 12 dětí (dívky i chlapci). Družstvo bylo 

posíleno o 3 chlapce ze 4. třídy. Během zimy si děti zaběhaly na běžkách a zabruslily si na 
kvalitním ledě v Lomnici nad Popelkou. V hodinách výtvarné výchovy – v rámci projektu 
VESMÍR – vytvořili žáci s panem učitelem Doskočilem nádherný velký obraz vesmíru 
s planetami, hvězdami a vším, co k vesmíru patří. Nyní zdobí třídu. 

 Letošní rok pojala 5. třída výlet trošku netradičně. Rozhodli se pro výlet na raftech. Jeli 
ve čtvrtek 30. 5. auty do Staré Paky, kde nasedli na rychlík směr Malá skála. V půjčovně Klokočí 
měli objednané 3 rafty s vybavením. Všichni nadšeně nasedli a plni očekáváni vyrazili po Jizeře 
směr Zrcadlová Koza a Dolánky. Počasí bylo úžasné a všechno se vydařilo. Děti měly spoustu 
nových zážitků. Výlet zakončilo koupání v Dolánkách v Jizeře. Všichni si výlet užili a budou na 
tento den rádi vzpomínat. 
 

6. třída 

Po Vánocích se žáci 6. ročníku pečlivě učili, např. o České republice, bezobratlých 
živočiších, starověkém světě i o měření délky a převodu jednotek. Po předání pololetního 
vysvědčení zjistili, že: „...to na druhém stupni půjde…!“ Školní dny jim byly zpříjemněny 
kulturními (divadlo, taneční vystoupení), vzdělávacími (plazi) či sportovními (bruslení) akcemi. 

Nejvíce je potěšil program pořádaný KRNAPem o jelenech, divokých zvířatech v Krkonoších a 
myslivosti, za kterým se vlakem vypravili do Vrchlabí.  

 Ve čtvrtek 7. června se šesťáci vydali na třídní výlet. Jeli ranním vlakem do Trutnova, 
kde se na Krakonošově náměstí v přítomnosti zdejšího draka nejprve nasvačili. Po turistické trase 
se pak vydali pěšky do Dolců, cesta jim trvala asi hodinku. Ve zdejším kempu se děti koupaly, 
vyzkoušely jízdu na loďce, zahrály si minigolf i beach přehazovanou. V úmorném vedru se 

vrátily do Trutnova. Vlak, turistika, sluníčko, koupání, legrace – prostě výlet!! 
 

7. třída 

Od začátku letošního roku se žáci 7. ročníku zúčastnili několika zajímavých školních akcí. 
Např. představení Divadélka pro školy, výlet na běžkách do okolí Roztok či bruslení v Lomnici 

nad Popelkou, přednášky o plazech, které probírali v hodinách přírodopisu. Dozvěděli se zde 
mnoho zajímavých informací nejen o hadech, ale i ještěrech a želvách. Všechna zvířata si mohli 
prohlédnout a pohladit si je.  

V některých hodinách pracovali na zajímavých projektech. Snad nejvíce je zaujala výroba 
vojenských modelů aut a tanku z kartonu v průběhu několika hodin výtvarné výchovy. Tank 
posloužil pro vytváření animace na téma výročí vpádu spojeneckých vojsk v roce 1968. 

Letos je čekalo díky olympiádě 2018 i jedno netradiční dopoledne, kdy fandili spolu 

s celou školou našim sportovcům a hlavně hokejistům. Náladu jim nezkazila ani porážka našeho 
týmu.  
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  Ve čtvrtek 7. 6. se sedmá třída zúčastnila exkurze do Prahy. Vlakem přijeli na hlavní 
nádraží, odtud zamířili na Václavské náměstí a dále pokračovali na Staroměstské náměstí. Po 
krátké prohlídce náměstí se vydali ke Karlovu mostu, odkud je nádherný výhled přes Vltavu na 
Hradčany.  Prošli přes Karlův most a zamířili k Petřínu. Pěšky vystoupali až na vrchol Petřína. 
Zde navštívili zrcadlové bludiště a Petřínskou rozhlednu. Pak je čekala už jen cesta zubačkou, 

tramvají a metrem na hlavní nádraží a vlakem domů.  
 

8. třída 

 V lednu se žáci 8. ročníku snažili co nejvíc zlepšit známky na pololetním vysvědčení, 
neboť tyto se již budou psát na žádosti o přijetí k dalšímu vzdělávání a mohou pozitivně ovlivnit 
jejich šance uspět. Zhlédli vystoupení Divadélka pro školy z Hradce Králové, jehož herci letos 
předvedli tvorbu Karla Čapka. 1. stupeň se pobavil dramatizací 2 pohádek z knihy Devatero 

pohádek, na 2. stupni proběhly ukázky z divadelních her Loupežník, Bílá nemoc a Adam Stvořitel 
i dramatizace povídky Básník z knihy Povídky z jedné a druhé kapsy.  

Kromě každoročního tanečního vystoupení Kaleidoskop žáky Jilemnice v březnu potěšila 
divadelním představením Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej s Michaelou Dolinovou a 

Ladislavem Ondřejem v hlavních rolích. Již sám o sobě zábavný výchovně-vzdělávací pořad o 
etiketě byl zpestřen pěveckým vystoupením Aničky Slováčkové, Nelly Řehořové a Pavla Callty.  

Osmý ročník se 12. 6. vydal vlakem do Pardubic. Nejdříve si děti prohlédly pardubické 
nádraží a zrekonstruovaný prostor před ním, pak již pěšky vyrazily po třídě Míru až k Zelené 
bráně. Cestou se zastavili v Machoňově pasáži a prohlédli si budovu Východočeského divadla. Ze 
Zelené brány dohlédli až na Kunětickou horu. Dále následovala prohlídka Pernštýnského náměstí 
(morový sloup, radnice, dům U Jonáše), cesta Příhradkem až na zámek. Zde si ze stálých expozic 
prošli Českou sklářskou tvorbu, Přírodu východního Polabí, expozici zbraní a numismatickou 
expozici, dále pak výstavu Od stříbrného českého tolaru k americkému dolaru, historickou 
expozici „Pardubice – příběh města“ a výstavu Včely ze všech ú(h)lů. Poté pokračovali 
Tyršovými sady až do Atrium Paláce.  Ještě zbývala troška napětí v přeplněném vlaku nazpět, ale 
domů dorazili v pořádku, unavení, plni zajímavých dojmů. 
 

9. třída 

Žáky 9. ročníku čeká nelehké rozhodování o dalším studiu po základní škole. Abychom 
jim v tomto co nejvíce pomohli, jeli se podívat do Jilemnice na úřad práce, účastnili se burzy škol 
v Semilech, dokonce měli možnost (díky Agrojilmu Jilemnice) zhlédnout, jakou cestu podnikne 
maso, než se dostane až na náš jídelní stůl. V rámci prevence též absolvovali přednášku o 
nebezpečí vybočení z mantinelů zákona a o životě za mřížemi. Asi nejdůležitější událostí, k níž 
směřovala většina úsilí žáků 9. ročníku, byly blížící se přijímací zkoušky. Připravovali se na ně ve 
škole při vyučování i v rámci kroužků (Hrátky s matematikou, Český jazyk).  Zkoušky proběhly 
12. a 16. 4., a ukázalo se, nakolik byla jejich příprava prospěšná. 

Řada dalších akcí ovšem souvisí s tradicemi – myslíme, že čerti, andělé a Mikuláš 
v podání letošního devátého ročníku si v ničem nezadali s jinými roky a děti byly s jejich 
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vystoupením spokojeny. Před Velikonocemi si připomněli 100. výročí vzniku Československa 
během projektu Barevný den a zhlédnutím filmu Planeta Česko v Kruhu. 

Do úplného výčtu musíme ještě přidat povinné testování ČŠI, letos z matematiky, turnaj 

ve florbalu, kde zvláště naše dívky zaujaly hezké 3. místo, a též úspěch v okresním kole soutěže 
v piškvorkách v Semilech, kde bojovali i žáci 8. ročníku. Z 12 soutěžících družstev skončily naše 
týmy na 7. a 8. místě, což není vůbec špatné umístění v tak silné konkurenci.  
 Poslední květnový den byla 9. třída na exkurzi na Malé Skále. Odtud vyjeli na raftech po Jizeře 
do Dolánek. Na trase jsme se zastavili u Zrcadlové kozy a vlakem se vrátili domů. Výlet se jim líbil.  

 

Závěrečné práce:  

 

Dlouholetou tradicí naší školy je tvorba závěrečných prací žáky 9. třídy. Jedná se o 
završení studia, žáci prokazují komplexní dovednosti v oblasti zpracování určitého tématu. Vše 
začíná zhruba v prosinci daného školního roku, tehdy učitelé vypíší témata, o kterých se 
domnívají, že by jejich zpracování bylo zajímavé, přínosné a celkově obohacující nejen pro žáky, 
ale i další zájemce. Z těchto témat si děti vyberou a dají se do práce. Studují různé zdroje, sbírají 
informace a pak píší práci, která musí formou i obsahem vyhovovat stanoveným požadavkům. 
V tomto úsilí jsou jim nápomocni učitelé-konzultanti. Na konci května práci odevzdají a v závěru 
června pak proběhne slavnostní prezentace těchto prací. Žáci i učitelé se dostaví ve slavnostním 
oblečení, před komisí, tvořenou minimálně 3 vyučujícími (konzultant, oponent, předseda 
komise), a ostatními spolužáky každý student cca 15 minut o daném tématu hovoří, odpovídá na 
otázky, které mu komise klade. Následuje slavnostní oběd a následné vyhodnocení s předáním 
pamětních listů.  

Letos se Štěpán Adolf zabýval kávou, čajem, jejich pěstováním a využitím, Vít Grosman 

informuje o kolonizaci a dekolonizaci, Matyáš Hnyk podává přehled o mezinárodních 
organizacích, Natálie Svobodová se ponořila do studia koření a jeho užití a Andrea Süssová 
nastudovala královskou rodinu Velké Británie. Leoš Jerych se zabýval významem masa v lidské 
stravě, Simona Jerjeová nás seznamuje se svým koníčkem – hasičstvím, taktéž Miroslav 
Bukovský si zvolil svou zálibu, a to kytary. V oblasti hudby se pohyboval i Vojtěch Jón, který 
vytvořil práci o hudební skupině Dymytry. Vesmírem se zabývala Tereza Grosmanová, chemií 
v životě člověka Diana Kasanická. Neuvěřitelné lidské tělo zaujalo Kateřinu Jónovou, sociální 
sítě Gabrielu Ginzlovou a skladatel, zpěvák a básník Karel Kryl Lenku Jarošíkovou. Jak se žilo 
v protektorátu nám přiblížil Michal Kvarda a celou práci v anglickém jazyce napsal Petr 
Grosman, zabýval se americkým životním stylem. 
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VIII. Zapojení do projektů 

 

      Pokračujeme v projektu Čtením k lepšímu vzdělávání, do kterého jsou zapojeni žáci od 2. 
po 9. třídu. Na prvním stupni má každá třída své knihy u sebe v učebně (cca po 50 ks na ročník), 
na druhém stupni jsme všechny knihy sloučili do jednoho celku a 6. až 9. třída vybírá z 200 titulů. 
Čtenářské dílny probíhají s frekvencí 1 - 2x do měsíce. Knihy půjčujeme v případě zájmu dětem i 
domů. Máme knihy různé obtížnosti a tematiky, aby si každý mohl vybrat podle zájmu i podle 
svých schopností. Zájem o čtení se i nadále zvyšuje. 
 

Letošní školní rok se nese v duchu několika zásadních změn. Jednou z nich je často 
diskutovaná inkluze. Nejen kvůli ní, ale i z dalších důvodů jsme se zapojili opět do nových 
projektů v rámci evropských strukturálních a investičních fondů. Díky projektu Zlepšení kvality 
vzdělávání v ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice, s jehož realizací nám pomáhá MAS „Přiďte 
pobejt!“ z. s. z Jilemnice, jsme získali dotaci ve výši 744 568,- Kč.  V  mateřské škole jsme tak 
mohli na částečný úvazek zaměstnat paní Adolfovou jako chůvu pro dvouleté děti. Na základní 
škole začala pracovat Bc. Aneta Sedláčková jako školní asistentka, která pomáhá s individuální 
výukou žáků majících různé vzdělávací potíže. Také pořádáme pravidelná setkání rodičů žáků 
s odborníky z různých oblastí, v září to byla přednáška Cesta rovnováhy v pohybu, s praktickými 
ukázkami TAI-ČI, v listopadu pak setkání rodičů žáků 8. a 9. ročníku se zástupci středních škol a 
učilišť našeho regionu. 

 

Díky zapojení do projektu Podpora výuky plavání jsme získali 10 500 Kč, což pokrylo 
financování dojíždění do bazénu a zpět.   
 

 Ve školním roce 2017/2018 jsme se opět zapojili do projektů Ovoce do škol a Mléko do 
škol. Žáci měli možnost odebírat zdarma jeden den v týdnu ovoce, zeleninu a mléko nebo mléčné 
výrobky. v červnu proběhly projektové dny Ovoce a zelenina ve škole a Mléko ve škole 
podpořený dovozcem firmou LAKTEA.   
 

Přehled projektů od roku 2009, do kterých jsme se zapojili, a částek, jež jsme získali: 
 

• od šk. roku 2009/10 jsme zapojeni do programu Ovoce do škol, díky kterému dostávali žáci 1. 
stupně zdarma 1x týdně na svačinu ovoce (nyní 319,90 Kč na žáka za školní rok) 
 

• od šk. roku 2017/18 se k programu Ovoce do škol přidal i program Mléko do škol (1x týdně 
mléčný nápoj – nyní 307,50 Kč na žáka za školní rok) a oba programy se týkají již i žáků II. 
stupně 

 

• ve šk. roce 2012/13 začal projekt Zkvalitnění výuky z programu EU peníze školám, jeho 
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prostřednictvím jsme získali 751 417,- Kč, které jsme použili na vybavení počítačové učebny 
počítačovou sítí a do 8 tříd jsme pořídili interaktivní tabule 

 

• ve šk. roce 2015/16 jsme se přihlásili do programu Čtení k lepšímu vzdělávání, získali jsme 

tak 227 024,- Kč, za něž jsme nakoupili přes 400 ks knih do školní knihovny a 25 ks 

elektronických čteček (jejich většímu využití brání chybějící pokrytí školy bezdrátovou sítí Wi-
Fi) 

 

• v témže školním roce (2015/16) jsme se zúčastnili projektu Dotykem ke vzdělávání, obdrželi 
jsme 360 140,- Kč určených na pořízení přenosných interaktivních zařízení (notebooky) 
 

• od 1. 9. 2017 jsme zapojeni do projektu Zlepšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Roztoky u 
Jilemnice, tento projekt momentálně probíhá a celkem jsme obdrželi 744 568,- Kč, které 
používáme na financování činnosti chůvy v mateřské škole, školní asistentky v základní škole a 
na setkávání s rodiči našich žáků 

 

• na podzim r. 2017 jsme opět díky projektu obdrželi příspěvek na dopravu na plavání našich 
žáků v hodnotě 10 500,- Kč 
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IX. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Vyhodnocení minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice, PO za 
rok 2017/2018 

1) Výskyt nežádoucích sociálně patologických jevů žáků minimalizován (vliv zaměstnanců školy, 
MPP, venkovské prostředí, zajímavé akce, …). 
 

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

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

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

5) Po celý školní rok ve všech ročnících soustavná práce s třídními kolektivy, prevence třídního 
klimatu, včetně šikany. 
 

6) 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.  
 

7) Specifická prevence realizovaná v samostatných preventivních aktivitách a programech: 
Škola, do které rád chodím (3. a 5. ročník) 
Bezpečnost na silnici a první pomoc (1. – 8. ročník) 
Dětské dopravní hřiště (4. ročník) 
Kriminalita (9. ročník) 
Trapas nepřežiju aneb ten řízek nezvedej (5. - 9. ročník) 
Den se záchrankou (5. ročník) 
Den s hasiči (7. ročník) 
Šikana (7. ročník) 
Třídní klima (6. ročník) 
Kraje pro bezpečný internet (5, 8. a 9. ročník) 
 

  8) Metodik prevence a výchovný poradce předali kolegům veškeré informace i odkazy 
z pracovních setkání, kterých se zúčastnili v průběhu školního roku. 
 

9) Ve školním roce 2018/2019 kontinuita. 
 

Zpracoval: Mgr. Ladislav Řehořek, metodik prevence
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X. 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 2017/2018: 

 

Školská rada má 3 členy, kteří byli zvoleni ve volbách do školské rady na podzim 2017. Za 

obecní zastupitelstvo byl zvolen Ing. Jakub Nýdrle, za pedagogickou kurii Mgr. Petra Lukešová a 
za rodiče paní Dana Horáčková.  

Během školního roku 2017/2018 zasedala celkem třikrát - 20. 12. 2017, 24. 4. 2018 a 31. 8. 2018, 

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. 
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XI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 
inspekcí  

 

Inspekce ve školním roce 2017 – 2018 neproběhla 

 
Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018 zpracovala:   Mgr. Kateřina Zahálková 

 

 

V Roztokách u Jilemnice 01.10.2018 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

Mgr. Kateřina Zahálková 

            ředitelka školy 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 byla schválena Školskou radou dne 
22. 10. 2018. 

  
 

 

 

 

Přílohy: 

    

1. Seznam pracovníků ve školním roce 2017 – 2018 

 

2. Seznam pracovníků ve školním roce 2018 – 2019 

 

3.  Zpráva o hospodaření za rok 2017 
 

4. Vypořádání dotací 2017 Liberecký kraj 
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Příloha č. 1 Seznam pracovníků  ve školním roce 2017 – 2018 k 01.09.2017 
 

 

Adolfová Petra 

 

Albrechtová Vendula – RD 

 

Doskočil Jan  

 

Doskočilová Anna - RD 

 

Grosmanová Irena 

 

Horáčková Ivana 

 

Chmelařová Martina 

 

Jakoubková Lenka 

 

Klápště Stanislav 

 

Krausová Lucie 

 

Křížková Silvia 

 

Kužel Jiří 
 

Kyselová Monika - RD 

    

Lukešová Petra 

    

Lulková Dita  
 

Mládková Alena   
   

Nýdrlová Hana  
 

Petráková Gabriela 

 

Řehořek Ladislav 

 

Sedláčková Aneta 

 

Slavík Zdeněk 

   

Tabulková Zdeňka 

 

Vanclová Jana 

 

Vejrová Iva 

  

Zahálková Kateřina 

 

Zikeš Aleš 
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Příloha č. 2 Seznam pracovníků  ve školním roce 2018 – 2019 k 03.09.2018 

 
     

ZŠ 
 

Albrechtová Vendula  
 

Doskočil Jan  
 

Doskočilová Anna – RD 
 

Faltová Martina 
 

Grosmanová Irena 
 

Klápště Stanislav 
 

Krausová Lucie 
 

Kužel Jiří 
 

Kyselová Monika - RD 
 

Lukešová Petra 
 

Lulková Dita  
 

Mládková Alena   
   

Nýdrlová Hana  
 

Řehořek Ladislav  
 

Sedláčková Aneta 
 

Tabulková Zdeňka  
 

Vanclová Jana  

 

Zahálková Kateřina 
 

Zikeš Aleš 

 

 

MŠ 
 

Adolfová Petra  
 

Horáčková Ivana 
 

Chrtková Lidmila 
 

Jakoubková Lenka 
 

Petráková Gabriela 
 

Šnorbert Jan 

   








