
Výroční zpráva o činnosti školy  
za školní rok 2015/2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ZPRACOVALA: Mgr. Blanka Kalátová Lisá – ředitelka školy 
 



 2 

Obsah: 
 
 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
  1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 
  1.2 Zařazení do sítě škol 
  1.3 Vedoucí pracovníci školy 
  1.4 Školská rada 
  1.5 Odborová organizace 
  1.6 Žákovský parlament 
  1.7 Počet tříd a počet žáků 
  1.8 Charakteristika školy 
 
 2. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
  2.1 Obor vzdělávání 
  2.2 Vzdělávací program školy 
  2.3 Učební plány a volitelné předměty 
  2.4 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných 
  2.5 Školní družina 
 
 3. PŘEHLED PRACOVNÍK Ů ŠKOLY 
  3.1 Počty zaměstnanců 
  3.2 Pedagogičtí zaměstnanci 
  3.3 Nepedagogičtí zaměstnanci 
  3.4 Kvalifikovanost, předmětová odbornost 
  3.5 Personální změny 
  3.6 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZÁPIS 
  4.1 Přijímací řízení na střední školy 
  4.2 Zápis k povinné školní docházce 
 
 5. VÝSLEDKY VZD ĚLÁVÁNÍ ŽÁK Ů 
  5.1 Výsledky vzdělávání – statistika 
  5.2 Testování žáků 5. a 9. ročníku 
  5.3 Výchovná opatření 
  5.4 Prevence sociálně patologických jevů 
 
 6. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 
  6.1 Předávání informací rodičům 
  6.2 Účast na soutěžích  
  6.3 Standardní a nadstandardní služby 
  6.4 Ekologické aktivity 
  6.5 Rozvojové programy, projekty 
  6.6 Zájmové útvary 
  6.7 Zahradní slavnost 
 
 7. VÝSLEDKY KONTROLNÍ A INSPEK ČNÍ ČINNOSTI 
 
 8. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODA ŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2015 
  8.1 Výnosy 
  8.2 Náklady 
  8.3 Kontroly hospodaření 



 3 

 
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE  
 
 
1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 
 
 Název:   Základní škola, Jičín, Železnická 460 

Adresa: Železnická 460, 506 01 Jičín 
E-mail:         skola@4zs.mujicin.cz 
Právní forma:         příspěvková organizace 
IČO: 70 886 784   
Identifikátor školy: 600 092 119 
Zřizovatel: Město Jičín, Žižkovo nám. 18 

 
 
1.2 Zařazení do sítě škol 
  
  Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zařazení školy do sítě 
škol, předškolních a školských zařízení bylo vydáno v Praze dne 27. 8. 2003 pod 
čj. 22 545/2003-21. 
 Škola sdružuje: 
 1. Základní škola  kapacita:   700 žáků  IZO: 047 477 334 
 2. Školní družina  kapacita:   150 žáků  IZO: 117 300 039 
     (od 1. 9. 2013: 166 žáků) 
 3. Školní jídelna     kapacita: 1200 jídel  IZO: 102 818 312 
 
 
1.3 Vedoucí pracovníci školy 
 
  Ředitel: Mgr. KALÁTOVÁ LISÁ BLANKA     
  Zástupce ředitele: Mgr. ŠINDELÁŘ Petr  
  Vedoucí vychovatelka školní družiny: LHOTOVÁ Renáta 
  Vedoucí školní jídelny: JANEČKOVÁ Eva 
  Vedoucí kuchařka: HAVELKOVÁ Marcela 
  Školník: MORAVEC Josef 
 
 
1.4 Školská rada 
 
  Na období od 1. června 2014 do 31. května 2017 byli zvoleni: 
  Doc. Mgr. KOZEL Tomáš, Ph.D. – předseda 
  Mgr. DVOŘÁKOVÁ V ěra  
  Ing. KAZDA Miroslav 
  KMÍNKOVÁ Hana  
  Mgr. KONÍŘ Richard 
  MUDr. LISÝ Petr 
  Ing. RADOVÁ Jana 
  Mgr. TMĚJOVÁ Petra 
  Mgr. TOMÁNKOVÁ Jitka 
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1.5 Odborová organizace 
 
 Ve škole působí ZO ČMOS pracovníků školství. Výbor tvoří: 
  předsedkyně: HAVELKOVÁ Marcela 
  člen výboru: KŮTA Miloslav 
 Předsedkyně se účastní pravidelných schůzek vedoucích pracovníků školy. 
 
 
1.6 Žákovský parlament 
 
 Mluvčí z každé třídy 3. až 9. ročníku na svém prvním zasedání zvolili žákovskou 
radu: 
  předseda: MLÁDEK Václav (třída IX. A) 
  místopředseda: KOLÁŘ Daniel (třída IX. B) 
  člen: GLANC Vojtěch (třída VII. B) 
  člen: KLEISTNEROVÁ Natálie (třída VIII. A) 
  člen: SUDKOVÁ Klára (třída VIII. B) 
 
 
1.7 Počet tříd a počet žáků (k 30. 6. 2016) 

 
 

Ročník 
školní 

docházky 

Počet tříd v 
ročníku 

Počet 
chlapců Počet dívek Celkem žáků 

v ročníku 
Průměr žáků 

na třídu 

1. 3 37 33 70 23,3 

2. 2 30 22 52 26,0 

3. 3 35 30 65 21,6 

4. 2 24 30 54 27,0 

5. 2 25 24 49 24,5 

6. 3 45 32 77 25,6 

7. 2 30 18 48 24,0 

8. 2 25 26 51 25,5 

9. 2 27 25 52 26,0 

celkem 21 278 240 518 24,6 

 
 
1.8 Charakteristika školy 
 
 Škola je pavilónového typu, čtyři pavilony využívá základní škola, v pátém jsou 
třídy 1. ročníku, školní jídelna a školní družina.  
 Pro výuku je k dispozici 30 učeben, z toho 12 odborných: učebna českého jazyka 
s knihovnou, cizích jazyků, ekologické výchovy, fyziky, hudební výchovy, chemie 
a zeměpisu, praktických činností, přírodopisu, učebna s interaktivní tabulí, výpočetní 
techniky, výtvarné výchovy a cvičná kuchyň. Kmenové učebny jsou vybaveny keramickými 
tabulemi, inovuje se žákovský nábytek. Pro výuku tělesné výchovy má škola k dispozici dvě 
tělocvičny, travnaté hřiště, sektor pro vrh koulí, travnatou plochu a dvě hřiště s umělým 
povrchem včetně běžecké dráhy, sektorů pro skok daleký a vysoký. Využíváme též 
sportovní haly a dalších městských sportovišť. Škola je ekologicky zaměřená, chloubou je 
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stále se rozvíjející ekologický areál „Čtyřlístek“ se zajímavou naučnou stezkou, keltským 
kalendářem s arboretem, venkovní učebnou a meteorologickou stanicí. Pedagogům i žákům 
slouží učitelská a žákovská knihovna. 
 Škola je vybavena moderní technikou. Učitelé mají k dispozici třináct dataprojektorů 
(dvanáct umístěných napevno v  učebnách a jeden přenosný) a tři interaktivní tabule. Ve 
škole je 70 počítačových stanic připojených k internetu, 35 je přístupných žákům, z toho 16 
v učebně výpočetní techniky. V učebně cizích jazyků byly zapůjčené počítačové stanice 
nahrazeny repasovanými. Počítačové stanice s tiskárnou jsou též v 10 kmenových učebnách 
1. stupně. Žáci a pedagogové mají k dispozici rozsáhlou sbírku výukových programů, 
naučných programů a elektronických encyklopedií. Učebna výtvarné výchovy je vybavena 
keramickou pecí, hrnčířským kruhem a speciálními lavicemi pro výtvarnou výchovu a 
počítačem a dataprojektorem. 
 Žáci mají možnost během dopoledne nakupovat v kiosku. 
 Pro činnost školní družiny jsou vyčleněny učebny nad školní jídelnou. Ke své 
činnosti družina využívá dvůr školy, ekologický areál, odborné učebny a venkovní 
sportoviště. 
 Součástí školy je též školní jídelna, která poskytuje své služby i žákům středních 
škol. Zajišťuje rovněž závodní stravování. Připravuje dva druhy hlavních jídel, která si 
strávníci objednávají prostřednictvím stravovacích boxů nebo internetem.  
 V areálu školy má pronajaty nebytové prostory pro kancelář a učebnu Školské 
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje. 
Tělocvičny pronajímáme po skončení vyučování Sportovním zařízením města Jičína. 
 
 
2. VÝCHOVN Ě VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM 
 
 
2.1 Obor vzdělávání 
 Oborem vzdělání je 79-01-C/01 Základní škola. 
 
 
2.2 Vzdělávací program školy 
 
 Ve školním roce 2015/2016 se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu 
ČTYŘKA – ŠKOLA OTEV ŘENOSTI. 
 Základními pilíři vzdělávání na naší škole jsou cizí jazyky, ekologie, informatika 
a sportovní aktivity. Proto od 2. a 6. ročníku posilujeme hodinovou dotaci tělesné výchovy. 
Ve 3. ročníku začínáme s výukou anglického jazyka. Od 7. ročníku žákům přibývá druhý 
cizí jazyk. V 5. a v 6. ročníku v samostatném předmětu informatika probíhá výuka základů 
počítačové gramotnosti, včetně výuky správného psaní na klávesnici. V 7., 8. a 9. ročníku 
nabízíme volitelné předměty domácnost, ekologické praktikum, konverzaci v anglickém 
jazyce, seminář českého jazyka, seminář fyziky, seminář chemie, seminář informatiky, 
seminář matematiky, seminář společenskovědní, sportovní výchovu, technické činnosti, 
užité výtvarné činnosti a základy administrativy. 
 Škola je jednou z ekologicky orientovaných škol v republice. Výuka v této oblasti 
probíhá dle Rámcového dlouhodobého plánu environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty. 
 Vzdělávací oblast výchova ke zdraví je realizována ve 4. a 5. ročníku, výchova 
k volbě povolání je zařazena postupně od 7. ročníku do předmětu výchova ke zdraví a v 8. 
a 9. ročníku do světa práce. Ochrana člověka za mimořádných situací do předmětů člověk a 
jeho svět, přírodověda, výchova k občanství a ke zdraví, zeměpis a chemie. Estetická 
výchova prolíná všemi předměty. 
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 Výuku obohacují třídní, ročníkové jednodenní i vícedenní projekty (viz kapitola 6.3 
Standardní a nadstandardní služby). 
 
 
2.3 Učební plány a volitelné předměty 

 
 

I. stupeň: ŠVP 
 
 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

počet tříd v ročníku 3 2  3  2 2  

      
Český jazyk 9 9 8 8 7 

Anglický jazyk - - 3 (dr) 3 (dr) 3 (dr) 

Matematika 4 5 5 5 5 

Informatika - - - - 1 (dt) 

Člověk a jeho svět 2 2 2 - - 

Vlastivěda - - - 2 2 

Přírodověda - - - 1 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

Tělesná výchova 2 3 3 3  3 (dr) 

Tvořivé činnosti 1 1 1 1 1 

týdenní dotace 20 22 24 26 26 

 
 
 
 
 

II. stupeň: ŠVP  
 

ročník 6. 7. 8. 9. 

počet tříd v ročníku 3  2 2 2 

     
Český jazyk  5 4 4  4  

Anglický jazyk 3 (dr) 3 (dr) 3 (dr)  3 

Druhý cizí jazyk 
(německý nebo ruský) - Nj, 2 (dr) Nj, Rj 2 (dr) Nj, Rj 2 (dr) 

Matematika 4 4  4 4  

Informatika 1 (dt) - - - 

Dějepis 2 2  2  2 
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Výchova k občanství 1 1  1  1 

Fyzika 2 2  2  1 

Chemie - - 2  2 

Přírodopis 2 2  2  1 

Zeměpis 2 2  1  2 

Hudební výchova 1 1  1  1 

Výtvarná výchova 2 1  1  2 

Tělesná výchova 3 (dr) 3 (dr) 2 (dr) 2 (dr) 

Výchova ke zdraví  1 1  1  1 

Svět práce 1 (dt) 1 (dt) 1 (dt)  1 (dt) 

Volitelné předměty  - 1(dr) 2 (dr) 2 (dr) 

týdenní dotace 30 30 31 31 

 
 

Předměty výchovného zaměření: Výchova k občanství, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Tělesná 
výchova, Výchova ke zdraví, Svět práce 
 
Poznámky: 
 a) dr – dělený ročník na 2 a více skupin 
 b) dt – dělená třída na 2 skupiny  
 
 
Volitelné předměty 
 
 7. ročník (1 hodina týdně):      
    Domácnost – 1 skupina 
    Ekologické praktikum – 1 skupina    
    Konverzace v anglickém jazyce – 1 skupina    
  8. ročník (2 hodiny týdně): 
    Ekologické praktikum – 1 skupina    
    Seminář informatiky – 2 skupiny  
    Sportovní výchova (dívky) – 1 skupina 
    Sportovní výchova (chlapci) – 1 skupina 
    Konverzace v anglickém jazyce – 1 skupina    
    
  9. ročník (2 hodiny týdně): 
    Ekologické praktikum – 1 skupina  
    Seminář českého jazyka – 1 skupina     
    Seminář matematiky – 2 skupiny     
    Sportovní výchova (dívky) – 1 skupina 
    Sportovní výchova (chlapci) – 1 skupina 
 
  
 
 
Předměty výchovného zaměření: Domácnost, Ekologické praktikum, Seminář společenskovědní, Sportovní 
výchova, Technické činnosti, Užité výtvarné činnosti 
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2.4 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných 
      žáků 
 
 V zahajovacích výkazech (k 30. září 2015) bylo evidováno 62 žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami. U těchto žáků, i u nově zařazených, bylo postupováno v souladu 
s individuálním vzdělávacím plánem, který zpracoval třídní učitel ve spolupráci s ostatními 
vyučujícími. Žákům z 1. stupně se během roku skupinovou formou jednou týdně věnovali 
čtyři pedagogové vyškolení v reedukaci specifických vývojových poruch učení. Žákům 
vyšších ročníků byla nabídnuta individuální konzultace s vyučující českého jazyka a 
dyslektickou asistentkou Mgr. Ivanou Čepkovou. Dále registrujeme děti s dyslektickými, 
dysortografickými i dyskalkulickými obtížemi, ADHD a dalšími problémy. K jejich 
hendikepu přihlížíme při výuce i při hodnocení. Žáci s poruchou autistického spektra pracují 
dle individuálního vzdělávacího plánu, někteří ještě s pomocí asistentek pedagoga. 
Vyučující jsou v úzkém kontaktu se SPC Trutnov i PPP Jičín. 
  V každé třídě 1. ročníku jsou pod vedením vychovatelky dvě asistentské hodiny 
v týdnu. Výběr vyučovacích hodin je ponechán na třídním učiteli. Asistentka pomáhá dětem, 
které se hůře adaptují na školní prostředí a dětem, které zameškaly výuku. 
 Žákům nadaným je věnována individuální péče pedagogů. Jsou připravováni na 
školní, okresní, krajská i republiková kola různých soutěží (viz kapitola 6.2 Účast na 
soutěžích). 
 
 
2.5 Školní družina 
 
 V letošním školním roce navštěvovalo školní družinu 166 dětí z 1. až 3. ročníku. 
Otevřeno bylo 6 oddělení, která byla naplněna. Žáci si mohli vybrat ze 6 zájmových kroužků 
(míčové hry, pohybové hry, angličtina, šikovné ruce, počítače a flétnička). Zájem o tyto 
aktivity byl veliký. Po celý rok jsme navštěvovali premiérová představení nabízená 
Biografem Český ráj, Knihovnu Václava Čtvrtka, kde se děti seznamovaly s novými 
dětskými knížkami, využívali jsme také dětská hřiště s herními prvky ve městě, ekoareál, 
školní hřiště, tělocvičny a odborné učebny naší školy. Celoročně jsme s dětmi také poznávali 
okolí Jičína a formou výletů např. Kbelnice, Zebín, Čeřovka, Libosad se seznamovali 
s historií našeho okolí. Spolupravovali jsme s dětmi na školních projektech pod názvy 
Finanční gramotnost, Jablíčkový den, Pasování na čtenáře. Ze všech akcí, které jsme dětem 
připravili, jsme vytvářeli prezentace, které jsou vystaveny na webu školní družiny a dále 
byly pravidelně obměňovány také na nástěnkách v každém oddělení školní družiny. V září 
jako již tradičně jsme začali pohádkovým festivalem, kde jsme s dětmi navštěvovali 
dílničky, výstavy, divadla a koncerty. V říjnu proběhlo ve školní družině Dýňové odpoledne, 
kde si děti vydlabaly a vyzdobily připravené dýně. Listopad byl ve znamení hudby a děti se 
zúčastnily výchovného koncertu, kde se seznámily s historickými nástroji. V prosinci 
proběhla velmi pěkná akce „Vánoce na bráně“, kde děti svými vánočními pracemi vyzdobily 
prostory Valdické brány. Také přišel za dětmi Mikuláš v doprovodu andělů a čertů. V únoru 
proběhla zajímavá beseda o zdravé výživě, ve které nutriční terapeutka Mgr. Pokorná 
seznámila děti se zásadami zdravé výživy. Březen byl ve znamení karnevalu. Děti si přinesly 
nápadité masky a po průvodu byl pro děti připravený zajímavý program zakončený 
diskotékou. V dubnu byla pro děti uspořádaná beseda o zásadách bezpečné jízdy na kole 
a povinné výbavě cyklisty, která se konala ve spolupráci s Cyklocentrem Souček, dále děti 
navštívily besedu o domácích mazlíčcích, kterou jim v prodejně Rapa-Dog připravil i 
s ukázkami pan Veselý. Květen ve školní družině začal „tutorským čtením“, kde děti ze třetí 
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třídy četly prvňáčkům a naopak. Proběhla také exkurze na obvodním oddělení Policie ČR, 
kde si děti prohlédly nejen prostory a vybavení Policie ČR, ale mohly si vyzkoušet i některé 
přístroje a techniku, kterou používají při své práci policisté. Připravovali jsme s dětmi také 
výrobky na „Zahradní slavnost“, které si v bazárku mohli návštěvníci zakoupit a výtěžek 
bude následně použit na další ročník této akce. V červnu proběhla zajímavá beseda o 
včelařství, kterou pro děti připravil jejich spolužák z druhého stupně Ondřej Chromovský, 
dále se děti vypravily na návštěvu jičínské hvězdárny, kde byl pro ně připravený zajímavý 
program. Zakončení roku ve školní družině proběhlo hezkou akcí plnou soutěží na školním 
hřišti, kde si žáci v různých disciplínách mohli změřit svou zdatnost a čekala na ně také 
sladká odměna  
 Po celý rok jsme se snažili, aby se žákům ve školní družině líbilo. Program byl pro 
ně zajímavý a nikdo se nenudil.  

 
 
3. PŘEHLED PRACOVNÍK Ů ŠKOLY 
 
 
3.1 Počty zaměstnanců (k 30. 6. 2016) 
 
 Počet zaměstnanců školy:    58 (57) 
         - z toho: 
                          a) učitelů:    30 (30) 
 
 
                          b) vychovatelek:     6 
                          c) asistentek pedagoga:    3 
                          d) provozních zaměstnanců:  19 
 
 
3.2 Pedagogičtí zaměstnanci 
 
 funkce:                                              aprobace:  
Mgr. KALÁTOVÁ LISÁ Blanka ředitelka školy Čj Vv 
Mgr. ŠINDELÁŘ Petr zástupce ředitele školy M, Tv 
Mgr. HORÁK Pavel třídní učitel I. A 1. stupeň 
Mgr. RICHTEROVÁ Miroslava třídní učitelka I. B 1. stupeň 
Mgr. HONEJSKOVÁ Dagmar třídní učitelka I. C  1. stupeň 
Mgr. KONÍŘ Richard  třídní učitel II. A.  1. stupeň 
Mgr. DOLEJŠÍ Jana třídní učitelka II. B 1. stupeň 
Mgr. HNÍZDILOVÁ Bohumila třídní učitelka III. A 1. stupeň 
Mgr. ZELINGEROVÁ Martina třídní učitelka III. B 1. stupeň 
Mgr. HLAVÁČOVÁ Jana třídní učitelka III. C 1. stupeň 
Mgr. TOMÁNKOVÁ Jitka třídní učitelka IV. A  1. stupeň 
            – koordinátorka školního vzdělávacího programu 
Mgr. VALNOHOVÁ Lenka třídní učitelka IV. B 1. stupeň 
Mgr. BRYKNEROVÁ Mabel třídní učitelka V. A 1. stupeň 
– metodik prevence 
Mgr. HALAMA Miloš t řídní učitel V. A 1. stupeň 
 Mgr. KŮTA Miloslav    třídní učitel VI. A        1. stupeň 
Mgr. HAVELKOVÁ Stanislava třídní učitelka VI. B M, Ch 
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Mgr. ŠULCOVÁ Lenka třídní učitelka VI. C Rj, Tv 
Mgr. BUDÍNSKÁ Eva   třídní učitelka VII. A       Př, Tv 
Mgr. KAČÍRKOVÁ Marcela třídní učitelka VII. B Hv, D 
Mgr. DVOŘÁKOVÁ V ěra třídní učitelka VIII. A Čj, D 
            – koordinátorka školního vzdělávacího programu 
Mgr. ČEPKOVÁ Ivana třídní učitelka VIII. B  Čj, Ov 
Mgr. SMUTNÁ Alena třídní učitelka XI. A  M, Zt 
 
Mgr. DOŠKÁŘOVÁ Renata třídní učitelka XI. B Čj, Nj 
Mgr. HÜBNEROVÁ Kateřina učitelka Aj Ov 
Mgr. KYNČL František učitel Z, Rj, Př 
– výchovný poradce a školní koordinátor environmentální výchovy 
Mgr. PROCHÁZKA Zdeněk učitel M, Zt 
– zástupce zaměstnanců pro BOZP 
Mgr.  ŠTAMPOCHOVÁ Iveta učitelka Aj 
Mgr. ŠULC Miroslav učitel Z, Tv 
Mgr. ULRICHOVÁ Marie učitelka 1. stupeň 
Mgr. VOKATÝ Radek učitel                                                      F, Tech.v. 
            – metodik informačních a komunikačních technologií 
LHOTOVÁ Renáta vedoucí vychovatelka školní družiny 
BOČKOVÁ Anna vychovatelka 
 
FILIPOVÁ Lucie vychovatelka 
HLAVÁ ČKOVÁ Jarmila vychovatelka 
KLIKOVÁ Irena, DiS. vychovatelka 
ŠULCOVÁ Zuzana vychovatelka 
BROŽOVÁ Kateřina asistentka pedagoga 
KECSKESOVÁ Jana asistentka pedagoga 
KOMÁRKOVÁ Ivana, Bc. asistentka pedagoga  
 
 
3.3 Nepedagogičtí zaměstnanci 
JANATOVÁ Iva THP - mzdová účetní 
VOŠVRDOVÁ Ivanka THP - účetní 
Mgr. VOKATÝ Radek správce informačních technologií 
MORAVEC Josef školník, vedoucí uklízeček, preventista PO 
KOMÁRKOVÁ Dana uklízečka 
MACKŮ Ivana uklízečka (do 27. 4. 2016) 
NOVÁKOVÁ Pavlína uklízečka (od 28. 4. 2016) 
NEZKUSILOVÁ Markéta uklízečka 
OTRUBOVÁ Ludmila uklízečka 
ŠKALOUDOVÁ Milena uklízečka 
JANEČKOVÁ Eva vedoucí školní jídelny 
HAVELKOVÁ Marcela vedoucí kuchařka 
CHALUPNÍKOVÁ Marie samostatná kuchařka 
KOŘÍNKOVÁ Jitka samostatná kuchařka 
FEJFAROVÁ Hana kuchařka 
BENEŠOVÁ Dagmar kuchařka 
BŘEZSKÁ Petra kuchařka 
DRAHOŇOVSKÁ Romana kuchařka 
MASÁKOVÁ Jana kuchařka 
ŠVIHOVÁ Marcela               kuchařka 
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SLANINOVÁ Jana              kuchařka (od 1. 3. 2016) 
 
 
3.4 Kvalifikovanost, předmětová odbornost 
 
 Učitelský sbor je odborně kvalifikovaný pro přímou pedagogickou činnost. Všichni 
učitelé mají vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti 
pedagogických věd. Předmětová odbornost učitelů je vysoká, ve většině předmětů 
stoprocentní. 
 V letošním školním roce předávali pedagogové své zkušenosti studentovi při 
vykonávání jejich praxe, a to Janu Šorfovi a Kateřině Kulichové. 
 
 
3.5 Personální změny 
 
  Nově nastoupili v přípravném týdnu v srpnu 2015 na pozici učitelů Mgr. Kateřina 
Hübnerová, Mgr. Miroslav Šulc a Mgr. Marie Ulrichová. Po mateřské dovolené se vrátila 
zpět paní učitelka Mgr. Dagmar Honejsková. Do starobního důchodu odešel k 1. listopadu 
2015 Mgr. Jiří Damašek.  
 Na vlastní žádost dohodou rozvázala pracovní poměr paní uklízečka Ivana Macků, a 
to ke dni 27. dubna 2016. Na její pozici nastoupila paní Pavlína Nováková. Za dlouhodobě 
nemocnou paní kuchařku Marii Chalupníkovou byla přijata 2. listopadu 2015 paní kuchařka 
Ivana Hartigová, za ni pak nastoupila k 1. 3. 2015 paní kuchařka Jana Slaninová. 
 
 
3.6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 Vzdělávání probíhá v souladu s „Plánem personálního rozvoje zaměstnanců školy“. 
Nadále se účastníme nejrůznějších vzdělávacích akcí pořádaných převážně Školským 
zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, ale i 
Národního institutu dalšího vzdělávání Královehradeckého kraje. Zaměstnanci jednotlivě 
navštívili ve školním roce kolem čtyřiceti různých vzdělávacích akcí. Jednalo se zejména o 
semináře podporující rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, rozvoj podnikavosti a 
kreativity a semináře mapující nové legislativní změny, zejména zavedení společného 
vzdělávání. 
 Celý pedagogický sbor se v říjnu 2015 zúčastnil semináře s názvem „Aktivní 
útočník.“ Jednalo se o metodiku, jak postupovat v případě, že se v jejich škole objeví aktivní 
útočník resp. ozbrojená osoba, seminář připravili specialisté z řad Policie ČR na základě 
analýzy loňského podzimního tragického útoku na žáky střední školy ve Žďáru nad Sázavou 
a jiných podobných napadení škol v zahraničí. Policisté během semináře vysvětlili 
posluchačům základní postupy jednání pedagogického sboru při napadení školy ozbrojeným 
útočníkem a seznámili je s pravidly spolupráce s policií a dalšími složkami Integrovaného 
záchranného systému při této krizové situaci. 
  Vedení školy si je vědomo, že formou dalšího vzdělávání je nutno přispět 
k soustavnému zlepšování pedagogických dovedností a k dalšímu profesnímu rozvoji 
v průběhu profesní kariéry. Naši učitelé měli zájem o oblast vzdělávání v rámci svých 
aprobačních předmětů, ale i o oblast prevence sociálně patologických jevů.  
  Strategie dalšího vzdělávání dále vychází z předpokladu, že kvalitní vzdělávání 
předpokládá průběžnou modernizaci vzdělávacích zdrojů a vzdělávací infrastruktury, v níž 
stále významnější místo získávají informační a komunikační technologie. Proto se celý 
pedagogický sbor zúčastnil semináře s cílem dozvědět se něco více o aktivitě eTwinning. 
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eTwinning je společenství evropských škol. Je velmi silně zaměřen na pedagogickou práci 
učitelů. Propaguje projektové a badatelsky zaměřené studium a výuku, a to prostřednictvím 
eTwinningových projektů.     
 V souvislosti s novelou školského zákona a s ní spojené vyhlášky 27/2016 Sb., které 
přinášejí změny v pojetí výchovně-vzdělávacího procesu a povinnost školy a jejích 
zaměstnanců, absolvovala ředitelka školy Mgr. Blanka Kalátová Lisá řadu seminářů, které 
byly zaměřeny na seznámení s novou legislativou týkající se společného vzdělávání včetně 
práce s žáky s podpůrnými opatřeními. Semináře byly zaměřeny i na práci s žáky v rámci 
plánu pedagogické podpory, nedílnou součástí byly i informace o hodnocení žáků jako 
motivační složce pedagogického procesu. V následujícím školním roce vedení školy plánuje 
seminář pro celý pedagogický tým, který bude zaměřen na již zmíněnou tematiku. Ředitelka 
školy rovněž na podzim 2015 úspěšně ukončila dle zákona 563/2004 Sb. studium pro 
ředitele škol a školských zařízení. Management školy se zúčastnil i školení na téma úprava 
ŠVP dle nové legislativy a tvorby ŠVP v programu InspIS.  
 Zkušenosti získané na vzdělávacích akcích pedagogové předávají při formálních 
i neformálních příležitostech svým kolegům. 
 
 
4.1 Přijímací řízení na střední školy 
 
 Žáci si podávali dvě přihlášky na střední školy. S výběrem i administrativou jim a 
jejich zákonným zástupcům pomáhal výchovný poradce. Vzhledem k tomu, že na středních 
školách je stále značný převis volných míst, nemělo našich 52 absolventů 9. ročníku 
a 1 z 8. ročníku potíže s přijetím. 
 
 
 
 

6-leté Lepařovo gymnázium Jičín 

školní rok 
počet podaných 

přihlášek 
počet přijatých 

žáků 
úspěšnost 

2006/2007 12 8 (1 třída) 67 % 
2007/2008 11 6 (1 třída) 55 % 
2008/2009 15 14 (2 třídy) 93 % 
2009/2010 15 9 (1 třída) 60 % 
2010/2011 19 7 (1 třída) 37 % 
2011/2012 12 12 (1 třída) 100 % 
2012/2013 22 8 (1 třída) 36 % 
2013/2014 10 3 (1 třída) 30 % 
2014/2015 23 5 (1 třída) 21 % 
2015/2016 15 5 (1 třída) 33 % 

 
 
 
 

Výsledky přijímacího řízení vycházejících žáků z devátých a nižších ročníků 

školní rok 
počet 

vycházejících  
žáků 

studijní obory učební obory 

2006/2007 85 72 (85 %) 13 (15 %) 
2007/2008 77 65 (84 %) 12 (16 %) 
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2008/2009 66 46 (70 %) 20 (30 %) 
2009/2010 47 36 (77 %) 11 (23 %) 
2010/2011 37 25 (68 %) 12 (32 %) 
2011/2012 42 31 (74 %) 11 (26 %) 
2012/2013 41 32 (78 %) 9 (22 %) 
2013/2014 42 35 (83 %) 7 (17 %) 
2014/2015 50        39 (80 %)        10 (20 %) 
2015/2016 53        36 (68 %)         17 (32 % 

Počet přijatých žáků na některé typy středních škol 

školní rok 
Lepařovo 

gymnázium 
Jičín 

ostatní 
gymnázia 

gymnázia 
celkem MOA Jičín SPŠ Jičín 

2006/2007 9 7 16 4 14 
2007/2008 7 5 12 22 12 
2008/2009 1 4 5 12 10 
2009/2010 9 2 11 6 9 
2010/2011 4 0 4 4 9 
2011/2012 10 1 11 6 7 
2012/2013 2 3 5 5 6 
2013/2014 4 2 6 9 5 
2014/2015 5 4 9 5 8 
2015/2016 11 2 13 5 6 

 
 
4.2 Zápis k povinné školní docházce 
 
 Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2016/2017 se konal ve čtvrtek a pátek 4. a 5. 
ledna 2016. Zapsáno bylo 104 žáků, z tohoto počtu bylo uděleno osmnáct odkladů školní 
docházky, u pěti žáků došlo k zpětvzetí žádosti v důsledku duplicitního zápisu. Jeden žák se 
během prázdnin odstěhoval. V příštím školním roce tedy nastoupí k povinné školní 
docházce 81 žáků. Budou otevřeny tři první třídy. 
 
 
5. VÝSLEDKY  VZDĚLÁVÁNÍ  ŽÁK Ů 
 
 
5.1 Výsledky vzdělávání – statistika 
 
 

1. pololetí: 
 

Ročník Počet žáků Prospěl  
s vyznam. Prospěl Neprospěl 

Snížený 
stupeň z 
chování 

1. 70 70 0 0 0 

2. 51 48 3 0 0 

3. 63 58 5 0 0 

4. 55 44 11 0 0 
5. 49 37 11 1 0 
6. 78 45 32 1 0 
7. 48 25 21 2 0 
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8. 51 25 25 1 1 
9. 52 17 31 4 0 

celkem 517 369 (73,1 %) 139 (26,88 %) 9 (0,02%) 0 (0,01%) 
 
 
 

2. pololetí: 
 

Ročník Počet žáků Prospěl  
s vyznam. Prospěl Neprospěl 

Snížený 
stupeň z 
chování 

1. 70 70 0 0 0 
2. 51 45 6 0 0 
3. 63 56 7 0 0 
4. 54 40 14 0 0 
5. 48 36 12 0 0 
6. 77 51 26 0 0 
7. 48 24 22 0 0 
8. 51 28 22 1 0 
9. 52 15 37 0 0 

celkem 514 365 (71%) 148 (28,9 %) 1 (0,1 %) 0 (0%) 
 
 

*  4 žáci studují v zahraničních školách  
*   

 Průměrný prospěch školy: 1. pololetí – 1,463, 2. pololetí – 1,479.  
 
 
5.2 Testování žáků 9. ročníku 
 
 V letošním školním roce naše škola nebyla do testování zařazena. 
 
 
5.3 Výchovná opatření 
 
  Celkem bylo na vysvědčení a do katalogových listů uděleno 315 pochval třídního 
učitele (první pololetí 130 a druhé 185) oproti 79 (první pololetí 40 a druhé 39) kázeňským 
opatřením. Stále se jedná o nevhodné chování, neplnění si školních povinností a problémy 
s omlouváním. 
 
 
5.4 Prevence sociálně patologických jevů 
 
 Minimální preventivní program prevence společensky nežádoucích jevů je používán 
a zpracován k jednotnému postupu při řešení problémových situací. Tento program je 
vyhodnocován školní metodičkou prevence Mgr. Mabel Bryknerovou. 

 Na 1. stupni je program zaměřen na zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti, 
vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a soužití ve třídním kolektivu. Ve 2. a 3. 
ročníku probíhá preventivní program „Kočičí zahrada“, kde jsou děti prostřednictvím 
kočičích příběhů seznamovány s riziky a nebezpečím každodenního života. Jedná se o 12 
lekcí, které probíhají pod vedení Mgr. Tomana z PPP se zapojením třídních učitelů. V dubnu 
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proběhl na prvním stupni projektový den „Zdraví“, do kterého se zapojili žáci 2. až 5. tříd. 
Jednotlivá témata byla probrána v průběhu čtyřhodinového bloku. Ve 2. třídách děti 
probíraly osobní bezpečí, pravidla slušného chování a zdravou stravu. Ve třetím ročníku se 
žáci zaměřili na kouření, ve čtvrtém ročníku na alkohol a rizika s ním spojená. Část bloku 
bylo poukázáno na nebezpečí internetu, sociálních sítí a kyberšikany s nimi spojené. V 5. 
ročníku si povídali o legálních a hlavně nelegálních návykových látkách a probírali další 
závažné rizikové jevy jako je vandalismus, rasismus, kouření, domácí násilí, šikana, 
alkoholismus, záškoláctví nebo gamblerství.  
 Formou pobytových programů spojených se sportovní činností a aktivním trávením 
volného času absolvovali žáci 3. tříd s třídními učitelkami a vychovatelkami školní družiny 
týdenní pobyt v přírodě. Zde si prostřednictvím her upevňovali základní prvky komunikace 
a spolupráce ve skupině vrstevníků, vzájemnou pomoc a také zvládání fyzicky náročnějších 
situací bez rodičů. Na prvním stupni také průběžně zařazujeme do výuky kapitoly z 
programu podpory zdraví a prevence kouření „Normální je nekouřit“, kde se žáci seznamují 
se zdravým způsobem života. Ve čtvrtých ročnících probíhá kurz dopravní výchovy, který je 
zakončen závěrečným znalostním testem a jízdou na kole na dopravním hřišti.  
Nově jsme obnovili spolupráci s Policií ČR v Jičíně. V 5. třídách proběhla beseda s por. 
Hanou Klečalovou na téma bezpečného internetu a nebezpečí kyberšikany . 
  Na 2. stupni jsme i v letošním školním roce pokračovali ve spolupráci s občanským 
sdružením Semiramis, které nově otevřelo pobočku v Hradci Králové, a tudíž má oficiální 
působnost v Královehradeckém kraji. Zaměřuje se na dlouhodobou práci v oblasti prevence 
s kolektivy žáků ve třídách. V každém ročníku je prevence orientována na jinou oblast 
rizikového chování. Se třídou pracují vždy stejní lektoři a po dohodě s třídním učitelem, 
pokud je potřeba, umí zareagovat a řešit momentální problémy kolektivu. 
V letošním školním roce proběhly dva bloky prevence ve všech ročnících druhého stupně. 
Tyto bloky dlouhodobé prevence jsou hrazeny z rozpočtu města. S nabídkou Semiramis 
jsme spokojeni, neboť je to jediná organizace v našem okolí, která působí cíleně, 
dlouhodobě, odborně, komplexně, její programy na sebe navazují a zároveň lektorky 
poskytují škole zpětnou vazbu.  
  Již pravidelně žáci 6. ročníku, spolu s novým třídním učitelem, absolvují na začátku 
školního roku dvoudenní akci „Nová třída“. Akce probíhá pod vedením zkušeného týmu 
lektorů Královehradecké diecéze. V 7. ročníku, v období rizikovém pro nástup sociálně 
patologických jevů, pokračujeme především v předmětech výchova ke zdraví a výchova 
k občanství v budování vrstevnického týmu, ve kterém by se žáci cítili bezpečně a jistě. Na 
jaře proběhl na 2. stupni projektový den „Zdravý životní styl“, který prolínal několika 
předměty. 
 V letošním roce se uskutečnil  jeden sportovní lyžařský kurz. Žáci osmého ročníku 
byli na týdenním pobytu na Benecku. 
V 8. a 9. ročníku proběhl kurz dopravní výchovy (zásady bezpečnosti a provoz na 
komunikacích, pomoc zraněnému). Dále proběhla beseda s mluvčí policie ČR v Jičíně por. 
Hanou Klečalovou o trestní odpovědnosti mladistvých a o možných právních důsledcích 
rizikového chování žáků 9. ročníku. 
 Během školního roku využíváme další akce, které nepřímo pozitivně působí na 
chování žáků (návštěvy divadelních představení, hudební koncerty, besedy a přednášky 
v městské knihovně a v jičínském muzeu, výtvarné dílny v K-klubu).  
 Pokud se dozvíme o porušování zásad soužití v třídním kolektivu, o šikanování, či 
jiném problému v této oblasti, řeší je ihned metodička prevence ve spolupráci s třídním 
učitelem a s rodiči. V závažnějších případech je svolána výchovná komise. Případy řešíme 
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buď individuálně, nebo formou intervence v dané třídě. V tomto školním roce jsme 
spolupracovali se sociálně-aktivizační službou pro rodiny s dětmi Sasanka, dále jsme 
využívali odborných znalostí Mgr. Tomana, okresního metodika prevence při Pedagogicko-
psychologické poradně v Jičíně. I nadále velmi úzce spolupracujeme s Mgr. Krabcovou 
psycholožkou v Pedagogicko-psychologické poradně v Jičíně, která nám poskytuje rady 
nebo je přímo přítomna na schůzkách s rodiči problémových žáků. 
 S orgánem OSPOD jsme v úzkém kontaktu. Na sociální pracovnice se obracíme se 
závažnějšími problémy, jejichž řešení už není v kompetenci školy. 
  Školní metodička prevence poskytuje ve svých konzultačních hodinách pomoc 
žákům i jejich rodičům. Všem jsou nabízeny rady a doporučovány kontakty na odborná 
pracoviště (Pedagogicko-psychologická poradna, oblastní charita Jičín – Sasanka, Návrat), 
na jejichž odborníky se mohou v případě potřeby obrátit. Metodička se účastní vzdělávacích 
akcí zaměřených na prevenci (Kočičí zahrada, Normální je nekouřit), na řešení 
problémových situací, dále je v kontaktu s Mgr. Ditou Kosovou, krajskou školskou 
metodičkou prevence, Mgr. Michaelou Veselou, odbornicí na školské právo a Markétou 
Exnerovou, vedoucí centra primární prevence Semiramis, se kterými konzultuje postupy 
šetření a které poskytují odborné rady důležité pro kvalitní řešení jednotlivých situací. 

 Na základě spolupráce s okresním metodikem prevence Pedagogicko-psychologické 
poradny Královehradeckého kraje v Jičíně jsme v 1. pololetí školního roku využívali zdarma 
nabídku supervize.  

 
 
 
6. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 
 
6.1 Předávání informací rodičům 
 
 Ve čtvrtek 8. září 2015 proběhly první informativní třídní schůzky ve třídách, kde 
došlo ke změně třídního učitele (1. ročníky, VI. A, VI. B, VI. C, VII. A, II. A, II. B). Ve 
čtvrtletí (19. 11. 2015 a 19. 4. 2016) se konaly tradiční třídní schůzky spojené s možností 
konzultací. Den otevřených dveří pro veřejnost se konal 6. ledna 2016. 
 Šestým rokem pracujeme s internetovou žákovskou knížkou. Rodičům nových žáků 
jsme v září předali přístupová hesla a seznámili je s obsluhou. Těm, kteří nemají přístup 
k internetu, třídní učitel posílá výtisk stránky z internetové žákovské knížky za uplynulé 
období. 
 Výchovný poradce ve svých konzultačních hodinách i mimo ně podával informace 
vycházejícím žákům a jejich rodičům. 19. listopadu 2015 před třídní schůzkou pořádal 
informativní schůzku pro rodiče žáků 9. ročníku. Své služby žákům i jejich rodičům nabízí 
školní metodička prevence Mgr. Mabel Bryknerová. 
  První setkání rodičů budoucích prvňáčků s vedením školy, vedoucí vychovatelkou 
školní družiny, vedoucí školní jídelny a hlavně s třídními učitelkami a třídním učitelem se 
uskutečnilo ve čtvrtek 14. června 2016. 
  Volný den byl vyhlášen v tomto roce pro žáky 9. ročníku na čtvrtek 30. června 2016. 
Škola podává informace o své vzdělávací nabídce především prostřednictvím neustále 
aktualizovaných webových stránek, informačního letáku, místního tisku a informačního 
panelu před budovou. 
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6.2 Účast na soutěžích 
 
  Navštěvujeme školní, okresní i krajská kola různých soutěží vyhlašovaných převážně 
KÚ Královéhradeckého kraje, AŠSK ČR. Letos jsme se zúčastnili soutěže Dětská scéna, 
matematické a dějepisné olympiády, Matematického Klokana, Pythagoriády, 
Přírodovědného Klokana, olympiády v anglickém jazyce, soutěže Hlídek mladých 
zdravotníků, recitačních soutěží. Žáci se sportovním nadáním reprezentovali v těchto 
soutěžích: atletický čtyřboj pro žáky 1. stupně, basketbal, florbal, házená, malá kopaná, 
McDonald´s Cup (kopaná – pro žáky 1. stupně), minifotbal, Olympijský víceboj (projekt 
ČOV), O pohár starosty města Jičína (kopaná – pro žáky 1. stupně), orientační běh, OVOV, 
Pohár rozhlasu (atletika), přespolní běh, šachy, Štafetový pohár (atletika – pro žáky 
1. stupně), Vánoční kapr (plavání), Velká plavecká soutěž a vybíjená. Žáci 1. stupně se 
účastnili celoroční školní ligy házené. Pořádali jsme i školní soutěže: celoroční školní 
přírodovědnou soutěž, šachy a Vánoční laťku. Velkým úspěchem byla účast žáků 
dramatického kroužku na přehlídce dětských divadelních, loutkářských a recitačních 
souborů v Hradci Králové. Pod vedení Mgr. Richarda Koníře a Mgr. Pavla Horáka naši žáci 
získali ocenění a odborná porota je nominovala na celostátní přehlídku, která se konala 
v polovině června ve Svitavách. Úspěch našich divadelníků je o to větší, že tuto nominaci 
získali již potřetí. 
 
 Výraznější úspěchy: 
 

*  Výsledky družstev, žáci 1. stupně 
 

Fotbal  
• McDonald´s Cup – 2. místo v okresním kole – mladší žáci  
• Pohár starosty města Jičína – 3. místo v krajském kole – starší žáci  
• McDonald´s Cup – 3. místo v krajském kole 4. a 5. třída – chlapci 

Plavání 
• „O vánočního kapra“, „Velká cena plavecké školy“ 

Vybíjená 
• okresní kolo – 3. místo ve smíšené kategorii 

Házená 
• celoroční turnaj v pěti kolech – 1 až 2. místo 

• postup dramatického kroužku do celostátního kola přehlídky divadelních souborů 
John a krvavé koleno 

 
 Naši žáci se dále zúčastnili přespolního běhu, orientačního běhu a využili možnosti 
ukázkových hodin místních klubů: basketbalu, házené, extrémního golfu, golfu i 
pozemního hokeje, rovněž se zúčastnili turnaje šachového. 

 
*  Výsledky družstev, žáci 2. stupně 

• 1. místo krajské kolo dívky 2. stupně basketbal And 1 cup 

• 1. místo Atletický čtyřboj starší žákyně, starší žáci 
• halová kopaná 3. místo v krajském finále 
• účast v krajském kole házená chlapci, starší dívky 

• účast v krajském kole přespolního běhu mladších žákyň 
• Soutěž mladých zdravotníků – 2. místo v okresním kole 
• Olympiáda jičínských škol – celkově naše škola obsadila 1. místo 
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*  Výsledky jednotlivců 
• literární soutěž Město jako kulturní kulisa - Jiří Čech ze 4. A 2. místo 22. literární 

festival v Praze 
• Čteme všichni, vypráví jen někdo – akce knihovny V. Čvrtka – postup Tomáše 

Prodělala z 5. A do dalšího kola na podzim v rámci festivalu Jičín – město pohádky 
• postup Emy Dobiášovské z 5. A do okresního kola v recitační soutěži 
• postup Jiřího Čecha ze 4. A a Sabiny Beranové z 5. B do krajského kola v recitační 

soutěži 
• Namaluj obojživelníka nebo plaza 2016 – ocenění ve výtvarné soutěži Kateřina 

Měšťanová, Dominika Havelková ze 4. B, Eliška Charvátová, Karel Nýdrle, 
Lucie Všetečková z 5. B 

• OVOV – ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍT ĚZŮ 

 V návaznosti na okresní kolo soutěže reprezentovali úspěšní sportovci naši školu   
v krajském kole 30. 5. v Hradci Králové. Za družstvo bojovali Lucie Kozlová, Karolína 
Daňová, Lucie Krohová, Anna Sobotková, Ondřej Mikeš, Šimon Thorovský, Matěj 
Ženatý a Lukáš Svorník. Z celkového počtu patnácti družstev skončili naši borci na 
pěkném 5. místě. 
 V soutěži jednotlivců reprezentovali školu Adéla Brádlerová, Martin Florian, 
Lucie Kozlová, Rozálie Kuchařová, Ondřej Mikeš, Pavel Roudný, Veronika 
Soukupová a Tereza Voháňková. 
 Medaile získali Lucie Kozlová za 3. místo v kategorii ročníku 2004, Ondřej Mikeš 
za 2. místo v kategorii ročníku 2002, Adéla Brádlerová za 2. místo v kategorii ročníku 
2001 a Pavel Roudný za 1. místo v kategorii ročníku 2001. Ondřej Mikeš a Pavel 
Roudný postoupili do celostátního kola, kde Ondřej Mikeš vybojoval krásné třetí místo a 
Pavel Roudný místo osmé.  

 
*  Organizace soutěží zajišťované naší školou: 

• Atletika pro školky, školy 
• OK házená, basketbal 

• KK házená, basketbal 
• Orientační běh 

   
 
6.3 Standardní a nadstandardní služby 
 
 
 Spolupráce s Evropským centrem jazykových zkoušek: 
 
  Ve školním roce 2014/2015 naše škola navázala spolupráci s Evropským centrem 
jazykových zkoušek, které nabízí skládat certifikované jazykové zkoušky přímo na půdě 
naší školy. Naši žáci měli poprvé možnost bezplatného předtestování, které jim ukázalo 
jejich jazykovou úroveň a bylo zároveň motivací pro další učení. Ve školním roce 
2015/2016 byl pro zájemce otevřen kurz anglického jazyka. Žáci se připravovali na získání 
certifikátů úrovně PET a KET. Čtyři žáci naší školy složili zkoušky úspěšně. Jedná se o 
Kristinu Neuwirthovou, Viktorii Sirovátkovou, Jana Vágenknechta a Kryštofa Baldu. 
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Kurzy: 
 

− adaptační kurz „Nová třída“ – zážitková pedagogika (rekreační zařízení v Libuni): 
• třída VI. A: 19. a 20. 10. 2015 (Mgr. Kůta) 
• třída VI. B: 7. a 8. 10. 2015 (Mgr. Stanislava Havelková) 
• třída VI. C: 5. a 6. 10. 2016 (Mgr. Lenka Šulcová) 

− ekologické kurzy (viz kapitola 7.4 Ekologické aktivity) 
− lyžařský (Benecko, Hotel Kubát – 8. ročník) 
− branně turistický kurz (v okolí Jičína): 

• třídy VI. A, B, C 13. a 14. 6. 2016 (Mgr. Kůta, Mgr. Budínská, Mgr. Šulcová, 
Mgr. Šulc) 

 
Netradiční výuka – „Školy v přírodě“: 
 

• třída III. A (23. až 27. 5. 2016)   Mgr. Hnízdilová, 
        Mgr. Matějková  

J. Hlaváčková 
• třída III. B a III. C (30. 5. až 3. 6. 2016)  Mgr. Hlaváčová,  

        Mgr. Zelingerová  
R. Lhotová, Z. Šulcová,  
Mgr. Matějková 

 
Kurz finanční gramotnosti (MOA Jičín): 
 

• žáci 8. ročníku (3. 3. 2016 a 14. 4. 2016) 
• žáci 9. ročníku (5. 11. 2015 a 10. 12. 2015) 

 
Exkurze: 
 

• Staré Hrady – 1. ABC 
• Bozkovské jeskyně – 2. AB 
• Vesec – farma s domácími zvířaty a pštrosy – 3. C 
• Potštejn, Betlémský příběh – 4. AB 
• Karlštejn -700 let Karel IV. – 4. AB 
• IQlandie – 5. A, 6. B, 6. C 
• Planetarium HK, Archeopark Všestary – 5. AB 
• Historická Praha – 5. AB 
• Kuks – 8.A 
• Historický Hradec Králové – 7. B  
• Sychrov, Zákupy – 8.A 
• Pivovar Nová Paka – 9. ročník 
• Škoda Auto Mladá Boleslav – 8. AB 

 
Filmová představení (v Biografu Jičín): 
 

• Aldabra – Byl jednou jeden příběh – 1. ABC, 3. ABC, 4. AB, 5. AB, 8. B 
• Řachanda – 1. ABC, 2. AB, 3. AB, 4. AB, 5. B  
• Kniha džunglí – 3. C, 5. A 

 
Divadelní představení, koncerty, muzikály, hudební pořady: 
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• Mořské panny 1. ABC 
• John a krvavé koleno 2. AB, 3. ABC, 4. AB, 5. AB 
• Eliška K. Smiřická – 1. ABC, 2. B, 3. ABC, 4. AB, 5. AB  
• anglické představení John and Mary – 3. ABC, 4. AB, 5. AB 
• Stvoření tance (ZUŠ Jičín, Masarykovo divadlo) – 7. B, 8. B, 9. A 
• Revizor (DRJ Praha, Masarykovo divadlo) – 8. A, 8. B, 9. A, 9. B 
• Maryša (DRJ Praha, Masarykovo divadlo) – 7. A, 7. B, 9. A, 9. B 
• Peter Black v Aj (Biograf Český ráj) – 6. až 9. ročník 
• Eliška K. Smiřická (ZUŠ Jičín, Masarykovo divadlo) –7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B 

 
Besedy, dílny, komentované prohlídky, výstavy, vzdělávací programy: 
 

• Zebín-příběh jednoho vrchu – 1.B, 5.B 
• Rodinná loutková divadla aneb vzpomínka na dětství bez internetu – 1. ABC, 3. A, 

4. AB 
• Marie Fisherová Kvěchová – 1. ABC, 3. A, 4. AB 
• Lyžníci, klouzači a ti další – 1. ABC, 3. A, 4. AB  
• Zakrojte si u nás – 1. ABC, 2. B, 3. A, 4. AB 
• Daisy Mrázková – Co by se stalo, kdyby…– 1. ABC, 2. B, 3. A, 4. AB, 5. AB 
• Udělej si sám – 5. A 
• Hospodářské a sociální důsledky bitvy u Jičína 1866 – 3. A, 4. B  
• Putování človíčka – 1. ABC 
• Cesty človíčka do minulosti 2. AB, 3. C 
• Výstava prusko-rakouská válka – 2. AB 
• Malíři regionu – 5. B 
• Vánoční dílny – 5. A 
• akce Unicef – Adoptuj panenku – 5. A 
• Pasování prvňáčků 1. ABC 
• Křest maskota dětského oddělení Knihovny V. Čtvrtka – 2. B 
• kritické čtení (Knihovna Václava Čtvrtka) – 3. A 
• Živá historie – 3. A  
• Prázdniny blbce č. 13 – listování – 4. AB 
• Jak se dělá komiks – beseda s ředitelem Albatrosu – 5. A  
• Už žádné výmluvy hudební oddělení – 5. AB 
• Záchranný systém města Jičína – 1. ABC 
• Zajímavý svět – 1. ABC, 3. AC, 4. AB 
• Záchranná služba – 1. B 
• Kočičí zahrada – žáci 1. stupně 
• návštěva městský úřad a městská policie – 3. A 
• Středisko ekologické výchovy Sedmihorky Kameny a Kamínky, Žába skáče po blátě 

– 2. AB 
• Středisko ekologické výchovy Český ráj Sedmihorky – naučná stezka – 2. AB 
• Jak válčili husité – 4. AB 
• Válka prusko-rakouská 1866 – 3. ABC, 4. AB 
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• Hasík I. část II. část – 2. AB, 3. ABC, 4. AB, 5. AB 
• interaktivní přednáška Jak funguje lidský mozek – 3. ABC, 4. AB, 5. AB, 7. AB, 

                8. AB 
• Letectvo za II. Světové války – 9. A, 9. B 
• Čas proměn – beseda o dospívání pro žáky 6. ročníků 
• Beseda o volbě povolání pro žáky 9. ročníků 
• Beseda o Armádě ČR – 8. A, 8. B, 9. A, 9. B 
• Prezentace SŠ Student 2016 (Masarykovo divadlo) – 8. A, 8. B 
• Projekt Valdštejn na Čtyřce – 8. A, 8. B 
• Dotazníkové šetření drogové problematiky 7. – 9. ročník 
• Vánoční dílna v RMaG Jičín  
• Gastronomický den SŠGS v Nové Pace 8. B 

 
 

   Třídní projekty – 1. stupeň 

 
Projekty jednodenní: 
 
• Finance nás baví 1.stupeň 
• Čertovský den 1. stupeň 
• Zahradní slavnost celá škola 
• Čarodějnice – 1. ABC, 2. B 
• O pejskovi a kočičce – 1. ABC 
• Jablíčkový den – 1. ABC 
• ke Dni stromů – 2. B 
• tvoření s maminkou žačky pí Weszterovou – zápich do květníku – 2. B 
• návštěva soukromého muzea veteránů u dědečka žáka (p. Horčička) – 2. B 
• Masopust průvod masek, návštěva u starosty – 2. B 
• besídka pro rodiče – 2. B 
• návštěva Tří králů z Oblastní charity Jičín – 2. B 
• Jaro je tu – 2. B 
• Aprílové vyučování škola naruby – 2. B 
• Ptačí den – 2. B 
• návštěva kavárny Apropo Jičín – 2. B 
• Vesmír – 3. A 
• Velikonoce – 3. A 
• Děti z Bullerbynu – 3. A 
• Legrační sportovní den – 3. B 
• Plodový den – 3. B 
• Pohádkový den – 3. B 
• Jsem občanem – návštěva na radnici u starosty a městské policie – 3. C 
• betlémy pro město Vánoce na bráně – 3. C 
• Naše město – 3. A, 4. A 
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Projekty čtrnáctidenní: 
 

• Renesance a gotika – 4. B  
• Karel IV. 700 let – 2. B, 3. AB, 4. AB 

 
Projekty měsíční: 
 

• Pohádkové putování, autorské čtení – 3. B v 1. A, C 
 
Projekty 2 měsíční: 
 

• Staré pověsti české – 4. AB 
• Dopravní výchova – 4. B 

 
Projekty stálé: 
 

• Zdravé zuby 1. stupeň 
• Dětský den zábavné dopoledne 1.stupeň 
• Zdravý životní styl – 2. AB, 3. ABC, 4. AB, 5. AB 

 
Projekty celoroční: 
 

• Můj školní rok – 3. A 
• Hrošíková kronika – 3. B 
• Sbíráme Mimoně – 3. B 
• Dějiny města Jičína – 4. A  
• Řešení detektivních zápletek – 5. B 
• Vynález zkázy – 5. B 
• Vědomostní hra Dobyvatel – 5. B 
• Olympijský víceboj 1. stupeň  
• Wild animals 6. ročník 
• Interesting places in our country anglický jazyk 7. ročník 
• My town anglický jazyk 7. ročník 
• My recipe (zážitková pedagogika) Konverzace v Aj 7. r. 
• The most interesting places in London anglický jazyk 9. ročník 
• Some interesting facts about the USA anglický jazyk 9. ročník 

 
Zapojení do projektu Okresního muzea a galerie Jičín: 
 

• Jak vznikl Zebín – 1. ABC, 4. B 
 

 
+ stálé projekty: 

• Pohádka, Čertovský den, Vánoce, Zdravý životní styl, Finance nás baví, Malí 
muzikanti, Dětský den, Zdravé zuby – vše pro žáky 1. stupně: 
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• Duhové Vánoce – pro žáky 6. ročníku 
• Kalendárium – pro žáky 6. a 7. ročníku  
• Zdravý životní styl – pro žáky 7. ročníku 
• Valdštejn a Jičín – pro žáky 7. a 8. ročníku  
• Aktuality – pro žáky 8. a 9. ročníku  
• Letectvo za 2. světové války – pro žáky 9. ročníku 
• Vánoční zpívání na schodech – pro žáky 1. a 2. stupně 

 
Výtvarné soutěže: 
 

• Škola z Marsu – 3. C 
• Migrace očima dětí – 4. A  
• Obojživelník roku – 4. B 
• Pozdrav do mise – 4. B 
• Namaluj obojživelníka nebo plaza 2016 – ocenění ve výtvarné soutěži Kateřina 

Měšťanová, Dominika Havelková 4. B, Eliška Charvátová, Karel Nýdrle, Lucie 
Všetečková 5. B 

• Co se skrývá v šapitó – 2. B 
 
A další: 

• pasování prvňáčků na čtenáře v Knihovně V. Čtvrtka 
• plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku v Aquacentru Jičín 
• výuka žáků 4. ročníku na dopravním hřišti 
• spolupráce se ZŠ Jičín, Soudná 
• sportovní dopoledne s rodiči žáků  
• kurz dopravní výchovy pro žáky 9. a 8. ročníku 
• rozloučení se žáky 9. ročníku v Porotním sále  
• návštěva VOŠ a SPŠ Jičín (chlapci 9. ročníku) a ISŠ Nová Paka (žáci 9. ročníku) 
• jarní úklid okolí řeky Cidliny (9. ročník) 
• fotografování žáků a tříd 
• informační letáček o škole pro veřejnost 
• návštěva akcí festivalu Jičín – město pohádky  
• návštěvy mateřských škol v Jičíně 
• pravidelné návštěvy Knihovny Václava Čtvrtka a muzea (komentované prohlídky) 
• školní časopis ČTYŘKA  
• vánoční besídky 
• vyhlášení úspěšných žáků školy  
• žákovský parlament 

 
 
6.4 Ekologické aktivity 
 
- stálé: 

• sběr tříděného odpadu do košů v celém areálu školy 
• každodenní měření na ekologické stanici (již 19 let) 
• týdenní hydrologická měření na řece Cidlině a rybníku Kníže 
• meteorologické měsíční a roční přehledy pro městskou kroniku Jičína 
• sběr kaštanů, žaludů, papíru, vybitých baterií, PET-lahví a víček od nich 
• budování ekoareálu ČTYŘLÍSTEK 
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• účast v projektech: 
TEREZA Praha 
GLOBE (od 1. 10. 1995) 

  
- a navíc: 

V rámci Ročního plánu ekologické výchovy bylo pro školní rok 2015 – 2016 
vyhlášeno celoroční školní ekologické téma spojené se soutěží pro všechny žáky 
naší školy „BAREVNÁ PALETA NAŠÍ P ŘÍRODY“ 
V pondělí 21. září 2015 proběhlo v učebně přírodopisu první kolo soutěžního cyklu 

„Barevná paleta naší přírody“. Bylo zaměřené na poznávání rostlin, živočichů, hub a 
nerostů, u kterých se vyskytuje žlutá barva. 
Zúčastnilo se ho celkem 36 žáků.  
 

12. – 27. říjen 2015 – sběr kaštanů a žaludů pro KRNAP, nasbírány 2 tuny, 
výtěžek vložen na účet Spolku rodičů a přátel Čtyřky 
 

V pondělí 19. října 2015 proběhlo v učebně přírodopisu druhé kolo soutěžního 
cyklu „Barevná paleta naší přírody“. Bylo zaměřené na poznávání rostlin, živočichů a 
hub, u kterých se vyskytuje oranžová barva. 
Zúčastnilo se ho celkem 41 žáků.  

 
4. listopadu 2015 odměňování žáků školy za sběr kaštanů a žaludů pro přikrmování 

zvěře v KRNAP            
 

2. – 13. listopadu 2015 – sběr papíru , výtěžek sběru podle smlouvy převeden na 
Spolek rodičů a přátel Čtyřky. 
 

V pondělí 16. listopadu 2015 proběhlo v učebně přírodopisu třetí kolo soutěžního 
cyklu „Barevná paleta naší přírody“. Bylo zaměřené na poznávání rostlin, živočichů, 
hub, nerostů a hornin, u kterých se vyskytuje šedá barva. 
Zúčastnilo se ho celkem 55 žáků.  
 

18. a 19. listopadu 2015 odměňování žáků školy za sběr papíru   
 
20. listopadu 2015 proběhlo 16. setkání škol a institucí Královéhradeckého kraje 

zabývajících se ekologickou výchovou KAPRADÍ 2015 - Konzultace a praktické dílny 
Téma setkání: „Naše společná budoucnost“ – v Univerzitě Hradec Králové  
pod záštitou Informačního centra OSN v Praze u příležitosti 70. výročí založení OSN, ve 
spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec Králové, za podpory 
Královéhradeckého kraje a České rozvojové agentury. 
 

23. listopadu 2015 – darování 6 pytlů víček od PET-lahví, které nasbírali žákyně a 
žáci naší školy na léčbu pětiletého chlapce Nikyho z Jičína. 
 

V pondělí 14. prosince 2015 proběhlo v učebně přírodopisu čtvrté kolo soutěžního 
cyklu „Barevná paleta naší přírody“. Bylo zaměřené na poznávání rostlin, živočichů, 
hub a nerostů, u kterých se vyskytuje bílá barva. 
Zúčastnilo se ho celkem 52 žáků.  



 25 

 
prosinec 2015 – zimní kolo mapování výskytu živočichů v ekologickém areálu 

Čtyřlístek v projektu ČSOP „Živá zahrada“.   
 

V pondělí 11. ledna 2016 proběhlo v učebně přírodopisu páté kolo soutěžního cyklu 
„Barevná paleta naší přírody“. Bylo zaměřené na poznávání rostlin, živočichů, hub a 
nerostů, u kterých se vyskytuje modrá barva. 
Zúčastnilo se ho celkem 49 žáků.  
 

Ve čtvrtek 20. ledna 2016 – komentovaná prohlídka výstavy „Zajímavý svět“  
Muzea přírody Český ráj v Biografu Český ráj pro žáky ekologického praktika z 9. ročníku. 
 

V úterý 26. ledna 2016 – komentovaná prohlídka výstavy „Zajímavý svět“  Muzea 
přírody Český ráj v Biografu Český ráj pro žáky ekologického praktika ze 7. ročníku. 
 

V pondělí 8. února 2016 proběhlo v učebně přírodopisu šesté kolo soutěžního cyklu 
„Barevná paleta naší přírody“. Bylo zaměřené na poznávání rostlin, živočichů, hub a 
nerostů, u kterých se vyskytuje černá barva. 
Zúčastnilo se ho celkem 33 žáků.  
 

Ve středu 2. března 2016 – ekologická exkurze do přírodní rezervace Prachovské 
skály – komentovaná prohlídka pískovcového skalního města pro žáky ekologického 
praktika z 9. ročníku. 
 

V pondělí 7. března 2016 proběhlo v učebně přírodopisu sedmé kolo soutěžního 
cyklu „Barevná paleta naší přírody“. Bylo zaměřené na poznávání rostlin, živočichů, 
hub a nerostů, u kterých se vyskytuje hnědá barva. 
Zúčastnilo se ho celkem 41 žáků.  
 

Ve čtvrtek 10. března 2016 – ekologická exkurze do přírodní rezervace 
Prachovské skály – komentovaná prohlídka pískovcového skalního města pro žáky 
ekologického praktika z 8. ročníku. 

 
V úterý 22. března 2016 – ekologická exkurze do přírodní rezervace Prachovské 

skály – komentovaná prohlídka pískovcového skalního města pro žáky ekologického 
praktika ze 7. ročníku. 
 

V úterý 5. dubna 2016 proběhlo v učebně přírodopisu osmé kolo soutěžního cyklu 
„Barevná paleta naší přírody“. Bylo zaměřené na poznávání rostlin, živočichů, hub a 
nerostů, u kterých se vyskytuje zelená barva. 
Zúčastnilo se ho celkem 49 žáků.  
 

12. – 15. dubna 2016 – ekologický kurz 7. ročníku „Polem nepolem“ 
v Pobytovém středisku ekologické výchovy PALETA v Oucmanicích, zúčastnilo se 25 žáků 
7. ročníku + Mgr. Eva Budínská, Bc. Ivana Komárková a Mgr. František Kynčl 

 
18. – 29. duben 2016 – sběr papíru , výtěžek sběru podle smlouvy převeden na 

Spolek rodičů a přátel Čtyřky. 
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V pondělí 2. května 2016 proběhlo v učebně přírodopisu deváté kolo soutěžního 

cyklu „Barevná paleta naší přírody“. Bylo zaměřené na poznávání rostlin, živočichů, 
hub a nerostů, u kterých se vyskytuje růžová až fialová barva. Zúčastnilo se ho celkem 
43 žáků.  
 

4. a 6. května 2016 – odměňování žáků školy za sběr papíru  
 

10. – 12. května 2016 – ekologický kurz třídy 8. A „PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI 
PRAHY“  ve spolupráci se Sdružením TEREZA Praha, zúčastnilo se 18 žáků 8. A + Mgr. 
Eva Budínská a Mgr. František Kynčl 
 

květen 2016 – jarní kolo mapování výskytu živočichů v ekologickém areálu 
Čtyřlístek v projektu ČSOP „Živá zahrada“.   

 
V sobotu 14. května 2016 navštívili školu účastníci specializačního studia 

koordinátorů ekologické výchovy z Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého 
kraje, uskutečnila se komentovaná prohlídka areálu ekologické výchovy Čtyřlístek a byly 
představeny ekologické aktivity naší školy – Mgr. František Kynčl 
 

17. – 19. května 2016 – ekologický kurz třídy 8. B „PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI 
PRAHY“  ve spolupráci se Sdružením TEREZA Praha, zúčastnilo se 16 žáků 8. B + Mgr. 
Ivana Čepková a Mgr. František Kynčl 
 

Ve čtvrtek 2. června 2016 v rámci projektu „První setkání s Valdštejnem“ šest 
skupin žáků sedmého ročníku poznávalo léčivé byliny v areálu ekologické výchovy 
Čtyřlístek a následně si vařili v kotlíku bylinkové čaje. 
 

V pondělí 6. června 2016 proběhlo v učebně přírodopisu desáté kolo soutěžního 
cyklu „Barevná paleta naší přírody“. Bylo zaměřené na poznávání rostlin, živočichů, 
hub a nerostů, u kterých se vyskytuje červená barva. 
Zúčastnilo se ho celkem 51 žáků.  
 
 V pátek 10. června 2016 v rámci Zahradní slavnosti Čtyřky 2016 proběhlo šest 
komentovaných prohlídek areálu ekologické výchovy Čtyřlístek a výstava kroniky 
ekologických aktivit ve vestibulu školy. 
 

V úterý 14. června 2016 – ekologická exkurze do Českého ráje pro nejúspěšnější 
žáky celoroční přírodovědné soutěže „Barevná paleta naší přírody“. Komentovaná 
procházka Riegrovou stezkou ze Semil do Spálova s poznáváním přírodnin. Zúčastnilo 
se 26 žáků školy + Mgr. Miroslava Richterová a Mgr. František Kynčl. 
 

20. – 24. června 2016 – ekologický kurz 9. A+B ve spolupráci se SEVER Horní 
Maršov „TÝDEN PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT“ , zúčastnilo se 22 žáků 9. ročníku + Mgr. 
Renata Doškářová a Mgr. František Kynčl 
 

28. června 2016 – darování 4 pytlů víček od PET-lahví, které nasbírali žákyně a 
žáci naší školy na léčbu pětiletého chlapce Nikyho z Jičína. 
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Přílohy: 
 
1) EKOLOGICKÝ KURZ 7. ro čníku „POLEM NEPOLEM"  
                                                               PSEV PALETA OUCMANICE 
 
2) EKOLOGICKÝ KURZ 8. ro čníku  - „PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI PRAHY“  
                                                                TEREZA PRAHA 
 
3) EKOLOGICKÝ KURZ 9. ro čníku – „TÝDEN PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT“  
                                                                SEVER HORNÍ MARŠOV 
 
4) VÝSLEDKOVÉ LISTINY JEDNOTLIVÝCH KOL POZNÁVACÍ SO UTĚŽE 
 
5) Výsledková listina CELOROČNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ POZNÁVACÍ SOUTĚŽE  

„BAREVNÁ PALETA NAŠÍ P ŘÍRODY“ 
                                          ve školním roce 2015 – 2016 
 
 
6.5 Rozvojové programy, projekty 
 
 Škola v říjnu 2015 podala žádost do projektu Obědy pro děti. Jedná se o projekt, 
který pomáhá dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit uhradit obědy ve školním stravování. 
Naše škola získala finační dar nadace Women for women pro několik žáků naší školy.  
 
6.6 Zájmové útvary 
 
 Děti navštěvující školní družinu využívaly nabídku jejího zájmového zaměření: 
atletika, flétnička, hrátky s angličtinou, malí výtvarníci, míčové hry, počítače a šikovné ruce. 
Žáci 7. až 9. ročníku rozvíjeli své zájmy prostřednictvím široké nabídky volitelných 
předmětů (viz kapitola 2.2 Vzdělávací program školy). Mimo výše uvedené byly otevřeny 
ještě tyto zájmové útvary: dramatický, keramický (dvě skupiny), basketbal, „Vrba“, 
zdravotnický a hrátky s řečí.  
 
6.7 Zahradní slavnost 
Dne 10. června si žáci a učitelé společně se zájemci z řad rodičů a jičínské veřejnosti užili 
 Dne 10. června si žáci a učitelé společně se zájemci z řad rodičů a jičínské veřejnosti 
užili Zahradní slavnost. Celá akce se konala v různých prostorách areálu školy. 
 U vchodu budovy bylo možné nahlédnout do školní kroniky a prostudovat si 
materiály týkající se ekologické výchovy. Na zdi se promítala prezentace fotografií z akcí   
v proběhlém školním roce.  Výtvarná složka a různé rukodělné výtvory a žákovské práce 
vytvořené ve vyučovacích předmětech byly zastoupeny na výstavě v prostoru šaten. Součástí 
výstavky byly i návrhy nového loga školy od žáků. Zájemci si mohli vyzkoušet taktéž své 
znalosti z etikety. Za malý kvíz získali dle úrovní znalostí keramického špačka, špáče nebo 
špačíčka. Pokud by někdo chtěl vědět, co vše zažili žáci na naší škole v uplynulém školním 
roce, mohl si i tyto informace v šatnách přečíst.  
 Celá slavnost oficiálně začala na prosluněném školním dvoře zpíváním žáků z 1. 
stupně písniček od Zdeňka Svěráka. Každá třída si připravila dvě písně a jednu společnou si 
zazpívali všichni na závěr. Návštěvníci se mohli přidat k dětem díky rozdaným zpěvníkům. 
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Součástí vystoupení bylo taktéž přečtení povídky v literární soutěži oceněného žáka 4. A 
Jiřího Čecha přímo autorem a vyhlášení vítěze návrhu nového loga školy. Žáci měli možnost 
logo sami na jaře navrhnout a vítězkou se stala po hlasování Vanda Suchánková z 9. A. 
Tímto ale slavnost neskončila. V prvním patře budovy proběhla v učebně hudební výchovy 
dvě vystoupení našeho dramatického kroužku. Prosluněným školním dvorem se linuly písně 
skupiny Brnkačka a v příjemné atmosféře děti mohly tvořit se svými rodiči výrobky 
v dílničkách, případně si zakoupit některý z výrobků žáků ve školní burze. V horkém 
odpoledni našlo uplatnění i občerstvení, které si připravily pro hosty hodné paní kuchařky ze 
školní jídelny. Rodiny, jež měly zájem, si mohly zasportovat na několika stanovištích. 
Pokud ještě někomu by toto vše bylo málo, mohl navštívit ekologický areál školy, kde 
probíhaly komentované prohlídky. 
  Na závěr měli zúčastnění možnost podepsat se na plátno, které se stane vzpomínkou 
na první Zahradní slavnost.  
 
 
7. VÝSLEDKY KONTROLNÍ A  INSPEKČNÍ ČINNOSTI 
 

 31. března a 1. dubna 2016 byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období 1. ledna 
2011 až 29. března 2016. Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani 
jiné evidenční nedostatky. 

 
 
8. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODA ŘENÍ ZA ROK 2015 
 
   Škola hospodaří jako příspěvková organizace. Součástí školy je školní jídelna 
a školní družina. Ve školní jídelně se stravovali žáci školy, Lepařova gymnázia, SSŠP 
Altman, s.r.o. a zaměstnanci školy. Doplňkovou činností školy je pronájem nebytových 
prostor a učeben. 
 
 
8.1  Výnosy 
1. Investiční dotace                                                                   0               
2. Výnosy celkem                                                      29 698 528,52 
   z toho:  
   dotace – MěÚ Jičín  4 358 356,00 
   dotace – školství – UZ 33353                                                                 19 656 000,00 
   dotace  - školství - UZ 33 052                                                                      619 156,00 
   dotace  - školství – UZ 33 061                                                                       98 781,00 
                                                                                                      
   příjmy za školní družinu                                                243 150,00                               
   vybráno od žáků na akce školy (ekolog. exkurze, lyžař. výcvik, 
                                                      pracovní sešity)    598 519,00 
   příjmy z doplňkové činnosti – pronájmy    16 728,00                                                 
   stravné – hlavní činnost                                                                            3 382 204,00                                                      
   věcné náklady za žáky středních škol  388 129,50                                                      
   za karty a čipy                                               20 010,00                                                    
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   za kuchyňský odpad                   34 614,00  
   za použitý olej                                                                                                     150,00 
   úroky                                                                                                                   505,56 
   čerpání daru – obědy dětem                                                                           20 093,00                                    
   cenové odchylky u potravin                                                                                  20,06 
   čerpání investičního fondu                                                                           262 112,40 
                             
    
    
 
8.2  Náklady 
1. Investiční náklady                                                                       0 
2. Neinvestiční náklady celkem  29 698 528,52  
 Z toho:  
     UZ  33353 celkem                                                                         19 656 000,00   
               mzdové náklady          14 125 400,00   
               OON                                                                        33 600,00   
                zákon. soc. pojištění        4 799 655,00 
                ostatní soc. pojištění (úraz. pojištění) 60 326,00                                    
                zákon. soc. náklady – příděl do FKSP    141 200,00  
                                                 – školení                                                           27 280,00 
                                                 – ochranné pracovní pomůcky                         15 297,00 
                náhrada mzdy v době pracovní neschopnosti                                   42 760,00 
                výdaje na učebnice                                                                          115 504,00 
                výdaje na učební pomůcky                                                             113 001,00 
                výdaje na učební pomůcky DDHM , DDNM                                   60 184,00 
                školní vybavení pro žáky 1. ročníku                                                 15 113,00 
                 
                cestovné                                                                                            38 787,00 
                plavání                                                                                               67 893,00 
       
 
     UZ 33052 celkem                                                                               619 156,00 
                 mzdové náklady                                                                             458 634,00 
                 zákonné sociální pojištění                                                              155 936,00 
                 zákonné sociální náklady – příděl do FKSP                                      4 586,00 
 
     UZ 33061 celkem                                                                                  98 781,00 
                 mzdové náklady                                                                               73 171,00 
                 zákonné sociální pojištění                                                                24 878,00 
                 zákonné sociální náklady – příděl do FKSP                                         732,00 
 
  
Členění ostatních provozních nákladů     
501 Spotřeba materiálu                                                                          3 936 618,33                              
               potraviny                                                                                        3 416 910,60      
               úklid                                                                               122 084,88 
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               údržba                                                                                                100 852,70  
               zdravotní materiál, hygienické potřeby                                        79 641,72    
               kancelářské potřeby                                                             12 574,74                                                        
               tonery, papír do kopírky  a tiskáren                                                    34 789,93  
               potřeby pro výuku                                                                                7 215,98 
               potřeby pro ŠD                                                                                   29 997,78 
               ostatní spotřební materiál                                                                   70 015,00                                    
               časopisy                                                                                              29 262,00  
               tiskopisy                                                                                               5 794,00 
               čipy                                                                                                     20 131,00   
               prášek na praní pracovních oděvů, jednoráz. prac. pomůcky              7 348,00 
                 
502 Spotřeba energie                                                                              2 310 127,00 
               el. energie                                                                                         560 123,00 
               vodné, stočné                                                                                   186 606,00 
               srážková voda                                                                                  157 922,00 
               plyn                                                                                                    34 233,00 
               teplo + ohřev vody v ŠJ                                                                1 371 243,00    
  
511 Opravy a udržování                                                                           962 613,86                                       
               běžné opravy                                                                                     921 956,86            
               opravy v tělocvičnách                                                          2 680,00 
               revize                                                                                                   37 977,00 
 
512 Cestovné                                                                                                    465,00 
 
513 Náklady na reprezentaci                                                                         1 444,00 
        náklady na reprezentaci - škol                                                                         616,00 
        občerstvení pro děti – akce úklid města                                                          828,00 
 
518 Ostatní služby                                                                                     861 800,65                                              
              služby pošt                                                                                            7 855,03                  
 telefony                                                                                              16 417,17    
               internet                                                                                                 8 400,00   
               bankovní poplatky                                                                             70 694,50 
               konzultace a poradenské služby                                                          1 573,00 
               provoz + pronájem kopír.stroje Konica Minolta                               57 085,00         
               aktualizace počítačových programů                                                  58 455,15 
                odpad                                                                                                 58 
334,00 
               plavání                                                                                               32 277,00                                      
               ostatní služby (sekání trávy …)                                                         78 023,00 
               reprezentace školy dětmi – sportovní a kulturní akce                       14 988,80      
               Semiramis                                                                                          45 356,00 
               účast divadelního kroužku v celost.kole ve Svitavách                        3 000,00  
               akce hrazené žáky (lyžařský výcvik, exkurze ...)                            409 342,00 
 
527 Zákonné sociální náklady                                                                     14 359,05 
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             školení                                                                                                    4 550,00 
             příděl do FKSP z náhr. mzdy v době nemoci                                           481,65 
             ochranné pomůcky jednorázové                                                            9 327,40   
                                                                       
528 Jiné sociální náklady                                                                             19 995,10 

        stravenky – režijní náklady                                                                 19 995,10 
 

544 Prodaný materiál                                                                                  189 177,00 
             pracovní sešity – hradí žáci                                                                189 177,00  
 
549 Ostatní náklady z činnosti                                                                     13 771,59  
             technické zhodnocení                                                                           13 740,00 
            cenová odchylka u potravin                                                                          31,59   
       
551 Odpisy                                                                                                  192 384,00 
 
DDHM  3 001- 40 000 Kč                                                                          472 980,94   
DDHM  300 - 3000 Kč                                                                                 67 617,00 
DDHM – vybavení 1. tříd                                                                           208 745,00 
DDNM                                                                                                          23 336,00 
 
569 Jiné ostatní náklady                                                                                49 157,00 
               smluvní pojištění                                                                                  49 157,00 
                
Hospodářský výsledek  běžného účetního období                           0,00 
z hlavní činnosti                                                        -16 728,00 Kč 
z doplňkové činnosti                                                  16 728,00 Kč 
 
 
8.3 Kontroly hospodaření 
 Město Jičín provedlo kontrolu hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015 
v termínu 4. 4.–7. 4. 2016 ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů a zákona č. 320/2001., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění 
pozdějších předpisů se závěrem: „V organizaci nebyly zjištěny nedostatky.“ 
 
 
_____________________________________________________________________ 
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Tato zpráva je vyhotovena ve třech výtiscích (školská rada, ředitelství ZŠ, zřizovatel školy). 
 
 
 
 
 
Zprávu vyhotovili: 
 Mgr. Blanka Kalátová Lisá – ředitelka školy 
 (kapitolu 2.5 zpracovala Renáta Lhotová – vedoucí vychovatelka školní družiny 
  kapitolu 5.4 Mgr. Mabel Bryknerová – metodička prevence 
  kapitolu 6.4 Mgr. František Kynčl – školní koordinátor EVVO 
  kapitoly 8.1 a 8.2 Ivanka Vošvrdová – THP-účetní školy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Jičíně 20. září 2016 
 
 
 
 

 
....................................................................... 

      Mgr. Blanka Kalátová Lisá – ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2015/2016 byla schválena Školskou radou dne  
6. října 2016. 
 
     .................................................................................. 
               Doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D. – předseda školské rady 
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Přílohy: 
 
 
EKOLOGICKÝ KURZ PRO 7. ro čník - PSEV PALETA OUCMANICE 
 

                                    Vážení roVážení roVážení roVážení rodiče,diče,diče,diče,    
    

 stalo se již tradicí, že naše celoroční práce ve volitelném předmětu EKOLOGICKÉ PRAKTIKUM  
vrcholí vícedenním kurzem na přírodovědně zajímavá místa.  

Rád bych na něj pozval žákyně a žáky ekologického praktika,  
do naplnění kapacity ubytování uvítám i ostatní zájemce ze 7. ročníku. 

Předběžně jsem zamluvil čtyřdenní akci 

v Pobytovém středisku ekologické výchovy PALETA  
v OUCMANICÍCH u Brandýsa nad Orlicí 

od úterý 12. dubna do pátku 15. dubna 2016. 
 
  Pod vedením manželů Míkovcových tam připravují pro děti pestrý program zaměřený na pozorování 
a prožívání zajímavostí a krás místní přírody. Středisko vzniklo přestavbou bývalého vesnického statku na jaře 
2007, je velice pěkně zařízené a byli jsme vždy opravdu spokojeni s ubytováním i stravováním.  
 
 O pobyty je velký zájem, zamlouvají se na roky dopředu. Podařilo se mi zajistit krásný jarní termín , i 
když příroda je pochopitelně krásná v každém ročním období. Věřím, že nám ekologický kurz přinese 
pěkné zážitky.  Uskuteční v případě zájmu alespoň 20 žáků, maximálně by mohlo jet 40 účastníků.  
 
  Z mé strany je podmínkou účasti takové chování, které mi bude zárukou, že se nebudu muset za 
své žáky omlouvat. Jde skutečně o základy obyčejné lidské slušnosti, jinak si zábavy jistě užijeme dost. 
Hlavní podmínkou je ale pochopitelně to, zda svým dětem kurz umožníte. 
 Účastníci budou nutně potřebovat batoh na všechny své věci, se kterým budou muset být schopni 
samostatného pohybu pěšky 4 km, a pevnou (v té době již nikoliv novou!!!) turistickou obuv,  neboť součástí 
kurzu bude také celodenní pěší výlet. 
Náklady na jednoho účastníka odhaduji na Kč 2.000,- za 3x nocleh, 3x celodenní stravu a celodenní 
program i na dopravu vlakem Jičín - Brandýs nad Orlicí a zpět. Je to hodně peněz, vše se zdražuje, ale věřte, 
že v porovnání s podobnými zařízeními nejsou tyto náklady přemrštěné. Snažím se Vás proto alespoň s větším 
předstihem informovat. Uvedenou částku budu najednou v hotovosti vybírat začátkem března 2016.  
 

              Výslednou cenu by mohl snížit případný sponzor. Velice bych uvítal, kdybyste 
mi pomohli nějaké kontakty najít. Dejte mi vědět jakékoliv náměty a doporučení, 
pokud máte se sponzorstvím a daňovými odpočty nějaké zkušenosti a byli byste 
případně sami ochotni přispět. Prostředky by bylo možné uložit na základě sponzorské 
dohody na účtu Klubu rodi čů a přátel Čtyřky s dodatkem, na jakou konkrétní akci 
jsou určeny. 
 
Na přiloženém lístku mi závazně sdělte, zda svému dítěti exkurzi umožníte. Prosím, abyste mi podepsaný 
ústřižek poslali nejpozději do pondělí 30. listopadu 2015. Termín je třeba bezpodmínečně 
dodržet, abych v tento den kurz v Oucmanicích potvrdil nebo odvolal. 
Jakékoliv další dotazy, náměty nebo upřesnění zodpovím na: kyncl.4zs@seznam.cz  
 
                                                                                                                                                                Děkuji. 
                                                                                                                   Jen vše dobré v blížícím se roce 2016 
                                                                                                                                                                přeje 
                                                                                                                    vedoucí kurzu František Kynčl 
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ZÁVAZNÁ  PŘIHLÁŠKA  

      EKOLOGICKÝ KURZ  7. A+B – PSEV PALETA OUCMANICE   -  
 
     Umožníme, aby se naše dcera/náš syn: .......................................................................................... 
zúčastnil(a) ekologického kurzu v PSEV  Paleta v Oucmanicích 
v předpokládané ceně 2.000,- Kč ve dnech 12. – 15. dubna 2016. 
 
                                                                                                               ............................................................  
                                                                                                                                 
podpis rodičů 
 
 
 

              Vážení rodiče,     
blíží se datum odjezdu na již tradiční ekologický kurz pro žáky 7. ročníku 

do Pobytového střediska ekologické výchovy PALETA v OUCMANICÍCH u Brandýsa nad Orlicí. 
(více na www.paleta.cz/oucmanice, telefon 469 813 462) 

Sejdeme se v pondělí 4. května 2015 nejpozději v 8:15 hodin na vlakovém nádraží v Jičíně 
a vrátíme se tamtéž ve čtvrtek 7. května 2015 v 15:24 hodin (v případě komplikací vždy o hodinu později ). 

   Kromě základních osobních a hygienických potřeb považuji za nutné vzít si s sebou: 
karti čku zdravotního pojištění, přezůvky, osobní léky, pokrývku hlavy, rukavice, malý batůžek, láhev na pití, 
tužku, blok, šátek na hry (neprůhledný), brýle a krém s UV filtrem, repelent proti klíšťatům.  
   Za nejlepší zavazadlo považuji zcela jednoznačně batoh. Čeká nás s ním asi 4 km dlouhá cesta z Brandýsa 
nad Orlicí do Oucmanic. Je nutné vzít si s sebou i vhodné (přiměřeně teplé) oblečení podle aktuální předpovědi 
počasí. Naprosto nutná je jinak velmi nepopulární pláštěnka (neprofoukne). Doporučuji starší sportovní 
oblečení, které by mělo umožňovat pohodlný pohyb a hry v přírodě bez přílišných obav o jeho zašpinění. 
    Zvýšenou pozornost věnujte prosím obuvi. Měla by být pevná, pohodlná a již ne nová, ale určitě 
odzkoušená. Čeká nás totiž také náročnější celodenní výlet v délce do 20 km, který právě nevhodné boty 
mohou velmi znepříjemnit . Ještě jeden pár náhradní obuvi rovněž velmi doporučuji.  
    Veškeré náklady jsou hrazené z vybraných Kč 2.000,-, které prosím uhraďte do vedoucímu kurzu 
v hotovosti nejpozději do 27. března 2015. Případné kapesné poslouží jen pro osobní potřebu. 
   Ubytováni jsme velice pěkně na pokojích s lůžkovinami a skříněmi na osobní věci i s umývárnou, sprchou a 
WC. Stravování začíná v úterý večeří, do té doby se každý stravuje z vlastních zdrojů. 
V dalších dnech jsou zajištěny snídaně, přesnídávky, obědy, svačiny a večeře (v případě celodenního výletu 
dostaneme balíček na cestu). Ve čtvrtek končíme obědem. Po celou dobu pobytu je volně k dispozici nápoj, 
který je možné si vzít i na výlety.  
   Pobyt je pracovní - vždy proběhnou dopolední, odpolední a večerní blok programů organizovaných 
lektory střediska ekologické výchovy pod vedením Mgr. Miroslava Míkovce. 
    Poznáme hodně krásných míst tamní přírody, uvědomíme si postavení lidí v ní a věřím, že se každý také 
zamyslíme nad sebou samým. Ochutnáme některá místní tradiční venkovská jídla, dnes neprávem opomíjená. 
      Po skončení akce Vás seznámím se vším, co jsme prožili, zhodnotím celkové vystupování každého 
účastníka ekologického kurzu a předložím vyúčtování nákladů. Proti podpisu bude případný přeplatek vrácen. 
Náklady na kurz by nám ještě pomohl snížit případný sponzor, který by přes sponzorskou smlouvu 
s Klubem rodičů naši akci podpořil . Kdybyste byli sami ochotni nebo o nějaké možnosti věděli,  dejte mi 
prosím zprávu. 
   Doufám, že tímto kurzem tím nejlepším způsobem vyvrcholí i celoroční práce ve volitelném předmětu 
ekologické praktikum. Každý účastník k tomu přispěje slušným chováním a dodržováním předem 
dohodnutých pokynů. Chtěl bych Vás, rodiče, poprosit, abyste ještě před odjezdem svým dětem připomněli, 
že pro pobyt větší skupiny je dodržování těchto pravidel naprosto nezbytné. Při výletech musí 
jednoznačně platit zásada, že se každý účastník pohybuje na dohled alespoň jednoho z vedoucích. Při 
krátkodobých rozchodech musí být dodržován vymezený prostor a dohodnutá pravidla. Jinak si legrace jistě 
užijeme dost. Jedná se skutečně o základy slušného chování a vystupování, abychom se za chování žáků 
nemuseli stydět a omlouvat. Při jejich porušení bych byl nucen pobyt žáka bez náhrady ukončit. Proto Vás 
rodiče prosím, abyste mi na odpovědním lístku napsali číslo telefonu, na kterém bych Vás mohl v případě 
nutnosti kontaktovat. Dodávám, že se tak ještě opravdu nikdy nestalo. 
Uvítám všechny Vaše připomínky a náměty, do odjezdu rád zodpovím Vaše dotazy (kyncl.4zs@seznam.cz). 

Na pěkné dny strávené v jednom z nejhezčích koutů krajiny pod Orlickými horami  
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se společně s paní učitelkou Ivanou Čepkovo těší vedoucí kurzu František Kynčl 
 

............................................. zde prosím odstřihněte ............................................................................................ 

  EKO 7. ODPOVĚDNÍ LÍSTEK   - PSEV OUCMANICE 2015 
 
     Naše dcera/náš syn  ........................................................................................................ 
 se zúčastní ekologického kurzu ve dnech 4. – 7. května 2015 v předpokládané ceně 2.000,- Kč.  
Bereme na vědomí, že škola neručí během kurzu za fotoaparáty, elektroniku a mobilní telefony. 
 
V případě potřeby nás kontaktujte na telefonu: ................................. …..                                                                          
                                                                                                                     .............................................................  
                                                                                                                                      podpis rodičů 
Na zadní stranu tohoto lístku uveďte prosím určitě vše důležité, co bychom jako učitelé měli vědět 

o Vašem dítěti, především možné problémy jeho zdravotního stavu. 

EKOLOGICKÝ KURZ 7. ro čníku "POLEM NEPOLEM"  
aneb 

  CO JSME PROŽILI v PSEV PALETA v OUCMANICÍCH   
 

od úterý 12. května do pátku 15. května 2016 
 

 V úterý ráno jsme vlakem přes Hradec Králové a Choceň dojeli do Brandýsa nad Orlicí a 
odtud jsme pěšky došli do Pobytového střediska ekologické výchovy Paleta v Oucmanicích. Po 
ubytování na pokojích s příznačnými názvy Paseka, Lesík, Mraveniště, Rybník, Rákosník, Brčálník, 
Nora, Světnice a Komůrka jsme se shromáždili v učebně Sýpka, kde se nám představila lektorka 
střediska Petra a seznámila nás se zásadami, pravidly a programem našeho pobytu. Poznali jsme 
systém třídění odpadu ve středisku, nechyběly ani seznamovací hry. Při luštění tajenky křížovky 
jsme poznali většinu míst ve středisku. Následovala aktivita Živá a mrtvá voda s lektorkou Míšou, 
kdy jsme z lístků rozmístěných po středisku poznávali způsoby znečištění vody, filtrovali jsme vodu 
přes písek a prohlédli jsme si zdejší kořenovou čističku odpadních vod. Povečeřeli jsme těstovinový 
salát. Večerní simulační hra Jezero pod vedením ředitele střediska Míry nám ukázala, že spolupráce 
je v životě výhodnější než podvody a nevraživá konkurence.  
 Ve středu ráno jsme posnídali housky se sýrovou pomazánkou a čaj. S Mírou jsme řešili 
problematiku vhodných podmínek chovu hospodářských zvířat. Po ovocné přesnídávce (hruška) 
jsme v simulační hře Koláče paní Lenochové sestavovali recept na proslulý vynikající výrobek 
bývalé majitelky oucmanického statku, kde se nyní nachází pobytové ekologické středisko Paleta. 
K obědu byla česneková polévka s krutony a vepřová pečeně s houskovým knedlíkem a 
kedlubnovým zelím. Odpoledne jsme si s lektorem Tondou vyráběli domácí koláče. Zadělali jsme 
kvásek, mleli mouku, zpracovávali těsto, vyráběli máslo, tvaroh a náplně z hruškových povidel nebo 
strouhaných jablek s ořechy. Každý si pak koláč vytvořil podle své fantazie. Posvačili jsme 
smetanový jogurt s müsli. Nařezali a naštípali jsme dřevo a roztopili venkovní pec, kde jsme 
následně koláče upekli a hned si na nich pochutnali. Povečeřeli jsme po tábornicku opékané buřty 
s hořčicí nebo s kečupem a chléb. Na závěr jsme se dozvěděli pokyny k celodennímu výletu. Komu 
později vyhládlo, mohl si přijít na gulášovou polévku s chlebem. 
 Ve čtvrtek  jsme opravdu velmi časně vstali, posnídali chléb s máslem a jahodovou 
marmeládou a čaj, zásobili se balíčkem s jídlem (plněné bageta, semínková houska se sýrem, koláč, 
jablko, sušenka) i nápoji a vyrazili na celodenní výlet. Vlakem jsme z Brandýsa nad Orlicí dojeli do 
České Třebové a odtud se vydali za poněkud nevlídného počasí přes park Javorka, Kozlovský kopec 
a obec Kozlov s krásně zdobenou chalupou malíře Maxe Švabinského na lokalitu Křivolík. Skupina 
experimentálních archeologů, jejímž členem je i náš lektor Tonda, tam vytváří model pravěké osady. 
Místo bylo velice zajímavé, stavby romantické, dovednosti našich dávných předků byly 
obdivuhodné, ale přece jen jsme už příliš zhýčkaní vymoženostmi moderní doby a rádi jsme se 
vrátili do reálného času. Cestou jsme prověřovali znalosti přírody. Došli jsme do Dlouhé Třebové, 
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odkud jsme dojeli do Brandýsa nad Orlicí. Navštívili jsme místo, kde se ukrýval před 
pronásledováním Jan Ámos Komenský a kde napsal své známé dílo Labyrint světa a ráj srdce. Do 
Oucmanic jsme se tentokrát vydali strmou stezkou přes Čertovu lávku. Po návratu jsme povečeřeli 
sekanou s bramborami, hořčicí a cibulí. Večer si každý mohl užít podle svých představ.  
 V pátek ráno jsme posnídali chléb s tvarohovou pomazánkou a čaj. Po sbalení věcí a úklidu 
pokojů jsme se proměnili ve zdatné ekonomy a architekty v simulační hře Ekodům. Na přesnídávku 
nás osvěžilo kiwi. Seznámili jsme se s lektorkou Ivou, která nás naučila techniku drátkování se 
zdobením barevnými korálky. Ozdobili jsme si tímto způsobem na památku kámen. 
Poobědvali jsme bramborovou polévku a kuřecí závitek s rýží a zeleninovým salátem. Pak už 
následovalo jen rozloučení s pracovníky Palety, kteří náš program zabezpečovali. Ámos, Maryška a 
další živé osazenstvo Palety, o které někteří z nás během pobytu pečovali, se loučilo také. Před námi 
byla už jen pěší cesta do Brandýsa nad Orlicí a odtud vlakem přes Choceň a Hradec Králové do 
Jičína, kde náš letošní ekologický kurz definitivně skončil. 
 
 Zážitky a vzpomínky osvěží fotografie, které poskytnu každému, kdo si přinese CD 
nebo jiný nosič s volnými asi 1,5 GB.  
 
 Fakturou jsme uhradili PSEV Paleta za pobyt, stravu a programy Kč 1.689,- na osobu  
Za jízdné Jičín – Brandýs nad Orlicí a zpět jsme zaplatili celkem Kč 155,- na osobu.  
Za jízdné na celodenní výlet Brandýs nad Orlicí – Česká Třebová a zpět Kč 36,- na osobu.  
Vzhledem ke skupinové slevě jízdného nejsou celkové částky dělitelné beze zbytku. 
Zaokrouhlení bylo provedeno vždy ve prospěch účastníků. 
Na 25 účastníků tak vychází náklady Kč 1.880,-  
Z vybraných Kč 2.000,- bylo každému účastníkovi proti podpisu vráceno Kč 120,-  
Doklady jsou uloženy v účetnictví školy a jsou zájemcům k nahlédnutí.  
   
 
     S paní učitelkou Evou Budínskou a paní asistentkou Ivanou Komárkovou jsme se 
shodli, že s chováním všech účastníků jsme byli opravdu velmi spokojeni. Někteří prokázali 
rovněž pěkné znalosti přírody. Pro takové žáky je opravdu radost pořádat podobné akce.  
Pokud bude v příštím školním roce dostatek zájemců, mám připravený třídenní ekologický 
kurz (pro někoho možná hodně překvapivě) do Prahy.                
 
     Vážení rodiče, opravdu bych uvítal, kdybyste mi v odpovědním lístku napsali, zda a jak jste 
si se svými dětmi o prvním ekologickém kurzu popovídali. Očekávám veškeré a uvítám především 
kritické připomínky a také náměty, hlavně proto, abych je mohl využít v následujících letech. 
Děkuji rodi čům za spolupráci. 
              
Hezké dny v posledních měsících školního roku a příjemné prožití blížících se prázdnin přeje  

vedoucí kurzu František Kynčl 
 
 
 
 
 
................................................................ zde odstřihněte ...................................................................... 
                                         
   ODPOVĚDNÍ   LÍSTEK 
 
Naše dcera/náš syn ........................................................................................................................... 
 
se zúčastnil(a) ekologického kurzu v Pobytovém SEV PALETA v Oucmanicích  
ve dnech 12. - 15. dubna 2016 v ceně Kč 1.880,-. 
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Z vybraných Kč 2.000,- bylo každému účastníkovi proti podpisu vráceno Kč 120,-.  
Souhlasíme s vyúčtováním a po projednání s naší dcerou/naším synem připojujeme tyto náměty   
a připomínky (uveďte prosím na zadní stranu). 
                                                                             ................................................................................ 
                                                                                                                     podpis rodičů 

EKOLOGICKÝ KURZ pro 8. ročník - TEREZA  PRAHA  
 

                          Vážení rodiče,  
 
 stalo se již tradicí, že naše celoroční práce ve volitelném předmětu EKOLOGICKÉ PRAKTIKUM  
vrcholí vícedenním kurzem na přírodovědně zajímavá místa. Po loňské akci v Pobytovém středisku 
ekologické výchovy v Oucmanicích  jsem letos pro všechny žáky 8. ročníku zatím předběžně zamluvil  

na 10. - 12. 5. 2016    i/nebo     17. – 19. 5. 2016 třídenní pobyt v Praze. 
 

Podle počtu přihlášených žáků by se uskutečnil  
a) buď jeden společný kurz pro obě třídy (nejvýše ale 26 účastníků) 
b) nebo v případě více zájemců dva kurzy pro každou třídu zvlášť. 

 
  Noclehy jsou zamluvené v objektu sdružení TEREZA v Haštalské ulici v centru Prahy.  
Spali bychom v hezky upraveném podkroví, k dispozici jsou kuchyňka, sprchy a WC.  Nutný je ale vlastní 
spací pytel a pro chlapce i karimatka (ty dvě noci „na tvrdém“ my chlapi ale přece vydržíme).  
        Jídlo by si zajišťoval každý sám. Na první den své děti jistě vybavíte, na snídaně a večeře si nakoupí 
každý podle své chuti v pražských obchodech. K přípravě jednoduchých jídel je k dispozici zmiňovaná 
kuchyňka se základním nádobím a varnou konvicí. Druhý den je možný oběd v zoo, poslední den musíme 
vydržet o studené stravě, po návratu toto strádání svým ratolestem jistě vynahradíte uvítací hostinou.  
              Připravil jsem tento program: 
     První den navštívíme nejdříve Vyšehrad, projdeme historickým středem na Kampu, následuje procházka 
po Petříně včetně výstupu na rozhlednu a nakonec komentovaná exkurze zahradami Pražského hradu. 
      Druhý den po plavbě lodí po Vltavě nás čeká prohlídka pražské ZOO a Botanické zahrady v Tróji a 
návštěva některého přírodovědně velmi zajímavého pražského chráněného území. 
      Třetí den návštěva Náprstkova muzea nebo jiné akce podle aktuální nabídky, která bývá bohatá. 
 
 Z mé strany je podmínkou účasti velmi dobrá práce v ekologickém praktiku během celého školního 
roku a naprosto spolehlivé chování, což je vzhledem k situaci v Praze jistě zcela pochopitelný požadavek. 
 Hlavním předpokladem je ale to, zda svému dítěti tento kurz umožníte.  
Zatím předpokládám náklady ve výši asi 1.200,-Kč na žáka za ubytování, vstupné, jízdné vlakem, MHD a lodí 
(ale vše se bohužel zdražuje!). Částku v hotovosti budu vybírat začátkem března 2016. 
Výslednou cenu by mohl snížit případný sponzor. Velice bych uvítal, kdybyste mi 
pomohli nějaké kontakty najít. Dejte mi vědět jakékoliv náměty a doporučení, pokud 
máte se sponzorstvím a daňovými odpočty nějaké zkušenosti a byli byste případně 
ochotni sami přispět. Prostředky by bylo možné uložit na základě sponzorské dohody 
na účtu Klubu rodi čů a přátel Čtyřky s dodatkem, na jakou konkrétní akci jsou 
určeny. 
      
Na přiloženém lístku mi závazně sdělte, zda svému dítěti exkurzi umožníte. Prosím, abyste mi podepsaný 
ústřižek poslali nejpozději do pondělí 30. listopadu 2015. Termín je třeba dodržet, abych 
kurz v Praze v tento den potvrdil nebo odvolal. 
 Jakékoliv další dotazy, náměty nebo upřesnění zodpovím na: kyncl.4zs@seznam.cz    
                                                                                                                                       Děkuji. 
                                                                                                            Jen vše dobré v blížícím se roce 2016  
               přeje 
                                                                                                                          vedoucí kurzu František Kynčl 
                                                    
.....................................................................zde odstřihněte................................................................................... 
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ZÁVAZNÁ  PŘIHLÁŠKA  

EKOLOGICKÝ KURZ  8. ročník   -    TEREZA   PRAHA   
 
 
     Umožníme, aby se naše dcera/náš syn ............................................................................. 
zúčastnil(a) ekologického kurzu do Prahy na jaře 2016 v zatím předpokládané ceně  1.200,-Kč. 
 
 
                                                                                                        ............................................................... 
                                                                                                                          podpis rodičů 
 

                                             Vážení rodiče,                     
pomalu se blíží datum odjezdu na ekologický kurz pro žáky 8. A 

do základny sdružení TEREZA v Haštalské ulici v Praze. 
 

   Sejdeme se v úterý 10. května 2016 již v 6:10 hodin na vlakovém nádraží v Jičíně,  
vrátíme se tamtéž ve čtvrtek 12. května 2016 v 15:29 hodin (v případě dopravní komplikace o hodinu 
později).  
 
   Kromě základních osobních a hygienických potřeb je nutné vzít si s sebou: 
SPACÁK (všichni!), KARIMATKU (vezmou si pouze chlapci, srovnat si záda je pro nás tak zdravé!), 
přezůvky, brýle a krém s UV filtrem, repelent proti hmyzu a klíšťatům, osobní léky, karti čku zdravotního 
pojištění, pokrývku hlavy, neprůhledný šátek na hry, láhev na pití. 
   Za nejlepší zavazadlo považuji zcela jednoznačně batoh + malý batůžek. Důležité jsou pohodlné boty. 
                 Předpokládaný program s možností změny: 
     V úterý nejdříve prohlídka Vyšehradu, dále Kampa, potom procházka po Petříně včetně výstupu na 
rozhlednu a nakonec exkurze zahradami Pražského hradu. 
      Ve středu dopoledne plavba lodí po Vltavě, prohlídka pražské ZOO a Botanické zahrady v Tróji a 
odpoledne výlet do přírodní rezervace Prokopské údolí. 
      Ve čtvrtek si prohlédneme dle aktuální nabídky přírodovědnou expozici některého z pražských muzeí. 
 Hlavně podle počasí nebo nabídky pracovníků TEREZY možná program ještě trochu upravíme. 

Účastnický poplatek Kč 1.200,- zaplaťte prosím v hotovosti vedoucímu kurzu do 1. dubna 2016. 
Platit z něho budu dopravu vlakem, lodí a MHD, dále nocležné a veškeré vstupné. Po skončení akce Vás budu 
informovat o jejím průběhu, chování Vaší dcery nebo Vašeho syna a předložím vyúčtování. 
      Z vlastního kapesného si účastník hradí stravu a případný nákup suvenýrů. Z dosavadních zkušeností 
vím, že na první den své děti jídlem a pitím vybavíte, potom si každý bude moci podle své chuti nakoupit 
v obchodech (ceny v Albertu pod OD Kotva jsou běžné). K přípravě opravdu jen velmi jednoduchých jídel 
budeme mít k dispozici kuchyňku s varnou konvicí a nádobím. Ve středu je možný oběd v ZOO, ve čtvrtek 
vydržíme o studené stravě, prosím, vynahraďte po návratu toto strádání svým nejdražším uvítací hostinou. 
        Náklady na kurz by nám mohl ještě snížit případný sponzor, který by přes sponzorskou smlouvu 
s Klubem rodičů naši akci podpořil. Kdybyste někdo byli sami ochotni nebo o nějaké možnosti věděli, dejte 
mi prosím zprávu (kyncl.4zs@seznam.cz). Kdykoliv také e-mailem do odjezdu odpovím na veškeré vaše 
dotazy. 
   Věřím, že tímto kurzem nejlépe zakončíme naši celoroční práci ve volitelném předmětu ekologické 
praktikum. 
 Budeme maximálním možným způsobem dbát o bezpečnost Vašich dětí. Přesto bych Vás, vážení rodiče, 
chtěl moc poprosit, abyste před odjezdem se svými dětmi vážně pohovořili o tom, že pro pobyt ve 
velkoměstě jako Praha je nezbytně nutné dodržování všech domluvených pokynů. Uslyší to od nás 
mnohokrát, ale opatrnosti není nikdy dost. Při krátkodobých rozchodech musí účastníci dodržovat 
vymezený prostor a dohodnutá pravidla. Při jejich porušení upozorňuji, že budeme přestupky 
mimořádně přísně kázeňsky trestat. Takový postup budete jistě i Vy považovat za naprosto 
pochopitelný. Zatím se tak ještě nikdy nestalo, věřím, že se účastníkům bude kurz líbit.  
 
   Na tři pěkné dny v Praze se společně s paní učitelkou Evou Budínskou 
                                                                                                                  těší vedoucí kurzu František Kynčl 
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   EKO-KURZ 8. A  ODPOVĚDNÍ LÍSTEK    -   TEREZA  PRAHA  
 
   Naše dcera/náš syn........................................................................................................................... 
  
se zúčastní  ekologického kurzu ve dnech 10. – 12. května 2016 do Prahy  
v předpokládané ceně 1.200,- Kč.  
Byl(a) upozorněn(a) na nutnost přesného dodržování pokynů pedagogického doprovodu. 
Bereme na vědomí, že škola neručí během exkurze za fotoaparáty, elektroniku a mobilní telefony.  
 
    Na druhou stranu tohoto lístku prosím určitě uveďte, co bychom jako učitelé měli o Vašem dítěti znát, 
především možné problémy jeho zdravotního stavu. 
 
                                                                                                ............................................................. 
                                                                                                              podpis rodičů 
 

EKOLOGICKÝ KURZ 8. A V PRAZE VE DNECH 10. – 12. KV ĚTNA 2016 
 
V úterý 10. května jsme odjeli vlakem přes Nymburk do Prahy. Ubytovali jsme se v podkroví budovy 
ekologického sdružení TEREZA Praha v Haštalské ulici. Již první den byl nabitý program. Prohlédli jsme 
si Vyšehrad, každý si dle vlastního uvážení prohlédl Slavín, kde jsou pohřbeny známé osobnosti naší historie. 
Po návratu do centra Prahy jsme přešli přes Karl ův most na Kampu a vyjeli lanovkou na Petřín. Vystoupali 
jsme na Petřínskou rozhlednu a nenechali si ujít krásný pohled na naše hlavní město. Neztratili jsme se ani 
v zrcadlovém bludišti. Prošli jsme si na Hradě Královskou zahradu, kolem Zpívající fontány a Belvedéru 
navštívili Fíkovnu a Jelení příkop. Po Starých zámeckých schodech jsme sestoupili na Malou Stranu a jako 
správní Jičíňáci si prohlédli Valdštejnskou zahradu, kde nás zaujali krásní pávi. Po nákupu potravin jsme se 
vrátili na TEREZU. Večer jsme se ještě podívali na Staroměstské náměstí a ke Karolinu .  
 
Ve středu 11. května jsme si ráno přivstali, nakoupili potraviny, dojeli metrem na Karlovo náměstí, zastavili 
se v Resslově ulici u protifašistického památníku, prošli pod Tančícím domem a odjeli lodí Odra Pražské 
paroplavební společnosti do Tróji. V Botanické zahradě města Prahy jsme si prohlédli venkovní expozice i 
skleník Fata morgana, následně do odpoledních hodin jsme si důkladně prošli Zoologickou zahradu v Tróji. 
Potom jsme dojeli do Nových Butovic a podnikli výpravu „Suchou nohou po dně mořském“ – tak se nazývá 
průvodce Prokopským údolím, jedním z geologicky nejcennějších území nejen u nás, ale i v celé Evropě, 
které proslavil svými objevy unikátních zkamenělin francouzský inženýr Joachim Barrande. Večer jsme se 
pobavili buď při společenských hrách, nebo se skupinka nezdolných vydala do nákupního centra. 
 
Ve čtvrtek 12. května jsme ráno zabalili zavazadla, uklidili naše dočasné útočiště a metrem odjeli na 
Výstaviště v Letňanech, kde jsme se vžívali do dramatických událostí katastrofy lodi Titanic . Potom jsme se 
vrátili opět na Náměstí Republiky a podívali dle svého zájmu do obchodního centra Palladium. Následně jsme 
si vyzvedli v TEREZE zavazadla a šli na vlak, který nás dovezl přes Nymburk do Jičína. 
 
Jako náklady kurzu jsem zaplatil za každého účastníka za pobyt Kč 200,-, za jízdné MHD (2x24hodinovou 
jízdenku) Kč 110,-, za vstupné na Petřínskou rozhlednu Kč 30,-, do zrcadlového bludiště rovněž Kč 30,-, za 
loď do Tróji Kč 140,-, za vstupné do Botanické zahrady Praha Kč 68,- a za vstupné na výstavu Titanic Kč 
190,-. Celkem tedy náklady činily K č 768,-. Doklady jsou uloženy v kanceláři školy a jsou zájemcům 
v případě zájmu k nahlédnutí.  
Částkou Kč 2.652,- za vlak Praha - Jičín a zpět i K č 2.430,- za vstupné do ZOO Praha přispěl na 
ekologický kurz třídy 8. A Spolek rodičů a přátel Čtyřky ze sponzorského daru, který pro tento účel 
poskytli rodi če Kryštofa Novotného. 
Z vybraných Kč 1.200,- bylo zbývajících Kč 432,- vráceno každému účastníkovi proti podpisu.   S paní 
učitelkou Evou Budínskou jsme se shodli, že s chováním všech účastníků kurzu jsme byli naprosto 
spokojeni. Pro tak pohodové žáky je radost připravovat podobné akce. 
  Chtěl bych Vám již s předstihem sdělit , že mám pro budoucí 9. ročník zamluvený 5denní kurz do 
Krkonoš do Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory (SEVER) v Horním Maršově. Jezdíme tam již 
mnoho let a program se žákům vždy velmi líbil. Půjde ale o cenově poněkud náročnější akci, denní náklady 
na celodenní ubytování, stravování a program se nyní pohybují kolem Kč 500,- + doprava Jičín - Horní 
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Maršov. Budu proto již na podzim zjišťovat, zda v samotném závěru školní docházky tento kurz svým dětem 
umožníte. 
Vážení rodiče, prosím, abyste mi na odstřiženém odpovědním lístku odsouhlasili letošní vyúčtování a 
především bych uvítal, kdybyste připojili hlavně kritické p řipomínky a jakékoliv další náměty pro tyto akce. 
   Děkuji rodi čům za spolupráci a ekologům za vše prospěšné, co v tomto školním roce vykonali. 
                                                                             Hezké blížící se prázdniny přeje vedoucí kurzu František 
Kynčl 
 
 
 
ODPOVĚDNÍ LÍSTEK  
 
Naše dcera/náš syn …………………………………………………… se zúčastnil(a) ekologického kurzu 8. A 
do Prahy ve dnech 10. – 12. 5. 2016 v ceně Kč 768,-.  
Z vybraných Kč 1.200,- bylo zbývajících Kč 432,- vráceno každému účastníkovi proti podpisu.    
Seznámili jsme se s programem,  
souhlasíme s vyúčtováním a připojujeme tyto náměty a připomínky (uveďte prosím na zadní stranu). 
 
 
                                                                                                          Podpis rodičů   ………..…………………… 
 

                                             Vážení rodiče,                     
pomalu se blíží datum odjezdu na ekologický kurz pro žáky 8. B 

do základny sdružení TEREZA v Haštalské ulici v Praze. 
 

   Sejdeme se v úterý 17. května 2016 již v 6:10 hodin na vlakovém nádraží v Jičíně,  
vrátíme se tamtéž ve čtvrtek 19. května 2016 v 15:29 hodin (v případě dopravní komplikace o hodinu 
později).  
 
   Kromě základních osobních a hygienických potřeb je nutné vzít si s sebou: 
SPACÁK (všichni!), KARIMATKU (vezmou si pouze chlapci, srovnat si záda je pro nás tak zdravé!), 
přezůvky, brýle a krém s UV filtrem, repelent proti hmyzu a klíšťatům, osobní léky, karti čku zdravotního 
pojištění, pokrývku hlavy, neprůhledný šátek na hry, láhev na pití. 
   Za nejlepší zavazadlo považuji zcela jednoznačně batoh + malý batůžek. Důležité jsou pohodlné boty. 
                 Předpokládaný program s možností změny: 
     V úterý nejdříve prohlídka Vyšehradu, dále Kampa, potom procházka po Petříně včetně výstupu na 
rozhlednu a nakonec exkurze zahradami Pražského hradu. 
      Ve středu dopoledne plavba lodí po Vltavě, prohlídka pražské ZOO a Botanické zahrady v Tróji a 
odpoledne výlet do přírodní rezervace Prokopské údolí. 
      Ve čtvrtek si prohlédneme dle aktuální nabídky přírodovědnou expozici některého z pražských muzeí. 
 Hlavně podle počasí nebo nabídky pracovníků TEREZY možná program ještě trochu upravíme. 

Účastnický poplatek Kč 1.200,- zaplaťte prosím v hotovosti vedoucímu kurzu do 1. dubna 2016. 
Platit z něho budu dopravu vlakem, lodí a MHD, dále nocležné a veškeré vstupné. Po skončení akce Vás budu 
informovat o jejím průběhu, chování Vaší dcery nebo Vašeho syna a předložím vyúčtování. 
      Z vlastního kapesného si účastník hradí stravu a případný nákup suvenýrů. Z dosavadních zkušeností 
vím, že na první den své děti jídlem a pitím vybavíte, potom si každý bude moci podle své chuti nakoupit 
v obchodech (ceny v Albertu pod OD Kotva jsou běžné). K přípravě opravdu jen velmi jednoduchých jídel 
budeme mít k dispozici kuchyňku s varnou konvicí a nádobím. Ve středu je možný oběd v ZOO, ve čtvrtek 
vydržíme o studené stravě, prosím, vynahraďte po návratu toto strádání svým nejdražším uvítací hostinou. 
        Náklady na kurz by nám mohl ještě snížit případný sponzor, který by přes sponzorskou smlouvu 
s Klubem rodičů naši akci podpořil. Kdybyste někdo byli sami ochotni nebo o nějaké možnosti věděli, dejte 
mi prosím zprávu (kyncl.4zs@seznam.cz). Kdykoliv také e-mailem do odjezdu odpovím na veškeré vaše 
dotazy. 
   Věřím, že tímto kurzem nejlépe zakončíme naši celoroční práci ve volitelném předmětu ekologické 
praktikum. 
 Budeme maximálním možným způsobem dbát o bezpečnost Vašich dětí. Přesto bych Vás, vážení rodiče, 
chtěl moc poprosit, abyste před odjezdem se svými dětmi vážně pohovořili o tom, že pro pobyt ve 
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velkoměstě jako Praha je nezbytně nutné dodržování všech domluvených pokynů. Uslyší to od nás 
mnohokrát, ale opatrnosti není nikdy dost. Při krátkodobých rozchodech musí účastníci dodržovat 
vymezený prostor a dohodnutá pravidla. Při jejich porušení upozorňuji, že budeme přestupky 
mimořádně přísně kázeňsky trestat. Takový postup budete jistě i Vy považovat za naprosto 
pochopitelný. Zatím se tak ještě nikdy nestalo, věřím, že se účastníkům bude kurz líbit.  
 
   Na tři pěkné dny v Praze se společně s paní učitelkou třídní Ivanou Čepkovou 
                                                                                                                  těší vedoucí kurzu František Kynčl 
 
.....................................................zde odstřihněte .................................................................................................... 
 

   EKO-KURZ 8. B  ODPOVĚDNÍ LÍSTEK    -   TEREZA  PRAHA  
 
   Naše dcera/náš syn........................................................................................................................... 
  
se zúčastní  ekologického kurzu ve dnech 17. – 19. května 2016 do Prahy  
v předpokládané ceně 1.200, - Kč.  
Byl(a) upozorněn(a) na nutnost přesného dodržování pokynů pedagogického doprovodu. 
Bereme na vědomí, že škola neručí během exkurze za fotoaparáty, elektroniku a mobilní telefony.  
 
    Na druhou stranu tohoto lístku prosím určitě uveďte, co bychom jako učitelé měli o Vašem dítěti znát, 
především možné problémy jeho zdravotního stavu. 
 
                                                                                                ............................................................. 
                                                                                                              podpis rodičů 
 
 

EKOLOGICKÝ KURZ 8. B V PRAZE VE DNECH 17. – 19. KV ĚTNA 2016 
 
V úterý 17. května jsme odjeli vlakem přes Nymburk do Prahy. Ubytovali jsme se v podkroví budovy 
ekologického sdružení TEREZA Praha v Haštalské ulici. Již první den byl nabitý program. Prohlédli jsme 
si Vyšehrad, každý si dle vlastního uvážení prohlédl Slavín, kde jsou pohřbeny známé osobnosti naší historie. 
Po návratu do centra Prahy jsme přešli přes Karl ův most na Kampu a vyjeli lanovkou na Petřín. Vystoupali 
jsme na Petřínskou rozhlednu a nenechali si ujít krásný pohled na naše hlavní město. Neztratili jsme se ani 
v zrcadlovém bludišti. Prošli jsme si na Hradě Královskou zahradu, kolem Zpívající fontány a Belvedéru 
navštívili Fíkovnu a Jelení příkop. Využili jsme mimořádné možnosti prohlédnout si české korunovační 
klenoty ve Vladislavském sále Pražského hradu. Po Starých zámeckých schodech jsme sestoupili na Malou 
Stranu a jako správní Jičíňáci si prohlédli Valdštejnskou zahradu, kde nás zaujali krásní pávi. Po nákupu 
potravin jsme se vrátili na TEREZU. Večer jsme si užili podle svých představ.  
Ve středu 18. května jsme si ráno přivstali, nakoupili potraviny, dojeli metrem na Karlovo náměstí, zastavili 
se v Resslově ulici u protifašistického památníku, prošli pod Tančícím domem a odjeli lodí Odra Pražské 
paroplavební společnosti do Tróji. V Botanické zahradě města Prahy jsme si prohlédli venkovní expozice i 
skleník Fata morgana, následně do odpoledních hodin jsme si důkladně prošli Zoologickou zahradu v Tróji. 
Potom jsme dojeli do Nových Butovic a podnikli výpravu „Suchou nohou po dně mořském“ – tak se nazývá 
průvodce Prokopským údolím, jedním z geologicky nejcennějších území nejen u nás, ale i v celé Evropě, 
které proslavil svými objevy unikátních zkamenělin francouzský inženýr Joachim Barrande. Večer se nejdříve 
skupinka nezdolných vydala do nákupního centra a následně ti nejzdatnější si ještě prošli noční Prahu od 
Staroměstského náměstí přes Karolinum, Stavovské divadlo až na Václavské náměstí. 
Ve čtvrtek 19. května jsme ráno zabalili zavazadla, uklidili naše dočasné útočiště a metrem odjeli na 
Výstaviště v Letňanech, kde jsme se vžívali do dramatických událostí katastrofy lodi Titanic . Potom jsme se 
vrátili opět na Náměstí Republiky a podívali dle svého zájmu do obchodního centra Palladium. Následně jsme 
si vyzvedli v TEREZE zavazadla a šli na vlak, který nás dovezl přes Nymburk do Jičína. 
 
Jako náklady kurzu jsem zaplatil za každého účastníka za pobyt Kč 200,-, za jízdné MHD (2x24hodinovou 
jízdenku za Kč 55,-) Kč 110,-, za loď do Tróji Kč 140,-, za vstupné do Botanické zahrady Praha Kč 68,-, za 
vstupné do ZOO Praha 135,- a za vstupné na výstavu Titanic Kč 190,-. Jízdné za vlak Praha - Jičín a zpět 
2.244,- není vzhledem ke skupinové slevě dělitelné beze zbytku, částka byla zaokrouhlena ve prospěch 
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účastníků na Kč 149,-. Celkem tedy náklady činily K č 992,-. Doklady jsou uloženy v kanceláři školy a jsou 
zájemcům v případě zájmu k nahlédnutí.  
Částkou Kč 900,- za vstupné pro všech 15 účastníků na Petřínskou rozhlednu za Kč 30,- a do zrcadlového 
bludiště rovněž za Kč 30,- přispěl na ekologický kurz třídy 8. B Spolek rodičů a přátel Čtyřky  
Z vybraných Kč 1.200,- bylo zbývajících Kč 208,- vráceno každému účastníkovi proti podpisu.   S paní 
učitelkou Ivanou Čepkovou jsme se shodli, že s chováním všech účastníků kurzu jsme byli naprosto 
spokojeni. Pro tak pohodové žáky je radost připravovat podobné akce. 
  Chtěl bych Vám již s předstihem sdělit , že mám pro budoucí 9. ročník zamluvený 5denní kurz do 
Krkonoš do Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory (SEVER) v Horním Maršově. Jezdíme tam již 
mnoho let a program se žákům vždy velmi líbil. Půjde ale o cenově poněkud náročnější akci, denní náklady 
na celodenní ubytování, stravování a program se nyní pohybují kolem Kč 500,- + doprava Jičín - Horní 
Maršov. Budu proto již na podzim zjišťovat, zda v samotném závěru školní docházky tento kurz svým dětem 
umožníte. 
Vážení rodiče, prosím, abyste mi na odstřiženém odpovědním lístku odsouhlasili letošní vyúčtování a 
především bych uvítal, kdybyste připojili hlavně kritické p řipomínky a jakékoliv další náměty pro tyto akce. 
   Děkuji rodi čům za spolupráci a ekologům za vše prospěšné, co v tomto školním roce vykonali. 
                                                                             Hezké blížící se prázdniny přeje vedoucí kurzu František 
Kynčl 
 
 
 
ODPOVĚDNÍ LÍSTEK 
 
Naše dcera/náš syn …………………………………………………… se zúčastnil(a) ekologického kurzu 8. B 
do Prahy ve dnech 17. – 19. 5. 2016 v ceně Kč 992,-.  
Z vybraných Kč 1.200,- bylo zbývajících Kč 208,- vráceno každému účastníkovi proti podpisu.    
Seznámili jsme se s programem,  
souhlasíme s vyúčtováním a připojujeme tyto náměty a připomínky (uveďte prosím na zadní stranu). 
 
          Podpis rodičů 

ZÁVĚREČNÝ EKOLOGICKÝ KURZ 
 
     Vážení rodiče, 
 
    v krátkém čase, který zbývá Vašim dětem v jejich docházce na naši školu, nás čekají úkoly velmi důležité. 
Až společně vyberete tu nejvhodnější střední školu a Vaše dcera nebo syn úspěšně zvládne přijímací řízení, 
bude před námi ještě jeden snad příjemný úkol – závěrečný ekologický kurz.   

Rád bych na něj pozval žákyně a žáky ekologického praktika,  
do naplnění kapacity ubytování uvítám i ostatní zájemce z 9. ročníku. 

      Patřím stále ještě k učitelům, kteří takové akce rádi připravují, protože na nich poznám své žáky z té 
nejdůležitější tedy lidské stánky, která se někdy může od školní úspěšnosti značně odlišovat. 
    Přicházím s nabídkou pobytu na Středisku Ekologické Výchovy a Etiky Rýchory (tedy SEVER) v Horním 
Maršově v Krkonoších. Jezdím tam již mnoho let s vycházejícími žáky z naší školy a účastníci na tuto akci i 
po letech rádi vzpomínají. 
 

Zamluvil jsem termín od pondělí 20. června do pátku 24. června 2016. 
 
    Z mé strany je jedinou podmínkou účasti takové chování, které mi bude zárukou, že se nebudu muset za 
své žáky omlouvat. Záleží mi na tom o to víc, že za dlouhé roky, kdy na SEVER jezdíme, se pracovníci 
střediska stali mými velmi dobrými přáteli. Jde mi skutečně jen o základy obyčejné lidské slušnosti, jinak si 
zábavy jistě užijeme dost. Alespoň dosavadní zážitky byly právě takové a účastníkům se tam vždy líbilo. 
    O celodenní program včetně výletů za zajímavostmi krkonošské přírody se nám postará parta opravdových 
nadšenců pod vedením Ing. Jaromíra Kvasničky. Líbí se mi, jak dokážou zábavnou formou spojit ekologii a 
etiku, tedy správné vztahy člověka nejen k přírodě, ale i k ostatním lidem a k sobě samému. 
    Úplně nejdůležitějším předpokladem je ale pochopitelně to, zda svým dětem kurz umožníte. 
 Celkové náklady kurzu odhaduji na 2.300 Kč za 4 dny ubytování, 4 dny celodenního stravování, 
4 dny celodenního programu a za dopravu Jičín - Horní Maršov a zpět. Je to hodně peněz, bohužel vše se 
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stále zdražuje (a asi i bude), ale věřte, že v porovnání s podobnými zařízeními nejsou tyto náklady přemrštěné. 
Snažím se Vás tedy proto alespoň takto včas s větším předstihem informovat.  
Uvedenou částku budu v hotovosti najednou vybírat až koncem dubna 2016. 
       Možná byste věděli o možnosti, jak získat na kurz příspěvek nebo sponzorský dar, 
který by cenu snížil. Mohla by být uzavřena dohoda s naším Klubem rodi čů a přátel 
Čtyřky, která by sponzorovi umožňovala daňovou úlevu a byla určena na podporu této 
konkrétní akce. Uvítám jakékoliv náměty a doporučení, pokud máte se sponzorstvím a 
daňovými odpočty nějaké zkušenosti a byli byste ochotni třeba sami přispět.  
  Na níže připojeném ústřižku mi prosím tedy dejte vědět nejpozději do pondělí 30. listopadu 2015, 
zda svému dítěti ekologický kurz umožníte. Podle počtu zájemců (nejméně ale 18 žáků!!!) 
bych ho v ten den v Horním Maršově závazně objednal nebo zrušil.   
                         Proto je skutečně bezpodmínečně nutné tento termín dodržet. 
 Jakékoliv další dotazy, náměty nebo upřesnění zodpovím na: kyncl.4zs@seznam.cz  
                                                                                                             
                                                                                                                   Jen vše dobré v blížícím se roce 2016 
                                                                                                                                                        Vám přeje 
 
                                                                                                                                vedoucí kurzu František Kynčl 
---------------------------------------------------------zde odstřihněte ---------------------------------------------------------- 

 

 ZÁVAZNÁ  PŘIHLÁŠKA 
 

ZÁVĚREČNÝ EKO-KURZ  9. ročník- SEVER HORNÍ MARŠOV   
 
   Umožníme, aby  se naše dcera / náš syn ..................................................................................... 
zúčastnil(a) závěrečného ekologického kurzu 20. - 24. června 2016 
v předpokládané ceně 2.300,- Kč na SEVER v Horním Maršově. 
                                                                            
                                                                                                              
....................................................................... 
                                                                                                                                       podpis rodičů 

                                                 Vážení rodiče, 
     rychle se blíží datum odjezdu na náš závěrečný ekologický kurz pro 9. ročník, tentokrát nás čeká pobyt na 
SEVERu, tedy Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory v Horním Maršově v Krkonoších. 
     Sejdeme se v pondělí 20. června 2016 v 7:50 na autobusovém nádraží v Jičíně. 
     Vrátíme se v pátek 24. června 2016 v 14:09 tamtéž, kde ekologický kurz ukončíme. 
     Všechny osobní věci doporučuji zabalit do batohu. Na delší výlety po Krkonoších jsou potřebné ještě 
menší batůžek, láhev na pití, pevné pohodlné boty (hlavně ne nové), brýle a krém s UV filtrem, pokrývka 
hlavy, teplý svetr (rychlé změny počasí) a zcela určitě je nutná jinak značně nepopulární pláštěnka 
(neprofoukne). 
      Další nutné věci: kartička zdravotního pojištění, přezůvky, baterka, repelent proti hmyzu a klíšťatům, 
neprůhledný šátek na hry, osobní hygienické potřeby a případné osobní léky, oblečení sportovně turistického 
charakteru. Během kurzu škola nezodpovídá za mobilní telefony, fotoaparáty a elektroniku žáků. 
     Ubytováni budeme na vícelůžkových pokojích (povlečení zajištěno). Sociální zařízení jsou na patře. 
Snídaně budeme mít přímo ve středisku, na obědy a večeře dojdeme do nově opraveného objektu DOTEK. 
V pondělí začínáme až večeří, do té doby se každý stravuje ze svých zásob. V pátek končíme předčasným 
obědem.  
Při celodenním výletu na Sněžku obdržíme balíček na cestu. Po celou dobu je k dispozici čaj, šťáva (i na 
cesty). 
    Pobyt je pracovní, čekají nás pestré dopolední, odpolední a večerní aktivity pod vedením pracovníků 
SEVERu zaměřené na prožitky při poznávání přírody Krkonoš, porozumění sobě i jiným, dále simulační hry a 
turistika. 
      Předešlým účastníkům se pobyt na středisku líbil. O dobré práci SEVERu svědčí mimochodem i 
skutečnost, že termíny se musejí objednávat více než dva roky dopředu. 
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     Z vybraných peněz budou hrazeny veškeré náklady, případné kapesné proto poslouží jen k nákupům 
nadlepšení stravy v obchodě v obci nebo k zakoupení suvenýrů a jeho výše je zcela závislá na náročnosti 
účastníka.  
Náklady na kurz by nám ještě mohl snížit případný sponzor, který by přes smlouvu se Spolkem rodičů a 
přátel Čtyřky naši akci podpořil. Kdybyste byli sami ochotni nebo o nějaké možnosti věděli, dejte mi ještě 
zprávu. 
Uvítám všechny další Vaše připomínky a náměty, do odjezdu rád zodpovím Vaše dotazy přes IŽK nebo e-
mailem kyncl.4zs@seznam.cz. Účastnický poplatek Kč 2.300,- prosím zaplatit v hotovosti do pátku 29. 
dubna 2016. 
    Vyúčtování celé akce předložím všem účastníkům k nahlédnutí a případný přebytek vrátím proti podpisu. 
Chtěl bych Vás, vážení rodiče, poprosit, abyste si s dětmi před odjezdem pohovořili o tom, že hlavně pro 
pobyt v horách je bezpodmínečně nutné dodržování všech dohodnutých pokynů. Při jejich hrubém 
porušení účastníkem budeme nuceni jeho pobyt předčasně bez náhrady ukončit a vše následně přísně 
kázeňsky řešit. 
     Zatím se tak ještě nikdy nestalo a věřte, že právě na tyto chvíle v úplném závěru působení Vašich dětí 
na ČTYŘCE opravdu všichni rádi vzpomínáme a bývalí účastníci pobyt na SEVERu považují za krásný 
zážitek. 

 
Na pohodově strávené dny v Krkonoších se těší  

společně s paní učitelkou Mgr. Renatou Doškářovou, která jede s námi, 
vedoucí kurzu František Kynčl 

 
..........zde odstřihněte ................................................................................................................................ 
          

 ODPOVĚDNÍ LÍSTEK   -  SEVER HORNÍ MARŠOV  –  9. ročník 
 
     Naše dcera/náš syn  .......................................................................................................................... 
    se zúčastní ekologického kurzu v předpokládané ceně 2.300,- Kč ve dnech 20. června – 24. června 2016. 
 
   V té době je nás rodiče možné kontaktovat na těchto telefonech: 
   domů: 
   do zaměstnání: 
   mobil: 
   S naší dcerou / s naším synem jsme pohovořili o nutnosti dodržování dohodnutých pokynů. 
 
  Bereme na vědomí, že během kurzu škola nezodpovídá za mobilní telefony, fotoaparáty a elektroniku. 
Na zadní stranu tohoto lístku uveďte vše důležité, co bych jako učitel měl vědět o Vaší dceři / o Vašem synovi, 
především o možných problémech zdravotního stavu.  
 
                                                                                                              ……………………………………….. 
                                                                                                                                podpis rodičů 
 

CO JSME PROŽILI NA SEVER u V HORNÍM MARŠOV Ě aneb 
EKOLOGICKÝ KURZ 9. RO ČNÍKU VE DNECH 20. – 24. ČERVNA 2016 

               STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY V HORNÍM MARŠOVĚ                     
     PSČ 542 26, tel./fax 499 874 181, tel. 499 874 280, 499 874 326,e-mail: sever-hm@ekologickavychova.cz 

garanti našeho kurzu „TÝDEN PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT“: Milada DOBIÁŠOVÁ, Mgr. Jakub WEBER 
pondělí 20. 6. 
po příjezdu: pokyny, ubytování 
odpoledne: hry na seznamování a spolupráci ve skupině – představování, kruhy, rovnání se podle dlaní, 
znamení zvěrokruhu a sourozenců beze slov, mašinky, ulička důvěry, brod přes řeku, šátky, čtverec z lana 
večeře: lehká zeleninová polévka s rajčaty a kuskusem, kuře s rýží, pórkové soté s arašídy a bylinkami, čaj       
večer: kultury Alfa a Beta - tolerance  
úterý 21. 6. 
snídaně: tvarohová pomazánka, chléb, máslo, zelenina (ředkvičky, okurka), čaj 
dopoledne: simulační počítačová hra FISH BANKS, lovení ryb, obnovitelné zdroje, udržitelný život                    
oběd: provensálská cibulačka, lassagne, bylinkový čaj                      
odpoledne: BIOMONITORING - lovení vodních bezobratlých živočichů v Lysečinském potoce a řece Úpě, 
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                   určování podle klíče, bioindikátory čistoty, měření pH, brodění řekou, dojení koz 
večeře: zeleninový guláš, čaj 
večer: téma ZVÍŘE – vyhubená zvířata (blboun nejapný), Bestiář – zhášení svíček za zvířata (ale s nadějí …) 
středa 22. 6. 
snídaně: dalamánky, plátkový sýr, máslo, marmeláda, zelenina (paprika, rajče, okurka), čaj 
dopoledne: Neviditelná ruka trhu – simulační hra, rozdělení států a světadílů podle počtu obyvatel a bohatství  
oběd: zeleninový vývar s pohankou, koprová omáčka s masem, vařeným vajíčkem a žemlovým knedlíkem 
odpoledne: VÝVOJ KRAJINY v Krkonoších během staletí osidlování člověkem od roku 1000 po dnešek, 
vycházka po okolí, starý kostel, příběhy,  
večeře: těstoviny s domácím pestem, česnekem a brokolicí 
večer: DIVADLO - dramatizace příběhů z dějin Krkonoš 
čtvrtek 23. 6. 
snídaně: rohlíky, máslo, marmeláda, jogurt, müsli, čaj 
CELODENNÍ VÝLET: Obřím dolem na Sněžku, přes Úpské rašeliniště a Luční boudu do Pece pod Sněžkou 
balíček na cestu: bageta s máslem a plátkovým sýrem, pizzarohlík, „šáteček“, kapesní piškoty, hruška, jablko  
večeře: vepřová kýta pomalu pečená na šalvěji, s dušeným hlávkovým zelím a krkonošskými hopdovody 
večer: táborák s opékáním, stezka odvahy (se světluškami) 
pátek 24. 6. 
snídaně: vánočka, máslo, marmeláda, čaj 
dopoledne: hodnocení kurzu a výroba smaltovaných přívěsků  
oběd: krkonošské kyselo, brambory na loupačku s farmářským tvarohem a čerstvým máslem 
CELKOVÉ NÁKLADY  kurzu činily K č 2.010,- za ubytování, stravování a program a Kč 218,- za dopravu 
(pro účastníky mladší 15 let Kč 108,-) Celkem tedy na účastníka vychází náklady ve výši 2.228,-Kč (nebo 
Kč 2.118,-). Doklady jsou k nahlédnutí uloženy v kanceláři školy. Z vybraných Kč 2.300,- byla zbývající 
částka Kč 72,- (nebo Kč 182,-) vrácena každému účastníkovi proti podpisu.  Náklady na přepravu 
zavazadel nebyly dělitelné beze zbytku, ale zaokrouhleny ve prospěch účastníků. Na dopravu také 
přispěl Spolek rodičů a přátel Čtyřky. 
Vážení rodiče, prosím Vás, abyste mi svým podpisem na odpovědním lístku potvrdili vyúčtování celého 
kurzu a uvítám pro příští podobné akce Vaše jakékoliv kritické připomínky a veškeré další náměty. 
Děkuji Vám za spolupráci a snad i Vás potěší, že jsme se s paní učitelkou Renatou Doškářovou a lektory 
SEVERu shodli, že účastníci tohoto kurzu vytvořili pohodovou partu báječných mladých lidí, se kterými 
bylo velmi příjemné strávit v Horním Maršově jejich poslední ekologický kurz na ČTYŘCE.  
Hezké prázdniny, úspěšné vykročení středoškolákům v novém působišti a jen vše dobré v dalším životě 
                                                                                                                      přeje vedoucí kurzu František Kynčl 
……....odstřihněte.......................................................................................................................…………… 
 ODPOVĚDNÍ LÍSTEK 
   Naše dcera / náš syn.......................................................................................................................... 
se zúčastnil(a) ekologického kurzu 9. ročníku ve dnech 20. – 24. června 2016 na SEVER v Horním 
Maršově v ceně 2.228,-Kč (nebo Kč 2.118,-), zbývající částka Kč 72,- (nebo Kč 182,-) byla každému 
účastníkovi vrácena proti podpisu. Souhlasíme s vyúčtováním akce a k jejímu průběhu uvádíme  
na zadní stranu tohoto lístku naše náměty a připomínky                        
                                                                                                            podpis rodičů   …............................... 
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V rámci Ročního plánu ekologické výchovy 
  

vyhlašujeme  
 

pro školní rok 2015 – 2016 
školní ekologické téma  

 
spojené s celoroční soutěží pro všechny žáky naší školy 

 
„BAREVNÁ PALETA NAŠÍ P ŘÍRODY“ 

 
• V 1. pololetí: 

 
• Září –  přírodniny se žlutou barvou 
• Říjen –  přírodniny s oranžovou barvou 
• Listopad –  přírodniny se šedou barvou 
• Prosinec –  přírodniny s bílou barvou 
• Leden –  přírodniny s modrou barvou 

 
• Ve 2. pololetí: 

 
• Únor –   přírodniny s černou barvou 
• Březen –   přírodniny s hnědou barvou 
• Duben –  přírodniny se zelenou barvou 
• Květen –   přírodniny s fialovou barvou 
• Červen –   přírodniny s červenou barvou 

 
- Seznam poznávaných rostlin, živočichů a hub najdete na http://4zs.jicin.cz, obdrží ho 
na nástěnku každá třída, poskytnou ho na 1. stupni všichni třídní učitelé, na 2. stupni 
vyučující přírodopisu. 
- Ze seznamu bude vybráno 30 položek na vlastní poznávání. 
- Za každou přírodninu lze získat 3 body (zpravidla 2 body za rod a 1 bod za druh). 
- Soutěž bude probíhat v učebně přírodopisu (2. patro budovy II. stupně). 
- Ve stanovený den můžete přijít kdykoliv v době od 12:00 do 16:00 hodin. 
- Kromě dobrých znalostí si vezměte pouze vlastní psací potřeby.  
- Vyhodnocen bude každý měsíc zvlášť, diplom a odměny obdrží nejúspěšnější účastníci 
z každé kategorie a prémii ten, který obdrží nejvíce bodů bez rozdílu věku. 
- Na konci školního roku bude vyhlášeno pořadí po všech deseti kolech soutěže.  
- Pro nejlepší účastníky se pokusíme v červnu 2016 zajistit celodenní exkurzi. 
 
SOUTĚŽNÍ KATEGORIE: 
A) žákyně a žáci 2. a 3. tříd 
B) žákyně a žáci 4. a 5. tříd 
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C) žákyně a žáci 6. a 7. tříd 
D) žákyně a žáci 8. a 9. tříd 
X) žákyně a žáci 1. tříd 
 

Hodně úspěchů přeje všem účastníkům 
 

Mgr. František Kynčl, koordinátor ekologické výchovy, Základní škola, Jičín, Železnická 
460 
„BAREVNÁ PALETA NAŠÍ P ŘÍRODY“ – 1. kolo 
 
 V pondělí 21. září 2015 proběhlo v učebně přírodopisu první kolo soutěžního cyklu 
„Barevná paleta naší přírody“. Bylo zaměřené na poznávání rostlin, živočichů, hub a 
nerostů, u kterých se vyskytuje žlutá barva. 
Zúčastnilo se ho celkem 36 žáků.  
 
V kategorii X (žákyně a žáci 1. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě JOLANA ČMEJLOVÁ z 1. C 
na 2. místě ERAZIM ŠOLC z 1. A  
na 3. místě AGÁTA BYDŽOVSKÁ z 1. A  
                   ANNA LANDOVSKÁ z 1. A 
 
V kategorii A (žákyně a žáci 2. a 3. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě ALŽB ĚTA KREJCAROVÁ z 2. A 
na 2. místě JAKUB TICHÁ ČEK z 3. A 
na 3. místě DOROTA BUREŠOVÁ z 2. A 
 
 V kategorii B (žákyně a žáci 4. a 5. ročníku) se umístili:  
 
na 1. místě JIŘÍ ČECH ze 4. A 
na 2. místě ELIŠKA CHARVÁTOVÁ z 5. A 
na 3. místě ZUZANA ČMEJLOVÁ ze 4. A   
 
 V kategorii C (žákyně a žáci 6. a 7. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě NIKOL MRÁKOTOVÁ z 7. B 
na 2. místě KRYŠTOF ŽĎÁRSKÝ z 6. B 
na 3. místě VOJTĚCH GLANC ze 7. B 
 
V kategorii D (žákyně a žáci 8. a 9. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě KATE ŘINA CHARVÁTOVÁ z 8. A 
na 2. místě ELIŠKA KREJCAROVÁ z 8. B  
na 3. místě JAKUB KNITTL z 8. B 
na 4. místě VLADIMÍR MORÁVEK z 8. B 
                   MONIKA NEŠNEROVÁ z 8. B 
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Celoškolním vítězem bez rozdílu věku 
se v tomto kole se stal 
JIŘÍ ČECH ze 4. A  

 
se ziskem 90 bodů z 90 možných. 

 
Nejúspěšnějšími třídami byly na 1. stupni:1. A, 2. A a 4. A 

                                          na 2. stupni:7. B a 8. B  
 
 
„BAREVNÁ PALETA NAŠÍ P ŘÍRODY“ – 2. kolo 
 
 V pondělí 19. října 2015 proběhlo v učebně přírodopisu druhé kolo soutěžního 
cyklu „Barevná paleta naší přírody“. Bylo zaměřené na poznávání rostlin, živočichů a 
hub, u kterých se vyskytuje oranžová barva. 
Zúčastnilo se ho celkem 41 žáků.  
 
V kategorii X (žákyně a žáci 1. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě ŠTĚPÁN HRUŠKA z 1. B    
na 2. místě JOLANA ČMEJLOVÁ z 1. C  
na 3. místě MAGDALENA GLANCOVÁ z 1. B  
na 4. místě AGÁTA BYDŽOVSKÁ z 1. A 
na 5. místě ERAZIM ŠOLC z 1. A 
 
V kategorii A (žákyně a žáci 2. a 3. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě JAKUB TICHÁ ČEK z 3. A 
na 2. místě ALŽBĚTA KREJCAROVÁ z 2. A  
na 3. místě ANNA PERKNEROVÁ z 3. B 
 
 V kategorii B (žákyně a žáci 4. a 5. ročníku) se umístili:  
 
na 1. místě JIŘÍ ČECH ze 4. A 
na 2. místě ZUZANA ČMEJLOVÁ ze 4. A   
na 3. místě ELIŠKA CHARVÁTOVÁ z 5. A 
 
 V kategorii C (žákyně a žáci 6. a 7. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě VOJTĚCH GLANC ze 7. B  
na 2. místě LUKÁŠ JINDRA ze 7. B 
na 3. místě KRYŠTOF ŽĎÁRSKÝ z 6. B 
 
V kategorii D (žákyně a žáci 8. a 9. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě VLADIMÍR MORÁVEK z 8. B  
na 2. místě ELIŠKA NEZKUSILOVÁ z 8. B 
na 3. místě NIKOLA NEZKUSILOVÁ z 8. B 
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na 4. místě BARBORA MAT ĚJKOVÁ z 8. A 
na 5. místě KATEŘINA CHARVÁTOVÁ z 8. A 
na 6. místě BARBORA MOTTLOVÁ z 8. B 
na 7. místě ELIŠKA KREJCAROVÁ z 8. B 
                   JAKUB KNITTL z 8. B 
 

Celoškolními vítězi bez rozdílu věku 
se v tomto kole se stali 

ŠTĚPÁN HRUŠKA z 1. B a JIŘÍ ČECH ze 4. A  
 

se ziskem 90 bodů z 90 možných. 
 

Nejúspěšnějšími třídami byly na 1.: stupni 4. A a 1. B 
                                                   na 2.: stupni 8. B a 7. B  

„BAREVNÁ PALETA NAŠÍ P ŘÍRODY“ – 3. kolo 
 
 V pondělí 16. listopadu 2015 proběhlo v učebně přírodopisu třetí kolo soutěžního 
cyklu „Barevná paleta naší přírody“. Bylo zaměřené na poznávání rostlin, živočichů, 
hub, nerostů a hornin, u kterých se vyskytuje šedá barva. 
Zúčastnilo se ho celkem 55 žáků.  
 
V kategorii X (žákyně a žáci 1. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě ŠTĚPÁN HRUŠKA z 1. B    
                   JOLANA ČMEJLOVÁ z 1. C  
na 2. místě ERAZIM ŠOLC z 1. A 
na 3. místě JOHANA JANOUŠKOVÁ z 1. B 
 
V kategorii A (žákyně a žáci 2. a 3. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě ALŽB ĚTA KREJCAROVÁ z 2. A 
na 2. místě JAKUB TICHÁ ČEK z 3. A  
na 3. místě ANNA PERKNEROVÁ z 3. B 
 
 V kategorii B (žákyně a žáci 4. a 5. ročníku) se umístili:  
 
na 1. místě ZUZANA ČMEJLOVÁ ze 4. A  
                   JIŘÍ ČECH ze 4. A 
na 2. místě ELIŠKA CHARVÁTOVÁ z 5. A 
na 3. místě LEONTÝNA MACHÁ ČKOVÁ ze 4. A 
 
 V kategorii C (žákyně a žáci 6. a 7. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě LUKÁŠ JINDRA ze 7. B 
na 2. místě NIKOL MRÁKOTOVÁ z 7. B 
na 3. místě KRYŠTOF ŽĎÁRSKÝ z 6. B 
na 4. místě LUKÁŠ LEMBERK ze 7. B 
na 5. místě BARBORA BUDÍNSKÁ z 6. A 
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V kategorii D (žákyně a žáci 8. a 9. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě KATE ŘINA CHARVÁTOVÁ z 8. A  
na 2. místě NIKOLA NEZKUSILOVÁ z 8. B  
                   VLADIMÍR MORÁVEK z 8. B 
na 3. místě TEREZA VÁVROVÁ z 8. A 
na 4. místě ELIŠKA NEZKUSILOVÁ z 8. B 
na 5. místě ELIŠKA KREJCAROVÁ z 8. B 
 

Celoškolními vítězi bez rozdílu věku 
se v tomto kole se stali 

ŠTĚPÁN HRUŠKA z 1. B a JOLANA ČMEJLOVÁ z 1. C  
 

se ziskem 90 bodů z 90 možných. 
 

Nejúspěšnějšími třídami byly na 1. stupni: 4. A a 1. B 
                                                            na 2. stupni: 7. B, 8. B a 8. A 

„BAREVNÁ PALETA NAŠÍ P ŘÍRODY“ – 4. kolo 
 
 V pondělí 14. prosince 2015 proběhlo v učebně přírodopisu čtvrté kolo soutěžního 
cyklu „Barevná paleta naší přírody“. Bylo zaměřené na poznávání rostlin, živočichů, 
hub a nerostů, u kterých se vyskytuje bílá barva. 
Zúčastnilo se ho celkem 52 žáků.  
 
V kategorii X (žákyně a žáci 1. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě ŠTĚPÁN HRUŠKA z 1. B          
na 2. místě JOLANA ČMEJLOVÁ z 1. C 
na 3. místě JOHANA JANOUŠKOVÁ z 1. B 
 
V kategorii A (žákyně a žáci 2. a 3. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě JAKUB TICHÁ ČEK z 3. A  
na 2. místě ALŽBĚTA KREJCAROVÁ z 2. A 
na 3. místě FILIP NÁGL z 2. B 
 
 V kategorii B (žákyně a žáci 4. a 5. ročníku) se umístili:  
 
na 1. místě ZUZANA ČMEJLOVÁ ze 4. A      
na 2. místě JIŘÍ ČECH ze 4. A 
na 3. místě ELIŠKA CHARVÁTOVÁ z 5. A 
 
 V kategorii C (žákyně a žáci 6. a 7. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě LUKÁŠ JINDRA ze 7. B 
na 2. místě BARBORA BUDÍNSKÁ z 6. A 
na 3. místě MATYÁŠ PLÍŠEK ze 7. B 
na 4. místě LUKÁŠ LEMBERK ze 7. B 
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na 5. místě KRYŠTOF ŽĎÁRSKÝ z 6. B 
 
V kategorii D (žákyně a žáci 8. a 9. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě VLADIMÍR MORÁVEK z 8. B  
na 2. místě MONIKA NEŠN ĚROVÁ z 8. B 
na 3. místě KATEŘINA CHARVÁTOVÁ z 8. A 
na 4. místě LEONA VÁLKOVÁ z 9. A 
na 5. místě TEREZA VÁVROVÁ z 8. A 
 

Celoškolními vítězi bez rozdílu věku 
se v tomto kole se stali 

ŠTĚPÁN HRUŠKA z 1. B a VLADIMÍR MORÁVEK z 8. B  
 

se ziskem 90 bodů z 90 možných. 
 

Nejúspěšnějšími třídami byly na 1. stupni: 4. A a 1. B 
                                                   na 2. stupni 7. B a 8. B 

 
 
 

„BAREVNÁ PALETA NAŠÍ P ŘÍRODY“ – 5. kolo 
 
 V pondělí 11. ledna 2016 proběhlo v učebně přírodopisu páté kolo soutěžního cyklu 
„Barevná paleta naší přírody“. Bylo zaměřené na poznávání rostlin, živočichů, hub a 
nerostů, u kterých se vyskytuje modrá barva. 
Zúčastnilo se ho celkem 49 žáků.  
 
V kategorii X (žákyně a žáci 1. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě JOLANA ČMEJLOVÁ z 1. C 
na 2. místě ALŽB ĚTA HANÁ ČKOVÁ z 1. B 
na 3. místě ERAZIM ŠOLC z 1. A 
na 4. místě AGÁTA BYDŽOVSKÁ z 1. A   
 
V kategorii A (žákyně a žáci 2. a 3. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě ANNA PERKNEROVÁ z 3. B 
na 2. místě JAKUB TICHÁ ČEK z 
 
 3. A 
na 3. místě ALŽB ĚTA KREJCAROVÁ z 2. A 
 
 V kategorii B (žákyně a žáci 4. a 5. ročníku) se umístili:  
 
na 1. místě JIŘÍ ČECH ze 4. A  
na 2. místě ZUZANA ČMEJLOVÁ ze 4. A      
na 3. místě ELIŠKA CHARVÁTOVÁ z 5. A 
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na 4. místě LEONTÝNA MACHÁ ČKOVÁ ze 4. A 
 
 V kategorii C (žákyně a žáci 6. a 7. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě ANTONÍN SAJDL ze 7. B 
na 2. místě KRYŠTOF ŽĎÁRSKÝ z 6. B 
na 3. místě ŠIMON DOŠKÁŘ ze 7. A 
na 4. místě DAVID VINCENCI ze 7. B 
 
V kategorii D (žákyně a žáci 8. a 9. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě VLADIMÍR MORÁVEK z 8. B  
na 2. místě ADÉLA KYZIVÁTOVÁ z 8. B 
na 3. místě LEONA VÁLKOVÁ z 9. A  
                   VANESSA MACHATÁ z 8. B 
na 4. místě JAKUB KNITTL z 8. B 
na 5. místě KATEŘINA CHARVÁTOVÁ z 8. A 
 

Celoškolními vítězi bez rozdílu věku 
se v tomto kole se stali 

JIŘÍ ČECH ze 4. A a VLADIMÍR MORÁVEK z 8. B  
 

se ziskem 90 bodů z 90 možných. 
 

Nejúspěšnějšími třídami byly na 1.:stupni 4. A 
                                                   na 2.:stupni 8. B 

 
„BAREVNÁ PALETA NAŠÍ P ŘÍRODY“ – 6. kolo 
 
 V pondělí 8. února 2016 proběhlo v učebně přírodopisu šesté kolo soutěžního cyklu 
„Barevná paleta naší přírody“. Bylo zaměřené na poznávání rostlin, živočichů, hub a 
nerostů, u kterých se vyskytuje černá barva. 
Zúčastnilo se ho celkem 33 žáků.  
 
V kategorii X (žákyně a žáci 1. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě JOLANA ČMEJLOVÁ z 1. C 
                   ŠTĚPÁN HRUŠKA z 1. B 
na 2. místě JOHANA JANOUŠKOVÁ z 1. B 
na 3. místě ERAZIM ŠOLC z 1. A 
 
V kategorii A (žákyně a žáci 2. a 3. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě ALŽB ĚTA KREJCAROVÁ z 2. A  
na 2. místě ANNA PERKNEROVÁ z 3. B 
na 3. místě JAKUB TICHÁ ČEK ze 3. A 
 
 V kategorii B (žákyně a žáci 4. a 5. ročníku) se umístili:  
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na 1. místě JIŘÍ ČECH ze 4. A  
na 2. místě ZUZANA ČMEJLOVÁ ze 4. A      
na 3. místě ELIŠKA CHARVÁTOVÁ z 5. A 
 
 V kategorii C (žákyně a žáci 6. a 7. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě BARBORA BUDÍNSKÁ z 6. A 
na 2. místě LUKÁŠ JINDRA ze 7. B 
na 3. místě KRYŠTOF ŽĎÁRSKÝ z 6. B 
na 4. místě NIKOL MRÁKOTOVÁ ze 7. B 
 
V kategorii D (žákyně a žáci 8. a 9. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě BARBORA MAT ĚJKOVÁ z 8. A 
na 2. místě VLADIMÍR MORÁVEK z 8. B 
na 3. místě NIKOLA NEZKUSILOVÁ z 8. B 
                   KATEŘINA CHARVÁTOVÁ z 8. A 
na 4. místě LEONA VÁLKOVÁ z 9. A 
na 5. místě ELIŠKA NEZKUSILOVÁ  z 8. B 
na 6. místě ONDŘEJ MIKEŠ z 8. A 
 

Celoškolním vítězem bez rozdílu věku 
se v tomto kole se stal 
JIŘÍ ČECH ze 4. A     

 
se ziskem 90 bodů z 90 možných. 

 
Nejúspěšnějšími třídami byly na 1.: stupni 1. B a 4. A 
                                                   na 2.: stupni 8. A a 8. B 

 
„BAREVNÁ PALETA NAŠÍ P ŘÍRODY“ – 7. kolo 
 
 V pondělí 7. března 2016 proběhlo v učebně přírodopisu sedmé kolo soutěžního 
cyklu „Barevná paleta naší přírody“. Bylo zaměřené na poznávání rostlin, živočichů, 
hub a nerostů, u kterých se vyskytuje hnědá barva. 
Zúčastnilo se ho celkem 41 žáků.  
 
V kategorii X (žákyně a žáci 1. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě ŠTĚPÁN HRUŠKA z 1. B 
na 2. místě JOLANA ČMEJLOVÁ z 1. C 
na 3. místě JOHANA JANOUŠKOVÁ z 1. B 
na 4. místě AGÁTA BYDŽOVSKÁ z 1. A 
na 5. místě ERAZIM ŠOLC z 1. A 
 
V kategorii A (žákyně a žáci 2. a 3. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě ALŽB ĚTA KREJCAROVÁ z 2. A  



 54 

na 2. místě ANNA PERKNEROVÁ z 3. B 
 
 V kategorii B (žákyně a žáci 4. a 5. ročníku) se umístili:  
 
na 1. místě JIŘÍ ČECH ze 4. A  
na 2. místě ZUZANA ČMEJLOVÁ ze 4. A      
na 3. místě ELIŠKA CHARVÁTOVÁ z 5. A 
 
 V kategorii C (žákyně a žáci 6. a 7. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě BARBORA BUDÍNSKÁ z 6. A 
na 2. místě KRYŠTOF ŽĎÁRSKÝ z 6. B 
na 3. místě ANTONÍN SAJDL ze 7. B 
na 4. místě ADAM BUDÍN ze 7. B 
na 5. místě MATYÁŠ PLÍŠEK ze 7. B 
na 6. místě ŠIMON DOŠKÁŘ ze 7. A 
 
V kategorii D (žákyně a žáci 8. a 9. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě VLADIMÍR MORÁVEK z 8. B 
na 2. místě NIKOLA NEZKUSILOVÁ z 8. B 
na 3. místě ELIŠKA KREJCAROVÁ z 8. B 
                   KATEŘINA CHARVÁTOVÁ z 8. A 
na 4. místě ONDŘEJ MIKEŠ z 8. A 
 

Celoškolními vítězi bez rozdílu věku 
se v tomto kole se stali 

ŠTĚPÁN HRUŠKA z 1. B, JIŘÍ ČECH ze 4. A, 
BARBORA BUDÍNSKÁ z 6. A a VLADIMÍR MORÁVEK z 8. B     

 
se ziskem 90 bodů z 90 možných. 

 
Nejúspěšnějšími třídami byly na 1.: stupni 4. A 
                                                   na 2.: stupni 8. B 

„BAREVNÁ PALETA NAŠÍ P ŘÍRODY“ – 8. kolo 
 
 V úterý 5. dubna 2016 proběhlo v učebně přírodopisu osmé kolo soutěžního cyklu 
„Barevná paleta naší přírody“. Bylo zaměřené na poznávání rostlin, živočichů, hub a 
nerostů, u kterých se vyskytuje zelená barva. 
Zúčastnilo se ho celkem 49 žáků.  
 
V kategorii X (žákyně a žáci 1. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě ŠTĚPÁN HRUŠKA z 1. B 
        JOLANA ČMEJLOVÁ z 1. C 
 
V kategorii A (žákyně a žáci 2. a 3. ročníku) se umístili: 
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na 1. místě JAKUB TICHÁ ČEK z 3. A 
na 2. místě ALŽBĚTA KREJCAROVÁ z 2. A 
na 3. místě ANNA PERKNEROVÁ z 3. B 
 
 V kategorii B (žákyně a žáci 4. a 5. ročníku) se umístili:  
 
na 1. místě JIŘÍ ČECH ze 4. A  
                   LEONTÝNA MACHÁČKOVÁ ze 4. A 
na 2. místě ZUZANA ČMEJLOVÁ ze 4. A      
na 3. místě ELIŠKA CHARVÁTOVÁ z 5. A 
na 4. místě ŠTĚPÁN JANKŮ z 5. B 
 
 V kategorii C (žákyně a žáci 6. a 7. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě BARBORA BUDÍNSKÁ z 6. A 
na 2. místě LUKÁŠ JINDRA ze 7. B 
na 3. místě KRYŠTOF ŽĎÁRSKÝ z 6. B 
 
V kategorii D (žákyně a žáci 8. a 9. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě VLADIMÍR MORÁVEK z 8. B 
na 2. místě BARBORA MAT ĚJKOVÁ z 8. A 
na 3. místě KATEŘINA CHARVÁTOVÁ z 8. A 
na 4. místě NIKOLA NEZKUSILOVÁ z 8. B  
na 5. místě ELIŠKA NEZKUSILOVÁ z 8. B 
na 6. místě ELIŠKA KREJCAROVÁ z 8. B 
na 7. místě LEONA VÁLKOVÁ z 9. A 
 

Celoškolními vítězi bez rozdílu věku 
se v tomto kole se stali 

ŠTĚPÁN HRUŠKA z 1. B, JOLANA ČMEJLOVÁ z 1. C 
LEONTÝNA MACHÁ ČKOVÁ ze 4. A, JIŘÍ ČECH ze 4. A, 

BARBORA BUDÍNSKÁ z 6. A a VLADIMÍR MORÁVEK z 8. B     
 

se ziskem 90 bodů z 90 možných. 
 

Nejúspěšnějšími třídami byly na 1. stupni 4. A 
                                                             na 2. stupni 8. B a 8. A 

„BAREVNÁ PALETA NAŠÍ P ŘÍRODY“ – 9. kolo 
 
 V pondělí 2. května 2016 proběhlo v učebně přírodopisu deváté kolo soutěžního 
cyklu „Barevná paleta naší přírody“. Bylo zaměřené na poznávání rostlin, živočichů, 
hub a nerostů, u kterých se vyskytuje fialová až růžová barva. 
Zúčastnilo se ho celkem 43 žáků.  
 
V kategorii X (žákyně a žáci 1. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě ŠTĚPÁN HRUŠKA z 1. B 
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na 2. místě JOLANA ČMEJLOVÁ z 1. C 
na 3. místě JOHANA JANOUŠKOVÁ z 1. B 
 
V kategorii A (žákyně a žáci 2. a 3. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě ALŽB ĚTA KREJCAROVÁ z 2. A  
na 2. místě JAKUB TICHÁ ČEK z 
 3. A 
na 3. místě ANNA PERKNEROVÁ z 3. B 
 
 V kategorii B (žákyně a žáci 4. a 5. ročníku) se umístili:  
 
na 1. místě JIŘÍ ČECH ze 4. A             
na 2. místě ZUZANA ČMEJLOVÁ ze 4. A      
na 3. místě ELIŠKA CHARVÁTOVÁ z 5. A 
na 4. místě LEONTÝNA MACHÁ ČKOVÁ ze 4. A 
 
 V kategorii C (žákyně a žáci 6. a 7. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě BARBORA BUDÍNSKÁ z 6. A 
na 2. místě KRYŠTOF ŽĎÁRSKÝ z 6. B 
na 3. místě ADAM FLORIAN z 6. B 
 
V kategorii D (žákyně a žáci 8. a 9. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě MONIKA NEŠN ĚROVÁ z 8. B  
na 2. místě VLADIMÍR MORÁVEK z 8. B 
na 3. místě KATEŘINA CHARVÁTOVÁ z 8. A 
        NIKOLA NEZKUSILOVÁ z 8. B  
na 4. místě ELIŠKA NEZKUSILOVÁ z 8. B  
na 5. místě ELIŠKA KREJCAROVÁ z 8. B 
 

Celoškolními vítězi bez rozdílu věku 
se v tomto kole se stali 

ŠTĚPÁN HRUŠKA z 1. B a JIŘÍ ČECH ze 4. A 
 

se ziskem 90 bodů z 90 možných. 
 

Nejúspěšnějšími třídami byly na 1. stupni 4. A 
                                                   na 2. stupni 8. B 

 
 

„BAREVNÁ PALETA NAŠÍ P ŘÍRODY“ – 10. kolo 
 
 V pondělí 6. června 2016 proběhlo v učebně přírodopisu desáté kolo soutěžního 
cyklu „Barevná paleta naší přírody“. Bylo zaměřené na poznávání rostlin, živočichů, 
hub a nerostů, u kterých se vyskytuje červená barva. 
Zúčastnilo se ho celkem 51 žáků.  
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V kategorii X (žákyně a žáci 1. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě ŠTĚPÁN HRUŠKA z 1. B 
na 2. místě JOLANA ČMEJLOVÁ z 1. C 
na 3. místě JOHANA JANOUŠKOVÁ z 1. B 
 
V kategorii A (žákyně a žáci 2. a 3. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě JAKUB TICHÁ ČEK z 3. A  
na 2. místě ALŽBĚTA KREJCAROVÁ z 2. A 
na 3. místě ANNA PERKNEROVÁ z 3. B 
 
 V kategorii B (žákyně a žáci 4. a 5. ročníku) se umístili:  
 
na 1. místě JIŘÍ ČECH ze 4. A             
na 2. místě ZUZANA ČMEJLOVÁ ze 4. A      
na 3. místě LEONTÝNA MACHÁ ČKOVÁ ze 4. A 
 
 V kategorii C (žákyně a žáci 6. a 7. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě BARBORA BUDÍNSKÁ z 6. A 
na 2. místě LUKÁŠ JINDRA ze 7. B 
na 3. místě DAVID NOVÁK z 6. B 
 
V kategorii D (žákyně a žáci 8. a 9. ročníku) se umístili: 
 
na 1. místě NIKOLA NEZKUSILOVÁ z 8. B  
na 2. místě MONIKA NEŠN ĚROVÁ z 8. B 
na 3. místě VLADIMÍR MORÁVEK z 8. B         
na 4. místě ELIŠKA NEZKUSILOVÁ z 8. B  
na 5. místě ELIŠKA KREJCAROVÁ z 8. B 
na 6. místě JAN LOJDA z 8. A              
na 7. místě KATE ŘINA CHARVÁTOVÁ z 8. A  

 
 
 
 
 

Celoškolní vítězkou bez rozdílu věku 
se v tomto kole se stala 

NIKOLA NEZKUSILOVÁ z 8. B 
 

se ziskem 90 bodů z 90 možných. 
 

Nejúspěšnějšími třídami byly na 1. stupni 4. A 
                                                   na 2. stupni 8. B 
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VÝSLEDKOVÁ LISTINA RO ČNÍ CELOŠKOLNÍ SOUT ĚŽE 
„BAREVNÁ PALETA NAŠÍ P ŘÍRODY“ 

POŘADÍ             TŘÍDA  POČET BODŮ 

1. Jiří ČECH 4. A 885 

2. Zuzana ČMEJLOVÁ 4. A 852 

3. Jolana ČMEJLOVÁ 1. C 841 

4. Vladimír MORÁVEK 8. B 830 

5. Kateřina CHARVÁTOVÁ 8. A 754 

6. Štěpán HRUŠKA 1. B 710 

7. Alžběta KREJCAROVÁ 2. A 654 

8. Eliška KREJCAROVÁ 8. B 650 

9. Eliška CHARVÁTOVÁ 5. A 649 

10. Barbora BUDÍNSKÁ 6. A 626 

11. Kryštof ŽĎÁRSKÝ 6. B 610 

12. Nikola NEZKUSILOVÁ 8. B 578 

13. Jakub TICHÁ ČEK 3. A 577 

14. Eliška NEZKUSILOVÁ 8. B 545 

15. Anna PERKNEROVÁ 3. B 511 

16.  Monika NEŠNĚROVÁ 8. B 438 

17. Lukáš JINDRA 7. B 431 

18. Leontýna MACHÁČKOVÁ 4. A 405 

19. Martin KNITTL 8. B 392 

20. Jakub KNITTL 8. B 391 

21. Leona VÁLKOVÁ 9. A 353 

22. Nikol MRÁKOTOVÁ 7. B 333 

23. Barbora MAT ĚJKOVÁ 8. A 323 

24. Tereza VÁVROVÁ 8. A 319 

25. Barbora MOTTLOVÁ 8. B 315 
26. Vanessa MACHATÁ 8. B 307 
27. Lucie TUPÁČKOVÁ 8. B 289 
28. Ondřej MIKEŠ 8. A 286 
29. Vojt ěch GLANC 7. B 275 
30. Adéla KYZIVÁTOVÁ 8. B 271 

Odměnu pro 30 nejlepších účastníků poskytl: Spolek rodičů a přátel Čtyřky (celodenní exkurze do Českého ráje) 


