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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy
Název:
Adresa:
E-mail:
Právní forma:
IČO:
Identifikátor školy:
Zřizovatel:

Základní škola, Jičín, Železnická 460
Železnická 460, 506 01 Jičín
skola@4zs.mujicin.cz
příspěvková organizace
70 886 784
600 092 119
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. 22 545/200321.
Škola sdružuje:
1. Základní škola
kapacita: 700 žáků
IZO: 047 477 334
2. Školní družina
kapacita: 180 žáků
IZO: 117 300 039
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 2017 do 31. května 2020 byli zvoleni:
Doc. Mgr. KOZEL Tomáš, Ph.D. – předseda
Mgr. ČEPKOVÁ Ivana
Mgr. HLAVÁČOVÁ Jana
Mgr. JIRÁNKOVÁ Petra
Ing. KAZDA Miroslav
KMÍNKOVÁ Hana
Mgr. KOLÁČNÁ Radka
Ing. MAKOVIČKOVÁ Hana
Mgr. ZELINGEROVÁ Martina
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1.5 Odborová organizace
Ve škole působí ZO ČMOS pracovníků školství. Výbor tvoří:
předseda: Mgr. KONÍŘ Richard
člen výboru: Mgr. KŮTA Miloslav
Předseda 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: POKORNÁ Veronika IX. B
místopředseda: SARKOVÁ Sabrina VIII. B
člen: BODLÁK Ondřej IX. B
člen: JANOUŠKOVÁ Johana III. B
člen: MORÁVKOVÁ Nella V. B

1.7 Počet tříd a počet žáků (k 30. 6. 2018)
Ročník
školní
docházky

Počet tříd v
ročníku

Počet
chlapců

Počet dívek

Celkem žáků
v ročníku

1.

4

48

47

95

2.

3

49

31

80

3.

3

39

35

74

4.

2

29

24

53

5.

3

36

31

67

6.

3

35

44

79

7.

2

30

24

54

8.

3

42

29

71

9.

2

25

17

42

celkem

25

333

281

614

Celkový průměr žáků na třídu činí 24,6.

1.8 Charakteristika školy
Škola je pavilónového typu, čtyři pavilony využívá základní škola, v pátém jsou
některé třídy 1. stupně (třídy 1. a 2. ročníku), školní jídelna a školní družina.
Pro výuku je k dispozici 30 učeben, z toho 11 odborných: učebna českého jazyka
s knihovnou, cizích jazyků, ekologické výchovy, fyziky, hudební výchovy, chemie
a zeměpisu, praktických činností, přírodopisu, výpočetní techniky, výtvarné výchovy a cvičná
kuchyň. Kmenové učebny jsou vybaveny keramickými tabulemi, inovuje se žákovský
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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 stále se rozvíjející ekologický areál
„Čtyřlístek“ se zajímavou naučnou stezkou, keltským kalendářem s arboretem, venkovní
učebnou a meteorologickou stanicí, geologickou stezkou a bylinkovou spirálou. Pedagogům
i žákům slouží učitelská a žákovská knihovna. Školní psycholožka má k dispozici
samostatnou pracovnu, která slouží i k poskytování speciální pedagogické péče
a psychologické intervence.
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 74 počítačových stanic připojených k internetu, 51 je přístupných žákům, z toho 16 v učebně
výpočetní techniky. Počítačové stanice s tiskárnou jsou též v 12 kmenových učebnách 1.
stupně a 2 kmenových učebnách 2. 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. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
2.1 Obor vzdělávání
Oborem vzdělání je 79-01-C/01 Základní škola.

2.2 Vzdělávací program školy
Ve školním roce 2017/2018 se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu
ČTYŘKA – ŠKOLA OTEVŘENOSTI.
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
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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.
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

4

3

3

2

3

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

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

3

2

Český jazyk

5

4

4

4

Anglický jazyk

3 (dr)

3 (dr)

3 (dr)

3

Druhý cizí jazyk
(německý nebo ruský)

-

Nj, Rj 2 (dr)

Nj, 2 (dr)

Nj, 2 (dr)

Matematika

4

4

4

4

Informatika

1 (dt)

-

-

-

6

Dějepis

2

2

2

2

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 – 2 skupiny
Ekologické praktikum – 1 skupina
Konverzace v anglickém jazyce – 1 skupina
8. ročník (2 hodiny týdně):
Ekologické praktikum – 2 skupiny
Seminář matematiky – 1 skupina
Technické činnosti – 1 skupina
Užité výtvarné činnosti – 1 skupina
Sportovní výchova (chlapci) – 1 skupina
Sportovní výchova (dívky) – 1 skupina
Konverzace v anglickém jazyce – 1 skupina
Seminář informatiky – 1 skupina
9. ročník (2 hodiny týdně):
Ekologické praktikum – 1 skup
Seminář matematiky – 1 skupina
Sportovní výchova (dívky) – 1 skupina
Sportovní výchova (chlapci) – 1 skupina
Seminář informatiky – 2 skupiny

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 2017) bylo evidováno 52 žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. U žáků dosud nerediagnostikovaných bylo postupováno v souladu
s individuálním vzdělávacím plánem, který zpracoval třídní učitel ve spolupráci s ostatními
vyučujícími, a to dle platné legislativy. U žáků, kteří prošli první rediagnostikou, postupujeme
dle platné legislativy, řídíme se doporučeními školského poradenského zařízení, poskytujeme
podpůrná opatření dle doporučení a v případě podpůrného opatření individuální vzdělávací
plán je tento zpracován. Žákům z 1. stupně se během roku skupinovou formou jednou týdně
věnovali pedagogové vyškolení v reedukaci specifických vývojových poruch učení, kteří
zároveň poskytovali některým žákům podpůrné opatření pedagogická intervence. Žákům
vyšších ročníků bylo poskytováno podpůrné opatření pedagogická intervence, kterou
zajišťovali pedagogičtí pracovníci. Školní psycholožka se rovněž podílí na realizaci intervencí
a poskytuje speciální pedagogickou péči – kompenzační i reedukační podporu, při práci s
dětmi používá metodu instrumentálního obohacování R. Feuersteina. V oblasti nápravy
kognitivních funkcí úzce spolupracuje s pedagogy, při nastavování podpůrných opatření také
s výchovným poradcem. Věnujeme se individuálně i žákům cizincům. V 1. stupni podpůrných
opatření zohledňujeme individuální potřeby žáků s dyslektickými, dysortografickými
i dyskalkulickými obtížemi a dalšími problémy. K jejich potřebám přihlížíme při výuce i při
hodnocení. Pro některé žáky byly vypracovány plány pedagogické podpory, které byly
výchovným poradcem řádně vyhodnoceny. Žáci s poruchou autistického spektra a poruchami
chování pracují většinou 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).
Školní poradenské pracoviště bylo i letos personálně posíleno o pozice školního
psychologa a školního asistenta (viz kapitola 6.5 Rozvojové programy, projekty). Cílem
projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů, ale také pomoci školám při
realizaci společného vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení o školního
psychologa, sociálního pedagoga, speciálního pedagoga a školního asistenta.

2.5 Školní družina
V letošním školním roce navštěvovalo školní družinu 180 dětí z 1. až 3. ročníku.
Otevřeno bylo šest oddělení, která byla naplněna.
Jednotlivým oblastem zájmových činností se v letošním školním roce věnovaly paní
vychovatelky ve svých odděleních.
Během roku děti navštěvovaly muzeum, galerii, knihovnu Václava Čtvrtka, kde se
seznamovaly s novými dětskými knížkami, využívaly také dětská hřiště s herními prvky ve
městě, ekoareál, školní hřiště, tělocvičny a odborné učebny naší školy. Po celý rok děti také
poznávaly okolí Jičína formou výletů, např. Kbelnici, Zebín, Čeřovku, a seznamovaly se
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s historií našeho okolí. Děti spolupracovaly na školních projektech pod názvy Finanční
gramotnost, Pasování na čtenáře, dále proběhly projekty v jednotlivých odděleních, např. O
svatém Martinovi, předvánoční a vánoční tvoření, velikonoční dílny, besídky, sáňkování
a bobování, vycházky do okolí, vzájemné návštěvy dětí jednotlivých oddělení s ukázkami
prací, vystoupení a divadelních představení. Ze všech akcí, které pro děti paní vychovatelky
připravily, vznikly výstupy, jež byly zveřejněny na webu školy, a dále byly informace k akcím
vyvěšovány a pravidelně obměňovány také na nástěnkách v každém oddělení školní družiny.
S obnovou školních webových stránek byl také zřízen na školním webu nový odkaz ŠD pro
zlepšení informovanosti rodičů.
Přehled větších akcí družiny v průběhu školního roku
V září, jako již tradičně, jsme začali pohádkovým festivalem, kde jsme s dětmi
navštěvovali dílničky, výstavy, divadla a koncerty, proběhla také akce s názvem My jsme
kamarádi, kde starší děti pomáhaly prvňáčkům s adaptací ve školní družině.
V říjnu proběhlo ve školní družině Dýňové odpoledne, kde si děti vydlabaly
a vyzdobily připravené dýně, proběhla také zajímavá beseda o myslivosti, kde nám paní
Šťovíčková vysvětlila základy myslivosti a zásady chování v lese.
V listopadu se děti vydaly na návštěvu do firmy HAN, která se zabývá výrobou
vánočních ozdob, a měly možnost vidět, jak se ozdobičky foukají a zdobí.
V prosinci navštívil děti Mikuláš v doprovodu andělů a čertů a každému přinesl
i malou sladkost. Také pro nás uspořádal velmi pěkné odpoledne jičínský houslista pan
Koláčný, který nám zahrál koledy na tento krásný hudební nástroj. Krásné Vánoce jsme
udělali také opuštěným pejskům v útulku pod Zebínem, kterým děti předaly pamlsky a hračky.
V lednu mezi děti přišel cestovatel a potápěč pan Bohuňovský, který zajímavým a poutavým
vyprávěním seznámil děti s podmořským světem, různými vodními živočichy, ale hlavně se
životem žraloků.
Únor děti oslavily karnevalem. Přinesly si nápadité masky a po průvodu byl pro ně
připraven zajímavý program zakončený diskotékou. Krásné odpoledne plné kouzel pro nás
připravil také kouzelník Reno.
V březnu proběhla zajímavá beseda o zdravé výživě, ve které nutriční terapeutka Mgr.
Pokorná seznámila děti se zásadami zdravé výživy.
V dubnu byla pro děti uspořádaná beseda o zásadách bezpečné jízdy na kole a povinné
výbavě cyklisty, která se konala v prostorách Městské policie v Jičíně.
V květnu děti navštívily besedu o domácích mazlíčcích, kterou jim v prodejně BonnyPet připravil i s ukázkami pan Veselý. 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 školní „Zahradní slavnost“, které si v bazárku mohli návštěvníci
zakoupit, a výtěžek bude následně použit na další ročník této akce.
V červnu se děti vypravily na návštěvu jičínské hvězdárny, kde byl pro ně připravený
panem Davidem Vališkou zajímavý program. Proběhla také talentová soutěž, kde děti
předvedly své umění v tanci, zpěvu, přednesu i ve sportovních disciplínách. Školní rok
v družině skončil 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 se paní vychovatelky snažily, aby se dětem ve školní družině líbilo,
program byl pro ně zajímavý a nikdo se nenudil. Volily pro žáky různorodé motivační aktivity,
které napomáhaly k dětskému rozvoji. Důležitá byla taktéž vzájemná kooperace vychovatelek
jednotlivých oddělení.
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3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY
3.1 Počty zaměstnanců (k 30. 6. 2018)
Počet zaměstnanců školy:
- z toho:
a) učitelů:
b) vychovatelek:
c) asistentek pedagoga:
d) školní psycholog
e) školní asistent

70 (69)
35
6
6
1
1

3.2 Pedagogičtí zaměstnanci
funkce:
Mgr. KALÁTOVÁ LISÁ Blanka
ředitelka školy
Mgr. ŠINDELÁŘ Petr
zástupce ředitele školy
Mgr. KRACÍKOVÁ Radka
třídní učitelka I. A
Mgr. STŘÍBRNÁ Marie
třídní učitelka I. B
Mgr. TOMÁNKOVÁ Jitka
třídní učitelka I. C.
– vedoucího učitelka 1. stupně
Mgr. VALNOHOVÁ Lenka
třídní učitelka I. D
Mgr. BRYKNEROVÁ Mabel
třídní učitelka II. A
– metodik prevence
Mgr. HLAVÁČOVÁ Jana
třídní učitelka II. B
Mgr. KONÍŘ Richard
třídní učitel II. C.
Mgr. HORÁK Pavel
třídní učitel III. A
Mgr. RICHTEROVÁ Miroslava
třídní učitelka III. B
Mgr. HONEJSKOVÁ Dagmar
třídní učitelka III. C
Mgr. ULRICHOVÁ Marie
třídní učitelka IV. A
Mgr. DOLEJŠÍ Jana
třídní učitelka IV. B
Mgr. HNÍZDILOVÁ Bohumila
třídní učitelka V. A
Mgr. ZELINGEROVÁ Martina
třídní učitelka V. B
Mgr. ŠOLTYSOVÁ(KUBÁTOVÁ) Tereza třídní učitelka V. C
Mgr. ČEPKOVÁ Ivana
třídní učitelka VI. A
Mgr. ZÁHORA Radek
třídní učitel VI. B
Mgr. DOBIÁŠOVSKÁ Jana
třídní učitelka VI. C
Mgr. DOŠKÁŘOVÁ Renata
třídní učitelka VII. A
Mgr. PROCHÁZKA Zdeněk
třídní učitel VII. B
– zástupce zaměstnanců pro BOZP
Mgr. KŮTA Miloslav
třídní učitel VIII. A
Mgr. HAVELKOVÁ Stanislava
třídní učitelka VIII. B
Mgr. SMUTNÁ Alena
třídní učitelka VIII. C
Mgr. BUDÍNSKÁ Eva
třídní učitelka IX. A
Mgr. HAVELKOVÁ Pavlína
třídní učitelka IX. B
– koordinátorka školního vzdělávacího programu
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aprobace:
Čj, Vv
M, Tv
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
Čj, Ov
Aj, OV
M, TV
Čj, Nj
M, Zt
1. stupeň
M, Ch
M, Zt
Př, Tv
Čj, D

Mgr. PRODĚLALOVÁ Gabriela
psycholog
Mgr. DVOŘÁKOVÁ Věra
učitelka
Čj, D
Mgr. KYNČL František
učitel
Z, Rj, Př
– výchovný poradce a školní koordinátor environmentální výchovy
Mgr. ŠTAMPOCHOVÁ Iveta
učitelka
Aj
Mgr. ŠVANDRLÍK Libor
učitel
Z, TV
Mgr. TLÁSKALOVÁ Romana
učitelka
1. stupeň, AJ
Mgr. VOKATÝ Radek
učitel
F, Tech.v.
– metodik informačních a komunikačních technologií
Mgr. KAČÍRKOVÁ Marcela
učitelka
Hv, D
Mgr. ZUGAROVÁ (BERNÁ) Dana
učitelka
Rj, VV
LHOTOVÁ Renáta
vedoucí vychovatelka školní družiny
FILIPOVÁ Lucie
vychovatelka
KLIKOVÁ Irena, DiS.
vychovatelka
KUŘÁTKOVÁ Marcela
vychovatelka
ŠULCOVÁ Zuzana
vychovatelka
VLACHOVÁ Lenka
vychovatelka
BROŽOVÁ Kateřina
asistentka pedagoga
CHVOJKOVÁ Dagmar
asistentka pedagoga
HLAVÁČKOVÁ Jarmila
asistentka pedagoga
HRADECKÁ Jana
asistentka pedagoga
KECSKESOVÁ Jana
asistentka pedagoga
Bc. KOMÁRKOVÁ Ivana
asistentka pedagoga

3.3 Nepedagogičtí zaměstnanci
JANATOVÁ Iva
Mgr. JIRÁNKOVÁ Petra
BOČKOVÁ Anna
KOSTINGEROVÁ Hana
Mgr. VOKATÝ Radek
MORAVEC Josef
JIRÁSKOVÁ Martina
KOMÁRKOVÁ Dana
NEZKUSILOVÁ Markéta
OTRUBOVÁ Ludmila
ŠPRINGLOVÁ Valerie
JANEČKOVÁ Eva
HAVELKOVÁ Marcela
KOŘÍNKOVÁ Jitka
BŘEZSKÁ Petra
ČERNÁ Tereza
MAŠTÁLKOVÁ Lenka
BENEŠOVÁ Dagmar
DRAHOŇOVSKÁ Romana
FEJFAROVÁ Hana

THP - mzdová účetní
školní asistent (do 31. 12. 2017)
školní asistent (od 1. 1. 2018)
THP – účetní
správce informačních technologií
školník, vedoucí uklízeček, preventista PO
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
vedoucí školní jídelny
vedoucí kuchařka
samostatná kuchařka
samostatná kuchařka
samostatná kuchařka
samostatná kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka
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LETOŠNÍKOVÁ Kateřina
SUKANÍKOVÁ Jitka
ŠVIHOVÁ Marcela

kuchařka
kuchařka
kuchařka

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 studentkám při
vykonávání jejich pedagogické praxe, a to Svatavě Pávové a Dominice Novákové.
Průběžnou pedagogickou praxi konaly ve školní družině studentky Patricie Tachas
a Barbora Mikešová.

3.5 Personální změny
Do starobního důchodu odešli k 31. 6. 2017 páni učitelé Mgr. Lenka Šulcová a Mgr. Miroslav
Šulc, paní vychovatelka Anna Bočková a paní kuchařka Jana Masáková. Pracovní poměr byl
ukončen dohodou s paní uklízečkou Hanou Škaloudovou (v září 2017). V červnu 2018 byl
rovněž dohodou rozvázán pracovní poměr s paní uklízečkou Irenou Vackovou. Školní
psycholožku Mgr. Lucii Zarembovou nahradila od 1. 9. 2017 Mgr. Gabriela Prodělalová.
K 31. 12. 2017 ukončila pracovní poměr školní asistentka Mgr. Petra Jiránková a k 1. 1. 2018
ji nahradila p. Anna Bočková
Nově nastoupili v přípravném týdnu v srpnu 2017 na pozici učitelů Mgr. Dana Berná,
Mgr. Jana Dobiášovská, Mgr. Radka Kracíková, Mgr. Tereza Kubátová, Mgr. Marie Stříbrná,
Mgr. Libor Švandrlík, Mgr. Romana Tláskalová a paní vychovatelka Marcela Kuřátková.
Z rodičovské dovolené se vrátila Mgr. Marcela Kačírková.
Do školní jídelny byly přijaty paní kuchařky Jitka Sukaníková (září 2017) a Tereza
Černá (leden 2018). Nově nastoupila rovněž paní uklízečka Valerie Špringlová (září 2017)
a Martina Jirásková (červen 2018).

3.6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a strategie rozvoje
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 a Libereckého kraje.
Zaměstnanci jednotlivě navštívili ve školním roce kolem padesáti různých vzdělávacích akcí.
Jednalo se zejména o semináře podporující rozvoj čtenářské, matematické a přírodovědné
gramotnosti, dále pak rozvoj podnikavosti a kreativity a semináře mapující nové legislativní
změny, nebyla opomenuta také oblast ochrany osobních údajů v souvislosti s novým
nařízením. Ředitelka školy se vzdělávala v celoročním cyklu v oblasti strategie, řízení
a plánování ve školách. Naši učitelé měli rovněž zájem o oblast vzdělávání se v rámci svých
aprobačních předmětů, ale i v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
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V rámci realizace dotačního programu v rámci výzvy Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I v projektu s názvem „Zlepšení kvality
výuky na ZŠ Jičín, Železnická“ proběhlo také školení čtyř pedagogů v rámci metod kritického
myšlení a dvou pedagogů v rámci základního kurzu mentoringu. Čtyři pedagogové školy se
rovněž účastnili sdílení s partnerskou školou na téma rozvoje čtenářské gramotnosti.
V souvislosti s realizací projektu Místní akční plán pedagogičtí pracovníci školy
absolvovali
dopolední i odpolední workshopy zaměřené na zkvalitnění výchovně
vzdělávacího procesu.
Zkušenosti získané na vzdělávacích akcích pedagogové předávají při formálních
i neformálních příležitostech svým kolegům.
Ve školním roce 2018/19 plánujeme zavedení pravidelných třídnických hodin,
v souvislosti s touto skutečností se celý pedagogický sbor účastnil vzdělávání na téma
Zavedení třídnických hodin jako prevence rizikového chování.
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, proto vzdělávání podporuje
Klima a sdílené hodnoty školy považuje vedení za klíčové atributy k cestě ke kvalitě.
Proto v průběhu celého školního roku probíhala analýza současného stavu (dotazníková
šetření, ankety rozhovory). Do této analýzy stavu byli zapojeni i žáci a zákonní zástupci.
Pedagogové se s vedením školy scházeli v pravidelných komunitních kruzích, kde byly
diskutovány cesty rozvoje školy, další cíle a strategie. Nově vznikající strategie rozvoje školy
je tedy týmovou prací.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
2017/18
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4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZÁPIS
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 a třídní učitelé. Některé žáky
devátých ročníků čekala jednotná přijímací zkouška, a to v přijímacím řízení v oborech
vzdělání s maturitní zkouškou. Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou
znamenalo konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk
a literatura a matematika. O kvalitě vzdělávacího procesu na naší škole svědčí i výsledky
přijímacího řízení. Třicet šest žáků z čtyřiceti čtyř tuto jednotnou zkoušku absolvovalo
úspěšně. Pouze osm žáků odchází na učební obory. Čtrnáct žáků devátých ročníků odchází
studovat na gymnázia.

6-leté Lepařovo gymnázium Jičín
školní rok
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

počet podaných
přihlášek
12
11
15
15
19
12
22
10
23

počet
přijatých
žáků
8 (1 třída)
6 (1 třída)
14 (2 třídy)
9 (1 třída)
7 (1 třída)
12 (1 třída)
8 (1 třída)
3 (1 třída)
5 (1 třída)
14

úspěšnost
67 %
55 %
93 %
60 %
37 %
100 %
36 %
30 %
21 %

2015/2016
2016/2017
2017/2018

5 (1 třída)
9 (1 třída)
4 (6)*(1třída)

15
23
13

33 %
39 %
31% (46%)

*Ve školním roce 2017/18 úspěšně zvládlo přijímací zkoušky a mohlo být přijato celkem šest žáků, na víceleté gymnázium
však odcházejí jen čtyři z nich. Ostatní se rozhodli pokračovat ve studiu na naší základní škole.

Výsledky přijímacího řízení vycházejících žáků z devátých a nižších ročníků
počet
školní rok
vycházejících
studijní obory
učební obory
žáků
2006/2007
85
72 (85 %)
13 (15 %)
2007/2008
77
65 (84 %)
12 (16 %)
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 %
2016/2017
53
48 (91 %)
5 (9 %)
2017/2018
44
36 (82 %)
8 (18%)

Počet přijatých žáků na některé typy středních škol
Lepařovo
ostatní
gymnázia
školní rok
gymnázium
gymnázia
celkem
Jičín
2006/2007
7
16
9
2007/2008
5
12
7
2008/2009
4
5
1
2009/2010
2
11
9
2010/2011
0
4
4
2011/2012
1
11
10
2012/2013
3
5
2
2013/2014
2
6
4
2014/2015
4
9
5
2015/2016
2
13
11
2016/2017
7
20
13
2017/2018
4
14
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VÝSLEDKY
JEDNOTNÁ PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKA
Celá ČR
celá ČR uchazeči na 4 leté obory
celá ČR
uchazeči na 6 letá gymnázia
VÝSLEDKY
JEDNOTNÁ PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKA
Naše škola
Naše škola
15

MOA Jičín

SPŠ Jičín

4
22
12
6
4
6
5
9
5
5
7
2

14
12
10
9
9
7
6
5
8
6
7
11

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

*průměrný percentil

*průměrný percentil

51, 5
51, 6

35, 8
46, 7

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

*průměrný percentil
68, 2

*průměrný percentil
55, 2

uchazeči na 4 leté obory
Naše škola
uchazeči na 6 letá gymnázia

42, 7

40, 3

*PRŮMĚRNÉ PERCENTILOVÉ UMÍSTĚNÍ - průměrná hodnota percentilového umístění uchazečů dané skupiny. Percentilové umístění
jednotlivého uchazeče poskytuje údaj o tom, kolik procent uchazečů dosáhlo stejného či horšího výsledku.

4.2 Zápis k povinné školní docházce
Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019 se konal ve čtvrtek a pátek
19. a 20. dubna 2018. Celý zápis proběhl v přátelské a slavnostní atmosféře, žákyně osmých
a devátých ročníků realizovaly kavárnu pro rodiče, která přispěla ke zpříjemnění celé akce.
Zapsáno bylo 88 žáků, z tohoto počtu bylo uděleno čtrnáct odkladů školní docházky, u pěti
žáků došlo k zpětvzetí žádosti v důsledku duplicitního zápisu. Jeden žák se během prázdnin
odstěhoval. Ve školním roce 2018/2019 tedy nastoupí k plnění povinné školní docházky 68
žáků. Budou otevřeny tři první třídy.

5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
5.1 Výsledky vzdělávání – statistika
1. pololetí:
Snížený
stupeň z
chování

Ročník

Počet žáků

Prospěl
s vyznam.

Prospěl

Neprospěl

1.
2.

95
80

95
74

0
6

0
0

0
0

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
celkem

74
51
68
78
52
71
42
611

65
41
54
49
28
30
24
460 (75,3%)

9
10
14
28
22
37
18
144 (23,6 %)

0
0
0
1
2
4
0
7 (1,1 %)

0
0
0
0
0
3 (2+1)
0
4 (0,49 %)

* 4 žáci plní povinnou školní docházku v zahraničí

2. pololetí:
Ročník

Počet žáků

Prospěl
s vyznam.

Prospěl

Neprospěl

1.
2.
3.
4.

95
79
76
52

95
73
63
32

0
5
13
20

0
1
0
0

16

Snížený
stupeň z
chování
0
0
0
0

5.
6.
7.
8.
9.
celkem

67
79
52
72
42
614

49
42
26
31
21
432 (70,4%)

18
37
25
37
21
178 (28,9 %)

0
0
0
1
0
2 (0,33%)

0
0
1 (1+0)
3 (3+0)
0
4 (0,6%)

*4 žáci plní povinnou školní docházku v zahraničí

Průměrný prospěch školy: 1. pololetí – 1,393, 2. pololetí – 1,430.

5.2 Testování žáků 5. a 9. ročníků
V letošním školním roce naše škola nebyla zařazena do výběrového zjišťování
výsledků žáků.

5.3 Výchovná opatření
Celkem bylo na vysvědčení a do katalogových listů uděleno 299 pochval třídního
učitele (první pololetí 101 a druhé 198) oproti 69 (první pololetí 31 a druhé 38) kázeňským
opatřením. Stále se jedná o nevhodné chování, neplnění si školních povinností a problémy
s omlouváním.
V druhém pololetí školního roku bylo rovněž uděleno 8 pochval ředitele školy, a to žákům
9. ročníků.

5.4 Prevence sociálně patologických jevů
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. V letošním školním roce jsme opět
řešili výchovně vzdělávací problémy. Některé případy šetření dokážeme vyřešit spolu
s třídními učiteli ve škole, složitější případy řešíme společně s rodiči. Pokud je výchovný
problém zásadnější, obracíme se na pedagogicko psychologickou poradnu, jsme ve spojení
s orgánem sociálně právní ochrany dítěte v Jičíně. Spolupracujeme s Policií ČR.
Pedagogové ve své práci využívají krizový plán, který byl na základě metodického
doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže MŠMT vypracován
v loňském roce. Zde jsou uvedeny jasné postupy při výskytu nestandardních situací ve škole.
Jedná se o afektivní záchvat, epileptický záchvat, dítě pod vlivem návykových látek, úraz,
svévolné opuštění školy, krádež, vandalismus, šikana, vniknutí cizí osoby do školy. Zvláštní
pozornost jsme věnovali příloze č. 22, kde jsou uvedena doporučení k dodržování pravidel při
vzniku problémových situací týkajících se žáků s poruchou autistického spektra.
Nová školní psycholožka, Mgr. Gabriela Prodělalová, která převzala funkci po Mgr.
Zarembové - Adolfové, se aktivně zapojila do preventivní práce a velmi výrazně se podílela
na řešení problémových situací. Účastnila se výchovných komisí, prováděla šetření ve třídních
kolektivech, iniciovala individuální schůzky se žáky i s rodiči, pomáhala třídním učitelům
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řešit konfliktní situace.
Školní asistentku Mgr. Petru Jiránkovou plně nahradila paní Anna Bočková, která
v tomto roce byla k dispozici pedagogům nejen v 1. ročnících, a dále pomáhala dle potřeby
žákům se speciálními vzdělávacími potřebami se začleňováním do třídního kolektivu i se
zvládáním učiva daného ročníku.
Ve všech ročnících je prevence rizikového chování probírána v rámci předmětů člověk
a jeho svět, přírodověda, vlastivěda a tělesná výchova, výchova ke zdraví, výchova
k občanství, kde se probírají témata: osobní bezpečí, pravidla slušného chování, zdravá strava,
kouření, alkohol a rizika s ním spojená, nebezpečí internetu, sociálních sítí a kyberšikany,
legální a nelegální návykové látky a další závažné rizikové jevy jako je vandalismus, rasismus,
kouření, domácí násilí, šikana, alkoholismus, záškoláctví nebo gamblerství.
Preventivní program je na 1. stupni zaměřen na zkoumání a uvědomování si vlastní
osobnosti, vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a soužití ve třídním kolektivu.
Ve 2. ročnících využíváme program „ Kočičí zahrada“, kde jsou děti prostřednictvím kočičích
příběhů seznamovány s riziky a nebezpečím každodenního života. Jedná se o 12 lekcí, které
probíhají pod vedením Mgr. Prodělalové se zapojením třídních učitelů.
Formou pobytových programů spojených se sportovní činností a aktivním trávením
volného času absolvovali žáci 3. ročníků 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.
Ve čtvrtých ročnících probíhá kurz dopravní výchovy, který je zakončen závěrečným
znalostním testem a jízdou na kole na dopravním hřišti.
Spolupracujeme s Městskou policií v Jičíně, kde se při návštěvě služebny žáci
seznamují s prací městských policistů. Od letošního školního roku byla s podporou města
nově zavedena do čtvrtých a pátých ročníků spolupráce se sdružením Semiramis. Lektoři
pracují v každé třídě ve dvou tříhodinových blocích. S dětmi probírají rizikové chování a snaží
se na ně formou různých aktivit preventivně působit. S různými druhy rizikového chování se
žáci na 1. stupni seznámili také prostřednictvím školního projektu „Zdravý životní styl“. Ve
spolupráci s novým okresním metodikem prevence při PPP Jičín Mgr. Nálevkou proběhly
v 5. a 6. ročnících přednášky na téma Kyberšikana a její nebezpečí.
I v letošním školním roce jsme pokračovali ve spolupráci s občanským sdružením
Semiramis, které má 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
čtyřhodinové bloky prevence ve čtvrtých a pátých ročnících a 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. ročníků, spolu s novým třídním učitelem, absolvují na začátku
školního roku dvoudenní adaptační kurz. Nově jsme navázali spolupráci s K-klubem Jičín,
který profesionálně nahradil lektory Královéhradecké diecéze. Třídní učitelé i žáci byli velmi
spokojeni. Na tuto akci jsme využili dotaci Královehradeckého kraje, díky které se mohli akce
účastnit všichni žáci. V 7. ročníku, v období rizikovém pro nástup sociálně patologických
jevů, pokračujeme především v předmětech výchova ke zdraví a výchova k občanství,
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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 sportovní lyžařský kurz. Žáci osmých ročníků byli na týdenním
pobytu na Benecku.V 8. a 9. ročníku proběhl kurz dopravní výchovy (zásady bezpečnosti
a provoz na komunikacích, pomoc zraněnému). 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, apod.).
Pokud se dozvíme o porušování zásad soužití v třídním kolektivu, o šikanování, či o
jiném problému v této oblasti, řeší je ihned metodička prevence ve spolupráci s třídními
učiteli, se školní psycholožkou, s ředitelkou školy a s rodiči. Ve škole funguje školní
poradenské pracoviště, kdy společně konzultujeme spolu s vedením školy jednotlivé situace.
V závažnějších případech je svolána výchovná komise. Případy řešíme buď individuálně,
nebo formou intervence v dané třídě. Využíváme odborných znalostí školní psycholožky
Mgr. Gabriely Prodělalové, Mgr. Jakuba Nálevky, okresního metodika prevence při
Pedagogicko-psychologické poradně v Jičíně. I nadále velmi úzce spolupracujeme s Mgr.
Ivanou 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. Zde většinou komunikujeme s vedoucí
úseku sociální prevence Mgr. Veronikou Brendlovou. V letošním roce jsme dávali podněty
na odbor správních agend při MěÚ Jičín, na podezření ze spáchání přestupku. Spolupracujeme
s Policií ČR. 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 rodiče v případě potřeby obrátit. Metodička se účastní
vzdělávacích akcí zaměřených na prevenci, 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.
Metodička prevence podávala žádost o grant na Krajský úřad Královehradeckého kraje
v oblasti Prevence rizikového chování, který byl podpořen částkou 35 000,-Kč. Grant byl
rozdělen na dvě části - první část byla určena na příspěvek žákům 6. ročníků na adaptační
kurz, druhá část pokryla náklady na vzdělávání pedagogického sboru, kdy lektorka Mgr. M.
Grohmannová z nadace Společně k bezpečí přednášela na téma „Třídnické hodiny jako
prevence rizikového chování“.

6. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY
6.1 Předávání informací rodičům
Ve úterý 5. září 2017 proběhly první informativní třídní schůzky ve třídách, kde došlo
ke změně třídního učitele (I. ročníky, VI. ročníky, II. C).
Ve čtvrtletí (14. 11. 2017 a 17. 4. 2018) se konaly tradiční třídní schůzky spojené s možností
konzultací. Den otevřených dveří pro veřejnost se konal 22. března 2018.
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Osmým 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, 14. listopadu 2017 před třídní schůzkou pořádal
informativní schůzku pro rodiče žáků 9. ročníku. Své služby žákům i jejich rodičům nabízí
školní metodička prevence Mgr. Mabel Bryknerová a školní psycholožka Mgr. Gabriela
Prodělalová.
První setkání rodičů budoucích prvňáčků s vedením školy, vedoucí vychovatelkou
školní družiny, vedoucí školní jídelny a hlavně s třídními učitelkami se uskutečnilo ve čtvrtek
12. června 2018. Volný den byl vyhlášen v tomto roce pro žáky 9. ročníku na pátek 29. června
2018.
Snažíme se o to, aby veřejnost měla o dění ve škole přehled. Škola podává informace
o své vzdělávací nabídce především prostřednictvím neustále aktualizovaných webových
stránek, informačního letáku, místního tisku a informačního panelu před budovou.
Nejvíce informací je předáváno prostřednictvím školního webu http://4zs.jicin.cz/,
jehož vzhled byl aktualizován v loňském školním roce. Převládá nadále snaha o přehlednost,
jednoduchost a aktuálnost při sestavování vzhledu webových stránek. Je potěšující, že
vyučující si uvědomují důležitost prezentace činnosti školy veřejnosti, tudíž na tvorbě obsahu
webu se podílelo ve šk. roce 2017/18 vedení školy, učitelé 1. a 2. stupně, ale i zaměstnanci
školní družiny.

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, 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, 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), Atletický
čtyřboj,Vánoční kapr (plavání), Velká plavecká soutěž a vybíjená. Žáci 1. stupně se účastnili
celoroční školní ligy házené. Někteří žáci se seznámili s curlingem během ukázkových hodin.
Naši žáci se dále zúčastnili přespolního běhu, orientačního běhu a využili možnosti
ukázkových hodin místních klubů. Zahráli jsme si i kuželky.
Naše škola se zúčastnila i v letošním školním roce Sazka Olympijského víceboje, který vznikl
jako společná aktivita Českého olympijského výboru a společnosti Sazka na podporu
zdravého životního stylu. Je určen všem školám poskytujícím základní vzdělávání na
základních školách a na odpovídajících stupních šestiletých nebo osmiletých gymnázií
v České republice, které se zaregistrují. Během školního roku v hodinách tělesné výchovy žáci
plnili předem zadané disciplíny. Každá z nich testovala, jakou sportovní schopnost má dítě
rozvinutou. Na konci školního roku obdržel každý žák Olympijský diplom s přehledem svých
výsledků a seznam doporučených sportů, které by ho na základě jeho nejsilnější schopnosti
mohly bavit a má pro ně vlohy. Za každého žáka, který splní všechny disciplíny Sazka
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Olympijského víceboje (8 disciplín Olympijského diplomu nebo 10 disciplín Odznaku
všestrannosti), získala škola 1 bod. Naše škola měla více než 600 bodů, a proto se dostala do
losování o sportovní vybavení v hodnotě 60 000 Kč, při němž se na nás usmálo štěstí, a byli
jsme vylosováni mezi pětici takto odměněných škol. Přitom podmínky víceboje splnilo téměř
600 škol. Výhra nás potěšila, ale ještě více nás těší, že mezi našimi žáky jsou děti, které mají
pohyb opravdu rády.
Pořádali jsme i školní soutěže: celoroční školní přírodovědnou soutěž a Vánoční
laťku. Velkým úspěchem bylo i vítězství žáků dramatického kroužku na okresní přehlídce
dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů „Dětská scéna“ a postup do
krajského kola v Hradci Králové.
Výraznější úspěchy družstva
Soutěž v řešení sudoku – postup do celorepublikového finále
Fotbal – turnaj Mc Donald´s okresní kolo kategorie A mladší chlapci 2. místo
Fotbal – turnaj Mc Donald´s okrskové kolo kategorie B starší chlapci 4. místo
Fotbal – Turnaj „O pohár starosty města Jičína“1. místo
Vybíjená – okresní kolo, smíšená kategorie 5. místo
Volejbal – okresní finále ve volejbalu starší dívky 1. místo
Volejbal – krajské finále ve volejbalu starší dívky 5. místo
Pohár rozhlasu – družstvo mladších žáků 3. místo v krajském finále 50. ročníku
atletického Poháru rozhlasu v Novém Městě nad Metují. Mezi nejlepší jednotlivce se
prosadili Ondřej Brádler, který skončil druhý v hodu kriketovým míčkem, a Jáchym
Krabec, který byl třetí nejrychlejší na trati 60 metrů. Čtvrté místo vybojovala štafeta
na 4 x 60 metrů ve složení Matěj Angelov, Kryštof Hireš, Adam Kopáček a Jáchym
Krabec. Kromě jmenovaných reprezentovali naši školu ještě Adam Nálevka, Jakub
Suchánek, Tomáš Svoboda a Štěpán Janků.
* Školní liga miniházené – družstvo mladších žáků 1. až 3. místo
* Basketbal – mladší dívky krajské kolo 2. místo (naši školu reprezentovaly žákyně
6. a 7. ročníku: Sára Bartošová, Magdalena Danysová, Ema Dobiášovská , Ella
Drahoňovská, Karolína Harcubová, Bára Hlaváčková, Eliška Charvátová, Adéla
Jandurová, Lucie Všetečková, Barbora Ženatá.)
* Basketbal – starší chlapci v okresním kole 3. místo (naši školu reprezentovali žáci
8. a 9. ročníku: Ondřej Bodlák, Jan Čech, Hynek Draslar, Ivo Horáček, Jiří
Jaňdourek, Tomáš Kabelka, Lukáš Kubíček, Matyáš Plíšek, Lukáš Svorník, a Pavel
*
*
*
*
*
*
*
*

Válek.)

*
*
*
*
*
*
*

Házená – starší dívky krajské kolo 2. místo
Házená – starší chlapci krajské kolo 4. místo
Házená – starší chlapci okresní kolo 2. místo
Atletika – Pohár rozhlasu okresní kolo mladší chlapci 3. místo
Atletika – Pohár rozhlasu okresní kolo mladší dívky 5. místo
Atletika – Pohár rozhlasu okresní kolo starší dívky 7. místo
Atletika – Pohár rozhlasu okresní kolo starší chlapci 6. místo
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* Atletika – Pohár rozhlasu krajské kolo mladší žáci 3. místo
* OVOV – odznak všestrannosti olympijských vítězů okresní kolo 3. místo, krajské
kolo 17. místo
* Přespolní běh – čtyři družstva – okresní kolo mladší dívky postup do krajského
finále
Výsledky jednotlivců
* Frída Berisha VII. B – 1. místo v okresním kole a účast v krajském kole olympiády
v anglickém jazyce
* Nikol Mrákotová IX. B – 1. místo v okresním kole olympiády v českém jazyce
a účast v krajském kole
* Sabrina Sarková VIII. B – 1. místo v okresním kole a účast v krajském kole
olympiády v anglickém jazyce
* Tomáš Martínek IV. B – 1. místo v okresním kole a účast v krajském kole recitační
soutěže
* Anna Vitáková III. A – 1. místo v okresním kole a účast v krajském kole recitační
soutěže
* Samuel Hartman V. B – 2. místo v okresním kole matematické olympiády
a reprezentace v okresním kole Pythagoriády
* Adam Florian VIII. B – 2. místo v okresním kole Pythagoriády
* Johana Janoušková III. B – účast v okresním kole recitační soutěže
* Daniel Brendl V. A – účast v okresním kole Pythagoriády
* Adam Florian VIII. B – 4. místo v okresním kole Přírodovědného klokana
* Tomáš Bilík V. B – 3. až 4. místo v okresním kole matematické olympiády
* Jakub Ticháček V. A – 5. až 7. místo v okresním kole matematické olympiády
a účast v okresním kole Pythagoriády
* Zuzana Čmejlová VI. A – 1. až 5. místo v okresním kole matematické olympiády
* Jana Macháčková IX. B – postup do okresního kola olympiády v českém jazyce
* Tomáš Bilík V. B – reprezentace v okresním kole Pythagoriády
* Anna Perknerová V. B – reprezentace v okresním kole Pythagoriády
* Nikolas Křikava V. B – reprezentace v okresním kole Pythagoriády
* Tomáš Samko V. A – reprezentace v okresním kole Pythagoriády
* Jan Cvrček IV. A – reprezentace v okresním kole Pythagoriády
Další:
*
*
*
*
*
*
*

sportovní dopoledne 1. ABCD – Aquacentrum Jičín
Sazka Olympijský víceboj 1. stupeň (Atletika do škol)
Velikonoční laťka
orientační běh pro 5. ročník
kuželkářský turnaj pro 4. ročník
Curling – IV. A
O vánočního kapra, Velká plavecká cena – plavání
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* bruslení
Organizace soutěží zajišťované naší školou:
* Atletika pro školy a školky
* KF házená, kvalifikace na MČR v házené
* OVOV, Olympijský víceboj
* Soutěže AŠSK v basketbale

6.3 Standardní a nadstandardní služby
Spolupráce s jazykovou školo EnDE a vrstevnické učení:
Již ve školním roce 2014/2015 naše škola navázala spolupráci s jazykovou školou
EnDE, která nabízí skládat certifikované jazykové zkoušky přímo na půdě naší školy. Ve
školním roce 2017/2018 spolupráce pokračovala, byl otevřen zájmový kroužek pro žáky 3. až
5. ročníku. V tomto zájmovém kroužku angličtiny je snahou žáky zaujmout pro výuku cizího
jazyk, aby se ho učily rády a jednoduchou formou. Témata jednotlivých lekcí jsou volena
s ohledem na učivo, které se v průběhu výuky snaží lektorka kroužku podpořit ve výuce
a zároveň třeba i s ohledem k ročnímu období, svátkům a případným událostem, které dětem
mohou rozšířit slovní zásobu a zpestřit výuku. V kroužku se žáci snaží začít s jednoduchou
konverzací. Zároveň styl výuky je veden v maximální možné míře s ohledem na věk dětí
v angličtině a také za pomocí pomůcek (obrázků, pracovních listů, atd.), které se například
využívají při přípravných kroužcích na Cambridge jazykové zkoušky, které jsou možné již
pro děti nízkého věku.
Ve školním roce 2017/18 máme radost z navázání spolupráce v rámci vrstevnického
vyučování mezi žáky prvního a druhého stupně. Vrstevnické vyučování je založeno na tom,
že žák či skupina žáků dočasně přejímají v kolektivu vrstevníků pedagogickou roli a provádějí
své spolužáky procesem osvojování učiva a klíčových kompetencí.
Kurzy:
 adaptační kurz „Nová třída“ – zážitková pedagogika (rekreační zařízení Prostřední
Mlýn): třída VI. A: 18. a 19. 9. 2017 (Mgr. Ivana Čepková a Mgr. Radek Záhora),
třída VI. C: 20. a 21. 9. 2017 (Mgr. Jana Dobiášovská)
 ekologické kurzy (viz kapitola 7.4 Ekologické aktivity)
 lyžařský (Benecko, Hotel Kubát – 8. ročník)
 branně turistický kurz (v okolí Jičína): třídy VI. ABC: 19. 6. 2018 a 20. 6. 2018
(Mgr. Budínská, Mgr. Dobiášovská, Mgr. Kůta, Mgr. Šindelář)
Netradiční výuka – „Školy v přírodě“:
třída III. B (21. 5. až 25. 5. 2018)

Mgr. Miroslava Richterová
Mgr. Bronislava Matějková
Renáta Lhotová
Mgr. Dagmar Honejsková
p. Zuzana Šulcová

třída III. C (28. 5. až 1. 6. 2018)
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Mgr. Bronislava Matějková
Kurz finanční gramotnosti (MOA Jičín):
žáci 8. ročníku – 2 lekce v průběhu školního roku 2017/18
žáci 9. ročníku – 2 lekce v průběhu školního roku 2017/18
Exkurze:
 zámek Loučeň – I. CD
 Škoda Auto a letecké muzeum Mladá Boleslav – VIII. ABC
 Terezín – IX. AB
 komentovaná prohlídka Jičína – III. ABC
 cukrovar Dobrovice – IX. AB
 výlet do obory Žleby – I. AB
 Botanicus Ostrá nad Labem – II. ABC
 Poděbrady – parník II. ABC
 Mirakulum – III. A,V. ABC
 Česká televize Praha – III. ABC
 Praha - Vyšehrad a Petřín – IV. AB
 IQ Landia Liberec – IV. A, V. ABC
 turistický výlet po okolí Jičína – IV. AB
 Praha – VI. A
 Kutná Hora – VII. A
 Krkonošský národní park a Jánské Lázně – VIII. A
 Rafty na Jizeře – VI. BC, IX. B
Filmová představení (v Biografu Jičín):
 Planeta Země - Myanmar – VII. AB
 Zázračná planeta – III: ABC, IV. AB, V. ABC
 Africká pohádka – II. ABC
 Hurvínek a kouzelné muzeum – I. ABCD
 Lajka – II. ABC
 Den na zázračné planetě III. ABC, IV. AB, V. ABC
Divadelní představení, koncerty, muzikály, hudební pořady:
 O statečném kováři – I. A
 Povídky Canterburské – I. ABC, III. ABC, IV. AB, V. ABC
 Podivuhodná dobrodružství Dr. Holuba – III. A
 anglické divadlo Bear and Fox – III. AB
 anglické divadlo A Silly Bear – IV. AB, V. AB
 Tři příběhy – IV. B, V. ABC
 Africká pohádka – III. C
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Petr a Lucie – pro žáky 8. a 9. ročníku
Jack a Joe – představení v anglickém jazyce pro žáky 2. stupně
Stvoření světa – žáci celé školy
prohlídka kostela se hrou na varhany p. Stříbrný a I. ABCD
Naše písnička aneb postavím si domeček s Michaelou Novozámskou – III. ABC
Trapas nepřežiju – VI. AC, VII. AB, VIII. ABC, IX. A
Sen noci svatojánské – výběr žáků 8. a 9. ročníku

Besedy, dílny, komentované prohlídky, výstavy, vzdělávací programy:
 Lucemburské opráski – IV. AB, V. A
 Prales dětem – VI. AB, VII. AB
 Zdravá pětka – pro žáky 1. stupně
 Vánoční dílny II. B, V. A, VII. AB, VIII. B
 Autorské čtení – V. ABC
 Armáda České republiky – V. ABC, IX. AB
 Vánoční ozdoby – III. BC
 Č. Musil – V. A
 Sluneční soustava – Centrum přírodních věd a hvězdárna – III. BC
 Škola mých snů – I. DC, II. A, IV. B, V. AC, VI. B
 Mám chytré tělo – V. ABC, VI. ABC, VII. B
 Letci 2. světové války – V. ABC
 Velikonoční dílny – pro žáky 1. a stupně
 Jak se dělá animovaný film – II. AB, III. ABC
 Letci 2. světové války – V. ABC
 Krása orlů – celá škola
 Beseda k volbě povolání – pro žáky 9. ročníků
 Prezentace SŠ Student 2017 (Masarykovo divadlo) – VIII. A, VIII. B a IX. AB
 autorské čtení z knihy Andělské pohádky Terezie Schliková – V. ABC
 Planeta Země – VII. A,
 Vyšehrad a Petřín – IV. AB
 Ze školních lavic - příběhy první republiky – třídy 1. a 2. stupně
 Používám mozek – III. ABC, IV. AB, VIII. ABC
 Mám chytré tělo – V. ABC, VII. AB, VI. ABC, IX. AB
Projekty – třídní a ročníkové a vrstevnické učení:
 Jablíčkový den – I. ABCD a II. C
 Vodní svět – I. A
 Vánoce v jiných zemích – vrstevnický program II. AC a VII. A
 Zdravý životní styl – pro žáky 2. až 5. ročníku
25







































Učíme se společně – vrstevnické učení – I. C a VI. A
Z pohádky do pohádky – vrstevnické učení II. A a VII. A
Vítáme podzim – I. CD
Vodní svět aneb vše o vodě – I. A
Čtenářský klub – I. A
Putování za písmenky – I. A
Halloween I. D, IV. A, V. B
Sv. Martin – I. D, V. B
Slavnost Slabikáře – I. D společně s V. A, I. C společně s VI. A
Olympijská knížka – I. D
Velikonoce – I. D
Z pohádky do pohádky – II. A VII. A
Vánoce v jiných zemí – II. ABC a VII. A
Dubový mužíček, Žabka Žabetka – II. B
Třídní maskot pejsek Ťapka – kronika třídy II. B
Vesmír – III. C
Jičín – III. C
Putování po hradech a zámcích – IV. A
Vánoční besídka – IV. AB
Velikonoce – IV. A, V. B
Olympijské hry – IV. A, V. B
Pravěk – IV. B
Den stromů – IV. B
Masopustní úterý – smažení koblih ve IV. B
Velikonoce v ČR a v Rumunsku – IV. B
Škola mých snů – I. BD, IV. B, V. A
Oblasti ČR – V. A
Terezínské ghetto – V. A
Výlety po Čechách – V. A
Kraje ČR – V. A
Naše divadélko – V. B
Pečení vánočního cukroví – V. B
Nocování ve škole – I. D, IV. B, V. BC, IX. AB
Společné snídaně každý měsíc v V. C
Anglické čtvrtky – I. A
Paní učitelka čte dětem – I. AC
Tříkrálová koleda I. ABCD, II. C, IV. B
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stálé projekty :



Pohádka, Čertovský den, Den s knihou, Zdravý životní styl, Finance nás baví, Učíme
se navzájem, Malí muzikanti, Návštěva Bovýska, Dětský den, Zdravé zuby – vše pro
žáky 1. stupně:
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
Vánoční zpívání na schodech – pro žáky 1. a 2. stupně
Zahradní slavnost – slavnost pro žáky a přátele školy
Recitační přehlídka – pro žáky 1. až 9. ročníku
Kurz dopravní výchovy pro žáky 8. a 9. ročníku
Rozloučení se žáky 9. ročníku v Porotním sále
Výuka žáků 4. ročníku na dopravním hřišti
Spolupráce se ZŠ Jičín, Soudná
Pasování prvňáčků na čtenáře v Knihovně V. Čtvrtka
Učíme se společně – projekt vrstevnické učení – pro některé třídy 1. a 2. stupně
Učíme se navzájem – projekt žáků 9. ročníků pro žáky 1. stupně

















A další:














plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku v Aquacentru Jičín
sportovní dopoledne s rodiči žáků
jarní úklid okolí řeky Cidliny
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)
pravidelné návštěvy Hvězdárny Jičín - Centrum přírodních věd
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 20 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
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budování ekoareálu ČTYŘLÍSTEK
účast v projektech:
TEREZA Praha
GLOBE (od 1. 10. 1995)

- a navíc:
V rámci Ročního plánu ekologické výchovy bylo pro školní rok 2017 – 2018 vyhlášeno
celoroční školní ekologické téma spojené se soutěží pro všechny žáky naší školy
„POZNÁVÁME ŽIVOU PŘÍRODU“
6. září 2017 účast Mgr. Františka Kynčla v panelové diskusi na celostátním Veletrhu
ekologické výchovy Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina v Oucmanicích o vztahu
ekocenter a škol.
22. září 2017 komentovaná prohlídka areálu ekologické výchovy Čtyřlístek s vedoucí
mateřského centra Kapička paní Lenkou Drahoňovskou.
27. září 2017 proběhlo v učebně přírodopisu první kolo soutěžního cyklu „Poznáváme živou
přírodu“, které bylo zaměřené na poznávání savců.
Zúčastnilo se ho celkem 62 žáků naší školy a jako hosté 14 členů přírodovědného kroužku
Muzea přírody Český ráj.
27. října 2017 komentovaná prohlídka areálu ekologické výchovy Čtyřlístek všemi členy
mateřského centra Kapička.
3. a 4. listopadu 2017 proběhlo 18. setkání škol a institucí Královéhradeckého kraje
zabývajících se ekologickou výchovou KAPRADÍ 2017 - Konzultace a praktické dílny.
Téma setkání: „Udržitelný cestovní ruch“ – v areálu Kláštera Broumov. Druhý den
navazovala exkurze krajinou Broumovska s odborným průvodcem ze Správy CHKO
Broumovsko.
16. – 31. října 2017 – sběr kaštanů a žaludů pro KRNAP, nasbíráno 2,6 tuny, výtěžek
vložen na účet Spolku rodičů a přátel Čtyřky.
18. října 2017 proběhlo v učebně přírodopisu druhé kolo soutěžního cyklu „Poznáváme
živou přírodu“, které bylo zaměřené na poznávání listnatých stromů.
Zúčastnilo se ho celkem 80 žáků naší školy a jako hosté 14 členů přírodovědného kroužku
Muzea přírody Český ráj.
1. – 16. listopadu 2017 – sběr papíru, výtěžek sběru podle smlouvy převeden na Spolek
rodičů a přátel Čtyřky.
2. listopadu 2017 - nákup, dovezení a příprava odměn pro žáky školy za sběr kaštanů a žaludů
3. listopadu 2017 odměňování žáků školy za sběr kaštanů a žaludů pro přikrmování zvěře
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v KRNAP.
15. listopadu 2017 proběhlo v učebně přírodopisu třetí kolo soutěžního cyklu „Poznáváme
živou přírodu“ zaměřené na poznávání hub.
Zúčastnilo se ho celkem 76 žáků naší školy a jako hosté 11 členů přírodovědného
kroužku Muzea přírody Český ráj.
22. listopadu 2017 - nákup, dovezení a příprava odměn pro žáky školy za sběr papíru
23. a 24. listopadu 2017 odměňování žáků školy za sběr papíru.
24. listopadu 2017 – darování 8 pytlů víček od PET-lahví, které nasbírali žákyně a žáci naší
školy na léčbu pětiletého chlapce Nikyho z Jičína.
13. prosince 2017 proběhlo v učebně přírodopisu čtvrté kolo soutěžního cyklu „Poznáváme
živou přírodu“ zaměřené na poznávání keřů a jehličnanů.
Zúčastnilo se ho celkem 59 žáků naší školy a jako hosté 13 členů přírodovědného
kroužku Muzea přírody Český ráj.
prosinec 2017 – zimní kolo mapování výskytu živočichů v ekologickém areálu Čtyřlístek
v projektu ČSOP „Živá zahrada“.
9. ledna 2018 – článek pro časopis Bedrník o vzniku a aktivitách v ekoareálu Čtyřlístek
10. ledna 2018 proběhlo v učebně přírodopisu páté kolo soutěžního cyklu „Poznáváme
živou přírodu“ zaměřené na poznávání ryb.
Zúčastnilo se ho celkem 61 žáků naší školy a jako hosté 14 členů přírodovědného
kroužku Muzea přírody Český ráj.
5. února 2018 zajištění programu Používám Mozek pro III. ABC, IV. AB, VIII. ABC
6. února 2018 zajištění programu Mám chytré Tělo pro V. ABC, VII. B, VI. ABC, IX. AB,
VII. A
7. února 2018 – virtuální výstava s přednáškou Muzea přírody Český ráj „Příběhy kopců
v okolí Jičína“ pro žáky ekologického praktika ze 7. ročníku.
8. února 2018 – virtuální výstava s přednáškou Muzea přírody Český ráj „Příběhy kopců
v okolí Jičína“ pro žáky ekologického praktika z 8. B.
14. února 2018 proběhlo v učebně přírodopisu šesté kolo soutěžního cyklu „Poznáváme
živou přírodu“ zaměřené na poznávání ptáků.
Zúčastnilo se ho celkem 53 žáků naší školy a jako hosté 11 členů přírodovědného
kroužku Muzea přírody Český ráj.
15. února 2018 – virtuální výstava s přednáškou Muzea přírody Český ráj „Příběhy kopců
v okolí Jičína“ pro žáky ekologického praktika z 8. A+C.
20. února 2018 – virtuální výstava s přednáškou Muzea přírody Český ráj „Příběhy kopců
v okolí Jičína“ pro žáky ekologického praktika z 9. ročníku.
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14. března 2018 proběhlo v učebně přírodopisu sedmé kolo soutěžního cyklu „Poznáváme
živou přírodu“ zaměřené na poznávání hmyzu.
Zúčastnilo se ho celkem 60 žáků naší školy a jako hosté 10 členů přírodovědného
kroužku Muzea přírody Český ráj.
3. – 6. dubna 2018 – sběr papíru, výtěžek sběru podle smlouvy převeden na Spolek rodičů
a přátel Čtyřky.
11. dubna 2018 proběhlo v učebně přírodopisu osmé kolo soutěžního cyklu „Poznáváme
živou přírodu“ zaměřené na poznávání obojživelníků a plazů.
Zúčastnilo se ho celkem 72 žáků naší školy a jako hosté 12 členů přírodovědného
kroužku Muzea přírody Český ráj.
13. dubna 2018 – představení meteorologické stanice studentům Přírodovědecké fakulty
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
17. – 18. dubna 2018 – ekologický kurz třídy 8. A+C „PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI
PRAHY“ do TEREZA Praha, zúčastnilo se 16 žáků 8. B + Mgr. Alena Smutná + Mgr.
František Kynčl.
20. dubna 2018 – nákup, dovezení a příprava odměn pro žáky školy za sběr papíru.
27. dubna 2018 – zajištění prohlídky areálu ekologické výchovy Čtyřlístek pro účastníky
vzdělávání pro koordinátory EVVO z Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje.
24. – 26. dubna 2018 – ekologický kurz třídy 8. B „PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI PRAHY“
do TEREZA Praha, zúčastnilo se 22 žáků 8. A + Mgr. Stanislava Havelková + Mgr. František
Kynčl.
9. května 2018 proběhlo v učebně přírodopisu deváté kolo soutěžního cyklu „Poznáváme
živou přírodu“ zaměřené na poznávání bylin.
Zúčastnilo se ho celkem 48 žáků naší školy a jako hosté 13 členů přírodovědného
kroužku Muzea přírody Český ráj.
14. května 2018 – zajištění celoškolní akce „Krása orlů“ na Matějkově cvičišti se společností
Zayferus Lednice – ukázky dravých ptáků.
15. – 18. května 2018 – ekologický kurz 7. ročníku „POLEM NEPOLEM“ v Pobytovém
středisku ekologické výchovy PALETA v Oucmanicích, zúčastnilo se 42 žáků 7. ročníku +
Mgr. Renata Doškářová + Mgr. Zdeněk Procházka + Dagmar Chvojková + Mgr. František
Kynčl.
21. – 25. května 2018 – ekologický kurz 9. A+B ve spolupráci se SEVER Horní Maršov
„TÝDEN PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT“, zúčastnilo se 31 žáků 9. ročníku + Mgr. Eva
Budínská + Bc. Ivana Komárková + Mgr. František Kynčl.
květen 2018 – jarní kolo mapování výskytu živočichů v ekologickém areálu Čtyřlístek
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v projektu ČSOP „Živá zahrada“.
30. května 2018 v rámci projektu „Středověká olympiáda“ šest skupin žáků sedmého
ročníku poznávalo léčivé byliny v areálu ekologické výchovy Čtyřlístek a následně si vařili
v kotlíku na ohni bylinkové čaje.
1. června 2018 si prohlédli areál ekologické výchovy Čtyřlístek žáci třídy 5. A Základní
školy, Žižkova, Turnov.
6. června 2018 proběhlo v učebně přírodopisu desáté kolo soutěžního cyklu „Poznáváme
živou přírodu“ zaměřené na poznávání bezobratlých živočichů (kromě hmyzu).
Zúčastnilo se ho celkem 65 žáků naší školy a jako hosté 11členů přírodovědného
kroužku Muzea přírody Český ráj.
8. června 2018 v rámci Zahradní slavnosti Čtyřky 2017 proběhly tři komentované
prohlídky areálu ekologické výchovy Čtyřlístek a výstava kroniky ekologických aktivit
ve vestibulu školy.
13. června 2018 – ekologická exkurze pro nejúspěšnější žáky celoroční přírodovědné soutěže
„Poznáváme živou přírodu“. Komentovaná procházka Ptačím parkem Josefovské louky
(prováděl člen České společnosti ornitologické Břeněk Michálek) a do záchranné stanice
pro handicapované volně žijící živočichy Jaro Jaroměř (prováděl nás Kamil Hromádka).
Zúčastnilo se 30 žáků školy + Mgr. Miroslava Richterová a Mgr. František Kynčl.
20. června 2018 – zajištění prohlídky areálu ekologické výchovy Čtyřlístek pro žáky školy
z Německa (pro Mgr. Danielu Havelkovou).
28. června 2018 odvoz papíru a PET-lahví z tříděného sběru do kartónových boxů firmy
Ekonom ve všech prostorách školy.
28. června 2018 – darování 8 pytlů víček od PET-lahví, které nasbírali žákyně a žáci naší
školy na léčbu pětiletého chlapce Nikyho z Jičína.

6.5 Rozvojové programy, projekty
Škola v prosinci 2017 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 finanční dar nadace Women for women pro několik žáků naší školy.
Základní škola, Jičín, Železnická 460 v červenci 2016 podala žádost o poskytnutí
dotace v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony
pro MŠ a ZŠ I v projektu s názvem „Zlepšení kvality výuky na ZŠ Jičín, Železnická“. Cílem
projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů, ale také pomoci školám při
zavádění společného vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení školského
poradenského pracoviště o školního psychologa, sociálního pedagoga, speciálního pedagoga
a školního asistenta, případně chůvy v mateřských školách. Zařazení žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity,
např. čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti, doučování
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a příprava žáků ohrožených školním neúspěchem na základních školách. Náš projekt byl
schválen. Konkrétně je zaměřen zejména na profesní rozvoj pedagogů a usnadnění zavádění
společného vzdělávání v posílení školního poradenské pracoviště o pozice školní psycholog
a školní asistent. Celkové způsobilé výdaje pak činí 1 201 320, - Kč. Realizace projektu je
naplánována do 31. 10. 2018, projekt je tedy v plné fyzické realizaci. Psycholog i školní
asistent plně dostáli našich očekávání a jsou pro pedagogické zaměstnance velkou posilou,
společné vzdělávání na naší Čtyřce je kvalitní. Nezanedbatelným přínosem je i podpora
profesního rozvoje pedagogů zaměřená zejména na rozvoj čtenářské gramotnosti
a mentoringu a sdílení příkladů dobré praxe. Pedagogové naší školy absolvovali programy
vzdělávání, které vedou ke zkvalitnění pedagogické práce, ale i zkvalitnění práce řídící
a lídrovské v případě vedení školy. Lépe zvládáme požadavky na výchovně vzdělávací proces
v nových podmínkách. Z finančních prostředků se podařilo zafinancovat pořízení počítačové
a projekční techniky do všech kmenových tříd 2. stupně a některých kmenových tříd stupně
prvního, materiálně technické zabezpečení školy je rovněž důležitým předpokladem pro
kvalitní vzdělávání a výchovu.
Na sklonku školního roku 2016/17 byla rovněž Základní školou, Jičín, Železnická 460
podána žádost o podporu projektů škol, školských zařízení a neziskových organizací při
realizaci preventivních programů v oblasti specifické primární prevence k rozvoji zdravého
životního stylu dětí a mládeže. Náš projekt nesl název „Abys nebyl nikdy sám“. Byl zaměřen
na posílení budování zdravého školního klimatu a prevenci dalších sociálně patologických
jevů. Projekt byl ve školním roce 2017/18 plně realizován.
Cílem vedení školy je zajištění co nejkvalitnějších služeb a podpora všech
zaměstnanců školy. Proto chceme plynule navázat v již realizovaných aktivitách šablonové
výzvy. Ředitelka školy podala v červnu 2018 žádost v rámci výzvy projektů zjednodušeného
financování Šablony II s názvem „Zlepšení kvality výuky na ZŠ Jičín, Železnická II“. Do
projektové výzvy může být kromě školy zapojena tentokrát i školní družina, této možnosti
jsme využili. Celkové způsobilé výdaje v žádosti činí 2 099 413 korun. Projekt budeme
realizovat od 1. listopadu 2018 do 31. října 2020. Plánuje pokračovat v personálním posílení,
chceme se rovněž zaměřit na zkvalitnění poskytování informační gramotnosti, novinkou pro
nás bude i tandemová výuka a další spolupráce pedagogů. V školním roce 2018/19
pedagogický sbor absolvuje dvoudenní seminář pro podporu metod, forem a hodnocení
v práci s žáky a dozvíme se jak na to při individualizaci výuky. Zakázkou vedení je zejména
poskytování formativní zpětné vazby, která je jedním z kritérií hodnocení školy Českou školní
inspekcí. Ve školním roce 2019/20 pak budeme využívat služeb externího mentora.

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), zábavná matematika a čeština hrou.

6.7 Zahradní slavnost
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Dne 10. června si žáci a učitelé společně se zájemci z řad rodičů a jičínské veřejnosti užili
Dne 8. června 2018 si žáci a pracovníci školy 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. Letošní novinkou byly
logické úlohy a kvízy pro mladší i starší. 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 školním dvoře zpíváním žáků
1. stupně. Každá třída si připravila dvě písně a jednu společnou si zazpívali všichni na závěr.
Návštěvníci se mohli přidat k dětem díky rozdaným zpěvníkům. Tímto ale slavnost
neskončila. V prvním patře budovy proběhla v učebně hudební výchovy 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.

7. VÝSLEDKY KONTROLNÍ A INSPEKČNÍ ČINNOSTI
Ve školním roce 2017/18 nebyla provedena žádná kontrolní činnost z této oblasti.

8. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017
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
952 374,00
2. Výnosy celkem
37 234 640,03
z toho:
dotace – MěÚ Jičín
dotace – školství – UZ 33 353
dotace - školství - UZ 33 052
dotace – ŠABLONY – UZ 33 063
dotace – školství – UZ 33 073
dotace – školství - z projetku „Abys nebyl nikdy sám“ – UZ 25
příjmy za školní družinu
vybráno od žáků na akce školy (ekolog. exkurze, lyžař. výcvik,
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4 154 924,00
26 067 054,00
554 928,00
502 968,00
165 458,00
35 000,00
253 650,00

pracovní sešity)
příjmy z doplňkové činnosti – pronájmy
stravné – hlavní činnost
věcné náklady za žáky středních škol
za karty a čipy
za kuchyňský odpad
za použitý olej
úroky
čerpání daru – obědy dětem
náhrada za neodebrané obědy v době nepřítomnosti
náhrada škody od pojišťovny
úhrada způsobené škody
cenové odchylky u potravin
ostatní výnosy (FKSP z ref.mzdy)
ostatní výnosy (reklamace zboží z r. 2016 – náhrada)

660 777,00
16 156,00
4 105 948,00
465 713,80
23 345,00
35 971,00
--8,35
12 174,00
--178 737,00
--24,88
4,00
1 799,00

8.2 Náklady
1. Investiční náklady
951 060,00
2. Neinvestiční náklady celkem
36 934 198,03
z toho:
UZ 33 353 celkem
26 067 054,00
mzdové náklady
18 694 679,00
OON
49 800,00
zákon. soc. pojištění
6 349 996,00
ostatní soc. pojištění (úraz. pojištění)
75 118,00
zákon. soc. náklady – příděl do FKSP
373 894,00
– školení
31 500,00
– ochranné pracovní pomůcky
21 246,00
náhrada mzdy v době pracovní neschopnosti
95 612,00
výdaje na učebnice
103 014,00
výdaje na učební pomůcky
64 274,51
výdaje na učební pomůcky DDHM , DDNM
37 995,00
školní vybavení pro žáky 1. ročníku
20 594,00
školní potřeby pro žáky s VPU
13 761,49
kompenzační pomůcky
182,00
knihy – ŽK
--školní družina - knihy
2 583,00
cestovné
44 294,00
plavání
88 511,00
UZ 33 052 celkem
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
zákonné sociální náklady – příděl do FKSP
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554 928,00
408 035,00
138 732,00
8 161,00

UZ 33 063 celkem
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
zákonné sociální náklady – příděl do FKSP
školení
služby-zprac. na internetu
výdaje na učební pomůcky
administrace projektu

502 968,00
275 326,00
93 609,00
5 505,00
57 676,00
1 000,00
79,00
69 773,00

UZ 33 073 celkem
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
zákonné sociální náklady – příděl do FKSP

165 458,00
121 660,00
41 365,00
2 433,00

UZ 25 dotace „Abys nebyl nikdy sám“ č.17SMP01-0025 celkem 35 000,00
adaptační kurz 6. tříd
19 771,00
školení
15 229,00

Členění ostatních provozních nákladů
501 Spotřeba materiálu
4 594 786,93
potraviny
4 120 401,82
úklid
88 515,96
údržba
117 810,90
hygienické potřeby
78 332,56
zdravotní potřeby
2 208,00
kancelářské potřeby
22 375,20
papír do kopírky a tiskáren
16 627,28
tonery
23 842,00
potřeby pro výuku
5 215,87
potřeby pro ŠD
12 715,94
ostatní spotřební materiál
39 829,00
časopisy
28 307,00
tiskopisy
6 132,40
čipy
24 253,00
prášek na praní pracovních oděvů, jednoráz. prac. pomůcky
8 220,00
502 Spotřeba energie
el. energie
vodné, stočné
srážková voda
plyn
teplo + ohřev vody v ŠJ

2 049 869,00
535 966,00
197 576,00
157 922,00
30 962,00
1 127 443,00

511 Opravy a udržování

821 751,00
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běžné opravy
revize

724 209,00
97 542,00

512 Cestovné

200,00

513 Náklady na reprezentaci

1 644,00

518 Ostatní služby
služby pošt
telefony
internet
bankovní poplatky
konzultace a poradenské služby
provoz + pronájem kopír.stroje Konica Minolta
aktualizace počítačových programů
odpad
plavání
ostatní služby (sekání trávy …)
reprezentace školy dětmi – sportovní a kulturní akce
Semiramis
Házená SLZŠ o Pohár min. školství
akce hrazené žáky (lyžařský výcvik, exkurze ...)

586 189,07
7 274,00
19 892,81
7 200,00
70 899,41
5 210,00
78 496,00
99 299,35
59 490,00
42 079,00
126 975,00
14 534,50
51 424,00
3 415,00
434 740,00

527 Zákonné sociální náklady
školení
příděl do FKSP z náhr. mzdy v době nemoci
ochranné pomůcky jednorázové

12 284,26
1 201,00
1 909,24
9 174,02

528 Jiné sociální náklady
stravenky – režijní náklady

12 924,10
12 924,10

544 Prodaný materiál
pracovní sešity – hradí žáci

226 037,00
226 037,00

549 Ostatní náklady z činnosti
technické zhodnocení (zvonek do ŠJ)
storno poplatek
cenová odchylka u potravin
poplatek za vrácení stravenek

41 443,91
41 199,00
100,00
23,91
121,00

551 Odpisy

201 992,50

DDHM 3 001- 40 000 Kč
DDHM 300 - 3000 Kč
DDHM 300 – 3000 Kč ŠD
DDNM

301 699,32
223 323,30
18 221,64
47 770,00
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569 Jiné ostatní náklady
smluvní pojištění

33 914,00
33 914,00

Hospodářský výsledek běžného účetního období
z hlavní činnosti
z doplňkové činnosti

300 442,00
284 286,00 Kč
16 156,00 Kč

8.3 Investiční a větší neinvestiční akce
- rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu SMV3 přízemí
- oprava žaluzií v učebnách přírodopisu a fyziky (zatemnění)
- LAN ve třídách 2. stupně (10 tříd)
- nákup nábytku do dvou tříd
- pořízení židlí do kabinetů
- nákup 7 notebooků pro pedagogy
- oprava výdejních boxů ve školní jídelně

8.4 Kontroly hospodaření
Město Jičín provedlo kontrolu hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017
v měsíci květnu 2018 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.“

9. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle
zákona č. 106/1999., o svobodném přístupu k informacím za rok
2017
a) počet podaných písemných žádostí o informace: 0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonitosti
rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací: 0
d) počet stížností: 0

Tato zpráva je vyhotovena ve třech výtiscích (školská rada, ředitelství ZŠ, zřizovatel školy).
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Zprávu vyhotovili:
Mgr. Blanka Kalátová Lisá – ředitelka školy
kapitolu 2.5 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 Hana Kostingerová – THP-účetní školy
kapitolu 9 Iva Janatová – THP mzdová účetní školy

V Jičíně 16. září 2018

..........................................................
Mgr. Blanka Kalátová Lisá – ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2017/2018 byla schválena Školskou radou dne
8. října 2018.

..................................................................................
Doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D. – předseda školské rady
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Příloha č. 1

„POLEM NEPOLEM“

EKOLOGICKÝ KURZ 7. ročníku
aneb

CO JSME PROŽILI v PSEV PALETA

v OUCMANICÍCH

od úterý 15. května do pátku 18. května 2018

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, Brloh, Hnízdo, Bidýlko a Holubník, Komůrka a Světnice jsme se shromáždili v učebnách Sýpka
a Kamenná, kde nás lektoři seznámili 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 včetně zdejší kořenové čističky odpadních vod. Protože nás bylo
hodně, pracovali jsme ve dvou skupinách podle tříd. Programy byly stejné, jen se lišilo jejich pořadí.
Ve zdatné ekonomy a architekty jsme se proměnili v simulační hře Ekodům, kde jsme prokázali i
ekologické cítění při zateplování a dalších úpravách našeho pomyslného domova. Povečeřeli jsme
zapečené těstoviny s červenou řepou. Na závěr dne jsme se dozvěděli pokyny k celodennímu výletu.
Ve středu jsme opravdu velmi časně vstali, posnídali chléb s máslem a jahodovou nebo
meruňkovou marmeládou a čaj, zásobili se na cestu balíčkem s jídlem (plněná domácí bageta se
šunkou, sýrem a zeleninou, mysli-tyčinka, jablko) i nápoji a vyrazili na celodenní výlet. Vlakem jsme
z Brandýsa nad Orlicí dojeli do České Třebové a odtud se vydali 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 a průvodce Tonda, tam vytváří model
pravěké osady. K chuti přišel chléb s tvarohovou pomazánkou. Místo bylo velice zajímavé, stavby
romantické, dovednosti našich dávných předků 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 až do Dlouhé Třebové, odkud jsme dojeli vlakem 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 kuřecí řízek s vařeným bramborem a zeleninovou oblohou.
Večerní simulační hra Jezero nám ukázala, že spolupráce je v životě vždy dlouhodobě výhodnější než
podvody a nevraživá konkurence.
Ve čtvrtek ráno jsme posnídali housky nebo celozrnný chléb se sýrovou pomazánkou a čaj.
Následovala aktivita Živá a mrtvá voda, kdy jsme z lístků rozmístěných po středisku poznávali
způsoby znečištění vody, filtrovali jsme vodu přes písek. Po zeleninové přesnídávce (mrkev) jsme
v simulační hře Koláče paní Lenochové sestavovali recept na proslulou vynikající pochoutku bývalé
majitelky oucmanického statku, kde se nyní nachází pobytové ekologické středisko Paleta. K obědu
byla zeleninová polévka a krůtí čína s rýží a zeleninou. Odpoledne jsme si vyráběli domácí koláče.
Zadělali jsme kvásek, mleli mouku, zpracovávali těsto, vyráběli máslo, tvaroh a náplně ze strouhaných
jablek s ořechy nebo z máku. Každý si pak koláč vytvořil podle své fantazie. Posvačili jsme perník.
Nařezali a naštípali jsme dřevo a roztopili venkovní pec, kde jsme následně koláče upekli a hned si na
nich pochutnali. Povečeřeli jsme bramborový guláš s uzeninou a chlebem. Večer si každý strávil podle
nálady. Učitelé nejvíce obdivovali početnou skupinu zpěváků, kteří s kytaristou Matějem vytvářeli
výbornou atmosféru.
V pátek ráno jsme posnídali chléb se zeleninovou pomazánkou a čaj. Po sbalení věcí a úklidu
pokojů jsme si vyřezávali ze dřeva lžíce. Na přesnídávku nás osvěžil pomeranč. Podle svého zájmu si
nakonec mohl každý vyrobit něco na památku. Někdo se naučil techniku drátkování se zdobením
barevnými korálky a ozdobili si tímto způsobem na památku kámen. Někdo zase dal přednost
vlastnímu drobnému výrobku z ovčí vlny. Poobědvali jsme česnekovou polévku s chlebovými krutony
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a vepřovou pečeni s houskovými knedlíky a kysaným zelím. 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 vzorně pečovali, se loučilo také. Před námi byla už jen pěší cesta
do Brandýsa nad Orlicí a odtud vlakem za vydatného zpěvu přes Pardubice a Hradec Králové do Jičína,
kde náš letošní ekologický kurz definitivně skončil.
Fakturou jsme uhradili PSEV Paleta za pobyt, stravu a programy Kč 1.779,- na osobu
Za jízdné Jičín – Brandýs nad Orlicí a zpět jsme zaplatili celkem Kč 150,- na osobu.
Za jízdné na celodenní výlet Brandýs nad Orlicí – Česká Třebová a zpět Kč 35,- na osobu.
Vzhledem k tomu, že účastníků bylo hodně, byly nakonec celkové náklady oproti očekávání nižší.
Na 40 účastníků tak vychází náklady Kč 1.964,- na osobu.
Z vybraných Kč 2.300,- bylo každému účastníkovi proti podpisu tedy vráceno Kč 336,Doklady jsou uloženy v účetnictví školy a jsou zájemcům k nahlédnutí.
S paní učitelkou Renatou Doškářovou, s panem učitelem Zdeňkem Procházkou a paní
asistentkou Dagmar Chvojkovou jsme se shodli, že s chováním všech účastníků jsme byli
opravdu spokojeni. Někteří prokázali rovněž pěkné znalosti přírody. Pro takové pohodové žáky
je skutečně radost pořádat podobné akce.
Pokud bude v příštím školním roce dostatek zájemců, mám připravený pro žáky osmého
ročníku na duben 2019 třídenní ekologický kurz (a pro někoho možná hodně překvapivě) do
Prahy s jejími často unikátními přírodními zajímavostmi.
Vážení rodiče, opravdu bych uvítal, kdybyste mi v odpovědním lístku napsali, zda a jak jste
si se svými dětmi o jejich prvním ekologickém kurzu popovídali. Očekávám veškeré a uvítám
především kritické připomínky a také náměty, hlavně proto, abych je mohl využít v následujících
letech.
Děkuji rodičům za spolupráci.
Hezké dny v posledním měsíci tohoto školního roku a příjemné prožití blížících se prázdnin přeje
vedoucí kurzu František Kynčl
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Příloha č. 2
EKOLOGICKÝ KURZ 8. B V PRAZE VE DNECH 24. – 26. DUBNA 2018
V úterý 24. dubna jsme odjeli vlakem přes Nymburk do Prahy, vlak skončil předčasně ve
Vysočanech. 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 Karlův 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. Přes Petřínské zahrady jsme zamířili na Hrad. Prošli jsme si Královskou zahradu a kolem
Zpívající fontány, Belvedéru, Fíkovny a hradního skleníku s výstavou orchidejí jsme minuli
uzavřený Jelení příkop. Po Starých zámeckých schodech jsme sestoupili na Malou Stranu a jako
správní Jičíňáci si prošli Valdštejnskou zahradou s bílými pávy a výstavou fotografií zachycujících
100 let naší vlasti. Pak jsme dojeli metrem na Náměstí Republiky. Po nákupu potravin k večeři jsme
se vrátili na TEREZU. Večer jsme se ještě prošli od kostela sv. Haštala přes Josefov na Staroměstské
náměstí, kolem Stavovského divadla a Karolina na Václavské náměstí a kolem Prašné brány a
Obecního domu opět na TEREZU.
Ve středu 25. dubna jsme si ráno opět nakoupili potraviny a odjeli metrem a autobusem do
Troji. V Botanické zahradě města Prahy jsme si prohlédli venkovní expozice i skleník Fata
morgana s tropickými motýly, následně do odpoledních hodin jsme si důkladně prošli Zoologickou
zahradu, kde jsme i poobědvali. 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. Po nákupu potravin jsme se vrátili do našeho
dočasného útočiště.
Ve čtvrtek 26. dubna jsme ráno zabalili zavazadla, uklidili naše dočasné útočiště a odjeli
tramvají do Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde nás docent Martin Košťák (bývalý žák
naší školy) provedl Chlupáčovým muzeem vývoje Země. Toto téma je obsahem učiva přírodopisu
v 9. ročníku. Potom jsme se pěšky vrátili přes Botanickou zahradu Univerzity Karlovy, Karlovo
náměstí s Novoměstskou radnicí, protifašistický památník u kostela Cyrila a Metoděje
v Resslově ulici opět na Náměstí Republiky. Dle svého zájmu jsme zašli do centra Palladium nebo
Kotva, kde jsme i občerstvili. Následně jsme si vyzvedli v TEREZE zavazadla a šli na vlak, který nás
dovezl přes Nymburk do Kopidlna a vzhledem k výluce pak autobus do Jičína.
Jako náklady kurzu jsem zaplatil za každého účastníka za vlak Jičín – Praha a zpět Kč 140,, za pobyt Kč 200,-, za jízdné MHD (2x24hodinovou jízdenku za Kč 110,-) Kč 220,-, za vstup na
Petřínskou rozhlednu a bludiště po Kč 50,-, za vstupné do Botanické zahrady Praha Kč 68,-, za vstupné
do ZOO Praha 135,-. Celkem tedy náklady činily Kč 863,-. Doklady jsou uloženy v kanceláři školy
a jsou zájemcům k nahlédnutí.
Z vybraných Kč 1.200,- bylo zbývajících Kč 337,- vráceno každému účastníkovi proti
podpisu.
Vzhledem ke květnovým státním svátkům uprostřed týdne jsme letos kurz museli
uskutečnit již v dubnu, kdy ale ještě nejezdí lodě do ZOO. Pan docent nám navíc jako vyučující
na fakultě zprostředkoval muzeum zdarma. Celkové náklady tedy byly velmi příznivé.
S paní učitelkou Stanislavou Havelkovou a s paní asistentkou Kateřinou Brožovou jsme
se shodli, že s chováním všech účastníků kurzu jsme byli naprosto spokojeni. Pro tak pohodové
žáky je radost připravovat podobné akce. Mnozí nasbírali velké množství bodů do klasifikace za
projevené znalosti.
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
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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 připomínky a jakékoliv další
náměty pro tyto akce.
Děkuji rodičům za spolupráci a ekologům za vše prospěšné, co v tomto školním roce vykonali.
Hezké blížící se prázdniny přeje vedoucí kurzu František Kynčl
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Příloha č. 3
CO JSME PROŽILI NA SEVERu V HORNÍM MARŠOVĚ aneb EKOLOGICKÝ KURZ 9.
ROČNÍKU VE DNECH 21. – 25. KVĚTNA 2018
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: severhm@ekologickavychova.cz
garanti našeho kurzu „TÝDEN PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT“: Milada Dobiášová, Kateřina
Borovinová
pondělí 21. 5.
po příjezdu: pokyny, ubytování
odpoledne: hry na seznamování a spolupráci ve skupině – představování, počítám s tvojí pomocí,
rovnání se podle velikosti a dlaní, beze slov, mašinky, brod přes řeku.
večeře: vepřový guláš s bramborem a cizrnou, chléb, čaj
večer: kultury Alfa a Beta - tolerance
úterý 22. 5.
snídaně: housky, máslo, eidam, zelenina (okurka, paprika, okurka), čaj
dopoledne: simulační počítačová hra FISH BANKS, lovení ryb, obnovitelné zdroje, udržitelný život
oběd: hovězí zeleninový vývar s vajíčkem, kuře s bulgurem a rýží, nápoj
odpoledne: BIOMONITORING - určování vodních bezobratlých živočichů v Lysečinském potoce a
řece Úpě
večeře: velký zeleninový salát podávaný s pomazánkou a pečivem
večer: téma ZVÍŘE – vyhubená zvířata (blboun nejapný), Bestiář – zhášení svíček za zvířata (ale
s nadějí …)
středa 23. 5.
snídaně: chléb, 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, plátkovým sýrem, sýrový rohlík,ořechový rohlíček, minipiškoty,
jablko
večeře: farská sekaná podávaná s těstovinovým salátem, nápoj
večer: osobní volno
čtvrtek 24. 5.
snídaně: chléb, máslo, tvarohová pomazánka, okurka, rajče, paprika, čaj
dopoledne: Neviditelná ruka trhu – simulační hra, rozdělení států a světadílů podle počtu obyvatel a
bohatství
oběd: pórková polévka, pečená kotleta s pestrými bramborami a máslovými demi glace, nápoj
odpoledne: VÝVOJ KRAJINY v Krkonoších během staletí osidlování člověkem od roku 1000 po
dnešek, vycházka po okolí, starý kostel, příběhy,
večeře: přesnídávková polévka, pečivo, sýr, máslo, zelenina, nápoj
večer: DIVADLO - dramatizace příběhů z dějin Krkonoš od minulosti přes přítomnost až do
budoucnosti
pátek 25. 6.
snídaně: vánočka, máslo, marmeláda, čaj
dopoledne: hodnocení kurzu a výroba smaltovaných přívěsků
oběd: krkonošské kyselo, koprová omáčka s vařeným vejcem, houskový knedlík
CELKOVÉ NÁKLADY kurzu činily Kč 2.410,- za ubytování, stravování a program, Kč 16,- za
dopravu Horní Maršov – Pec pod Sněžkou a zpět a Kč 241,- za dopravu Jičín – Horní Maršov a zpět)
Celkem tedy na účastníka vychází náklady ve výši 2.667,-Kč. Doklady jsou k nahlédnutí uloženy
v kanceláři školy. Zdražení pobytu i dopravy způsobilo, že zbývá doplatit částka Kč 167,-. Při
velkém počtu účastníků nás linkový autobus prostě nevezme a vlastní objednaný autobus je zase
prostě drahý.
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Vážení rodiče, prosím Vás, abyste mi svým podpisem na odpovědním lístku potvrdili vyúčtování
celého kurzu a velmi 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 Evou Budínskou, s paní
asistentkou Ivanou Komárkovou 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 21. – 25. května 2018 na SEVER v
Horním Maršově v ceně 2.667,-Kč. K záloze Kč 2500,- byla doplacena částka Kč 167,-.
Souhlasíme s vyúčtováním akce a k jejímu průběhu uvádíme
na zadní stranu tohoto lístku naše náměty a připomínky
podpis rodičů:
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Příloha č. 4

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ROČNÍ CELOŠKOLNÍ SOUTĚŽE
„POZNÁVÁME ŽIVOU PŘÍRODU“
kategorie: X = 1. ročník A = 2. – 3. ročník
D = 8. – 9. ročník

B = 4. – 5. ročník

POŘADÍ

TŘÍDA

POČET BODŮ

1.

Eliška CHARVÁTOVÁ

7. A

829

2.

Kryštof ŽĎÁRSKÝ

8. B

822

3.

Zuzana ČMEJLOVÁ

6. A

794

4.

Daniel CHARVÁT

2. A

792

5.

Jiří ČECH

6. A

755

6.

Šimon BÍLEK

6. C

739

7.

Prokop STŘÍBRNÝ

2. C

730

8.

Štěpán HRUŠKA

3. B

723

9.

Alice VODSEĎÁLKOVÁ

9. C

654

10.

Ema DOBIÁŠOVSKÁ

7. A

646

11.

Anna LOJDOVÁ

9. C

633

12.

Alžběta KREJCAROVÁ

4. A

619

13.

Stella TRMATOVÁ

1. C

582

14.

Kristýna BŘEZINOVÁ

7. A

580

15.

Anděla ŠEMBEROVÁ

7. A

570

16.

Jan MORÁVEK

7. B

557

17.

Sabrina SARKOVÁ

8. B

556

18.

Barbora BUDÍNSKÁ

8. B

553

19.

Jáchym SNOPEK

5. C

521

20.

Jakub TICHÁČEK

5. A

510

21.

Vanda HAYEROVÁ

7. A

501

22.

Jana MACHÁČKOVÁ

9. B

477

23.

Eliška POKORNÁ

9. B

467

24.

Jolana ČMEJLOVÁ

3. C

452

25.

Nikol MRÁKOTOVÁ

9. B

438
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C = 6. – 7. ročník

26.
27.
28.
29.
30.

Václav Jan RAMPAS
David NOVÁK
Štěpánka ROŽNÍČKOVÁ
Matěj ŠVORC
Kryštof STŘÍBRNÝ

1. D
8. B
9. B
7. B
1. C

426
425
418
399
392

Zájezd do Jaroměře pro 30 nejlepších účastníků poskytl Spolek rodičů a přátel Čtyřky
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