ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEMICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

školní rok 2018/2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
(dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních
zpráv a vlastního hodnocení školy, §7)
Charakteristika školy
Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy; je zařazena do sítě škol. V právních
vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.
Základní škola poskytuje základní vzdělání; zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu
vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje
mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků;
umožňuje též náboženskou výchovu.
Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi.
Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen
prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem.
Vyučování ve škole probíhá ŠVP školy „Škola pro tebe - učme se pro život“.
Třídy školy se naplňují do počtu 30 žáků, školní družina do počtu 70 žáků, školní klub do počtu
53 žáků.
Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny; počet skupin a počet žáků ve
skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků.
Ředitel školy ustanovuje třídní učitele, vedoucího vychovatele školní družiny a školního
klubu.
V rozsahu stanoveném vládou se žákům bezplatně poskytují učebnice a učební texty a
základní školní potřeby.
Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni
pedagogičtí pracovníci školy.
Ředitel školy vydává po projednání s pracovníky školy a se souhlasem pedagogické rady řád
školy, schvaluje řád odborných pracoven, tělocvičny, fitcentra a školního dvora včetně školního
hřiště.
Škola organizuje školu v přírodě, lyžařské kurzy, ozdravné pobyty pro 1.stupeň, plavecký
výcvik žáků, jejich program schvaluje ředitel školy.
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Škola organizuje školní výlety a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy.
Škola ve spolupráci s lékaři, pověřenými preventivní péčí o žáky, napomáhá při vytváření a
realizaci ozdravných programů podle aktuálních potřeb.
Škola zřizuje pro žáky školy zájmové útvary; poskytuje své prostory a vybavení k účelnému
využití pro činnosti zájmových organizací. (např. tělocvična, fitcentrum, výtvarná a keramická
dílna, počítačová pracovna apod.)
Škola se profiluje nabídkou dvou cizích jazyků a širokým spektrem zájmových útvarů
(jazykové, přírodovědné, sportovní, výtvarné, apod.).
Součástí školy jsou školní družina, školní klub, školní jídelna .
Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáka při činnostech, které přímo souvisejí s
výchovou a vzděláváním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáka a
kontroluje jejich dodržování.

Zřizovatel školy:

Obec Semice

Název organizace:

Základní škola Semice, okres Nymburk

Adresa organizace:

Semice 111, 289 17, Semice

Vedení školy:
Ředitel: Mgr. Pavel Jareš
Zástupce ředitele: Mgr. Josef Pavliš
Výchovná poradkyně: Mgr. Alena Dvořáková
Metodik prevence: Mgr. Michaela Vacková
Metodik EVVO: Ing. Blanka Mikulová
Vedoucí školní jídelny: Helena Černá
Vedoucí školní družiny: Mgr. Anna Mazniková

Adresa pro dálkový přístup:
info@zssemice.cz
datová schránka: 3pebu2e
telefon: 325 568 019
http://www.zssemice.cz
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Součásti organizace:
Základní škola
Školní družina
Školní klub
Školní jídelna

Údaje o školské radě:
Školská rada je devítičlenná členů – 3 zástupci školy, 3 zástupci obce, 3 za rodiče. Její činnost
byla zahájena v roce 2006. Schválila výroční zprávu školy, seznámila se, vzala na vědomí a
schválila všechny směrnice a dokumenty zabezpečující řádný chod školy. V kalendářním roce se
ke svému jednání schází obvykle třikrát.

Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku:
1.- 9. ročník školní vzdělávací program „Škola pro tebe – učme se pro život“ ze dne 1.9. 2007.
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UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY: 2018/2019
Školní vzdělávací program „Škola pro tebe“ (1.- 9.třída)
Názvy vyuč.
předmětů

Počet týdně vyučovaných hodin v ročníku
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

Celk

Český jazyk

8

9

9

7

7

5

5

5

5

60

Matematika

5

5

5

5

5

4

4

5

5

38

Prvouka

2

3

3

0

0

0

0

0

0

8

Přírodověda

0

0

0

2

2/1

0

0

0

0

4/1

Vlastivěda

0

0

0

1

1/2

0

0

0

0

2/2

Anglický jazyk

0

0

3

4

4

3

3

3

3

23

Německý j.-2.cizí j.

0

0

0

0

0

0

2

2

2

6

Zeměpis

0

0

0

0

0

2

2

2

2

8

Dějepis

0

0

0

0

0

2

2

2

2

8

Přírodopis

0

0

0

0

0

2

2

2

1

7

Fyzika

0

0

0

0

0

1

2

2

2

7

Chemie

0

0

0

0

0

0

0

2

2

4

Rodinná v.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Výtvarná v.

1

1

1

2

2

2

2

1

1

13

Vých. k občanství

0

0

0

0

0

1

1

1

1

4

Občanská v.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hudební v.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

Tělesná v.

2

2

2

2

2

3

3

2

2

20

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

1

0

1

1

8

Informatika

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

B.Volit.předměty

0

0

0

0

0

1

1

1

1

4

20

22

25

25

26

29

30

32

31

240

A. Povinné

C. Nepovinné
Celkem hod./týd.
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ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY
titul, Jméno a Příjmení

Vedení školy
Mgr. Pavel Jareš
Mgr. Josef Pavliš
Pedagogičtí pracovníci
Mgr. Ladislava Karlová
Mgr. Olga Čepičková
Mgr. Martina Stöckelová
Mgr. Martina Staňková
Mgr. Lenka Ševčíková
Kristina Výborná
Mgr. Alena Dvořáková
Ing. Blanka Mikulová
Mgr. Jiří Kudrna
Bc. Roman Ježek
Mgr. Zdena Miksová
Mgr. Katarina Sisková
Štěpán Jareš
Mgr. Anna Mázniková
Tereza Košnářová
Bc. Jitka Ambrožová
Sandra Střelová
Mgr. Michaela Vacková
Ing. Jana Padrtová
Sabina Horejcová
Jitka Ambrožová, mladší
Nepedagogičtí pracovníci
Helena Černá
Josef Pavliš
Jana Kopecká
Radka Jírová
Radmila Procházková
Michal Motl
Iveta Janouchová
Linda Trantinová

Vzdělání

Funkce

VŠ
VŠ

ředitel školy
zástupce ředitele školy

VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ

učitelka
učitelka
učitelka
učitelka, vychovatelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
učitel
učitelka
učitelka

ÚSO
VŠ
VŠ
VŠ
ÚS
VŠ
VŠ
ÚS
VŠ
ÚSO
VŠ
ÚSO
VŠ
VŠ
VŠ
ÚSO

učitel
učitelka, vedoucí vychovatelka
vychovatelka, AP
vychovatelka, AP
vychovatelka, AP
učitelka, AP
AP
ŠA
AP

ÚSO
vyučen
ÚSO
ÚSO
vyučena
vyučen

ekonomka, vedoucí školní jídelny
školník
uklízečka
uklízečka
dohledová služba
vedoucí kuchař

vyučena

pomocná síla v kuchyni

vyučena

pomocná síla v kuchyni

Ludmila Kotápišová

vyučena

kuchařka

Pavla Vítková

vyučena

pomocná síla v kuchyni
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Pracovníků celkem:
z toho mužů:
žen:
MD:
Pedagogičtí pracovníci celkem:
z toho vedení školy
z toho učitelé:
vychovatelé:
AP (asistent pedagoga):
ŠA (školní asistent):
školní kuchyně:
ekonomka školy:
uklízečky:
školník
dohledová služba

33
7
26
1
23
2
17
5
6
1
5
1
2
1
1

Údaje o zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019 a následném přijetí do
školy
Zápis do 1. třídy ze dne 8.4. 2019
− u zápisu:

30

− přijato:

23 přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46 školského zákona

− odklad:

7 (§ 37 školského zákona )

Zápis do 1.ročníku proběhl dne 8.4. 2019 (náhradní termín 15.4. 2019)
Do 1. třídy ve školním roce 2019/2020 by mělo nastoupit povinnou školní docházku 23 žáků.
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem
Ve školním roce 2018/2019 měla škola na začátku školního roku 10 tříd a celkem 224 žáků.

POČTY TŘÍD V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCÍCH A POČTY ŽÁKŮ VE TŘÍDÁCH (k 30.9.2018)
ROČNÍK

TŘÍD

ŽÁKŮ

Z TOHO DÍVEK

1.

1

21

10

2.

1

29

10

3.

2

34

16

4.

1

26

15

5.

1

28

14

6.

1

24

11

7.

1

20

6

8.

1

23

11

9.

1

19
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PŘEHLED O ŽÁCÍCH / TŘÍDÁCH
TŘÍDA

TŘÍDNÍ UČITEL

PŘIHLÁŠENÝCH . ŽÁKŮ
ŽÁKŮ

DÍVEK

OPAK.

KONČÍ

ROČ.

DOCH.

ŠD

NP

I.A

Karlová

21

10

0

0

21

0

II.A

Čepičková

29

10

0

0

29

0

III.A

Stöckelová

16

7

0

0

0

0

III.B

Staňková

18

9

0

0

0

0

IV.A

Ševčíková

26

15

0

0

0

0

V.A

Výborná

28

14

0

0

0

0

VI.A

Dvořáková

24

11

0

0

0

0

VII.A

Mikulová

20

6

0

0

0

0

VIII.A

Kudrna

23

11

0

0

0

0

IX.A

Ježek

19

9

0

19

0

0
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Porady pro zajištění chodu školy
Pedagogické rady
− Úvodní

3.9.2018

− Mimořádná

23.10.2018

− 1. čtvrtletí

6.11.2018

− Pololetní

29.1.2019

− 3. čtvrtletí

9.4.2019

− Závěrečná

25.6.2019

Třídní schůzky
− 1. tř. schůzka, Plenární zasedání

18.9.2018

− 2. tř. schůzka

6.11.2018

− 3. tř. schůzka

9.4.2019

Pracovní porady
Jsou to porady s pedagogickými zaměstnanci školy. Probíhají dle potřeby zpravidla v úterý před
zahájením vyučování.
Provozní porady
Porady s nepedagogickými zaměstnanci, které probíhají dle potřeby v průběhu celého roku.

Porady metodických orgánů
Schůzky probíhaly dle potřeby nejméně jednou za čtvrtletí.

Školní poradenské pracoviště
Předseda:
Členové:

Mgr. Michaela Vacková – metodik prevence
Mgr. Pavel Jareš, ředitel školy, speciální pedagog, logoped
Mgr. Josef Pavliš, zástupce ředitele školy
Mgr. Alena Dvořáková – výchovný poradce, koordinátor ŠVP
Mgr. Ladislava Karlová – předseda metodického sdružení pro 1. st.
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Výroční zpráva za ŠPP za uplynulý školní rok 2018/2019.
Pro Michaelu Vackovou to byl první rok jak na základní škole v Semicích, tak v roli
školního metodika prevence. Pro získání odbornosti v této problematice nastoupila M. Vacková
na dvouleté specializační studium ŠMP na vzdělávacím institutu středočeského kraje VISK. To
přispělo k postupnému zkvalitnění a odbornosti jak při řešení nastalých situacích, tak pro
celkovou primární prevenci na škole. Mgr. Vacková se také zúčastnila v květnu 2019 krajského
setkání školních metodiků prevence v Nymburce, kde získala nové kontakty a podněty pro
preventivní práci na škole.
V průběhu školního roku 2018/2019 se ŠPP sešlo několikrát pro účely nastavení
fungování ŠPP dle aktuálních vyhlášek a pro praktické využití na půdě základní školy v Semicích.
V průběhu roku se také členové ŠPP scházeli z důvodu kázeňských přestupků žáků, vzdělávacích
potíží žáků a z důvodu projevů rizikového chování žáků.
Rodičům žáků, u kterých byly řešeny výchovné či vzdělávací problémy, byly doporučeny
dostupné pedagogicko-psychologické poradny v Nymburce, Poděbradech a Kolíně. Vzhledem
k tomu, že pedagogicko-psychologická poradna v Nymburce je plně vytížena a navíc ve 2.
pololetí ukončila v této poradně práci Mgr. Tomková, která vypomáhala škole v Semicích, byly
zákonným zástupcům nabídnuty i soukromé pedagogicko-psychologické poradny.
Co se týká výskytu projevů rizikového chování, byly na půdě ZŠ v Semicích zachyceny
drobné projevy sebepoškozování ostrými předměty do svrchní části kůže u jedné žákyně. Na
základě krizové intervence byla záležitost oznámena na OSPOD v Nymburce, kde pokračovali
v řešení a žákyně pokračovala v docházce do psychologické poradny.
Ve dvou případech proběhla krizová intervence k agresivnímu chování žáků ve vyšších
ročních ZŠ. Situace byla řešena na půdě školy za účasti rodičů a členů ŠPP. Žákům byly uděleny
kázeňské postihy.
Opakovaně se řeší jak vulgární vyjadřování žáků, ničení školního majetku a hrubé
chování mezi žáky. V rámci prevence jsou tato témata předmětem třídnických hodin
v jednotlivých třídách.
ŠPP také řešilo výskyt kouření, a to i elektronických cigaret u žáků vyšších ročníků.
Zúčastnění žáci byly opakovaně předvoláni na intervenci do ŠPP, kde jim bylo uděleno
napomenutí a záležitost byla oznámena rodičům všech zúčastněných žáků. Vzhledem k tomu, že
tento jev nebyl lhostejný ani rodičům, podařilo se tomuto rizikovému chování aktuálně zamezit.
Na škole bylo uspořádáno několik programů primární prevence. K nespecifické prevenci,
která přispívá k utužování vztahů mezi žáky a učiteli, nabízí možnosti trávení volného času a
zapojí do školních aktivit také rodiče a příbuzné dětí, byly zorganizovány vánoční zpívání u
vánočního stromu, školní ples, lyžařský výcvik pro žáky 1. i 2. stupně v Peci pod Sněžkou,
ozdravné zimní pobyty žáků 1. stupně v Bedřichově v Jizerských horách, škola v přírodě v květnu
a červnu pro žáky 1. stupně. U nespecifické prevence nemůžeme opomenout zájmové kroužky,
které celoročně probíhali při škole a jsou žáky s oblibou využívány.
Co se týká specifické primární prevence, tak řada konkrétních témat byla s žáky
probrána v rámci vyučovacích předmětů dle minimálního preventivního programu 2018/2019.
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Žáci 4.třídy se účastnili dopravního hřiště v Nymburce. V rámci prevence úrazovosti se
pedagogičtí pracovníci i žáci celé školy účastnili dvoudenního programu první pomoci „Dny pro
záchranu života“. Tento program jsme vyhodnotili jako velice zajímavý a přínosný. Pokud se
podaří finančně pokrýt i v novém roce 2019/2020, rádi bychom navázali na pokračující program.
Který připravují Zdravotníci s.r.o.
V 6. třídě proběhl v dubnu harmonizační den, který napomohl k utužení bezpečného
třídního klimatu. Tento program proběhl za pomoci Mgr. Jiřího Sixty jako koordinátora a
metodika prevence.
Pro 2. stupeň se také uspořádala beseda na téma zdravého stravování. Tato beseda pod
vedením výživové terapeutky měla žákům přiblížit výživovou pyramidu, upozornit na rizikové
formy stravování, ať už vedoucí k obezitě nebo naopak k podvýživě, anorexii, bulimii nebo
ortorexii.
Na závěr školního roku se podařilo ještě připravit besedu s policií ČR pod vedením Bc.
Por. Petry Potočné na téma trestné odpovědnosti, šikany a kyberšikany. Tato beseda měla žáky
2.stupně seznámit s rizikem užívání internetu, uvědomit si v čem je důležité si uvědomit dopady
svého chování a činů a jak postupovat při zjištění šikany ve třídě či škole.
Pro pedagogy bylo připraveno ještě 6-hodinové školení bezpečného klimatu. V rámci
tohoto školení si vyučující uvědomili roli třídního učitele, vyzkoušeli zážitkovou pedagogiku,
získali podklady, jak pracovat s kolektivem a napomáhat utužování vztahů ve třídě.
Na základě hodnocení primární prevence ve školním roce 2018/2019 bychom chtěli
v příštím roce vytvořit ucelený model primární prevence, více se zaměřit na prevenci rizikového
chování typu kouření, návykové látky, rizikové sexuální chování a šikany.
Větší důraz bychom chtěli také klást na seberozvojové, sebepoznávací, seberealizační a
sebehodnotící aktivity, utužování vztahů mezi žáky ve třídě i mezi žákem a učitelem, aktivity
spojené se snížením agresivního chování, prevencí ničení školního majetku a vulgárního
vyjadřování. Tato koncepce aktivit by tak napomohla i prevenci před rizikem šikany a
kyberšikany. Konkrétní programy a témata specifické primární prevence pro cílové skupiny jsou
rozpracovány v minimálním preventivním programu pro školní rok 2019/2020.
Žákovský parlament
Jedná se o setkání vedení školy se zástupci žáků jednotlivých tříd. S žáky jsou řešeny různé
problémy a podněty z obou stran.
Ve školním roce 2018/2019 proběhl žákovský parlament v těchto termínech:
1. 5.10.2018
2. 8.2.2019

Ze všech porad je uskutečněn písemný zápis a archivován dle školní směrnice.
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Veřejné akce školy
Oslava 100 let založení Československa
Zpívání u vánočního stromu
Školní ples
Velikonoce v tradici a řemeslech
Běh Semicemi
Pietní akt k uctění památky padlých ve II. světové válce
Dětský den
Školní akademie, loučení s devátou třídou

pátek 26.10.2018
čtvrtek, 20.12.2018
pátek, 15.3.2019
pátek, 19.4.2019
sobota, 27.4.2019
středa, 8.5.2019
sobota, 1.6.2019
čtvrtek, 27.6.2019

Akce, kterých se účastní všichni pedagogičtí pracovníci a jsou pravidelnými akcemi ročního
plánu (některé nejsou součástí seznamu akcí jednotlivých pedagogických pracovníků):

Září

Projekt Bezpečně do školy, branný den, žákovský parlament.

Listopad

Obíhačka v tenise, adventní zpívání, Halloween.

Prosinec

Adventní zpívání, Vánoční laťka – soutěž školy ve skoku vysokém, soutěž o

nejkrásnějšího Mikuláše, čerta, anděla. Soutěž o nejkrásnější vánoční ozdobu,vystoupení
folklorního souboru Šáteček, zpívání pod rozsvíceným stromem.
Únor

Žákovský parlament.

Březen

Zvaní na ples, ples školy.

Duben

Běh Semicemi, Den Země, žákovský parlament, Velikonoce v tradici a řemeslech.

Květen

Branný den.

Červen

Dětský den, rozloučení se školním rokem, žákovský parlament, den pro třídu sportovní den. Akademie k závěru školního roku.
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Údaje o aktivitách pedagogických pracovníků
Škola se prezentuje na svých stránkách www.zssemice.cz , v obecním Semickém zpravodaji, na
veřejných nástěnkách v obci, příležitostně v regionálním tisku nebo Učitelských novinách.

Mgr. Ladislava Karlová
Měsíc/období

Akce

28.8.

pracovní porada

31.8.

pracovní porada

září - říjen

plavecký výcvik

3.9.

pedagogická rada

3.9.

slavnostní zahájení školního roku

4.9.

pracovní porada

5.9.

školení BOZP

5.9.

úklid kabinetu 1. st.

11.9.

pracovní porada – školní poradenské pracoviště

12.9.

pracovní porada – metodické sdružení 1. st. (plán akcí)

12.9.

úklid kabinetu 1. st.

18.9.

pracovní porada – inkluze, informace ke třídním schůzkám

18.9.

plenární zasedání, třídní schůzky

20.9.

pracovní porada – vyplňování dotazníku k inkluzi

21.9.
25.9.

projekt Bezpečně do školy - mobilní hřiště
pracovní porada – metodické sdružení 1. st. – podněty
z třídních schůzek

26.9.

náhradní třídní schůzky

12.10.

branný den

15.10.

pracovní porada ŠPP – projednávání chování žáka

17.10

23.10.

divadelní představení v Praze – Robinson Crusoe
pracovní porada – oslavy 100 let vzniku československého
státu
pracovní porada – oslavy 100 let vzniku československého
státu

23.10.

mimořádná pedagogická rada

26.10.

oslavy 100 let vzniku samostatného československého státu

6.11.

pracovní porada (IVP, tř. schůzky)

9.11.

ŠPP – schůzka s pí. Hauserovou

22.10.
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Skupina/třída

13.11.

zdravotnické školení

16.11.

hudební pořad p. Hrabě

20.11.

pracovní porada (vyhodnocení hospitací)

20.11.

ukázka pomůcek

21.11.

pracovní porada (ambulantní nácviky)

22.11.

návštěvo ZOO v Praze s výukovým programem

26.11.

rada školy

30.11.

1. adventní zpívání

30.11.

ŠPP – schůzka s pí. Hauserovou

5.12.

2. adventní zpívání – Mikulášská nadílka

13.12.

3. adventní zpívání

18.12.

Vánoční laťka – soutěž ve skoku vysokém

20.12.

adventní zpívání u stromu v obci

21.12.

vánoční besídka ve třídě

29.1.

pedagogická rada

31.1.
12.2.

pololetní vysvědčení
schůzka s rodiči nového žáka do budoucí 2. třídy (maminka
jako asistentka)

6.3.

projekt Veselé zoubky

13.3.

nabídka pomůcek

15.3.

školní ples

26.3.

pracovní porada – informace k chodu školy

26.3.

schůzka s pí. ředitelkou MŠ – zápis

29.3.

návštěva ve školní knihovně

2.4.

návštěva předškoláků v 1. třídě

8.4.

zápis do 1. třídy

9.4.

pedagogická rada

9.4.

třídní schůzky

16.4.

fotografování tříd

19.4.

velikonoce v tradici a řemeslech

25.4.

pracovní porada (Běh Semicemi)

25.4.

Den Země – rozdávání děkovných kytiček + branný den

26.4.

Planetárium Praha

27.4.

Běh Semicemi
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29.4.

Dny pro záchranu života

9.5.
16.5.

nabídka pomůcek
návštěva Maxe Černého (budoucí žák) a jeho maminky
(asistentka)

21.5.

divadelní představení v Poděbradech

21.5.

pracovní porada

27.5.

seminář – Zdravé klima ve třídě

28.5.

pracovní porada (asistenti)

1.6.

Den dětí

3.6.

anglické divadlo

4.6.

Pasování na čtenáře

4.6.

schůzka s rodiči B. Hojsáka + vedení školy

18.6.

schůzka s maminkou B. Hojsáka + vedení školy

18.6.

návštěva paní Ornestové z Jedličkova ústavu

24.6.

návštěva obecní knihovny – Zkrotili jsme písmenka

25.6.

závěrečná pedagogická rada

27.6.

zkouška na akademii

27.6.

akademie

28.6.

vysvědčení, loučení s 9. třídou

28.6.

slavnostní zakončení školního roku

Mgr. Olga Čepičková
Měsíc/Období

Akce

Skupina/Třída

21.9.

Projekt EDBA - Bezpečně do školy

celá škola

15.10-19.11.

Plavecký výcvik v Čelákovicích

2.tř., 4.tř.

17.10.

Praha - Komunitní centrum Matky Terezy - Robinson Crusoe

první stupeň

26.10.

celá škola

30.11.-20.12.

100 let výročí založení republiky - slavnostní program pro
žáky a veřejnost
Adventní zpívání ve škole, v obci

18.12.

Vánoční laťka - sportovní soutěž

celá škola

prosinec

Soutěž o nejkrásnější Vánoční ozdobu

1.stupeň

21.12.

Vánoční besídka ve třídě

celá škola

10.2.- 15.2.

Ozdravný pobyt na horách

1.-3.tř.
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celá škola

10.3.

Zvaní na ples

učitelé

15.3.

Školní ples

učitelé

8.4.

Zápis dětí do 1. třídy

učitelé

16.4.

Focení tříd

1.stupeň

19.4.

Velikonoce v tradicích

celá škola

25.4.

Branný den, Projekt Den Země

celá škola

27.4.

Běh Semicemi

celá škola

29.4.

Výukový program Záchrana života

1. stupeň

7.5.

Planetárium Praha

2.tř., 3.tř.

20.5.

Divadlo v Poděbradech

2.tř., 4.tř.

27.5.

Bezpečné klima ve třídě - školení učitelů

učitelé

3.6.

Anglické divadlo

1.-3.tř.

16.-21.6.

ŠVP

1.-3.tř.

27.6.

Školní akademie

celá škola

Mgr. Martina Staňková
Měsíc/období

Akce

Skupina/třída

Září - říjen

Plavecký výcvik

1., 3.A a 3.B

12.10.

Branný den

Celá škola

17.10.

Divadlo Robinson Crusoe - Praha

26.10.

Slavnostní program k výročí vzniku ČR v Sokolovně

Celá škola

22.11.
30. 11., 5. a
13. 12.

Návštěva ZOO v Praze s výukovým programem

3.A a 3. B

18.12.

Vánoční laťka

Celá škola

Soutěž o nejkrásnější ručně vyrobenou postavu MIKULÁŠE,
ČERTA A ANDĚLA a vánoční ozdobu

Celá škola

Prosinec
3.3. 9.3.2019

1. st.

Celá škola
Adventní zpívání ve škole

28.3.

Exkurze do ZOO v Praze Tróji

3.A, 3.B., 4. a
5. tř.
3.B

16.4.

Fotografování

Celá škola

19.4.

Velikonoce v tradicích a řemeslech

Celá škola

Ozdravný pobyt na horách
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25.4.

Branný den

Celá škola

27.4.

Běh Semicemi

Celá škola

30.4.

Výukový program „První pomoc“

Celá škola

7.5.

Planetárium Praha – Polaroid

1., 3.A a 3.B

13. – 18. 5.

Škola v přírodě Bedřichov

21.5.

Divadlo v Poděbradech Na kovárně

3.A, 3.B. a 4.
tř.
1. st.

27.5.

Školení Bezpečné klima na ZŠ interaktivně

učitelé

3.6.

Anglické divadlo

Celá škola

12. a 13. 6.

Školní výlet na Máchovo jezero

3.A a 3. B

27.6.

Školní akademie

Celá škola

Mgr. Martina Stöckelová
Měsíc/období

Akce

Skupina/třída

10.9.

Plavání v bazénu v Čelákovicích

3.A, 3.B, 1.

17.9.

Plavání v bazénu v Čelákovicích

3.A, 3.B, 1.

21.9.

Projekt Bezpečně do školy

1. stupeň

24.9.

Plavání v bazénu v Čelákovicích

3.A, 3.B, 1.

1.10.

Plavání v bazénu v Čelákovicích

3.A, 3.B, 1.

8.10.

Plavání v bazénu v Čelákovicích

3.A, 3.B, 1.

12.10.

Branný den

3.A, 3.B

15.10.

Studium Výchovný poradce Pedf UK

Stöckelová

17.10.

Divadelní představení Robinson Crusoe

1.stupeň

26.10.

Projekt k oslavám 100 let výročí založení republiky

1. a 2. stupeň

22.11.

Návštěva Zoo Praha s výukovým programem

3.A, 3.B

26.11.
30.11., 5.12.,
13.12.

Studium Výchovný poradce Pedf UK

Stöckelová

18.12.

Vánoční laťka

1. a 2. stupeň

20.12.

Zpívání u vánočního stromu

1. a 2. stupeň

7.1.

Stöckelová

9.1.

Studium Výchovný poradce Pedf UK
Obhajoba závěrečné práce ke studiu Učitelství pro 1. stupeň
ZŠ

11.1., 14.1.

Studijní volno k SZZ

Stöckelová

1. a 2. stupeň
Adventní zpívání ve škole
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Stöckelová

15.1.
17.1., 18.1.
21.1.
4.2.

Státní závěrečné zkoušky ke studiu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Stöckelová
Stöckelová
Studijní volno k SZZ
Státní závěrečné zkoušky ke studiu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Stöckelová
Stöckelová
Studium Výchovný poradce Pedf UK

3.3.-8.3.

Ozdravný pobyt na horách

11.3.

Studium Výchovný poradce Pedf UK

3.A, 3.B
Stöckelová
Stöckelová

28.3.

Návštěva Zoo Praha

3.A, 3.B

1.4.

Studium Výchovný poradce Pedf UK

Stöckelová

29.4.

Stöckelová

25.4.

Studium Výchovný poradce Pedf UK
Branný den+ roznášení obrázků s podělováním za upravenou
zahrádku

26.4.

Návštěva planetária Praha

3.A, 3.B, 1.

29.4.

Kurz první pomoci

Učitelé

13.-17.5.

Škola v přírodě

3.A, 3.B, 4.

21.5.

Návštěva divadla v Poděbradech

1.stupeň

27.5.

Studium Výchovný poradce – Pedf UK

Stöckelová

3.6.

Anglické divadlo

1.stupeň

12.-13.6.

Školní výlet na Máchovo jezero

3.A, 3.B

17.6.

Studium Výchovný poradce – Pedf UK

Stöckelová

26.6.

Sportovní den

1.stupeň

27.6.

Školní akademie

1. a 2. stupeň

3.A, 3.B

Mgr. Lenka Ševčíková
Měsíc/období
3.9.2018
18.9.2018
21.9.2018
3.10.2018
5.10.2018
5.10.2018
12.10.2018
15.10., 22.10.,
5.11., 12.11.,
19.11.2018

Akce
Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019
Plenární zasedání a třídní schůzky
EDBA – Projekt – Bezpečně do školy
Náslech Nautis
Žákovský parlament
Evropský den jazyků – 26. září
Branný den
Plavecký výcvik v Čelákovicích
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Skupina/ třída
1. – 9. tř.
1. – 9. tř.
1. – 9. tř.
4. tř.
1. – 9. tř.
4. tř.
1. – 9. tř.
2. a 4. tř.

17.10.2018
26.10.2018
31.10. –
1.11.2018
16.11.2018
28.11.2018
30.11., 5.12.,
13.12.2018
5.12.2018
18.12.2018
20.12.2018
21.12.2018
6. – 11.1.2019
31.1.2019
8.2.2019
13.2.2019
4. – 8.3.2019
20.3.2019
21. –
22.3.2019
27.3.2019
16.4.2019
23.4.2019
25.4.2019
26.4.2019
29.4.2019
13. 18.5.2019
20.5.2019
3.6.2019
14.6.2019
26.6.2019
27.6.2019
28.6.2019

Dopravní výchova v Nymburce
Akce ke 100. výročí vzniku ČSR
Projektový den Halloween

4. tř.
1. – 9. tř.
4. tř.

Hudební pořad p. Hrabě
Turnaj ve stolním tenise – Vánoční ping-pong
Adventní zpívání

1. – 9. tř.
1. – 9. tř.
1. – 9. tř.

Mikulášská nadílka
Sportovní soutěž ve skoku vysokém „ Vánoční laťka „
Zpívání u vánočního stromu v obci
Vánoční besídka ve třídě
Ozdravný pobyt na horách
Rozdání vysvědčení
Žákovský parlament
Mezinárodní matematická soutěž PANGEA v Evropě
Ozdravný pobyt na horách
Planetárium - Praha
Fotbalové soustředění - Nymburk

1. – 9. tř.
1. – 9. tř.
1. – 9. tř.
1. – 9. tř.
1. – 4. tř.
1. – 9. tř.
1. – 9. tř.
4. tř.
3. a 4. tř.
4. a 5. tř.
1. – 9. tř.

Aerobik – závody v Nymburce
Focení
Dopravní výchova v Nymburce
Branný den
Projekt – Den Země
Záchranáři - školení
Škola v přírodě

1. – 9. tř.
1. – 4. tř.
4. tř.
1. – 9. tř.
1. – 9. tř.
1. – 9. tř.
3. - 4. tř.

Divadlo - Poděbrady
Aj divadlo - Semice
Náslech – SPC centrum Poděbrady
Sportovní den
Akademie
Slavnostní zakončení školního roku 2018/2019.
Rozdání vysvědčení.

1. – 4.. tř.
1. – 9. tř.
4. tř.
1. – 9. tř..
1. – 9. tř.
1. – 9. tř.

Kristina Výborná
Měsíc/období
3.9.2018
18.9.2018
21.9.2018
5.10.2018
12.10.2018

Akce
Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019
Plenární zasedání a třídní schůzky
EDBA – Projekt – Bezpečně do školy
Žákovský parlament
Branný den
19

Skupina/ třída
1. – 9. tř.
1. – 9. tř.
1. – 9. tř.
1. – 9. tř.
1. – 9. tř.

26.10.2018
16.11.2018
28.11.2018
30.11., 5.12.,
13.12.2018
5.12.2018
18.12.2018
20.12.2018
21.12.2018
6. – 11.1.2019
31.1.2019
8.2.2019
4. – 8.3.2019
20.3.2019
21. –
22.3.2019
27.3.2019
17.4.2019
25.4.2019
26.4.2019
30.4.2019
3.6.2019
24. 25.6.2019
27.6.2019
28.6.2019

Akce ke 100. výročí vzniku ČSR
Hudební pořad p. Hrabě
Turnaj ve stolním tenise – Vánoční ping-pong
Adventní zpívání

1. – 9. tř.
1. – 9. tř.
1. – 9. tř.
1. – 9. tř.

Mikulášská nadílka
Sportovní soutěž ve skoku vysokém „ Vánoční laťka „
Zpívání u vánočního stromu v obci
Vánoční besídka ve třídě
Lyžařský kurz – vybraní žáci 5. třídy
Rozdání vysvědčení
Žákovský parlament
Ozdravný pobyt na horách – vybraní žáci 5. třídy
Hvězdárna – Praha – Pohyby Země
Fotbalové soustředění - Nymburk

1. – 9. tř.
1. – 9. tř.
1. – 9. tř.
1. – 9. tř.
1. – 4. tř.
1. – 9. tř.
1. – 9. tř.
3. a 4. tř.
4. a 5. tř.
1. – 9. tř.

Aerobik – závody v Nymburce
Focení
Plavba lodí – vlastivědná exkurze - Praha
Projekt – Den Země
Záchranáři - školení
Aj divadlo - Semice
Cyklostanování

1. – 9. tř.
5. - 9.. tř.
5. tř.
1. – 9. tř.
1. – 9. tř.
1. – 9. tř.
5.tř.

Akademie
Slavnostní zakončení školního roku 2018/2019.
Rozdání vysvědčení.

1. – 9. tř.
1. – 9. tř.

Mgr. Alena Dvořáková
Měsíc/období
září
září
říjen
říjen
listopad
říjen
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
únor
únor

Akce
Slavnostní zahájení škol . roku
Bezpečně do školy projekt. den ,– doprav. výchova
Porada vých. poradců v Nymburce
Návštěva IPS ÚP Nymburk
Školní kolo olympiády
Semice slaví 100 let ČR
Adventní zpívání ve škole
Zpívání u vánočního stromu v obci
Vánoční laťka
Předvánoční obíhačka
Setkání s bývalými deváťáky
Dětský karneval
Okresní kolo olympiády čj
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Skupina/
třída
6.tř
6.tř
Dv
9.tř.
8.,.tř
6.tř
6.tř
6.tř
6.tř
6tř
Dv
6. tř.
8., 9. tř

březen
březen
březen
březen
duben
duben
duben
duben
duben
duben
duben
červen
červen
červen
červen
červen
červen

Zvaní na ples
Zajištění vstupu na školním plese - pokladna
Návštěva UP Nymburk
Zajištění sbírky Srdce pro děti
Harmonizační den pro 6.tř.
Beseda – zdravá strava
Velikonoce v tradici a řemeslech
Porada vých. poradců Nymburk
Zajištění programu na Den matek
Dny pro záchranu života
Běh Semicemi
Anglické divadlo
Školní výlet, organizace
Den pro třídu
Beseda o kyberšikaně
Akademie školy
Slavnostní ukončení školního roku

Dv
Dv
8.tř
Dv
Dv
6.tř
Dv
Dv
Dv
6 tř
Dv
6.tř
Dv
6.tř
6.tř
6. tř
6. tř.

Ing. Blanka Mikulová
Měsíc/období
Září-červen
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor

březen

duben

Akce
Kurz angličtiny- Jazyková škola Lysá n /L
Projekt Bezpečně do školy
Evropský den jazyků
Branný den
sběr
Seminář k inkluzi- Lysá n / L
Adventní zpívání +Zpívání v obci
LVK Pec p/ Sněžkou
Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce Pdy
Centrum natura -1.seminář Př- Gymnázium Nbk
Roznášení pozvánek na šk. spol. večer
Centrum natura -2.seminář Př- Gymnázium Nbk
ZOO Pha- výuk.program Plazi
Konference učitelů aj Pha
ZOO Pha- prohlídka s průvodcem- Zajímavosti
Projekt Den Země
Přednáška Zdravá strava
Branný den
Běh Semicemi
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Skupina/třída
Mik
škola
5.-9.tř
škola
7.tř
Mik
škola
4.-9.tř
6.-9.tř
9.tř
S. Moravcová
Mik
Mik
7.tř
Mik
7.,9.tř
škola
5.-8.tř
škola

květen

Kurz první pomoci- záchranáři
Exkurze Botanicus Ostrá
VP-Bezpečné klima na ZŠ interaktivně
Exkurze- Polní den ÚKZUZ Přerov n/L
Kyberšikana
Anglické divadlo The BearTheatre
Anglické divadlo Nbk-The Easy Theatre
NG Pha – Od světla k barvě
Výlet Mirakulum Milovice
Den pro třídu- Kersko
Rozloučení se šk. rokem

červen

škola
7.tř
6.,7.tř
6.-9.tř
1.-6. tř
7.-9.tř
7. tř
7. tř
7.tř
škola

Mgr. Jiří Kudrna
Měsíc/období

Akce

Třída/skupina

celoročně

Florbalová liga 7. ročník

5. – 9. tř.

celoročně

Správce školní matriky

prosinec

Okresní finále ve florbalu III. A IV. Kategorie chlapci

6. – 9. tř.

leden

LVK Pec pod Sněžkou

4. – 9. tř.

duben

Běh Semicemi

duben

Matematický klokan – školní kolo

7. – 9. tř.

květen

Pythagoriáda – školní + okresní kolo

7. – 9. tř.

červen

Třídní výlet - Doksy

8. tř.

červen

Rozloučení se školním rokem

Roman Ježek
Měsíc/období

Akce

Skupina/třída

září 2018

Projekt Bezpečně do školy

9. tř.

říjen 2018

Výukový program Nicholas Winton

8., 9. tř.

říjen 2018

Branný den

9. tř.

říjen 2018

Slavnostní program ke 100. výročí vzniku ČSR

9. tř.
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listopad 2018 Exkurze Příbram + Krajské kolo v malé kopané

7.-9. tř.

listopad 2018 Návštěva Úřadu práce

9. tř.

prosinec 2018 Exkurze Památník Terezín

8., 9. tř.

prosinec 2018 Vánoční laťka

2. st.

prosinec 2018 Dějepisná olympiáda – školní kolo

8., 9. tř.

březen 2019

Exkurze ZOO Praha

9. tř.

duben 2019

Branný den

9. tř.

duben 2019

Program – Dny pro záchranu života

9. tř.

květen 2019

Prevence šikany

9. tř.

květen 2019

Školení – Bezpečné klima na ZŠ interaktivně

učitel

červen 2019

Anglické divadlo

9. tř.

Mgr. Anna Mazniková, Bc. Jitka Ambrožová
Měsíc/období

Akce

Skupina/třída

21. 9.

EDBA – bezpečné chování na silnicích

ŠD

27. 9.

Návštěva dětského hřiště u OÚ

ŠD

4. 10.

Vycházka – výběh koní u Jandlů

ŠD

11. 10.

Vycházka do okolí školy a k čističce vod

ŠD

18. 10.

1. 11.

ŠD
Stavíme v Hůře domečky pro zvířátka a broučky
Slavnostní program pro žáky školy a veřejnost k výročí 100 let Škola
založení republiky
ŠD
Atrakce u OÚ

9. 11.

Halloween ve ŠD

ŠD

23. 11.

Loučení s podzimem ve ŠD

ŠD

30. 11.

Čertovská diskotéka

ŠD

6. 12.

Mikulášská nadílka ve škole MŠ

ŠD

18. 12.

Vánoční laťka

Škola

20. 12.

Zpívání u rozsvíceného stromu v obci

Škola

17. 1.

Vycházka do Borku – stromy v zimě

ŠD

24. 1.

Vycházky do Hůry (zdobíme stromy – postavičky)

ŠD

31. 1.

Vycházka k čističce vod – zásoba vod

ŠD

7. 2.

Vycházka do Hůry ke krmelci – přikrmování zvířátek a ptáčků

ŠD

7. 3.

Atrakce na hřišti o OÚ

ŠD

14. 3.

Vycházka k Labi – Jaro u vody

ŠD

26. 10.
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Návštěva zvířátek u Ketnerových (krokodýli, hadi) chráníme
zvířata
ŠD

4. 4.

Masopustní karneval
Atrakce na hřišti o OÚ
Vycházky do kouta a ke strouze

25. 4.

Branný den

2. třída

28. 4.

Velikonoce v obci

30. 4.

Slet čarodějnic

ŠD

23. 5.

Výlet – návštěva dětí v DD Milovice

ŠD

5. 6.

Výroba vlastních odznaků (Den dětí)
Celodenní výlet dětí a rodičů do Indiánské vesnice Růžová u
Děčína
Vycházka k čističce vod – beseda o čištění vody v Semicích
(výklad odborníka z Poděbrad)

ŠD

28. 3.

9. 6.
13. 6.

ŠD

ŠD
ŠD

Akce Mgr. Michaela Vacková
Skupina/třída

Měsíc/období Akce
celoročně

Studium Školní metodik prevence VISK 2leté spec. studium

5.9.

Školení BOZP

pedagogové

21.9.

EDBA Bezpečně do školy

1.-9. třída

28.9.

Běh Lysá nad Labem

6.-9. třída

12.10.

Branný den

1.-9. třída

17.10

Divadelní představení v Praze – Robinson Crusoe

1.-5. třída

26.10.

Oslavy 100 let vzniku samostatného československého státu

1.-9. třída

13.11.

Školení první pomoci pro pedagogy

pedagogové

18.-19.12.

Vánoční laťka – soutěž ve skoku vysokém

1.-9. třída

20.12.

Adventní zpívání u stromu v obci

1.-9. třída

6.-13.1.

Lyžařský výcvik Pec pod Sněžkou

4.-9.třída

10.-15.2.

Ozdravný pobyt na horách Bedřichov

1.-2. třída

18.3.

Netradiční hry v hodinách TV

20.3.

Výlet Planetárium Praha

4.-5. třída

12.4.

Harmonizační den 6. třída

6. třída

17.4.

Beseda Zdravá Strava

5.-7. třída

25.4.

Branný den

1.-9. třída

29.-30.4.

Dny pro záchranu života – školení první pomoci pro děti

1.-9. třída
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10.5.

Seminář pro ŠMP v okrese Nymburk

27.5.

Seminář Bezpečné klima

pedagogové

3.6.

Beseda Trestní odpovědnost, šikana por. Potočná

6.-9. třída

16.-21.6.

Škola v přírodě Bedřichov

1.-2. třída

24.-25.6.

Cyklostanování školní výlet

5. třída

27.6.

Školní akademie

1.-9. třída

Mgr. Sabina Horejcová
Skupina/třída
Měsíc/období

Akce

leden

Olympiáda v českém jazyce

8., 9. třída

březen

Soutěž v aerobiku

1. – 9. třída

duben

Velikonoce v řemeslech

duben

Běh Semicemi

duben

Planetárium Praha

1.A, 3.A

květen

Planetárium Praha

3.B, 2.A

květen

Divadlo Poděbrady

1.A, 3.A

květen

Škola v přírodě

1. – 4. třída

květen

Návštěva Dětského domova

červen

Dětský den

červen

Dopravní soutěž

5., 6. 7. třída

červen

Třídní výlet – Máchova jezero

3.A, 3.B

červen

Škola v přírodě

1. – 2. třída

Mgr. Josef Pavliš
Datum
3.9.
3.9.
18.9.
21.9.
12.10.
23.10.
23.10.
26.10.

Akce

Třída

Slavnostní zahájení školního roku
Pedagogická rada
plenární zasedání, třídní schůzky
EDBA - Evropský den bez aut
Branný den
pracovní porada – oslavy 100 let vzniku československého
státu
mimořádná pedagogická rada
oslavy 100 let vzniku samostatného československého
státu
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ZŠ Semice
ZŠ Semice
ZŠ Semice
ZŠ Semice
ZŠ Semice
ZŠ Semice
ZŠ Semice
ZŠ Semice

6.11.
13.11.
30.11.
5.12.
13.12.
20.12.
5.12.
12.12.
19.12.
20.12.
6.-13.1.
29.1.
10. – 15.2.
únor
3.-8.3.
15.3.
27.3.
8.4.
19.4.
9.4.
25.4.
27.4.
8.5.
9.5.
1.6.
červen
25.6.
27.6.
28.6.

Pedagogická rada – 1. čtvrtletí
zdravotnické školení
1. adventní zpívání
2. adventní zpívání – Mikulášská nadílka
3. adventní zpívání
adventní zpívání u stromu v obci
1. adventní zpívání + Mikuláš,… ve školce a ve škole
2. adventní zpívání
3. adventní zpívání
adventní zpívání u stromu v obci
Lyžařský výcvik Pec pod Sněžkou
Pedagogická rada - pololetní
Ozdravný pobyt na horách
Karneval
Ozdravný pobyt na horách II.
Školní ples
Školení BOZP
Zápis do 1. ročníku
Velikonoce v tradici a řemeslech
Pedagogická rada, třídní schůzky
Branný den
Běh Semicemi
Pietní akt k uctění památky padlých ve II. sv. válce
Školení (Seč)
Dětský den
Krajská soutěž v dopravní výchově
Závěrečná pedagogická rada
Školní akademie, loučení se školním rokem
Slavnostní zakončení školního roku

ZŠ Semice
ZŠ Semice
ZŠ Semice
ZŠ Semice
ZŠ Semice
ZŠ Semice
ZŠ Semice
ZŠ Semice
ZŠ Semice
ZŠ Semice
4.-9.třída
ZŠ Semice
1.,2.,3. tř.
ZŠ Semice
4.,5.,6.tř.
ZŠ Semice
Pavliš, Jareš
ZŠ Semice
ZŠ Semice
ZŠ Semice
ZŠ Semice
ZŠ Semice
ZŠ Semice
Pavliš, Jareš
ZŠ Semice
Pavliš, výběr
ZŠ Semice
ZŠ Semice
ZŠ Semice

Mgr. Pavel Jareš
Měsíc/období

Akce

Skupina/třída

srpen

Pracovní porada

ZŠ Semice

srpen

Pracovní porada

ZŠ Semice

srpen

Schůzka se zřizovatelem

ZŠ Semice

září

Pedagogická rada

ZŠ Semice

září

Slavnostní zahájení školního roku

ZŠ Semice

září

Pracovní porada školního poradenského pracoviště

ZŠ Semice

září

Plenární zasedání, třídní schůzky

ZŠ Semice

září

Školení BOZP

ZŠ Semice
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září

Projekt Bezpečně do školy

ZŠ Semice

říjen

Branný den

ZŠ Semice

říjen

Mimořádná pedagogická rada

ZŠ Semice

říjen

Oslavy 100 let vzniku našeho státu

ZŠ Semice

říjen

Schůzka se zřizovatelem

ZŠ Semice

listopad

Školení zdravověda

ZŠ Semice

listopad

Porada – hodnocení hospitační činnosti

ZŠ Semice

listopad

Adventní zpívaní

ZŠ Semice

listopad

Schůzka ŠPP

ZŠ Semice

listopad

Provozní porada s nepedagogickými pracovníky

ZŠ Semice

listopad

Schůzka s výchovným poradcem – IVP, inkluze

ZŠ Semice

prosinec

Adventní zpívání

ZŠ Semice

prosinec

Zpívání u vánočního stromu

ZŠ Semice

prosinec

Vánoční laťka

ZŠ Semice

prosinec

Výjezdní zasedání s pracovníky školy

ZŠ Semice

leden

Pololetní pedagogická rada

ZŠ Semice

leden

Schůzka se zřizovatelem - dotace

ZŠ Semice

leden

Pololetní vysvědčení

ZŠ Semice

únor

Dětský karneval

ZŠ Semice

únor

Metodická kontrola – spisová služba, archivace dokumentů

ZŠ Semice

březen

Školní ples

ZŠ Semice

březen

Scůzka s ředitelkou MŠ – zápis do 1. třídy

ZŠ Semice

duben

Zápis do 1. třídy

ZŠ Semice

duben

Velikonoce v tradici a řemeslech

ZŠ Semice

duben

Běh Semicemi

ZŠ Semice

duben

Dny pro záchranu života

ZŠ Semice

duben

Den země a branný den

ZŠ Semice

květen

Schůzka s vedením ZŠ Hradištko

ZŠ Semice

květen

Školení pro vedení školy - BOZP

ZŠ Semice

květen

Provozní porada – školní jídelna

ZŠ Semice

květen

Bezpečné klima

ZŠ Semice

květen

Ochrana osobních údajů - GDPR

ZŠ Semice

květen

Pracovní porada – asistenti pedagoga

ZŠ Semice

červen

Pasování na čtenáře

ZŠ Semice
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červen

Den dětí

ZŠ Semice

červen

Škola v přírodě - kontrola

ZŠ Semice

červen

Závěrečná pedagogická rada

ZŠ Semice

červen

akademie

ZŠ Semice

červen

Školení vedení školy - Seč

ZŠ Semice

červen

Školení – financování regionálního školství – Brandýs n./L.

ZŠ Semice

červen

Slavnostní ukončení školního roku

ZŠ Semice

Vzdělávání žáků, učební plány
Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu Škola pro tebe – učme se pro život
(dále viz tabulka Učební plány).
Na škole působí školní logopedka. Tři učitelky se věnují dyslektickým nácvikům na 1. i 2.
stupni. Na škole působí také asistenti pedagoga pro dívku s těžkou sluchovou vadou a pro další
žáky s SVP.
Zařazování dětí do školy
Zápis dětí do 1. třídy proběhl 8.4. 2019. (viz výše)
Vedly ho pí. uč. Čepičková, Staňková, Karlová. Bylo zapsáno 30 dětí, odklad mělo 7 dětí.
V září 2019 nastoupilo 24 žáků do 1. třídy (jedna žákyně opakuje ročník) pro školní rok
2019/2020. Paní učitelky úzce spolupracovaly s MŠ v Semicích, děti se přišly podívat do své
budoucí školy. V červnu proběhla schůzka paní učitelky Staňkové (třídní učitelky první třídy pro
školní rok 2019/2020) s rodiči budoucích prvňáčků, na níž je paní učitelka seznámila s plánem
práce 1. třídy a zodpověděla jejich otázky. Žáci 1. - 3. ročníku měli možnost navštěvovat školní
družinu. Žáci vyšších ročníků měli možnost navštěvovat školní klub. Všichni žáci měli možnost
navštěvovat zájmové kroužky. Stravování žáků a zaměstnanců zajišťovala školní jídelna Základní
školy Semice.
Kontroly studijních výsledků žáků
Přehled o výsledcích vzdělávání žáků ukazují souhrnné tabulky zpracované za 1. a 2. pololetí
pro všechny třídy v elektronickém programu Bakaláři. Kontrolu práce žáků provádějí vyučující
běžnými formami ústního a písemného zkoušení, čtvrtletními kontrolními pracemi, celostátními
soutěžemi Matematický Klokan, Pythagoriáda. Zařazení žáků do středních škol a učebních oborů
uvádíme v příloze. Zajímáme se také o jejich studijní výsledky na středních školách.
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
(viz. také předcházející přehled akcí jednotlivých učitelů a vychovatelů)

jméno

akce

Pedagogičtí pracovníci

Školení – zdravověda a první pomoc

Pedagogičtí pracovníci

Inkluze

Vedení školy

BOZP

Vedení školy

Školení vedoucích pracovníků

Ševčíková, Ambrožová, Jareš, Pavliš

Školení – zdravotník zotavovacích akcí

Karlová, Čepičková, Staňková

Zdravé klima ve třídě

Stöckelová
Mikulová, Ševčíková
Mikulová, Ševčíková
Vacková
Vacková
Kudrna
Černá
Motl

Studium Výchovný poradce Pedf UK
Seminář k inkluzi- Lysá n. / L.
Kurz anglického jazyka - Lysá n. /L.
Studium Školní metodik prevence VISK 2leté
spec. studium
Seminář pro ŠMP v okrese Nymburk
Bakaláři, matrika
Účetnictví příspěvkových organizací
Hygiena ve stravovacím provozu
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Mimoškolní aktivity
Důležitou roli v naší práci sehrává mimoškolní činnost. Ve spolupráci s fotbalovým oddílem
AFK Semice a OÚ Semice pokračují ve sportovní činnosti fotbalová družstva dětí a mládeže.
Navštěvují je žáci od první třídy až do deváté. Celkem jsou chlapci rozděleni do několika
družstev (předpřípravka, mladší a starší přípravka, mladší žáci, dorost). Veškerou činnost
koordinoval J. Pavliš. Jako trenéři spolupracují také někteří rodiče nebo zaměstnanci školy.
Ve škole pracovaly dále zájmové kroužky z oboru: přírodovědy, sportu, výtvarné výchovy,
jazykové výchovy, hudební výchovy. Škola uspořádala jeden turnus lyžařského výcviku pro žáky
druhého stupně v Peci pod Sněžkou a dva turnusy zimního ozdravného pobytu na horách pro
žáky 1. stupně. Žáci navštěvovali pražské planetárium, kina, divadla a jezdili na exkurze – např.
exkurze do čističky, absolvovali výtvarné programy NG v Praze a navštívili také pietní místa
památníku v Lidicích a v Terezíně. Navštívili několik výchovných koncertů a přednášek. Před
vánočními svátky proběhla na škole soutěž o nejhezčí ztvárnění Mikuláše, čerta a anděla,
vánoční ozdobu. Dále se uskutečnily sportovní soutěže v obíhačce ve stolním tenisu a ve skoku
vysokém. Pravidelně se účastníme atletické soutěž Pohár rozhlasu nebo běhu zámeckými
zahradami v Lysé nad Labem. Tradicí se stalo adventní zpívání se zapalováním svíček na
adventním věnci. Žáci si ustrojili vánoční stromek a též proběhlo zpívání pod rozsvíceným
vánočním stromem v obci. Podobně před Velikonocemi soutěžili žáci o nejhezčí kraslici.
Nezapomněli jsme ani na spolupráci s obcí a místními podnikateli. Bylo pečováno o pomník
padlým vedle školy, udržovali jsme v čistotě prostranství u školy. Na školním dvoře byl plně
využíván pro potřeby školní družiny i vyučovací hodiny v přírodě velký altán a dětské prolézačky.
Ve škole byla v provozu školní žákovská knihovna, jejíž fond je pravidelně doplňován. Žákům
byly rozšiřovány obzory představováním knih, četbou (Česko čte dětem – čteme i my), večerním
čtením s přespáním ve třídě (3.třída), i návštěvami jak v obecní knihovně v Semicích (všechny
třídy), tak i některých jiných v okolí (např. Lysá nad Labem) Zúčastnili jsme se soutěží a olympiád
(zeměpis, dějepis, čeština, matematika). Uspořádali jsme i letos školní ples, který byl úspěšný
a finanční výtěžek jsme použili na zlepšení vybavení ve škole. Modernizovaly se učebny, učební
pomůcky, nástěnné tabule pro jazyky, dějepis, přírodopis a 1. stupeň. Žáci měli k dispozici také
zdarma (platila škola) webové stránky pro domácí procvičování. Zavedená je také akce, kterou
organizujeme ve spolupráci s Obecním úřadem v Semicích s názvem Velikonoce v tradici a
řemeslech. Uspořádali jsme tradiční silniční Běh Semicemi pro děti i dospělé (podle
celorepublikového kalendáře atletických akcí). Tohoto závodu se účastnilo celkem přes 300
závodníků od nejmladších přes dorostence až po dospělé, kteří nastoupili k hlavnímu závodu na
10 km. O tento závod je vysoký zájem také ze strany domácích borců, kteří motivovali svými
výkony také semickou mládež.
Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů
Na konci školního roku 2017/2018 byla podána žádost na IROP (Regionální operační
program) – Zřízení odborných učeben na naší škole. Předpokládá se rekonstrukce některých
prostor, které již nevyhovují co do prostoru – šatny, školní družina a další učebny potřebné pro
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výuku hlavně cizích jazyků (dělení tříd). Některé části rekonstrukce mají být financovány
z grantu, některé z financí obce (šatny, plocha na školním dvoře, oprava a přestavba učitelského
bytu na prostory pro školní družinu či klub. O prázdninách byla uskutečněna přeložka el. vedení
ze štítu budovy. V rámci záchytů KHS byla uskutečněna odvětrávací drenáž části budovy školy.
Dále škola pracovala na naplnění klíčových aktivit projektu Šablony II.
Závěr školního roku
Akademie, pořádaná na konec školního roku, byla zároveň i rozloučením s našimi nejstaršími
žáky. Žáci předvedli velmi pěkné scénky, nacvičené se svými učiteli a celé představení mělo
velký ohlas u rodičů. V závěrečný den školního roku 2018/19 jsme se slavnostně rozloučili na
školním dvoře se všemi žáky naší školy, ke kterým promluvil ředitel školy a starosta obce. Žáci,
kteří vynikli v různých soutěžích a jiných aktivitách nebo dobře reprezentovali naši školu, byli za
jejich snahu oceněni.
Všichni žáci 9.třídy byli umístěni na jimi vybrané školy a učiliště. (viz příloha č.1)
Práce školní družiny (ŠD) a školního klubu (ŠK):
Školní družina pracuje ve třech odděleních (1.odd. žáci 1. třídy, 2. odd. žáci 2. třídy, 3.
oddělení žáci 3.třídy) – celkem 70 žáků. Školní klub má 53 členů (hlavně žáků z 2. stupně) a oba
subjekty pracují podle svého školního vzdělávacího programu. Školní družina i školní klub má
výchovný, poznávací a oddychový charakter. Jednotlivé akce jsou prováděny v souladu
s celoročním plánem práce ŠD a ŠK. Kromě pobytu v prostorách školy, přilehlého školního dvora
a tělocvičny, zorganizovaly vychovatelky několik pěkných akcí na škole i mimo ni. Během roku
plní žáci krátkodobé úkoly i celoroční soutěže a hry, chodí na výlety nebo navštěvují různé akce
(např. Výstaviště Lysá n./L., výlet v sobotu - podrobný popis viz Akce pracovníků školy). Zapojují
se aktivně do oslav svátků, dodržují tradice – masopust, Halloween, čerti a Mikuláš, Velikonoce,
Čarodějnice, Vánoce, Den matek apod.
Plnění plánu práce školy
Celoroční plán školy byl pravidelně rozpracováván do týdenních plánů a aktuálně
upřesňován a doplňován. Lze konstatovat, že byl splněn a v mnoha bodech bylo vykonáno více,
než plán určoval. Ve vzdělávacím procesu byly osnovy základního učiva splněny. Vyplývá to z
kontrolní a hospitační činnosti ředitele školy a jeho zástupce, která probíhá průběžně po celý
rok podle hospitačního plánu. Naši pracovníci věnují velkou pozornost mimoškolní činnosti žáků
v oblasti jazykové výuky, práce výtvarné, sportu – fotbalu, aerobiku, florbalu, dále folkloru a
v dalších činnostech. Jsme přesvědčeni, že tyto aktivity významně přispívají k tomu, že jsme se
v naší škole nesetkali s drogovou problematikou a sociálně patologickými jevy, které trápí naši
společnost. Také přispívají k sounáležitosti dětí, k jejich vzájemné toleranci, respektu a
komunikačním dovednostem. Škola spolupracuje úzce s PPP v Nymburce i s oddělením péče o
dítě při Městském úřadu v Lysé nad Labem a Nymburce (popř. s pražskými PPP). Několikrát
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v roce besedují naši žáci s pracovníky Úřadu práce v Nymburce o dalším pracovním zařazení po
ukončení povinné školní docházky. Pořádáme pro žáky setkání a besedy s Policií ČR, žáci se
účastní zajímavých a poučných exkurzí (odd. kriminalistiky Policie ČR, Záchranný systém,
Národní muzeum v Praze, Národní galerie v Praze, Planetárium apod.). Za zmínku stojí určitě
také další aktivita, zaměřená na mezilidské vztahy – patronát žáků deváté třídy nad našimi
prvňáčky. Jsou jim partnery pro každý den, průvodci nejen po škole, ale i v hledání svého místa
na škole jako takové. Toto spojení se nám již vyplácí, žáci jsou k sobě více tolerantní, empatičtí.
Podle potřeby se všichni vyučující zúčastňovali vzdělávacích akcí, workshopů, seminářů apod.
Akce k ŠVP (školní vzdělávací program) a k dalším oblastem vzdělávání pedagogů zajišťuje
Středisko služeb školám Nymburk nebo Pedagogické centrum Střední Čechy Kutná Hora a
Mladá Boleslav. Pedagogové si mohou vybrat z nabídek pražských vzdělávacích institucí, např.
NIDV apod. Nejvíce jsou tedy navštěvovány semináře a přednášky v Nymburce nebo v Praze.
Koordinátorka ŠVP na naší škole paní učitelka A. Dvořáková se pravidelně zúčastňuje školení
k této problematice.
Škola má svého koordinátora EVVO a úspěšně se v tomto školním roce zapojila do několika
projektů s prvky environmentální výchovy (Dopravní výchova - projekt Bezpečně do školy, Den
Země). Na podzim a na jaře plnila v branných cvičeních prvky „Ochrany obyvatelstva
v mimořádných situacích“ (rychlé opuštění budovy, chování žáků při přesunech v terénu,
teoretická přednáška, práce s mapou, busolou…). V péči o životní prostředí nestáli žáci naší
školy také stranou – dvakrát v roce se uskutečnil sběr starého papíru, přičemž zároveň probíhá
sběr i o každé první sobotě v měsíci. Pedagogové učí žáky třídit odpad, hlavně PET lahve,
tetrapaky a staré baterie. Na projektových dnech prohlubují žáci své vědomosti na stanovišti
pro recyklaci odpadů – např. Den Země nebo Bezpečně do školy. Pravidelně se žáci se svými
učiteli starají o okolí školy, pomník a školní hřiště.
Spolupráci s obecním úřadem hodnotíme jako velmi dobrou. Ředitel školy pravidelně
informuje starostu obce o chodu školy, předkládá zastupitelstvu požadavky na rozpočet a
opravy a údržbu školy. Protihodnotou jsou pak akce, které s obecním úřadem škola
spoluorganizuje (Běh Semicemi, Dětský den, Zpívání u rozsvíceného stromu, Velikonoce v tradici
a řemeslech a další).
Spolupráce s rodiči je průběžná po celý rok. V ročním plánu školy je jedno plenární zasedání,
konané v září a dále pak tři třídní schůzky ve školním roce. Rodiče se mohou o svém dítěti
dozvědět informace také na individuálních konzultačních hodinách. Někteří rodiče spolupracují
se školou jako vedoucí zájmových útvarů (trenéři fotbalu, dohled nad žáky na pobytových
akcích). K individuálním pohovorům přicházejí jsou zváni také rodiče problémových žáků.

Inkluzivní vzdělávání
Na škole se učí žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Po vyšetření v pedagogicko psychologické poradně nebo speciálním pedagogickém centru jsou tito žáci vzděláváni podle
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doporučení z těchto institucí, nebo učitelé těmto žáků vypracují individuální vzdělávací plány.
Žáci s poruchami učení navštěvují jednou týdně předmět Dyslektické nápravy vedený speciálně
proškolenými pedagogy, nebo navštěvují doučování vedené odbornými učiteli jednotlivých
předmětů a v hodinách je jim věnována speciální péče s ohledem na konkrétní poruchu.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
Mohou být například:
− dělení a spojování hodin,
− metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby
žákovi,
− respektování pracovního tempa,
− střídání forem a činností během výuky,
− atd., bude uvedeno v PLPP a IVP
Školní poradenské pracoviště
Od 1. září 2016 zahájilo svoji činnost školní poradenské pracoviště. Jeho úkolem je
poskytovat komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům. Poradenské
služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů.
Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného
zástupce nezletilého žáka. Školní poradenské pracoviště tvoří výchovná poradkyně, metodik
prevence, školní speciální pedagog, metodička MS pro 1. stupeň.
Činnost školního poradenského pracoviště je zaměřena na prevenci školního neúspěchu žáků
a na péči o žáky s problémy psychického rázu, dále na odbornou podporu žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Školní poradenské pracoviště poskytuje metodickou
podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků do
vzdělávacího procesu. Zabývá se rovněž kariérovým poradenstvím a prevencí sociálně
patologických jevů.

Osoby odpovědné za péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň
koordinuje jeho činnost, metodikem prevence, speciálním pedagogem, logopedem- ředitel
školy a je v těsné spolupráci s třídními učiteli. Výchovný poradce je pedagogickým pracovníkem,
který je pověřen spoluprací se školským poradenským zařízením, spolupracuje s vedením školy.
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Materiální oblast
Školu se podařilo dále modernizovat. Učebny mají moderní vzhled i vybavení včetně
dataprojektorů, tabulí, někde i interaktivních tabulí. Ve všech třídách je nový nábytek – židle,
lavice, skříňky, katedry. V plánu školy a jejího zřizovatele je další rekonstrukce některých částí
interiéru školy. O další rekonstrukce se jedná – zvláště o rozšíření šatních prostor, prostor školní
družiny, škola by přivítala také jednu učebnu navíc, neboť s vysokým počtem dětí je třeba dělit
třídu na jazyky. Musel se proto zvýšit počet židlí, stolků, učebnic a pomůcek pro žáky, to si
vynutilo zvýšené výdaje na materiál. V nedobrém stavu je též školní jídelna, která potřebuje
rekonstruovat a vyměnit okna a nábytek. Svou pozornost si zaslouží také školní dvůr, na kterém
se odehrávají mnohé aktivity školní družiny i školy.

Závěry pro práci v příštím roce
Škola bude ve školním roce 2019/2020 pracovat nadále podle školního vzdělávacího
programu „Škola pro tebe – učme se pro život“. V podzimních měsících proběhne tradiční akce
dle stanoveného programu.
Cizím jazykem bude nadále anglický jazyk a německý jazyk jako druhý cizí jazyk. Anglický
jazyk vyučujeme ve 3. - 9. třídě, německý jazyk od 7. třídy (2 hodiny týdně), zájemcům bude
nabídnut kroužek Aj a ruského jazyka. Základem pohybové aktivity žáků jsou kroužky fotbalu a
aerobiku. Dále budou působit na škole kroužky pohybových her a kroužek florbalu a ping
pongu. Rádi bychom zachovali pro nadcházející školní rok osvědčené sportovní soutěže a
aktivity.
Chtěli bychom se účastnit olympiád (ČJ, D, Z) a vědomostních soutěží, exkurzí a výstav.
Zapojením se do některých projektů EVVO budou žáci získávat poznatky z environmentální
výchovy. Na začátek školního roku proběhne projekt Bezpečně do školy, který byl součástí
Evropského týdne mobility. Pěknou tradicí se stává rozloučení se školním rokem, v němž si děti
pro své rodiče připraví krátká vystoupení a na závěr se rozloučí s vycházejícími žáky. Všichni naši
zaměstnanci budou mít možnost navštěvovat vzdělávací akce jako součást svého profesního
růstu.
Spolupráce s obecním úřadem jako zřizovatelem, sponzory a dalšími partnery při plnění úkolů
ve vzdělávání
Především finančně nám pomáhá v mimoškolních aktivitách Obecní úřad Semice. V naší práci
nás podporují rodiče i někteří sponzoři z naší obce i odjinud. Díky jejich finančním darům
mohou tak pestrou činnost vyvíjet naše zájmové útvary, družina apod.. Škola svou činností
(pořádá plesy, organizuje sběr starého papíru, akce pro obec) získala prostředky, které
smysluplně investuje. Z nich také podporujeme některé aktivity našich žáků.
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Závěr
Závěrem je třeba poděkovat Obecnímu úřadu v Semicích, Školské radě i ostatním institucím
a sponzorům za pomoc a spolupráci při řešení náročných úkolů, za náměty a konstruktivní
připomínky.
Dík dále patří všem vyučujícím i vychovatelkám za jejich celoroční práci, vztah k dětem a
obětavost. Poděkovat je nutno též i ostatním zaměstnancům školy – hospodářce, školníkovi,
uklizečkám, vedoucímu kuchaři i kuchařce školní jídelny .

Semice 1.10. 2019

Vedení základní školy
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Výroční zpráva o poskytování informací

Podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění při
poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném
přístupu k informacím, v platném znění.

A/ Celkový počet písemných žádostí o informace
0
B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace
0
C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace
0
D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona
0
E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v archivu
školy.

V Semicích dne 1.10.2019

Mgr. Pavel Jareš
ředitel školy
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Hodnocení školy

§8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy
Vlastní hodnocení školy je zaměřeno zvláště na cíle, které si škola stanovuje v koncepčním
záměru školy, ve školním vzdělávacím programu a v ročním plánu školy.
Škola vychází jak z kladných hodnocení (tedy z oblastí, kde dosahuje dobrých výsledků), tak i
z oblastí, kde je třeba úroveň zlepšit, kde se nacházejí rezervy.

Hlavní oblasti
Podmínky školy ke vzdělávání (materiální, finanční, podpora zřizovatele)
Průběh vzdělávání (rozvržení učiva, mimoškolní aktivity, doprovodné programy k výuce,
využívání moderní techniky…)
Podpora školy žákům a spolupráce s rodiči
Výsledky vzdělávání (zvláště přijímací řízení na střední školy a odborné školy, uplatnění žáků
v budoucnosti)
Řízení školy, kvalita a odbornost pedagogického sboru (stálé sledování, doplňování
vzdělávání,…)

Žáci školy prošli několika testováními (zvláště Inspis SET – inspekční systém elektronického
testování). Dle výsledků patří žáci naší školy k celorepublikovému průměru a dramaticky se od
svých vrstevníků neliší.

37

Koncepce rozvoje školy – ZŠ Semice ( 2016 – 2020)
1) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní škola Semice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Je součástí
výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. Základní škola poskytuje základní
vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami
vlastenectví, humanity a demokracie poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou
výchovu a ekologickou výchovu žáků, umožňuje. Základní škola připravuje žáky pro další
studium a praxi. Základní školu ve školním roce (2015/2016) navštěvovalo 206 žáků, škola má
22 zaměstnanců. Škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je
tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Vyučování ve
škole probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených ministerstvem – školního
vzdělávacího program Škola pro tebe. Třídy školy se naplňují do počtu 30 žáků. V případě počtu
25 a více se třída dělí na výuku cizího jazyka. Škola organizuje školu v přírodě, lyžařské kursy,
ozdravné pobyty pro1.stupeň, plavecký výcvik žáků, zahraniční poznávací a studijní pobyty.
Tento program akcí je zařazen do Švp a schválen vedením školy. Škola organizuje školní výlety
a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Škola zřizuje pro žáky školy
zájmové útvary, poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových
organizací dětí a mládeže. Škola se profiluje širokou nabídkou cizích jazyků, folklorním
tanečním souborem Šáteček, fotbalovými a aerobikovými oddíly od nejmenších dětí a další
mimoškolní činností. Součástí školy jsou školní družina, školní jídelna a knihovna. Škola
poskytuje zájmovým organizacím dětí a mládeže prostory a vybavení pro jejich činnost (např.
tělocvična, fitcentrum, výtvarná a keramická dílna, počítačová pracovna apod.).
2) ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU
a) Image školy na veřejnosti
Škola má na veřejnosti dobrý zvuk. Důležitá je především úroveň výuky, kvalita řízení, dobrá
kvalita pedagogického sboru. Informovanost veřejnosti je velmi dobrá. Velkou zásluhu na tom mají
také velmi kvalitně vedené internetové stránky školy a také obecní časopis, kde se škola prezentuje
se svými informacemi a různými akcemi. Kvalita poskytování dalších služeb, je na dobré úrovni.
Formou výměnných pobytů nebo v rámci projektů organizuje škola zahraniční pobyty pro žáky, je
to důležité pro upevnění vědomostí cizího jazyka, vzdělávání učitelů. Škola organizuje zahraniční
pobyty pro žáky 1. a 2. stupně.
b) Klima školy
Pracovní vztahy jsou na dobré úrovni, pedagogičtí pracovníci vzájemně spolupracují. U učitelů
a také u většiny žáků převažuje pozitivní vztah ke škole. Panuje zde dobré školní klima.
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c) Organizace řízení
Úroveň řízení je na dobré úrovni ( viz. inspekční zprávy).
d) Ekonomika a materiální vybavení
Hospodaření školy je vyrovnané. Doplňková činnost probíhá jen v menším rozsahu (vaření
obědů pro seniory). Technický stav budovy je ve fázi takové, že část budovy ( tělocvična, učebny 1.
stupně, družina, šatna, fitcentrum pro kroužek aerobiku, výtvarná dílna) je zrekonstruována, druhá
část je také zateplena, osazena novými okny a má novou fasádu. Učebny 2. stupně a školní jídelna
na rekonstrukci čekají. OÚ dělá nezbytné kroky k zisku dotace na dokončení rekonstrukce. Ve škole
probíhá neustálá obnova a modernizace. Žáci se tak mohou vzdělávat v moderním trendu a cítit se
ve školním prostředí příjemně ( modernizace počítačové pracovny, dvě třídy vybavené
dataprojektory, nový nábytek a lavice v učebnách, učební pomůcky). K modernizaci pomáhají i
granty EU, které čerpáme a v rámci kterých plníme klíčové aktivity. Při současném nárůstu žáků by
škola přivítala rozšíření kapacity učeben a školní družiny.
e) Výchovně - vzdělávací proces
Spolupráce rodičů se školou je velmi dobrá, pouze v některých případech průměrná, na druhém
stupni jsou občas potíže s motivací některých žáků. Škola má vypracované přehledné učební plány,
úspěšně se snaží realizovat Školní vzdělávací program – Škola pro tebe. Efektivita hodin je dobrá.
Kvalitní je práce výchovného poradce, drogového preventisty, koordinátora enviromentální
výchovy, logopeda, učitelů pracujících se žáky se specifickými vývojovými poruchami učení. Na
škole působí asistent pedagoga. Úspěšnost přijímání žáků na střední školu je velmi dobrá. Chování
žáků na veřejnosti je obstojné také zásluhou školní družiny a široké nabídky zájmových kroužků, kde
se pedagogičtí pracovníci snaží na žáky působit i z hlediska výchovy. Pravidelně probíhají lyžařské
kurzy, ozdravné pobyty, školy v přírodě, exkurze. Výuka probíhá nejen ve škole, ale také mimo
školní budovu ve formě pobytů, výletů, exkurzí.
f) Personalistika
Úspěšně pokračoval proces stabilizace učitelského sboru. Došlo ke snížení nemocnosti
pedagogických pracovníků, což přispělo ještě ke kvalitnějšímu výchovně – vzdělávacímu procesu .
Učitelský sbor je z většiny kvalifikovaný, tři učitelé si doplňují vzdělání vysokoškolským studiem,
ostatní také formou DVPP.
g) Spolupráce se zřizovatelem a radou školy
Je na vysoké úrovni. Úzkou spolupráci dokumentuje i fakt, že pedagogičtí pracovníci jsou
pravidelně členy místního obecního zastupitelstva. Podněty rady školy se vedení školy snaží ihned
analyzovat a následně řešit, podnětné náměty uvádět v praxi.
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3) STANOVENÍ HLAVNÍCH STRATEGICKÝCH CÍLŮ
Image školy na veřejnosti
Doplnit stávající formy poskytování informací o nové, snažit se informace aktualizovat.
Dále posilovat vztah žáků, rodičů a veřejnosti ke škole. Škola musí být veřejnou službou klientům,
proto se snažit rozvíjet další služby poskytované školou. Rozvíjet mimoškolní činnost, v rámci ní
ještě více vtáhnout do děje veřejnost, aby škola nebyla izolována pouze pro žáky, ale naopak byla
otevřená veřejnosti ( příkladem je například spolupráce školy se seniory – vzdělávací počítačový
kurz). Zvyšovat úlohu školy v obci například pořádáním akcí, vytvořit ze školy kulturní a sportovní
stánek pro všechny občany.
Klima školy
Okamžitě řešit konflikty, šikanu, agresivitu mezi žáky. Klást důraz na vztahy mezi učiteli a žáky,
učiteli a rodiči. Rozvíjet úlohu třídního učitele, upevnit vztahy mezi pracovníky na bázi vzájemné
důvěry a spolupráce, snaha o rozvoj týmové práce, pracovat společně, ne vedle sebe.
Posilovat důvěru ve vedení školy u pracovníků užší spolupráci.
Organizace a řízení
Připravovat roční, měsíční a týdenní plány školy. Vyhodnotit každý měsíc na pracovní poradě,
analyzovat a vyhodnotit co se povedlo a naopak co je třeba zlepšit. Posílit úlohu metodických
orgánů, posilovat také kompetence pracovníků, klást větší důraz na osobní zodpovědnost. Udržovat
naplněnost školy, zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení,
pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich eliminaci., zejména v oblasti
věkové a odborné.
Ekonomika a materiální vybavení
Příjmy školy od sponzorů a granty maximálně využít pro rozvoj školy. Motivovat pracovníky
formou odměňování. Vypracovat časový harmonogram k odstranění technických závad a
nedostatků a zajistit jejich finanční pokrytí.
Podílet se na dokončení rekonstrukce školy a rozšíření její kapacity. Pokračovat v trendu
modernizace učeben. V tomto spolupracovat se zřizovatelem.
Výchovně-vzdělávací proces
Důraz na úroveň komunikace a přenos informací mezi pedagogickými pracovníky a rodiči. Při
výuce využít ve větším rozsahu nové metody a formy práce, moderní pomůcky, didaktickou techniku,
dbát na názornost výuky. Dbát na návaznost prvního a druhého stupně. Posílit spolupráci s rodiči,
zapojit je ještě více do školních aktivit. Kontrolovat naplňování Školního vzdělávacího programu.
Motivovat žáky k aktivitě a účasti na školních soutěžích, zaměřit se na podporu funkčních
gramotností u žáků, zajištovat individuální péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
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Personalistika
Zajišťovat stále větší kvalifikovanost pracovníků (vysokoškolské studium, DVPP). Organizovat
vzájemné hospitace k výměně zkušeností a metod práce mezi pedagogy.
Spolupráce se zřizovatelem a radou školy
Dále prohlubovat nynější dobrou spolupráci a společnými silami se snažit o co nejlepší image
školy, tím držet současný počet žáků nebo ho zvyšovat. Snažit se společně zajistit další přísun
financí z možných grantů a dotací..
4) ZÁVĚR
Pro stanovení hlavních strategických cílů jsem se snažil využít mé dlouholeté praxe učitele a
následně ředitele na této škole. Snažil jsem se konkrétně poukázat na některé problémy a věci, které
by šly zlepšit. Jinak bych chtěl vycházet z dobré práce v předchozích letech, zachovat věci, které
dobře fungují. V některých případech rozšířit a navázat na dosavadní práci a také provést některé
další změny. Hlavním cílem je pro vedení školy dobře fungující škola, naplňující školní vzdělávací
program, se zdravou atmosférou, kde se dobře cítí žáci i zaměstnanci.

V Semicích 22.8.2019

Mgr. Pavel Jareš, ř. š.
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Seznam příloh:
1. Rozmístění žáků na střední školy a učiliště – 9. třída
2. Fotografie z akcí školy
3. Audit hospodaření
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Příloha 1

Rozmístění žáků na střední školy a učiliště – 9.třída

1. Aujeský Petr........................... Stř. zemědělská škola Poděbrady
2. Frydrýn Lukáš ....................... COP Nymburk, automechanik
3. Jelínek Filip............................. COP Praha9 Vysočany- elektromechanik
4. Košnar Adam .......................... Gymnázium Nymburk
5. Košnářová Iva ......................... SŠ zdravotnická, Praha-lyceum, Ruská
6. Kubela Adam .......................... Obchodní akademie Lysá nad Labem
7. Kudrna Josef............................ Střední průmysl. škola stavební,Dušní, Praha 1
8. Maierová Tereza .................... Gymnázium Praha 8 - Karlín
9. Marek Jan ................................ Stř. průmyslová škola el. Praha, V Úžlabině
10. Mocová Denisa....................... Stř. škola hotelnictví Praha 9- Klánovice
11. Moravcová Simona................. Gymnázium Praha 8 - Karlín
12.Müllerová Alžběta................... Gymnázium Jiřího zP. Poděbrady
13. Palkosková Barbora................ Stř. škola grafic.desingu Lysá n L.
14. Vlček Jakub ............................ Gymnázium Nymburk
15. Žáková Monika....................... Stř. zdravotnická škola Nymburk - Lyceum
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Příloha 2

Fotografie z akcí školy

Mobilní dopravní hřiště

Oslavy 100 let založení republiky
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Branný den

Obíhačka

Mikulášské adventní zpívání

Ozdravný pobyt na horách
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Dopravní soutěž

Školní akademie
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