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1 Základní údaje o škole  

 Název a sídlo 1.1

Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 

 Sídlo školy 1.2

Turnov 1, Žižkova 518, PSČ 511 01 

 Charakteristika školy 1.3

1.3.1 Historie školy 

Areál školy byl otevřen v roce 1995. Vznikl přebudováním části areálu bývalých kasáren, 

které od roku 1968 užívala Sovětská armáda. Areál byl v průběhu dalších let dobudováván 

a dokončen byl až v roce 2004 (dětská zahrada). 

1.3.2 Úplnost a velikost školy 

Základní škola Turnov, Žižkova je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Na 1. stupni (1., 

3. až 5. ročník) je po třech paralelních třídách, ve 2. ročníku po dvou, na 2. stupni (6., 8. až 

9. ročník) je také po třech paralelních třídách, v 7. ročníku po čtyřech, celkem tedy 27 tříd. 

Budovy a prostory školy jsou stavěny pro 680 žáků, k 30. 9. 2018 měla škola 628 žáků. 

K 30. 9. 2018 byla přiznána podpůrná opatření personálního charakteru – pedagogická 

intervence pro 20 žáků, předmět speciálně pedagogické péče pro 10 žáků, asistent pedagoga 

pro 4 žáky (během roku přibyli asistenti pro další 2 žáky). 

Škola je spádovou školou pro okolní neúplné školy. Před školou jsou autobusové 

zastávky (značná část žáků dojíždí z okolních obcí). Škola je umístěna v klidné části města 

(rezidentní zóna, v sousedství je Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola 

Turnov) v blízkosti parků. 

1.3.3 Vybavení školy 

1.3.3.1 Materiální 

Škola je poměrně dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých 

předmětů je využíván výukový SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici 

dobře vybavená školní knihovna se studovnou s více jak pěti tisíci svazky. Literatura, 

učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Na odborné 

učebny navazují kabinety a bohaté sbírky učebních pomůcek. 

V tomto školním roce byly jako obvykle nakupovány nové učebnice a učební pomůcky.  

1.3.3.2 Prostorové 

Areál školy je možné rozdělit na čtyři propojené části – hlavní budovu, školičku, 

tělocvičny a jídelnu, hřiště a dětskou zahradu. V areálu školy se nachází i parkoviště 

s vjezdem z hlavní ulice, které slouží zaměstnancům školy a rodičům, kteří vyzvedávají své 

děti ze školy či školní družiny. 

Hlavní budova slouží celému druhému stupni a vyšším třídám prvního stupně (3.–

5. roč.). V této budově sídlí vedení školy, jsou zde všechny odborné učebny a kabinety se 

sbírkami (fyzika, chemie, přírodopis, hudební a dramatická výchova, výtvarná výchova, cizí 

jazyky, dílny, domácí nauky), vč. dvou učeben výpočetní techniky, v přízemí je knihovna se 

studovnou (školní klub), 3. a 6. oddělení školní družiny.  
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Školička navazuje kolmo na hlavní budovu, jsou zde umístěny nižší třídy prvního stupně 

(1.–2. roč.), mají zde svoji tělocvičnu, jsou zde prostory školní družiny (4 oddělení). 

V suterénu školičky je keramická dílna s pecí, na kterou navazuje učebna s kruhem v přízemí 

školičky. 

Úpravami vnitřních prostor školičky se podařilo zajistit místo pro 4. oddělení ŠD 

a šatničky pro třídy na školičce.  

Ve spojení školičky s hlavní budovou je školní bufet, v tomto místě se také napojuje 

areál školní jídelny a tělocvičen. 

Škola nemá svou vlastní kuchyň, obědy dováží z kuchyně OHS Turnov, Zborovská 519. 

Jídelna je prostorná, s upravenou akustikou. Ve stejném areálu s jídelnou se nachází dvě 

tělocvičny – velká (fotbal apod.) a malá (se zrcadly), k dispozici jsou šatny a kompletní 

sociální zázemí (odděleně pro školu a pro veřejnost). Obě tělocvičny mají podlahové vytápění 

a kvalitní osvětlení. Tělocvičny spolu s venkovními hřišti slouží potřebám školy i veřejnosti. 

Areál hřišť zahrnuje dvě hřiště (velké – fotbal, basketbal, házená, tenis atd. a malé – 

volejbal, nohejbal atd.) a tenisovou zeď. Hřiště mají umělý povrch. Pro děti mladšího 

školního věku (především pro školní družinu) je určena dětská zahrada s dřevěnými 

prolézačkami, altánkem a malým hřištěm. 

Při hezkém počasí slouží pro oddych i pro výuku pod širým nebem školní terasy. Pro 

aktivní vyžití ve volných chvílích mohou žáci využít dva pevně zabudované stoly pro stolní 

tenis, které se nacházejí ve dvoře školy. 

Škola není bezbariérová, integrovat vozíčkáře je možné jen v případě, že bude mít 

asistenta a „schodolez“. Od července 2019 se začal budovat výtah. 

Bylo vymalováno několik učeben. Dokoupení lavic, židlí a nábytku do tříd. 

Problémy se střechou na hlavní budově přetrvávají. Opravy střechy byly zahájeny 

v květnu 2019. 

Problémy s vlhkým suterénem budovy „školičky“ přetrvávají, i nadále nepřetržitě běží 

nucené větrání.  

1.3.3.3 Technické 

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních 

a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou.  

Pro výuku nejen ICT, ale i dalších předmětů jsou určeny 2 učebny výpočetní techniky 

(v každé 13 stanic). Pro práci žáků jsou další počítače ve studovně. Učitelé mají k dispozici 

počítače ve sborovně a v kabinetech. 

Počítače na hlavní budově jsou propojeny do lokální počítačové sítě, přes kterou mají 

žáci i učitelé přístup na Internet. Každý pracovník školy a každý žák školy má své přístupové 

heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou e-mailovou 

schránku s adresou. V létě 2018 proběhla modernizace školní sítě a přechod na Office 365. 

Učebny jsou postupně dovybavovány interaktivními tabulemi nebo dataprojektory. 

Celkem je tedy k 31. 8. 2019 na škole 15 interaktivních tabulí a k tomu 9 učeben 

s dataprojektorem plus sborovna s dataprojektorem.  

Ve studovně je umístěna kopírka, kterou mohou přes přístupový kód využívat 

pedagogové i žáci.  

Škola po technické stránce disponuje dobře vybavenou učebnou dílen a učebnou 

domácích nauk a keramickou dílnou. 

Druhá pec ze Žluté ponorky byla nastěhována do suterénu školičky - na podzim 2015. 
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Budovy školy jsou zajištěny bezpečnostním systémem firmy Torex, areál i některé 

vnitřní prostory školy jsou střeženy kamerovým systémem se záznamem (registrovaný na 

Úřadu pro ochranu osobních údajů). 

1.3.3.4 Hygienické 

Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží školní bufet, případně 

nádoby s pitím ve školní jídelně. 

Pro odpočinek je k dispozici školní klub (starší žáci), školní družina (mladší žáci), od jara 

do podzimu otevřené některé terasy, stoly pro stolní tenis a školní dětská zahrada 

s prolézačkami a altánkem pro ŠD a žáky 1. stupně. 

Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí u sportovního areálu školy (tělocvičny 

a hřiště); sociální zázemí pro účely školy je odděleno od sociálního zázemí pro veřejnost 

(tělocvičny a hřiště jsou pronajímány zájemcům z řad veřejnosti). 

1.3.4 Charakteristika pedagogického sboru 

Pedagogický sbor tvoří ředitel, 2 zástupkyně ředitele, 45 učitelů, vč. 2 výchovných 

poradců (pro 1. a pro 2. stupeň). 5 vychovatelek a 1 vychovatel školní družiny, 1 vedoucí 

školního klubu (knihovnice), 3 asistenti pedagoga (v průběhu roku přibyli další 2 asistenti), 

školní psycholog (od 1. 11. 2018). Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově je 

pestrý – od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy. Ve sboru jsou zastoupeni 

pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky, a to především na 

1. stupni. 

Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji 

dětí a mládeže, tudíž je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, 

moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační 

technikou a cizí jazyky.  

1.3.5 Servisní služby 

1.3.5.1 Školní družina 

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. ŠD není 

pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je 

zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku 

přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá 

uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků. 

Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po 

určitou dobu před nebo po skončení vyučování. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů 

nabízejících aktivity mimo vyučování (zájmové kroužky, ZUŠ apod.). 

Činnost školní družiny probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu. 

Provoz: 6:30 – 8:00, 11:40 – 17:00 ve všední dny, dále je zajímavá nabídka výletů ŠD 

v některých dnech prázdnin (především vedlejších prázdnin) a mnoho akcí (karnevaly, 

soutěže apod.). V tomto školním roce pracovalo 6 oddělení školní družiny. 

1.3.5.2 Školní klub 

Odpolední školní klub je zřízen pro žáky 4. a vyšších ročníků v prostorách knihovny. 

Umožňuje žákům smysluplně trávit volný čas (např. před odjezdem autobusu). Žáci si zde 

mohou číst, vypracovávat domácí úkoly, hrát hry se svými spolužáky (např. šachy), malovat, 
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povídat si. Školní klub v tomto roce připravil několik zajímavých aktivit – např. setkání se 

zajímavými osobnostmi, Noc s Andersenem atd.  

Činnost školního klubu probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu. 

Provoz: 7:30 - 15:30. 

1.3.5.3 Školní informační centrum - knihovna a studovna 

V knihovně a studovně je soustředěna většina informačních zdrojů školy. Fond tvoří 

naučná literatura, beletrie, knihy encyklopedického charakteru, slovníky, odborné příručky, 

časopisy, videotéka, fonotéka a fond CD a DVD disků. Velikost fondu je více než pět tisíc 

svazků. Knihovna dále shromažďuje nabídky kurzů a dalšího vzdělávání, propagační 

materiály o učebnicích, učebních pomůckách, nabídky vzdělávacích programů pro žáky, 

exkurzí a školních výletů.  

Celý fond knihovny je zpracován na počítači. Žáci a učitelé mohou využívat služby 

kopírky, video, televizor a pro žáky jsou zde k dispozici počítače s Internetem a výukovými 

programy, mohou si zapůjčit čtečky elektronických knih. V knihovně se pořádají výstavy 

(učebnice, k významným výročím a událostem apod.). 

Učitelé hojně využívají fond a prostory knihovny ve výuce. Výuku doprovázejí 

videoprojekcí, tvoří zde referáty, vedou žáky k tomu, aby si sami vyhledávali informace a tím 

si také učební látku lépe osvojili. Žáci si mohou vypůjčit veškerou literaturu, kterou potřebují, 

zpracovávají zde referáty od vyhledávání informací až po vlastní realizaci.  

Knihovna poskytuje učitelům i žákům kvalitní zdroj informací a tím vytváří podmínky 

pro projektové vyučování a globální výchovu. 

Knihovna úspěšně spolupracuje s dětským oddělením Městské knihovny Antonína 

Marka, která je knihovnou veřejného městského typu s regionální funkcí a metodickou 

působností v dané oblasti. Společně pořádají besedy, výstavy a možná je i meziknihovní 

výpůjční služba. 

Provoz: 7:30 – 15:30. 

1.3.5.4 Školní jídelna 

Obědy do školní jídelny jsou dováženy z kuchyně OHS Turnov, Zborovská 519. 

Strávníci si mohou pomocí magnetických snímačů a webových stránek www.strava.cz vybrat 

ze dvou jídel. Odhlášky jsou přijímány po celých 24 hodin na záznamové službě. Jídelní lístek 

je zveřejněn na webových stránkách školy a na www.strava.cz. 

Počty strávníků k 31. 10. 2018: 565 žáků a 54 zaměstnanců školy. 

Prostory školní jídelny díky své světlosti a dobré akustice jsou využívány pro různé akce, 

kde je potřeba shromáždění většího počtu lidí – např. setkání zástupců SŠ s rodiči 

odcházejících žáků, hudební představení pro žáky školy, části školního jarmarku apod. 

1.3.5.5 Školní bufet 

Školní bufet zajišťuje pitný režim, svačiny, základní sortiment potravin a školních 

potřeb. Je otevřen od 7 do 15 hodin.  

Bufet z části slouží jako samoobsluha pro místní komunitu („Potraviny ve škole“, provoz 

7:00 – 17:00, v sobotu 7:00 – 11:00). Je zajištěno oddělení provozu pro školu a provozu pro 

veřejnost, v době přestávek mají prioritu při obsluze žáci a pracovníci školy. V sortimentu 

obchodu nejsou tabákové výrobky a alkoholické nápoje. 

Na základě doporučení ČŠI byl upraven přístup žáků do bufetu a vyhrazen doporučený 

sortiment potravin a nápojů. 

http://www.strava.cz/
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1.3.5.6 Dětské hřiště 

Dětské hřiště je vybaveno dřevěným nábytkem – altánek, lezecká stěna, prolézačky, 

houpačky, lavičky, pískoviště. Slouží především školní družině a mladším školním dětem. Je 

přístupno i veřejnosti (mateřské školy, maminky s dětmi).  

Na dopadové plochy byla jako každoročně doplněna mulčovací kůra. 

 Zřizovatel 1.4

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335 

 Vedení školy 1.5

Mgr. Ivo Filip – ředitel 

Mgr. Lenka Morávková – zástupkyně ředitele 

Mgr. Silvie Stříbrná – zástupce ředitele 

 Adresa pro dálkový přístup 1.6

e-mail: skola@zsturnov.cz 

www: http://www.zsturnov.cz 

 Údaje o školské radě 1.7

Ve školním roce 2005/2006 byla na základě voleb dle § 167 zákon a č. 561/2004 Sb. 

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

ustanovena školská rada v počtu 6 členů.  

Ve školním roce 2017/2018 se konaly volby do školské rady – 25. 10. a 31. 10. 2017. 

Složení nové rady: předsedkyně MUDr. Michaela Vondráková, místopředseda Ing. Jan 

Mertlík, členové Mgr. Martina Marková, Ing. Jaroslav Křížek – od 2018 byla nově jmenována 

Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Ivana Dlasková, Mgr. Olga Tomsová. První setkání nové rady 

proběhlo 31. 10. 2017. V srpnu 2018 se členové vyjadřovali k Dodatku č. 6 k ŠVP přes e-mail 

– tj. per rollam. Rada se pravidelně schází dvakrát ročně. 

2 Přehled oborů vzdělání 

 Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 2.1

Označení oboru vzdělávání je: 79-01-C/01 Základní škola Denní studium, délka studia 

9 roků 0 měsíců. 

Ve školním roce 2017/2018 škola pracovala dle vlastního školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání „Škola pro život“, schváleného Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy pod č. j. 26 738/2005-22. 

 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  2.2

Školní rok 2016/2017 byl prvním školním rokem, kdy začala platit nová legislativa 

týkající se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zároveň se ještě pracuje 

podle platných doporučení poradenských zařízení, která byla vydána ještě za staré legislativy. 

Toto přechodné období trvalo do 31. 8. 2018. 

Ve školním roce 2018/2019 byly integrováni: 1 žák s tělesným postižením, 2 žáci 

s mentálním postižením, 4 žáků s vadami řeči, 2 žáci sluchově postižení, 23 žáků s SPU, 1 

žák s vývoj. poruchou chování. Většinu z integrovaných žáků tvoří žáci se specifickými 

poruchami učení – především dyslexií. 

mailto:skola@zsturnov.cz
http://www.zsturnov.cz/
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3 Přehled pracovníků školy 

I. A Kokešová, Radmila, Mgr. 

I. B Šimůnková, Jitka, Mgr. 

I. C Kasíková, Michaela, Mgr. 

II. A Bajerová, Romana, Mgr. 

II. B Apeltauerová, Milena, Mgr. 

III. A Tomsová, Olga, Mgr. 

III. B Růžičková, Jolana, Mgr 

III. C Kutková, Sylva, Mgr. 

IV. A Melíšková, Martina, Mgr. 

IV. B Šichová, Jarmila, Mgr. 

IV. C Hádková, Marcela, Mgr. 

V. A Machová, Andrea, Mgr. 

V. B Podzimková, Helena, Mgr. 

V. C Švehlová, Lenka, Mgr. 

VI. A Kohoutová, Taťána, Ing. 

VI. B Mrázová, Zuzana, Mgr. 

VI. C Buchtová, Lenka, Mgr. 

VII. A Kepková, Jana, Mgr. 

VII. B Trojanová, Veronika, Mgr. 

VII. C Segečová, Monika, Mgr. 

VII. D Tomasová, Nikole, Mgr. 

VIII. A Dlasková,Ivana, Mgr. 

VIII. B Mertlíková, Denisa, Mgr. 

VIII. C Šritrová, Alena, Mgr. 

IX. A Kučerová, Karin, Mgr. 

IX. B Trojan, Pavel 

IX. C Machtová, Věra, Mgr. 

 Falkenbergová, Eva, Bc. 

 Franců, Věra 

 Matysová, Kateřina, Bc. 

 Rakouš, Jan, Mgr. 

 Rohlíček, Jan, Mgr. 

 Rameš, František, Mgr. 

 Benischová, Kateřina, Mgr. 

 Bičíková, Zděnka, Mgr. 

 Chmelíková, Zdeňka 

 Bínová, Ivana, Mgr. 

 Matoušová, Marcela – asistent pedagoga 

 Soukeníková, Ilona – asistent pedagoga 
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 Kratochvílová, Miloslava, asistentka pedagoga 

 Linhartová, Lucie, asistentka pedagoga od 1. 1. 2019 

 Meletzká, Martina, asistentka pedagoga od 1. 2. 2019 

 Milde, Marcel, Mgr. 

 Slavíková, Šárka, Bc. 

  ředitelství 

  Filip, Ivo, Mgr. 

  Morávková, Lenka, Mgr. 

  Stříbrná, Silvie, Mgr. 

  vychovatelky, knihovnice 

  Špísová, Radka – vedoucí vychovatelka ŠD 

  Pluchová, Jana 

 Matoušková, Hana, Dis., Mgr. 

 Sahajová, Jitka  

 Bulva, Martin 

 Matějíčková Peukertová, Petra, DiS. 

 Horníková, Pavlína – knihovnice, školní klub 

   

 provoz 

 Bulvová, Alena – ekonomka 

 Kučerová, Dana – asistentka ředitele, hospodářka 

 Jindra, Robert, Ing. – administrátor 

 správní zaměstnanci 

 Švancar, Stanislav – správce, školník 

 Šafářová, Blanka – vedoucí ŠJ 

 Opočenská, Ludmila 

 Židová, Ludmila 

 Smitková, Naďa 

 Končinská, Jana 

 Brodská, Monika 

 Tomášková, Marcela 

 Janečková, Jana 

 Almášiová, Emilie 

 Žid, Petr 

4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném 
přijetí do školy 
Slavnostní zápis se v turnovských školách konal 2. 4. 2019. 

K 31. 5. 2019 - k zápisu se dostavilo 53 dětí, zapsáno (přijato) bylo 43 dětí (39 poprvé 

u zápisu, 14 dětí po odkladu), 9 dětí požádalo o odložení zahájení povinné školní docházky, 

1 neuzavřený zápis. 
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5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů 
stanovených školním vzdělávacím programem 
Žáci byli vedeni k vyhledávání a objevování nových poznatků, k poznávání souvislostí 

a vztahů mezi jevy, využívali informační technologie. Důraz byl kladen na vyhledávání, 

třídění, zpracovávání, využívání a posuzování informací. 

U žáků byla rozvíjena schopnost logického uvažování a řešení problémů, tvořivého 

myšlení, nacházení netradičních způsobů řešení problémů a hledání alternativ, objevování 

vzájemných vztahů a příčin jevů a dějů. 

Žáci byli vedeni k všestranné a účinné komunikaci, byla rozvíjena dovednost vést dialog, 

naslouchat druhým a reagovat odpovídajícím způsobem. Rozvíjena byla schopnost vystupovat 

na veřejnosti i komunikace v cizím jazyce. 

Žáci se učili spolupracovat ve skupině a týmu, přijímat role v týmu a plnit povinnosti, 

organizovat, vést, kontrolovat a hodnotit práci. 

Žáci měli možnost projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost, nepodařilo se 

u všech žáků dodržování morálních zásad a pravidel chování. 

Při řešení citových problémů sehráli významnou rolu třídní učitelé. 

Žáci byli vedeni k rozvíjení a ochraně svého fyzického, duševního a sociálního zdraví. 

Byly rozvíjeny činnosti podporující zdraví. 

U žáků byla rozvíjena otevřenost a citlivost k lidem, tolerance, úcta a láska k člověku 

a solidarita k druhému, schopnost empatie, kritické postoje k negativním jevům. Žákům byly 

vštěpovány principy fungování demokracie. 

Žáci byli vedeni k plánování, organizaci, řízení a hodnocení vlastních pracovních 

činností, osvojování základních pracovních dovedností a návyků. Důraz byl kladen i na 

zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Průběžně žáci získávali informace o trhu práce. 

 Výsledky přijímacího řízení na střední školy  5.1

Na SŠ odchází celkem 87 žáků. Po absolvování povinné školní docházky vychází 

z 9. ročníku 74 žáků. Z 5. ročníku odešlo na víceleté gymnázium 7 žáků. 

Střední školy, na které žáci odešli: 

GYMNÁZIUM TURNOV (4 LETÉ) 

GYMNÁZIUM TURNOV (8 LETÉ) 

GYMNÁZIUM SEMILY (8 LETÉ) 

GYMNÁZIUM MNICHOVO HRADIŠTĚ (4 LETÉ) 

GYMNÁZIUM DR. RANDY JABLONEC N. N. 

GYMNÁZIUM JERONÝMOVA LIBEREC (4 LETÉ) 

GYMNÁZIUM A SOŠ ÚSTÍ N. L. (4 LETÉ) 

OA, HŠ A SOŠ TURNOV 

WALDORFSKÉ LYCEUM SEMILY 

SPŠ STAVEBNÍ LIBEREC 

SOŠ LIBEREC 

VOŠ A SPŠ JIČÍN 

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE HUMPOLEC 

ŠKODA AUtO A. S., SOU STROJÍRENSKÉ MLADÁ BOLESLAV 

SPGŠ MLADÁ BOLESLAV 

SŠ GASTRONOMIE A SLUŽEB LIBEREC 

SUPŠ ŽELEZNÝ BROD 
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SŠ PRÁVNÍ LIBEREC 

SŠ A VOŠ APLIKOVANÉ KYBERNETIKY HRADEC KRÁLOVÉ 

OA A JAZYKOVÁ ŠKOLA LIBEREC 

SZŠ TURNOV 

SOU HUBÁLOV 

SŠ ODĚVNÍHO DESIGNU KATEŘINKY-LIBEREC 

ISŠ SEMILY 

OA A JAZYKOVÁ ŠKOLA PŘEROV 

SOU MAJA MLADÁ BOLESLAV 

SPŠ ELEKTRO LIBEREC 

SPŠ TECHNICKÁ JABLONEC N. N. 

ISŠ VYSOKÉ 

SŠ KATEŘINKY-LIBEREC 

PRAŽSKÁ KONZERVATOŘ 

VOŠ  MEZINÁRODNÍHO OBCHODU A OA JABLONEC N. N. 

SPŠ MLADÁ BOLESLAV 

SŠ STROJNÍ, STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ LIBEREC 

SUŠ LIBEREC 

OA JIČÍN 

SPGŠ LIBEREC 

SOU JABLONEC N. N. 

SOŠ JABLONEC N. N. 

6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno na další rozvoj znalostí 

a kompetencí pedagogů a efektivitu vzdělávacího procesu pro lepší realizaci vlastního 

školního vzdělávacího programu.  

V tomto školním roce se žádný pedagogický pracovník při zaměstnání nevěnoval studiu 

vysoké školy. 

Příklady dalšího vzdělávání: 

- samostudium (dle zákona 563/2004 Sb.) 

- administrativa 

- BOZP+PO 

- Kurz AJ (šablony MŠMT - 60 hod.) - VC Turnov, celý rok 

- DVPP - Školení VP a metodiků prevence - PPP Semily - v Sedmihorkách 

- Školení ředitelů - MěÚ Turnov 

- Šablony MŠMT - Čtenářská gramotnost - základní školení - 32 hod. – 

AV Media 

- Formativní hodnocení - MAP Turnovsko 

- Profil na jednu stránku - VCT 

- Kurz AJ (šablony MŠMT - 60 hod.) - VC Turnov, celý rok na ZŠ 

- Srpen 1968 v Semilech - MAP Semilsko 

- Školní třída, její vedení a diagnostika - VCT 

- Netradiční výtvarné techniky - Decartes Praha 

- Pracovní právo - Zeman - setkání ředitelů ORP Turnov 

- Komunikace s rodiči - Mgr. Hubatka - ve škole 

- Robert Čapek - Jak učit s nadhledem - e-taktik Liberec 

- Právní rámec - Valenta - Liberec 
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- Rozvoj řečových dovedností u mladších žáků – reading, writing - NIDV 

Liberec 

- Rozvoj řečových dovedností u mladších žáků – listening, speaking - NIDV 

Liberec 

- Aktivní metody učení a jak zvyšovat kvalitu ve škole - VCT 

- Poradenský den PPP Semily - L. Ondráčková - Vyučování a hodnocení žáků 

v rámci společného vzdělávání 

- Školní třída, její vedení a diagnostika - MAP Turnovsko 

- Program Pamis - Dyscentrum Praha 

- Podpůrná opatření na ZŠ 

- Aktuální novely právních předpisu - Zeman - Gymnázium Semily 

- Právní povědomí vychovatele ŠD - NIDV Liberec 

- Etická výchova - VC Turnov 

- NIDV Liberec - Hry v ruském jazyce 

- Proškolení asistentek pedagoga - Mgr. Karel Bárta - projekt inkluze 

- PPP - školení VP Semily 

- Řešení problémů systému třídy - VC Turnov 

- Metodická setkání pedagogů školy 

- Valenta  

- Technologie do škol - KÚ LK 

- Deskové hry - SVČ Sluníčko Lomnice n. P. - NIDV 

- V rámci Historiády školení pana Bauera - výuka dějepisu - novinky 

- Tvořivost, logika a úkoly pro nadané - NIDV Liberec 

- Badatelsky orientovaná výuka - chemie - ZŠ TGM Lomnice n. P. 

- Prevence kriminality - Policie ČR 

- Badatelsky orientovaná výuka - legorobotika - ZŠ TGM Lomnice n. P. 

- Krajský metodický kabinet matematiky - SYPO Liberec 

7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 Zapojení do projektů 7.1

Škola se v uplynulém roce zapojila do projektů: 

Škola je počínaje školním rokem 2016/2017 zapojena do projektu VC Turnov s názvem 

„Individuálně, ale společně a jinak“, který je zaměřen na podporu inkluze žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Na naší škole je v rámci tohoto projektu jeho koordinátorem 

Radmila Kokešová, školním speciálním pedagogem Martina Melíšková, působí zde dva dny 

v týdnu jako školní psycholog Jana Brandejsová a k dispozici je v roli sociálního pracovníka 

paní Brožová-Doubková. Projekt bude pokračovat do konce října 2019. 

Jako každoročně naše škola využila výzvy Libereckého kraje na úhradu autobusu pro 

naše vycházející žáky 9. roč. a příp. 8. roč., aby mohli vyjet do Liberce na veletrh vzdělávání 

EDUCA. 

V rámci projektu IROP pod vedením Města Turnov se škola zapojila do přípravy 

projektové dokumentace, jež byla využita v žádosti projektu - Modernizace učeben 

a konektivity tří základních škol v Turnově. Žádost byla podána v únoru 2017. Na jaře 2019 

byla žádost schválena – proběhla příprava výběrového řízení na konektivitu školy, od 

července 2019 byla zahájena výstavba výtahu, další části projektu budou realizovány v dalším 

školním roce. 

Škola je od jara 2016 zapojena do aktivit projektu MAP Turnovsko. V Řídícím výboru 

školu zastupuje Mgr. Lenka Morávková, v pracovní skupině pro základní školy pracuje 

Mgr. Olga Tomsová. Škola se podílela na přípravě Strategického rámce a Ročního akčního 
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plánu na školní rok 2017/2018. Projekt byl ukončen v prosinci 2017. Od jara 2018 je škola 

opět zapojena do navazujícího projektu MAP Turnovsko II. V Řídícím výboru školu 

zastupuje Mgr. Lenka Morávková a Pavlína Horníková. V pracovní skupině čtenářská 

gramotnost školu zastupuje Mgr. Olga Tomsová. 

Šablony pro MŠ a ZŠ I – OP VVV – v dubnu 2017 podána žádost, schválen 17. 8. 2017. 

Projekt je realizován od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. Škola se zapojila do šablon – DVPP ve 

čtenářské a matematické gramotnosti, cizí jazyky, dále doučování žáků ohrožených školním 

neúspěchem (18 skupin), čtenářský klub (2 skupiny), klub zábavné logiky - legorobotika 

(2 skupiny). Byla podána závěrečná zpráva o realizaci projektu k 31. 8. 2019. 

Na jaře 2019 byla podána žádost do projektu Šablony II – škola projekt bude realizovat 

od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021. 

Škola se zapojila do projektu Libereckého kraje - Potravinová pomoc dětem 

v Libereckém kraji na školní rok 2018/2019. 

Krajský metodický kabinet matematiky - SYPO Liberec – má svého zástupce i z naší 

školy, a to Mgr. Jitku Šimůnkovou. 

Projekt Vzdělávacího centra Turnov - Podporujeme rozvoj dětí a žáků – projekt v rámci 

OP VVV, výzva č. 02_16_032. Projekt řeší kognitivní rozvoj dětí a žáků v MŠ a na 1. a 2. 

stupni ZŠ. Zaměřuje se na modulové vzdělávací programy, které jsou tematicky členěné na 

rozvoj klíčových humanitních kompetencí - naše škola je zapojena do programu Paměť 

regionu a vytváření kulturního povědomí, a to díky Mgr. Mileně Apeltauerové. 

Naši pedagogové jsou zapojeni do projektu Základní školy T. G. Masaryka v Lomnici 

nad Popelkou - Maják - síť kolegiální podpory – obor fyzika, chemie, přírodopis, 

legorobotika. 

Komplexní preventivní program - Program je podpořen Libereckým krajem z dotačního 

fondu, oblast podpory Školství a mládež, program č. 4.3 Specifická primární prevence 

rizikového chování č. OLP/1332/2019 v částce 15 000 Kč, zbylá část programu je hrazena 

z rozpočtu školy. Trvání: 1. 1. - 31. 12. 2019. Preventivní programy pro 4.-9. ročník realizuje 

Slánka z. s. z Mladé Boleslavi. Účelem programu je vedení komplexnějšího a ucelenějšího 

programu primární prevence naší školy ve spolupráci se Slánka z. s. Jednotlivé programy jsou 

zaměřeny na komunikaci mezi žáky, osobnostně-sociální výchovu, šikanu a kyberšikanu, 

seznámení s problematikou drog, sexualitou, extremismem, mediální výchovou...  

 Aktivity školy 7.2

7.2.1 Akce, pobyty, exkurze, projekty 

Viz příloha č. 1 

7.2.2 Soutěže, turnaje, olympiády 

 Atletický trojboj a čtyřboj 

 Vypravěči = Čteme všichni, vypráví jen někdo 

 Dějepisná olympiáda 

 Dětská recitace 

 Florbalový turnaj pro okolní školy – pořádání 

 Matematický klokan, klokánek, cvrček 

 O pohár starosty – Turnov 

 Olympiáda v anglickém jazyce  

 Olympiáda v ruském jazyce  

 Olympiáda v českém jazyce  

 Olympiáda z biologie  
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 Olympiáda z geologie  

 Olympiáda z matematiky  

 Pythagoriáda  

 Orientační běh - přebor 5. tříd Turnov 

 Puškinův památník  

 OVOV  

 Plavání  

 Poetika  

 Pohár rozhlasu – atletika 

 Turnovský kos - pěvecká soutěž – Turnov 

 Vlastík Tatobity - vlastivědná soutěž 

 účast a úspěchy v řadě sportovních soutěží pořádaných zejména SVČDM Turnov, ale 

i AŠSK (kopaná, basketbal, volejbal, florbal, atletika) 

 soutěže městské knihovny Turnov 

7.2.3 Nejúspěšnější žáci naší školy 

(pouze umístění 1. – 3. místo, čestné uznání, ocenění poroty apod., OK = okresní kolo, KK = 

krajské kolo, CK = celostátní kolo) 

Timon Drahoňovský (9.A) – Poetika 3. místo, soutěž vypravěčů – okresní kolo 1. místo, 

Jakub Mertlík (9.A) – Geologická olympiáda – krajské kolo 1. místo, celostátní kolo – 

2. místo, biologická olympiáda – okresní kolo 3. místo, krajské kolo – 6. místo  

Vojtěch Mertlík (6.B) – Geologická olympiáda – krajské kolo 7. místo, biologická olympiáda 

– okresní kolo 3. místo,  

Kateřina Tauchmanová (9.C) – krajské kolo olympiády v RJ – 3. místo,  

Pavel Pokorný (7.D) – Přírodovědná soutěž Dubák – 3. místo, biologická olympiáda – okresní 

kolo 1. místo, 

Jiří Herashchanka (7.D) – okresní kolo matematické olympiády 2. místo, 

Viktorie Hrdlíčková (5.B) – soutěž vypravěčů - okresní kolo 3. místo, 

Prokop Tomášek (5.A) – okresní kolo Pythagoriady 1.-2. místo, 

Daniela Houžvičková (5.A) - okresní kolo Pythagoriady 3. místo, okresní přebor v plavání - 

1. místo, 

Jakub Hamada (4.A) – Turnovský kos 2. místo, postup do celostátního kola  

Tobiáš Bis (7.B) - Přírodovědná soutěž Dubák – 1. místo, 

David König (8. C) – okresní kolo dějepisné olympiády 4. místo, účast v krajském kole, 

Jan Bevilaqua (3.C) - Okresní kolo Dětské recitace 3. místo,  

Johanka Petříčková (3.A) - Okresní kolo Dětské recitace 1. místo, soutěž vypravěčů – okresní 

kolo 1. místo, 

Tadeáš Šich (4.B) - Okresní kolo Dětské recitace 3. místo, soutěž vypravěčů – okresní kolo 

2. místo, 

Barbora Šimůnková (7.A) - Okresní kolo Dětské recitace 1. místo, 

Elis Hobelantová (4.A) – Poetika 1. místo, Cena poroty, Turnovský kos – 3. místo, Trojboj – 

1. místo 

Matyáš Kněbort (2. A) – Okresní přebor v plavání 2. místo, 

Martina Václavů (5. B) – Okresní přebor v plavání - 1. místo, 

Jan Štrauch (5. B) – Okresní přebor v plavání - 1. místo, 

Tereza Zajícová (8. A) – Okresní přebor v plavání - 2. místo, 

Basketbal – okresní kolo dívky 2. místo: Simona Židů, Sabina Jiřičková (8. A), Sabina 

Fričová (8.B), Štěpánka Láníková (8.C), Natálie Hassová, Klára Vodhánělová, Nicol 



 14 

Medková, Markéta Linhartová a Kristýna Krausová (9. A), Michaela Kořínková, Kristýna 

Sojková a Nikola Hrádková (9.B),  

Basketbal – okresní kolo chlapci 1. místo: Štěpán Bakeš, Vojtěch Fajgl (8. A), Jan Gaizl, 

Jakub Pfohl (8. C), Timon Drahoňovský, Šimon Jedlička, Filip Melíšek, David Parsi a Šimon 

Sahaj (9. A), Vojtěch Dlesk (9.B), Tomáš Červa (9.C). 

Vybíjená – okresní kolo dívky 2. místo: Viktorie Hrdličková, Martina Václavů, Aneta 

Karadžosová, Veronika Hockeová, Magdaléna Střelková, Magdaléna Sokolová, Stella 

Kunčarová, Zuzana Bisová  (5.B), Nikola Baladová (5.A), Lucie Žáčková, Ema Pekařová, 

Simona Gáborová, Marie Čivrná, Monika Fuchmanová (5.C). 

Vybíjená – okresní kolo chlapci 1. místo, krajské kolo 2. místo: Filip Bičík, Tobiáš Kraus, Jiří 

Vele, Ondřej Vilímek, Ondřej Bažant, David Pavlata, Matěj Klein, Jan Štrauch, Prokop 

Beran, Filip Hájek (5.B), Vilem Fanta (5.C), Filip Vertéši (4.A). 

Přehazovaná – krajské kolo 3. místo: Jiří Vele, Prokop Beran, Tobiáš Kraus, Jan Štrauch, 

Matej Klein, Ondřej Vilímek, Viktorie Hrdličková, Stella Kunčarová, Martina Václavů (5.B). 

Historiáda 3. místo: Kateřina Trojanová (6.B), Tobiáš Bis (7.B), David König (8.C) 

a Vladimír Šebesta (9.C). 

Zuzana Marková (1.B) – Trojboj okresní kolo – 1. místo, krajské kolo – 10. místo 

Matěj Kučera (2.A) – Trojboj okresní kolo – 1. místo, krajské kolo – 2. místo 

Martin Bureš (3.C) – Trojboj okresní kolo – 3. místo, krajské kolo – 5. místo 

Jakub Raulín (4.A) – reprezentace školy v oblasti hudební 

7.2.4 Celoškolní aktivity 

 Zájezdy na divadelní představení 

 Návštěvy mateřských škol ve škole 

 Škola už je za dveřmi, aneb, Nebojme se zápisu - neboli „zápis nanečisto“ 

 Den otevřených dveří pro veřejnost 

 Čarodějnice, Den dětí – 1. stupeň 

 Den Země – 2. stupeň 

 Školní jarmark 

 Zimní sportovní den 

 Žižkovská jedničková burza a Skokan roku – ve spolupráci se Spolkem Žižkovka 

 Práce Školního žákovského parlamentu 

 Školní pěvecký sbor – vystoupení v penzionech, vánoční trhy atd. 

 Rozsvěcení školního vánočního stromku a městského vánočního stromu 

 Spolupráce s Městskou knihovnou A. Marka a Muzeem Českého ráje v Turnově, dále 

s Městským úřadem Turnov, se správou CHKO Český ráj, se Vzdělávacím 

centrem Turnov (VC Turnov), Ekocentrem Sedmihorky, KC Turnov 

 Sběr papíru, tetrapaku a baterií celoročně, trvale kontejner na PET lahve 

 Prezentace školy na veřejnosti 7.3

Aktuální informace a fotografie z dění ve škole a pozvánky na akce pro veřejnost, které 

škola pořádá, jsou pravidelně zveřejňovány na nástěnkách ve škole a na webových stránkách 

školy www.zsturnov.cz a facebookovém profilu. Na školičce byl umístěn počítač, kde jsou 

prezentovány fotografie z našich akcí. O zajímavých akcích informujeme i městský web 

www.turnov.cz. 

7.3.1 Prezentace školy v médiích 

Škola byla průběžně prezentována v těchto médiích:  

Naše Pojizeří 

http://www.zsturnov.cz/
http://www.turnov.cz/
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Hlasy a ohlasy Turnovska 

Turnovsko 

Turnovsko v akci - tištěná verze i webový informační portál 

www.turnov.cz – portál města Turnov, facebookový profil města 

TV Bonus Turnov – místní televize 

7.3.2 Prezentace školy na webu 

Škola má své vlastní stránky: http://www.zsturnov.cz. 

7.3.3 Dny otevřených dveří 

Den otevřených dveří pro budoucí šesťáky – 6. 11. 2018 – prohlídka školy, seznámení 

s třídními učitelkami. 

Pro budoucí prvňáky: 

– 6. 11. 2018 Posvícení + dílnička 

– Leden a únor 2019 – návštěvy mateřských škol v naší škole. 

– 12. 3. 2019 Škola už je za dveřmi, aneb, Nebojme se zápisu - již tradiční nezávazné 

setkání rodičů budoucích prvňáčků a přátel školy s pedagogy 1. stupně a s vedením 

školy. Hostem byla p. Leitnerová z PPP.  

Tradiční Školní jarmark se konal 18. května 2019. 

7.3.4 Prezentace školy a školního vzdělávacího programu 

ŠVP naší školy je k dispozici na webovských stránkách školy a v tištěné podobě ve škole. 

 Z kalendáře školy 7.4

Viz příloha č. 1. 

8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 
Českou školní inspekcí a o dalších kontrolách 
Tematická inspekce ČŠI na plnění doporučení školských poradenských zařízení 

a působení asistenta pedagoga ve výuce – březen 2019 

Viz 10 oddíl – Základní údaje o hospodaření školy za rok 2018 – část 4. Výsledky 

kontrol hospodaření a plnění nápravných opatření k zjištěným nedostatkům. 

9 O spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve 
vzdělávání 
Škola úzce spolupracuje s odborovou organizací pracující na naší škole, zvláště pak na 

akcích týkajících se péče o zaměstnance. V srpnu 2019 spolupracovala na organizaci zájezdu 

našich pedagogů a rodinných příslušníků na vzdělávací zájezd do zahraničí – Slovinsko. Dále 

spolupracuje na zájezdech pro pedagogy na kulturní pořady, divadelní představení atd. 

Dalšími partnery školy při plnění úkolů ve vzdělávání jsou především městská knihovna, 

muzeum, ICM, VC Turnov, Žlutá ponorka, Spolek rodáků Turnova a další. 

10 Vlastní hodnocení školy 
Vlastní hodnocení školy (VHŠ) proběhlo těmito formami: 

 Hospitační činnost vedení školy 

http://www.turnov.cz/
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 Pohovory se zaměstnanci vedením školy 

 Dotazníky pro pedagogické zaměstnance školy (červen 2019) 

 Výsledky vzdělávání žáků dle ŠVP (viz kap. 5) 

 Úspěchy žáků (viz kap. 7.2.3.) 

 Výstupy ze školního parlamentu 

 Výstupy od Spolku Žižkovka a dalších jednání s rodiči 

 Vybavení školy (viz kap. 1.3.3)   
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11 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2018 
1. Hlavní činnost organizace 

2. Doplňková činnost organizace 

3. Výsledky inventarizace za rok 2018 

4. Výsledky kontrol hospodaření a plnění nápravných opatření k zjištěným nedostatkům 

5. Přílohy  

 

1. Hlavní činnost 

Příjmy  

          a) celkové příjmy                                                        37 780 293,00 

 b) ostatní příjmy: příspěvek KÚ (rozpočet)                        30 108 651,00 

   příspěvek MÚ 4 270 000,00 

                                        příspěvek MÚ na odpisy                         2 048 000,00   

                                        zapojení rezervního fondu-dary                 150 292,00                                                                       

   služby, ostatní výnosy                               263 960,00 

   úroky 1 350,10 

                                        příspěvek MÚ – na provoz hřiště                 25 000,00 

                                        příspěvek MÚ – na kluziště, atl.stad.            25 200,00                           

                                        příspěvek – EDUCA 2018                             5 500,00 

                                        projekt potrav. pomoc dětem                        33 513,90    

                                        EU peníze školám                                      848 826,00 

Výdaje  

 neinvestiční výdaje celkem                                                  37 695 447,67 

 KÚ náklady na platy pracovníků                                  21 576 776,00 

 KÚ ostatní osobní náklady                                                  25 000,00 

 KÚ zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění                   7 342 659,00 

 KÚ FKSP                                                                     432 386,00 

 KÚ učebnice a učební pomůcky       361 013,00 

 KÚ ostatní ONIV                                                              370 817,00 

          KÚ        projekty – EDUCA 2018,potr. pomoc dětem                39 013,90 

        MÚ ostatní provozní náklady  6 698 956,77 

          EU        peníze školám                                                             848 826,00          

                   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti :  

 celkem   84 845,33 

 

2. Doplňková činnost 

Příjmy  

 pronájem sportovního areálu 310 569,00          

       

    

Výdaje                                       305 424,00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti: 

 celkem                                5 145,00 

 

3. Výsledky inventarizace 

Inventarizace fyzická ( ke dni 30.11.2018) a dokladová byla provedena ke dni 31.12.2018. 

Zjištěné fyzické stavy majetku a závazků souhlasí se stavem v účetnictví.  
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4. Výsledky kontrol hospodaření  

 

Za rok 2018 byla v organizaci provedena kontrola 

 

             -  dne  17. 7. 2018  -  Veřejnosprávní kontrola – zaměřená na hospodaření 

příspěvkové organizace se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními prostředky. 

Nebyly shledány nedostatky. 

 

5. Přílohy  

Tabulka č. 1:  Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT transferem  

v roce 2018 

 

neinvestiční výdaje 

poskytnuto 

k 31.12.2018 

použito 

k 31.12.2018 

vratka dotace 

přísp. z MŠMT celkem 30 108 651,00 30 108 651,00  0 

z toho na platy 21 576 776,00 21 576 776,00 0 

           na OPPP 25 000,00 25 000,00 0 

              na odvody + FKSP+ONIV 8 506 875,00 8 506 875,00 0 

 

Tabulka č. 2: Finanční vypořádání ostatních vztahů (příspěvek od zřizovatele na provoz) 

 

Rozpis neinvestičních nákladů v hlavní činnosti za rok 2018 ( I - XII ) 

číslo účtu název účtu Kč 

501 300 Spotřeba materiálu  232 066,01 

501 310 Spotřeba materiálu – ŠJ 6 413,74 

501 330 Spotřeba materiálu - kanc. potřeby 28 235,45 

501 340,390 Spotřeba materiálu - na opravu,+šk.aut. 31 046,80 

501 350,380 Spotřeba materiálu - čist. a úklid. prostředky,myčka 56 653,00 

501 360 Spotřeba materiálu – léky 2 465,00 

501 370 Spotřeba materiálu – mater.pro výuku žáků 15 682,50 

501 400 Spotřeba materiálu - noviny, publikace 18 213,60 

501 550 Spotřeba materiálu - pohonné hmoty 19 690,00 

501 600,610 Spotřeba materiálu - ochr. os. prac. pomůcky 180,00 

502 300 Spotřeba energie – elektrické 605 199,00 

502 500 Spotřeba energie - tepla a TUV 884 832,95 

503 300 Spotřeba ostatních nesklad. dodávek – voda  333 292,00 

511 300 Opravy a udržování 219 720,90 

512 300 Cestovné 2 072,00 

513 300 Náklady na reprezentaci 3 841,40 

518 300 Ostatní služby - poštovní známky, poštovné 9 890,85 

518 330,40,50 Ostatní služby - telekom. popl. 31 287,42 

518 360 Ostatní služby - připojení k Internetu 86 976,00 

518 450 Ostatní služby - odvoz domovního odpadu 57 208,80 

518 460 Ostatní služby – doprava 6 579,00 

518 500 Ostatní služby - účast. popl., kurzovné 7 738,00 

518 600 Ostatní služby - pronájem bazén, stadión,kluziště 54 508,00 

518 700 Ostatní služby nevýr. pov. - věcná režie, stravné 1 047 130,00 

518 710  Ostatní služby – popl.bance 9 158,60 

518 720-750 Ostatní služby nevýr. pov.  182 072,95 
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531 300 Daň silniční, jiné daně a popl. 2 745,00 

549 400-440 Jiné ostatní náklady - pojišť. majetku,odpovědnosti 65 934,00 

551 310 Odpisy svěřeného majetku- budovy  2 047 905,00 

558 500 DDHM – nad 1 000,- Kč 184 053,00 

558 600 DDNM-programy 31 215,00 

Celkem 6 284 005,97 

521 730,350           Mzdové náklady – ost.zdroje-hřiště 19 115,00 

524 720,527600      Zák.soc.poj.- ke mzdám – hřiště 9 804,00 

501 470 Spotřeba materiálu - ŠD 210 539,80 

501410,558,5187

80 

čerpání daru 150 292,00 

518 600 stadion,kluziště-příspěvek 25 200,00 

Celkem včetně ŠD  6 698 956,77 

 

 

Tabulka č.3: přehled o hospodářském výsledku 

 

 

Hospodářský výsledek za rok 2018 ve schvalovacím řízení k 31.12.2018 

 

 Kč 

z hlavní činnosti 84 845,33 

z vedlejší hospodářské činnosti 5 145,00 

celkem 89 990,33 

 

Tabulka č.4: Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným 

peněžním fondům 

 

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2018 

 

 Kč 

fond odměn 75 036,00 

fond kulturních a sociálních potřeb 382 334,99 

fond rezervní 590 500,96 

fond reprodukce majetku 19 276,00 

celkem 1 067 147,95 

 

Tabulka č.5: Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2018 

 

přehled výnosů 

č. úč. název ukazatele hlavní činnost (Kč) hosp. činnost (Kč) 

602 školné ŠD 219 570,00  

603 výnosy z pronájmu  310 569,00 

662 úroky 1 350,10 0,00 

648 zúčtování fondů  30 075,00 0,00 

649 jiné ostatní výnosy 164 607,00 0,00 

672 

provozní dotace, EU peníze 

školám 37 364 690,90 0,00 

celkem 37 780 293,00 310 569,00 
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přehled nákladů 

 

č. úč. název ukazatele hlavní činnost (Kč) hosp. činnost (Kč) 

501 spotřeba materiálu  888 341,80 1 743,00 

502 spotřeba energie 1 490 031,95 100 782,00 

503 sp. ost. neskladovatelných dodávek 333 292,00 5 496,00 

511 opravy a udržování 219 720,90 0,00 

512 cestovné 70 801,00 0,00 

513 náklady na reprezentaci 3 841,40 0,00 

518 ostatní služby 1 961 319,62 0,00 

521 mzdové náklady+náhrady mezd 21 999 772,00 146 144,00 

524 zák.soc.pojištění 7 405 598,00 51 259,00 

527 zák. soc. náklady 435 691,00 0,00 

525       Ost.soc.náklady  92 115,00 0,00 

531 daň silniční 2 745,00 0,00 

549 jiné ost. Náklady 65 934,00 0,00 

551 odpisy svěř.m. a DHM  2 047 905,00 0,00 

558 DDHM, DDNM 678 339,00  

celkem 37 695 447,67 305 424,00 

 

Tabulka č. 6: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31.12.2018 

druh inventarizace  dokladová 

provedena k 31.12.2018 

 

321 300 dodavatelé - FKSP 

321 100 dodavatelé: 

 

č. dodavatel - věřitel č. dokladu splatnost celkem Kč 

1 TOREX security. s.r.o. 3388 7.1.2019 726,00 

2 Město Turnov 3395 17.1.2019 14 302,20 

3 Ing. Jiří Koudelka DAT 3387 10.1.2019 1 573,00 

4 PAMICO Czech Kacanovy 3399 15.1.2019 8 781,00 

5 Alza cz                    3403 15.1.2019 38 109,00 

6 Nemocnice Jablonec n.N. 3404 15.1.2019 

 

337,00 

7 Luboš Janků 3400 14.1.2019 16 250,00  

 

00 ,00 
8 VODATOP 3398 14.1.2019 12 600,00 

9 OAHŠ, Zborovská, ŠJ  3393 10.1.2019 164 878,00 

10 OAHŠ, Zborovská, ŠJ 3392 10.1.2019 30 668,00 

11 OAHŠ, Zborovská, ŠJ 3394 10.1.2019 70 681,00 

12

2 

OAHŠ, Zborovská, ŠJ- FKSP 3391 10.1.2019 6 970,00 

13 T – MOBILE Praha 3402 15.1.2019 529,21 

14 KCT s.r.o. 3396 15.1.2019 9 000,00 

15 T – MOBILE Praha 3401 15.1.2019 289,00 

16 Alza cz 3406 11.1.2019 36 306,00 
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17 ESOR Market 3407 11.1.2019 42 038,00  

18 Amper Market 3408 15.1.2019 + 15 135,00 

19 AV MEDIA a.s. 3390 15.1.2019 34 969,00 

20 Ing.Hynek Sehnal 3389 15.1.2019 12 323,00 

21 GEOM  3397 14.1.2019 9 000,00 

22 Amper Market 3405 10.01.2019 12 493,00 

celkem 507 687,41 

  

 

Krátkodobé závazky 

321 100 dodavatelé                                                                              507 687,41 

324 310 přijaté zálohy – stravné                                                          269 794,40 

331 000 ost. záv. vůči zaměstnancům - spoření            1 517 117,00 

336 200 závazky ze soc. zabez.zaměstnanec   127 251,00 

336 210 závazky ze soc.zabez.zaměstnavatel                                      489 263,00        

337 100 závazky ze zdrav. pojištění-zaměstnanec                                 88 944,00 

337 110 závazky ze zdrav.pojištění-zaměstnavatel                              176 130,00 

342 110 ostatní přímé daně - ze mzdy zálohová                                   243 859,00  

378 110 Jiné závazky – zák.poj.odp.org.                                                26 124,00 

374 000 krátkodobé přijaté zálohy- projekty EU                                 413 811,22 

celkem  3 859 981,03 

 

 

Přechodné účty pasivní 

 

389 00 dohadné účty pasivní                                                             512 030,00 

celkem                                                                             512 030,00 

 

 

druh inventarizace  dokladová 

provedena k 31.12.2018 

 

311 100 odběratelé: 

č. dodavatel - věřitel č. dokladu splatnost celkem Kč 

1 ZŠ Skálova 8061 14.1.2018 3 450,00 

2 TJ Turnov 8056 14.1.2018 36 525,00 

3 FK Sedmihorky 8059 14.1.2018 4 050,00 

4 Nemocnice Turnov 8054 14.1.2018 5 400,00 

5 p.Dědek , Turnov 8053 14.1.2018 5 400,00 

6 ZŠ Zborovská 8057 14.1.2018 3 450,00 

7 p.Černík, Radvanovice 8058 14.1.2018 5 400,00 

8  ILMA, Turnov 8060 14.1.2018 9 600,00 

celkem 73 275,00 
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Pohledávky  Kč 

311 100 odběratelé                                                                                 73 275,00 

314 400 poskytnuté provozní zálohy – voda                                         19 970,00          

314 500 poskytnuté provozní zálohy - teplo 285 000,00 

celkem                                                                                378 245,00  

 

 

Tabulka č. 7: Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného do 

správy příspěvkové organizace ke dni 31.12.2018 

   

   

dle účetní evidence (Kč) dle inventury (Kč) 

 

účtová třída 0 - dlouhodobý majetek  

01 - dlouhodobý nehmotný majetek  

018 000 DDNM                    975 532,38 975 532,38 

 

02 - dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

 

021 200 stavby – svěř.do užívání                                  105 861 802,00         105 861 802,00 

022 000 samostatné mov. věci a soub.mov. věcí                 736 981,00                736 981,00 

028 000  DDHM                                   11 567 529,73            11 567 529,73 

 

03 - dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný 

031 400 pozemky                                                                 794 045,00                 794 045,00 

032 000 umělecká díla a předměty      88 700,00 88 700,00 

 

902 300  evidence majetek do (1 000,- OE)                     1 138 859,12                1 138 859,12   

  

                

 

Turnov dne 15. 2. 2019 

 

  

  

  Mgr. Ivo Filip, ředitel školy

   

   

 

 

Zpracoval: Bulvová A.  
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12 Seznam zkratek 

AP - asistent pedagoga 

AŠSK - Asociace školních sportovník klubů 

CK - celostátní kolo 

čest. uzn. - čestné uznání 

ČŠI - Česká školní inspekce 

DDHM - drobný a dlouhodobý hmotný majetek 

DDNM - drobný a dlouhodobý nehmotný majetek 

DHM - drobný hmotný majetek 

FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb 

FÚ - Finanční úřad 

HČ - hlavní činnost 

ICT - Informační a komunikační technologie 

KK - krajské kolo 

KÚ - krajský úřad 

LMR - lehká mentální retardace 

MD - mateřská dovolená 

MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MÚ - městský úřad 

OE - operativní evidence 

OHS Turnov - Obchodní, hotelová a střední škola Turnov, resp. Obchodní akademie, 

Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 

OK - okresní kolo 

ONIV - ostatní neinvestiční výdaje 

OPPP - ostatní platby za provedenou práci 

OPVK - operativní program vzdělávání pro kokurenceschopnost 

OVOV - Odznak všestrannosti olympijských vítězů 

PPP - pedagogicko psychologická poradna 

roč. - ročník 

RVP ZV - Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

SPC - speciální pedagogické centrum 

SPU - specifické poruchy učení 

SRPDŠ - Sdružení rodičů a přátel dětí a školy 

SŠ - střední škola 

SOŠ - střední odborná škola 

SVČDM - Středisko pro volný čas dětí  amládeže 

SW - software 

ŠD - školní družina 

ŠJ - školní jídelna 

ŠK - školní klub 

ŠVP - školní vzdělávací program 

TU - třídní učitel/ka 

TUV - teplá užitková voda 

TV - tělesná výchova 

VC Turnov - Vzdělávací centrum Turnov 

VCT - Vzdělávací centrum Turnov 

VOŠ - vyšší odborná škola 

ZÚ - zájmový útvar 

ZUŠ - základní umělecká škola
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13 Přílohy 

Č. 1 - Přehled akcí ve školním roce 2018/19 

3.9. 
(Po) 

Zahájení školního roku 

4.9. 
(Út) 

Třídnické práce 

Školení - Formativní hodnocení 

11.9. 
(Út) 

Divadlo – čtení 2.AB 

Třídní schůzky 

17.9. 
(Po) 

  

Turnov v proměnách století 7.BC 

Seznamovací kurz 6ABC 

19.9. 
(St) 

Turnov v proměnách století 7AD 

20.9. 
(Čt) 

Exkurze 5.A 

24.9. 
(Po) 

Dopravní hřiště 4.C 

25.9. 
(Út) 

Dopravní hřiště 4.B 

26.9. 
(St) 

Čtyřboj 

Exkurze Praha 

4.10. 
(Čt) 

Oblastní kolo vypravěčů Jičín 

5.10. 
(Pá) 

Dílny MČR 3.AB 

9.10. 
(Út) 

Dílna MČR 2.A 

Provozní porada 

10.10. 
(St) 

Dílny MČR 5.BC 

Exkurze Drážďany 

11.10. 
(Čt) 

Dílna MČR 4.B 

EDUCA Liberec 9.r. 

Osudové osmičky v Turnově 

12.10. 
(Pá) 

Dílny MČR 2.B, 4.C 

15.10. 
(Po) 

Dílna MČR 5.A 

Osudové osmičky v Turnově 

Kontrola SPC Liberec 

17.10. 
(St) 

Exkurze Drážďany 

18.10. 
(Čt) 

Školení VP 

Osudové osmičky v Turnově 

19.10. 
(Pá) 

Školení VP 

Dílna MČR 3.C 

22.10. 
(Po) 

Setkání Spolku Žižkovka 

23.10. 
(Út) 

Dílna MČR 4.A 

Halloween - akce školního parlamentu 

25.10. Den napříč ročníkem, Exkurze Praha 7.BD 
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26.10. 
(Pá) 

Den napříč ročníkem 

31.10. 
(St) 

Sběr papíru 

Exkurze Osvětim pro 9. roč. 

1.11. 
(Čt) 

Sběr papíru 

Pedagogická rada 

2.11. 
(Pá) 

Sběr papíru 

Odvoz papíru 

6.11. 
(Út) 

Den otevřených dveří pro budoucí 6. roč. 

Posvícení na Žižkovce 

Jednání Školské rady 

7.11. 
(St) 

Poetika 

Plavání závody 

8.11. 
(Čt) 

Poetika 

15.11. 
(Čt) 

Testování 4. ročníku dle rozpisu 

19.11. 
(Po) 

Školní kolo recitační soutěže 

Testování 4. ročníku dle rozpisu 

20.11. 
(Út) 

Školní kolo olympiády z ČJ 

Čtvrtletní pedagogická rada 

Školení AJ 

21.11. 
(St) 

Školení VC Turnov 

Soutěž Dubák Přírodovědec 

Testování 4. ročníku dle rozpisu 

Exkurze Praha 8.A 

26.11. 
(Po) 

Turnaj ve florbalu - mladší žáci 

Dílny MČR 5:C, 3.C 

27.11. 
(Út) 

Šachový turnaj 

Turnaj ve florbale - starší žáci 

Školní kolo olympiády z dějepisu 

Konzultační hodiny 

28.11. 
(St) 

Jarmark s Českou spořitelnou 

Poradenský den v Semilech 

30.11. 
(Pá) 

Zapojení do projektu NAKAP na zdravotní škole 6.AB 

2.12. 
(Ne) 

Rozvícení vánočního stromu 
vystoupení našeho dramaťáku 

3.12. 
(Po) 

Karneval ŠD 

5.12. 
(St) 

Mikuláš pro 1.-3. třídy 

7.12. 
(Pá) 

Vánoční trhy 
vystoupení dramaťáku a sboru na náměstí 

10.12. 
(Po) 

Geologická olympiáda 

Knihovna - čtení s panem Fixlem 

Dílna v MČR - výtvarný seminář 8.-9.r. 

11.12. Provozní porada 
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(Út) Exkurze do Prahy 8.B 

Dílny v MČR 5.A, 4.C 

12.12. 
(St) 

Vánoční hodinka v měst. knihovně 2.A 

Geologická olympiáda 

Banket na hotelové škole 9.B 

Exkurze do Prahy 7.AC 

13.12. 
(Čt) 

Exkurze do Prahy 8.C 

Dílny v MČR 2.A, 4.B 

14.12. 
(Pá) 

Vánoční hodinka v měst. knihovně 3.B 

Dílny v MČR 2.B, 4.A 

17.12. 
(Po) 

Vánoční hodinka v měst. knihovně 3.C 

Kino 

18.12. 
(Út) 

Kino 

Exkurze do Škoda Auto Ml. Boleslav 9.r. 

Vánoční hodinka v měst. knihovně 

Exkurze planetárium HK 5.r. 

19.12. 
(St) 

Dílna v MČR 6.C 

Vánoční hodinka v měst. knihovně 

21.12. 
(Pá) 

Vánoční besídky a úklid 

10.1. 
(Čt) 

Návštěva MŠ Kosmonautů u nás 

16.1. 
(St) 

Návštěva MŠ Palacha u nás 

17.1. 
(Čt) 

Okr. kolo dějepisné olympiády Semily 

22.1. 
(Út) 

Banket na hotelové škole 9.A 

Pedagogická rada 

23.1. 
(St) 

Návštěva MŠ Alešova 

25.1. 
(Pá) 

Florbalový turnaj pro okolní školy 

29.1. 
(Út) 

Okresní kolo geologické olympiády 

Návštěva MŠ 28. října 

Okr. kolo olym. z ČJ 

30.1. 
(St) 

Školní kolo olymp. z RJ 

31.1. 
(Čt) 

Pasování prvňáčků 

Vydávání vysvědčení 

4.2. 
(Po) 

Školní kolo biologické olympiády 

5.2. 
(Út) 

Návštěva MŠ Zbrorovská 

Dílna MČR 1.B 

Okresní kolo olympiády z AJ 

6.2. 
(St) 

Exkurze na OHS Turnov 8.C 

Banket na hotelové škole 9.C 

7.2. 
(Čt) 

Čas proměn pro dívky 7. roč. 

11.2. Lyžařský výcvik 7. roč. 
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(Po) Návštěva MŠ Bezručova 

13.2. 
(St) 

Příběhy našich sousedů 
přednáška k projektu na Gymnáziu Turnov 

14.2. 
(Čt) 

Dílna MČR 2.A 

18.2. 
(Po) 

Jednání Spolku Žižkovka 

19.2. 
(Út) 

Návštěva MŠ waldorfská 

Příběhy našich sousedů s paní Kubín 

Setkání koordinátorů inkluze 

Návštěva v MŠ Zborovské 

Přehazovaná 

20.2. 
(St) 

Dílna MČR 5.C 

Návštěva v MŠ 28. října 

Krajské kolo v šachách 

25.2. 
(Po) 

Exkurze Liberec 6.A 

26.2. 
(Út) 

Provozní porada 

Beseda v knihovně 

Přehazovaná - okr. kolo 

27.2. 
(St) 

Dílny MČR 5.B 

Projektový den 7.C 

Příběhy našich sousedů Liberec 

1.3. 
(Pá) 

Veselé zoubky 1. roč. 

11.3. 
(Po) 

Karneval ŠD 

12.3. 
(Út) 

Zápis nanečisto 

13.3. 
(St) 

Geologická dílna s p. Mertlíkem 
ve Žluté ponorce 

14.3. 
(Čt) 

Turnaj v basketbalu 8.-9. roč. 

18.3. 
(Po) 

Hospitace ČŠI 
hodiny AJ na 1. st. 

19.3. 
(Út) 

Turnovský štěk 

Konzultace 

Hospitace ČŠI 
hodiny AJ na 1. st. 

Turnaj ve florbal 4.-5. tř. 

21.3. 
(Čt) 

Okr. kolo v recitaci Semily 

Kraj. kolo dějepisné olympiády 

22.3. 
(Pá) 

Tonda Obal - ekologie 

Klokan - 1.-2. h. 6.-7.tř., 3.-4. h. - 8.-9.tř 

Kraj. kolo olympiády v RJ 

25.3. 
(Po) 

  

Ocenění pracovníků ve školství 
Město Turnov 

Exkurze Liberec 6.BC 

26.3. Přijímačky nanečisto 9.r. 
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(Út) Příběhy našich sousedů Praha 
výběr 8.C 

27.3. 
(St) 

Ocenění pracovníků ve školství Liberec - POD 

29.3. 
(Pá) 

Dílny MČR 
8:00 - 1.A, 10:00 - 4.C 

Noc s Andersenem 

2.4. 
(Út) 

  

Dílna MČR 

Slavnostní zápis do 1. tříd 

Anglické divadlo pro 8.-9. r. v městském divadle 

Turnaj ve futsalu 

Vypravěči Turnov 

8.4. 
(Po) 

Turnaj ve volejbale 8.-9.r. 

Geologická olymp. kraj 

9.4. 
(Út) 

Matematická olymp. okres Semily 

10.4. 
(St) 

  

Biologická olymp. mladší okres Semily 

Dílny MČR 
8:00 - 1.B, 10:00-6.B+MRÁ 

Turnaj vybíjená 

11.4. 
(Čt) 

Dílna MČR 

Turnovský kos 

  
12.4. 
(Pá) 

  

Přednáška ke Dni Země 
v sále ZUŠ - 9:00-7.A+RAM, 10:30-7.B+MER 

Dílny MČR 
8:00 - 2.A, 10:00-2.B 

Přijímací řízení 9.r. 

15.4. 
(Po) 

Dílna MČR 

Přijímací řízení 9.r. 

  
16.4. 
(Út) 

  

Dílna MČR 

Velkonoční dílničky 1.-2.r. 

Pedagogická rada 

Velikonoční dílna 

Vystoupení T. Drahoňovského 
18:00 Večer na Sboře 

Biologická olymp. okres starší Semily 

Přijímací řízení 5.r. 

  
17.4. 
(St) 

  

Vynášení Morany 1.-2.r. 

Turnaj ve vybíjené okres 

Dílna MČR 

Den Země - úklid 
5.h. - 6. roč., 5.-6.h. - 7. roč., odpoledne výuka dle rozvrhu 

Přijímací řízení 5.r. 

18.4. 
(Čt) 

Velikonoční prázdniny 

Výlet ŠD 

23.4. 
(Út) 

Přednášky v Domě přírody Dolánky 

24.4. 
(St) 

Přednáška Maroko - Špillarovi - pro 6.-7.r. 
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25.4. 
(Čt) 

Sportovní den pro 4.r. 

Historiáda v Lomnici 

26.4. 
(Pá) 

Historiáda v Lomnici 

Dramaťák zkouška na Valdštejně 

OVOV pro 2. st. 

27.4. 
(So) 

Český ráj dětem - vystoupení našich dramaťáků na Valdštejně 

  
29.4. 
(Po) 

  

Sběrový týden 

Exkurze v rámci projektu Abeceda peněz 

Focení tříd 

Trénink na orientační běh 

30.4. 
(Út) 

Sběrový týden 

Fotbalový turnaj 1.st. 

Čarodějnice 1. st. 

2.5. 
(Čt) 

Sběrový týden 

Orientační běh 1.-2. tř. 

3.5. 
(Pá) 

Sběrový týden 

Orientační běh 5. roč. 

7.5. 
(Út) 

Celostátní kolo geologické olym. České Budějovice 

9.5. 
(Čt) 

Osvobození - akce města 

10.5. 
(Pá) 

Putování po památkách 4.r. 

14.5. 
(Út) 

Provozní porada 

Pohár rozhlasu 6.-9.r. 

Vypravěči okr. kolo Semily 

15.5. 
(St) 

Focení 

Fotbalový turnaj 

16.5. 
(Čt) 

Focení 

Vlastík Tatobity 

Úřad práce Semily 8.A 

Krajské kolo biologické olympiády 

17.5. 
(Pá) 

Generálka na jarmark 

Trojboj 1.st. 

Vlastík Tatobity 

18.5. 
(So) 

Školní jarmark 

20.5. Úřad práce Semily 8.B 

21.5. 
(Út) 

  

Příběhy našich sousedů 

Konzultační hodiny 

Divadlo Ml. Boleslav 

Finanční gramotnost přednáška 9.r. 

22.5. 
(St) 

Exkurze OHS Turnov 

23.5. Exkurze Německo 7.-9.r. 
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(Čt) 
  

Exkurze Sedmihorky 

Dopravní soutěž Košťálov 

24.5. 
(Pá) 

Exkurze Německo 7.-9.r. 

Krajské kolo biologické olympiády 

27.5. 
(Po) 

  

Okr. kolo Pythagoriády mladší 

Dopravní hřiště 

Exkurze KRNAP 3.AC 

Kurz lit.-hist. 8.C 

  
28.5. 
(Út) 

  

Sportovní skotačení Žluté ponorky 
9:30 - 1.AC, 2.AB, 10:45 - 1.B, 3.ABC, 4.ABC 

Přednáška o prevenci kriminality 

Setkání žáků a rodičů bud. 6.tř. 

Setkání rodičů bud. 1.tř. 

Okr. kolo Pythagoriády Semily 

29.5. 
(St) 

Exkurze Zoo Liberec 1.r. 

Kurz lit.-hist. 8.A 

Dopravní hřiště 4.B 

30.5. 
(Čt) 

Den dětí 1.st. 

31.5. 
(Pá) 

Den dětí v ŠD 

Exkurze Kutná Hora 7.C 

  
3.6. 
(Po) 

  

Řídící výbor MAP Turnovsko 

Exkurze Moravský Kras 5.B 

Exkurze Sedmihorky 3.A 

Kurz lit.-hist. 8.B 

Dopravní hřiště 4.A 

4.6. 
(Út) 

Trojboj  

Exkurze Staré Hrady 1.r. 

Exkurze Zoo Liberec 

5.6. 
(St) 

Projekt OHŠ Turnov 8.A 

Setkání Spolku Žižkovka 

Exkurze 2.AB 

7.6. 
(Pá) 

Exkurze Sedmihorky 

  
10.6. 
(Po) 

  

Výjezd 4.AB 

Výjezd 3.B 

Úřad práce Semily 8.C 

Exkurze Zoo Dvůr Králové n. L. 6.AB 

Exkurze Praha 5.AC 

Exkurze Sedmihorky 1.A 

Sportovní kurz 9.r. 

12.6. 
(St) 

Krajské kolo v trojboji 

Exkurze Ostrá 3.AC 
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Exkurze Vyskeř 2.AB 

Exkurze Sedmihorky 1.B 

Vystoupení dramaťáku na Valdštejně 

17.6. 
(Po) 

Výjezd Benecko 5.r. 

Exkurze Sedmihorky 1.C 

18.6. 
(Út) 

Exkurze Krkonoše 

20.6. 
(Čt) 

Závěrečná pedagogická rada 

Školská rada 

Běh olympijského dne 

21.6. 
(Pá) 

Exkurze Rýnoltice 

24.6. 
(Po) 

Výjezd 4.C 

Projektový den 

28.6. 
(Pá) 

Slavnostní předání vysvědčení 

 


