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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., 

2., 4. až 5. ročník) je po třech paralelních třídách, ve 3. ročníku po dvou, na 2. stupni (6., 7. 

a 9. ročník) je také po třech paralelních třídách, v 8. ročníku po čtyřech, celkem tedy 27 tříd. 

Budovy a prostory školy jsou stavěny pro 680 žáků, k 30. 9. 2019 měla škola 604 žáků.  

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 (2.–

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. Na jaře 2020 byla učebna chemie 

rekonstruována na učebnu přírodních věd a laboratoř chemie na jazykovou učebnu Robotel. 

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

školičky. 

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 je bezbariérová – nově vybudovaný výtah. 

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

Střecha školy byla kompletně vyměněna. Byla vyměněna okna v přízemí hlavní budovy. 

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. Ve všech třídách hlavní budovy jsou k dispozici 

interaktivní tabule, nebo dataprojektor s počítačem. Nově byly zrekonstruovány dvě učebny – 

přírodních věd se systémem Pasco a jazyková učebna Robotel. K dispozici je z projektu 

Šablony II 20 tabletů, které se využívají ve výuce. 

Počítače na hlavní budově jsou propojeny do lokální počítačové sítě. Žáci i učitelé mají 

přístup na Internet. Každý pracovník školy a každý žák školy má svůj školní účet, svůj prostor 

pro ukládání dat a svou e-mailovou schránku s adresou, pro distanční výuku se začal používat 

MS Teams (v létě 2018 proběhla modernizace školní sítě a přechod na Office 365). Wifi 

připojení pro všechny funguje na hlavní budově. V létě 2020 byly všechny školní počítače 

převedeny na WIN10. 

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. 

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). 
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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). 

Na jaře 2020 s epidemií COVID-19 byly dodržovány hygienické podmínky dle nařízení 

– desinfekce rukou, nošení roušek atd. 

1.3.4 Charakteristika pedagogického sboru 

Pedagogický sbor tvoří ředitel, 2 zástupkyně ředitele, 49 učitelů, vč. 2 výchovných 

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

školního klubu (knihovnice), 6 asistentů pedagoga, školní psycholog. 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, 

povídat si. Školní klub v tomto roce připravil několik zajímavých aktivit – např. setkání se 

zajímavými osobnostmi, Pasování prvňáčků na čtenáře atd.  
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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. 2019: 537 žáků a 59 zaměstnanců školy. 

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

kde je potřeba shromáždění většího počtu lidí. 

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. 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 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 (SVP). 

Ve školním roce 2019/2020 byly integrováni žáci se SVP – celkem 65 – z toho se 

zdravotním postižením 40, s jiným zdravotním znevýhodněním 16, s odlišnými kult. a život. 

podmínkami 2, s upravenými výstupy 1. 

3 Přehled pracovníků školy 

I. A Švehlová, Lenka, Mgr. 

mailto:skola@zsturnov.cz
http://www.zsturnov.cz/
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I. B Machová, Andrea, Mgr. 

I. C Podzimková, Helena, Mgr. 

II. A Kokešová, Radmila, Mgr. 

II. B Šimůnková, Jitka, Mgr. 

II. C Kasíková, Michaela, Mgr. 

III. A Bajerová, Romana, Mgr. 

III. B Apeltauerová, Milena, Mgr. 

IV. A Tomsová, Olga, Mgr. 

IV. B Růžičková, Jolana, Mgr 

IV. C Kutková, Sylva, Mgr. 

V. A Melíšková, Martina, Mgr. 

V. B Šichová, Jarmila, Mgr. 

V. C Hádková, Marcela, Mgr. 

VI. A Kučerová, Karin, Mgr. 

VI. B Machtová, Věra, Mgr. 

VI. C Trojan, Pavel 

VII. A Kohoutová, Taťána, Ing. 

VII. B Benischová, Kateřina, Mgr. 

VII. C Rameš, František, Mgr. 

VIII. A Kepková, Jana, Mgr. 

VIII. B Trojanová, Veronika, Mgr. 

VIII. C Segečová, Monika, Mgr. 

VIII. D Tomasová, Nikole, Mgr. 

IX. A Dlasková, Ivana, Mgr. 

IX. B Mertlíková, Denisa, Mgr. 

IX. C Šritrová, Alena, Mgr. 

 Falkenbergová, Eva, Bc. 

 Franců, Věra 

 Matysová, Kateřina, Bc. 

 Rakouš, Jan, Mgr. 

 Rohlíček, Jan, Mgr. 

 Mrázová, Zuzana, Mgr. 

 Chuchma, Tomáš 

 Blažková, Lucie, Mgr. 

 Bičíková, Zděnka, Mgr. 

 Chmelíková, Zdeňka 

 Bínová, Ivana, Mgr. 

 Matoušová, Marcela – asistent pedagoga 

 Soukeníková, Ilona – asistent pedagoga, od 1. 2. 2020 Miroslav Rulec 

 Kratochvílová, Miloslava, asistentka pedagoga, od 1. 2. 2020 Petra Burdová 
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 Linhartová, Lucie, asistentka pedagoga 

 Meletzká, Martina, asistentka pedagoga 

 Milde, Marcel, Mgr. 

 Slavíková, Šárka, Bc. (rodičovská dovolená) 

 Najmanová, Lenka, Mgr. (rodičovská dovolená) 

  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. (dopoledne také jako asistent pedagoga) 

 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 
Zápis se v turnovských školách konal distančně během měsíce dubna 2020. 

K 31. 5. 2020 - k zápisu se dostavilo 46 dětí, zapsáno (přijato) bylo 36 dětí (27 poprvé 

u zápisu, 9 dětí po odkladu), 10 dětí požádalo o odložení zahájení povinné školní docházky. 
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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 83 žáků. Po absolvování povinné školní docházky vychází 

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

Střední školy, na které žáci odešli: 
GYMNÁZIUM TURNOV (4 LETÉ) 

GYMNÁZIUM TURNOV (8 LETÉ) 

GYMNÁZIUM SEMILY 

GYMNÁZIUM MNICHOVO HRADIŠTĚ 

GYMNÁZIUM JABLONEC U BALVANU 

GYMNÁZIUM JIČÍN 

PODJEŠTĚDSKÉ GYMNÁZIUM LIBEREC 

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC 

OA HŠ A SOŠ TURNOV STROJÍRENSTVÍ 

SŠ A VOŠ APLIKOVANÉ KYBERNETIKY HRADEC KRÁLOVÉ 

SZŠ TURNOV  

SPŠ STROJNÍ, STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ LIBEREC 

SŠ KATEŘINKY LIBEREC 

ISŠ MLADÁ BOLESLAV 

ISŠ LOMNICE NAD POPELKOU 

SPŠ STAVEBNÍ LIBEREC 

SŠ A MŠ LIBEREC 

SŠ SLUŽEB, OBCHODU A GASTRONOMIE HRADEC KRÁLOVÉ 

SOU HUBÁLOV 

ISŠ VYSOKÉ N. J. 

ŠKODA AUTO MLADÁ BOLESLAV 
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MOA JIČÍN 

SLŠ A SOŠ ŠLUKNOV 

VOŠ A SPŠ JIČÍN 

SUPŠ SKLÁŘSKÁ ŽELEZNÝ BROD 

SŠ – PODORLICKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM DOBRUŠKA 

SOŠ A SOU MLADÁ BOLESLAV 

ISŠ SEMILY 

SOUKROMÁ SŠ A ZŠ MLADÁ BOLESLAV 

SŠ TECHNOLOGIE PIVA, VÍNA, LIHU A NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ PRAHA  

SPŠ MLADÁ BOLESLAV 

SPŠ STAVEBNÍ LIBEREC 

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 1 pedagogický pracovník při zaměstnání věnoval studiu vysoké 

školy. 

Příklady dalšího vzdělávání: 

- samostudium (dle zákona 563/2004 Sb.) 

- administrativa 

- BOZP+PO 

- Office 365 - CVLK Liberec 

- Office 365 - CVLK Liberec 

- Školení asistentek - Mgr. Karel Bárta - ZŠ Turnov, Skálova 

- Krajský metodický kabinet matematiky - SYPO Liberec 

- Šablony II - Kurz AJ Liberec a VC Turnov 

- Badatelsky orientovaná výuka - fyzika-chemie s Pascem - ZŠ TGM Lomnice 

n. P. 

- Ruský jazyk - NIDV Liberec 

- školení ředitelů - město Turnov 

- Vlastní hodnocení školy - MAP Turnovsko 

- Příběhy našich sousedů - školení pro pedagogy 

- MAP Turnovsko II - Ozoboti ve výuce 

- NIDV Liberec - Výtvarné inspirace 

- MAP Turnovsko II - R. Čapek - Alternativní  a podporující výukové metody 

- MAP Turnovsko II - Kritické myšlení (40 hod.) 

- MAP Semilsko II - M. Kropíková - Kázeň ve škole a školním prostředí 

- Roadshow Microsoft Liberec 

- Badatelsky orientovaná výuka - fyzika-chemie s Pascem - ZŠ TGM Lomnice 

n. P. 

- Setkání dyslektických asistentek PPP Semily 

- NIDV Liberec - 3D tisk 

- M. Hubatka - Třídní učitel jako lídr 

- MAP Semilsko II. - M. Hubatka - Ředitelský trojboj 

- PPP Semily Poradenský den 

- Badatelsky orientovaná výuka - přírodopis - lidské tělo - ZŠ TGM Lomnice n. 

P. 

- Instruktor lyžování - kurz - certifikát 

- MAP Turnovsko II - Výuka cizinců 

- MAP Semilsko II - Den pedagogických inspirací - M. Dubec, M. Kropíková 
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- MAP Turnovsko II - K. Bárta - školení asistentů pedagoga 

- p. Mach - První pomoc 

- MAP Turnovsko II - Sdílení zkušeností na ZŠ Rovensko p. Tr. 

- kurz asistenta pedagoga – Meletzká, Burdová 

- PhDr. Jana Bradejsová, šk. psycholožka - Komunikace a vyjednávání s rodiči v 

konfliktu 

- Mgr. Jan Rohlíček - Kyberbezpečnost 

- Mgr. Roman Kopecký, AV Media - Robotel 

- Mgr. Kateřina Kaprálek Vítámvásová, AV Media - PASCO 

- Virtuální konference AV Media 

- Úvod do školní robotiky - Eduskop - e-learning 

- Krizová komunikace ve školním prostředí - Mgr. Marika Kropíková, MAP 

Semilsko II 

- Jak plánovat a rozhodovat v pedagogické profesi - Mgr. Marika Kropíková, 

MAP Semilsko II 

Krajský metodický kabinet matematiky - SYPO Liberec 

- ICT koordinátor – využití MS Teams při distanční výuce – pro kolegy 

7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 Zapojení do projektů 7.1

Škola se v uplynulém roce zapojila do projektů: 

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 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, na podzim 2019 byla 

realizována konektivita školy, na jaře 2020 rekonstrukce dvou učeben – přírodních věd se 

systémem Pasco a jazyková učebna Robotel. 

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 

plánu. 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 byl realizován od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.  

Na jaře 2019 byla podána žádost do projektu Šablony II – škola projekt realizuje od 1. 9. 

2019 do 31. 8. 2021. Využívá šablony pro ZŠ – doučování žáků se školním neúspěchem, 

kluby – čtenářské, badatelský, cizích jazyků (RJ a AJ), legorobotiky, deskových her, 

tandemovou výuku, využití ICT ve výuce – zakoupeno 20 tabletů, DVPP pro pedagogy 

a vychovatele ŠD – AJ kurzy, čtenářská gramotnost, projektová výuka, matematická 

gramotnost, projektové dny ŠD a ZŠ. 

Škola se zapojila do projektu Libereckého kraje - Potravinová pomoc dětem 

v Libereckém kraji na školní rok 2019/2020. 

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

školy, a to Mgr. Jitku Šimůnkovou. 
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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 byl 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 byla 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. O dotaci 

jsme zažádali i na začátku roku 2020, ale kvůli epidemiologické situaci na jaře 2020 byly 

projektové žádosti zrušeny. 

 Aktivity školy 7.2

7.2.1 Akce, pobyty, exkurze, projekty 

Viz příloha č. 1 

7.2.2 Soutěže, turnaje, olympiády 

Kvůli epidemiologické situaci na jaře 2020 většina soutěží proběhla jen jako školní kolo, 

okresní a krajská kola se většinou již nekonala. 

 Vypravěči = Čteme všichni, vypráví jen někdo 

 Dějepisná olympiáda 

 Dětská recitace 

 Matematický klokan, klokánek, cvrček 

 Olympiáda v anglickém jazyce  

 Olympiáda v ruském jazyce  

 Olympiáda v českém jazyce  

 Olympiáda z biologie  

 Olympiáda z geologie  

 Olympiáda z matematiky  

 Pythagoriáda  

 Puškinův památník  

 Plavání  

 Poetika  

 Turnaj v šachách 

 Turnovský kos - pěvecká soutěž – Turnov 

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

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

 soutěže městské knihovny Turnov 
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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) 

 

Yahor Herashchanka (8.D) - 1. místo OK olympiády z fyziky. 

Tobiáš Bis (8.B) - 2. místo OK olympiády z dějepisu, postup do KK. 

Martina Václavů (6. B) – 1. místo OK plaveckých závodů  

Matyáš Kněbort (3. A) – 2. místo a dvě 3. místa OK plaveckých závodů  

Kateřina Houžvičková (5.A) – 2. místo a 3. místo OK plaveckých závodů  

Sára Rakoušová (5. A) – 2. místo OK plaveckých závodů  

Anna Paříková (5. C) – 2. místo OK plaveckých závodů  

Robert Bičík (5. A) – 2. místo OK plaveckých závodů  

Matilda Tomášková (5. C) - 3. místo OK plaveckých závodů:. 

Barbora Šimůnková (8.A) - oblastní kolo přehlídky vypravěčů 3. místo.   

Tadeáš Šich (5.B) - oblastní kolo přehlídky vypravěčů 2. místo. 

Elis Hobelantová (5.A) - Poetika 1. místo 

Johanka Petříčková (4.A) - Poetika 3. místo 

Andrea Jacyšina, Barbora Broučková, Aneta Vodhánělová, Antonín Ištvánek, Filip Šírek 

(8.A), Filip Švejda (8.D), Daniela Poštarenko, Adéla Ometáková, Štěpánka Mužíčková (7.C) - 

2. místo KK ARS Poetica - Puškinův památník, postup do celostátního kola. 

Václav Táborský (4.A), Daniel Stach (4.C), Tonda Sochor (1.A), Barbora Florianová (3.A) - 

2. místo KK šachový turnaj, postup do celostátního kola. 

 

Po jarních prázdninách byly všechny další soutěže z epidemiologických důvodů zrušeny. 

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 

 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 

Hlasy a ohlasy Turnovska 

http://www.zsturnov.cz/
http://www.turnov.cz/
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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 – 5. 11. 2019 – prohlídka školy, seznámení 

s třídními učitelkami. 

Pro budoucí prvňáky: 

– 5. 11. 2019 Posvícení + dílnička 

– Leden a únor 2020 – návštěvy mateřských škol v naší škole. 

– 3. 3. 2020 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 nekonal z epidemiologických důvodů. 

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. 

 

Distanční výuka od 16. 3. do 30. 6. 2020 

Dle nařízení vlády byly z epidemiologických důvodů COVID-19 od 11. 3. 2020 uzavřeny 

všechny školy a byla zahájena distanční výuka. Naše škola distanční výuku zahájila od 

16. března, tedy po jarních prázdninách. 

Předávání úkolů žákům – třídní učitelé vždy na začátku týdne shromáždili úkoly od 

jednotlivých vyučujících a poté je v jednom e-mailu zaslali zákonnému zástupci žáka – úkoly 

byly připraveny vždy na celý týden. Kontrolu úkolů a zpětnou vazbu si poté zajišťovali 

jednotlivý učitelé. 

Od 12. 5. do přijímacího řízení probíhala 2x týdně příprava žáků 9. r. k přijímacímu řízení 

z matematiky, češtiny a angličtiny. 

Od 25. 5. probíhala pro přihlášené žáky 1. st. výuka ve skupinách ve škole, ostatní 

pokračovali v distanční výuce. 

Od 8. 6. probíhaly konzultační dny pro žáky 2. st. 

Vysvědčení bylo předáno 30. června 2020. 

8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 
Českou školní inspekcí a o dalších kontrolách 
Viz 10 oddíl – Základní údaje o hospodaření školy za rok 2019 – část 4. Výsledky 

kontrol hospodaření a plnění nápravných opatření k zjištěným nedostatkům. 

http://www.turnov.cz/
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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 2020 spolupracovala na organizaci zájezdu 

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

 Pohovory se zaměstnanci vedením školy 

 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 2019 
 

1. Hlavní činnost organizace 

2. Doplňková činnost organizace 

3. Výsledky inventarizace za rok 2019 

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

5. Přílohy  

 

1. Hlavní činnost 

Příjmy  

          a) celkové příjmy                                                        43 081 008,91 

 b) ostatní příjmy: příspěvek KÚ (rozpočet)                        35 152 102,00 

  příspěvek MÚ 4 338 000,00 

                                        příspěvek MÚ na odpisy                        2 144 000,00   

                                        zapojení rezervního fondu-dary                 252 310,00                                                                       

  služby, ostatní výnosy                               249 260,00 

   úroky                                                              1 626,56 

                                        příspěvek MÚ – na provoz hřiště                 25 000,00 

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

                                        příspěvek – EDUCA 2019                             6 400,00 

                                        příspěvek – komlexní program prevence     15 000,00 

                                        projekt potrav.pomoc dětem                        11 891,25    

                                        EU peníze školám                                      860 219,10 

Výdaje  

 

 neinvestiční výdaje celkem                                                  42 954 637,54 

 KÚ náklady na platy pracovníků                   25 246 855,00 

 KÚ ostatní osobní náklady                                    96 530,00 

 KÚ zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění      8 536 592,00 

 KÚ FKSP                                                              508 651,00 

 KÚ učebnice a učební pomůcky                           128 550,00 

 KÚ ostatní ONIV                                                  634 924,00 

          KÚ projekty – EDUCA 2019                                    6 400,00 

          KÚ projekt prevence                                                15 000,00  

        MÚ ostatní provozní náklady                               6 909 025,19 

          EU peníze školám                                                   860 219,10 

  potravinová pomoc                                             11 891,25 

 

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

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti :  

 celkem   126 371,37 

 

2. Doplňková činnost 

Příjmy  

 pronájem sportovního areálu 309 495,00          

 

Výdaje                                       213 316,00 

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

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti: 

 celkem                                96 179,00 
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3. Výsledky inventarizace 

Inventarizace fyzická (ke dni 30. 11. 2019) a dokladová byla provedena ke dni 31. 12. 2019. 

Zjištěné fyzické stavy majetku a závazků souhlasí se stavem v účetnictví.  

 

4. Výsledky kontrol hospodaření  

Za rok 2019 byla v organizaci provedena kontrola 

 

- dne 18. 1. 2019 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje   

                                        bez závad 

             -  dne 18. 4. – 20. 4. 2019 - Tematické šetření ČŠI Liberec zaměřené na jazykovou 

gramotnost na 1. stupni ZŠ – bez nedostatků 

             - dne 23. 9. 2019  Veřejnosprávní kontrola – zaměřená na hospodaření příspěvkové 

organizace se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními prostředky. 

Nebyly shledány nedostatky. 

            -  dne 18. 10. 2019 Okresní správa sociálního zabezpečení Semily – zaměřená na 

plnění 

 povinností v nemocenském pojištění – nebyly zjištěny nedostatky  

 

5. Přílohy  

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

v roce 2019 

 

neinvestiční výdaje 

poskytnuto 

k 31.12.2019 

použito 

k 31.12.2019 

vratka dotace 

přísp. z MŠMT celkem 36 161 253,00 36 152 102,00 9 151,00 

z toho na platy 25 159 911,00 25 153 183,00 6 728,00 

           na OPPP 96 530,00 96 530,00  

              na odvody + FKSP+ONIV 9 777 437,00 9 775 014,00 2 423,00 

částečné vyr.mezikr.rozdílů 114 735,00 114 735,00  

excelence zákl.škol 12 640,00 12 640,00  

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

 

Rozpis neinvestičních nákladů v hlavní činnosti za rok 2019 ( I - XII ) 

číslo účtu název účtu Kč 

501 300 Spotřeba materiálu  177 495,28 

501 310 Spotřeba materiálu – ŠJ 12 133,10 

501 330 Spotřeba materiálu - kanc. potřeby 27 554,39 

501 340,390 Spotřeba materiálu - na opravu,+šk.aut. 33 802,00 

501 350,380 Spotřeba materiálu - čist. a úklid. prostředky,myčka 67 988,97 

501 360 Spotřeba materiálu – léky 5 950,90 

501 370 Spotřeba materiálu – mater.pro výuku žáků 10 816,00 

501 400 Spotřeba materiálu - noviny, publikace 17 456,45 

501 550 Spotřeba materiálu - pohonné hmoty 20 403,00 

501 600,610 Spotřeba materiálu - ochr. os. prac. pomůcky 5 895,00 

502 300 Spotřeba energie – elektrické 808 966,00 

502 500 Spotřeba energie - tepla a TUV 759 923,10 

503 300 Spotřeba ostatních nesklad. dodávek – voda  336 268,00 

511 300 Opravy a udržování 230 722,40 

512 300 Cestovné 1 680,00 



 18 

513 300 Náklady na reprezentaci 3 617,30 

518 300 Ostatní služby - poštovní známky, poštovné 8 972,05 

518 330,40,50 Ostatní služby - telekom. popl. 30 577,50 

518 360 Ostatní služby - připojení k Internetu 86 649,00 

518 450 Ostatní služby - odvoz domovního odpadu 60 069,24 

518 460 Ostatní služby – doprava 1 091,00 

518 500 Ostatní služby - účast. popl., kurzovné 10 914,00 

518 600 Ostatní služby - pronájem bazén, stadión,kluziště 53 040,00 

518 700 Ostatní služby nevýr. pov. - věcná režie, stravné 1 009 050,93 

518 710  Ostatní služby – popl.bance 10 260,00 

518 720-750 Ostatní služby nevýr. pov.  208 338,61 

531 300 Daň silniční, jiné daně a popl. 2 700,00 

549 400-440 Jiné ostatní náklady - pojišť. majetku,odpovědnosti 66 381,00 

551 310 Odpisy svěřeného majetku- budovy  2 143 860,00 

558 500 DDHM – nad 1 000,- Kč 171 720,07 

558 600 DDNM-programy 32 328,90 

Celkem 6 416 624,19 

521 730,740           Mzdové náklady – ost.zdroje-hřiště,odměny 70 000,00 

524 720,527600      Zák.soc.poj.- ke mzdám – hřiště 6 111,00 

501 470 Spotřeba materiálu - ŠD 208 780,00 

501410,558,518 čerpání daru,použití RF,FKSP 182 310,00 

518 600 stadion,kluziště,příspěvek 25 200,00 

Celkem včetně ŠD  6 909 025,19 

Tabulka č. 3: přehled o hospodářském výsledku 

 

 

Hospodářský výsledek za rok 2019 ve schvalovacím řízení k 31.12.2019 

 

 Kč 

z hlavní činnosti 126 371,37 

z vedlejší hospodářské činnosti 96 179,00 

celkem 222 550,37 

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

peněžním fondům 

 

 

Finanční a peněžní fondy k 31. 12. 2019 

 

 Kč 

fond odměn 75 036,00 

fond kulturních a sociálních potřeb 555 737,58 

fond rezervní 492 802,29 

fond reprodukce majetku 19 136,00 

celkem 1 142 711,87 

Tabulka č. 5: Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2019 
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přehled výnosů 

 

 

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

602 školné ŠD 208 780,00  

603 výnosy z pronájmu  309 495,00 

662 úroky 1 626,56 0,00 

648 zúčtování fondů  222 189,00 0,00 

649 jiné ostatní výnosy 292 790,00 0,00 

672 

provozní dotace, EU peníze 

školám 42 355 623,35 0,00 

celkem 43 081 008,91 309 495,00 

 

 

přehled nákladů 

 

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

501 spotřeba materiálu  702 580,37 1 810,00 

502 spotřeba energie 1 568 889,10 92 878,00 

503 sp. ost. neskladovatelných dodávek 336 268,00 3 762,00 

511 opravy a udržování 230 722,40 0,00 

512 cestovné 81 178,00 0,00 

513 náklady na reprezentaci 3 617,30 0,00 

518 ostatní služby 1 955 707,40 0,00 

521 mzdové náklady+náhrady mezd 26 170 724,00 82 788,00 

524 zák.soc.pojištění 8 625 629,00 30 414,00 

527 zák. soc. náklady 510 069,00 1 664,00 

525       Ost.soc.náklady  107 171,00 0,00 

531 daň silniční 2 700,00 0,00 

549 jiné ost. náklady 66 381,00 0,00 

551 odpisy svěř.m. a DHM  2 143 860,00 0,00 

558 DDHM, DDNM 449 140,97  

celkem 42 954 637,54 213 316,00 

Tabulka č. 6: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31.12.2019 

 

druh inventarizace  dokladová 

provedena k 31. 12. 2019 

321 800 dodavatelé – FKSP 

321 100 dodavatelé: 

 

č. dodavatel - věřitel č. dokladu splatnost celkem Kč 

1 TOREX security. s.r.o. 3439 7.1.2020 726,00 

2 Město Turnov 3440 15.1.2020 15 017,31 

3 Ing. Jiří Koudelka DAT 3438 10.1.2020 1 573,00 

4 PAMICO Czech Kacanovy 3441 15.1.2020 8 395,00 

5 Staša Kobrlová 3437 15.1.2020 5 808,00 

6 Městská sportovní 3442 15.1.2020 

 

8 496,00 
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7 GEOM Havlík 3444 14.1.2020 16 354,00  

 

00 ,00 
8 Bakaláří s.r.o. 3445 14.1.2020 3 900,00 

9 OAHŠ, Zborovská, ŠJ  3435 10.1.2020 175 658,00 

10 OAHŠ, Zborovská, ŠJ 3434 10.1.2020 33 350,00 

11 OAHŠ, Zborovská, ŠJ 3436 10.1.2020 66 342,00 

12

2 

OAHŠ, Zborovská, ŠJ- FKSP 3433 10.1.2020 8 700,00 

13 T – MOBILE Praha 3447 15.1.2020 575,01 

14 T – MOBILE Praha 3446 15.1.2020 825,00 

15 Sev.vod.a kanalizace I.D.133  6.1.2020 28 040,00 

celkem 373 759,32 

  

 

Krátkodobé závazky 

321 100 dodavatelé                                                                              373 759,32 

324 310 přijaté zálohy – stravné                                                          348 398,40 

331 000 ost. záv. vůči zaměstnancům - spoření            2 322 122,00 

336 200 závazky ze soc. zabez.zaměstnanec   196 664,00 

336 210 závazky ze soc.zabez.zaměstnavatel                                      750 195,00        

337 100 závazky ze zdrav. pojištění-zaměstnanec                               136 941,00 

337 110 závazky ze zdrav.pojištění-zaměstnavatel                              273 387,00 

342 110 ostatní přímé daně - ze mzdy zálohová                                   457 368,00 

342 100 ostatní přímé daně – ze mzdy srážková                                         600,00 

342 400 členský přísp.zam.ČMOS                                                              508,00      

378 110 Jiné závazky – zák.poj.odp.org.                                                32 538,00 

374 000 krátkodobé přijaté zálohy- projekty EU                              2 001 831,27 

celkem  6 894 311,99 

 

 

Přechodné účty pasivní 

 

389 00 dohadné účty pasivní                                                             782 040,00 

celkem                                                                             782 040,00 

 

 

druh inventarizace  dokladová 

provedena k 31. 12. 2019 

 

311 100 odběratelé: 

č. dodavatel - věřitel č. dokladu splatnost celkem Kč 

1 FK Turnov 8060 14.1.2020 7 725,00 

2 TJ Turnov 8062 14.1.2020 36 150,00 

3 FK Sedmihorky 8061 14.1.2020 7 050,00 

4 Nemocnice Turnov 8066 14.1.2020 4 950,00 

5 p.Dědek , Turnov 8063 14.1.2020 5 400,00 

6 ZŠ Zborovská 8059 14.1.2020 3 600,00 
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7 p.Černík, Radvanovice 8069 14.1.2020 4 950,00 

8  ILMA, Turnov 8065 14.1.2020 3 150,00 

9 Autoškola Polšak 8067 14.1.2020 2 400,00 

10 Miloš Landyš 8068 14.1.2020 2 700,00 

celkem 78 075,00 

 

 

311 100 odběratelé: 

 

Pohledávky  Kč 

311 100 odběratelé                                                                                 78 075,00 

314 300 poskytnuté provozní zálohy  - el.energie                               218 800,00 

314 400 poskytnuté provozní zálohy – voda                                         28 040,00                                                

314 500 poskytnuté provozní zálohy – teplo                                       224 000,00  

celkem                                                                                548 915,00   

 

 

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

správy příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2019 

   

   

      dle účetní evidence (Kč) dle inventury (Kč) 

 

účtová třída 0 - dlouhodobý majetek  

01 - dlouhodobý nehmotný majetek  

018 000 DDNM                  1 007 861,28 1 007 861,28 

 

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                                          11 984 341,80            11 984 341,80 

 

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)                     1 176 844,37                1 176 844,37   

   

 

Turnov dne 18. 2. 2020 

  

  

  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 2019/20 

 

2. 9. 2019 – zahájení nového školního roku 

10. 9. 2019 – třídní schůzky 

16.-20. 9. 2019 – seznamovací kurzy 6. roč. 

Září-říjen 2019 – preventivní programy pro 3.-9. roč. s panem Babkou 

24., 25., 27. 9. 2019 – exkurze do Kutné Hory 8. roč. 

25. 9. 2019 – Běh číšníků 

Září 2019 – dílničky MČR pro 1. stupeň 

3. 10. 2019 – exkurze do planetária Praha – 5. r. 

10. 10. 2019 – Educa Liberec – 9. r. 

10.-11. 10. 2019 – exkurze němčinářů do Vídně 

22. 10. 2019 – Halloweenské odpoledne – dílničky, stezka 

24. 10. 2019 – exkurze Osvětim 9. r. 

4. 11. 2019 – exkurze Praha 8. A 

5. 11. 2019 – burza škol v Semilech pro 9. r. 

5. 11. 2019 – Den otevřených dveří 

15. 11. 2019 – projektový den k 17. listopadu 1989 

19. 11. 2019 – čtvrtletní pedagogická rada 

26. 11. 2019 – konzultace pro rodiče 

27. 11. 2019 – ukončení projektu Abeceda peněz 5. A – jarmark 

Listopad-prosinec 2019 – vánoční dílničky MČR 

1. prosincový týden – ŠD Mikulášský karneval 

4. 12. 2019 – Divadlo Spejbla a Hurvínka – 1.-2. r. 

5. 12. 2019 – Mikuláš pro 1.-3. r. 

6. 12. 2019 – vystoupení dramaťáku a sboru na vánočních trzích 

Prosinec 2019 – vánoční besídky pro rodiče – 1. st. 

11. 12. 2019 – banket 9. B na hotelové škole 

12. 12. 2019 – exkurze 9. r. do Mladé Boleslavi – Škoda Auto 

16.- 17. 12. 2019 – kino 

20. 12. 2019 – vánoční besídky tříd 

 

Leden-únor 2020 – návštěvy MŠ u nás 

21. 1. 2020 – pololetí pedagogická rada 

21., 28. 1. 2020 – exkurze do MČR 8. r. 

24. 1. 2020 – pasování prvňáčků na čtenáře 

28.-29. 1. 2020 – kino pro 2. st. 

29. 1. 2020 – banket 9. C na hotelové škole 

2.-7. 2020 – zimní pobyt 7. AC 

5. 2. 2020 – banket 9. A na hotelové škole 

23.-28. 2. 2020 – zimní pobyt 7. B 

3. 3. 2020 – Zápis nanečisto pro budoucí prvňáčky 

1. březnový týden – karneval v ŠD 

5. 3. 2020 – dopravní výchova pro 3.-4. roč. 

9.-13. 3. 2020 – jarní prázdniny 

Od 11. 3. 2020 – uzavření škol z epidemiologického důvodu – COVID-19 

Od 16. 3. 2020 – probíhá distanční výuka 
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Od 12. 5. 2020 – probíhá výuka pro 9. r. – příprava k přijímacímu řízení 

Od 25. 5. 2020 – probíhá výuka pro 1. st. – pro přihlášené zájemce 

Od 8. 6. 2020 – probíhá výuka pro 2. st. – konzultační dny dle ročníků 

23. 6. 2020 – závěrečná pedagogická rada 

30. 6. 2020 – předání vysvědčení 


