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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. 2017 měla škola 631 žáků. 

K 30. 9. 2017 byla přiznána podpůrná opatření personálního charakteru – pedagogická 

intervence pro 13 žáků, předmět speciálně pedagogické péče pro 5 žáků, asistent pedagoga 

pro 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“. 

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

V červenci 2018 byla vyměněna okna 1.-3. patra hlavní budovy školy.  

V tělocvičnách byl v září 2017 položen nový povrch. 

Problémy se střechou na hlavní budově přetrvávají. Bohužel výběrové řízení na jaře 2018 

nedopadlo – nepřihlásil se žádný zájemce o realizaci akce. 

V budově školičky byla položena v přízemí a 1. patře nová dlažba. 

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 ve většině kabinetů (cílem je minimálně jeden počítač v každém 

kabinetě, v některých kabinetech jsou notebooky, které umožňují přenosnost). 

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. 2018 na škole 14 interaktivních tabulí a k tomu 7 učeben 

s dataprojektorem plus sborovna s dataprojektorem.  
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Ve studovně je umístěna kopírka, kterou mohou přes přístupový kód využívat 

pedagogové i žáci.  

Škola po technické stránce disponuje dobře vybavenou učebnou dílen – nově 

dovybavenou díky projektu Auto Škoda a Spolku Žižkovka, učebnou domácích nauk – nově 

doupravenou díky Spolku Žižkovka 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). 

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, 44 učitelů, vč. 2 výchovných 

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

školního klubu (knihovnice), 2 asistentů pedagoga. 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. 



 5 

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, 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. 2017: 579 žáků a 51 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 

http://www.strava.cz/
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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. 

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.  

Na začátku školního roku 2014/2015, v říjnu, se konaly nové volby členů školské rady. 

Zřizovatelem byli jmenování PhDr. René Brož a Ing. Jaroslav Knížek, pedagogické 

pracovníky školy zastupují Mgr. Olga Tomsová a Mgr. Ivana Dlasková, zákonné zástupce 

žáků školy zastupují MUDr. Michaela Vondráková a Martina Colanová. Na 1. jednání 

školské rady byla do pozice předsedy školské rady zvolena MUDr. Michaela Vondráková 

a do pozice místopředsedy Martina Colanová.  

Pro školní rok 2015/2016 byla zřizovatelem do školské rady jmenována Mgr. Martina 

Marková za PhDr. Reného Brože, který změnil zaměstnání. Ve školním roce 2015/2016 se 

uskutečnila 2 jednání školské rady  - 26. 10. 2015 a 29. 8. 2016 (projednání a vyjádření se 

k Dodatku č. 4 k ŠVP přes e-mail – tj. per rollam). 

Ve školním roce 2016/2017 se uskutečnila 2 jednání školské rady – 31. 10. 2016 

(mj. schválení výroční zprávy) a v srpnu 2017 (vyjádření se k Dodatku č. 5. k ŠVP přes e-

mail – tj. per rollam). 

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, 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. 

mailto:skola@zsturnov.cz
http://www.zsturnov.cz/
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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 2017/2018 bylo integrováno 27 žáků, z toho 16 žákům byla přiznána 

podpůrná opatření 2.-5. stupně, z toho 6 vyžadujících zvýšené výdaje (stav k 30. 9. 2017). 

Jejich vzdělávání se uskutečňuje podle zpracovaných a doplňovaných individuálních 

vzdělávacích plánů, které vycházejí z posudků poradenských zařízení (PPP, SPC) a ze zásad 

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou součástí ŠVP 

Škola pro život. 

Ve školním roce 2017/2018 byly integrováni: 1 žák s tělesným postižením (má asistenta 

pedagoga), 2 žáci s mentálním postižením, 6 žáků s vadami řeči (jeden má asistenta 

pedagoga), 2 žáci sluchově postižení, 16 žáků s SPU. Většinu z integrovaných žáků tvoří žáci 

se specifickými poruchami učení – především dyslexií. 

3 Přehled pracovníků školy 

I. A Bajerová, Romana, Mgr. 

I. B Apeltauerová, Milena, Mgr. 

II. A Tomsová, Olga, Mgr. 

II. B Růžičková, Jolana, Mgr 

II. C Kutková, Sylva, Mgr. 

III. A Melíšková, Martina, Mgr. 

III. B Šichová, Jarmila, Mgr. 

III. C Hádková, Marcela, Mgr. 

IV. A Machová, Andrea, Mgr. 

IV. B Podzimková, Helena, Mgr. 

IV. C Švehlová, Lenka, Mgr. 

V. A Kokešová, Radmila, Mgr. 

V. B Šimůnková, Jitka, Mgr. 

V. C Kasíková, Michaela, Mgr. 

VI. A Kepková, Jana, Mgr. 

VI. B Trojanová, Veronika, Mgr. 

VI. C Segečová, Monika, Mgr. 

VI. D Tomasová, Nikole, Mgr. 
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VII. A Dlasková,Ivana, Mgr. 

VII. B Mertlíková, Denisa, Mgr. 

VII. C Šritrová, Alena, Mgr. 

VIII. A Kučerová, Karin, Mgr. 

VIII. B Trojan, Pavel 

VIII. C Machtová, Věra, Mgr. 

IX. A Buchtová, Lenka, Mgr 

IX. B Kohoutová, Taťána, Ing. 

IX. C Milde, Marcel, Mgr. 

 Falkenbergová, Eva, Bc. 

 Franců, Věra 

 Matysová, Kateřina, Bc. 

 Rakouš, Jan 

 Rohlíček, Jan, Mgr. 

 Rameš, František, Mgr. 

 Veronika, Sádková 

 Bičíková, Zděnka, Mgr. 

 Chmelíková, Zdeňka 

 Bínová, Ivana, Mgr. 

 Matoušová, Marcela – asistent pedagoga, od 1. 2. 2018 Kupcová, Lucie, Bc. 

 Soukeníková, Ilona – asistent pedagoga 

 Mrázová, Zuzana, 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. – návrat od 1. 2. 2018 po MD  

 Sahajová, Jitka  

 Bulva, Martin 

 Matějíčková-Peukertová, Petra, DiS. 

 Soukeníková, Ilona – do 31. 1. 2018 

 Horníková, Pavlína – knihovnice, školní klub 

   

 provoz 

 Bulvová, Alena – ekonomka 

 Kučerová, Dana – asistentka ředitele, hospodářka 
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 Jindra, Robert, Ing. – administrátor 

 správní zaměstnanci 

 Švancar, Stanislav – správce, školník 

 Šťastná, Anna – vedoucí ŠJ, od 1. 1. 2018 Šafářová, Blanka 

 Opočenská, Ludmila 

 Židová, Ludmila 

 Smitková, Naďa 

 Končinská Jana 

 Brodská, Monika 

 Šonská, Hana 

 Janečková, Jana 

4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném 
přijetí do školy 
Změnou legislativy bylo posunuto období pro zápis k povinné školní docházce na měsíc 

duben. Slavnostní zápis se v turnovských školách konal 5. 4. 2018. 

K 31. 5. 2018 - k zápisu se dostavilo 65 dětí, zapsáno (přijato) bylo 55 dětí (46 poprvé 

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

žádný neuzavřený zápis. 

K 30. 6. 2018 je stav takovýto: do 1. tříd by mělo nastoupit 55 dětí, evidováno je 

9 rozhodnutí o odkladu zahájení povinné školní docházky. 

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. 
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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 69 žáků. Po absolvování povinné školní docházky vychází 

z 9. ročníku 60 žáků. Z 5. ročníku odešlo na víceleté gymnázium v Turnově 9 žáků. 

Střední školy, na které žáci odešli: 

Gymnázium a SOŠ pedagogická, Liberec 

Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily 

Gymnázium, Turnov 

ISŠ, Mladá Boleslav 

ISŠ, Semily 

ISŠ, Vysoké nad Jizerou 

OA, HŠ a SOŠ, Turnov 

SOŠ a SOU, Mladá Boleslav 

SPŠ strojní a elektrotechnická a VOŠ, Liberec 

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl 

Střední zdravotnická škola, Turnov 

SUPŠ sklářská, Železný Brod 

ŠKODA AUTO a.s., SOU strojírenské 

VOŠ a SPŠ, Jičín 

SOU nábytkářské a SOU 

SŠ gastronomie a služeb Liberec 

SOŠ veterinární Hradec Králové 

Právní akademie 

Soukromá SŠ cestovního ruchu ARCUS 

Obchodní akademie Mladá Boleslav 

Česká lesnická akademie Trutnov 

SŠ strojní, stavební a dopravní Liberec 

Obchodní akademie a Jazyková škola Liberec 

Střední uměleckoprůmyslová škola Liberec 

SŠ řemesel a služeb Jablonec n. N. 

Střední průmyslová škola Mladá Boleslav 

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.) 
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- administrativa 

- BOZP+PO 

- Matematická gramotnost (šablony MŠMT-32 hod.) - AV Media 

- Rozvoj čtení a čtenářských dovedností ZŠ (šablony MŠMT-32 hod.) - NIDV 

Liberec 

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

- Deskové hry - MAP Semilsko - Lomnice n. P. 

- Moderní deskové hry a klíčové kompetence I. (šablony MŠMT) - NIDV Praha 

- SVČ Lomnice n. P. 

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

- Konec prokrastinace - MAP Semilsko - Benecko 

- Přednáška V. Mertina Komunikace s rodiči - MAP Turnovsko - ZUŠ Turnov 

- Školení ředitelů - MěÚ Turnov 

- Robotika na 2. st. ZŠ (šablony MŠMT) - AV Media - ZŠ Nový Bor 

- DVPP - Odměňování pracovníků školství v roce 2017 - Valenta - Paris - 

Liberec 

- Badatelsky orientovaná výuka přírodních věd - MAP Semilsko - ZŠ Lomnice 

n. P. 

- DVPP - Vědomá komunikace - PPP Semily - poradenský den 

- Leadeship - MAP Semilsko - Kacanovy 

- DVPP - Rizika v chování - Praha 

- Školení OVOV - Praha 

- DVPP - Zákoník práce ve školské praxi - Valenta - Paris - Liberec 

- Přednáška paní Brožové-Doubkové 

- DVPP - Předmět speciálně pedagogické péče pro žáky - PPP Semily - MÚ 

Semily 

- Odsun nebo vyhnání? - MAP Semilsko - Lomnice n. P. 

- Robotický lego seminář - ČVUT Praha 

- Den pedagogických inspirací - MAP Semilsko - ZŠ Lomnice (třídní učitel jako 

lídr, komunikace učitel-rodič-žák, insprirace do hodin TV) 

- Změny právních předpisů od 1. 1. 2017 - Zeman - Gymnázium Semily 

- Inkluze -Zprostředkované učení 

- Paní Brožová-Doubková - inkluze - konzultace se soc. pracovníkem 

- Inkluze - stáž v Německu 

- Školení VP - Semily - PPP 

- Praktické zkušenosti ředitele školy s inkluzivním vzděláváním 

- Setkání metodiků prevence Semily - PPP 

- Komunikace s rodiči -  MAP Semilsko 

- Krajská konference primární prevence - Agrese 

- Tvorba a využití IVP - VC Turnov 

- Vedení třídního kolektivu (rizikové projevy) Liberec 

- Třídnická hodina - NIDV Liberec 

- Inspirativní webinář ke čtenářské gramotnosti - AV Media 

- Inspirativní webináře k novinám - AV Media 

7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 Zapojení do projektů 7.1

Škola se v uplynulém roce zapojila do projektů: 
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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. Bohužel na 

podzim 2017 jsme byli informováni, že žádost neuspěla. 

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 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. 

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). Díky projektu se podařilo zakoupit 6 sestav legorobotů. 

Revitalizace školní dílny – na jaře 2017 byla podána žádost do grantového projektu Auto 

Škoda Mladá Boleslav na podporu technického vzdělávání. Žádost byla úspěšně schválena. 

Z grantu byl hrazen nákup 17 pracovních stolů do dílny za 85 000 Kč. Nákup chybějících 

3 stolů, svěráků a tabule financovala škola, nářadí do dílny zakoupil Spolek Žižkovka. 

Realizace proběhla na podzim 2017. 

Škola se zapojila do projektu Libereckého kraje - Potravinová pomoc dětem 

v Libereckém kraji na školní rok 2017/2018. 

 Aktivity školy 7.2

7.2.1 Akce, pobyty, exkurze, projekty 

Viz příloha č. 1 

7.2.2 Soutěže, turnaje, olympiády 

(OK = okresní kolo, KK = krajské kolo, CK = celostátní kolo) 

 Atletický trojboj – OK 

 Vypravěči = Čteme všichni, vypráví jen někdo – OK, CK 

 Dějepisná olympiáda – OK, KK 

 Dětská recitace – OK 

 Florbalový turnaj pro okolní školy – pořádání 

 Matematický klokan, klokánek, cvrček 

 O pohár starosty – Turnov 

 Olympiáda v anglickém jazyce – OK, KK 

 Olympiáda v ruském jazyce – OK, KK 

 Olympiáda v českém jazyce – OK 
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 Olympiáda z biologie – OK, KK 

 Olympiáda z geologie – OK, KK, CK 

 Olympiáda z matematiky – OK 

 Pythagoriáda - OK 

 Orientační běh - přebor 5. tříd Turnov 

 Puškinův památník - KK 

 OVOV – OK, KK  

 Plavání – OK 

 Poetika – OK 

 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) 
 

Jakub Mertlík – OK geologické olympiády – 1. místo, KK geologické olympiády – 2. místo, 

celostátní kolo geologické olympiády – 1. místo, OK biologické olympiády – 2. místo, KK 

biologické olympiády – 9. místo  

Jakub Bříza – OK biologické olympiády – 2. místo, KK biologické olympiády – 10. místo 

Veronika Hockeová – Oblastní kolo přehlídky vypravěčů - 1. místo 

Timon Drahoňovský – Oblastní kolo přehlídky vypravěčů – 1. místo, Regionální kolo – 

1. místo, rytíř Řádu krásného slova 2018 (pasován v pražském Klementinu), Celostátní kolo 

recitace Svitavy. 

Martin Marek - Oblastní kolo přehlídky vypravěčů - 3. místo 

Lucie Preislerová - Oblastní kolo přehlídky vypravěčů - 1. místo 

Martin Kozák – OK dějepisné olympiády - 2. místo, účast v KK dějepisné olympiády  

Vlastík – 2. místo - Lukáš Marx, Aneta Hrazdirová, Vanessa Richtrová, Václav Veselý 

Barbora Šimůnková – Regionální kolo přehlídky vypravěčů – 3. místo  

Jiří Herashchanka – OK matematické olympiády – 2. místo 

Roman Hanyk – Okresní přebor v plavání - 3. místo styl prsa, 3. místo kraul, účast v KK 

Anna Václavů – Okresní přebor v plavání - 3. místo styl prsa, účast v KK 

Tereza Zajícová, Okresní přebor v plavání - 3. místo volný styl – kraul, 3. místo znak, účast 

v KK 

OVOV – OK 4. místo, KK – 7. místo: David Parsi, David Holeček, Richard Buschek, Jakub 

Bříza, Bára Hrdinová, Klára Vodhánělová, Míša Kořínková, Veronika Fantová, Kristýna 

Ulrichová, Laura Veitová.  

Puškinův památník – účast v krajském kole a postup do celostátního kola (Praha) – Timon 

Drahoňovský, Madeline Kochová, Aleš Jeřábek, Kateřina Tauchmanová, Barbora a Lucie 

Braunovi, Emma Adámková. 

 

Náš svět je celostátní literární soutěž pořádaná Talentcentrem Národního institutu pro další 

vzdělávání MŠMT. Letos proběhl 45. ročník. Ve čtyřech kategoriích soutěžilo 196 prací, 22 

z nich bylo oceněno. V kategorii kolektivní práce byl mezi pěti oceněnými bez rozlišení 

pořadí i almanach Zvíře v nás žáků ZŠ Turnov, Žižkova 518. Vyhlášení výsledků se již 



 14 

tradičně konalo v Praze na knižním veletrhu Svět knihy. Cenu 11. 5. 2018 převzala 

devítičlenná delegace žáků. 

7.2.4 Celoškolní aktivity 

 Soutěž tříd o nejhezčí vánoční výzdobu 

 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 Okresním 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 

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. 2017 – prohlídka školy, seznámení 

s třídními učitelkami. 

Pro budoucí prvňáky: 

– 6. 11. 2017 Posvícení + dílnička 

– 7. 12. 2017 Mikulášské hraní + dílnička 

http://www.zsturnov.cz/
http://www.turnov.cz/
http://www.turnov.cz/
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– Leden a únor 2018 – návštěvy mateřských škol v naší škole. 

– 13. 3. 2018 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 19. května 2018. 

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 
Viz 10 oddíl – Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017 – 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 červenci 2018 místní odborová organizace opět 

připravila pro pedagogy z celé ČR týdenní vzdělávací pobyt v Turnově. V srpnu 2018 

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 

 Pohovory se zaměstnanci vedením školy 

 Dotazníky pro pedagogické zaměstnance školy (červen 2018) 

 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 2017 
 

1. Hlavní činnost organizace 

2. Doplňková činnost organizace 

3. Výsledky inventarizace za rok 2017 

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

5. Přílohy  

 

1. Hlavní činnost 

Příjmy  

          a) celkové příjmy                                                        33 571 621,76 

 b) ostatní příjmy: příspěvek KÚ (rozpočet) 25 906 594,00 

   příspěvek MÚ 4 230 000,00 

                                        příspěvek MÚ na odpisy                          2 030 000,00   

                                        zapojení rezervního fondu-dary                 111 887,00                                                                       

   služby, ostatní výnosy                               267 120,00 

   úroky 1 254,83 

                                        příspěvek MÚ – na provoz hřiště                 20 000,00 

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

                                        příspěvek –rozvoj.program.tar.pl.KÚ        616 879,00 

                                        EU peníze školám                                      357 728,93 

Výdaje  

 neinvestiční výdaje celkem                                                  33 461 010,58 

 KÚ náklady na platy pracovníků                                  18 400 329,00 

 KÚ ostatní osobní náklady                                                  98 049,00 

 KÚ zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění                   6 253 794,00 

 KÚ FKSP                                                                     368 006,00 

 KÚ učebnice a učební pomůcky       236 256,00 

 KÚ ostatní ONIV                                                              555 118,00 

          KÚ        projekty – odměňování,zvýš.tarifů, EDUCA             616 879,00 

        MÚ ostatní provozní náklady  6 574 850,65 

          EU        peníze školám                                                             357 728,93 

                   

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

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti :  

 celkem   110 611,18 

 

2. Doplňková činnost 

Příjmy  

 pronájem sportovního areálu 251 128,00 

          

          

    

Výdaje                                       247 573,00 

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

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti: 

 celkem                                3 555,00 
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3. Výsledky inventarizace 

Inventarizace fyzická ( ke dni 30.11.2017) a dokladová byla provedena ke dni 31.12.2017. 

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

 

4. Výsledky kontrol hospodaření  

Za rok 2017 byla v organizaci provedena kontrola 

 

      - dne 27. 3. 2017 - ČŠI – zaměřená na získávání a analyzování informací o vzdělávání 

žáků a o činnosti školy.  

Nebyly shledány žádné nedostatky. 

 

       - dne 24. 4. 2017 - Veřejnosprávní kontrola – zaměřená na hospodaření příspěvkové 

organizace se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními prostředky. 

Nebyly shledány nedostatky. 

 

      - dne 6. 10. 2017 – Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky – kontrola plateb 

pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného  

Kontrolou nebyla zjištěna žádná pochybení. 

 

       - dne 9. 10. 2017 – Krajský úřad Libereckého kraje veřejnosprávní kontrola – zaměřená 

na kontrolu finančních prostředků poskytovaných dle § 161 odst. 5 písm. b) zákona 

č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů za období roku 2016 a aktuální personalistiku. 

K zjištěným nedostatkům byla přijata opatření k nápravě.   

 

      - dne 22. 11. 2017 – Namátková kontrola inventarizace movitého majetku - 

Městský úřad Turnov – odbor školství  

Kontrolou nebyly zjištěny rozdíly mezi vykázaným a skutečným stavem DDHM. 

      

 

5. Přílohy   

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

v roce 2017 

 

neinvestiční výdaje 

poskytnuto 

k 31.12.2017 

použito 

k 31.12.2017 

vratka dotace 

přísp. z MŠMT celkem 26 526 467,00 26 523 473,00  0 

z toho na platy 18 400 329,00 18 400 329,00 0 

           na OPPP 98 049,00 98 049,00 0 

              na odvody + FKSP+ONIV 7 413 174,00 7 413 174,00 0 

rozvojový progr.zvýš.tarifů prac.školst. 614 915,00 611 921,00 2 994,00 
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Tabulka č. 2: Finanční vypořádání ostatních vztahů (příspěvek od zřizovatele na provoz) 

Rozpis neinvestičních nákladů v hlavní činnosti za rok 2017 ( I - XII ) 

 

číslo účtu název účtu Kč 

501 300 Spotřeba materiálu  207 155,58 

501 310 Spotřeba materiálu – ŠJ 12 716,19 

501 330 Spotřeba materiálu - kanc. potřeby 25 589,30 

501 340,390 Spotřeba materiálu - na opravu,+šk.aut. 48 441,20 

501 350,380 Spotřeba materiálu - čist. a úklid. Prostředky,myčka 58 349,05 

501 360 Spotřeba materiálu – léky 6 782,67 

501 370 Spotřeba materiálu – mater.pro výuku žáků 5 565,05 

501 400 Spotřeba materiálu - noviny, publikace 18 418,00 

501 550 Spotřeba materiálu - pohonné hmoty 19 224,00 

501 600,610 Spotřeba materiálu - ochr. os. prac. pomůcky 2 998,00 

502 300 Spotřeba energie – elektrické 536 419,00 

502 500 Spotřeba energie - tepla a TUV 945 534,45 

503 300 Spotřeba ostatních nesklad. dodávek – voda  326 940,00 

511 300 Opravy a udržování 239 890,54 

512 300 Cestovné 967,00 

513 300 Náklady na reprezentaci 3 957,30 

518 300 Ostatní služby - poštovní známky, poštovné 9 147,10 

518 330,40,50 Ostatní služby - telekom. popl. 29 260,00 

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 2 504,24 

518 500 Ostatní služby - účast. popl., kurzovné 13 731,00 

518 600 Ostatní služby - pronájem bazén, stadión,kluziště 43 618,00 

518 700 Ostatní služby nevýr. pov. - věcná režie, stravné 1 037 296,00 

518 710  Ostatní služby – popl.bance 9 018,00 

518 720-750 Ostatní služby nevýr. pov.  191 347,57 

531 300 Daň silniční, jiné daně a popl. 2 160,00 

549 400-440 Jiné ostatní náklady - pojišť. majetku,odpovědnosti 71 769,05 

551 310 Odpisy svěřeného majetku- budovy  2 030 800,00 

558 500 DDHM – nad 1 000,- Kč 118 016,56 

558 600 DDNM-programy 36 244,00 

Celkem 6 198 043,65 

521 730,350           Mzdové náklady – ost.zdroje-hřiště 18 274,00 

524 720,527600      Zák.soc.poj.- ke mzdám – hřiště 6 580,00 

501 470 Spotřeba materiálu - ŠD 221 260,00 

501410,558,5187

80 

čerpání daru 105 493,00 

518 600 stadion,kluziště-příspěvek 25 200,00 

Celkem včetně ŠD  6 574 850,65 
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Tabulka č. 3: přehled o hospodářském výsledku 

Hospodářský výsledek za rok 2017 ve schvalovacím řízení k 31.12.2017 

 

 Kč 

z hlavní činnosti 110 611,18 

z vedlejší hospodářské činnosti 3 555,00 

celkem 114 166,18 

 

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

peněžním fondům 

Finanční a peněžní fondy k 31. 12. 2017 

 

 Kč 

fond odměn 45 036,00 

fond kulturních a sociálních potřeb 290 151,73 

fond rezervní 505 609,78 

fond reprodukce majetku 20 136,00 

celkem 860 933,51 

 

Tabulka č.5: Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2017 

přehled výnosů 

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

602 školné ŠD 221 260,00  

603 výnosy z pronájmu  251 128,00 

662 úroky 1 254,83 0,00 

648 zúčtování fondů  105 493,00 0,00 

649 jiné ostatní výnosy 52 254,00 0,00 

672 

provozní dotace, EU peníze 

školám 33 191 359,93 0,00 

celkem 33 571 621,76 251 128,00 

 

přehled nákladů 

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

501 spotřeba materiálu  817 111,80 1 633,00 

502 spotřeba energie 1 481 953,45 90 661,00 

503 sp. ost. neskladovatelných dodávek 326 940,00 3 766,00 

511 opravy a udržování 239 890,54 0,00 

512 cestovné 64 359,00 0,00 

513 náklady na reprezentaci 3 957,30 0,00 

518 ostatní služby 1 675 163,71 0,00 

521 mzdové náklady+náhrady mezd 19 055 204,00 110 258,00 

524 zák.soc.pojištění 6 411 553,00 39 050,00 

527 zák. soc. náklady 378 807,00 2 205,00 

525       Ost.soc.náklady  79 661,00 0,00 

531 daň silniční 2 160,00 0,00 

549 jiné ost. Náklady 71 769,05 0,00 

551 odpisy svěř.m. a DHM  2 030 800,00 0,00 

558 DDHM, DDNM 821 680,73  

celkem 33 461 010,58 247 573,00 
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Tabulka č. 6: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31.12.2017 

druh inventarizace  dokladová 

provedena k 31. 12. 2017 

 

321 300 dodavatelé - FKSP 

321 100 dodavatelé: 

 

č. dodavatel - věřitel č. dokladu splatnost celkem Kč 

1 TOREX security. s.r.o. 3413 4.1.2018 726,00 

2 Město Turnov 3417 15.1.2018 14 302,20 

3 Ing. Jiří Koudelka DAT 3408 8.1.2018 1 573,00 

4 PAMICO Czech Kacanovy 3415 15.1.2018 8 714,00 

5 Alza cz    3411 4.1.2018 35 410,00 

6 Alza cz                    3410 4.1.2018 28 993,00 

7 Nemocnice Jablonec n.N. 3416 5.1.2018 

 

209,00 

8 Městská sportovní Turnov 3425 14.1.2018 13 594,00  

 

00 ,00 
9 SEVT a.s. 3409 14.1.2018 - 447,00 

10 OAHŠ, Zborovská, ŠJ  3406 10.1.2018 179 668,00 

11 OAHŠ, Zborovská, ŠJ 3404 10.1.2018 31 284,00 

12 OAHŠ, Zborovská, ŠJ 3407 10.1.2018 77 196,00 

13

2 

OAHŠ, Zborovská, ŠJ- FKSP 3405 10.1.2018 7 110,00 

14 T – MOBILE Praha 3423 15.1.2018 724,00 

15 Česká spořitelna 152 8.1.2018 104,00 

16 T – MOBILE Praha 3424 15.1.2018 319,00 

17 CZC.CZ s.r.o. 3412 4.1.2018 42 055,00 

18 AV Media 3419 7.1.2018 5078,00  

19 Divadlo Centrum 3414 10.1.2018 27 600,00 

20 Turek v.o.s. 3418 7.1.2018 1 299,00 

21 Zdeněk Brožek 3420 12.1.2018 16 000,00 

22 ANAG spol.s.r.o. 3421 8.1.2018 984,00 

23 Elektrodružstvo 3422 8.1.2018 3 352,00 

24 GEOM Havlík 3426 14.1.2018 24 789,00 

25 Hudební divadlo Karlín 3427 10.1.2018 4 810,00 

celkem 525 446,20 

 

Krátkodobé závazky 

321 100 dodavatelé                                                                              525 446,20 

324 310 přijaté zálohy – stravné                                                          260 788,40 

331 000 ost. záv. vůči zaměstnancům - spoření            1 693 706,00 

336 200 závazky ze soc. zabez.zaměstnanec   142 736,00 

336 210 závazky ze soc.zabez.zaměstnavatel                                      548 851,00        

337 100 závazky ze zdrav. pojištění-zaměstnavatel                             197 587,00 
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337 110 závazky ze zdrav.pojištění-zaměstnanec                                  99 217,00 

342 110 ostatní přímé daně - ze mzdy zálohová                                   290 332,00  

342 100 ost,přímé daně-srážková                                                                364,00 

345 200 Závazky k osobám mimo vl.institucemi                                     2 669,05                              

378 110 Jiné závazky – zák.poj.odp.org.                                                26 447,00 

374 000 Krátkodobé přijaté zálohy-projekty EU                                  704 135,90 

________________________________________________________________ 

celkem  4 492 279,55 

 

druh inventarizace  dokladová 

provedena k 31. 12. 2017 

 

311 100 odběratelé: 

č. dodavatel - věřitel č. dokladu splatnost celkem Kč 

1 ZŠ Skálova 8060 2.1.2018 3 680,00 

2 TJ Turnov 8057 2.1.2018 20 925,00 

3 FK Sedmihorky 8055 2.1.2018 7 200,00 

4 Tomáš Černík, Karlovice 8053 2.1.2018 3 600,00 

celkem 35 405,00 

 

Pohledávky  Kč 

311 100 odběratelé                                                                                 35 405,00 

314 300 poskytnuté provozní zálohy - el. energie 149 680,00 

314 400 poskytnuté provozní zálohy – voda                                           7 640,00          

314 500 poskytnuté provozní zálohy - teplo 396 000,00 

335 000 pohledávky za zaměst.-záloha na dar                                        2 750,00   

celkem                                                                                591 475,00   

 

 

 

389 00 dohadné účty pasivní                                                             752 720,00 

celkem                                                                           1 341 445,00 

 

 

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

správy příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2017 

   

dle účetní evidence (Kč) dle inventury (Kč) 

 

účtová třída 0 - dlouhodobý majetek  

01 - dlouhodobý nehmotný majetek  

018 000 DDNM                    884 319,38 884 319,38 

 

02 - dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

 

021 200 stavby – svěř.do užívání                                  101 654 688,00         101 654 688,00 

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

028 000 DDHM                                                             11 457 974,38            11 457 974,38 



 22 

 

03 - dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný 

031 400 pozemky                                                                 736 981,00                 736 981,00 

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

 

 

902 300 evidence majetek do (1 000,- OE)                         994 656,32                 994 656,32   

 

 

 

 

V Turnově dne 15. 2. 2018                                                               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 2017/18 
4.9. - Zahájení nového školního roku 

6.9. - Festival vědy v Praze, 9.C 

7.9. - Exkurze do Kutné Hory, výběr 8. ročník 

11.9. - Dopravní výchova, 4.A 

 Seznamovací kurz, 6.A 

12.9. - Dopravní výchova, 4.B 

 Třídní schůzky, 1. st. od 15:30 h. 2. st. od 16:00 h. 

 Putování po památkách, 5.B 

13.9. - Exkurze Mirakulum, 2.A, 3.A, 3.B, 3.C 

 Dopravní výchova, 4.C 

15.9. - Jičín – vypravěči, výběr žáků 

18.9. - Seznamovací kurz, Poslův mlýn, 6.B, 6.D 

19.9. - Seznamovací kurz, 6.C 

20.9. - Přednáška Čas proměn, dívky 7.r. 

 Literární exkurze, 6.A 

21.9. - Atletický čtyřboj, výběr 2. st. 

29.9. - Ředitelské volno 

3.10. - Setkání Spolku Žižkovka (SRPDŠ) 

5. 10. Čteme všichni, vypráví jen někdo - oblastní kolo vypravěčské soutěže - Jičín 

6.10. - Exkurze na radnici, 3.B, 3.C 

12.10. - Educa Liberec, 9.r. 

 Exkurze Berlín, výběr žáků 

13.10. - Exkurze Berlín, výběr žáků  

18.10. - Divadlo 1. a 2. roč.  

19.10. - Pohár starosty, výběr žáků 

23.10. - Sběrové dny 

 Předávání nových povrchů tělocvičen 

24.10. - Kognitivní testy, vybraní žáci 5.r. 

25.10. - Kognitivní testy, vybraní žáci 5.r. 

26.10. - Výlet ŠD 

 Podzimní prázdniny 

27.10. - Podzimní prázdniny 

 Festival Děti-výchova-divadlo, vybraní žáci 

31.10. - Exkurze Škoda Mladá Boleslav, výběr 9. roč. 

 Haloweenské odpoledne 

2.11. - Burza škol na OHŠ Turnov, 9.r. 

3.11. - Snajpr Příšovice, výběr 3.-5. r. 

7.11. - Namibie - zeměpisný pořad, 6.-8. roč.  

 Brazílie - zeměpisný pořad, 9. roč.  

 Den otevřených dveří pro bud. šesťáky 

 Posvícení na Žižkovce, pro bud. prvňáčky 

8.11. - Plavecké závody, výběr žáků 

 Poetika, výběr žáků 

9.11. – Poetika, výběr žáků 

 Pohár starosty, výběr žáků 

10.11. - Exkurze do Osvětimi, výběr žáků 

14.11. - Pedagogická rada čtvrtletní 

20.11. - Stolní tenis s trenérem pro 1.-2.r. 

21.11. - Konzultace  

22.11. - Soutěž Motýli Český Dub, výběr žáků 

28.11. - Autorské čtení H. Noskové ve šk. knihovně 

29.11. - Divadlo Ml. Boleslav, pro zájemce 

30.11. - Turnaj florbal, výběr 8.-9.r. 

3.12. - Rozsvícení vánočního stromku, výběr žáků 

4.12. - Stolní tenis pro 2. roč. 
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 Karneval ŠD 

 Krajské kolo v plavání 

5.12. - Mikuláš 1.-3.tř. 

6.12. - Dějepisná olympiáda školní kolo, výběr žáků 8.-9.r. 

7.12. - Mikulášské hraní s dílničkou, pro budoucí prvňáčky 

8.12. - Vánoční trhy, vystoupení sboru a dramaťáku 

12.12. - Zeměpisný pořad v kině pro 5.r. 

 Florbal, 6.-7.r. 

 Školní kolo recitace 

19.12. - Turnaj ve florbalu Lomnice, výběr dívky 2. st. 

 Anglické představení v divadle 

21.12. - Taneční soutěž - vítězové škol. Kola, městská hala  

22.12. - Třídní besídky, úklid třída, šatna 

23.12. - Vánoční prázdniny 

9.1. - Konzultace  

11.1. - Banket na hotelové škole, 9.r. 

17.1. - Olympiáda z dějepisu Semily 

23.1. - Pasování prvňáčků ve školní knihovně 

 Školní turnaj v basketbalu 6.-7. roč. 

 Pololetní pedagogická rada 

24.1. - Exkurze na KyberRobot Liberec 2018, žáci kroužku legorobotiky 

25.1. - Školní kolo basketu 8.-9.r. 

26.1. - Školní kolo olympiády z biologie 

29.1. - Setkání Spolku Žižkovka 

30.1. - Okr. kolo olympiády z českého jazyka Semily 

31.1. - Pololetní vysvědčení 

1.2. - Florbalový turnaj u nás ve škole 

 Školní kolo olympiády z AJ  

2.2. - Pololetní prázdniny 

5.2. - Cimbálová muzika 

6.2. - Školní kolo olympiády z ruského jazyka 

7.2. - Divadlo 1.-2. roč. 

12.2. - Sportovní den 2. st. 

 Basketbal pod vedením trenérů 1.-2.r. 

 Lyžařský kurz 7. roč.  

13.2. - Veselé zoubky 1. roč. 

14.2. - Motýlí křídla - přednáška 

19.2. - Divadlo 1.-2.r. 

26.2. - Jarní prázdniny  

6.3. - Karneval ŠD  

8.3. - Projekt Příběhy našich sousedů - natáčení v rozhlase Ml. Boleslav, výběr žáků  

9.3. - Vybíjená Příšovice, výběr 1. st. 

12.3. - Městské divadlo - Honza Krejčík, 1.-2.r. 

13.3. - Škola už je za dveřmi... - zápis nanečisto  

14.3. - Puškinův památník Liberec, výběr ruštinářů 

 Vyhodnocení soutěže Vezmi žlutou barvičku v Liberci 

16.3. - Naivní divadlo Liberec, 5.-6. roč. 

 Krajské kolo olympiády z RJ 

 Soutěž Klokan 

20.3. - Konzultace 

22.3. - Okr. kolo recitace Semily, výběr žáků  

23.3. - Noc s Andersenem, přespání ve škole 

26.3. - Ocenění pedagogů na MěÚ Turnov 

27.3. - Pohár starosty, výběr žáků 

29.3. - Velikonoční prázdniny 

 Výlet ŠD do iQ parku Liberec 

3.4. - Soutěž Vypravěči Turnov, výběr žáků 

4.4. - Program žáby, 3. R. 

5.4. – Slavnostní zápis do 1. tříd 

9.4. - Volejbalový turnaj Turnov, výběr 
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 Geologická olympiáda Liberec 

11.4. - Program Afrika ke Dni Země 

12.4. - Vyhodnocení projektu Příběhy našich sousedů 

 Okresní kolo ve vybíjené 1.st. 

 Biologická olympiáda Semily 

 1. kolo přijímacího řízení 9.r. 

13.4. - Návštěva u hasičů, 3.A 

 1. kolo přijímacího řízení víceletá gymnázia 

14.4. - Krajské kolo recitace 

16.4. - 2. termín přijímacího řízení 

 Ukázka házené pro 4.-5.r. 

17.4. - Čtvrtletní pedagogická rada 

 2. kolo přijímacího řízení na víceletá gymnázia 

 Matematická olympiáda Semily  

18.4. - Zeměpisný pořad Špillarovi - Vietnam 

 Okresní kolo ve volejbalu 

19.4. - Exkurze do Drážďan, výběr 7.-9.r. 

 Divadlo Liberec pro žáky 

20.4. - Den Země - sběr odpadků 

 OVOV Turnov 

 Orientační běh 1.-2. tř. 

23.4. - Přednáška Květnové povstání v Turnově, 5.r. 

 Olympiáda z biologie Semily 

24.4. - Sportovní den - akce města Turnov, 4.r. 

 Turnovský kos 

26.4. - Poznej svůj strom, 3.r. 

 Procházka přírodou - v rámci Dne Země, 6.A 

 Přednáška Květnové povstání s p. Markem z turnovského muzea, 9.r. 

 ŠD - čarodějnický běh 

27.4. - Čarodějnice 1. stupeň 

 Mc Donald cup, výběr 1. st. 

28.4. - Otvírání Českého ráje - vystoupení našeho dramaťáku v Přepeřích na návsi 

30.4. - Ředitelské volno  

2.5. - Sběr papíru  

3.5. - Exkurze Mělník, 4.r.  

4.5. - Květnové oslavy - akce u spořitelny, akci hasičů u autobusového nádraží, kladení věnců k památníku 

7.5. - Ředitelské volno 

9.5. - Celostátní kolo geologické olympiády Brno 

10.5. -Pohár rozhlasu, výběr žáků 2. st. 

 Vlastík Tatobity, výběr 1.st. 

11.5. - Putování po památkách, 4.r.  

 Vlastík Tatobity 

 Ocenění v rámci soutěže Náš svět, výběr žáků  

14.5. - Dopravní hřiště, 4.A 

 Úřad práce Semily, 8.r. 

15.5. - Flétničkový koncert pro maminky 

 Vypravěči Semily, výběr žáků 

17.5. - Krajské kolo biologické olympiády 

18.5. - Dopravní soutěž Košťálov, výběr žáků 

19.5. - Školní jarmark 

21.5. - Exkurze Praha, 4.r. 

 OVOV, výběr žáků 

 Planetárium Hradec Králové, 5.r. 

22.5. - Přehlídka - Kde končí svět 

 Svět financí s ředitelem ČSOB, 9.r.  

 Jednání Spolku Žižkovka (SRPDŠ) 

23.5. - Exkurze Praha, 7.C 

 Exkurze Všestary, 6.r. 

 Výlet Kost, 3.r. 

24.5. - Kurz lit.-hist., 8.AB 
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25.5. - Krajské kolo biologické olympiády Liberec  

28.5. - Poslanecká sněmovna Praha, 8.C  

 Kurz sport.-tur., 9.C 

29.5. - Výlet na Staré Hrady, 2.A, 2.B, 2.C 

 Pythagoriáda Semily 

 Setkání žáků a rodičů bud.6. tř. 

 Setkání rodičů bud. 1. tř. 

31.5. - Den dětí 1. st. 

1.6. - Pasování rytířů... Praha 

 Exkurze Ekoareál Jičín, 5.A 

 Den dětí v ŠD 

3.6. - Zájezd do Anglie, výběr žáků 

4.6. – Výjezd, 5.r. 

 Kurz sport.-tur., 9.A 

 Exkurze Sedmihorky, 2.C 

6.6. - Trojboj 1. st. 

8.6. - Celostátní kolo recitace Svitavy 

11.6. - Literárně hist. Kurz, 8.C  

12.6. - Literární exkurze do Ratibořic, 6.r. 

13.6. - Exkurze Praha, 4.A 

14.6. - Exkurze Praha, 8.A, 7.A 

 Výlet Staré Hrady, 1.r. 

 Exkurze Karlštejn, výběr 7.B,C 

 Exkurze Legiovlak Turnov 

18.6. – Výjezd, 4.A, 4.B, 4.C 

 Exkurze Praha, 7.B 

19.6. - Výlet na Ještěd, 2.A, 2.B, 2.C 

 Krajské kolo trojboje 

20.6. - Výlet zoo, 1.A, 1.B 

 Olympijský běh na stadionu 

21.6. - Závěrečná pedagogická rada 

25.6. - Kino 6.-9.r. - Jumanji 

26.6. – Výlet, 2.B 

 Exkurze, 8.B 

 Výlet Sedmihorky, 1.A 

 Výlet s přespáním Sedmihorky, 3.AB 

 Zahájena výměna oken 3.-1. patra 

28.6. - Exkurze Mirakulum, 5.A, 5.B, 5.C 

29.6. - Vysvědčení  

 Jedničková burza v knihovně 


