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Od 15. 2. 2013 došlo ke změně názvu organizace z důvodu sloučení MŠ Modrá s MŠ Jílové:  

Základní škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 

 

 

 
Název školy podle rozhodnutí 

Základní škola Jílové, okres Děčín, příspěvková 

organizace 

Adresa Školní 287 

407 01 Jílové 

Okres Děčín 

Součásti školy Školní družina,  

Školní jídelna, 

Centrum mimoškolní zájmové činnosti (CMZČ) –od 

10.6.2013 Středisko volného času (SVČ), 

Mateřská škola do 15. 2.2013 

 

Jméno ředitele Mgr. Markéta Kácová 

Jméno osoby odpovědné 

 za vyplnění 

 

Mgr. Markéta Kácová 

 

 

 

1. Úvod 
 

Výroční zpráva je zpracovaná na základě znění Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, 

podkladů pro sestavení krajské výroční zprávy o stavu regionálního školství za školní rok 2011 – 

2012. 

 

 Tabulky obsažené v této zprávě vyplynuly z výše uvedených materiálů. 

 

Přehled učebních plánů 

 

Výchovně vzdělávací program 

Název č.j. a datum schválení MŠMT ČR 

 
Ročník / třída 

Školní vzdělávací program 

pro základní vzdělávání 

„Škola pro život“ 

27. 8. 2007 
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 

8. a 9. 
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2. Základní údaje 
 

 

Přehled o školách a zařízeních zařazených do sítě MŠMT - základní škola s úplným počtem 

devíti tříd   

Počet  tříd Celkový počet  žáků Průměr.počet žáků na třídu 

17 340 20 

 

 

 

Základní škola s třídami s nižším počtem žáků na třídu (podle § 6 odst. 3 zákona č. 138/1995 

Sb.)   

ZŠ a MŠ - Modrá 

Počet  tříd 

 

Celkový počet  žáků 

 

 

Průměr.počet žáků na třídu 

0 0 0 

 

 

 

Školní rok 2012 - 2013 byl připraven dle platné školské a další legislativy, především s 

přihlédnutím k materiálům MŠMT ČR: Organizace školního roku 2012 - 2013, Pedagogicko - 

organizační informace pro základní školy na školní rok 2012 - 2013. 

1., 2., 3., 4., 6., 7., 8. a 9. třídy pracovaly podle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání „Škola pro život“. 

Pedagogickou radou ze dne 6. 9. 2012 schválen: 

- plán práce školy na školní rok 2012 - 2013 s přílohami / celoroční plán výchovně vzdělávací 

činnosti školní družiny, plán činnosti výchovné poradkyně, program primární prevence sociálně 

patologických jevů, plán práce Školního sportovního klubu při ZŠ Jílové, soubor metodických 

plánů výuky předmětů a ročníků /, 

- zásady hodnocení a klasifikace 

- řád školy 

- vnitřní platový řád 

Metodické plány výuky předmětů a ročníků zpracovaly metodické orgány a jednotliví učitelé na 

školní rok dle pokynů vedení školy. Jejich plnění kontrolováno vedením školy a vedením 

jednotlivých metodických orgánů. 

Škola využívala pro svou práci čtyři školní budovy: 

- V Kostelní ul. 104:  

Využívá 6 učeben, kde fungují 3 oddělení Školní družiny a volnočasové aktivity CMZČ – 

kroužky žáků. V budově je jedna tělocvična a v suterénních prostorách 2 místnosti slouží jako 

keramická dílna. 
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- Na Mírovém nám. 227:  

je 8 učeben, z nichž 7 slouží jako kmenové třídy 1. – 3. tříd, 1 učebna k odborné výuce jazyků,  

1 klubovna slouží jako ranní oddělení ŠD. V budově je 1 tělocvična, která zároveň slouží 

veřejnosti.  

- Ve Školní ul. 287:   
je 10 učeben sloužících jako kmenová třída 4. – 9. tříd, odborná učebna Informatiky, Hv, Vv, 

cvičná kuchyňka s vybavením i pro výuku ručních prací dívek, 2 učebny pro výuku Aj, 2 učebny 

pro výuku Nj, 1 interaktivní učebna pro výuku Čj a humanitních předmětů, 1 interaktivní učebna 

pro výuku M a F a přírodovědných předmětů, 1 interaktivní učebna pro výuku jazyků a jedna 

interaktivní učebna pro výuku Rv a Ov, která zároveň slouží jako zasedací místnost. Jedna 

učebna je zařízena jako gymnastická cvičebna. Jednu učebnu využívá ke své činnosti jednou 

týdně Sbor dobrovolných hasičů – naši žáci pod vedením paní Sýkorové. V budově je jedna 

tělocvična, sloužící zároveň potřebám veřejnosti. V budově je zároveň školní jídelna. 

- V Modré 169 :  
Třída ZŠ již není v provozu, pouze třída MŠ. 

 

Školní rok zahájen s celkem 340 žáky / viz statistika k 30. 09. 2012 / a ukončen s celkem 323 

žáky / viz údaj z pedagogické rady dne 19. 6. 2013/.  

 

 

 

Speciální třídy, vyrovnávací a podobné třídy 

Škola zajišťovala celkem 3 oddělení individuální péče o žáky s dysporuchami, v těchto 

odděleních bylo zapsáno celkem 27 žáků a náprava probíhala pod vedením Mgr. Alena Justové a 

Mgr. Markéta Kácová. Ve třídách učitelé pracovali s 27 integrovanými žáky podle individuálních 

vzdělávacích plánů. 

Na škole pracuje i logopedická poradna, kterou vede Mgr. Alena Justová. V tomto roce měla 

zapsáno 10 dětí.  

Všechny výše uvedené aktivity pracovaly pod vedením učitelek s příslušným vzděláním pro 

danou oblast. 

 

 

 

 

Součásti 

školy 

Počet žáků Průměrný 

počet žáků na 

třídu/skupinu 

Počet pedagogických 

pracovníků 

   fyzic. 

 

přep. 

ZŠ a MŠ 362 20,5 27 24,7 

ŠD 85 

 

28,3 3 2,5 
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Přehled o základních školách zařazených do sítě škol (celý právní subjekt) 

- počet žáků:              362 

- počet tříd:    18 

- průměrný počet žáků na třídu: 20,5 

- počet pracovníků celkem: fyz.: 27   

              přep.:     24,7 

  

Pedagogičtí pracovníci: 

- počet pedagog. prac.: učitelů ZŠ + MŠ                fyz.:    27         přep.:  24,7   

     vychovatelek ŠD               fyz.:   3          přep.:    2,5 

                pedagogů CMZČ            fyz.:    2   přep.:    1,5 

      

 

     

 

Přehled pracovníků: 

 

- ředitelka školy:           Mgr. Markéta Kácová 

- statutární zástupce ředitelky:        Mgr. Milan Vokatý       

- výchovná poradkyně:             Mgr. Alena Justová 

-  metodik prevence:                       Mgr. Ludmila Seemannová 

 

Třídní učitelé:  

 

I. A     -   Mgr. Stínilová 

I. B     -   Mgr. Vopátová 

I. C      -  Mgr. Lešáková 

II. A    -   Mgr. Špačková   

II. B    -   Mgr. Pallagiová 

III.A    -   Mgr. Zibner (do 30. listopadu 2012 – nástup na místo ředitele ZŠ Tisá, zástup od 

1.12.2012 do 30.6.2013 Mgr. Danihelková) 

III. B    -   Mgr. Drozdová  

IV. A    -   Mgr. Krabcová 

IV. B   -    Mgr. Žilík 

V. A    -    Mgr. Hanzlová 

V. B    –    Mgr. Bernardová 

VI. A    -   Mgr. Jelínková  

VI. B    -   Bc. Hendrych 

VII. A  -   Mgr. Lavková 

VIII. A  -  Mgr. Hokynářová (od ledna 2013 Mgr. Justová, Mgr. Hokynářová - březen – nástup do 

předčasného důchodu) 

VIII. B  -   Mgr. Hasnedlová 

IX. A    -    Mgr. Seemannová 

 

Bez třídnictví:   

Mgr. Hryzlák 

Mgr. Sigmund 

Bulák, MAR 
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Mgr. Hryzláková 

Suplenti školy: 

 

Mgr. Hájková, Vl.Krejčí 

 

učitelky, které jsou na MD: Mgr. V. Turská, Mgr. E. Žatečková, Mgr. M. Lorencová 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků na základní škole 

Celkový počet účastníků vzdělávacích  akcí 

Počet účastníků jednodenních  akcí podle vyhl. Č. 
317/2005 Sb. 

Počet účastníků vícedenních vzděl. akcí 

31 0 

 

 

3. Školní družina 
 

Zapsáno celkem 85 žáků z 1., 2., 3. a 4. tříd. 

Provoz zajišťují celkem  - 3 vychovatelky (1 kvalifikovaná, 1 studující a 1 na částečný úvazek). 

 

1. odd.  p. Monika Machková  

2. odd.  p. Lucie Vondrovská 

3. odd.    p. Hana Burkoňová 

 

Provoz družiny schválen zřizovatelem - Městem Jílové - viz usnesení Městské rady Jílové. 

Na základě Vyhlášky Městského zastupitelstva v Jílovém ze dne 1. 2. 2005 a podle zákona 

561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 a podle vyhlášky ze dne 29. 12. 2004 je vybírán od rodičů 

zapsaných žáků poplatek 150,-Kč měsíčně za dítě v družině. Vybírání se řídí pokyny finančního 

odboru Města Jílové. 

Družina pracuje ve školní budově v Kostelní ul. 104, kde má k dispozici 3 samostatné, účelově 

vybavené učebny pro tři oddělení. Ranní oddělení je v budově na Mírovém náměstí. 

 

 

4. Správní zaměstnanci 
 

počet pracovníků celkem: fyz.: 9 

přehled pracovníků:  

- tajemnice školy a mzdová účetní: p. Dagmar Králová – do 30. května 2013, od 1. 5. 2013 

externí mzdová účetní Ing. Irena Němečková  

- účetní: Bc. Lenka Fajglová – od března 2013 nemoc, od 1. 6. 2013 Zdeňka Nováková 

-     školníci: p. František Svoboda  -  školní budova v Kostelní ul. + 

       školní budova na Mírovém nám. + 

    budova MŠ - Modrá 

                     p. Petr Havlíček   -           školní budova ve Školní ul. 

 

 

-     uklízečky:  p. Božena  Sladká    -        školní budova na Mírovém nám. 
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p. Monika Olešnaniková- školní budova v Kostelní ul.(od listopadu) 

p. Ivana Svobodová    -        školní budova ve Školní ul. 

p. Ilona Tomešová    -        školní budova ve Školní ul. 

5. Školní stravování 
 

- počet strávníků:   251 žáků (+ 22 z MŠ) 

  42  prac. školy 

 127  cizích dospělých strávníků 

 

-přehled o pracovnicích:  

- vedoucí škol. jídelny: p. Martina Vosátková  

- kuchařky:   p. Monika Zmeškalová 

p. Ivo Hájek 

p. Jiřina Bezchlebová 

p. Miroslava Břížďalová (MŠ) 

 

 

Školní stravování 

 

    Forma  :    Školní jídelna s kuchyní  ŠJ 

   Počet pracovišť, kde se vaří ( u sloučených zařízení) 1 

   Kapacita školní jídelny v síti škol k 31. 8. 2011 470 

   Počet strávníků (celkem) školní jídelny podle SV 2007 378 

   z toho dětí ze škol zřízených obcí / krajem / jiným zřizovatelem 

 
251+22 

    z toho pracovníků školy 42 

    z toho cizích strávníků – doplňková činnost 127 

 

Pracovníci 

  fyzických přepočet 

    Počet pracovníků ŠJ včetně vedoucí k 30. 6. 2011 

             (u právních subjektů dle P1-04) 

5 4,5 

      pracovní úvazek vedoucí jídelny  1 1 

  

Školní jídelna pracuje v samostatném pavilónu školní budovy ve Školní ul. 287. Vaří i obědy pro 

odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Modrá 169, kam jsou obědy dopravovány ve spolupráci s Městem 

Jílové Domem pečovatelské služby Jílové. Je zřizována obcí - Městem Jílové, u tohoto má také k 

dispozici vlastní rozpočet na provoz. Ceny obědů ve  škol. roce 2010/11 byly stanoveny takto: 

- 1. stupeň / tj. 1. - 5. třídy /:  20,- Kč 

- 2. stupeň / tj. 6. - 9. třídy /:  22,- Kč (od 15. let 24,- Kč) 

- pracovníci školy: 24,- Kč (příspěvek z FKSP 8,-Kč, pracovníci školy zaplatí 

14,- Kč) 

- dospělí cizí strávníci:   45,- Kč. 

V současnosti zajišťuje jídelna i přípravu obědů pro mimoškolní strávníky, ve spolupráci s 

Městem Jílové také pro obyvatele Domu pečovatelské služby Jílové. 

 

 



 8 

 

6. Údaje o žácích 
 

Celkový přehled ke 30. 9. 2012 

   

- počet žáků:               340 

- počet tříd:    17 

- průměrný počet žáků na třídu: 20 

 

 

 

 

Počet žáků 

celkem 

Počet 

integrovaných 

a zdravotně 

postižených 

 

Počet žáků 

s  

vyznamenáním 

   

Prospělo 

 

 

Neprospělo 

1.pol. 338  

27 

197 137 4 

2.pol. 341 200 137 4 

 

 

 

 

Počet žáků 

celkem 

Zameškané hodiny 

celkem 

Z toho neomluvené 

hodiny 

1.pol. 338 13632 82 

2.pol. 341 17523 401 

 

 

 

 

Počet žáků 

celkem 

Počet žáků s 2. st. z 

chování 

Počet žáků s 3. st. z 

chování 

1.pol. 338 3 1 

2.pol. 341 4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet žáků, kteří odešli ze základních škol 
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Žáci, kteří ukončili školní docházku v: Přešli do speciálních škol: 

 

7. roč. 

 

8. roč. 

 

9. roč. 

 

celkem 

 

z 1. stupně 

 

z 2. stupně 

 

celkem 

1 0 31 32 0 0 0 

 

 

Počet žáků, kteří odešli ze základních škol 

 

do víceletých gymnázií na konzervatoře 

0 0 

 

Rozmisťovací řízení 

 

Celkem vycházející  - odcházející žáci: 32 

Z toho: 

- vycházející žáci z 9. tříd:  31 

- vycházející žáci z 8. tříd:  0 

- vycházející žáci ze 7. tříd:             1 

 

 

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok  2012 / 2013: 

 

Zápis do 1. ročníků pro škol. rok 2013/2014 Celkem 

Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu 78 

Počet žádostí o odklad školní docházky 21 

 

 

Účast žáků ZŠ v přehlídkách a soutěžích 

 

 

Účastníci školní kolo Účastníci 

okresní kolo 

Účastníci oblastní 

kolo 

Účastníci ústřední 

kolo 

40 10 3 0 

 
 

7. Opatření provedená na základě zjištění ČŠI 
 

V letošním roce navštívila ČŠI naši školu 16. - 18. dubna 2013 na podnět dle § 174 odst. 5 

školského zákona.  

Kontrolní zjištění a provedená opatření viz Příloha č.1 a 2. 
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8. Rada rodičů  

 

Dne 10. 1. 2012 byl doplněn a schválen jednací řád školské rady 
Volby pro další volební období do Školské rady proběhly 10. 01. 2012.  

Předsedkyní Školské rady byla schválena Mgr. M. Krabcová (zástupce školy).  

Dalšími členy byli jmenováni: 

zřizovatelem:  

              L. Valterová Hanzlová, Mgr. Z. Rosendorfová 

zákonnými zástupci:  Bc. Šárka Vinterová, p. Krista Ročková 

z řad pg. pracovníků: Mgr. M. Bernardová, Mgr. M. Krabcová 

 

 
 

 

9. Průběh školního roku 
 

Zahájení školního roku bylo na základě žádosti školy na MŠMT a jejímu vyhovění posunuto na 

10. září 2012. Důvodem byly zásadní organizační změny a dokončovací práce na rekonstrukci 

školní budovy  na náměstí. 

1. pololetí:  pondělí 10. září 2012 Vyučování bylo v prvním pololetí ukončeno  

ve čtvrtek 31. ledna 2013. 

2. pololetí:  vyučování ve druhém pololetí bylo ukončeno v pátek 28. června 2013. 

- prázdniny: 

podzimní: Podzimní prázdniny připadly na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012. 

vánoční  : Vánoční prázdniny byly zahájeny v pondělí 24. prosince 2012  

a skončily ve středu 2. ledna 201. Na čtvrtek 3. a pátek 4. ledna 2013 bylo žákům 

uděleno ředitelské volno. Vyučování začalo v pondělí 7. ledna 2013. 

pololetní :  Jednodenní pololetní prázdniny připadly na pátek 1. února 2013. 

jarní:     pondělí  18. 2.  – pátek  22. 2. 2013 

velikonoční: Velikonoční prázdniny připadly na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013  

Hlavní prázdniny trvaly od soboty 29. června do neděle 1. září 2013. 
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VYHODNOCENÍ  MINIMÁLNÍHO  PREVENTIVNÍHO  PROGRAMU  ŠKOLY                                       

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 

 

Cíle našeho programu a jejich plnění: 

1) Důslednou prevencí vést děti k tomu, aby se dokázaly co nejlépe postavit problémům ohledně 

kouření, alkoholu a drog.                                                                                                                                                                                

Tento cíl byl naplňován především v hodinách rodinné a občanské výchovy.Této problematice se 

zároveň často věnovali třídní učitelé, kteří ihned reagovali na případně vzniklé problémy. Snažili 

se žáky naučit odmítat návykové látky a samostatně se rozhodovat. V loňském školním roce se na 

naší škole neobjevily žádné závažné problémy. 

2)Potřeba neustále vylepšovat vztahy mezi dětmi, komunikaci v rámci třídy, komunikaci mezi 

třídním učitelem třídou.                                                                                                                                                                                             

Plnění tohoto cíle prostupovalo každodenní činností všech učitelů. Třídní učitelé se snažili citlivě 

reagovat na problémy v třídních kolektivech3)Potřeba docílit lepší komunikace ve vztahu učitel – 

rodič.                                                                                               

3) Dětem budou nabídnuty volnočasové aktivity.                                                                                                                  

V loňském školním roce připravil ŠSK a Centrum dětí při ZŠ v Jílovém pro děti  širokou nabídku 

kroužků. Jejich seznam je uveden v Minimálním preventivním programu školy. 

 

Projekty školy 
Škola je od roku 2011 zapojena k projektu Moderní škola 2011 „EU – peníze školám“ -  

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. S jeho pomocí a byla zbudována nová 

počítačová učebna v budově na sídlišti, která bude sloužit žákům 4. – 9. ročníků se zaměřením na 

zvyšování počítačové gramotnosti, výuku jazyků a motivaci žáků ke zlepšování studijních 

výsledků.  

 

 

 

10. ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  CMZČ - SVČ 
Mimoškolní vzdělávací a volnočasové aktivity 

 DDM (CMZČ) je od ledna 2003 součástí příspěvkové organizace Základní škola Jílové, jejímž 

zřizovatelem je Město Jílové. 

 

 

Údaje o pracovnících školského zařízení 

 

 

                Školní rok 11 / 12 

Pracovníci   počet fyzických  přepočtené  

    osob úvazky 

Interní pracovníci   2 2.00 

Externí pracovníci   5 x 
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Metodická vedoucí CMZČ: Jana Doležalová 

Pedagogická pracovnice: Hana Burkoňová 

 

CMZČ je školským výchovným zařízením pro výchovu mimo vyučování. Jeho poslání spočívá 

v naplňování volného času dětí a mládeže, především však ve výchově k užitečnému trávení 

volného času v době mimo vyučování. Dětem a rodičům nabízí širokou možnost zapojení do 

zájmových a rekreačních činností. 

 

 

 

Z pedagogického hlediska plní CMZČ úkoly: 

1. Bezprostřední naplňování volného času dětí a mládeže zajímavými a smysluplnými aktivitami 

– výchovou k volnému času. 

2. Učí děti a mládež trávit svůj volný čas zajímavými aktivitami v době odpočinku a napomáhá 

profesní orientaci dětí. 

3. Protidrogová prevence a boj s kriminalitou, pomoc sociálně slabším a tělesně postiženým 

dětem. 

 

V současné době je pověřena metodickým vedením CMZČ Jana Doležalová. Další pedagogickou 

pracovnicí mimoškolní výchovy je Hana Burkoňová, která má vzdělání v oboru a je pro práci 

v CMZČ perspektivní pracovnicí. Jejich plán práce na další období se jeví jako velice přínosný 

pro mimoškolní zájmovou činnost. Naším cílem je zapojit do práce „Centra“ co nejvíce dětí a 

podílet se tak na usměrňování jejich zájmů a aktivit a přispět co nejvíce ke smysluplnému 

naplnění jejich volného času. 

 
 

Přehled akcí za školní rok 2012/2013 

 
 

Celkový přehled: 

 

název počet 
Besídky, koncerty, přednášky 22 

Divadlo 5 

Sportovní akce 22 

Kulturní akce 10 

Ozdravné pobyty a tábory 3 

Soutěže 10 

Ostatní akce 17 

Zápis do ZŠ  2 

Školní akademie  1 

Akce pro dospělé  8 

Zájmové útvary 10 + ŠSK 

Celkem 110 

 



 13 

CMZČ pracuje celoročně, a to i o sobotách a nedělích. Součástí práce je prázdninová činnost, 

která nemá pouze rekreační charakter ale i odborné zaměření – sportovní či naukové a zájmové. 

Daří se pořádání příležitostných akcí s větší účastí dětí i rodičů a další veřejnosti. Některé akce se 

staly ve městě tradicí (Slet čarodějnic, Mikulášská a Vánoční nadílka, Loučení s létem, Dětský 

karneval, oslavy Dne dětí …..) 

 

 

Prostorové zabezpečení. 

 

CMZČ – SVČ bylo přestěhováno do prostor ZŠ Kostelní ul. Ke své činnosti využívá všechny  

místnosti a klubovny, které se v tomto objektu nacházejí. 

Pro svou činnost využívá nejen svou tělocvičnu, ale i ty v ostatních budovách školy, jež nejsou 

v odpoledních hodinách využívány. 

Budova byla pro činnost v odpoledních hodinách přizpůsobena zvonkem a otvíráním dveří tak, 

aby byl pohyb po škole kontrolovatelný. 

 

 

 

 

 

název datum místo konání 

Barevný týden v ZOO září ZOO Děčín 

Přednáška Labské pískovce listopad Jílové 

Dětský adventní koncert listopad Jílové 

Divadlo „Na cestě“ listopad Jílové 

Projektový den Vánoce 

3. - 4. tř. 
prosinec Jílové 

Projektový den Vánoce 

1. - 2. tř. 
prosinec Jílové 

Burza škol prosinec Děčín 

Vánoční trhy prosinec Jílové 

Projektový den – Vánoce  

1. - 2. tř. 
prosinec ZŠ Jílové 

Zápis do 1. třídy únor ZŠ Jílové 

Beseda „Lásku ano, děti ne“ únor Děčín 

Osvětová beseda s PČR 3.tř. březen Jílové 

Beseda děčínská knihovna 3. třída březen Děčín 

Kino Sněžník – Planeta Země březen Děčín 

Planeta Země 3000 – Čína, říše mocného draka březen Děčín 

Faber – Přemysl Otakar II. březen Jílové 

Osvětové besedy s PČR  březen Jílové 

Vzdělávací výlet – 6. A duben Jílové 

Projektový den Velikonoce  

3. - 4. tříd 
duben Jílové 

Den Země duben Jílové 

IPS – 8. B květen Jílové 

Den dětí – branný den červen Jílové 

Ukázka hasičů - Děčín červen Jílové 

Slavnostní předávání vysvědčení 9. třídy červen Jíl. zámek 

Školní akademie červen Divadlo Děčín 
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Školní sportovní klub 
 

 

název počet akcí počet účastníků 

Zájmové útvary 10 120 

sportovní akce 16 418 

ozdravné pobyty 2 67 

 

 

název akce datum místo konání 

Kompletace členské základny září ZŠ Jílové 

Nabídka zájmových útvarů září ZŠ Jílové 

Smlouvy vedoucích ŠSK září ZŠ Jílové 

Plán práce na školní rok 2013/2013 září ZŠ Jílové 

Atletický čtyřboj – okresní kolo září Česká Kamenice 

Zahájení tréninkové činnosti ZÚ ŠSK říjen ZŠ Jílové 

Běh zámeckým parkem pro 3.-5.třídu říjen Jílové 

Ozdravný pobyt říjen Kytlice 

EKO Den 2012 říjen Jílové 

Přehazovaná – okresní kolo listopad Děčín 

Sportovní testy pro žáky 3. – 5. roč. listopad Jílové 

Výstup na Sněžník  prosinec Jílové 

Basketbal – Vánoční turnaj  prosinec Jílové 

Den otevřených dveří prosinec Jílové 

Novoroční turnaj ve florbalu leden Děčín 

Základní tréninková činnost ŠSK leden Jílové 

 Ozdravný pobyt – jarní prázdniny únor Příchovice 

Základní tréninková činnost únor Jílové 

Basketbal – mladší žáci březen Děčín 

Přípravné basketbalové utkání dívek březen Děčín 

Basketbal dívek – okresní kolo březen Jílové 

Basketbal – krajské finále dívek duben Teplice 

Přípravné utkání v basketbalu dívek duben Děčín 

Štafetový běh dvojic v zámeckém 

parku 
duben Jílové 

Přípravné utkání v basketbalu – 

chlapci i dívky 
květen ZŠ Vojanova 

Pohár rozhlasu – okresní kolo v lehké 

atletice starší žákyně 
květen Varnsdorf 

Basketbal MDD květen Jílové 

Florbal – turnaj starších žáků červen ZŠ Vojanova 

Výlet na Tolštejn – závěrečná akce ZÚ 

ŠSK 
červen Jedlová 

ukončení činnosti v ZÚ ŠSK červen Jílové 
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pobyt datum místo konání počet 

Ozdravný pobyt Kytlice říjen Kytlice 35 

Ozdravný pobyt na horách Příchovice únor Příchovice 32 
 

                

 
 

Centrum dětí – SVČ  Jílové 
 

název počet akcí počet účastníků 

                uskutečněné akce 21 1958 

soutěže 6 342 

tábory a ozdravné pobyty 1 33 

ostatní akce 0 0 

celkem 20 2945 

Počet ZÚ 10 105 

 

kulturní akce 

název akce datum  místo konání 

IS – národní kolo  září Ústí nad Labem 

Jílovské slavnosti září zámek Jílové 

sběrová akce papír říjen ZŠ Jílové 

Příměstská činnost – tvořivá 

dílna 
říjen Centrum 

Eko Den říjen Centrum + Jílovský zámek 

přímestká činnost  v Centru dětí 

-  sportovní olympiáda 
říjen Centrum 

tvorba „Pekla“  listopad Centrum 

Sběrová akce papír prosinec ZŠ Jílové 

Peklo a Mikulášská nadílka prosinec Jíl. zámek 

Školou chodí Mikuláš prosinec              ZŠ Jílové 

Balónky Ježíškovi prosinec Fotbal.hřiště Jílové 

Vánoční trhy prosinec Vestibul ZŠ 

Příměstská činnost – Novoroční 

olympiáda 
leden Centrum  

sběrová akce papír leden ZŠ Jílové 

Dětská scéna +Děčínský 

skřivánek – školní kolo 

 + koncert 

leden Centrum + Jílovský zámek 

Příměstská činnost  

Pololetní prázdniny - Bowling 
únor S-Centrum Děčín 

Prázdniny na horách únor Příchovice 

Děčínský skřívánek  

– okr. kolo 
únor Děčín 

Dětská scéna – okr. kolo březen Děčín 

sběrová akce papír březen ZŠ Jílové 

Sběrová akce papír duben ZŠ Jílové 
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Čarodějnická škola duben Centrum 

Indiánská stezka – krajské kolo 

– krajské kolo 
květen            Krásná Lípa 

             Škola v přírodě květen Natura Rumburk 

Ukončení kroužků červen Jílovský zámecký park 

Školní akademie červen Divadlo Děčín 

 

 
 

Společné akce CMZČ - SVČ a ŠSK 
 

 

název počet akcí 

Prázdniny na horách 1 

celkem 1 

 

 

název datum místo konání 

prázdniny na horách únor Příchovice 

 

 

 

10. Zpráva o MŠ 
 

Mateřská škola Modrá 169, Jílové, okres Děčín byla sloučena s Mateřskou 

školou Jílové ke dni 15. 2. 2013.  
 

 

 

 

 

 

V Jílovém dne: 26. září 2013                                                    Mgr. Markéta Kácová 

                                                                                                           ředitelka školy 

 


