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příspěvková organizace 

407 01 Jílové, Školní ul. 287           tel.: 739434221                     email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

školní rok 2014/2015 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 2 

 
Údaje o organizaci 

Název školy podle rozhodnutí 
Základní škola Jílové, okres Děčín 
příspěvková organizace 

Adresa 
Školní 287 
407 01 Jílové 

Okres Děčín 

Součásti školy 
Středisko volného času (SVČ) 
Školní družina 
Školní jídelna 

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 2014 – 2015. 
 
 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 

17 347 20 

 
Školní rok 2014 - 2015 byl připraven dle platné školské a další legislativy, především s přihlédnutím 
k materiálům MŠMT ČR: Organizace školního roku 2014 - 2015, Pedagogicko - organizační 
informace pro základní školy na školní rok 2014 - 2015. 
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. a 9. třídy pracovaly podle Školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání „Škola pro život“. 
Pedagogickou radou ze dne 30. 8.2014 projednány a schváleny: 
- Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání pro školní rok 2014/2015 
- Školní řád, Řád školní družiny a SVČ, Řád školní jídelny – pro rok 2014/2015 
- Organizační řád školy 
- Pracovní řád pro učitele 
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 tři školní budovy: 
- V Kostelní ul. 104:  
Využívá 6 učeben, kde fungují 3 oddělení školní družiny a volnočasové aktivity SVČ – kroužky žáků. 
V budově je jedna tělocvična a v suterénních prostorách 2 místnosti slouží jako keramická dílna. 
- 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, 1 učebna 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. Jednu učebnu využívá ke své 
činnosti jednou týdně Sbor dobrovolných hasičů – naši žáci pod vedením paní Sýkorové. V budově 
je jedna tělocvična, sloužící i potřebám veřejnosti. Je zde zároveň školní jídelna. 
Školní rok zahájen s celkem 347 žáky / viz statistika k 30. 09. 2014 / a ukončen celkem s 341 
žákem.  
 
 
Speciální třídy, vyrovnávací a podobné třídy 
Škola zajišťovala celkem 3 oddělení individuální péče o žáky s dysporuchami, v těchto odděleních 
bylo zapsáno celkem 22 žáků a náprava probíhala pod vedením Mgr. Aleny Justové. Ve třídách  
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učitelé pracovali s integrovanými žáky podle individuálních vzdělávacích plánů. 
 
 
 

Součásti školy Počet žáků 
Průměrný počet 

žáků na 
třídu/skupinu 

Počet pedagogických pracovníků 

   fyzic. přep. 

ZŠ 347 20 25 22,8 

ŠD 90 30 3 2,6 

 
 
 
Přehled o základních školách zařazených do sítě škol (celý právní subjekt) 
 
 
Žáci: 
- počet žáků:                             347           
- počet tříd:    17 
- průměrný počet žáků na třídu: 20 
  
 
 
Pedagogičtí pracovníci: 
- počet pedagog. prac.:      učitelů ZŠ                                fyz.:    26            přep.:   25,6   
              vychovatelek ŠD                    fyz.:   3              přep.    2,6 
                          pedagogů   SVČ                  fyz.:    2       přep.     2 
          
Přehled pracovníků: 
- ředitelka školy:            Mgr. Markéta Kácová 
- statutární zástupce ředitelky:     Mgr. Milan Vokatý       
- výchovná poradkyně:              Mgr. Alena Justová+koordinátorka ŠVP 
-  metodik prevence:                     Mgr. Ludmila Seemannová 
 
 
Třídní učitelé: 
I. A     -   Mgr. Špačková 
I. B     -   Mgr. Pallagiová 
I. C      -  Mgr. Vopátová 
II. A    -   Veronika Kočová 
II. B    -   Mgr. Bernardová 
III.A    -   Mgr. Lešáková 
III. B    -  Ivana Jedličková 
IV. A    -  Mgr. Krabcová 
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IV. B   -   Mgr. Žilík 
V. A    -   Mgr. Hanzlová 
V. B    –  Mgr. Drozdová 
VI. A    -  Mgr. Hercogová 
VI. B    -  Bc. Jech 
VII. A  -   Mgr. Seemannová 
VIII.A  -   Mgr. Jelínková 
VIII.B  -   Mgr. Justová 
IX. A    -  Mgr. Poláková 
 
 
Bez třídnictví: 
Mgr. Hasnedlová 
Mgr. Sigmund 
Bc.   Radek Hendrych 
Milan Bulák, MAR 
Eva Šofrová 
 
 
Suplenti školy: 
Mgr. Danihelková 
Mgr. Hájková 
 
 
Na rodičovské dovolené:   Mgr. Jitka Žilíková (Lavková) 
 

 

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 

32 0 

 
 
 
 
 
3. Správní zaměstnanci 
 
Počet pracovníků celkem: fyz.: 7 
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Přehled pracovníků:  
- externí mzdová účetní Ing. Irena Němečková  
- účetní:               p. Zdeňka Nováková 
-     školníci:             p. František Svoboda            školní budova v Kostelní ul. + 

                 školní budova na Mírovém nám.  
     

                                 p. Petr Havlíček              školní budova ve Školní ul. 
 
-     uklízečky:            p. Božena Sladká            školní budova na Mírovém nám. 
                                  p. Monika Olešnaniková         školní budova v Kostelní ul.  
                                      (od 16. 3. 2015 p. Hana Richtrová) 
                                  p. Ivana Svobodová             školní budova ve Školní ul. 
                                  p. Ilona Tomešová             školní budova ve Školní ul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Údaje o žácích 
 
Celkový přehled k 30. 9. 2014 
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- počet žáků:                              347             
- počet tříd:      17 
- průměrný počet žáků na třídu:   20 
 
 

Počet žáků celkem 
Počet integrovaných a 

zdravotně 
postižených 

Počet žáků 
s 

vyznamenáním 
Neprospělo 

1.pol. 347  
22 

216 10 

2.pol. 347 212 9 
 

 
 
 

Počet žáků celkem Zameškané hodiny celkem Z toho neomluvené hodiny 

1.pol. 347 11963 30 

2.pol. 347 14923 16 

 
 
 

 

Počet žáků celkem Počet žáků s 2. st. z chování Počet žáků s 3. st. z chování 

1.pol. 347 2 0 

2.pol. 347 3 2 

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

7. roč. 8. roč. 9. roč. celkem 

0 4 22 26 

 
 
 

Žáci, kteří přešli ze základní školy: 

do speciálních škol do víceletých gymnázií na konzervatoře 

1. stupně 2. stupně celkem  celkem  celkem 

0 0 0 2 2 0 0 

 
 
 
Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok  2015 / 2016: 
 

Zápis do 1. ročníků pro škol.rok 2014/2015 Celkem 

Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu 55 

Počet žádostí o odklad školní docházky 6 

 
 
 
Účast žáků ZŠ v olympiádách a soutěžích: 
 

Účastníci školní kolo 
Účastníci 

okresní kolo 
Účastníci 

krajské kolo 
Účastníci 

ústřední kolo 

68 17 0 0 

 
 
 
5. Průběh školního roku 
 
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 bylo zahájeno ve všech  
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základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 1. 
září 2014.  
 
Vyučování bylo v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015.  
 
Období školního vyučování ve druhém pololetí bylo ukončeno v pondělí 15. června 2015. 
Důvodem k předčasnému ukončení byla rekonstrukce (zateplení, fasáda a výměna oken) školní 
budovy na sídlišti. 
 
Podzimní prázdniny připadly na pondělí 27. října a středu 29. října 2014.  
 
Vánoční prázdniny byly zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončily v pátek 2. ledna 2015. 
Vyučování bylo zahájeno v pondělí 5. ledna 2015.  
 
Jednodenní pololetní prázdniny připadly na pátek 30. ledna 2015. 
Jarní prázdniny proběhly v týdnu od 3. – 7. března 2015. 
 
Velikonoční prázdniny připadly na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015. 
Hlavní prázdniny trvaly od úterý 16. června 2015 do pondělí 31. srpna 2015. 
  
Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Přehled akcí školy 
 

 „Hry a klamy“ – IQ Park v jílovském zámku 
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 „Žít ve tmě“ 

 „Dětská scéna“ – školní a okresní kolo recitační soutěže 

 „Skřivánek“ – pěvecká soutěž, školní a okresní kolo 

  Zkus to sám – návštěva Střední školy lodní dopravy a řemesel 

  Exkurze na cvičné lodi Střední školy lodní dopravy a řemesel 

  Den s řemesly – technická řemesla v praxi – vybraní žáci 8.a 9. Ročníku 

  Výstava Škola 2014 – Střelnice Děčín 

  Olympiáda řemesel – SOU  Ruská Děčín – 9.ročník 

  Divadelní představení pro žáky – Městské divadlo Děčín 

 „Vánoční trhy“ 

 „Vánoční pečení perníčků“, vánoční besídky 

 „Projektové dny“ – Vánoce, Velikonoce, Čarodějnice 

   Vánoční turnaj ve florbalu  

   „Ten dělá to a ten zas tohle“ – VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní – 9. ročník 

   Projektový půlden – Střední zdravotnická škola – 9. ročník 

   Besedy v Městské knihovně Jílové 

  Výukový program „Planeta Země“ 

   EKO akce „Den Země“ na téma třídění odpadu 

   EKO akce „Úklid Sněžníku“ 

   Beseda o volbě povolání – IPS Děčín  

   Projektový den „Sdílení učeben“ – pro žáky 2.stupně, dílny Střední školy lodní dopravy a   
řemesel v Děčíně 

   Beseda „Láska ano, děti ještě ne“ – 8. a  9.ročník, kino Sněžník 

   Plavecký výcvik v Děčíně 

   Zápis do 1. tříd 

   Pobyty v přírodě s výukou (ŠVP) – všechny ročníky 

   Divadelní představení pro žáky školy – zámek 

   Turnaj mezi učiteli a žáky ve florbalu 

   Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
7.Projekty školy 
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1. Výměnný pobyt se školou v Anglii – příprava na projekt probíhala během celého školního 
roku 2013/14 a projekt byl realizován koncem listopadu 2014, kdy čeští žáci vyjeli do Anglie 
na 6 dní. 

2. Výzva č.51 OPVK – tento projekt je připravován ve spolupráci s Univerzitou Jana 
Evangelisty Purkyně. V rámci projektu bylo pořízeno HW a SW  vybavení – 14 tabletů  6 
notebooků. Cílem projektu je užití informačních technologií ve výuce, kdy pedagogický 
pracovník  v určitých výukových hodinách využívá zmíněný HW. Další náplní projektu jsou 
školení pedagogických pracovníků pořádaná UJEPem. 

 

 

Škola zakoupila a zavedla program „Bakaláři“ pro elektronické zpracování třídních knih, 
žákovských knížek a matriky. Rodiče a žáci obdrželi přístupové kódy a mohli průběžně sledovat jak 
docházku, tak i přehled klasifikace a chování. Zároveň využívali rodiče a učitelé k vzájemné 
písemné komunikaci systém „Komens“.  

Rodiče, kteří neměli přístup k internetu, si mohli zvolit pro přehled klasifikace také papírovou 
žákovskou knížku. 

 

Příprava na další projekty: 

Výzva č. 56 OPVK -  z tohoto projektu  chce škola využít finanční prostředky ze tří šablon: 1. 
Čtenářská gramotnost (nákup knižních titulů pro zřízení čtenářských dílen), 2. Jazykový kurz pro 
učitele cizích jazyků ve vybraných zemích EU, 3. Stínování pro učitele přírodovědných předmětů a 
matematiky(tj. sledování výuky učitele v jiné zemi EU). 

Výzva č. 57 OPVK – prostřednictvím této výzvy chceme získat finanční prostředky  sloužící k 
vybavení technických dílen. 
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8. Školská rada 

 
Volby pro další tříleté volební období do Školské rady proběhly ve dnech 14. a 15. listopadu 2014.   
 
Zvoleni byli:                 

 zákonnými zástupci:  Ing. Václav Pták, Olga Škaloudová 

 z řad ped. pracovníků: Mgr. Milan Vokatý, Bc. Radek Hendrych  
 
Dalšími členy byli jmenováni: 
zřizovatelem: Gabriela Bertlová, Lucie Valterová Hanzlová  
 
Předsedou Školské rady byl zvolen Mgr. Milan Vokatý (zástupce školy).  
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9 . Přehled akcí výchovné poradkyně  a vyhodnocení    
minimálního preventivního programu školy                                        
 

PŘEHLED AKCÍ VÝCH. PORADKYNĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 

1. Organizování různých akcí souvisejících s volbou budoucího povolání a poznávání různých 

středních škol či zaměstnavatelů 

5.11.14  ZKUS TO SÁM – návštěva Střední školy lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně, 

vyzkoušení tech. řemesel a exkurze na cvičné lodi 

27. 11. 2014 – Den s řemesly (vybraní žáci 8. a 9. ročníku si vyzkoušeli technická řemesla v dílnách 

SŠ lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně) 

3.12.14 - VÝSTAVA ŠKOLA 2014 v kulturním středisku Střelnice v Děčíně 

4.12.14 - OLYMPIÁDA ŘEMESEL na Střední škole řemesel a služeb v Děčíně, Ruské ul. (pro žáky 9. 

ročníku. 

21. 1. 15 - „TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE“ na VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní v Děčíně 

28.1.15 – PROJEKTOVÝ PŮLDEN na Střední zdravotnické škole v Děčíně pro žáky 9. ročníků. Cílem 

je rozšířit vědomosti a dovednosti žáků základních škol v oblasti první pomoci a zdravého životního 

stylu – součást Rv.  

30 .3. 15  8. B a 31. 3. 15  8. A  - Beseda s pracovnicí IPS při ÚP v Děčíně p.Červeňákové o nabídce 

středního vzdělávání  

8. 6. – 11. 6. 2015 organizace „SDÍLENÍ UČEBEN“ 

Účast na wokshopech k projektům pořádaných středními školami 

2. Organizace besedy k učivu Rv „Láska ano, děti ještě ne“pro žáky 8. a 9. ročníků v kině Sněžník v 

Děčíně  

3. Častější spolupráce s preventistkou negativních jevů v oblasti řešení záškoláctví a šikany, řešení 

stížností nalezených ve schránce důvěry 

4. Spolupráce s kurátorkou OSPOD Děčín na řešení závadového chování žáků, s SPC, DPA a  PPP 

Děčín při problémech s učením či chováním žáků (žáci Cvejnová, Malivánková, Petřík) 

5. Pořádání výchovných komisí a pohovorů s rodiči problémových žáků 

6. Vytváření individuálních vzdělávacích plánů společně s TU pro integrované žáky s poruchami 
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VYHODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU (MPP) 

 

Cílem našeho MPP bylo: 

1) Neustále vylepšovat vztahy mezi dětmi, komunikaci v rámci třídy, komunikaci mezi učitelem a třídou. 

2) Vést děti k tomu, aby se dokázaly co nejlépe postavit problémům ohledně kouření, alkoholu a drog. 

Plnění  vytyčených cílů: 

 V oblasti prevence jsem velmi úzce spolupracovala s výchovnou poradkyní. Během roku jsme 

použily anonymní dotazníky a reagovaly na informace z nich vyplývající. S výsledky byli 

seznámeni třídní učitelé. 

 Žáky byla využívána schránka důvěry. Společně s výchovnou poradkyní jsme řešily co nejcitlivěji 

aktuální problémy.  

 Témata prevence se objevovala průběžně v hodinách rodinné a občanské výchovy. 

Problematice se zároveň často věnovali třídní učitelé, kteří ihned reagovali na případně vzniklé 

problémy. 

 Jednaly jsme s rodiči problémových žáků o nápravě dané situace.  

 Pracovaly jsme s třídními kolektivy. 

 Středisko volného času při ZŠ Jílové nabídlo dětem řadu volnočasových aktivit 
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10. Školní stravování 
 
 
Přehled pracovníků::  
- vedoucí škol. jídelny:   p. Martina Vosátková  
- kuchař/i/ky:                p. Monika Zmeškalová , p. Ivo Hájek, p. Jiřina Bezchlebová 
 

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 333 

                             z toho dětí ze škol zřízených obcí / krajem / jiným zřizovatelem 210 

                             z toho pracovníků školy 43 

                             z toho cizích strávníků – doplňková činnost 80 

 

Pracovníci 

  fyzických přepočet 

  Počet pracovníků ŠJ včetně vedoucí k 30. 6. 2014 
  (u právních subjektů dle P1-04) 

4 4 

  Pracovní úvazek vedoucí jídelny 1 1 

  

Školní jídelna pracuje v samostatném pavilónu školní budovy ve Školní ul. 287 a je součástí školy.  
 
Ceny obědů ve  školním roce 2014/15 byly stanoveny takto: 
- 1. stupeň / tj. 1. - 5. třídy /:  22,- Kč 
- 2. stupeň / tj. 6. - 9. třídy /:  24,- Kč (od 15. let 26,- Kč) 
- pracovníci školy: 26,- Kč (příspěvek z FKSP 8,-Kč, pracovníci školy zaplatí 18,- Kč) 
- dospělí cizí strávníci:   47,- Kč. 
 
V současnosti zajišťuje jídelna i přípravu obědů pro mimoškolní strávníky, ve spolupráci s Městem 
Jílové také pro obyvatele Domu pečovatelské služby Jílové. 
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11. Školní družina 
 
Zapsáno celkem  90 žáků z 1., 2. a 3. tříd. 
Počet pracovníků celkem : 3 kvalifikované vychovatelky 
 
Přehled pracovníků: 
- 1. odd.  p. Monika Machková, DiS  
- 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. 
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12. STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
 
Údaje o pracovnících školského zařízení 
 

Školní rok 14 / 15 

Pracovníci 
 

počet fyzických  
osob 

přepočtené  
úvazky 

Interní pracovníci 2 2.00 

Externí pracovníci 5 x 

 
Metodická vedoucí SVČ: Jana Doležalová 
Pedagog volného času: Hana Burkoňová 
 
SVČ 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 SVČ 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 SVČ Jana Doležalová. Další pedagogickou 
pracovnicí mimoškolní výchovy je Hana Burkoňová, která má vzdělání v oboru a je pro práci 
v SVČ perspektivní pracovnicí. Jejich plán práce na další období se jeví jako velice přínosný pro 
mimoškolní zájmovou činnost. Naším cílem je zapojit do práce „Střediska“ co nejvíce dětí a 
podílet se tak na usměrňování jejich zájmů a aktivit a přispět co nejvíce ke smysluplnému 
naplnění jejich volného času. 

 
SVČ 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, aj.) 
 
Prostorové zabezpečení. 
SVČ  ke své činnosti využívá všechny místnosti a klubovny v budově Kostelní, které se v tomto 
objektu nacházejí. 
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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. 
 
Činnost SVČ 
 

AKCE za školní rok 2014/2015 

název počet akcí počet účastníků 

uskutečněné akce 48 2271 

soutěže 8 108 

ozdravné pobyty 1 48 

celkem 57 2427 

PRAVIDELNÁ ČINNOST k 31. 10. 2014 

počet zájmových útvarů počet účastníků 

20 205 

ZÁJMOVÉ ÚTVARY 

název kroužku vedoucí počet účastníků 

KERAMIKA - dospělí Pražáková Miroslava  18 

TURISTICKÝ Doležalová Jana,  Lešáková Lenka  18 

RYBÁŘI Kalous Zdeněk 11 

PĚVECKÝ SBOR Lešáková Lenka,  Doležalová Jana 10 

HUDEBNÍ SEMINÁŘ Šofrová Eva 9 

BASKETBAL - příravka Marková Jana 10 

BASKETBAL - mladší Doležal Dominik 10 

BASKETBAL - starší Bulák Milan 7 

MÍČOVÉ HRY Burkoňová Hana 6 

SPOORTOVNÍ HRY Žilík Heřnam 17 

FLÉTNA Lešáková Lenka 5 

DRAMATICKÝ Marková Jana 11 

FLORBAL Loskot Tomáš 11 

KERAMIKA I. Doležalová Jana 5 

KERAMIKA II, Burkoňová Hana 8 

KYTARA Havlíček Petr 6 

ANGLIČTINA Marková Jana 5 

VÝROBA ŠPERKŮ Machková Monika 11 

POČÍTAČE A FOTOGRAFOVÁNÍ Burkoňová Hana 7 

FARMÁŘSKÝ Vondrovská Lucie 20 
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AKCE  

název akce datum  místo konání 
Rozloučení s létem 13.9.2014 Jílové 
Jílovské hody 13.9.2014 Jílové 
Pč – Hopsárium a minigolf 8.10.2014 Děčín 
Běh zámeckým parkem 9.10.2014 Jílové 
Výroba lapačů snů 31.10.2014  Jílové 
Testy sportovní všestrannosti 13.11.2014 Jílové 
Motání svíček ze včelích plástů 21.11.2014 Jílové 
Dětský adventní koncert 29.11.2014 Jílové 
Školou chodí Mikuláš 5.12.2014 Jílové 
Mikulášská nadílka - zámek 5.12.2014  Jílové 
Zdobení vánočních perníčků 8.12.2014 Jílové 
Zdobení vánočních perníčků 9.12.2014 Jílové 
Zdobení vánočních perníčků 10.12.2014 Jílové 
Zdobení vánočních perníčků 11.12.2014 Jílové 
Předvánoční výstup na Sněžník 13.12.2014 Sněžník 
Děti zpívají dětem  15.12.2014  Děčín 
Dětské vánoční trhy 18.12.2014 Jílové 
Děčínský skřivánek – školní kolo 9.1.2015 Jílové 
PČ -Bowling 30.1.2015 Děčín 
Dětská scéna- školní kolo 10.2.2015 Jílové 
Valentýnská diskotéka 13.2.2015 Jílové 
Vybíjená – příprava na soutěž 20.2.2015 Jílové 
Miniházená – ukázkové hodiny 1.-3.tř. 24.2.2015 Jílové 
Děčínský skřivánek – kr. kolo 26.2.2015 Děčín 
Vybíjená – příprava na soutěž 27.2.2015 Jílové 
Pč – Jarní prázdniny 2. – 6.3.2015 Jílové, Děčín, Kamenec 
Dětská scéna – městské kolo 10.3.2015 Jílové 
Vybíjená – příprava na soutěž 12.3.2015 Jílové 
Dětské scéna – okr. kolo 20.3.2015 Děčín 
Miniházená – ukázkové hodiny 4.-5. Tř. 27.3.2015 Jílové 
Vybíjená – příprava na soutěž 27.3.2015 Jílové 
Zpívání na schodech 30.3.2015 Jílové 
Pč – velikonoční prázdniny 2. - 3.4.2015 Jílové, Liberec 
Keramika Mš 8.4.2015 Jílové 
Indiánská stezka – příprava na soutěž 8.4.2015 Jílové 
Keramika ZŠ 9.4.2015 Jílové 
Vybíjená – příprava na soutěž 10.4.2015 Jílové 
Keramika MŠ 13.4.2015 Jílové 
Indiánská stezka – příprava na soutěž 15.4.2015 Jílové 
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Keramika se školou  16.4.2015 Jílové 
Keramika MŠ 17.4.2015 Jílové 
Vybíjená – příprava na soutěž 17.4.2015 Jílové 
Vybíjená turnaj 22.4.2015 Děčín 
Indiánská stezka – příprava na soutěž 22.4.2015 Jílové 
Miniházená – turnaj  24.4.2015 Libouchec 
Indiánská stezka – příprava na soutěž 29.4.2015 Jílové 
Čarodějnice - Německo 30.4.2015 Rosenthal-Bielatal 
Den matek 11.5.2015 Jílové 
Indiánská stezka – národní kolo 15. – 17.5.2015 Stráž pod Ralskem 
Noc kostelů 29.5.2015 Jílové 
Den dětí 31.5.2015 Jílové 
Chorvatsko – ozdravný pobyt 19 – 28.6.2015 Drage - Chorvatsko 
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13. Opatření provedená na základě zjištění ČŠI 
 
ČŠI naši školu navštívila v období 3. – 9. února 2015. Z inspekční zprávy nevyplývají žádná závažná 
porušení zákona a zjištěné nedostatky byly odstraněny. Zároveň byla přijata preventivní opatření 
k zamezení opakování zjištěných nedostatků – viz níže. 
 
Vyjádření k inspekční zprávě Č.j.ČŠIU-158/15-U: 
 
  
Zjištění – bod 1.1:  Školní řád neobsahoval všechny náležitosti uvedené v § 30 odst. 1, 2, 3 
školského zákona.  
 
Opatření: V průběhu inspekční činnosti byl ředitelkou školy o všechny náležitosti dané školským 
zákonem doplněn, schválen školskou radou a pedagogickou radou.  
Rodiče všech žáků byli s úpravou školního řádu informováni ředitelkou školy prostřednictvím 
elektronického informačního systému školy Bakaláři - Komens a žáci byli s těmito úpravami 
seznámeni a poučeni pedagogickými pracovníky první vyučovací hodinu, která proběhla 
bezprostředně po vydání upraveného školního řádu včetně provedení zápisu o poučení v třídních 
knihách. 
Zároveň byl doplněný školní řád zveřejněn ve vstupních prostorách školních budov a na webových 
stránkách školy. 
 
 
Zjištění – bod 1.3:  Kontrolou Školního vzdělávacího programu Základního vzdělávání  
(dále „ŠVP ZV“) s platností  od 1. 9.2013 a třídních knih pro školní rok 2013/2014 bylo zjištěno, že 
vzdělávání v předmětu Vlastivěda pro 5. ročník nebylo uskutečňováno dle ŠVP ZV, nebylo probráno 
učivo tematického okruhu Lidé kolem nás. Jedná se o porušení § 7 odst. 2 školského zákona. 
 
Opatření:  Všichni pedagogové byli na mimořádné provozní poradě opětovně metodicky poučeni o 
nutnosti a způsobu plnění výstupů ŠVP vedením školy a koordinátorkou ŠVP. 
Byli také seznámeni s novým kontrolním systémem vydaným vedením školy v oblasti plnění ŠVP. 
Z toho vyplývá povinnost každého pedagoga zkontrolovat a svým podpisem potvrdit provedenou 
kontrolu plnění výstupů ŠVP svého předmětu či ročníku, následná kontrola koordinátorkou ŠVP a 
ředitelkou školy. Nedostatky budou odstraňovány ihned a ve spolupráci s metodickými orgány 
(Metodická sdružení) tak, aby již nedošlo k nenaplnění ŠVP v daném školním roce.  
Kontrola plnění ŠVP a plnění výstupů byla splněna  v tomto školním roce ke dni 16.3.2015. 
  
 
 
Zjištění – bod 1.4:  Porušení § 2 odst. 3 vyhlášky č. 48/2005 Sb. Škola má zařazenou plaveckou 
výuku pouze ve 3. ročníku v časové dotaci 20 hodin, což není v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 
48/2005 Sb., podle které by se měla uskutečňovat v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin 
celkem během prvního stupně. 
 
Opatření:  Škola bude realizovat plaveckou výuku v rozsahu 20 hodin formou her ve vodě. 
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Zjištění – bod 1.5:  Při kontrole konání opravných zkoušek za uzavřený školní rok 2013/2014 bylo 
zjištěno, že dva žáci konali opravnou zkoušku ze dvou vyučovacích předmětů v jednom termínu, 
jedná se tedy o porušení § 53 odst. 2 školského zákona. 
 
Opatření:  Vedení školy bude při organizaci konání opravných zkoušek vždy postupovat v souladu s 
§ 53 odst. 2 školského zákona tak, aby jeden žák konal vždy v jednom termínu pouze jednu 
opravnou zkoušku. 
 
 
 
Zjištění – bod 1.6:  Kontrolou vyhotovených záznamů o úrazech ve školním roce 2013/2014 a 
2014/2015 bylo zjištěno, že škola neodesílala České školní inspekci záznamy o úrazu a jejich 
aktualizace v daném termínu, jedná se o porušení § 4 odst. 1 písm. b) a odst. 4 vyhlášky č. 64/2005 
Sb. 
 
Opatření:  V průběhu kontroly byly všechny záznamy o úrazu a jejich aktualizace ze školního roku 
2013/2014 a záznamy ze školního roku 2014/2015 odeslány ČŠI. 
Zároveň byla agendou týkající se odesílání záznamů o úrazu ČŠI pověřena ředitelkou školy 
pracovnice. Kontrola správnosti a plnění bude prováděna jednou za měsíc ředitelkou školy. 
 
 
 
Zjištění – bod 2.1:  U dvou zaměstnankyň osobního čísla 1617 a 20262 nebylo při stanovení 
osobního příplatku postupováno v souladu se zákoníkem práce.  
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o finanční prostředky ze státního rozpočtu za rok 2014, nelze 
uhradit zaměstnankyním rozdíly v osobních příplatcích za měsíc listopad a prosinec 2014 ze 
státního rozpočtu školy na rok 2015. 
 
Opatření:  Škola požádala zřizovatele o schválení uhradit rozdílovou částku v osobních příplatcích 
zaměstnankyním osobního čísla 1617 - částku 268,- Kč a osobního čísla 20262- částku 756,- Kč 
z rozpočtu od zřizovatele na rok 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

 
Projednáno a schváleno školskou radou dne:  
Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne:  
 
 
 
 
 
 
V Jílovém dne: 29. září 2015                                                       Mgr. Markéta Kácová 
                                                                                                                    ředitelka školy 
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PŘÍLOHY 
K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 

Fotogalerie vybraných akcí 
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ 

 
 
PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTUP NA SNĚŽNÍK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BĚH ZÁMECKÝM PARKEM 
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ADVENTNÍ KONCERT 
 

 
VELIKONOČNÍ SPANÍ VE ŠKOLE 
 

 
 
 
 

 

 

VALENTÝNSKÁ DISKOTÉKA 
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ČARODĚJNICE NĚMECKO 

MINIHÁZENÁ – TURNAJ LIBOUCHEC 
 

 

 

DĚČÍNSKÝ SKŘIVÁNEK 
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MINIGOLF A HOPSÁRIUM 

 

DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ p. uč. JECHA 

 

 

CHORVATSKO 
 

 

 


