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A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový 

přístup, údaje o školské radě 

 

Název organizace:  Základní škola Přepeře, okres Semily – příspěvková organizace 

Sídlo organizace: Přepeře 47, Přepeře, okres Semily 

Právní forma:  příspěvková organizace 

Způsob hospodaření: příspěvková organizace 

IČO organizace:  72 74 20 54 

Identifikátor zařízení: 600 099 032 

 

Zřizovatel:  Obec Přepeře 

Sídlo zřizovatele: Přepeře 229, 512 61 Přepeře 

telefon:   481 321 110 

IČO organizace:  00 27 60 14 

 

Ředitel školy:  Mgr. Břetislav Tomeš 

Druh školy:  Základní s 1. stupněm - trojtřídní 

 

e-mail:   bretislav.tomes@seznam.cz 

www stránky:  www.zsprepere.cz 

telefon:   481 321 031 

 

Datum změny zařazení do sítě škol: 1. 1. 2003 

 

Škola sdružuje: 

 

1. Základní škola kapacita: 70 žáků  IZO: 102 442 673 

3. Školní družina kapacita: 30 žáků  IZO: 117 700 231 

 

 

Školská rada má 3 členy a ve školním roce 2015/2016 proběhla dvě jednání. V listopadu 2014 

proběhly volby, za školu v radě zasedá Mgr. Zlatka Vdovičíková, za rodiče Ing. Hana Malá (předseda 

ŠR), za zřizovatele Ing. Luděk Sajdl (starosta obce).  
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B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE, A JSOU 
ZAŘAZENY VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU 
 

Přehled učebních plánů   

 
Na škole vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu – Školní 

vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 215/07. V tomto programu budeme 
pokračovat i nadále. Celé znění je k nahlédnutí v kanceláři školy nebo na internetových 
stránkách školy. 

 Od 1. září 2016 vstupuje v platnost novela školského zákona, která se přímo dotýká 
mateřské i základní školy, takže k začátku školního roku musíme upravit náš ŠVP podle platné 
legislativy. Teprve čas ukáže, zda plánované změny jsou krokem správným směrem. 

Dnem 1. 1. 2005 vstoupil v platnost nový školský zákon – zákon č.561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, jehož součástí je 
Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, 
citace 48/2005 Sb.  

Výjimku udělování o počtu žáků přesunulo MŠMT ČR na obecní úřady.  
Jednotliví vyučující pracují dle měsíčního tematického plánu, který dodržují nebo 

aktuálně doplňují. Učební plány a osnovy jsou dodržovány. Každý pedagog má možnost si na 

začátku školního roku zvolit tituly z nabídky různých nakladatelství. Náplň jednotlivých 

kroužků si stanovuje sám vedoucí kroužku a vede k tomu požadovanou agendu, i když už 

není povinnost uvádět zájmové útvary na vysvědčení. 

 
 
Školní družina 

 
 Při škole je zřízena školní družina, která se nachází v budově OÚ a MŠ Přepeře. Ve 
školním roce 2015/2016 ji navštěvovali 24 žáci. 

Školní družinu vedla Kristýna Zámostná, DiS., do 13. 09. 2015, kdy dohodou rozvázala 
pracovní poměr. 

Na místo vychovatelky byla dnem 14. 09. 2015 přijata Adéla Ondruchová.  
 
 
Nabídka zájmových útvarů: 

 
Počítačový kroužek (1. – 5. ročník) 
Anglický jazyk (1. a 2. ročník) 
Sportovní kroužek – vybíjená (2. - 5. ročník) 

Atletická přípravka (2. – 5. ročník) 
Hra na flétnu (1. – 3. ročník) 

Přírodovědný kroužek (1. – 5. ročník) 

Pohybový kroužek (1. – 5. ročník) 
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C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 
Ve školním roce 2015/2016 pracovali ve škole tito pracovníci: 5 pedagogů v ZŠ, 1 

vychovatelka ŠD, 4 externí vedoucí kroužků a 1 provozní.  
Kroužek Anglického jazyka učila Mgr. Kamila Zakouřilová, Počítačový kroužek Tomáš 

Krsek, Sportovní kroužek Mgr. Zlatka Vdovičíková, Atletickou přípravku Tomáš Krištof, Hru na 
flétnu Mgr. Jitka Halešová, Přírodovědný kroužek Mgr. Dana Šulcová a Pohybový Bc. Tereza 
Tomešová. 

Ředitelem školy je Mgr. Břetislav Tomeš, který vystudoval PF v Ústí nad Labem, 
aprobace učitelství pro ZŠ a ve školství má praxi 33 let. Do funkce na základě konkurzu 
nastoupil k 1. 8. 1989.  

Paní učitelka Mgr. Zlatka Vdovičíková vystudovala PF v Ústí nad Labem, aprobace 
učitelství pro ZŠ.  Ve školství má praxi 34 let. 

Paní učitelka Mgr. Jitka Halešová vystudovala PF v Hradci Králové, aprobace učitelství 
ZŠ, specializace v Tv. Ve školství má praxi 24 let. 

Pan Ing. Lubomír Krsek vystudoval VŠ strojní a textilní v Liberci v roce 1981 a PF TUL 
Liberci, aprobace učitelská způsobilost Ve školství pracuje 28 let. Na naší škole první rok 
vyučoval informatiku v 5. ročníku. 

Paní učitelka Mgr. Kamila Zakouřilová vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně, 
aprobace učitelství pro 1. stupeň základní školy. Ve školství má praxi 4 let. Do funkce 
nastoupila 24. 07. 2015. 

Slečna Adéla Ondruchová vystudovala Gymnázium a Střední odbornou školu 
pedagogickou v Liberci, obor předškolní a mimoškolní pedagogika.  Do funkce vychovatelka 
školní družiny nastoupila dne 14. 10. 2015, ve funkci pracovala 1 rok. 

Úklid má na starosti pan Daniel Černý. Do funkce nastoupil 02. 01. 2014. Jeho hlavní 
činností je úklid budovy školy a školní družiny. 

 
 
 
Pořadové 

číslo 
Pracovní zařazení, funkce Úvazek 

Kvalifikace, stupeň 
vzdělání, obor 

Roků 
praxe 

Nástup do 
ZŠ Přepeře 

1. ředitel ZŠ 1,0 VŠ, pedagog. 33 1982 

2. učitelka ZŠ 1,0 VŠ, pedagog. 34 1981 
3. učitelka ZŠ 1,0 VŠ, pedagog, 24 1991 

4. učitel ZŠ 0,09 VŠ, pedagog. 28 2009 

5. učitelka ZŠ 0,73 VŠ, pedagog. 4 2015 

7. vychovatelka ŠD 0,71 vychovatelka ŠD 1 2013 

8. uklízeč 0,8  2 2004 
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D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ 
DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 
 

Zápis do prvního ročníku 

Zápis do 1. ročník proběhl 18. ledna 2016 a ředitel školy vydal jedenáct rozhodnutí o přijetí a 

jedno o školním odkladu. 

Do  1. ročníku ve školním roce 2016/2017 nastoupí 11 žáků. 

 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele 

Proti rozhodnutí ředitele školy nebylo podáno odvolání. 

E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ 
STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE 
POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ 
ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ 
 

Ve školním roce 2015-2016 navštěvovalo školu 53 žáci. V naší škole se vyučovalo ve všech 

pěti ročnících.  

Stav k 30. 9. 2015 

1. ročník   8 žáků  2 chlapci 6 dívek 

2. ročník 13 žáků  6 chlapců 7 dívek 

3. ročník 11 žáků  5 chlapců 6 dívek 

4. ročník               7 žáků  4 chlapci 3 dívky 

5. ročník 14 žáků  9 chlapců 5 dívek 

___________________________________________ 

celkem  53 žáků  26 chlapců 27 dívek 

V I. třídě byl spojen 1. a 3. ročník - třídní učitelka Mgr. Jitka Halešová. 
Ve II. třídě byl spojen 2. a 4. ročník – třídní učitel Mgr. Zlatka Vdovičíková. 
Ve III. třídě byl samostatný 5. ročník – třídní učitelka Mgr. Břetislav Tomeš. 

Rozvrhy hodin, skladba vyučovacích předmětů i celková organizace vyučování je v souladu s 

hygienickými potřebami žáků i vyučujících a jsou realizovány plně v souladu se Zákonem č.561/2004 

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

Vyučování začíná v 07:45 hodin. Přestávky jsou desetiminutové, hlavní je dvacetiminutová. Dopolední 
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blok vyučování končí v 11:25 hod. Odpolední vyučování začíná v 12:15. Dohled nad žáky zajišťují 

vyučující dle rozvrhu. Provoz ŠD je zahájen v 11:30 hodin a končí v 15:30 hodin.  

Součástí školy je školní družina, kterou navštěvovalo 25 žáků. Žáci se mohou stravovat ve 

školní jídelně, která sídlí v budově OÚ a MŠ Přepeře. Školního stravování využívají téměř všichni žáci. 

 

Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2015/2016 (a srovnání se školním rokem 2014/2015) 

Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo 

 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 

1. 13 8 13 8 0 0 0 0 

2. 12 13 11 13 1 0 0 0 

3. 8 10 7 8 1 2 0 0 

4. 14 7 13 3 1 4 0 0 

5. 8 14 4 8 4 6 0 0 

celkem 55 52 48 40 7 12 0 0 

 

 Přijímací zkoušky na Gymnázium v Turnově absolvovaly dvě žákyně, nedostaly se. 

 

Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2015/2016 

omluvených neomluvených  

 celkem na 1. žáka celkem na 1. žáka 

I. pololetí 1168 22,03 0 0 

II. pololetí 1550 29,80 0 0 

celkem 2718 51,83 0 0 
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F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 

Primární prevence 

Primární prevence sociálně-patologických jevů se i v tomto školním roce opírala o minimální 

preventivní program vypracovaný na základě materiálu MŠMT ČR. Je realizován především v rámci 

výuky, zejména prvouky a přírodovědy a je zaměřen na ochranu zdraví, předcházení nemocem, 

zdravou výživu, správný režim dne, péči o vlastní bezpečnost, účinky návykových látek na zdraví a 

život člověka. Témata jsou rozdělena podle ročníků. MPP se podařilo splnit bez výraznějších 

problémů. 

Integrovaní žáci 

Integrovaný žák ve školním roce 2015/2016 byl 1. 

Dyslexie, logopedie 

Dyslektickou péči poskytují vyučující  školy, kteří  jsou v této oblasti proškoleni. 

Logopedickou nápravu na škole nezajišťujeme, doporučujeme rodičům specialistku  MUDr.  
Vobořilovou, která má ordinaci v Turnově. 

 

Řešené případy sociálně-patologických jevů 

Velký důraz klademe na plnohodnotné začlenění nových prvňáků do školního kolektivu. 

Jelikož vztahy mezi dětmi se neustále zhoršují (velký vliv na to má současný životní styl – televize, 

počítačové hry, internet apod.), snažili jsme se jim nabídnout alternativu v podobě využití volného 

času – zefektivnili jsme nabídku kroužků a v neposlední řadě jsme se snažili o větší zapojení dětí do 

kolektivu jednotlivých tříd.  

Práce s talentovanými žáky 

Vyučující se snaží formou individuální práce rozvíjet talent žáka. Žáci mají možnost využít ke 

svému rozvoji všechny dostupné pomůcky i nad rámec vyučování, učitelé jim jsou k dispozici ke 

konzultaci. 
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G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) byl sestaven na základě 
metodického pokynu MŠMT, jednání pedagogické rady ze dne 31. 8. 2015, plánu dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků na rok 2015-2016 a potřeb pracovníků a záměru školy 
pro další období. 

 

Název semináře Pořadatel Počet pracovníků 

Aktuální otázky v řízení malotřídních škol NIDV Liberec 1 

Novely právních předpisů ve školství Semily 1 

PPP – porada ředitelů škol Nová Ves 1 

„Uprchlíci před tabulí“ Liberec 1 

Porada ředitelů škol a školských zařízení OŠKS Turnov 1 

Praktický atletický seminář pro pedagogy 1. stupně Turnov 1 

   

   

 

H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

OBLAST SPOLEČENSKO-KULTURNÍ 
V rovině společensko-kulturní se snažíme vštípit žákům další vlastnosti rozvoje 

osobnosti. Navštěvujeme divadelní a filmová představení, výchovné koncerty. Poznávají 
kolem sebe nové prostředí, učí se v něm pohybovat a chovat. Klademe důraz i na způsob 
oblékání při jednotlivých akcích. V Městském divadle v Turnově a v turnovském kině jsme 
shlédli a navštívili tato představení: 
 
- Autorské čtení Ing. Petra Holána – „Poslední vyprávěnky čubičky Kvídy“ 
- „Do světa fantazie“ – Jindřich Kalfers – výchovný koncert 
- Beseda se spisovatelkou Jitkou Vítovou 
- Planeta Země 3000 – „Východní Afrika – kolébka lidstva“ – výchovný pořad 
- Kouzelná planeta – „Keňa a gorily“ 
- „Pohádky z lucerny“ na motivy Aloise Jiráska – divadelní představení 
- „Pasování prvňáčků“ - čtení 
- „Austrálie – Terra inkognita“ – zeměpisno-přírodovědný pořad  
- „Hudební pohádky pro děti“ – divadelní představení 
- „O Kačence a Raráškovi“ – divadelní představení 
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Další, dnes již „tradiční“ akce: 
 
- Jičín – město pohádek 
- Mikulášská nadílka 
- vánoční besídky v jednotlivých třídách 
- maškarní karneval 
- setkání s důchodci – příprava programu a vystoupení 
- vynášení Moreny 
- velikonoční dílna 
- slet čarodějnic 
 

OBLAST VÝTVARNÁ 
 Zúčastnili jsme se celostátní výtvarné soutěže „Škola z Marsu – poznávej vesmír“. Na 

velmi dobrém 12. místě se umístil Vojta Marek se svou „Školou stříbřenka“. 

 

OBLAST SPORTOVNÍ 
Další oblastí, kterou naše škola podporuje, je pohybová a sportovní činnost žáků. 

Sport by měl být součástí mladého člověka.  
  
 Přebory 5. ročníků vesnických škol v dětské atletice – 3. místo v družstvech, 4. místo 
v soutěži jednotlivců pro Veroniku Markovou, která soutěžila o rok se staršími dívkami. 
 Podzimní turnaj ve snajpru v Příšovicích – 6. místo  
 Velikonoční turnaj ve vybíjené v Příšovicích – XVI. ročník – 5. Místo. 
 Mc Donald´s Cup pořádaný naší školou – velmi pěkné 2. místo – vesnické školy.  
 3 boj atletické všestrannosti 2016 
  Základní okrskové kolo: 1. místo Anetka Marková, Kačka Sajdlová, na krásném 
2. místě se umístili Terezka Marková, Verunka Marková a na 3. místě se umístil Vojtěch 
Marek, 6. místo Kája Kučerová 
  Okrskové finále:  
1. místo Anetka Marková, Verča Marková  2. místo Terezka Marková, 3. místo Kačka Sajdlová 
7. místo – Vojta Marek, 11. místo Kája Kučerová      

 Okresní finále: 1. místo Anetka Marková – vynikající úspěch 
    2. místo Terezka Marková 
    6. místo Verunka Marková 
 
 Krajské finále: 1. místo a přebornice kraje ANETKA MARKOVÁ 
   2. místo TEREZKA MARKOVÁ 
Vynikající a zatím největší úspěch naší školy v historii 3 boje atletické všestrannosti 

a obhajoba pozic z loňska! 
 
Soutěž průměrů třídních kolektivů: 
1. ročník – 13. místo 
2. ročník – 1. místo 



Výroční zpráva        srpen 2016 

 

strana 11 
 

3. ročník – 2. místo 
4. ročník – 3. místo 
5. ročník – 3. místo!!!!! 
 
Bruslení – třikrát jsme se zúčastnili bruslení na zimním stadionu v Turnově 
 
Short Track – rychlobruslařských závodů se zúčastnili 2 žáci – 5. místo Veronika 

Kvapilová, 11. místo Kuba Richter 
 
Zajímavá atletika – pod vedením Mgr. Aleše Drahoňovského 
Prezentace florbalu – florbalový trenink 
Atletické skotačení – Olympijský den  

 
 

POMOC DRUHÝM 
 Naše škola se pravidelně zapojuje také do charitativní činnosti. Jsme zapojeni do 2 
aktivit: 
 FOND SIDUS – výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení 
přístroji – určeno pro Pediatrickou kliniku UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole a Dětskou 
kliniku Fakultní nemocnice Olomouc. Celková hodnota byla 1180,-Kč. 
 
 Sdružení CPK – CHRPA – vybraná částka byla použita na nákup nových koníků a jejich 
výcvik pro ústavy a léčebny v celé České republice. Celková částka byla ve výši 810,-Kč. 
Obě sbírky jsou organizované tak, že žáci si mohou odkoupit nabízené zboží a výtěžek se 
potom zasílá na uvedené organizace. Na webových stránkách školy jsou kopie dokladů o 
zaslaných částkách. 

 Občanské sdružení ŽIVOT DĚTEM  –  výtěžek je určen na nákup kompenzačních 
pomůcek pro těžce nemocné děti v domácí péči svých rodičů, na nákup techniky pro dětská 
odd. nemocnic a na pomoc dětem, které vyrůstají v dětských domovech. Celková hodnota 
byla 1655,-Kč. 

 
  

OSTATNÍ 
Během celého roku jsme se účastnili projektu Ovoce do škol. Vše plní svoji funkci a 

děti pravidelně dostávají k svačině různé druhy ovoce či zeleniny. 
 
Zapojeni jsme nadále v programu „Akce školní mléko“, distribuovanou Laktea a.s. 

Praha. Do odběru se dobrovolně zapojilo téměř 40%. 

 

Ve čtvrtek 17. září 2. - 5. ročník nasedl do autobusu a dojeli jsme do blízkých 
Ohrazenic pro tamější žáky a šli jsme na Den prevence, „V labyrintu vztahů“, pořádaný PPP 
Semily na Kozákově. Na prostranství u rozhledny jsme se rozdělili do pěti skupin a prošli pěti 
stanovišti. Na závěr jsme obdrželi pamětní list s drobnými cenami. Celý program se nám 
všem moc líbil a kolem jedné hodiny jsme dorazili autobusem do Přepeř. 
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Ve čtvrtek 1. prosince navštívil 1. - 5. ročník Muzeum Českého ráje a zúčastnil se 
Adventních dílen a vyrobil si odlévání a rytí vánoční rybky pod vedením paní Gecové. 

 
22. duben je vyhlášen Dnem Země. Proto i my jsme vyrazili po třetí vyučovací 

hodině v pracovních oblecích, rukavicích a s igelitovými pytli na pravý břeh řeky Jizery. 
Naším úkolem jej bylo vyčistit od případných odpadků nebo naplavených věcí. 
Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, a tak jsme vše zvládli na výbornou. 
 

Jako každý rok, tak i v letošním roce absolvovali žáci 4. ročníku teoretickou i 
praktickou část v dopravní výchově, test a jízdu na kole. Vše se uskutečnilo v krásném areálu 
Skautské základny Turnov za pěkného počasí a všichni žáci naší školy podmínky splnili. 
Plavecký výcvik pro 3. a 4. ročník se uskutečnil v Jablonci nad Nisou, kam jezdíme společně 
se žáky Základní školy Ohrazenice. 

 
V pondělí 23. května v 7.45 jsme měli sraz na zastávce Turnov-město a odtud vyrazili 

pěšky přes Valdštejn, Hrubou Skálu až do hájovny, kde na nás již tradičně čekali manželé 
Brožkovi s bývalými spolužačkami Kačkou a paní Němečkovou. Po příchodu do hájovny jsme 
se rozdělili na dvě skupiny, první – 1.-2.ročník, která absolvovala poznávací přírodovědnou 
soutěž v podobě 36 otázek v areálu hájovny, druhá skupina – 3.-5.ročník musela splnit 40 
otázek na delším okruhu. Po předání kartiček pedagogům k vyhodnocení si každý mohl 
nastříkat a vyzdobit tričko za pomocí paní Brožkové a Kačky a paní Němečkové. Jak se to 
každému povedlo, můžete spatřit v naší fotogalerii. Ale to nebylo vše. Následovalo stavění 
„domečků“ z přírodních materiálů. Myslím si, že každého můžeme hodně pochválit za snahu. 
A vyvrcholením bylo opékání párků, samozřejmě dle vlastní úpravy. Po vyhodnocení celé 
soutěže jsme moc poděkovali manželům Brožkovým za opět krásně strávený čas v areálu 
hájovny a zajištění chodu celého programu. Potěšilo nás, že jsme obdrželi pozvání na příští 
rok. Potom jsme sešli na vlak na Hrubou Skálu a spokojeně, a také trochu unaveni, odjeli do 
Turnova. 

 
Školní výlet byl letos naplánován na středu 11. května. Naším cílem byla návštěva 

historického města Kutné Hory, Kostnice a Chrámu sv.Barbory. Paní průvodkyně na nás 

čekala u Kostnice a prošla s námi celé historické město. Na zpáteční cestě jsme se zastavili 

v lázeňském městě Poděbrady a ochutnali Poděbradku přímo z pramene.  Výlet se nám 

vydařil a velmi se líbil. 

 

Ve středu 25. května se vydal 5. ročník na exkurzi do Prahy. Hlavním cílem bylo 

Židovské muzeum, kde na ně čekala průvodkyně. Naše průvodkyně nám nejprve vyprávěla o 

židovských tradicích ve Staronové synagoze. Abychom byli slušní, kluci si na hlavu nasadili 

kipy – židovské čepičky, protože každý muž vstupující do synagogy musí mít zakrytou hlavu. 

Potom jsme přešli do Pinkasovy synagogy, která je zvláštní svojí výzdobou – všechny zdi jsou 

totiž popsány malým písmem a najdete zde jména všech českých Židů, kteří během války 

zemřeli – téměř 90 000 jmen! Našli jsme tu i jméno Hany Brady, o které jsme si vyprávěli a 

také jména turnovských Židů. Byl to zvláštní zážitek. Nakonec jsme si prohlédli ještě židovský 
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hřbitov, který tu stojí už 500 let a tím jsme zakončili náš dlouhý, ale zajímavý a poučný 

program v Židovském muzeu. Další naše kroky vedly na Staroměstské náměstí k Orloji. 

 

 Ve dnech 3. – 12. června pod vedením Halešové Jitky a Vdovičíkové Zlatky s počtem 

28 žáků jsme vyjeli na ozdravný zájezd do italského Bibione. Zájezd se všem velmi líbil a 

všichni se vrátili krásně opálení. Snad se nám i příští rok podaří se opět vydat za sluníčkem. 

 

Tradice jsou tradice, a jsou od toho, aby se dodržovaly. Tak je tomu u nás i  „s  

tradiční “ akademií, jelikož si nesla označení XX. a tomu se -  panečku - už opravdu dá říci 

TRADICE.  V pondělí 27. června jsme se opět po roce setkali, abychom zakončili školní rok 

dalším, již dvacátým vystoupením na naší tradiční školní akademii, tentokráte pod názvem „ 

S tebou mě baví svět“.  V sále, ale především v zákulisí, kde už jsme všichni ze školy 

shromáždění, stoupá napětí a každý nedočkavě očekává první tóny, které odstartují letošní 

Akademii. Konečně! Holky z tanečního kroužku už jsou nastoupené na pódiu, opona se 

roztahuje a rozeznívá se známá hudba skladby YMCA. Po tanečním tornádu následuje 

bouřlivý potlesk a na podium už přicházejí naši šikovní konferenciéři – Verča a Sam. Ti nás 

vesele provázejí celým večerem a oznamují, na co se můžeme těšit. A je toho letos 

požehnaně! Dvacáté výročí akademie nás inspirovalo k dvaceti vystoupením, a tak diváci 

mohli zhlédnout širokou škálu umění našich žáčků. Poslouchali jsme spoustu písniček a 

sledovali jejich ztvárnění dětmi na jevišti, viděli jsme anglické divadlo, zdmi tělocvičny 

otřásala další taneční hudba, napjatě jsme pozorovali výkon kouzelníka, pobavily nás i 

anglické písničky, potěšila nás recitace nejrůznějších básniček, páťáci předvedli vydařený 

čardáš a poslechli jsme si i hudební nástroje – flétny a housle. Zkrátka program byl nabitý, byl 

krásný a myslím, že všem se to tento večer opravdu povedlo. A po všech těch parádních 

výkonech už zbývalo jen jedno – pořádně to oslavit! A tak jsme si všichni na podiu přiťukli na 

zdraví a na další roky a z plných plic zpívali „To se oslaví! To se oslaví!“ Radost z vydařeného 

večera trochu prostřídal smutek a nostalgie, protože páťáci se loučili s panem učitelem. Svoje 

loučení zveršovali do pěkné básničky a potom už se předávaly dary a dárečky, objímalo se, 

děkovalo, vzpomínalo, loučilo, smálo i plakalo…. Inu, jubilejní akademie, jak má být!!!.                 

 
 
Pokračoval také sběr papíru. V letošním roce jsme nashromáždili 5.040 kg papíru a 

kartonu a do pokladny na nákup školních pomůcek tak přibylo 8.118,- Kč. 
 
V neposlední řadě klademe velký důraz na propagaci školy, a tak se snažíme o 

mediální prezentaci na vlastních internetových stránkách www.zsprepere.cz. 
 
Na spolupráci s OÚ Přepeře si v žádném případě nemůžeme stěžovat. Několikrát 

týdně jsme ve spojení s panem starostou Ing. Luďkem Sajdlem, který má skutečný zájem o 
dění ve škole. I spolupráce s dalšími zaměstnanci OÚ je výborná. 
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I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 
ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 
 

 Ve školním roce 2015/20156 nebyla ve škole provedena žádná inspekce ČŠI na místě. 

Zúčastnili jsme se ale pěti rychlých šetření, která nahrazují inspekci na místě. Rychlá šetření jsou 

vyplňována na portálu ČŠI InspIS Data a témata byla následující: INEZ Počet romských žáků 

vzdělávaných v jednotlivých vzdělávacích programech, INEZ Problematika vzdělávání v oblasti 

bezpečnosti v základním vzdělávání, INEZ Občanské vzdělávání v základních školách, INEZ Spolupráce 

základních škol s orgány sociálně-právní ochrany dětí, INEZ Prevence rizikového chování žáků v ZŠ. 

 

 
 
ÚDAJE O DALŠÍCH VÝSLEDCÍCH KONTROL NA ŠKOLE 

 
 

Byla provedena Veřejnoprávní kontrola na základě pověření zřizovatelem. Proběhla dne 

15. 04. 2016. 

Výsledky kontrol jsou k nahlédnutí u ředitele školy. 

 

Byla provedena kontrola Finančních prostředků poskytovaných dle § 161 odst. 6 písm. b) 

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

vzdělávání ve znění pozdějších předpisů za období roku 2015 a aktuální personalistiku. 

Proběhla dne 16. 03. 2016. 

Výsledky kontrol jsou k nahlédnutí u ředitele školy. 

 

    Byla provedena Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění, podle § 22 

zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů. Proběhla dne 13. 10. 2015. 

 

    Výsledky kontrol jsou k nahlédnutí u ředitele školy. 

 

  

 

     Byla provedena kontrola Plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém 

pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
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zákonem č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

Proběhla dne 13. 06. 2016. 

 

        Výsledky kontrol jsou k nahlédnutí u ředitele školy. 
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J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

Hospodářská část 
 

1. Hlavní činnost organizace 

 

      Příjmy zabezpečující činnost organizace:         3 512 516,47 

      Poskytnutá dotace celkem                                    3 300 246,47 

    

            V tom     dotace ze SR                                       2 507 392,00 

                           dotace od zřizovatele                           618 090,00 

                           dotace EU                                               174 764,47 

         

          Čerpání RF                                                               178 550,00 

          Ostatní příjmy                                                           33 720,00 

 

 

      Výdaje na činnost organizace:                            3 494 016,23 

                                            

Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši  18 500,24 Kč, který vznikl úsporou 

provozních prostředků. Organizace navrhuje rozdělní HV do Rezervního fondu. 

 

2. Doplňková činnost organizace 

     Příspěvková organizace vykázala HV ve výši           4 000,00 Kč.  
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3. Výsledky inventarizace za rok 2015 

      

      Stavby                                                                           6 801 780,87 

      Samost. movité věci a soubory…                                 107 500,00 

      Drobný dlouhodobý hmotný majetek                     1 024 181,95              

      Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                      58 825,63                  

   

4. Fondy     

    FKSP                                                                                      65 496,44 

    Fond rezervní                                                                      58 376,12 

    FRM                                                                                      82 313,00   

 

 

5. Plnění nápravných opatření 

     Rizika 

Organizace nemá žádné soudní spory, není si vědoma žádných rizik 

 

 

6. Přílohy 

 

       Rozvaha k 31. 12. 2015 

       Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015  

       Příloha organizačních složek státu k 31. 12. 2015 
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K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 
PROGRAMŮ 
 

Naše škola není v letošním školním roce zapojena do žádného rozvojového a mezinárodního 
programu. 
 

L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
 

Naše škola není v letošním školním roce zapojena do žádného dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení. 

M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 
Naše škola v letošním školním roce nerealizovala žádný projekt financovaný z cizích zdrojů. 

N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 
ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ 
ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 
 Na naší škole v letošním školním roce nefunguje žádná odborová organizace, organizace 
zaměstnavatelů ani žádný další partner při plnění úkolů ve vzdělávání. 
 

 

 

Výroční zpráva byla zpracována dle zákona č.561/2004 Sb., § 11 a § 12 odst. 2 a Vyhlášky 15/2005 Sb. 
s účinností dnem 11. 01. 2005. 
 
 
 
 
        …………………………………… 

Mgr. Břetislav Tomeš 
      ředitel školy 

 
 
 
Na vědomí: 

- Městský úřad Turnov, Odbor školství, kultury a sportu 
- OÚ Přepeře 
- Školská rada 


