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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 2014/2015 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. 

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. 

 
 
Školní družina 

 
 Při škole je zřízena školní družina, která se nachází v budově OÚ a MŠ Přepeře. Ve 
školním roce 2014/2015 ji navštěvovalo 25 žáků. 

Školní družinu vedla Kristýna Zámostná, DiS., od 27. 08. 2013. 
 
 
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) 
Veselá věda (1. – 5. ročník) 
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C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 
Ve školním roce 2014/2015 pracovali ve škole tito pracovníci: 5 pedagogů v ZŠ, 1 

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

Krsek, Sportovní kroužek Mgr. Zlatka Vdovičíková, Atletickou přípravku Tomáš Krištof, 
Veselou vědu Tereza Marková. 

Ředitelem školy je Mgr. Břetislav Tomeš, který vystudoval PF v Ústí nad Labem, 
aprobace učitelství pro ZŠ a ve školství má praxi 32 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 33 let. 

Paní učitelka Mgr. Jitka Halešová vystudovala PF v Hradci Králové, aprobace učitelství 
ZŠ, specializace v Tv. Ve školství má praxi 23 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 27 let. Na naší škole první rok 
vyučoval informatiku v 5. ročníku. 

Slečna Kristýna Zámostná DiS. vystudovala Vyšší odbornou školu pedagogickou a 
Střední pedagogickou v Litomyšli, obor speciální pedagogika. Dále i učila. Ve školství má praxi 
7 let. Do funkce nastoupila 01. 09. 2008. Do funkce vychovatelka školní družiny nastoupila 
dne 27. 08. 2013, ve funkci pracovala 2 roky. 

 Paní Gabriela Cymbálová vystudovala Gymnázium v Turnově a Střední pedagogickou 
školu v Liberci, obor vychovatelství. Pracovala ve funkci pedagoga.  

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

Paní Gabriela Cymbálová rozvázala pracovní poměr dohodou ke dni 20. 07. 2015. 
 
 
Pořadové 

číslo 
Pracovní zařazení, funkce Úvazek 

Kvalifikace, stupeň 
vzdělání, obor 

Roků 
praxe 

Nástup do 
ZŠ Přepeře 

1. ředitel ZŠ 1,0 VŠ, pedagog. 32 1982 
2. učitelka ZŠ 1,0 VŠ, pedagog. 33 1981 

3. učitelka ZŠ 1,0 VŠ, pedagog, 23 1991 

4. učitel ZŠ 0,05 VŠ, pedagog. 27 2009 

5. učitelka ZŠ 0,23 SŠ, pedagog. 7 2008 

6. učitelka ZŠ 0,23 SŠ, pedagog. 24 1996 

7. vychovatelka ŠD 0,68 vychovatelka ŠD 2 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 20. ledna 2015 a ředitel školy vydal devět rozhodnutí o přijetí. 

Do  1. ročníku ve školním roce 2015/2016 nastoupí 9 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 2014-2015 navštěvovalo školu 57 žáků. V průběhu prvního pololetí odešli 

dva žáci z třetího ročníku. Jeden žák se přestěhoval, druhý odešel kvůli neshodám s kolektivem třídy. 

V naší škole se vyučovalo ve všech pěti ročnících.  

Stav k 30. 9. 2014 

1. ročník 13 žáků  6 chlapců 7 dívek 

2. ročník 12 žáků  6 chlapců 6 dívek 

3. ročník 10 žáků  6 chlapců 4 dívky 

4. ročník             14 žáků  9 chlapců 5 dívek 

5. ročník   8 žáků  3 chlapci 5 dívek 

___________________________________________ 

celkem  57 žáků  30 chlapců 27 dívek 

V I. třídě byl spojen 1. a 2. ročník - třídní učitelka Mgr. Jitka Halešová. 
Ve II. třídě byl spojen 3. a 5. ročník – třídní učitel Mgr. Zlatka Vdovičíková. 
Ve III. třídě byl samostatný 4. 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 2014/2015 (a srovnání se školním rokem 2013/2014) 

Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo 

 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 

1. 12 13 12 13 0 0 0 0 

2. 10 12 10 11 0 1 0 0 

3. 14 8 13 7 1 1 0 0 

4. 8 14 5 13 3 1 0 0 

5. 7 8 4 4 3 4 0 0 

celkem 51 55 44 48 7 7 0 0 

 

 Přijímací zkoušky na Gymnázium v Turnově nikdo neabsolvoval. 

 

Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2014/2015 

omluvených neomluvených  

 celkem na 1. žáka celkem na 1. žáka 

I. pololetí 1434 25,15 0 0 

II. pololetí 1504 27,34 0 0 

celkem 2938 52,49 0 0 

 
 



Výroční zpráva        srpen 2015 

 

strana 8 
 

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 

Integrovaní žáci ve školním roce 2014/2015 byli 4. 

Dyslexie, logopedie 

Dyslektickou péči poskytují vyučující  školy, kteří  jsou v této oblasti proškoleni, navíc v tomto školním 
roce byla nápomocna Kristýny Zámostná DiS. 

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. 2014, plánu dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků na rok 2014-2015 a potřeb pracovníků a záměru školy 
pro další období. 

 

Název semináře Pořadatel Počet pracovníků 

SNB 12 – Projekt „ICT do výuky krok za krokem“ Liberec 5 

Projekt „Vytváříme podmínky pro šk.úspěšnost Turnov 1 

Kurz Feuersteinovy metody Turnov 1 

Novely právních předpisů ve školství Semily 1 

PPP – porada ředitelů škol Malá Skála 1 

ZVZ – Zákon o veřejných zakázkách – Projekt ICT Liberec 1 

Testování a zpětná vazba – Projekt ICT Hodkovice n. Moh. 2 

Cloudové nástroje ve výuce – Projekt ICT Hodkovice n. Moh. 3 

První pomoc – školení první pomoci Turnov 4 

Projekt „Vytváříme podmínky pro šk. úspěšnost Turnov 1 

IBOOK – Projekt ICT Liberec 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“ 
- „Jak se dělá koncert“ – Jindřich Kalfers – výchovný koncert 
- „O chytré kmotře lišce“ – divadelní představení 
- Planeta Země 3000 – „Indonésie – po stopách lidojedů“ – výchovný pořad 
- Kouzelná planeta – Zpátky do Mexika – projekt Turnov 
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- PT STYL – rytmická show – ukázka bubnů 
- Projekt Knížka pro prvňáčky a Rok Jiřího Žáčka - pasování prvňáčků na čtenáře knihovny  
- Výroba skleněných zvířátek – Z.Štrohalmová 
- „Sůl nad zlato“ – divadelní představení divadla DAP Praha 
- „Putování ztracené kapely“ – dětský muzikál Divadla KAPSA Andělství Hora    
 
 
 
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 
 V letošním roce jsme se nezúčastnili žádné výtvarné soutěže. 

 

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

Sport by měl být součástí mladého člověka.  
  
 XV. ročník v malé kopané pořádané naší školou – 2. místo, 1. místo pro Štěpánku 
Hatašovou, 5. Elišku Kudrnáčovou a 6. Veroniku Kvapilovou v dovednostní soutěži dívek – 
střelba na branku. 
 Přebory 5. ročníků vesnických škol v dětské atletice – 2. místo v družstvech, 2. místo 
v soutěži jednotlivců pro Štěpánku Hatašovou. 
 Podzimní turnaj ve vybíjené v Příšovicích – 4. místo  
 Velikonoční turnaj ve vybíjené pořádané naší školou – XV. ročník – 4. místo. 
 Mc Donald´s Cup pořádaný naší školou – 4. místo – vesnické školy.  
 3 boj atletické všestrannosti 2013 
  Základní okrskové kolo: 1. místo Anetka Marková, Kačka Sajdlová a Štěpánka 
Hatašová, na krásném 2. místě se umístili Terezka Marková, Jolanka Bakošová a Tomáš 
Dolanský a na 3. místě se umístila Jana Šálková, 4. místo Lukáš Dolanský a Vojta Machačný 
  Okrskové finále:  
1. místo Anetka Marková,  2. místo Terezka Marková, 4. místo Kačka Sajdlová a Lukáš Dolanský 
5. místo – Tomáš Dolanský       

 Okresní finále: 1. místo Anetka Marková – vynikající úspěch 
    2. místo Terezka Marková 
    4. místo Kačka Sajdlová 
   10. místo Lukáš Dolanský 
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 Krajské finále: 1. místo a přebornice kraje ANETKA MARKOVÁ 
   2. místo TEREZKA MARKOVÁ 
   8. místo Kačka Sajdlová 
Vynikající a zatím největší úspěch naší školy v historii 3 boje atletické všestrannosti! 
 
Soutěž průměrů třídních kolektivů: 
1. ročník – 2. místo 
2. ročník – 2. místo 
3. ročník – 7. místo 
4. ročník – 2. místo 
5. ročník – 1. místo!!!!! 
 
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 900,-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 240,-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 1535,-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 46%. 

 

Ve čtvrtek 18. září 3. - 5. ročník nasedl do autobusu a dojeli jsme do blízkých 
Ohrazenic pro tamější žáky a šli jsme na Den prevence, „Zdravý životní styl“, pořádaný PPP 
Semily na Kozákově. Naše první zastávka byla u kamarádů v tatobitské škole, kde na nás 
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čekal pan ředitel Mgr. Vaněk. Zde jsme se rozdělili do čtyř skupin podle škol a vyslechli 
krátkou přednášku o bezpečnosti na pozemních komunikacích, kterou si pro nás připravil 
strážník Městské policie Turnov Vladimír Hladík. Na závěr povídání jsme obdrželi drobnou 
sladkost a dvě reflexní vesty, abychom na cestě byli dobře vidět. Potom jsme absolvovali za 
krásného počasí výšlap na Kozákov. Průvodcem naší cesty byli tatobičtí žáci, kteří nás na 
určené místo zavedli podle značek a fáborků. Na prostranství u rozhledny jsme se rozdělili do 
sedmi skupin a prošli šesti stanovišti – pexeso, puzzle, žiji zdravě, jím zdravě, jím všemi 
smysly a co vidím. Na závěr jsme obdrželi pamětní list s drobnými cenami. Celý program se 
nám všem moc líbil a kolem druhé hodiny jsme dorazili autobusem do Přepeř. 

 

Ve čtvrtek 4. prosince navštívil 1. - 5. ročník Muzeum Českého ráje a zúčastnil se 
Adventní dílny a vyrobil si tradiční betlémskou hvězdu pod vedením paní Beranové.  

 

V úterý 17. března naši školu navštívila absolventka Střední uměleckoprůmyslové 
školy sklářské v Železném Brodě Petra Stránská, která nás seznámila s výrobou skleněných 
zvířátek. Při vytváření zvířátek ze skleněných tyčinek jsme se dozvěděli mnoho o sklu a  jeho 
zpracování a výrobě. 

 
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. 

 
             Ve čtvrtek 7. května jsme se zúčastnili společně se zastupiteli obce Přepeře pietní 

vzpomínkové akce u příležitosti 70. výročí ukončení druhé světové války, která se konala na 

návsi. V 16.00 hodin položili zastupitelé obce květiny k pomníku Padlým a místostarosta obce 

Roman Polák pronesl projev k výročí ukončení války. Chtěl bych poděkovat všem žákům, 
kteří se této dobrovolné akce zúčastnili. 

V pondělí 25. 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 Radkou. 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 s Radkou. 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 
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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 pátek 29. května. Naším cílem byla návštěva 

Krkonošského muzea ve Vrchlabí. Vybrali jsme si expozici „Kámen a život“ s audiovizuálními 

ukázkami živé přírody. Na expozici Kámen a život bezprostředně navazovala v ambitu 

expozice „Člověk a hory“, která zachycovala činnost člověka a jeho vlivu na krkonošskou 

přírodu a krajinu se všemi pozitivními i negativními důsledky od počátku osídlování Krkonoš 

až do konce 19. století. Potom jsme pečlivě sledovali vyprávění turnovské rodačky Ondřejky 

Bachtíkové v „Záchranné stanici“ pro volně žijící zvířata. A tak jsme na vlastní oči viděli výry, 

sovu pálenou, puštíka, krkavce, sojku, poštolku a lišku. Výlet se nám vydařil a velmi se líbil. 

 
Ve čtvrtek 4. června proběhla na naší škole beseda s příslušníky policie z Obvodního 

oddělení Turnova ze složky pořádkové služby. Beseda byla velmi zajímavá a zúčastnili se jí 

žáci 3. -5. ročníku. Popovídali jsme si o drogách, kyberšikaně a práci policie. Prohlédli jsme si 

„brnění“ těžkooděnců, kterým jsou policisté chráněni před útočníky. 

 Ve dnech 5. – 13. června pod vedením Halešové Jitky a Vdovičíkové Zlatky s počtem 

22 žáci 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. 

 
V úterý 9. června jsme se zúčastnili „Slavnosti abecedy a čtení“ za účasti autora 

knížky básníka Jiřího Žáčka a ukončení 7. ročníku projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro 
prvňáčka 2015“. Celý program byl velmi pěkný a téměř dvě hodiny nám rychle utekly. 
Odměnou nám prvňáčkům bylo předání knížky Odemyky zamyky autora Jiřího Žáčka s 
vlastnoručním podpisem. 
 

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

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

TRADICE.  V úterý 23. června jsme se opět po roce setkali, abychom zakončili školní rok 

dalším, již devatenáctým vystoupením na naší tradiční školní akademii, tentokráte pod 

názvem „ S tebou mě baví svět“.  Úderem osmnácté hodiny však letos nezačala hrát hudba 

jak je tradicí, ale vystoupil pan ředitel, aby se rozloučil s naší oblíbenou paní učitelkou 

Cymbálovou, která nás po dlouhých letech strávených v naší škole opouští. Nostalgickou 

chvilku ovšem vystřídali žáci první a druhé třídy, kteří nám ukázali, jak šikovní jsou 

mravenečci a pak už se vše odehrávalo v rychlém sledu. Angličtina, básničky, ale i pohádka O 

Bručounovi a také loupežníci se zvířátky nás přenesli v čase blíže k večeru. Také letos 

nechyběla vystoupení našich šikovných hudebníků a samozřejmě nemůžeme vynechat ani 

tanec. Společně s třetí třídou jsme se vydali na pochod z Prahy, a pak už se na jevišti rozjely 

oblíbené písničky z muzikálu Pomáda. To, že jsme správná parta je již známo, čtvrťáci nám 

předvedli svůj Auťák a na závěr jsme společně s pátou třídou šejkovali.  To už se čas nachýlil, 
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je tu chvíle, kdy se všichni řadíme na jeviště a zpíváme si o tom, jak nás baví svět. Za potlesku 

rodičů ještě naposledy zamáváme, popřejeme si krásné prázdniny a loučíme se s další, 

doufáme, že vydařenou, školní akademií.                 

 
Pokračoval také sběr papíru. V letošním roce jsme nashromáždili 5.140 kg papíru a 

kartonu a do pokladny na nákup školních pomůcek tak přibylo 6.340,- 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 2014/2015 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 Alternativní metody výuky; INEZ 

Vzdělávání dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem a výuka cizích jazyků; INEZ Školní stravování; 

INEZ TALIS - řízení pedagogického procesu a možnosti jeho podpory a INEZ Matematická gramotnost. 

 

 
 
ÚDAJE O DALŠÍCH VÝSLEDCÍCH KONTROL NA ŠKOLE 

 
 

Byla provedena Veřejnoprávní kontrola na základě pověření zřizovatelem. Proběhla dne 

30. 04. 2015. 

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:            3 174 651,23 

      Poskytnutá dotace celkem                                         3 135 157,23 

            V tom:     dotace ze SR                                        2 492 135,00 

                           dotace od zřizovatele                              610 689,00 

                           skutečně vyčerpaná dotace EU                  32 333,23 

      

          Čerpání RF                                                                   5 700,00 

          Ostatní příjmy                                                           39 494,00 

 

      Výdaje na činnost organizace:                           3 104 980,46                    

           

                          Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 69 670,77 Kč, který vznikl 

úsporou provozních prostředků. Organizace navrhuje rozdělní HV do Rezervního fondu. 

 

2. Doplňková činnost organizace 

     Příspěvková organizace vykázala HV ve výši 7 500,00 Kč.  

 

3. Výsledky inventarizace za rok 2014 

      Stavby                                                                           4 346 638,38 

      Samost. movité věci a soubory…                                107 500,00 

      Drobný dlouhodobý hmotný majetek                        990 570,55              

      Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                      48 830,00     

               

4. Fondy     

    FKSP                                                                                     71 457,82 

    Fond rezervní                                                                   159 755,35 

    FRM                                                                                      59 942,00 

 

5. Plnění nápravných opatření 

     Rizika 
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Organizace nemá žádné soudní spory, není si vědoma žádných rizik 

 

6. Přílohy 

       Rozvaha k 31.12.2014 

       Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014  

       Příloha organizačních složek státu k 31.12.2014 

       Inventarizace k 31.12.2014 

 

 

K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 
PROGRAMŮ 
 
 
 V letošním školním roce byla naše škola jako partner zapojena do dvou evropských 

programů. V rámci projektu ICT do výuky krok za krokem CZ.1.07/1.3.00/51.0044 (příjemce: 

Profimedia s.r.o; hlavní partner AV Media Brno) jsme absolvovali celkem devět školení, na 

kterých jsme se seznámili s možnými novými trendy využití dotykových zařízení při výuce. V 

projektu Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost CZ.1.07/1.1.00/46.0014 (příjemce: 

Město Turnov) bylo zapojeno šest žáků, se kterými naši lektoři pilně pracovali a snažili se 

eliminovat případný školní neúspěch. Oba projekty byly ke konci školního roku ukončeny. 
 

        Zpracovala: Dana Novotná, účetní 

 

 

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. 
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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 


