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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 2018/2019 proběhla dvě jednání. V listopadu 2017 

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. 14/2016. 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, 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 2018/2019 ji navštěvovalo 28 žáků. 

Školní družinu vedla Adéla Ondruchová. 
Ranní školní družinu Mgr. Stanislava Vaňková. 

 
 
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) 
Přírodovědný kroužek (1. – 5. ročník) 

Výtvarný kroužek (1. – 5. ročník) 

Hudební kroužek (1. – 5. ročník) 

Pohybově taneční (1. – 5. ročník) 

Florbalový kroužek (1. – 5. ročník) 
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C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 
Ve školním roce 2018/2019 pracovali ve škole tito pracovníci: 6 pedagogů v ZŠ, 1 

vychovatelka ŠD, 7 externích vedoucích kroužků a 1 provozní.  
Kroužek Anglického jazyka učila Eva Hauzrová DiS., Počítačový kroužek Eva Hauzrová, 

Sportovní kroužek Mgr. Zlatka Vdovičíková, Atletickou přípravku Zuzana Hanychová, 
Přírodovědný kroužek Mgr. Dana Šulcová, Výtvarný kroužek Mgr. Stanislava Vaňková, 
Florbalový kroužek Adéla Ondruchová a Hudební kroužek Mgr. Jiří Vantuch. 

Ředitelem školy je Mgr. Břetislav Tomeš, který vystudoval PF v Ústí nad Labem, 
aprobace učitelství pro ZŠ a ve školství má praxi 36 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 37 let. 

Paní učitelka Mgr. Stanislava Vaňková vystudovala PF v Ústí nad Labem, aprobace 
specializační studium speciální pedagogiky. 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 31 let. Na naší škole pátým rokem 
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 7 let. Do funkce 
nastoupila 24. 07. 2015. Na mateřskou dovolenou nastoupila 21. 01. 2017. 

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 4 roky. Od 01. 09. 2016 
pracuje jako asistent pedagoga u Mgr. Tomeše. 
Ve funkci učitele pracovala druhým rokem, nastoupila 04. 09. 2017 vyučovala hudební vých. 
Paní Eva Hauzrová DiS., vystudovala Vyšší odbornou školu v Hořicích. Do funkce nastoupila 
28. 08. 2017 na dobu určitou do 30. 06. 2018. Zastupovala Mgr. Kamilu Zakouřilovou, která 
nastoupila mateřskou dovolenou. 

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. 36 1982 
2. učitelka ZŠ 1,0 VŠ, pedagog. 37 1981 
3. učitelka ZŠ 1,0 VŠ, pedagog, 24 2018 

4. učitel ZŠ 0,05 VŠ, pedagog. 31 2009 

5. učitelka ZŠ RD VŠ, pedagog. 7 2015 

7. vychovatelka ŠD 0,71 vychovatelka ŠD 4 2013 

8. uklízeč 0,8  3 2014 

9. učitelka ZŠ 0,50 SŠ, pedagog 2 2017 

10. učitelka ZŠ 0,05 SŠ, pedagog 2 2017 



Výroční zpráva        srpen 2019 

 

strana 6 
 

11. Vychovatelka ŠD 0,18 vychovatelka ŠD 1 2018 

12. asistent pedagoga 0,5 SŠ, asistent ped. 3 2016 

 

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 03. dubna 2019 a ředitel školy vydal jedenáct rozhodnutí o přijetí 

k povinné školní docházce. 

Do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020 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 2018/2019 navštěvovalo školu 45 žáků. V naší škole se vyučovalo ve všech 

pěti ročnících.  

Stav k 30. 9. 2018 

1. ročník   7 žáků  4 chlapci 3 dívky 

2. ročník               5 žáků  2 chlapci 3 dívky 

3. ročník 12 žáků  5 chlapců 7 dívek 

4. ročník               8 žáků  2 chlapci 6 dívek 

5. ročník             13 žáků  6 chlapců 7 dívek 

___________________________________________ 

celkem  45 žáků  19 chlapců 26 dívek 

V I. třídě byl spojen 1. a 4. ročník – třídní učitelka Mgr. Stanislava Vaňková.  
Ve II. třídě byl spojen 2. a 5. ročník – třídní učitelka Mgr. Zlatka Vdovičíková. 
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Ve III. třídě byl spojen 3. ročník – třídní učitel 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 

blok vyučování končí v 11:25 hod. Odpolední vyučování začíná v 12:15. Dohled nad žáky zajišťují 

vyučující dle rozvrhu. Provoz ranní ŠD je zahájen v 06.30 hodin a končí v 07.30 hodin. Provoz ŠD je 

zahájen v 11:30 hodin a končí v 15:30 hodin.  

Součástí školy je školní družina, kterou navštěvovalo 28 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 2018/2019 (a srovnání se školním rokem 2017/2018) 

Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo 

 2017/18 2018/19 2017/18 2018/19 2017/18 2018/19 2017/18 2018/19 

1. 5 7 5 7 0 0 0 0 

2. 12 5 10 5 2 0 0 0 

3. 8 12 6 8 2 4 0 0 

4. 13 8 7 5 6 3 0 0 

5. 7 13 6 7 1 6 0 0 

celkem 45 45 34 32 11 13 0 0 

 

 Přijímací zkoušky na Gymnázium v Turnově absolvoval 1 žák a nastoupí do gymnázia v Turnově. 

 

Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2018/2019 

omluvených neomluvených  

 celkem na 1. žáka celkem na 1. žáka 

I. pololetí 1164 25,87 0 0 

II. pololetí 1364 30,31 0 0 

celkem 2528 56,18 0 0 



Výroční zpráva        srpen 2019 

 

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 

Integrovaný žák ve školním roce 2018/2019 byl jeden. Tomáš pracoval dle IVP, byl zařazen jako žák se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

Dyslexie, logopedie 

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

Logopedickou nápravu na škole nezajišťujeme, doporučujeme rodičům MUDr.  Vobořilovou, která má 
ordinaci v Turnově a Mgr. Janou Prokešovou. 

 

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 30. 8. 2018, plánu dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků na rok 2018/2019 a potřeb pracovníků a záměru školy 
pro další období. 

 

Název semináře Pořadatel Počet pracovníků 

Pracovní setkání ředitelů škol – Obec 3 Rokytnice nad Jizerou 1 

Metodické setkání ředitelů škol Vítkovice 1 

Změny právních předpisů ve školství od 01.01.19 Semily 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: 
 
- „Lucia, tajemství padající hvězdy“ – sférické kino 
- „Hudba celého světa“ – Jindřich Kaulfers – výchovný koncert 
- Planeta Země 3000 – „Myanmar-divoká cesta do barmské říše“ – výchovný pořad 
- Montani – „Florida a havaj na Havaj“ – přírodovědný pořad 
- „Pasování prvňáčků“ – projekt výchovy ke čtenářství Knížka pro prvňáčka 
- „Začarovaný korálový útes a Sen o létání“ – sférické kino 
- „Pařezová chaloupka Křemílka a Vochomůrky“ – Městské divadlo Turnov 
- „Příhody vodníka Česílka“ – Městské divadlo Turnov 
- „Maroko“ – zeměpisný pořad, manželé Špillarovi 
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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 
- dětský den – jízda na kole a přespolní běh 
 

OBLAST VÝTVARNÁ 
 Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže „Cestujeme s prarodiči“ a „BESIP – dodržování 

bezpečnostních pásů“. 

 

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 – 1. místo v družstvech, 1. místo 
v soutěži jednotlivců pro Anetku, 2. místo pro Lukáše a 3. pro Terezku. Ve florbalovém 
turnaji 3. místo. 
 Florbalový turnaj v Turnově – 4. místo.  
 Turnaj ve vybíjené v Příšovicích – 2. místo, okrskový turnaj v Turnově – 3. místo! 
 Vánoční turnaj v malé kopané v Přepeřích – 1. místo  
 Mc Donald´s Cup pořádaný naší školou – vynikající 1. místo – vesnické školy. 
V okrskovém kole jsme se neztratili a vybojovali 5. místo.  
 
 3 boj atletické všestrannosti 2018/19 
 
  Základní okrskové kolo: 1. místo Anetka Marková, na krásném 2. místě se 
umístila Terezka Marková a Jirka Marek, na 3. místě se umístil Filip Löffler, 4. místo Ondřej 
Filip. 
  Okrskové finále:  

1. místo Anetka Marková,  2. místo Terezka Marková, 3. místo Ondřej Marek, Filip Löffler, 
Linda Peštová, 4. místo Jan Kučera, Jiří Marek 
 

 Okresní finále: 1. místo Anetka Marková – vynikající úspěch 
    2. místo Terezka Marková, Jiří Marek 
 
 Krajské finále: 1. místo a přebornice kraje ANETA MARKOVÁ 
    4. místo TEREZA MARKOVÁ 
                8. místo JIRKA MAREK 
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 Republikové finále SLZŠ Junior 
   4. místo – ANETA MARKOVÁ – obrovský úspěch 
   9. místo – TEREZA MARKOVÁ  

 
Soutěž průměrů třídních kolektivů – velmi pěkný úspěch!!!! 
1. ročník – 2. místo !!!! 
2. ročník – 11. místo 
3. ročník – 8. místo 
4. ročník – 11. místo 
5. ročník – 1. místo!!!!! 
 
Soutěž štafet 4x60 m 
Okrskové kolo – 1.místo – Vítek, Aneta, Lukáš, Tereza   36,8 s 
Okrskové finále Turnov – 1. místo – Vítek, Aneta, Lukáš, Tereza  36,2 s 
Okresní finále – 1. místo – Vítek, Aneta, Lukáš, Tereza   36,1 s 
Krajské finále – 3. místo – Vítek, Aneta, Jiří, Tereza   36,41 s 
Republikové finále – 21. místo – Lukáš, Aneta, Jirka, Tereza  36,73 s 
 
Soutěž družstev – Celorepublikový atletický 3 boj  

             Okrskové kolo  -    1.místo – ZŠ Přepeře – 6 969 bodů 
 Okrskové kolo Turnov -  2.místo – ZŠ Přepeře – 7 200 bodů  
 Okresní finále -   1.místo – ZŠ Přepeře – 7 701 bodů 
 Krajské finále -  4.místo – ZŠ Přepeře – 7 272 bodů 
 Republikové finále -             26.místo – ZŠ Přepeře – 7 177 bodů 
 
 Je na místě zde poděkovat všem našim žákům, kteří se zúčastnili soutěží atletického 
3boje. Především bych chtě poděkovat za vzornou reprezentaci školy Anetce Markové a 
Terezce Markové a popřát jim mnoho úspěchů v dalších atletických soutěží. 

 
Bruslení – pětkrát jsme se zúčastnili bruslení na zimním stadionu v Turnově 

 
Atletické skotačení – Olympijský den – atletický pětiboj 

 
 

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 630,-Kč. 
 
 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 1.705,-Kč. 
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 ARA HYACINTOVÝ - V průběhu měsíce května jsme podepsali a prodloužili darovací 
smlouvu, uhradili jsme částku 4.000,- Kč na celý rok a obdrželi originální dárcovský list. 
Souhlasili jsme se zveřejněním jména školy mezi sponzory a na cedulce u vybraného zvířete. 
V novém školním roce plánujeme cestu do Zoo v Liberci se podívat na „našeho“ papouška. 
 
 

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 100% žáků. 

 

Spolupráce s Mateřskou školou Přepeře – dohodli jsme se s kolegyněmi z mateřské 
školy na větší spolupráci. Poprvé jsme v únoru připravili Den otevřených dveří ve škole pro 
rodiče a budoucí žáky prvního ročníku. S účastí jsme byli napoprvé spokojeni. Pro „školkové“ 
dětí jsme v rámci Dne dětí připravili atletický trojboj na hřišti s vyhlášením výsledků a 
předáním diplomů pro všechny zúčastněné děti. V příštím školním roce rozhodně v tomto 
trendu chceme pokračovat. 

 

V pátek 21. září 1., 2. a 5. ročník se zúčastnil Dne prevence, „Média, sociální sítě a 
mobilní telefony“, pořádané 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. 

Projekt čistá Jizera a Den 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. 

 
Policie ČR – ukázka práce policistů dětem – společně s mateřskou školou jsme se 

zúčastnili velmi pěkné ukázky práce policistů z Liberce, Turnova a Semil. Na hřišti na nás 
čekal bohatý program, který započal ukázkou psovoda s policejním psem Kyrylem. Kyryl 
předváděl prvky z poslušnosti a obrany. Po ukázce psovoda byly děti rozděleny do menších 
skupin. První stanoviště měli na starosti kriminalističtí technici, kde si děti mohly 
prohlédnout a vyzkoušet techniky snímání otisků prstů nebo obuvi. Na dalším stanovišti si 
děti mohly prohlédnout vůz kriminalistických techniků – ten však musel zanedlouho odjet na 
zásah. Na třetím stanovišti mohly děti nakouknout do policejního auta a vyzkoušet si různé 
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policejní čepice, ochranné štíty, helmy atd. Ve čtvrtém stanovišti byla prohlídka zbraní. 
Proběhla i ukázka dýmovnic. Toto setkání se nám velmi líbilo a bylo přínosné. 

 
Vítání občánků - v pátek 1. března proběhlo v sokolovně v Přepeřích po dlouhé době 

„vítání občánků“. Pan starosta všechny příchozí krátce uvítal a popřál dětem do života hodně 
zdraví a štěstí. Šest děvčat z 5. třídy (A. a J. Markovy, P. Skalická, L. Peštová, V. Jurišičová a A. 
Richtrová) zpříjemnily všem slavnostní atmosféru přednesem několika básniček. Na závěr 
došlo k fotografování a předání květiny maminkám. 

 
V úterý 21. 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 bývalou spolužačkou Kačkou. Po příchodu do hájovny jsme se rozdělili na dvě 
skupiny, první – 1. - 2. ročník, která absolvovala poznávací přírodovědnou soutěž v podobě 
50 otázek v areálu hájovny, druhá skupina – 3. -5. ročník musela splnit 30 otázek na delším 
okruhu. Po předání kartiček pedagogům k vyhodnocení si každý mohl vyrobit za pomocí paní 
Brožkové a Kačky. Jak se to každému povedlo, můžete spatřit v naší fotogalerii. Ale to nebylo 
vše. Následovalo stavění „domečků“ z přírodních materiálů. Paní Brožková připravila pro 
všechny výrobu přírodovědných záložek a kdo chtěl, zastřílel si ze vzduchovky na terč. 
Všichni jsme se těšili i na opékání libereckých párků. 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 čtvrtek 6. června. Vydali jsme se do Babiččina 

údolí u Ratibořic, do národní kulturní a přírodní památky. Navštívili jsme Staré bělidlo, 

Viktorčin splav a chaloupku, kde bydlela Barunka a sousoší s námětem babičky s dětmi a psy. 

Celý krásný den jsme zakončili na ratibořickém zámku, kde na nás čekala zámecká klíčnice, 

komoří Leopold, hudebnice Veronika, komtesa Hortenzie či samotná kněžna Zaháňská. Tyto 

postavy v krásných dobových kostýmech nás milou konverzací seznámily se zámeckým 

životem v dobách kolem poloviny 19. století. Celý výlet se nám vydařil a moc líbil. 

 

Dílny – Muzeum Českého ráje – Kamenářský dům – v letošním roce jsme využili 

pětinásobné nabídky. Zúčastnili jsme se těchto témat: Řemeslná dílna – naučný program o 

mlýnech a mlynářství v Pojizeří, Halloween – výroba dýní, Vánoční dílna – výroba kovového 

vánočního zvonečku s dřevěným madélkem a dozvěděli jsme se mnohé o historii zvonu a 

tradici zvonařství, Jarní kvítí – děti vyzkoušely plstění, každý si pro radost a ozdobu vyrobil 

barevný věneček. a Technologie tváření pravěkých keramických nádob a jejich výzdoba -  

výroba misky z keramické hlíny. 

 

XXIII. školní akademie se konala 25. června 2019 v místní Sokolovně. Program byl 

velmi bohatý a skládal se z 19 čísel rozdělených do 5 sekcí. Průvodkyněmi programem 

akademie byly žákyně 5. ročníku Adéla Richterová a Aneta Marková, které se své role 

zhostily na jedničku. Střídalo se mluvené slovo, tanec, písničky, hrané pohádky, hra na 
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hudební nástroje, akrobatické cvičení Vadima a závěrečná písnička. Akademie se všem lidem 

moc líbila a skončila velkým potleskem. 

 
 Maškova zahrada – na konci školního roku jsme využili nabídku na možnost 

vedoucího SRA Maškova zahrada Ing. Tomáše Špinky volného vstupu na koupaliště. Akce se 

nám moc líbila a příští rok ji budeme určitě opakovat.  

  

Pokračoval také sběr papíru. V letošním roce jsme nashromáždili 2.350 kg papíru a 
kartonu a do pokladny na nákup školních pomůcek tak přibylo 3.235,- 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. 

 
Veškeré informace o akcích školy naleznete na webu školy www.zsprepere.cz  
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I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 
ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 
 

    Česká školní inspekce, Liberecký inspektorát, v tomto školním roce u nás školní inspekci 

neprovedla.  

 

 
 
ÚDAJE O DALŠÍCH VÝSLEDCÍCH KONTROL NA ŠKOLE 

 
 

Byla provedena Veřejnoprávní kontrola na základě pověření zřizovatelem. Proběhla dne 

29. 04. 2019. 

Výsledky kontrol jsou k nahlédnutí u ředitele školy. 

 

OSSZ Semily – Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém 

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

zaměstnanosti (dále jen „pojistné“) stanovených ZNP, ZOPSZ a zákonem č. 589/1992 Sb., o 

pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZPSZ“). Kontrola proběhla dne 24. 04. 2019. 

Výsledky kontrol jsou k nahlédnutí u ředitele školy – Protokol o kontrole č. 272/19/667. 
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J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

Hospodářská část 
 

1. Hlavní činnost organizace 

 

      Příjmy zabezpečující činnost organizace:         4 100 548,00 

      Poskytnutá dotace celkem                                   4 041 099,00 

    

            V tom     dotace ze SR                                       3 280 808,00 

                           dotace od zřizovatele                           760 291,00                    

             Čerpání fondů             15 990,00 

             Ostatní příjmy                                                        43 459,00 

 

      Výdaje na činnost organizace:                             4 034 122,52 

                                            

Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši  66 425,48 Kč, který vznikl úsporou 

provozních prostředků. Organizace navrhuje rozdělní HV do Rezervního fondu. 

 

2. Doplňková činnost organizace 

     Příspěvková organizace vykázala HV ve výši 0,00 Kč.  

 

3. Výsledky inventarizace za rok 2018 

      

      Stavby                                                                           6 801 780,87 

      Samost. movité věci a soubory…                                 107 500,00 

      Drobný dlouhodobý hmotný majetek                     1 087 835,74              

      Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                      26 324,63                  
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4. Fondy     

    FKSP                                                                                      81 256,91 

    Fond rezervní                                                                    206 897,81 

    FRM                                                                                    151 877,00   

 

 

5. Plnění nápravných opatření 

     Rizika 

Organizace nemá žádné soudní spory, není si vědoma žádných rizik 

 

 

6. Přílohy 

 

       Rozvaha k 31. 12. 2018 

       Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 

       Příloha organizačních složek státu k 31. 12. 2018 
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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 


